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RESUMO 

Os coletores solares de tipo cilindro-parabólico aprese~ 

tarn um grande potencial de aplicação na área de geração de ca 

lorde uso dornêstico e industrial. Entret~nto, são requeridos, 

ainda, grandes esforços de pesquisa e desenvolvimento para um 

projeto Ótimo deste equipamento. 

As influências das características geornêtricas dos cornpc::_ 

nentes (refletor, absorvedor, tubo envelope ou tampa anticonvec 

tivos), dos tipos de montagem e materiais empregados, sobre a 

formação da imagem e a concentração Útil do coletor são anali

sadas atravês da têcnica do traçado de raios da Ótica geornêtr! 

ca, e considerando que o disco solar apresenta urna dimensão fi 

nita. São analisadas tarnbêrn as situações de erro e de perfeito 

apontamento do plano da abertura do concentrador para o sol. 

O estudo teórico permite identificar as dimensões cons 

trutivas mais adequadas, assim corno a forma e o acabamento da 

superfície refletora e o tipo de montagem do equipamento para 

urna dada concentração e o numero de horas de funcionamento num 

sítio determinado. 
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ABSTRACT 

The potential utilization of parabolic trough collectors 

for the production of industrial process and domestic uses is 

largely expected. Nowadays a big effort in terms of resear 

eh and development must be dane to be achieved an optimun de 

sign for this equipament. 

Utilising the ray tracing method and the solar dish con 

cept, this work analyses the influence of the geometric chara~ 

teristics of the components (reflector, absorber, envellope t~ 

be), Type of the frame and materials used on the immage and the 

concentrating factors, the case of perfect pointing or defocu 

sed to the sun is considered. 

From the theory are obtained the dimensions and geometry 

for the equipament, the form and the surface finish of the re 

flector and adequated supporting frame related with a given CO_!l 

centrating factor and working period of time for a choosen sit& 



CAP!TULO 

CAPfTULO 

vii 

r N D I e E 

I - INTRODUÇÃO 

I-1 - Descrição do equipamento 

I-2 - Revisão bibliográfica 

I-3 - Objetivos 

I-4 - Metodologia 

II - DETERMINAÇÃO DA IMAGEM E DA CONCENTRAÇÃO 

1 

1 

5 

10 

11 

COM APONTAMENTO PERFEITO 13 

II-1 - Determinação da imagem 13 

II-1-1 - Caminho percorrido pelo raio refletido 13 

II-1-2 - Dimensão da imagem no eixo das ordenadasl6 

II-1-3 - Dimensão da imagem no eixo das abcissas 16 

II-1-4 Dimensão da imagem ao longo do eixo lon 

gitudinal Z 17 

II-1-5 - Imagem com apontamento perfeito 

II-2 - Estudo da concentração 

II-2-1 - A concentração ideal 

II-2-2 - Concentração com absorvedor cilindro

-circular 

II-2-2-1 - Concentração sem perdas Óticas 

II-2-2-2 - Concentração com perdas óticas 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

CAPfTULO III - DETERMINAÇÃO DA IMAGEM E DA CONCENTRAÇÃO 

COM ERRO DE APONTAMENTO 25 

25 III-1 - Conceito de erro de apontamento 

III-2 - Imagem em face de erro de apontamento no 



Vlll 

plano XY 27 

III-2-1 Ponto de interseção dos raios refleti 

dos próximos 27 

III-2-2 - Efeito da inclinação do feixe dera-· 

ios solares em relação ao eixo X 32 

III-3 - Concentração em face de erro de aponta-

mento no plano XY 34 

III-3-1 - Estudo com absorvedor centrado no foco 34 

III-3-2 - Estudo com absorvedor deslocado do fo 

co 

III-4 - Imagem em face de erro de apontamento 

no plano XZ 

III-4-1 - Caso geral 

III-4-2 - Montagem N-S inclinada com acompanh~ 

34 

35 

35 

menta completo do movimento solar 39 

III-4-3 - Montagem E-O com movimento N-S 40 

III-4-3-1 - Comprimento da imagem 40 

III-4-3-2 - Comprimento do absorvedor 42 

III-4-4 - Montagem N-S horizontal com movimento 

E-O 45 

III-4-5 - Montagem Equatorial com movimento E-O 46 

III-5 - Período de funcionamento médio diário 

do equipamento 

III-6 - Concentração em face de erro de aponta

mento no plano XZ, levando em conta er 

46 

rode apontamento no plano XY 47 

III-6-1 - Introdução 47 

III-6-2 - Montagem N-S inclinada com acompanha-

mento completo do movimento solar 48 



CAPITULO 

CAPITULO 

CAPITULO 

lX 

III-6-3 - Outros tipos de montagem 

III-7 - Comparação entre os tipos de montagem 

apresentados 

III-8 - O efeito das pontas e das sombras das 

laterais 

IV - EFEITOS GERADOS POR IMPERFEIÇOES DA 

SUPERFICIE REFLETORA 

IV-1 - Estudo teórico 

IV-2 - Comentários sobre o grau de imperfeição 

de uma superfície 

V - EFEITOS GERADOS PELA SOMBRA DO ABSORVEDOR 

E PELA PRESENÇA DE DISPOSITIVOS 

VECTIVOS 

V-1 - Sombra do absorvedor no refletor 

bélico 

V-1-1 - Dimensão da sombra 

V-2-2 - Concentração 

V-2 - Dispositivos anticonvectivos 

V-2-1 - Envoltório tipo envelope 

V-2-2 - Concentrador com tampa 

VI - APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

ANTICON 

par'.: 

48 

48 

49 

53 

53 

55 

57 

57 

57 

59 

59 

59 

62 

63 

VI-1 - Imagem com apontamento perfeito 63 

VI-2 - Concentração com apontamento perfeito 63 

VI-2-1 - Concentração ideal 63 

VI-2-2 - Concentração circular ideal 68 

VI-2-2-1 - Estudo sem perdas Óticas 68 



X 

VI-2-2-2 - Aplicação prática do estudo da con

centração sem perdas 

VI-2-2-3 - Estudo com perdas Óticas 

VI-3 - Imagem e concentração com erro de apon-

71 

71 

tamento 80 

VI-3-1 - Imagem em face de erro de apontamento 

no plano XY 80 

VI-3-2 - Concentração em face de erro de apon-

tamento no plano XY 80 

VI-3-2-1 - Estudo com absorvedor centrado no 

foco 80 

VI-3-2-2 - Estudo com absorvedor deslocado do 

foco 

VI-3-3 - Imagem em face de erro de apontamen~ 

to no plano XZ 

VI-3-4 - Concentração em face de erro de apo~ 

tamento no plano XZ, levando em con 

82 

84 

ta erro de apontamento no plano XY 85 

VI-4 - Período de funcionamento médio diário 

do equipamento 

VI-5 - Efeitos gerados por imperfeições da 

superfície refletora 

VI-6 - Efeito da sombra do absorvedor 

VI-7 - Efeito de anteparos anticonvectivos 

CAPITULO VII - CONCLUSÕES 

APÊNDICE A 

86 

87 

88 

88 

89 

93 



xi 

APÊNDICE B 97 

APÊNDICE c 105 

APÊNDICE D 106 

APÊNDICE E 108 

APÊNDICE F 109 

APÊNDICE G 111 

BIBLIOGRAFIA 112 



1 

e A p r T u L o I 

I N T R O D U Ç Ã O 

I-1 - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

A necessidade de obtenção de novas fontes energéticas no 

suprimento da demanda de energia em diferentes areas industri 

ais, em substituição ao Óleo combustível, é de vital importã~ 

eia para o país. Assim, a pesquisa e o desenvolvimento de equl 

pamentos de aproveitamento de energias não convencionais tor 

na-se de extremo interesse. 

Os coletores solares concentradores do tipo cilindro-pa-

rabÓlico podem fornecer consideráveis quantidades de energia 

na forma de calor, numa faixa média de temperatura (809C-1009C) 

Deste modo, seu potencial de aplicação na área de calor indus 

trial é considerado. A viabilidade da utilização de concentra

dores cilindro-parabólicos pode ser confirmada por experiênci

as realizadas por ACUREX (1). Esta empresa norte-americana re~ 

liza trabalhos visando aplicações rurais (irrigação, conversão 

de energia solar em elétrica) e industriais (aquecimento de a 
/ 

gua). Em outros pa1ses sobressaem-se SOLAR FOCUS (2), AMN (3) 

e BERTIN & CIE. (4), que também realizam pesquisas visando a 

utilização industrial deste tipo de coletor. 

Contudo pesquisas devem ser realizadas nesta area a fim 

de tornar este tipo de equipamento economicamente competitivo 

com os sistemas convencionais, segundo SUNDARAM e ELDRIDGE (5). 
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Geometria básica do corte transversalde um 

coletor concentrador cilindro-parab5lico ~· 

com ilustração do caminho percorrido pelo 

raios solares. 



A importância do desenvolvimento científico e tecnológico na~ 

reade captação e posterior utilização da energia solar também 

e indicada por MAY (6) e STOUT e colaboradores (7). 

O concentrador solar cilindro-parabólico e constituído, 

basicamente, por um refletor, por um absorvedor, o qual 

captar toda a radiação solar refletida, e por anteparos 

deve 

anti 

convectivos. O refletor é uma superfície côncava na forma ci 

lindro-parabólica. Sua seção transversal e apresentada na Fig. 

(I-1), curva OAB, sendo caracterizada pela abertura (2H) e p~ 

lo ângulo de abertura (Aa). O absorvedor pode ser plano ou ci 

lÍndrico (Fig.(I-2)). Os do tipo plano prestam-se mais à utili 

zaçao em sistemas de conversão fotovoltaica à concentração, por 

serem planas as células fotovoltâicas, facilitando assim sua 

construção. Os absorvedores cilindro-anulares são mais adequ~ 

dos ao aquecimento de fluidos, sendo estes os considerados nes 

te trabalho. Os absorvedores localizam-se, em geral, ao longo 

do eixo focal (lugar geométrico do foco (F) das parábolas que 

constituem o refletor). O anteparo anticonvectivo pode ser uma 

tampa de material transparente colocada sobre o refletor ou um 

envoltório de vidro no absorvedor (envelope). 

Os coletores concentradores podem ser instalados em se 

rie ou em paralelo, dependendo do resultado final esperado p~ 

ra o nível de temperatura do fluido de trabalho e o porte da 

instalação. e eixo longitudinal do refletor pode ser estabele

cido na direção N-S ou na direção E-0. Esta direção e o ângulo 

que este eixo faz com a horizontal (paralelo ou inclinado) de 

finem o tipo de montagem do equipamento. As mais comuns sao as 

do tipo N-S horizontal, N-S inclinada e E-O horizontal. O sis 

tema de acompanhamento do movimento solar pode ter um grau de 



Absorvedor 

Cilindro - A nu lar 

Refletor 

Cilindro- Parabólico 

4 

...... ,:---~Absorvedor 
Plano 

Refletor 

Cilindro - Parabólico 

Figura I-2 (a) Concentrador solar cilindro parabólico 
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liberdade (E-O horizontal com movimento N-S, N-S horizontal com 

movimento E-0, etc.) ou dois graus de liberdade (N-S inclinada 

com acompanhamento completo do movimento solar). O tipo de mo~ 

tagem e o número de graus de liberdade do sistema de acompanh~ 

menta do sol determinam a precisão de apontamento do coletor. 

Esta precisão está relacionada com o ãngulo espacial (Ar) en 

tre o raio solar incidente e o eixo X (eixo da parábola), cuja 

projeção no plano XY (plano transversal) encontra-se . indicada 

na Fig. (I-1). 

I-2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A utilização da concentração dos raios solares ocorre des 

de a Antiguidade. A partir da descrição apresentada por BUTTI e 
/ PERLIN (8) podem ser extraidos os fatos citados a seguir. 

Quatrocentos anos antes de Cristo os gregos já sabiam que 

se um grande número de espelhos fosse colocado de forma a foca 

lizar um so ponto, então um objeto colocado neste ponto pegaria 

fogo. Nesta época os espelhos eram constitu{dos de prata p0li

da ou bronze. Cem anos depois, espelhos parabólicos eram con~ 
/ 

truidos, e sua aplicação primordial era na produção de fogo. 

Vários trabalhos sobre as propriedades focais e os méto 

dos de fabricação de espelhos côncavos parabólicos são oriundos 

da Idade Média. Podem ser citados o de Anthemius de Trales (Os 

espelhos flamejantes), século VI, e o de Alhazan do Cairo (Di~ 

curso sobre o espelho parabólico), século X. Este Último traba 

lho foi traduzido para o latim em meados do ano de 1200, sendo 

usado livro-texto durante vários séculos pelos europeus. 

Os trabalhos experimentais só vieram ocorrer no início 



século XVII, contudo os espelhos utilizados eram esféricos. Des 

tes, o primeiro que se tem conhecimento data de 1619, feito por 

um astrônomo italiano, Maginus. Mas Villete, um ótico frances, 

conseguiu construir espelhos maiores que seu contemporâneo ita 

liano. 

No século XVIII outros espelhos foram constru{dos, sendo 

então aperfeiçoada a sua técnica de fabricação. O estudo mais 

significativo foi realizado por Hoesen de Dresden. Ele constru 

iu uma superfície côncava parabólica feita por pedaços de ma 

deira e revestiu a cavidade com placas finas de latão polido. 

As placas foram ajustadas com grande precisão e o tamanho das 

emendas foi reduzido. Assim ele pode fabricar concentradores ba 

ratos, de pouco peso e com maiores dimensões. Apesar de serem 

eficientes e até mesmo usados para outras experiências, estes 

espelhos nao tiveram nenhuma utilidade prática. 

As primeiras utilizações de concentradores cilindro-par~ 

bÓlicos com vista à conversao e aproveitamento da energia solar 

ocorreram em meados do século XIX. Ericson (EUA) construiu co~ 

centradores cilindro-parabólicos em série. No início do século 

XX, Shuman e C. V. Boys (EUA) fabricaram um refletor cilindro

-parabólico, orientado N-S, que seguia o movimento do sol auto 

maticamente. A concentração deste coletor era de 4,5 e sua e 

ficiência era de 40,1%. B desta mesma época a construção de co 

letores com absorvedores colocados no interior de dutos de vi-

dro (Abbot, EUA, 1938). 

Nas pesquisas atuais são observadas certas limitações té€ 

nicas na conversão da energia solar em mecânica. Estas limita 

- -çoes sao analisadas por JORDAN e IBELE (9). Uma delas é a efi 

ciência máxima teórica que pode ser alcançada pelo coletor, e 
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a sua defasagem em relação ao valor obtido na realidade. 

O projeto de coletores cilindro-parabólicos requer urna a 

nálise de natureza interdisciplinar, onde fundamentos de ótic~ 

de transferência de calor, de mecânica dos fluidos e estrutur~ 

is são necessários. O nível de concentração de energia solar 

fornecido pelo equipamento é limitado principalmente pelo diâ 

metro aparente do disco solar e pela precisão do sistema de a 

pontarnento do coletor. Quanto às perdas térmicas, estas se re 

lacionarn às perdas convectivas, condutivas e por radiação. Ob 

serva-se que a utilização de líquidos como fluido de _trabalho 

pode requerer a pressurização do sistema, caso sejam desejadas 

altas temperaturas de operação. Com relação ao projeto rnecâni 

co-estrutural, deve ser feita uma análise de custo X preéisão 

de apontamento, BOY-MARCOTTE e DAHAN (10). Assim, os coletores 

concentradores devem ser dimensionados levando-se em conta to 

dos estes aspectos citados. Contudo, as limitações de natureza 

térmica, hidráulica e estrutural só podem ser estudadas a pa~ 

tir de uma geometria específica do sistema coletor. Logo, o es 

tudo Ótico passa a ser o mais importante, devendo ser feito em 

primeiro lugar. 

Os problemas básicos existentes no estudo da Ótica do con 

centrador são apresentados a seguir: 

(i) Refletor 

Ao se fazer urna análise da Fig.(I-1), observa-se que ap~ 

rábola pode se estender infinitamente. Assim, o valor do ângu

lo de abertura (Aa) e o tamanho da abertura (2H) do refletor 

sao difíceis de serem avaliados de início. 

(ii) Absorvedor 

A fim de elevar a eficiência do coletor, deve-se constru 
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ir um absorvedor que capte toda a radiação solar refletida. Mas 

para tanto, a geometria do absorvedor, suas dimensões e seu PQ 

sicionamento em relação ao refletor devem ser bem Ldentificados 

(iii) Erro de apontamento 

Cada tipo de montagem admite um limite para o erro de a 

pontamente, que influenciará na formação da imagem e no perí~ 

do diário de funcionamento do coletor. 

(iv) Material da superfície refletora 

A técnica de construção do coletor parabólico e as carac 

terísticas do material empregado na superfície refletora tem 

influência na formação da imagem e na concentração. 

(v) Anteparos anticonvectivos e reforços laterais 

A atenuação das perdas convectivas do duto absorvedor e 

feita por meio de anteparos anticonvectivos (tubos envelope ou 

tampas de material transparente), podendo ocasionar perdas por 

refração. Também a colocação de reforços estruturais nas late 

rais do coletor podem reduzir a quantidade de radiação inciden 

te (efeito-sombra) e refletida (efeito-ponta). 

Estudos sobre estes problemas de natureza Ótica vem sen 

do realizados desde 1961. Neste ano, COBBLE (11) determinou a 

concentração em coletores cilindro-parabólicos, considerando~~ 

sorvedores planos, cilindro-circulares e cilindro-parabólicos. 

Obteve que o nível máximo para a concentração é alcançado qua~ 

do se usa como absorvedor um cilindro-parabólico, cuja se.çao 

transversal é formada pela interseção de duas parábolas idênti 

cas, deslocadas de 180?, relacionadas com a forma do refletor. 

Neste estudo foi considerado que a superfície refletora erape_:r 

feita e contínua, e que o absorvedor estava perfeitamente apo~ 

tado para o sol. Contudo, Cobble determinou a concentração co 
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mo razao entre areas, sem levar em conta a razao entre a quan

tidade de radiação incidente no absorvedor pela quantidade de 

radiação refletida. 

Em 1976 LUMSDAINE e CHERNG (12) analisaram o artigo ante 

rior e introduziram um estudo sobre a utilização de absorvedo

res cilindro-elípticos em sistemas concentradores cilindro-pa

rabólicos. Obtiveram para a concentração com este tipo de ab 

sorvedor valores próximos aos encontrados por Cobble para o ab 

sorvedor de forma ideal. 

Considerando apontamento perfeito do coletor, ZAHARIA(l3) 

determinou a imagem do disco solar no plano da parábola (plano 

XY), considerando a trajetória dos raios solares refletidos. A 

partir deste resultado ele pode dimensionar o duto absorvedor, 

de forma a obter o máximo valor para a concentração com urna ca12_ 

tação total da radiação refletida. 

KANDLIKAR e VIJ (14) fizeram um estudo ao anterior. Uti 

lizando dutos cilindro-circulares centrados no foco da parábo

la, e considerando a possibilidade de erro de apontamento, eles 

determinaram valores máximos para a concentração. Os resultados 

obtidos relacionam-se à urna captação total da radiação refleti 

da. Também foi considerado que os raios incidentes são parale

los entre si. 

Em 1982 REN-XUE (15), analisando a trajetória dos raios 

refletido em coletores cilindro-parabólicos não apontados, de 

terminou a imagem do sol, considerando que o feixe solar é cons 

titu{do por raios paralelos. Também obteve a imagem do disco s...9 

lar, constitufdo por feixes de raios convergentes, quando oco 

letor estava perfeitamente apontado para o sol. Este Último re 

sultado é idêntico ao apresentado por ZAHARIA (13). 
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Outras duas análises sobre problemas de natureza ótica 

foram feitas por RABL (16) e por JETER e outros (17). Rabl es 

tudou a influência na captação da radiação solar refletida p~ 

lo absorvedor, quando da presença de um envoltório de vidro no 

duto absorvedor. No outro trabalho, os autores analisaram os 

efeitos na radiação incidente no refletor e na radiação refle

tida, devido à colocação de laterais no refletor. 

Nos artigos apresentados observa-se que o erro de apont~ 

mento do coletor no plano da parábola só foi analisado para o 

caso de raios solares incidentes paralelos. Também um estudo re 

ferente aos efeitos do erro de apontamento do coletor no plano 

longitudirtal (plano XZ) não foi considerado. Outros pontos não 

explorados na bibliografia relacionam-se à influência na traj~ 

tória dos raios incidentes de tampa de material transparente e 

aos efeitos cumulativos do erro de apontamento em face dos re 

forças estruturais laterais no refletor. 

I-3 - OBJETIVOS 

Com referência aos estudos de Ótica do concentrador ci 

lindro-parabólico, da bibliografia analisada restam ser reali

zados alguns desenvolvimentos teóricos no sentido de que sejam 

obtidas a verdadeira imagem do disco solar formada pelo refle

tor e a concentração efetiva do equipamento. Assim, este traba 

lho tem por finalidade determinar a imagem do disco solar qua~ 

do ocorre erro de apontamento no plano da parábola e no plano 

longitudinal, considerando imperfeições na superfície refletor~ 

Visa também obter o nível de concentração máximo do equ.ip_=ento 
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em face de erros de apontamento e de anteparos anticonvectivos 

a partir da utilização de absorvedores cilindro-circulares cen 

trados ou deslocados da linha focal, e de superfícies refleto

ras com imperfeições. 

I-4 - METODOLOGIA 

A imagem do disco solar, em função de uma geometria esp~ 

cÍfica do refletor, é determinada através de um estudo teórico 

sobre a trajetória dos raios solares refletidos. Conhecendo-se 

as dimensões da imagem, pode-se identificar a forma e as dimen 

sões ideais do duto absorvedor. A partir deste resultado o va 

lar da concentração é calculado. Também analisa-se a concentra 

çao quando da utilização de dutos cilindro-circulares. As di 

mensões da seção transversal destes dutos são obtidas através 

de um estudo teórico do traçado dos raios refletidos. 

A colocação de laterais para aumentar a rigidez estrutu

ral da superfície refletora é considerada como fator de redução 

na concentração. Isto em conjunto com o fato de se espelhar i~ 

ternamente estas laterais é analisado através da "determinação 

teórica da trajetória dos raios solares refletidos. 

O tipo de montagem do equipamento determina os valores. 

possíveis ao ãngulo de recepção (ãngulo entre o raio central do 

feixe e o eixo da parábola). As dimensões escolhidas para ore 

fletor determinam o valor máximo admissível para o ângulo de 

recepção. Assim, o numero de horas que o equipamento funciona 

é determinado pelo numero de horas nas quais o valor do ângulo 

de recepção é menor que o valor máximo admissível. Todos estes 

pontos citados foram analisados nos Capítulos II e III. 
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As imperfeições na superfície refletora geram efeitos nas 

dimensões da imagem e, por conseguinte, nas dimensões ideais do 

absorvedor e no nível de concentração. Estes efeitos também são 

estudados analisando-se a trajetória dos raios solares refleti 

dos. Esta consideração foi feita no Capítulo IV. 

A quantidade de radiação que é interceptada pelo absorve 

dor, antes de incidir no refletor, gera sombras que influenci

am no nível de concentração. As dimensões destas sombras são ob 

tidas estudando-se a trajetória dos raios solares incidentes. 

A influência da presença de anteparos anticonvectivos, co 

mo tampas de material transparente no refletor ou envoltórios 

de vidro no absorvedor, na trajetória dos raios solares e de 

terminada pelo estudo da refração dos raios nestes antep~ 

ros. Estes dois Últimos pontos foram analisados no Capítulo V. 

Os resultados de todas estas análises são apresentados no 

Capítulo VI, e as conclusões, no Capítulo VII. 



13 

C A p r Tu Lo II 

DETERMINAÇÃO DA IMAGEM E DA CONCENTRAÇÃO 

COM APONTAMENTO PERFEITO 

11-1 - DETERMINAÇÃO DA IMAGEM 

A determinação da geometria ideal da seçao transversal 

do absorvedor está ligada ao conhecimento da imagem do disco 

solar formada pelo refletor. A fim de se obter esta imagem e 

necessário determinar-se o caminho percorrido pelo raio solar 

após sua incidência no refletor. As dimensões da imagem, em re 

lação a um sistema de eixos coordenados escolhidos X,Y,Z, sao 

determinadas por meio das interseções dos raios refletidos pe

las extremidades do refletor com estes eixos, que sao os pon

tos (s,0,0), (O,r,O) e (0,0,t), respectivamente. 

11-1-1 - Caminho percorrido pelo raio refletido 

Para a determinação do caminho percorrido pelo raio apos 

sua incidência no refletor e necessário se considerar 

guintes hipóteses: 

as se-

(i) a superfície do refletor é uma parábola perfeita e 

contínua, cuja equação no sistema de coordenadas X,Y, represe~ 

tado na Fig. (I-1), é: 

Y
2 

= 4f. (x+f) (II-1) 
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(ii) a radiação incide na parábola por meio de um feixe 

de raios convergentes (provenientes do disco solar), cujo raio 

extremo faz um ângulo U com o eixo da parábola (U =4,65 mrad.) 

(iii) ocorre reflexão especular no refletor. 

Em consonância com as considerações acima, os raios que 

incidem paralelamente ao eixo da parábola são refletidos pa~ 

sando pelo foco (F). 

Assim, a equação do raio refletido que incide na extremi 

dade do concentrador, ponto O (x
0

,y
0

,z
0
), pode ser escrita: 

y-yo 
= tg(U') (I I -2) 

Através da Fig. (I-1) observa-se que no ponto O, 

Yo = H 

e substituindo este valor na Eq. (II-1) resulta: 

2 2 
x O = f. ((H / 4 f ) -1) 

A Eq. (II-2) poderá ser reescrita: 

y-H = tg(U'). (x-f. (h 2-l)) (II-2.a) 

sendo: h = H/Zf 

Além disso, observa-se que: 

1 = W 
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U' = w-U-i' 

Como o ângulo de incidência e o de reflexão de um raio, 

em relação a normal a curva, no ponto de incidência, possuem o 

mesmo módulo, mas são contados em sentido oposto, então: 

l :;::: i I 

de modo que: 

onde: 

sulta: 

U' = w-U+w 2w-U 

Mas, 

tg(U') = tg(2w-U) = 
tg(2w)-tg(U) 

l+tg(2w). tg(U) 

tg(w) -h (expressão desenvolvida no Apêndice A) 

tg(U) = sen(U) = U (em radiano), para U 

Logo: 

tg(U') = 
2h+U. (l-h 2) 

2h.U-(l-h) 

4,65 mrad. 

Então,substituindo este Último valor na Eq. (II-2.a), re-

y = 2f.h + 
2h+U. (l-h 2) 

2h. U-(1-h ) 

2 . (x+f.(1-h)) (II-3) 
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que e a equaçao do caminho percorrido pelo raio refletido no 

ponto O (x0 ,y0 ,z
0

) da parábola, em termos da distância focal 

(f), da razao entre a semi-abertura e o dobro da distância fo

cal (h), e do raio do disco aparente solar (U). 

Il-1-2 - Dimensão da imagem no eixo das ordenadas 

Fazendo-se x=O na Eq. (II-3), determina-se o ponto sobre 

o eixo das ordenadas onde este raio refletido incide: ponto de 

coordenadas (O, r (h) , O) . 

r (h) 
2 Zh+U, (l-h 2) 

= f.(2h+(l-h ). = 

= f. u. 

2h.U-(l-h) 

2 Zh.U-(1-h) 

Fazendo r 0=f.U, tem-se: 

r (h) = r 
O 

• 
2 2h.U-(l-h) 

II-1-3 - Dimensão da imagem no eixo das abcissas 

(II -4) 

Considerando y=O na Eq. (II-3), determina-se o ponto on 

de o raio atinge o eixo das abcissas: ponto (s(h),0,0). 

2 2h.U-(l-h) 2 
S (h) = -Zf.h 

2h+U. (l-h2) 
-f.(1-h) = 

Ch2+1) z 
= -f. u . 

Zh+U. (1-hz) 

Substituindo r 0 na Última equaçao, tem-se: 
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s (h) ; (I I -5) 

11-1-4 - Dimensão da imagem ao longo do eixo longitudinal Z 

Seja um feixe de raios incidente no refletor, em um po~ 

to genérico (x,y,z), de tal forma que seu raio extremo faça um 

ângulo U com o seu raio central. Considerando que estes dois 

raios estão contidos num plano paralelo ao plano XZ e que ocor 

reapontamento perfeito, então o raio central é paralelo ao ei 

xo X (eixo da parábola). Por conseguinte, é refletido passando 

pelo eixo focal no ponto F1 (Fig.( 11-1)). 

De acordo com a primeira lei da reflexão: "o ângulo de in 

cidência é igual ao ângulo de reflexão, em módulo, mas de sen-

tidos opostos quando contados em relação à normal a curva no 

ponto de incidência". Aplicando-se este fato numa análise da 

Fig. (II-1) resulta que o raio extremo do feixe, ao ser refleti

do,incide no eixo Z no ponto F2 . A distância entre os pontos F1 
e F2 pode ser determinada a partir de um estudo geométrico da 

Fig.(Il-1). 

Observa-se, então, que o raio extremo refletido incide no 

eixo Z em: 

t(h) ; z-B.tg(U) (I 1 -6) 

onde: 

2 2 2 B ; x +y 
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tg(U) = U (em rad.), para U= 4,65 mrad. 

O valor máximo da distância entre os pontos F1 e Fz está 

relacionado com o valor máximo de B, que ocorre quando o ponto 

genérico (x,y,z) for a extremidade da parábola (y=~H). 

modo,tem-se: 

y 2 
= 4f. (x+f) = H2 

Logo: 

X = 
4f 

e 

B = h2 .f+l 

Reescrevendo a Eq. (II-6) 

t (h) 
2 = z-ro. (h +l) 

Deste 

(II-6 .a) 

Quando z=L, o segundo termo da Eq. (II-6.a) pode ser des 

prezado, por ser U muito menor que um radiano. Isto leva à con 

clusão que a dimensão da imagem no eixo Zé igual ao comprimen

to do refletor. 
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O ( xO, yO, zO) 

( Contido num Plano Paralelo 
Ao Pleno XZ) 

Geometria basica de coletor solar 

cilindro-parabólico. 

11-1-5 - Imagem com apontamento perfeito 

A imagem formada tem espacialrnente a forma de um cilindro 

elíptico. A seção reta desta imagem no plano XY resultante da 

reflexão do disco solar, quando o concentrador se encontra pe~ 

feitamente apontado para o sol, é urna elipse. Esta elipse está 

centrada no foco e tem semi-eixos de dimensões iguais ao m6dulo 
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de r(h) e s(h). Em relação ao eixo Z, sua dimensão correspon

de a do comprimento do refletor. 

Observa-se que para se estudar a influência das dimen 

soes do refletor sobre a imagem formada é mais conveniente se 

utilizar o ângulo de abertura do refletor (Aa) em 

distância focal (f), Fig .(I-1). Os detalhes desta 

ção são desenvolvidos no Apêndice A onde: 

h = 
H 

2f 

sen(Aa) 

cos (Aa) 

2h 
= 

h 2+1 

l-h 2 

= 
1+h2 

l+cos(Aa) 2 

f = 
H 

2 

1/2 (l+cos(Aa)) 

l/2 (1-cos(Aa)) 

lugar da 

transforma 

Substituindo estes valores nas Eq. (II-4) e (II-5): 

U.H 

sen(Aa) .(U.sen(Aa)-cos(Aa)) 

U.H 

sen(Aa). (sen(Aa)+U.cos(Aa)) 

(II-7) 

(II-8) 

Deste modo estas expressões definem a seçao reta da ima

gem do disco solar refletido em termos da abertura e do ângulo 

de abertura do refletor. 
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II-2 - ESTUDO DA CONCENTRAÇÃO 

II-2-1 - A concentração ideal 

A concentração (C) é a razao entre a quantidade de radia 

çao que incide no absorverdor (Qab) por unidade de área do ab 

sorvedor (Aab), e a quantidade de radiação incidente no refle 

tor (Qr) por unidade de área do refletor normal aos raios sola 

res (A ) , ou seja: rn 

e = (II-9) 

Entende-se por concentração ideal (Ci) aquela que se dá 

sem perdas Óticas, o que ocorre sob as seguintes condições: 

(i) o refletor e um espelho ideal, ou seja, toda a radia 

çao incidente é refletida pelo mesmo. 

(ii) toda a radiação refletida é utilizada, isto e, toda 

a radiação refletida atinge o absorvedor. 

(iii) a área (ou volume) do absorvedor e pequena quando 

comparada a do refletor, de tal forma que não haja formação de 

sombra no refletor. 

(iv) o concentrador encontra-se perfeitamente apontado p~ 

ra o sol (Ar=O). 

Ao levar-se em conta a primeira e segunda hipóteses, tem 

-se que a quantidade de radiação que incide no refletor é ames 

ma que chega ao absorvedor, logo: 

(II-10) 
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Substituindo esta equaçao na anterior, resulta que a co~ 

centração ideal (Ci) passa a ser igual a razão entre as areas: 

Ci (II-11) 

Considerando o refletor e o absorvedor com o mesmo com 

primento L, tem-se: 

Arn L.2H 

Aab = L.P 

onde P e o perímetro da seçao reta do absorvedor. Logo: 

e. = 
l 

2H 

p 
(II-12) 

A fim de se obter o maior valor possível para a concen

tração, para um valor específico de H, deve-se fazer com que o 

perímetro da seção reta do absorvedor seja o menor possível. 

Contudo, seu perímetro deve ser grande o suficiente para que ab 

sorva toda a radiação que foi refletida. 

Em face do desenvolvimento já realizado nota-se que o du 

to absorvedor deverá ter uma seção elíptica ou circular. 

II-2-2 - Concentração com absorvedor cilindro circular 

Na análise da concentração deve-se ter em mente que a g~ 

ometria do absorvedor terá influência sobre as características 

de escoamento do fluido de trabalho e no poder de captação dos 
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raios solares, além de outros fatores tais como preço e facilt 

dade de aquisição no mercado. Os dutos elípticos apresentam 

baixas perdas de cargas para o escoamento e tgm preço alto, en 

quanto os dutos circulares são fáceis de serem encontrados e 

sao baratos. 

Assim, é importante se considerar uma análise para estes 

dutos comerciais de seção circular, quando usados como absorv~ 

dores em concentradores cilindro-parabólicos. Nestas condições 

e necessário que sejam observadas as seguintes situações: 

(i) concentração sem perdas Óticas: quando toda a radia 

çao refletida atinge o absorvedor. 

(ii) concentração com perdas Óticas: quando somente uma 

parte da radiação refletida atinge o absorvedor. 

II-2-2-1 - Concentração sem perdas Óticas 

Neste caso o limite mínimo indispensável para o raio do 

absorvedor (Ra ~) deve ser determinado através de uma análise min 

do caminho percorrido pelos raios solares após sua reflexão. A 

concentração ideal para absorvedores cilindro-circulares e de 

nominada de concentração circular ideal (Cci). 

Como o perímetro da seção reta do absorvedor 

-circular é: 

cilindro-

P; rr.ZRa (II-13) 

logo,substituindo a Eq. (II-13) na Eq. (II-12) resulta: 

H 
Cci; (II-14) 

rr.Ra 
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II-2-2-2 - Concentração com perdas Óticas 

Quando parte da radiação refletida atinge o absorvedor, a 

concentração passa a ser uma fração da concentração ideal, es 

tando elas relacionadas da seguinte forma: 

C = g.Ci (II-15) 

onde: 

g = 

Considerando que o comprimento do absorvedor é o mesmo 

que o da imagem, e que esta tem o mesmo comprimento que o refle 

tor, então: 

Aab = L.TT.2Ra 

A. L.P. 
1m 1 

onde P. e o perimetro da seçao reta da imagem. 
1 

Logo, a Eq. (II-15) pode ser reescrita como: 

e = TT.2Ra 

P. 
1 

. Ci 

onde P. e representada pela Eq. (II-12). 
l 

(II-16) 

A ocorrência de perdas Óticas se dará quando o valor do 

raio do absorvedor for menor que o Ra ~ , definido no parágrafo min 

anterior (II-2-2-1). 
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C A p r Tu Lo III 

DETERMINAÇÃO DA IMAGEM E DA CONCENTRAÇÃO 

COM ERRO DE APONTAMENTO 

III-1 - CONCEITO DE ERRO DE APONTAMENTO 

A noçao de apontamento perfeito está ligada ao fato de 

que a bissetriz do diâmetro aparente solar encontra-se paral~ 

la ao eixo X, ou seja, é perpendicular ao plano YZ, conforme 

mostra a Fig. (III-1.a). 

Contudo este apontamento perfeito requer um sistema de a 

companhamento solar muito complexo e, por vezes desnecessário, 

face aos parâmetros de projeto adotados. Deste modo permite-se 

que o raio central do feixe solar faça um ângulo com o eixo X, 

este sendo denominado de ângulo de recepção (Ar). E importante 

observar que qualquer ângulo de recepção pode ser decomposto 

em dois ângulos distintos: um no plano XY (Ar) e outro no pl~ y 

no XZ (Ar ) ,conforme pode-se observar na Fig.( III-1.b). 
z 

O ângulo de recepção no plano XY está relacionado com o 

formato da seção reta da imagem neste plano. Então, contraria

mente ao apontamento perfeito, nao mais serão obtidas elípses 

centradas no foco da parábola. Por sua vez, o ângulo de recep-

ção no plano XZ faz com que o comprimento da imagem não seja 

mais igual ao comprimento do refletor. Logo, a imagem resultan 

te da reflexão do disco solar será diferente daquela encontra 

da para um apontamento perfeito. Isto refletirá no valor obti 

do para a concentração. Esta análise pode ser feita consideran 
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Refletor 

Raio Central 

do Feixe 

.... 

/ 

' ' 

Feixe de Raios Solares 
Incidentes 

2U, 9,3 mrad 

(a) Diagrama apresentando a noçao de 

tamente perfeito em coletores cilindro-parabólicos; (b) 

apo_!: 

Diagr~ 

ma mostrando a decomposição do ângulo de recepção nos planos XY 

e XZ. 
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do-se inicialmente a deformação causada pelo ãngulo Ary e a 

composição desta com a deformação causada pelo ãngulo Ar 
z 

III-2 - IMAGEM EM FACE DE ERRO DE APONTAMENTO NO PLANO XY 

III-2-1 - Ponto de interseção dos raios refletidos próximos 

Esta análise segue o desenvolvimento proposto por REN

-XUE (15). 

Como já foi visto anteriormente, a equaçao da parábola e: 

2 2 
y = 4f.x + 4f (II-1.bis) 

Logo a declividade da reta normal a parábola em qualquer 

ponto é dada por: 

dx d 2 -4f2) = - ((y / 4f) = 
dy dy 

y 
= -

Zf 

Deste modo a equaçao da reta normal ao ponto o Cxo,Yo,z~ 

da parábola e: 

= 
Yo 

(x-x 0) (III-1) y-yo - . 
Zf 

Sem e n forem as declividades dos raios incidente e re 

fletido, respectivamente, no ponto O, as equações destes raios 

sao: 
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(III-2) 

(III-3) 

Al~m disso, pela Fig. (I-1), as tangentes dos ãngulos de 

incidência e de reflexão podem ser escritas: 

tg (i) = tg(+arctg(n)+arctg(y0/Zf)) = 

m+y 0/Zf 
= 

l-m.y0/Zf 

tg(i') tg(-arctg(n)-arctg(y0/Zf)) = 

-n-y
0

/Zf 
= 

l-n.y0/Zf 

Como o ãngulo de incidência deve ser igual ao de 

xao, então: 

n = 

2 2 4f.y0+m.(Zf -y0 ) 

4m.f.y0 -(Zf -y0 ) 

refle· 

(III-4) 

S evidente, a partir da Eq. (III-4) que n e função de m 

e de Yo· 
Deslocando o ponto O (x0 ,y 0) para um ponto vizinho _(x 0+ 

~x0 ,y
0

+~y0), de modo quem permaneça constante e n se transfor 

me em n+~n. A equação do raio refletido altera-se para: 

(III-5) 

Subtraindo a Eq. (III-5) da Eq. (III-3), e desprezando o 
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termo infinitesimal de maior ordem, tem-se: 

tomando-se o limite de nx 0 tendendo a zero: 

dn dyo 
n-(x-x

0
).~.~ 

dyo dxo 

Como a derivada de y0 em relação a x0 e (2f/y0), então a 

equação anterior pode ser reescrita como: 

(III-6) 

Zf.n' 

onde: 

n' = 
dn 

Substituindo a Eq. (III-6) na Eq. (III-3), tem-se: 

y = Yo + 
n.y

0
-Zf 

n.----
Zf.n' 

(III-7) 

Derivando nem relação a y 0 , a partir da Eq. (III-4), re 

sul ta: 

n' - -

2 2 2 4f.(l+m) .(4f +y 0 ) 

2 2 2 (4m.f.y0-(4f -y0 )) 
(III-8) 

Substituindo as Eqs. (III-4) e (III-8) na Eq. (III-6): 

(III-9) 
Zf. (l+m ) 
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Fazendo o mesmo com a Eq. (III-7): 

y = Yo -
(2f-rn.y0).(y0-rn.x0) 

Zf. (l+rn) 
(III-10) 

As Eqs.(III-9) e (III-10) fornecem a trajetória dos po~ 

tos de interseção de raios refletidos próximos. 

B possível, no entanto, expressar de forma mais adequada 

o sistema de equações acima, possibilitando urna melhor cornpr~ 

ensão do efeito provocado pelo erro de apontamento. Assim, fa 

zendo: 

m = tg(V) 

onde V e o ãngulo entre um raio incidente e o eixo X, tem-se: 

sen(V) rn 
= 

(l+rnZ)l/2 

1 
cos(V) = 

(l+rnz)l/2 

Logo, substituindo estas expressoes nas Eqs.(III-9) e 

(III-10), resulta: 

Yo 
x = x0 - (cos(V)-

Zf 

Yo 
y = y0 - (cos(V)-

Zf 

sen(V)) .(x0 .cos(V)+y0 .sen(V)) 

(III-11) 

sen(V)). (y0 .cos(V)-x0 .sen(V)) 

(III-12) 

Se for feita urna rotação R igual à (~/2)-V dos eixos co 

ordenados X,Y, resultando X' ,Y', e a seguir urna translação D 

igual à 8f.sen(V) de X', no sentido positivo, o novo sistema de 
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coordenadas obtido sera: 

x'' = x.cos(rr/2-V)+y.sen(rr/2-V) -8f.sen(V) 

y'' = -x.sen(rr/2-V)+y.cos(rr/2-V) 

Substituindo as Eqs. (III-11) e (III-12) nestas expres-

soes, tem-se: 

x'' = 3sen(V). (x
0

-2f) 

y'. 
yo 

= . sen(V).(2f-x 0) 
2f 

A razao entre estas equaçoes fornece: 

Yo 
j - -

6f 

(III-13) 

(III-14) 

Substituindo este resultado nas Eqs. (III-13) e (III-14), 

onde levou-se em conta a equaçao anterior, tem-se: 

x'' = 9f.sen(V).(3j 2-l) 

Y' ' = 9 f. s en (V) . ( 3 j z -1) . j 

Fazendo a=9f.sen(V), tem-se; 

y'' = a.j. (3j 2-l) 
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Eliminando J desta equaçoes e dividindo uma pela outra: 

a 

1 1 2 
x' '+a 

X ' 

4,SH.sen(V). 

3a 

(1 +cos (Aa)) 1 / 2 

1/2 (1-cos(Aa)) 

(III-15) 

visto que substituiu-se f por sua expressão equivalente desen

volvida no Apêndice A. 

Nota-se que a Eq. (III-15) fornece a imagem resultante da 

reflexão dos raios solares paralelos entre si, que incidem no 

refletor fazendo um ângulo V qualquer com o eixo da parábola. 

III-2-2 - Efeito da inclinação do feixe de raios solares em re 

lação ao eixo X 

Como extensão ao estudo apresentado no parágrafo (III-2-

1), será considerado o caso em que raios solares convergentes 

incidem no concentrador havendo um erro de apontamento. Os ra 

ios que incidem num mesmo ponto formam um ãngulo máximo de 2U. 

A imagem do disco solar , no caso em que o raio central do fei 

xe faz um ângulo Ary com o eixo da parábola, é a união das ima 

gens formadas pela reflexão dos raios solares extremos superi

or e inferior, do feixe. 

Para se determinar a imagem formada a partir da reflexão 

do raio superior(+) ido inferior(-),substitui-se na Eq.(II~l~ 

a equaçao: 



+ V= V-= Ar + U y 
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que foi obtida através da análise da Fig.(III-f) 

VRoio Incidente 

lu +Ar) 

-----
(U - Ar) 

y VRoia Refletido 

-----+---------x 
F 

• 

Figura III-2 Diagrama indicativo dos ângulos entre os 

raios superior e inferior do feixe solar 

e o eixo X, no plano XY. 

(III-16) 
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III-3 - CONCENTRAÇÃO EM FACE DE ERRO DE APONTAMENTO NO PLANO XY 

Nesta análise o concentrador é considerado cilindro-cir

cular. Deste modo, o valor da concentração, quando ocorre erro 

de apontamento no plano XY, (Cy) passa a ser: 

H 
Cy = (III-17) 

TI.Ra 

Esta equaçao difere da Eq. (II-14), porque o raio do ab 

sorvedor (Ra) deve estar relacionado à imagem determinada no 

parágrafo (III-2-2) 

III-3-1 - Estudo com absorvedor centrado no foco 

O valor máximo da concentração para um dado H está rela

cionado ao menor valor possível do raio do absorvedor (Ra ~ ): min 

de modo que no absorvedor incida toda a radiação refletida. A 

análise segue basicamente aquela já realizada no parágrafo (II-

2-2-1), (para determinar o Ra. , no caso do absorvedor estar min 

centrado no foco). 

Ill-3-2 - Estudo com absorvedor deslocado do foco 

A fim de minimizar a redução da concentração devido ao 

erro de apontamento, pode-se deslocar o absorvedor (ao longo 

do eixo Y). Este originariamente encontrava-se centrado no fo

co F. Já com o absorvedor deslocado pode-se fazer uma análise 

similar àquela feita no parágrafo (II-2-2-1). 
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l]I-4 - IMAGEM EM FACE DE ERRO DE APONTAMENTO NO PLANO XZ 

III-4-1 - Caso geral 

Seja um feixe de raios incidindo no refletor em um ponto 

genérico (x,y,z), tendo raios extremos fazendo um ângulo U com 

o raio central. Além disso, considera-se que estes raios estão 

contidos num plano paralelo ao plano XZ e que o raio central do 

feixe faz um ângulo Ar
2 

com o eixo X, devido ao erro de apont~ 

mente. Então o raio extremo superior+ (inferior) do feixe fa 

rá um ângulo W+ (W-) com o eixo X, Fig. (III-3), sendo: 

Ar + U z 

L 

Feixe de Raios 
Refleti dos 

(Arz +u) 

z 

~Refletor -1---------x 
Figura III-3 

F 

Diagrama indicativo dos ângulos entre os raios su 

perior e inferior do feixe solar e o eixo X~ 
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Fazendo urna análise similar à realizada no parágrafo (II 

-1-4), e levando em conta o resultado anterior apresentado, re 

sulta que os raios superior e inferior do feixe incidem no ei 

xo Z em dois pontos determinados, respectivamente, pelas segui_!! 

tes equações: 

+ H tg(Arz)+U 
t = z - (III-18) 

sen (Aa) 1-U.tg(Ar) z 

H tg(Ar )-U 
t = z z - (III-18.a) 

sen(Aa) l+U.tg(Ar z) 

O valor do ângulo Arz depende do tipo de montagem 

lhido para o equipamento, a saber: 

esco 

(i) montagem N-S inclinada com acompanhamento completo do 

movimento solar (Fug. (III-4)). 

(ii) montagem E-0 horizontal com movimento N-S (Fig.(III 

-5)) . 

(iii) montagem N-S horizontal com movimento E-O (Fig. 

(III-6)). 

(iv) montagem Equatorial com movimento E-0 (Fig.(III-7)). 

Com relação à montagem (i), o valor do ângulo Ar vai 
z 

depender da precisão do sistema de acompanhamento do sol, e, 

em geral, este valor deve ser muito pequeno (muito menor que 

um radiano). 

Na montagem (ii), o ângulo Ar atingirá valores máximos, 
z 

próximos de 909, pois o coletor mantém-se fixo em relaçâo àtra 

jetória diária do sol no equador celeste. 

Nos outros dois tipos de montagem, (iii) e (iv), o valor 

do ângulo Arz será basicamente função da epoca do ano, 

que a montagem Equatorial possuirá menores valores. 

sendo 



Figura III-4 

Figura III-5 
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z 

N 

Montagem N-S inclinada com acompanhamento 

completo do movimento solar. 

5 

z 

1 

' ' 
----~~:,: --------

-- ' --- -- ', 
') 

L 

N 

Montagem E-O com movimento N-S. 



Figura III-6 

Figura III-7 
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2 

1 
' 1 b~----

' ' ' ' 
L 

N 

Montagem N-S horizontal com movimento E-O 

N 

Montagem Equatorial com movimento E-O 
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Nos parágrafos que se seguem é feita uma análise do que 

ocorre com a dimensão da imagem ao longo do eixo Z (eixo focal), 

em função do tipo de montagem escolhido. 

IIl--4-2 - Montagem N-S inclinada com acompanhamento completo do 

movimento solar 

No caso da montagem do coletor ser do tipo N-S inclinado 

e acompanhar o sol, o eixo da parábola encontra-se sempre apon~ 

tado para o astro. Deste modo, o valor que o ângulo Ar pode as 
z -

sumir é muito menor que um radiano, estando ele relacionado com 

a precisão do sistema de acompanhamento solar. Assim, pode se 

considerar que: 

Ar 
z 

Para se obter o tamanho e a posição da imagem do sol, no 

eixo focal, basta se determinar os pontos extremos neste eixo on 

de incidem os raios solares. Estes pontos são obtidos analisan

do-se a trajetória dos raios extremos superior e inferior do 

feixe que incidem no refletor, respectivamente, em z=O e z=L; 

pontos de coordenadas (0,0,tn) e (0,0,tp). Assim a coordenada tn 

é obtida substituindo na Eq.(III-18) z=O, e a coordenada tp,qu~n 

do substitui-se z=L na Eq.(III-18.a). 

tp = L - (Ar +U). 
z 

H 

sen(Aa) 

H 
tn = -(Ar

2
-U). 

sen(Aa) 

(III-19) 

(III-19.a) 
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Então, o tamanho da imagem (TI) ao longo do eixo Z sera 

a soma dos valores absolutos de tp e tn. 

TI= JtpJ + JtnJ 

Analisando as Eqs.(III-19) e (III-19.a), em relação a 

ordem de grandeza de seus termos observa-se que H e L tem mes 

ma ordem de grandeza, que os ângulos U e Arz são também da 

mesma ordem de grandeza, e que no entanto, a ordem de grande-

za de H é muito maior que a do ângulo Ar . Logo as 
z 

das tp e tn podem ser consideradas como tp=L e tn=O. 

coordena 

Em decorrência disso a imagem não se apresenta desloca 

da quando comparada com a imagem resultante do caso de apont~ 

mento perfeito. 

111-4-3 - Montagem E-O com movimento N-S 

111-4-3-1 - Comprimento da imagem 

Para a montagem E-0 ve-se que o ângulo Ar pode atingir 
z 

valores máximos, em torno de 909, visto que o eixo X encontr~ 

-se apontado para o equador celeste à cada dia, mas a posição 

do sol na eclítica varia durante o dia. 

Se for feita uma translação positiva do eixo X (Fig.CTII 

-1)), de tal forma que ele fique na posição média do refletor 

(Fig. (III-8)), então observa-se que para x maior que zero o 

ângulo Arz e maior que zero e para x menor que zero, Arz e 

menor que zero. Assim, a trajetória do sol ficará simétrica em 

relação à nova posição do eixo X. 
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Fazendo uma análise similar à realizada no parágrafo an 

terior, resulta que o tamanho da imagem é a soma das coordena

das tp e tn, em valores absolutos, quando tp é maior que zero 

e tn menor que zero. Se tp e tn forem menores que zero, o tama 

nho da imagem será a diferença entre elas, em valor absoluto. 

onde 

tp(Aa,Ar) ; 

z 

tn(Aa,Arz) ; 

Jtn(Aa,Ar) 
z 

L H 

2 sen(Aa) 

L H 
- - -

2 sen(Aa) 

tp(Aa,Arz) J p/Ar >Ar z zo 

(III-20) 

Jtn(Aa,Ar) J p/Ar <Ar a z zo 

tg (Ar )-U 
(III-21) 

l+U.tg(Arz) 

tg(Ar )+U z (III-22) 
1-U.tg(Ar) z 

e o ângulo Ar e o ângulo que zera a coordenada tp (Fig.(IIIzo 

8)) . 

No entanto, antes de se determinar o tamanho da imagem e 

necessário se obter o valor do ângulo Ar , em função de Aa e zo 
da relção ZH/L. Assim: 

Logo: 

Arzo; arctg 

L 

2 

H 

sen(Aa) 

sen (Aa) + U. ZH/L 

2H/L-U. sen (Aa) 

tg(Ar
20

)-U 

l+U.tg(Ar ) zo 

; o 

(III-23) 
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1 
L • 

l V'"""' 

Figura III-8 

Feixe Refletido L 

Diagrama apresentando o ângulo Ar , caso particular 
zo 

do ângulo Ar , em que o raio incidente inferior e re 
z 

fletido passando pelo foco F. 

III-4-3-2 - Coaprimento do absorvedor 

Deseja-se que a imagem do sol se localize na região do 

absorvedor, para qualquer valor do ângulo Ar . Então deve-se de 
z -

terminar o valor máximo do ângulo Ar (Ar - ) , de tal z zmax forma 

que as extremidades da imagem ((0,0,tp) e (0,0,tn)) encontrem-

-se dentro dos limites do absorvedor. Devido a simetria do mo 

vimento solar em relação ao eixo X, determinando-se o ângulo 

Arz para a extremidade superior do refletor (z=L/2), obtem-se 

o ângulo Arz para a extremidade inferior (z=-L/2), Fig.(III-9) 

A partir desta figura, observa-se que o raio extremo in 

ferior do feixe, que faz um ângulo Ar maior que zero com o ei 
z 

xo X, ao ser refletido em z=L/2, incide no eixo Z no ponto (O, 
+ 

O,tp ). Este ponto é simétrico, em relação ao eixo X, ao ponto 

(0,0,tn-), ponto do eixo Z onde incide o raio extremo superior 

do feixe, que faz um ângulo Ar menor que zero com o eixo X, e 
z 

que foi refletido em z=-L/2. O mesmo ocorrerá com os pontos (O, 
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O,tp-) e (0,0,tn+). Logo o tamanho do absorvedor deve ser o do 

bro da maior coordenada, em termos absolutos. Então torna-se 

necessário determinar a coordenada (tp ou tn) que possui maior 

valor absoluto. 

L 

Figura III-9 

z 

Apresentação da simetria entre os pontos 

z=L/2 e z=-L/2, quando neles incide um 

feixe de raios cujo raio central faz com 

a normal ao ponto de incidência um ang~ 

lo Ar e -Ar , respectivamente. z z 
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Considerando-se que I tp 1 < 1 tn J, então: 

L 

ZH 
. sen (Aa) -

tg(Ar )-U z 

l+U.tg(Ar) 

L 
< - -.sen(Aa) -

ZH 

tg(Arz)+U 

1-U.tg(Arz) 

Se Arz< Arzo' então tp>O, logo JtpJ=tp. Deseja-se que o 

segundo termo à direita seja menor que zero, assegurando que 

ltnl=-tn. Assim, é necessário que 1-U.tg(Ar )>O, de tal forma 
z 

que Arz<89,739. A inequação anterior, então, pode ser reescri-

ta como: 

o < 

2 Ztg (Ar ) . (l+U ) 
z 

- 2 
1-U .tg (Ar) z 

Como U<<lrad., então os valores do ângulo Arz que satiz 

fazem sao: 

0<Arz<89,739 

1809 < Ar < 2709 
z 

Para que os raios incidam na face espelhada do refletor, 

o ângulo Ar tem de ser menor que 909. Logo, Jtpl <Jtnl, quando z 

o ângulo Ar
2 

satisfizer às inequações: 

O < Ar
2 

< 89,739 

Ar
2 

< Ar zo 

Logo, o tamanho do absorvedor (TA) sera fornecido por: 



2. 1 tn 1 

TA 2. 1 tp 1 

2. 1 tn 1 
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p/ O <Ar <89, 739 
z 

p/ 89,739 <Ar <1809 
z 

p/ Ar >Ar z zo 

p/ Ar <Ar z zo 

OII-24) 

J 

Considerando que o comprimento do absorvedor é no máximo 

5/4 do comprimento do refletor, então o valor máximo do ãngulo 

Arz (Arzmáx) será encontrado igualando-se a Eq.(III-24) à 5/4, 

resultando: 

Ar -zmax 
ZU. ZH/L-sen(Aa) 

= artg~ ~~~~~~~~ 
2.2H/L+sen(Aa)U 

(III-25) 

onde o sinal+ e usado quando TA=itpl, e o sinal - ,quando TA= 

= 1 tn 1. 

III-4-4 - Montagem N-S horizontal com movimento E-O 

Quando a montagem do equipamento é do tipo N-S horizon 

tal com movimento E-0, o eixo X acompanha o movimento do sol du 

rante o dia, de este para oeste. No entanto, este eixo não es 

tá contido no plano eclítico. Assim, o ângulo Ar e definido co 
z 

mo o ângulo entre o eixo X e a eclítica. Fazendo-se um estudo 

similar ao realizado no parágrafo anterior, obtem-se as mesmas 

expressoes para o tamanho do absorvedor ao longo do eixo Z e o 

ângulo Ar - relacionado a um absorvedor de comprimento igual zmax 

a 5/4 de L (comprimento do refletor). 
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III-4-5 - Montagem Equatorial com movimento E-O 

O caso de montagem Equatorial com movimento E-0 em muito 

se assemelha ao estudado no Último parágrafo. Porém, em vez do 

refletor estar na horizontal, ele está paralelo ao eixo terres 

tre, fazendo com a horizontal um âgulo igual à latitude do lu 

gar. Assim, as equaçoes obtidas no parágrafo (III-4-3) são va 

lidas neste caso. 

IIl-5 - PERIODO DE FUNCIONAME])ITO MEDIO DIARIO DO EQUIPAME])ITO 

Dependendo do tipo de montagem e da localização do equi

pamento (latitude e longitude), o ângulo entre o raio eentral 

do feixe e o eixo X, projetado no plano XZ, pode variar duran

te o dia e durante o ano. 

ROSSI (18) desenvolveu uma expressao para o ângulo Arz 

(em termos da latitude, longitude, dia e hora), no caso de mon 

tagens do tipo E-0 horizontal com movimento N-S, N-S horizontal 

com movimento E-O e Equatorial com movimento E-O (Apêndice B). 

Para que o equipamento funcione de modo que toda a radia 

çao refletida incida no absorvedor, é necessário que Arz seja 

menor ou igual ao valor fornecido pela Eq.(III-25). Logo, o p~ 

ríodo de funcionamento médio diário do equipamento está relaci 

onado com o número de horas por dia nas quais Arz~ Ar zmax 
No caso de montagem N-S com acompanhamento completo do 

movimento solar, à qualquer hora, para qualquer localidade, o 

valor de Ar e muito pequeno. Logo, o período de funcionamento z 

diário é igual ao período do dia em que ocorre radiação solar 

direta. 
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111-6 - CONCENTRAÇÃO EM FACE DE ERRO DE APONTAMENTO NO PLANO XZ 

LEVANDO EM CONTA ERRO DE APONTAMENTO NO PLANO X'f 

IIK-6-1 -INTRODUÇÃO 

O tamanho da imagem ao longo do eixo Z está relacionado ã 

incidência dos raios solares no plano longitudinal (plano XZ). 

Caso ocorra erro de apontamento neste plano observa-se que o 

comprimento da imagem passa a ser maior que o comprimento do re 

fletor, A fim de que não hajam perdas, deve-se aumentar o com

primento do absorvedor. 

Até o momento, o valor da concentração foi calculado con 

siderando-se o comprimento do absorvedor igual ao comprimento 

do refletor, sendo a concentração a razão entre a seção reta do 

absorvedor pela abertura do refletor. Levando-se em conta ava 

riação no tamanho da imagem no eixo Z, tem-se: 

comprimento do refletor 
Cyz; . Cy (111-26) 

comprimento do absorvedor 

onde Cyz é a concentração quando leva-se em conta erro de apo~ 

tamento no plano XZ e no plano XY, e Cy e a concentração quan

do leva-se em conta erro no plano XY. 

Como o comprimento do absorvedor está relacionado com o 

tipo de montagem, passou-se a estudar a variação sofrida pela 

concentração em função da montagem escolhida para o equipamento. 
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III-6-2 - Montagem N-S inclinada com acompanhamento completo do 

movimento solar 

No caso da montagem que acompanha o movimento solar, o 

comprimento da imagem é igual ao comprimento do refletor, para 

ângulos Arz muito menores que um radiano. Então o ·;cumprimento 

do refletor e o mesmo que o do absorvedor. Substituindo 

resultado na Eq.(III-26), conclui-se que: 

este 

H 
Cyz Cy = (III-27) 

1r. Ra 

III-6-3 - Outros tipos de montagem 

Nas montagens E-O horizontal com movimento N-S, N-S hor~ 

zontal com movimento E-O e Equatorial com movimento E-0 consi

derou-se que o comprimento do absorvedor era 5/4 do comprimen

to do refletor. Logo, a partir da Eq.(III-26), tem-se: 

L 
Cyz = . Cy =(4/S)Cy (III-28) 

(S/4) .L 

III-7 - COMPARAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE MONTAGENS APRESENTADOS 

Comparando-se as Eqs. (III-27) e (III-28), observa-se que 

para um dado ângulo Ar e um dado ângulo Ar , o mesmo equipanen 
y z -

to atingirá maiores valores de concentração se for montado de 

forma a acompanhar o sol continuamente. Caso contrário, a con

centração será uma fração deste valor máximo, sendo a mesma p~ 

ra as outras montagens citadas. 
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A diferença básica entre estes três tipos de montagens~ 

tá relacionada com o período médio diário de funcionamento do 

equipamento, definido no parágrafo (III-5), e com o custo do 

equipamento. As montagens N-S horizontal e Equatorial requerem 

um sistema de acompanhamento do sol em uma direção, mas que a 

tua a todo instante. Já a montagem E-O horizontal, apesar de 

também requerer um sistema de acompanhamento do sol em uma di 

reçao, necessita que este atue somente uma vez por dia, apont~ 

do o ~ixo X para a eclítica. Então reduz a complexidade do ap~ 

relho, podendo ter este um ajuste manual. 

I:n:I -S - O EFEITO DAS PONTAS E DAS SOMBRAS DAS LATERAIS 

Normalmente os concentradores devem ser construidos de mo 

do que o comprimento do absorvedor e o do refletor sejam iguai~ 

para facilitar uma construção modular, JETER e outros (17) .Ta~ 

bém é comum a colocação de laterais nas extremidades do refle 

tor para aumentar a rigidez estrutural do equipamento. Mas is 

to faz com que alguns dos raios refletidos pelas extremidades 

não atinjam o absorvedor (efeito-ponta). Ocorre também que al 

guns raios que incidiriam no refletor passam a incidir na face 

externa da lateral (efeito-sombra), Fig.(III-10.a) 

Para minimizar estas perdas espelhou-se as faces internas 

das laterais. Deste modo os raios solares que apos a reflexão, 

anteriormente não incidiam no absorvedor, passam a ser refleti 

dos, uma segunda vez, pela lateral, incidindo então no absorve 

dor (Fig. (III-10.b)). Este procedimento é adotado por SOLAR FO 

cus (2). 
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Absorvedor 

Raio Incidente 

..,.,-- Placa Lateral 

Placa Lateral 

Absorvedor 
Raio Incidente 

Placa Espelhado 

~--Refletor 

Raio Incidente 

Figura III-10 

Absorvedor 

Placa Espelhada 

Refletor 

(a) Diagrama apresentando o efeito-ponta 

e o efeito-sombra da placa lateral; (b) e 

(c) Atenuação dos efeitos de ponta e de 

sombra quando as placas laterais são es 

pelhadas internamente. 
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A mesma quantidade de radiação que incide na face exter

na de uma lateral, que não é captada pelo absorvedor, incide na 

face interna da outra lateral. Esta radiação, que aí incide e 

que anteriormente não era captada, após ser refletida pela la 

teral e pelo refletor, incide no absorvedor. Logo, a radiação 

incidente no refletor com laterais espelhadas internamente eq~i 

vale ao refletor sem laterais (Fig.(III-10.c)). 

Usando então este artifício, eleva-se o nível da concen 

tração, visto que o comprimento do absorvedor torna-se idênti 

co ao do refletor. Logo, todos os tipos de montagem passaram a 

ter a mesma concentração para uma dada especificação geométri

ca do equipamento (ângulo de abertura, abertura e comprimento). 

Então, o que passa a determinar a escolha do tipo de montagem 

é o número médio de horas por dia de funcionamento do equipa-

menta, que está relacionado com o módulo do ângulo Ar - . A zmax 
partir de uma análise da Fig.(III-11), tem-se: 

Arzmáx = arccotg (f/L) (III-29) 

Arz máx. 
Raio Incidente Central do Feixe 

Absorvedor 

Placa Espelhada 

- Refletor 

Figura III-11 : Diagrama apresentando o ângulo Ar -
zmax 

caso particular do ângulo Ar , em que o raio central do fei 
z 

xe incidente i refletido,atingindo a extremidade oposta do 

refletor 
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Logo, para um dado equipamento, o período de funcionamen 

to médio diário, de acordo com o tipo de montagem, pode ser ob 

tido da mesma forma que foi feito no parágrafo (III-5), com a 

diferença que Arzmáx' agora, encontra-se definido pelaEq.(III-

29). 
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C A p r Tu Lo IV 

EFEITOS GERADOS POR IMPERFEIÇÕES 

DA SUPERFfCIE REFLETORA 

IV-1 - ESTUDO TEÓRICO 

Na análise até aqui realizada foi considerada que a sup~ 

fície refletora do coletor é uma parábola perfeita e contínua. 

Observa-se, no entanto, que isto é uma idealização, pois nor 

malmente os refletores apresentam imperfeições superficiais d~ 

vidas aos processos de fabricação, de acabamento, de montagem, 

de operação. Estas imperfeições podem provocar reduções subs

tanciais no nível de concentração esperado. 

A Fig.(IV-1) mostra no plano XY como uma imperfeição da 

superfície influencia a reflexão dos raios solares. Observa-se 

que as superfícies refletoras real e ideal diferem, logo as tan_ 

gentes a estas curvas também vão ser distintas, provocando uma 

deformação na imagem do disco solar. Considerando que estas ta3 

gentes formam um ângulo entre si, denominado de ângulo de 1m 

perfeição (Ai), então, a partir de uma análise da Fig. (IV-1),r~ 

sul ta: 

mas: 



Tangente o Superf1é:ie 
Ideal 

Tangente o Superffoie Real 

Raio Solar Refletido Pelo 
Su erf1Cie Ideal 

\ 
\ 
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\ 
\ 
\ 

Ai' 

Real 

i2 

·, ' . 
· ~ormal a Superf1cie Reot 

Normal à Superf1Cie Ideal 

\ 
\ Raio Sola.r Refletido Pela Superf(cie Real 

Figura IV-1 Apresentação do efeito provocado por 

imperfeição da superfície refletora. 

Então: 

1 Ai ' 1 = 2 . 1 Ai / (IV-1) 
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ou seja, o ângulo formado pela trajetória do raio solar refle 

tido pela superfície ideal e a trajetória do mesmo raio quando 

refletido por superfície real (Ai') será o dobro do ângulo Ai. 

As imperfeições longitudinais causariam efeito no tama 

nho da imagem do sol ao longo do eixo Z. Contudo a presença de 

laterais espelhadas internamente no coletor faz com que estas 

imperfeições possam ser desprezadas. Assim, nesta análise, con 

siderou-se apenas as imperfeições que ocorrem no plano XY. 

O erro provocado pela ocorrência de imperfeições na sup~ 

fície refletora pode ser considerado como um acréscimo ao erro 

de apontamento do coletor no plano XY. Seja uma superfície id~ 

ale a sua correspondente ideal. As retas normais a estas· cur 

vas fazem entre si um ângulo Ai, no ponto de incidência do fei 

xe solar. Considerando que o raio central do feixe faz com a 

normal à superfície ideal um ângulo Ar (por haver erro de a y 

pontamento), entâo este mesmo raio fará com a superfície real 

um ângulo (Ai+Ar ). Então a imagem sofre uma deformação prov~ y 

niente de dois erros: o de não apontamento e o devido às impe~ 

feições da superfície. 

Logo,desejando-se determinar a imagem e a concentração a 

partir de um dado ângulo de imperfeição, conhecido o 

do equipamento, deve-se adicionar ao valor do ângulo 

lar do ângulo Ai, na Eq.(III-16). 

ângulo Ar 
y 

Ar o va y 

IV-2 - COMENTÃRIOS SOBRE O GRAU DE IMPERFEIÇÃO DE UMA SUPERFf,CIE 

As imperfeições superficiais podem ocorrer de forma ale~ 

tória ou sistemática (decorrente dos processos de fabricação e 

de montagem). As imperfeições aleatórias sâo frequentemente tra 
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tadas considerando-se que a diferença entre a superfície real 

e a ideal é dada por uma distribuição normal. Quanto às impe~ 

feições sistemáticas, a fim de que sejam reduzidas, deve-se i_!l 

dentificar as fases (ou fases) onde estas imperfeições são g~ 

radas, e minimizá-las. 

Conforme EVANS C 19) , do confronto técnicas de · fabrica 

çao X custos resultou que superfícies com uma precisão do an 

gula Ai igual a 1,8 mrad. são facilmente obtidas. Porém somen 

te aquelas com ângulo Ai maior ou igual a 2,4 mrad. são viá 

veis economicamente. 
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C A p r T u L o V 

EFEITOS GERADOS PELA SOMBRA DO ABSORVEDOR E PELA 

PRESENÇA DE DISPOSITIVOS ANTICONVECTIVOS 

V-1 - SOMBRA DO ABSORVEDOR NO REFLETOR PARABÓLICO 

V-1-1 - Dimensão da sombra 

Até o momento considerou-se que o volume do absorvedor e 

ra muito pequeno em relação ao do refletor, de tal modo que não 

havia formação de sombras. Contudo, por menor que seja o abso~ 

vedor, ocorre formação de sombra no refletor (Fig.V-1). Logo a 

área do refletor normal aos raios solares passa a ser: 

Arns = L.(2H-Sm) (V-1) 

onde Sm é a dimensão da sombra no refletor, no plano XY. 

Conforme pode ser observado na Fig. (V-2), um raio (cont~ 

do no plano XY) que incide no equipamento fazendo um ângulo V 

com o eixo X, provocará um acréscimo no tamanho da sombra de: 

2dSm = Zf.tg(V) 

Logo o tamanho da sombra (Sm), ao longo do eixo y sera: 

Sm = 2Ra + 2f.tg(V) (V-2) 



Sombra do 
Absorvedor 
no Coletor 

Figura V-1 

Refletor 

Figura V-2 
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Coletor Solar 
Cilindro- Parabólico 

Sombra do absorvedor no refletor 

cilindro-parabÕlico. 

V 

H dsm 

F 

sm 

V 

Raios Solares 
Incidentes 

Apresentação do acréscimo no tamanho da 

sombra devido i incidencia de feixe .de• 

raios convergentes. 
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Substituindo a Eq.(V-2) na Eq.(V-1), e levando-se em con 

ta a Eq.(A-8) resulta: 

= 21.(H.(l- .!..Cl-cos(Aa))l/2 . tg(V))-Ra) 

2 (1-cos(Aa))l/Z 

V-1-2 - Concentração 

(V-3) 

O valor da concentração sofrerá uma redução, visto que a 

areado refletor na qual incide radiação (A ) é menor que a rns 

sua area total. Deste modo a concentração passara a ser defini 

da como: 
A rns 

= Cy. (1-
1 (l+cos(Aa))l/Z -. 
2 (1-cos(Aa))l/Z 

V-2 - DISPOSITIVOS ANTICON\IECTIVOS 

V-2-1 - Envoltório tipo envelope 

.tg(V)) - l 
7f 

A fim de reduzir as perdas de calor por convecçao 

(V-6) 

natu 

rale forçada no tubo absorvedor, torna-se necessário a sua co 

locação no interior de um tubo de vidro, chamado de envelope.No 

entanto os efeitos provocados pela refração dos raios solares 

nas paredes do tubo podem ser prejudiciais ã concentração, por 

desviarem estes raios de suas trajetórias iniciais. 

De acordo com a teoria da Ótica geométrica de Hamilton, 

RABL (16), um raio de luz que se propaga em uma direção§, em 

um meio com índice de refração n , está associado ao momento ca r 

nônico Me, em relação ao ponto p, onde: 
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Me 

Logo, seu momento angular (Ma) em relação a um outro po~ 

to p
0 

sera: 

Projetando-se Ma no plano XY resulta: 

onde pé a menor distãncia entre o raio e o ponto p =(0,0,z) e o 

sz e a projeção de s .no plano XY. Aplicando-se a conservação do 

momento angular nas regiões críticas (fora do tubo, na .parede 

do tubo, e dentro do tubo), obtém-se; a partir da Fig.(V-3): 

Logo, se o raio incidir tangencialmente ao absorvedor na 

ausência de envoltório, então ele também incidirá tangencia! 

mente ao absorvedor, em um outro ponto, na presença de envoltó 

rio. Assim fica demonstrado que o valor obtido para a concen 

tração não varia devido à presença do envoltório de vidro. O 

que irá variar sera a distribuição da intensidade de radiação 

na superfície do absorvedor. 
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Caminho do Raio 
Solar após Refração 
no Parede Interno do 
Envelope Raio Solar 

Incidente 

Ab orved r 

Figura V-3 

Figura V-4 

I Caminho do Raio Solar após 
I Refração no Parede Externo 

/ do Envelope 

Esquema indicativo da variaçao sofrida pelo 

caminho do raio solar apos refração nas p~ 

redes interna e externa do envelope. 

Tampa de Vidro 

Base do Refletor 

EsqueEa indicativo da variaçao sofrida pela 

trajetória do raio após refração pela tampa 
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V-2-2 - Concentrador com tampa 

Outra forma de se atenuar as perdas convectivas é a colo 

caçao de uma tampa de vidro no refletor parab6lico (casos em 

que o ângulo Aa é maior ou igual a 909). Este tipo de constru

çao poderá ser prejudicial à concentração, desviando os raios 

solares de sua trajet6ria inicial. Contudo, fazendo-se uma ani 

lise 6tica da dupla refração sofrida pelo raio solar incidente 

(Fig. (V-4)), observa-se que o ângulo do raio com o eixo X ao 

incidir na face externa da tampa é o mesmo que incide no con 

centrador. Desta forma ocorre uma variação no ponto de incidê~ 

eia sobre o eixo Z, não alterando a quantidade de radiação que 

incide no concentrador como um todo. Logo, a concentração nao 

sofre alteração. 
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CAPfTULO VI 

A P R E S E N T A Ç Ã O D E R E S U L T A D O S 

VI-1 - !IMAGEM COM APONTAMENTO PERFEITO 

A partir das Eqs. (II-7) e (II-8), pode-se determinar as 

dimensões dos semi-eixos r(H,Aa) e s(H,Aa) do disco solar re 

fletido, no plano normal ao eixo focal (plano XY). A Fig.(VI-1) 

apresenta o formato da imagem, no plano XY, para vários valo 

res do ângulo de abertura (Aa) do refletor. Os eixos da imagem 

sao funções de H. 

Para um mesmo valor da abertura do refletor (H), observ~ 

-se que quanto menor for o ângulo de abertura, mais dispersa 

vai ser a imagem, e à medida que o ângulo de abertura se 

xima de 909, mais concentrada estará a imagem 

eixo Y. 

VI-2 - CONCENTRAÇÃO COM APONTAMENTO PERFEITO 

VI-2-1 - Concentração ideal 

em torno 

aprQ 

do 

Como foi visto no parágrafo (II-2-1), o valor máximo da 

concentração está relacionado com o menor valor possível do p~ 

rímetro da seção reta do absorvedor, para uma dada abertura do 

refletor, de modo que não ocorram perdas Óticas. 

No caso do perímetro do absorvedor ser exatamente o mes 

mo que o perímetro da seção reta da imagem do disco solar, ter 
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-se-á assegurada a utilizaçio de toda a radiaçio refletida. Mas 

corno pode ser visto na Fig.(VI-1), ocorre urna dispersio dara

diaçio, ao longo do eixo Y, para valores do ingulo de abertura 

próximos de 909. Deste modo, o valor da concentraçio seria p~ 

queno, devido à grande dirnensio que o perímetro do absorvedor 

deveria possuir. 

A análise que se segue baseia-se em ZAHARIA (13). 

A fim de ser determinada a geometria ideal para a seçao 

reta do absorvedor, de modo que seu perímetro seja pequeno pa~ 

ra atingir altas concentrações e grande o suficiente para ca~ 

tar toda a radiaçio refletida, passou-se a analisar a Fig.(VI-~ 

Neste gráfico representou-se a seçao reta da imagem formada p~ 

la reflexio do disco solar aparente, para vários valores do an 

gula Aa, sendo que as dimensões dos eixos da imagem sio funções 

de f (distincia focal). Observa-se que, para valores do ingulo 

Aa menores ou iguais a 909, toda a radiaçio proveniente da re 

flexio dos raios solares passa por urna elípse, centrada no fo 

co da parábola, com semi-eixos, na direçio dos eixos Y e X, ~ 

-3 -3 guais a (4,65xl0 xf) e (9,30xl0 xf), respectivamente. Para 

o caso do ingulo Aa ser igual a 1059, o mesmo ocorrera se os 

-3 -3 semi-eixos passarem a ser (4,65xl0 xf) e (13,00xlO xf). 

Usando a Eq.(A-8), vê-se que para cada valor do inguloA~ 

a dirnensio dos semi-eixos da elípse em funçio de H, encontrada 

a partir da Fig.(VI-2) varia. Isto pode ser observado na Tabe 

la (VI-1). A partir das dimensões deres fornecidas pela ta 

bela citada, tem-se o perímetro do absorvedor que satisfaz as 

exigências já mencionadas. Substituindo estes resultados na Eq. 

(II-12), calcula-se o valor da concentraçio ideal. 
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Y ( X 10-3 H J 

20 

20 X (Xl0-3HJ 

Ao, 105º 

Seção reta da imagem do disco solar, com 

semi-eixos r(H,Aa) e s(H,Aa), para disti~ 

tos valores do ângulo de abertura (Aa) do 

refletor em função da semi-abertura (H). 
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40 

30 Ao: 1 ° 

Ao , 90° 

o 

o 

30 

Seção reta da imagem do disco solar, com se 

mi-eixos r(f,Aa) e s(f,Aa), para distintos 

valores do ângulo de abertura (Aa) do re 

fletor em função da distância focal (f) 
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Aa s (f) r (f) s (H) r (H) 

309 -3 8,70xl0 xH -3 17,35xl0 xH 

4.5 9 . 

-3 5, 63xl.O xH -3 ll,23xl0 xH 
-

609 -3 -3 4,04xl0 xH 
' 

8, 05xl0 xH 
- -3 -3 4,66xl0 xf 9,30xl0 xf -3 -3 759 3,04xl0 xH 6,06xl0 xH 
-

909 -3 2, 33xl0 xH -3 4,65xl0 xH 

1059 -3 13,00xlO xH -3 4,99xl0 xH 
--

Tabela VI-1: I'imensão da imagem para vários valores do ângulo Aa 

O Apendice C apresenta uma rotina computacional para o 

cálculo da concentração ideal para um dado ângulo de abertura, 

que varia de 309 a 1059. Os resultados estão apresentados na 

Fig. (VI-3) . 
100 Ci 

80 

60 

40 

20 

10° 20° 30° 

Figurá VI-3 : 
50° 60° 

Curva da variação da concentração ideal 

em função do ângulo de abertura (Aa). 

(Ci) 
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Na Fig.(VI-3), observa-se que a concentração atinge seu 

valor máximo (94,3) para um ângulo de abertura próximo de 100? 

Assim, as dimensões dos eixos do absorvedor cilindro elíptico, 

e sua respectiva concentração foram determinados para ângulos 

de abertura na faixa de 309 a 1059. 

VI-2-2 - Concentração circular ideal 

Considerando, agora, a utilização de um absorvedor cili~ 

dro circular, serão analisadas as seguintes situações: sem pe~ 

das Óticas e com perdas óticas. 

VI-2-2-1 - Estudo sem perdas Óticas 

Não havendo perdas Óticas, o limite mínimo indispensável 

ao raio do absorvedor (Ra ~) é determinado por um estudo da min 

Fig.(VI-1), para cada valor do ângulo de abertura. O procedim~n 

to utilizado para determinar este limite é apresentado no Apê~ 

dice D. 

-

-

--

Aa -3 Cci Ra ~ (xlO xH) min max 

309 12,95 24,58 

45 9 9,40 33, 86 

609 7,56 4 2 ,10 

759 9,45 33,68 

909 4,65 68,45 

1059 ' 7 ,00 45,47 

Tabela VI -2 : Concentraçao e raio do absorvedor 

para vários valores do ângulo Aa 
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Na Tabela VI-2 encontram-se listados os valores mínimos 

do raio do absorvedor (Ra ~), todos em função de H, visto que m1n 

as dimensões da Fig.(VI-1) são funções de H. Substituindo es 

tes valores, para cada ângulo de abertura, na Eq.(II-14), de 

termina-se o respectivo valor máximo para a concentração cir

cular ideal (Cci), resultados, estes, listados na Tabela(VI-2) 

Dentre todos os ângulos de abertura estudados, o ângulo Aa=909 

fornece o menor valor para o raio do absorvedor, logo, seu va 

lor para a concentração é o maior de todos (68,45). 

COBBLE (11) determinou que o valor máximo para a concen 

tração quando se utiliza absorvedores cilindro-circulares e 

de 68,3. BOY-MARCOTTE e DAHAN (10) afirmam que a concentração 

máxima para absorvedores cilindro-circulares é da ordem de 67. 

Contudo, o primeiro trabalho agora citado, não leva em consi-

deração a quantidade de radiação captada pelo absorvedor, e o 

outro trabalho não indica o método utilizado para determinar 

este valor para a concentração. 

No Apêndice E é apresentada uma rotina computacional que 

permite o cálculo da concentração e a determinação dos possí~ 

1s ângulos Aa, 

xa de Sxl0-3xH 

a partir de um dado raio do absorvedor, na fai 
-3 a 35xl0 xH. Os resultados são apresentados na 

Fig.(VI-4). Observa-se que à medida que o raio do absorvedor 

aumenta, o valor da concentração diminui. Também, para um da 

do valor do raio Ra, o valor da concentração independe do va 

lor do ângulo Aa, dentre os valores admissíveis. 

Desta forma, ao se especificar o valor da concentração, 

determina-se o raio Ra e os possíveis ângulo6 Aa, Mas nada se 

pode afirmar sobre o valor da abertura do refletor. 
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Figura VI-4 

Ao=90º 

( 21,2) 30 (31,8) 50 60 Cci 

Variação da concentraçao circular ideal(Cci) 

e dos ângulos de abertura admissíveis para 

o refletor, em função do raio do absorvedor 
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VI-2-2-2 - Aplicação prática do estudo da concentração 

sem perdas 

Objetivando uma realização prática do estudo da concentra 

çao circular ideal sem perdas Óticas, foram identificados os va 

lares dos diãmetros externos de dutos comerciais de cobre, alu 

minio e aço, para servirem como absorvedores, valores estes lis 

tados no Apêndice F. Utilizando a rotina de cálculo da concentra 

ção do Apêndice E, com a diferença que agora os valores do raio 

Ra são definidos no Apêndice R e sendo H=0,50m construiu-se a 

Fig. (VI-5). 

A partir de uma análise desta figura, observa-se que a co2"'. 

centração máxima (31,0), corresponde a um duto de aço de l/8pol 

de diãmetro nominal, e que os possíveis ãngulo Aa são 459, 60i 

759,909 e 1059. Também, a concentração depende do material do 

duto absorvedor, visto que o raio externo do duto varia de acor 

do com o material, para um mesmo diâmetro nominal. 

VI-2-2-3 - Estudo com perdas Óticas 

No caso do raio Ra ser menor que o raio Ra, , então ocor min 

rem perdas Óticas, visto que parte da radiação refletida nao e 

captada pelo absorvedor. No Apêndice G é apresentada uma rotina 

de cálculo que permite determinar, a partir de um dado valor p~ 
-3 -3 , ra o raio Ra, na faixa de 5xl0 xH a 35xl0 xH, os passiveis va 

lares do ângulo Aa e a correspondente concentração. 

Na Fig.(VI-6) são apresentados os resultados. Neste caso 

o valor máximo da concentração é maior que o encontrado no caso 

de não ocorrerem perdas. Mas o raio do absorvedor, para H=0,5mé 
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Oi~metro Nominal do Absorvedor 
( Dutos Comerciais) em Polegadas 

1 
• 

1 
• 

\ . 
\ 
• 
\ALUMÍNIO 

• 

6 (6,3} 10 

Figura VI-5 
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45° 

60° 
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75° 

90° 45° 
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~ 
Ao= 75º 

90° 

105º 

14 18 {21, 1) 22 (23,2) 26 30 (31} Cci 

Variação da concentraçao circular ideal ée 

dos ângulos de abertura admissíveis para o 

refletor em termos do diâmetro nominal ,de 

dutos comerciais. 
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de 6mm. Logo se estes dutos fossem utilizados, provocariam uma 

vazao muito pequena. 

12 

10 

8 

6 

• 

2 

-3 
Ro (XlO H) 

Ao, 30º 

o ..a.--,--.---,,---,,--..... -,---T"""-..--..----...... - ...... --.--...... --
10 

Figura VI-6 

20 30 40 50 60 70 

Variação da concentraçao (C)em termos dora 

iodo absorvedor, para distintos valores do 

ângulo de abertura(Aa). 

c 
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plano XY (Ar ) , em função da semi-abertura (H) do refle 
y 

tor, para o ângulo de abertura de 459. 
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Figura VI-9 Seção reta da imagemdo disco solar, para 

distintos valores da -projeçao do ângulo de 

- plano XY (Ar y)' função da recepçao no em 

semi-abertura (H) do refletor, para o ang.':. 

lo de abertura de 609. 
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Figura VI-l:Ü : Seçao reta da imagem do disco solar, para 

distintos valores da projeção do ângulo de recepçao no 

plano XY (Ar), em função da semi-abertura (H) do refle-
y 

tor, para o ângulo de abertura de 759. 
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Ar = 9 mrod 

Ary = 7 mrod 

Ar = Smrad 

10 

20 

Ar = 1 mrad 

Figura VI-11 : Seção reta da imagem do disco solar, para 

distintos valores da projeção do ângulo de recepçao no 

plano XY (Ar ), 
y 

em função da semi-abertura 

tor, para o ângulo de abertura de 909. 

(H) do refle 
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Figura VI-12 Seção reta da imagem do disco solar, para 

distintos valores da projeção do ângulo de 

recepção no plano XY (Ar), em função da 
y 

semi-abertura (H) do refletor, para o an 

gulo de abertura de 1059. 
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VI -3 - IMAGEM E CONCENTRAÇÃO COM ERRO DE APONTAMENTO 

VI-3-1 - Imagem em face de erro de apontamento no plano XY 

A partir da Eqs. (III-15) e (III-16), pode se determinar 

a imagem formada pela reflexão do disco solar, quando ocorre~ 

rode apontamento do coletor. Esta imagem, no plano XY, é apr~ 

sentada nas Figs.(VI-7), (VI-8), (VI-9), (VI-10), (VI 11) e (VI 

-12), para os respectivos valores do ângulo de abertura do re 

fletor: 309, 459, 609, 759, 909 e 1059, no caso do erro de apo_p. 

tamento variar de 1 mrad. a 9 mrad .. 

Analisando-se as figuras acima mencionadas, observa-se 

que, para um dado valor do ângulo Aa, ocorre um deslocamento da 

imagem no sentido positivo do eixo Y, à medida que o valor do 

ângulo Ar 
y 

aumenta. Tem-se, ainda, que a dimensão da imagem na 

direção do eixo X aumenta, quando o valor do ângulo Ar aumenta, 
y 

o mesmo ocorrendo com a dimensão na direção do eixo Y. 

VI-3-2 - Concentração em face de erro de aponta:aento no planoXY 

VI-3-2-1 - Estudo com absorvedor centrado no foco 

Como foi visto no parágrafo (III-3-1), o valor máximo da 

concentração está relacionado ao menor valor possível do raio 

do absorvedor. Determinou-se, através de uma análise das Figs. 

(VI-7) a (VI-12), os valores do raio Ra ~ correspondentes aos min 
ângulos Aa na faixa de 309 a 1059, para valores do ângulo 

no intervalo de 1 mrad. a 9 mrad .. O procedimento utilizado 

Ar y 

e 

apresentado no Apêndice D. Substituindo-se estes resultados na 
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Eq.(III-17) pode-se calcular o valor máximo da concentração p~ 

ra um dado ângulo Aa e um dado ângulo Ar . Na tabela (VI-3) en y 

centram-se listados os valores do raio Ra, e da concentração min 

máxima (Cymáx), para combinações dos ângulos Aa e Ary. 

Tabela (VI-3) 

1 

Aa Ar Ra , 
Cymáx [. y min 

(mrad. (l0-3xH) 

1 33 9,65 

3 52 6,12 

309 5 70 4,55 

7 80 3,99 

9 96 3, 3.2 

. 

1 23 13,84 
-· 

3 ... 33 9,65 

459 .. 5 41 7,76 

7 48 6,63 

9 55 5,79 -

1 16 19,89 

3 22 14,47 -

609 5 29 10,98 --

7 33 9,65 

9 42 7 ,58 

1 11 28,94 

3 18 17,68 --

759 5 22 14,47 -
7 28 .·. 11,37 

' . 9 ' 31 10,27 
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Aa Ar Ra ~ Cy ~ y m1n max 
(mrad) (l0-3xH) 

. 1 10 31,83 

3 15 21 ,22 

909 ' 5 19 . ' 16, 75 
. 7 23 13, 84 

9 . 

- 27 11, 79 

1 . 9 35,37 

3 . 13 24,49 

1059 5 15 21,22 

7 18 17,68 

9 20 15 , 9 2 

Tabela VI-3: Concentraçao e raio do absorvedor para 

vários valores dos ângulos Aa e Ar 
y 

Para um dado valor do ângulo de abertura, observa-se que 

o valor da concentraçâo diminui, a medida que o valor do 

lo Ary aumenta. Desejando-se uma concentração em torno de 

e considerando como admissível uma redução na concentração 

ang1::!_ 

20 

de 

75%, quando comparada ao valor ideal apresentado na Tabela (VI 

-2), então somente os ângulos Aa maiores que 609 sao admissíve 

lS, 

VI-3-2-2 - Estudo com absorvedor deslocado do foco 

A fim de minimizar a redução da concentração por causado 

erro de apontamento, deslocou-se o absorvedor ao longo do eixo 

Y. A posição central do absorvedor passou a ser o ponto no ei

xo Y, de maior largura da imagem. O procedimento utilizado para 
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identificar o valor do raio Ra # foi o mesmo do parágrafo an min 

terior, apresentado no Apêndice D , com a diferença que no outro 

o absorvedor estava centrado no foco. 

Aa Ar centro do 
1 

Ra # Cy -ymax min max 

(mrad.) absorvedor (l0- 3xH) 

(l0- 3xH) 

1 (0,25) 25 12,73 

3 (0,30) 40 7,96 

309 5 (O, 4 O) 52 6,12 

7 (O, 5 O) 58 5,49 

9 (ü, 6 O) 68 4,68 --

1 . (0,15) 13 24,49 -
. 3 (0,25) 23 13,84 

459 5 (0,27) 30 10,61 

7 (O, 30) 35 9,09 

9 (0,35) 47 6, 7 7 

1 (O, 10) 13 24,49 

3 (0,15) 17 18,72 

609 5 (0,20) ' 22 14,47 

7 (O, 22) 25 12,73 

9 (0,25) 32 9,95 

1 (0,10) 10 31,83 

3 (0,11) 14 22,74 

759 5 (0,14) 17 18,72 

7 (0,17) 21 15,16 

9 · · (O ,20) 23 13,84 

Tabela VI-4 
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Aa Ar centro do Ra mín Cy -ymax max 

(mrad.) absorvedor (l0- 3xH) 

(1 O -\,::H) 

1 (O, 6) 8 39,79 

3 (O, 8) 12 26,53 

909 5 (O, 1 O) 14 2 2, 74 

7 (0,12) 17 18,72 -
. 9 (O, 14) 20 15,92 

1 (O ,4) 7 45,47 -
3 (0,6) 9 35,37 

1059 5 (O ,7) 11 28,94 

7 (O ,8) 13 24,49 

9 . ( O , 1 O) ... 14 22,74 

Tabela VI-4: Concentraçao, raio do absorvedor e posição do absor 

vedor para vários valores dos ângulos Aa e Ar 
y 

Na Tabela(VI-4) encontram-se listados a nova posição do 

centro do absorvedor, o raio Ra ~ , e a concentração máxima que m1n 

se pode obter para valores do ângulo Aa na faixa de 309 a 105i 

com ângulos Ar no intervalo de 1 mrad. a 9 mrad .. Comparando-
y 

-se os valores da concentração apresentados na Tabela (VI-4) e 

os apresentados na Tabela (VI-3), observa-se que ocorreu um au 

menta no nível da radiação em torno de 30% com o deslocamento 

do absorvedor. 

Vl-3-3 - Imagem em face de erro de apontamento no plano XZ 

B comum a colocação de laterais no refletor para aumentar 

a rigidez estrutural, porém, isto produz efeitos no nível da 
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concentração obtida pelo equipamento. Conforme já foi citado no 

parágrafo (III-8), espelhou-se as laterais internamente, a fim 

de minimizar estas perdas. Deste modo, a dimensão da imagem ao 

longo do eixo Zé igual ao tamanho do refletor. 

VI-3-4 - Concentração em face de erro de apontamento no plano 

XZ, levando em conta erro de apontamento no plano XY. 

A partir da análise realizada no parágrafo (III-8), tem 

-se que o valor da concentração, quando se usa refletor com 1~ 

terais espelhadas, não sofre influências por erro de apontame~ 

to no plano XZ. Assim os resultados obtidos nos parágrafos(VI-

3-2-1) e (VI-3-2-2) continuam válidos. 

Das Tabelas (VI-3) e (VI-4), obtem-se que os maiores va 

lares para a concentração, levando-se em conta erro de aponta

mento no plano XY, estão relacionados a ângulos de abertura de 

909 e 1059, tanto no caso de absorvedor centrado quanto no ca 

so de deslocado. Também o nível da concentração, quando se uti 

liza um refletor com ângulo Aa=909 e um absorvedor deslocado do 

foco é maior que o obtido com um ângulo Aa=lQ59 e absorvedor 

centrado no foco, para um mesmo valor do ângulo Ar . Assim di y 

mensiona-se o coletor de modo que o ângulo de abertura seja 909 

e o absorvedor esteja deslocado do foco. As dimensões e a pos! 

çao central do absorvedor, no plano XY, sao apresentados na Ta 

bela (VI-4), em função do ângulo Ar . y 
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VI-4 - PERIODO DE FUNCIONAMENTO MEDIO DIARIO DO EQUIPAMENTO 

Do parágrafo (III-8) resulta que o período de funcioname21 

to diário do equipamento está relacionado com o número de horas 

por dia nas quais o ângulo entre o raio central do feixe solar 

e o eixo X é menor que o ângulo de recepção máximo admissível, 

para uma dada geometria do refletor. A relação entre este ang~ 

lo máximo e a razão ZH/L é obtida à partir das Eqs.(III-29) e 

(A-8), quando da utilização de um ângulo Aa=909. 

Na Tabela (VI-5) estão listados os valores dos ângulos de 

recepçao máximo, em função dos seguintes valores da razão ZH/L: 

0,25, 0,50, 0,75 e 1,00. Comparando-se os valores obtidos para 

estes ângulos com os indicados no Apêndice B, obtem-se o número 

médio de horas por dia de funcionamento do equipamento, em rel~ 

çao para o tipo de montagem escolhido para o coletor, apresent~ 

dos na Tabela (VI-5). B importante ser observado que estes val~ 

ressão válidos tanto para a cidade do Rio de Janeiro quanto p~ 

ra as cidades de Recife e Porto Alegre. 

2H/L Ar zmax Período de funcionam. 

E-0 N-S Equator. 

O, 2 5 86,429 10 11 11 

0,50 82,879 10 11 11 

0,75 79,389 10 11 11 

1,00 75,969 10 11 11 

Tabela VI-5: Período de funcionamento e valor máximo do 

ângulo Ar para vários valores da razão 2H/L z 

De uma análise dos resultados apresentados na Tabela(VI-~ 

resulta que o número de horas de funcionamento do equipamento in 
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depende do valor da razao 2H/L. Também as montagens N-S e Equ~ 

torial funcionam onze horas por dia (equivalente ao período do 

dia em que ocorre radiação solar direta), enquanto a montagem 

E-0 funciona dez horas por dia. Além disso o sistema de perse

guição solar requisitado pela montagem E-O e mais simples do 

que o requisitado pelas outras montagens. Assim o tipo de mon 

tagem E-O e o mais apropriado. 

Conforme BOY-MARCOTTE e DAHAN (10), as perdas por convec 

çao sao proporcionais ao tamanho do coletor ao longo do eixo Z. 

Logo, a razão 2H/L=l,OO é a de maior interesse, dentre as estu 

dadas. 

VI-5 - EFEITOS GHRADOS POIR IMPERFEIÇÕES DA SUPERFÍCIE REFLETORA 

Do parágrafo(IV-1), o erro gerado por imperfeições da su 

perfície refletora pode ser considerado como um acréscimo ao 

erro de apontamento do coletor no plano XY. Assim, um sistema 

com refletor de ângulo Aa=909, que admite um ângulo Ar =3 mrad. y 

e que esteja relacionado a um ângulo Ai=2 mrad., terá como raio 

~ -3 minimo o valor 14xl0 xH e sua concentração será 22,74. 

Assim, deve-se procurar obter superfícies refletoras com 

os menores valores possíveis do ângulo Ai. Os valores máximos, 

funções do ângulo de abertura (Aa=909) e do ângulo de recepçao 

no plano XY (Ary), permitidos ao ângulo Ai sao apresentados na 

Tabela (VI-6). 
Tabela VI-6: Concentração para valores do ângulo Aa 

Ar· .. (mrad .) Ai - Concentração 
í 2 .. 26 ,53 
3 4 18, 72 
5 ' 4 15,92 --



88 

VI-6 - EFEITO DA SOMBRA DO ABSORVEDOR 

Da consideração da sombra do absorvedor no refletor, re 

sulta urna variação na concentração. A partir da Eq.(V-6), ob 

serva-se que esta reduçaõ é funçaõ do ângulo Aa e do erro de a 

pontamente do coletor no plano XY. Assim, para um ângulo Aa=909 

e um ângulo Ai=S rnrad., o valor da concentração quando seco~ 

sidera sombra do absorvedor é igual ao valor da concentração 

quando de erro de apontamento no plano XY, reduzido de 0,32.E~ 

te resultado corresponde a urna variação de 2% na concentração. 

Logo, o efeito da sombra do absorvedor no refletor é rnínirno,p~ 

<lendo ser desprezado. 

Vl-7 - EFEITO DE ANTEPAROS ANTICONVECTIVOS 

Conforme o parágrafo (V-2), a p~esença de anteparos anti 

convectivos tais corno tubos de vidro envolvendo o absorvedor e 

corno tampas de vidro no refletor, em nada influenciam o valor 

encontrado para a concentração. 
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CAPITULO VII 

e o oo e L u s o E s 

A imagem do disco solar pelo concentrador cilindro-par~ 

bólico é obtida estudando-se a trajetória dos raios solares re 

fletidos. Considerando-se apontamento perfeito do coletor, re 

sulta que, para um dado valor da abertura do refletor, quanto 

menor for o valor do ângulo de abertura (Aa), mais dispersa vai 

ser a imagem, e à medida que este ângulo se aproxima de 90~ ma 

is concentrada estará a imagem em torno do eixo Y. 

Quando da ocorrência de erro de apontamento no plano da 

parábola (plano XY), o formato e a posição da imagem, neste p~ 

vão variar em função do ângulo de recepção (Ar). Observay no, 

-se um delocamento da imagem no sentido positivo do eixo Y e 

um aumento da dimensão da imagem na direção do eixo X, à medi 

da que o valor do ângulo Ar aumenta, para um dado valor do an y 

gulo Aa. 

Da análise do tamanho da imagem ao longo do eixo longit~ 

dinal (eixo Z) resulta que o seu comprimento equivale ao dor~ 

fletor, para o caso de apontamento perfeito do coletor. Ã medi 

da que o erro de apontamento no plano longitudinal (plano XZ) 

vai se tornando maior, o tamanho da imagem ao longo do eixo fo 

cal Z aumenta. 

Em geral sao colocadas laterais no refletor para aumen 

tara rigidez estrutural do coletor. Se estas laterais foremes 

pelhadas internamente, então os raios solares refletidos que 

incidiriam no absorvedor em pontos externos ao refletor, pa~ 
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sam a incidir no absorvedor dentro dos limites delineados pelo 

refletor, (Fig. (III-10)). Assim, o efeito do erro de apontamen

to do coletor no plano XZ sobre o tamanho da imagem e anulad~ 

A partir da verdadeira imagem do disco solar, quando da 

ocorrência de erro de apontamento no plano XY e no plano XZ, ~ 

ram determinadas a localização e as dimensões mínimas do absor 

vedar cilindro-circular, indispensáveis à captação total dara 

diação solar refletida. São apresentadas nas Tabelas (VI-3) e 

(VI-4), em função dos ângulos Aa e Ar , para os respectivos ca 
y 

sos: absorvedor centrado no foco e absorvedor deslocado do fo 

co. Após dimensionado o absorvedor, pode-se calcular a concen 

tração. Seus valores, em relação aos ângulos Aa e Ar , também 
y 

sao apresentados nas Tabelas (VI-3) e (VI-4). Da comparação en 

tre estes valores máximos da concentração e a facilidade de 

construção, resulta que o ângulo Aa escolhido para o refletor 

é 909, com absorvedor deslocado do foco. Desejando-se que a c~ 

centração do equipamento seja igual à 20, então o valor máximo 

permitido ao ãngulo Ar é 5 mrad., foine cendo uma y 

çao de 22,74. 

r:.oRcentra 

A presença de laterais no refletor introduz uma nova li 

mitação no valor do ângulo de recepção no plano XZ. Esta res 

trição é dependente das dimensões do coletor (L, 2H, Aa) e 1n 

fluencia o período diário de funcionamento do equipamento. Pa 

ra as cidades do Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, o perf 

odo médio diário de funcionamento é de onze horas, quando da 

utilização das seguintes montagens: N-S inclinada com movimen

to de acompanhamento do sol, N-S horizontal com movimento E-0 

e Equatorial com movimento E-0. No caso da montagem ser E-Oh~ 

rizontal com movimento N-S, o período de funcionamento passa a 
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ser de dez horas por dia. Assim, deve-se dar preferência arnon 

tagern E-O com movimento N-S, pois simplifica o sistema de acorn 

panharnento do movimento solar: ajustes manuais urna vez ao dia. 

Corno estes resultados são idênticos nos quatro casos analisa 

dos da razão 2H/L (0,25, 0,50, 0,75 e 1,00) e corno as perdas 

convectivas são proporcionais ao comprimento do absorvedor, en 

tão escolheu-se a razão 2H/L=l,OO. 

Da análise sobre as imperfeições da superfície refletora 

resulta que seus efeitos podem ser considerados corno um acrésci 

mo ao erro de apontamento. Sendo plausível urna redução de 30% 

no valor obtido para a concentração quando se leva em conta as 

imperfeições superficiais, obtern-se os valores máximos adrnissí 

veis do ãngulo de imperfeição (ângulo formado pelas tangentes 

às superfícies real e ideal). Assim, no caso do ângulo Ary = 5 

rnrad., o valor máximo admissível ao ãngulo Ai é 4 rnrad., resul 

tando urna concentração de 15,92. 

Outros fatores que geram reduções no nível de concentra-

çao obtido são a sombra do absorvedor no refletor e a varia 

çao na trajetória dos raios solares quando da presença de ante 

paros anticonvectivos. Do estudo da trajetória dos raios sola 

res incidentes resulta que para um ângulo Ary=5 rnrad., a redu

çao na concentração devido à sombra do absorvedor é de 0,32. 

Assim este efeito pode ser desprezado. Analisando-se a refra 

çao dos raios solares nos anteparos anticonvectivos, observa 

-se que ocorre variação no ponto de incidência dos raios. Con 

tudo, corno toda a radiação continua a incidir no absorvedor, o 

nível de concentração obtido pelo equipamento não sofre altera 

çao. 

Um concentrador solar cilindro-parabólico dimensionado se 
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gundo os resultados apresentados, atingirá um bom nível de con 

centração da radiação (15,60). Assim, a viabilidade de sua a 

plicação na área de calor industrial está assegurada. 

A fim de se obter um maior conhecimento de sua verdadei

ra eficiência, são necessários estudos teóricos adcionais. De 

ve-se analisar o concentrador solar cilindro-parabólico em ter 

mos do nível de temperatura desejado para o fluido de trabalho 

e da distribuição da radiação solar no absorvedor. Também estu 

dos experimentais relacionados com a qualidade de acabamento 

superficial e o método de construção do refletor são de grande 

interesse, a fim de se elevar o nível de concentração do equ! 

pamento. 
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A P E N D I C E A 

A-1 - DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE w Eh 

De acordo com a propriedade das cônicas, tem-se que: 

2 
X 

2 
+ y (A-1) 

onde e é igual a um no caso da curva ser uma parábola, e d é a 

distância do foco à diretriz. Logo, no caso dos eixos X e Y es 

tarem centrados no foco da parábola, a diretriz se encontra a 

uma distância d do foco (Fig.(A-1)). 

o 

Figura A-1 -Geometria da seça0 transversal de coletor so 

lar cilindro-parabÕlico. 
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Substituindo-se as coordenadas do ponto A (-f,O) na Eq. 

(A-1) , ·:resulta: 

f 2 = (d-f) 2 

Logo, d=O ou d=2f. Se estes resultados forem substituí

dos, agora, no ponto O (-b,H) do refletor, tem-se que: 

para d=O, H2=0, o que nao faz sentido; 

2 2 para d=2f, H =4f - 4f.b 

Logo, 

b = (A-2) 
4f 

Por outro lado, a equaçao da reta normal a parábola, no 

ponto O, e: 

(x-x) + 
dy(x

0
) 

. (y-yo) o (A-3) o dx 

mas a equaçao da parábola, ao ser derivada neste ponto O, e: 

dy(x) 

dx 

e fl i 12 

(f-b)l/2 

Assim a Eq.(A-3) pode ser escrita: 

X + b + (f)l/2.(y-H) = O 

(f-b) 1/2 
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Logo, o ponto onde a reta normal à parábola no ponto O 

corta o eixo das abcissas X é obtido quando substitui-se na 

equaçao anterior y por zero. :Porém o valor de b já é conheci 

do pela Eq.(A-2), então: 

2 x = f. (h + l) = FE (pela Fig. (A-1)) 

Logo, 

b+FE = Zf 

Deste modo, tem-se que: 

H 
tg (w) = - = -h 

b+Ft 

ou seja: 

w = -arctg(h) (A-4) 

A-2 - DETERMINAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE Aa Eh 

A partir da Fig.(A-1), podem ser obtidas as •seguintes 

relações: 

(i) sen(Aa) 

2h 
sen(Aa) = ~ 

h +l 

H 
, onde: 

(A-5) 
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b 
( i i) cos (Aa) = logo: 

OF 

l-h
2 

cos (Aa) = 
l+h 2 (A-6) 

1 2 l+h: 
(iii) = (A-7) 

l+cos(Aa) 2 

2 2 
(iv) cos(Aa)+h .cos(Aa) =1-h , logo: 

(1 +cos (Aa)) l/ 2 

2f = H. l/Z 
(1-cos(Aa)) 

(A-8) 
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A P ~ N D I C E B 

As expressoes determinadas por ROSSI (18), para o ângulo 

Ar no caso de montagens do tipo E-0 com movimento N-S, N-S ho 
z 

rizontal com movimento E-0 e Equatorial com movimento E-0, e 

que foram utilizados neste trabalho sao as seguintes: 

(i) o ângulo Ar utilizado em montagem E-O com movimento 
z 

N-S, denominado de Arzl' onde: 

cos (Ar zl) = sen2 (declinação solar) +cos
2 

(declinação sol,ir). 

.cos(ângulo hora) (B-1) 

(ii) no caso de montagem N-S horizontal com movimento E-O 

o ângulo Arz passou a ser chamado de Arz 2 , onde: 

cos(Arz 2) = cos(q) .sen(altura solar)+sen(q) .sen(ângulo ~ 

ra).cos(declinação solar) (B;iJ 

onde q e o ângulo entre o plano do refletor e a horizontal do 

lugar. 

(iii) o ângulo Arz passou a ser Arz 3 , quando a montagem 

e Equatorial com movimento E-0: 

cos(Arz 3) = cos(declinação solar) ( B-3) 

Em seguida encontram-se listados, de hora em hora, para 

as cidades do Rio de Janeiro (-22,1969;43,1669), Recife (-8,070'( 

34,9009) e Porto Alegre (-30,~109;51,2109), e para os dias de 
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equinócio de outono (21/3), solistício de inverno (21/6), equt 

nócio de primavera (21/9) e solistício de verão (21/12), os v~ 

lares do ãngulo hora, da declinação solar e da altura solar. A 

plicando estes valores nas Eqs. (B-1), (B-2) e (B-3), foram de 

terminados os valores dos ãngulos Ar para os tres tipos de mon 
z 

tagem, e que também foram listados na Tabela (B-1). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

HORA 

6:00 

7:00 

8:00 

9:00 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

7:00 

8:00 

ÃNG.HORA 

1059 

909 

7 5 9 

609 

450 

309 

159 

09 

-159 

-309 

-459 

-609 

-759 

Rio de Janeiro 

DECLIN: 

0,069 

0,089 

0,099 

0,119 

0,139 

0,149 

0,169 

0,18º 

0,199 

0,219 

0,239 

0,249 

0,269 

21/3 

ALTURA Ar_, Ar_, · 
-- . --

-13,909 1059 

0,129 9D9 

13,659 75 9 

27,289 609 

40,509 459 

52,75º 309 

62,659 159 
O , O 8 9 

66,909 09 

62,729 -159 

52,839 -309 

40,58º -45 9 

27,379 -609 

13,759 -759 

Ar_ 7 -
0,089 

0,099 

0,119 

0,139 

0,149 

0,169 

0,189 

0,199 

0,219 

0,239 

0,249 

0,269 

. I - o' 28 9 

Tabela B-1: Ângulo hora, declinação, altura referente à posi

ção do sol, em função da hora do dia, com os. correspondentes 

ângulos entre a posição do sol, no plano XZ, e o eixo X, se 

gundo o tipo de montagem utilizado. 
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Tabela (B-1) (continuação) 

Rio de janeiro 21/6 

HORA ÂNG.HORA . DECLIN. ALTURA Ar, Ar~ Ar_, 
-

6:00 88,59 - 7,759 - - -

7:00 73,59 4,759 66,609 

8:00 58,59 16,509 53,279 

9:00 43,59 27,179 39,759 

10:00 28,59 36,009 26,119 

11:00 13,59 41,789 12,389 

12:00 - 1 , 5 9 23,439 43,609 - 1 , 3 8 9 23,439 46 ,4()\ 

13:00 -16,59 41,009 -1S,L39 

14:00 -31,59 34,509 -28,849 

15:00 -46,59 25,379 -42 ,4 79 

16:00 - 1,59 14,509 -55,969 

17:00 -16,59 2,509 -69,239 

18:00 -91,59 -10,039 - - 1 -

Rio de Janeiro 21/9 

6:00 86,69 0,879 2,829 86,609 0,879 
1 

7:00 71,69 0,859 16,509 71,609 0,859 

8:00 56,69 0,839 30,129 56,609 0,831 

9:00 41,69 0,829 43,109 41,609 O, 8 21 

10:00 26,69 0,809 54,929 26,609 
1 

0,801 

11:00 11,69 O, 7 8 9 63,779 11,609 O , 7 E 1 

12:00 - 3, 5 9 O, 7 7 9 66,089 - 3,509 23,929 O, 7 í 1 

13:00 -18,59 0,759 60,289 -18,509 O, 75' 

14:00 -33,59 0,739 49,779 
1 

-33,509 O, 73' 

15:00 -48,59 O, 7 2 9 37,289 -48,509 0,72 

16: 00 -63,59 0,709 24,009 -63,509 0,70 

17:00 
1 

-78,5 9 0,68 9 10,339 · -78,509 0,68 
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Tabela (B-1) (continuaçio) 

Rio de Janeiro 21/12 -
1 

HORA ÃNG.HORA · DECLIN. ALTURA Ar, Ar_~ Ar - - z., 
6:00 75, 89 10,871 68,69 

7:00 60,89 23,951 55,39 

8:00 45,89 37,301 41,89 

9:00 30,89 44,071 28,29 

10:00 15,89 57 ,68' 14,59 

11:00 0,89 71, 40 '· 0 , 7 9 

12:00 -14,29 -23,439 85, 15 '· -13,09 2 7, 19 -23,439 

13:00 -29,29 81, 00'· -26,89 

14:00 -44,29 6 7, 25 \ -40,49 

15:00 -59,29 53,57\ -53,99 

16:00 -74,29 40 ,00' -67,29 

17:00 -89,29 19,97' -80 , 2 9 

Recife 21/ 3 
' 

6:00 81,759 0,089 8,151 81,759 0,089 

7:00 66,759 0,099 23,00- 66,759 0,099 

8:00 51,759 0,119 37,78 51,759 0,119 

9:00 36,759 0,139 52,47 36,759 o '13 9 

10:00 21,759 0,149 66,82 21,759 0,149 

11:00 6,75$ 0,169 79,37 6,759 0,169 

12:00 - 8,259 0,189 78,33 - 8,259 11,679 0,189 

13:00 -23,259 0,199 65,37 -23,259 0,199 

14:00 -38,259 0,219 5 O, 97 -38,259 0,219 

15;00 -53,259 0,239 36,25 -53,259 0,239 

16:00 -68,259 0,249 21,45 -68,259 0,249 

17:00 -83,259 o, 26 9 6 , 6.0 -83,25.9 0,269 



Tabela(B-1) (continuação) 

-
HORA 

6:00 

7:00 

8;00 

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

--

6:00 

7:00 

1 
8:00 

9:00 

10:00 

l 11: 00 
1 
12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

l 17: 00 

. ÃNG.HORA 

80,259 

65,259 

50,259 

35,259 

20,259 

5 , 2 5 9 

- 9, 7 5 9 

-24,759 

-39, 759 

-54, 759 

-6 9, 7 5 9 

-84, 7 5 9 

78,009 

63,009 

48,009 

33,009 

18,009 

3,009 

-12,009 

-27,009 

-42,009 

-57,009 

-72,009 

-8 7,009 

Recife 

DECLIN. 

23,439 

Recife 

0,879 

0,859 

0,809 

0,7891 

0,7791 

0,7591 

o , 7 3 9 

0,729 

0,709 

o, 6 89 
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21/6 

ALTURA Ar·_, Ar_~ Ar_ 7 
= - --

5 , 5 7 9 72,509 

18,889 59,309 

31,629 4 5 , 86 9 

43,279 32,26' 

52,759 18,56' 

58,059 4 82 '. , 

57,089- 8 941 , 32,929 23,439 

50,309 -22 681 , 

40,029 -36 351 , 

28,009 -49 911 , 

15,039 -63,29' 

. 1,629 -76 ,40' 1 

21/9 

11,509 7 8, 00' ~Q 

26,199 63,00' 0,859 

41,009 48,oot 0,839 

55,72~ 33,ooJ o,829 

69,78118,00f 0,809 

80,50· 3,oot o,789 

75,28 -12,oot 14,72· o,779 

62,00--27,00 0,759 

47,50--42,00 0,739 

32,68 -57,00 

18,00 -72,00 

3,00 

0,729 

0,709 

1 
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Tabela (B-1) (continuação) 

HORA 

6:00 

7:00 

8:00 

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

6:00 

7:00 

8:00 

9:00 

10: 00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

ANG.HORA 

79,259 

64,259 

49,259 

34 , 2 5 9 

19,259 

4,259 

-10,759 

-25,759 

-40,759 

-55,759 

-70,759 

-85,759 

989 

839 

6 89 

389 

239 

-2 2 9 

-379 

-5 29 

-679 

· Recife . 21/ 12 

DECLIN. ALTURA Ar-" Ar_·, · Ar_ 7 

-23,439 

12,929 

26,679 

40,339 

53,679 

66,009 

74,009 

71,509 

61,009 

48,209 

34,689 

21,009 

7,229 

1 Po:~:8:lelg:e 7' 009 

0,099 6,009 

1 0,119 18,829 

0,139 31,289 

0,149 1 43,009 

0,169 52,689 

0,189 59,009 

59,009 

53,259 

71,639 

58,419 

44,969 

31,359 

17,659 

3 909 

- 9 , 86 9 l 2 5 6 5 9 
' ' 

-23,599 

1 -37,269 

1 -50,819 

-64,179 

-77,269 

21/3 

839 

689 

539 

389 

-22 9 

0,199 

0,219 

0,239 

0,249 

o, 269 1 

43,509 -379 

32,009 -529 

19 ' 679 1 -6 7 9 

1 

1 

-23,439 

0,099 

0,119 

0,139 

0,149 

0,169 

0,189 

0,199 

0,219 

0,239 

0,249 1 

1 0,269 
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,---------------------
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- Porto Alegre 21/6 

HORA ÂNG.HORA DECLIN. ALTURA · Ar_1 Ar_~ Ar, 
- --

6:00 96,59 -17 00\ - - -' 
7:00 81,59 - 4, 75 - - -
8:00 66,59 6,70 60,419 

9:00 51,5 9 17, 12 · 46,989 

10:00 36,59 26,00- 33,409 

11:00 21,59 32,60\ 19,719 

12:00 6 , 5 9 23,439 1 36,00\ 5,969 54,00' 23,439 

13:00 - 8,5 9 36,00\ - 7,809 

14:00 -23,59 32,00\ -21,549 

15:00 -38,59 25,00\ -35,229 

16:00 -53,39 1 16,ooj -48,799 
1 

1 17:00 -68,59 5,38- -62,189 1 

Porto Alegre 21/9 

6:00 94,59 0,879 - 4,50\ - -1 -
7:00 79,59 0,859 

1 
.8,509 79,59 

1 1 0,859 

1 
8:00 64 '5 9 

1 

0,839 21,509 64,59 0,839 

9:00 49,59 0,829 33,ooj 49,59 
1 

o 82 91 

1 

' 
10:00 34 '5 9 0,809 45,00-, 34, 5 9 

1 

0,809 

,11:00 

1 

19,59 1 O, 7 8 9 54,009 19,59 

131 
o' 7891 1 

12:00 4,59 0,779 59,009 4,59 ' 
009 0,779 

13:00 -10,59 0,759 57,809 -10,59 0,759 

14:00 -25,59 0,739 50,709 -25,59 0,739 

15:00 -40,59 0,729 40,609 -40,59 
1 

0,729 

16:00 -55,59 0,709 29,009 -55,59 
1 

o 7001 

1 
' 1 

- g· 9 9 - 9 9 117. 00 70,5 0,68 16,20 70,5 0,68 
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Porto Alegre 21/12 
1 

HORA ÂNG.HORA DECLIN. 
... 

ALTURA Ar_, Ar_~ Ar_7 - - --
6:00 95,59 7 ºº' ' 

85,669 

7:00 80,59 19 ºº' , 72,729 

8:00 65,59 31 731 , 59,529 

9:00 50,59 4 4 5 O, , 46,089 

10:00 35 , 5 9 

1 

57 501 32,499 
' 

11:00 20,59 70 5 O\ 18,799 
1 

, 

12:00 5 , 5 9 -23,439 81,689 5,059 25 181 , -23 ,439 

13:00 - 9,59 79 5091- 8 729 

14;00 -24,59 67; 309-22 :2159 

1 15:00 -29,59 54,50 9 -36,13º 

16:00 -54,59 41 , 5 O 91-4 9 , 6 8 9 

17:00 -69,59 28 0091-63 079 , . , 
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APENDICE C 

O programa indicado calcula a concentração ideal,Eq.(II-

12), para um dado ângulo de abertura do refletor (Aa), que p~ 

de variar de 309 a 1059, O perímetro do absorvedor, de dimen 

s6es da seção reta especificados na Tabela (VI-1), € calculado 

a partir da seguinte equaçao: 

r+s l 
P = 1T. • (3.(1+1')+ ) (C-1) 

4 1-1' 

onde r e a dimensão do semi-eixo da elípse na direção do .eixo 

X, se a dimensão do semi-eixo da elípse na direção do eixo Y 

e l' e definido, em termos der e s,como: 

l' = 
(s-r) 2 

4. (s+r) 

A1XJ~0.00~33•SGRT(r1+COS(X))/(1•COS(Xlll 
·,xi=o.o"4b5•SJR'cr1•coscx1i1c1-cosc•i11 
:,~l=O,U0Q6'3/(SI~(X)*(SIN(X)+O.OOQ&5*C0b(Xl)l 
~1•1=1c•r~i-ecxi11r2•1Ac~1•brx111J**~ 
W(X)=((A(X)•O(X)l/f2*(A(X)+J(X))1)**2 
P11J=j,141h~((A(~J+bf())/4)•C3*(1•L(~)l+C1//1•LCX)l]) 
.,•1=3.1a1&•rc11cx1•orx1)14!*rl•11+~cx11+r1111••:cx111, 
': \ t)::2/f'(Xl 
CC(Xl=i'/ l(X) 
.1fTE(b,ll 

•'vR;,AT(lx,'A~G ABEllTURA 1 ,3X, 1 CONCENTRACA0 1 l 
~J ê TFTA=3o,90,S 
TTFTA=!TETA~~.141D)/!80 

,. TTF (b, .S) TFTA ,C(Tlf:TA) 
s rJr,· ATC' ' l:IX,I3 1 bX,E9.3) 
? r..,·qr.rut 

' .• 'l TtTA:9:3,10'3,'., 
TTFTA=(iETA•~.lqlb)/180 

~TTE'(h, 3J TF.TA,l:C(TTET~l 
~ CJ'.T!:, f 

'iT r; f' 
j,, 'l) 
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A P E N D I C E D 

Neste apêndice é apresentado o procedimento utilizado p~ 

rase determinar o valor mínimo permitido ao raio da seção re 

ta do absorvedor cilindro-circular (Rarnín). A este limite re 

laciona-se a condição de que toda a radiação refletida incide 

no absorvedor. 

Quando da consideração de apontamento perfeito, o valor 

do raio Ra - e obtido a partir da imagem do disco solar, em rn1n 

função do ãngulo de abertura do refletor. Para os seguintes va 

lores do ãngulo Aa, tem-se: 

(i) Aa=459 

No caso do ãngulo Aa=459, a seçao transversal da imagem 

e circular, Assim, o valor mínimo para o raio Ra é o proprio 

tamanho do raio da imagem. 

(ii) Aa=909 

Da Fig. (VI-1), observa-se que toda a radiação refletida, 

incide no absorvedor que possui seção circular com raio igual 

a 4,65xl0- 3xH. 

(iii) outros valores para Aa 

Para valores do ângulo Aa iguais a 309, 609, 759 e 1059, 

a seção transversal da imagem é elíptica (Fig. (D-1)). Determi

nou-se os pontos da elipse cujas coordenadas no eixo Y equiva

lem a 9/10 do tamanho do maior semi-eixo da seção transversal 

da imagem (pontos D1 , D2 , D3 e D4). Em seguida traçou-se urna 

tangente à elípse em um destes pontos. A distância entre esta 

reta e o foco da p~ribola é o tamanho do Ra - . Considerando a rn1n 

radiação corno uniformemente distribuída ao longo do absorvedor 
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ocorreria uma perda de 20% da radiação. Mas, na realidade, a 

radiação incidente nas extremidades do eixo Y é muito pequena, 

podendo ser desprezada. 

Quando da ocorrência de erro de apontamento, o valor mí

nimo do raio Ra e obtido de maneira similar ao caso (iii), ca 

so de apontamento perfeito. Contudo, corno o centro da irnageme_21 

contra-se deslocado do foco, os pontos chaves passam a ser a 

queles cujas coordenadas no eixo Y equivalem a 8/10 do tamanho 

do eixo maior da seção transversal da imagem. 

y 

/'----'=rangente à Elíp se no Ponto e1 

" "" \ 
\ 
\ 

----L..l --~---_...: ... F,------1---+--- X 

\ J 
\ / 

\ 
"'

"' / 

/-Seção Transversal 

/ 

do Absor 

Figura B-1: -Forma de obtençao do raio mpinimo da seçao tra~s 

vcrsal para absorvedor cilindro-circular. 
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A P E N D I C E E 

Este programa permite calcular, a partir de um raio esp~ 

cífico do absorvedor, os valores admissíveis ao ângulo de aber 

tura do refletor (Aa) e a respectiva concentração circular 1 

deal (Cci). Os raios do absorvedor são gerados no próprio pr~ 

grama. 

,, 

b 

7 

,, 

·l 

1 0 
1 • 

' ,! 

' 

C(XJ~1oor1c3.1q1&•~A) 
e:; 1 "A.:5, :~·;, '> 
Hn (h,i'J ,·14 

F-·,o•,•,T('O' 2'l~,,~ATO ·)n A1.>'iu,l\,ED011::•;z;,,•E•3*f:!'l 
1,!TF ,,,, J) 

r.,~ AT(' ' 5(,'A~G ABERTUNA 1 ,lílÃ,'C0~CE~TRACAO') 
'., q r~ Tl\=.~i1,1n'l,1<; 
Ir CT"fA.t~.30) GO Trl 5 
TF (T"TA.~'.:..tl'.I) GO TO o 
lf, (TFT~ 0 l-':.. 0 bO) GO T;) 7 
tf(TETA,F,,.7'j) GOTO~ 
fl-(TEfA,C,,9'l) GO TO 1 
ffCT"TA.FJ.lOS) Gü TO 10 
TF(RA.LT,12,95) GOTO q 
,;.J Ir; J 1 
1 f(t<A,,.T,9.40) GOTO~ 
·o T') 11 
[F(RA,LT,7,~6) GOTO u 
r;c rri 11 
if(R4,~T.9,45) GOTO~ 
( ~ TG 11 
1F(lsA.LT.~.ó5J GO Tü 4 
·.: f:"' li 
fF(RA.~1.7,00) G'1 TO~ 
IPl:tn,lc'l TETA,CCRA) 

'-)R,'1A·:C' ' 14X,I3,t3X 1 E'l,3) 
tl,J ,.Tf.-.,.-C 
r·J'·T ! 1 1f 
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A P E N D I C E F 

Neste caso o programa que indica os ângulos de abertura 

admissíveis do refletor (Aa) e a concentração circular ideal, 

a partir de um dado raio do absorvedor (Ra), é o mesmo que o 

apresentado no Apêndice C. Mas, aqui, os valores de Ra sao for 

necidos pela Tabela (F-1), de acordo com o material utilizado. 

Estes valores foram obtidos através de uma pesquisa feita no 

mercado, dos dutos comerciais existentes. E importante obser

var que aqui o valor da abertura do refletor é determinado,v~ 

lendo 1,00 metros. 

Material Diâmetro Raio externo 

utilizado nominal (pol.) do duto (mm.) 

1/2 7,6 

3/4 11,0 

1 14,0 
cobre 

1 1/4 17,0 

1 1/2 20,0 

2 27,0 

1 3/4 22,0 

1 7/8 24,0 

2 25,0 

alumínio 2 1/8 2 7, O 

2 1/4 29,0 

2 1/2 32, O 

Tabela F -1 (19 parte) 
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Material Diâmetro Raio externo 

utilizado nominal (pol.) do duto (nim. ) 

2 5/8 33,0 

3 38,0 

alumínio 3 3/8 43,0 

(cont.) 4 51,0 

5 . 64,0 

1/4 5,1 

3/8 6,9 

1/2 8,6 

5/8 11,0 

3/4 13,0 

1 17,0 

1 1/4 21,0 

aço 1 1/2 24,0 

2 30,0 

2 1/2 37,0 

3 44,0 

3 1/2 51 , O 

4 57,0 

5 71,0 

6 84,0 --

Tabela F-1 Dimensões de dutos comerciais de cobre, 

alumínio e aço 



111 

APENDICE G 

Este programa também permite calcular, a partir de um ra 

io específico do absorvedor, os valores admissíveis para o an 

gulo de abertura do refletor e a respectiva concentração. Con 

tudo, a concentração deixa de ser ideal, porque obriga pendas 

pela reflexão e os ângulos de abertura admissíveis estão rela 

cionados com raio·do absorvedor menor que o valor máximo dora 

iodo absorvedor (Ra - ). max. 
•,(J:A'l~f0,J"4b5/(S!N(Xl*(0,004b5*SINCXJ•t0S(X)))) 
• ,i)~AiSCQ.OOGb~/(~l''[IJ•co.oo•&5•COS(x)+SI\(X)J)) 
, .n~1f',rn-scr111r~"'C'let)+sr~1,11•*í' 
", 0: 5. I 1116 * ( ( R (V) + S ( Xl ) / ll) k (3 • ( 1 '* t (X))+ ri I (1 •L ( )() l ) ) 
ê\•,V,!):(2*3,1'11ó•Y*Z)/(P(A)•1000l 
') J 1 f( ~" l , ! 'í 

-!TTF(o,-'J ~~ 
~ '·.;,<1~T('l'I' 20x,'RAIU jlJ 6.JSuRVfüOR='.r.:>, 1 E•3•t;') 

"1TF. 1 ó,5J 
~ <_;,,.J~T(' '5x,'~\G ABERTIJl<A',10x, 1 corvcF1,TR~CAO') 
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