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RESUMO 
 
 
Realizou-se, neste trabalho, a construção de um concentrador solar tipo linear fresnel com 
quinze espelhos planos, projetado para refletir os raios solares diretos para um absorvedor, 
com doze células fotovoltaicas presas a um duto de ar, que resfria as células e, ao mesmo 
tempo, aproveita o calor dispersado que seria desperdiçado. Construiu-se, também, uma 
bancada de instrumentação para uso em projetos CPV/T e CSP. A bancada de 
instrumentação, também chamada de bancada solar, contava, ao final deste trabalho, com 
um datalogger e dezesseis sensores, sendo oito termopares, uma termorresistência, um 
sensor de umidade relativa, dois piranômetros, um divisor de tensão para mensuração de 
tensões até 10 V nas células fotovoltaicas, um sensor de corrente, um anemômetro e um 
inclinômetro digital para ajuste manual dos espelhos do concentrador. A bancada também 
conta com um driver de motor de passo, um Arduino Uno e toda a eletrônica necessária para 
receber sinal de até quatro potenciômetros nas entradas analógicas do Arduino. Foi elaborado 
um algoritmo de localização da posição do sol em azimute e elevação e de predição do horário 
local de alvorada, meio-dia e pôr-do-sol, além de outro algoritmo que faz a predição da posição 
dos espelhos com base na localização do sol no céu. Por último, foram elaborados dois 
esquemas de controle do posicionamento para o motor de passo, sendo um em malha aberta 
e um em malha híbrida, mesclando aspectos da malha aberta e da malha fechada. 
 
Palavras Chave: linear fresnel, rastreamento solar, instrumentação, controle, energia 
fotovoltaica e térmica. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
In this Project, a linear Fresnel type solar concentrator was designed with fifteen flat mirrors to 
deflect direct sun rays to an absorber with twelve photovoltaic cells attached to an air duct, 
which, in turn, cools the cells and, at the same time, uses the dispersed heat that would be, in 
regular conditions, wasted. A instrumentation table for CPV/T and CSP projects was also 
designed. Also called a solar bench, this table had, by the end of this report, a datalogger and 
sixteen sensors, which were eight thermocouples, one termorresistance, one relative humidity 
sensor, two pyranometers, one voltage divider for measuring tensions up to 10 V in the 
photovoltaic cells, one current sensor, one anemometer and a digital inclinometer, for manual 
adjustment of the mirrors in the linear fresnel concentrator. The solar bench also has a stepper 
motor driver, an Arduino Uno microcontroller and all the necessary electronics for 
communicating the analog input ports of the Arduino with up to four potentiometers. A solar 
positioning algorithm based on azimuth and elevation angles was designed, whcich also 
predicts the local sunrise, noon and sunset times. Another algorithm predicts the position that 
each mirror should be according to the time of the day, and the suns’s positionin the sky. At 
last, two stepper motor control schemes were implemented, one based in an open-loop 
approach and the other based in a hybrid approach, mixing elements of open-loop and closed 
loop schemes. 
 
Keywords: linear fresnel; solar tracking; instrumentation; control, photovoltaic and thermal 
energy. 
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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 

Este capítulo discutirá o potencial das energias renováveis no mundo, bem como 

descreverá o estado da arte no campo dos concentradores solares e sua utilização no Brasil, 

especificamente na região de Brasília. 

1.1. IMPORTÂNCIA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

O acesso à energia é essencial para a existência humana, uma vez que é necessário para 

a satisfação das necessidades básicas, das comunicações, da mobilidade e de diversos 

outros aspectos que tornam possível a vida em sociedade como se conhece atualmente. Um 

aumento na disponibilidade de energia, a melhora de sua qualidade e a diminuição de seus 

custos têm impacto direto sobre o desenvolvimento da sociedade. 

Atualmente, a estrutura de consumo mundial tem o petróleo e os demais combustíveis 

fósseis representando mais da metade da energia primária consumida, como mostrado no 

levantamento da Agência Internacional de Energia (AIE), em seu cenário-base do World 

Energy Outlook 2015 (Fig. 1.1). Este mesmo estudo ainda aponta que esse cenário não 

mudará tão cedo. Segundo a AIE, o petróleo registará uma diminuição de apenas cinco pontos 

percentuais na matriz energética de 2040 relativamente a 2013. [1] 

Figura 1.1. Perspectivas de crescimento da demanda mundial de energia primária. [1] 
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O Brasil possui uma matriz energética com significativa influência da energia renováveis, 

em especial de bagaço de cana, etanol, lenha, carvão vegetal e hidrelétrica, em razão dos 

recursos naturais abundantes para este tipo de produção (Fig. 1.2). Contudo, mesmo neste 

país, a utilização de combustíveis fósseis ainda é predominante [2]. Em escala global, o ser 

humano afeta significativamente o equilíbrio ecológico do planeta enquanto tenta tornar sua 

vida melhor e mais confortável, o que é um paradoxo, já que um meio-ambiente estável é 

condição sine qua non para tanto. 

Em razão da sempre crescente procura por energia e das características da matriz 

energética mundial atual, as fontes energéticas renováveis aparecem como uma luz no fim do 

túnel. Estas fontes de energia são chamadas “renováveis” porque os recursos utilizados para 

sua produção são capazes de se regenerar. 

Exemplos de energias renováveis são a eólica, que aproveita a energia cinética de 

translação das massas de ar em movimento; o biodiesel, que consiste na queima limpa de 

materiais naturais, como girassol, mamona e semente de algodão; a energia hidrelétrica, que 

utiliza a energia cinética de translação das massas de água em um rio desnivelado; e a 

energia solar, foco deste trabalho, que pode ser aproveitada de diversas formas diferentes. 

Duas das principais formas de aproveitamento da energia solar, mostradas na Fig. 1.3, são 

a conversão direta em eletricidade, em sua forma concentrada - chamada energia fotovoltaica 

concentrada, ou, no inglês, Concentrated Photovoltaic (CPV) Energy - e a concentração dos 

raios solares para conversão destes em calor para aquecimento de fluidos - chamada energia 

Figura 1.2. Matriz Energética Brasileira [2] 



 3 

heliotérmica ou, em inglês, conhecida pela sigla CSP, que significa Concentrating Solar 

Power. 

Tanto o processo de concentração fotovoltaica, quanto o processo heliotérmico têm início 

com a reflexão dos raios solares diretos, utilizando um sistema de espelhos ou de lentes, 

chamados de “coletores” ou “helióstatos”. Esses espelhos acompanham a posição do sol ao 

longo do dia, por meio de um sistema de rastreamento, e refletem os raios solares para um 

foco, onde se encontra um receptor. É por este motivo que são chamadas de “tecnologias de 

concentradores solares”. [3] 

Em termos práticos, no entanto, estas tecnologias somente serão preferidas aos 

combustíveis fósseis se forem economicamente viáveis, daí a necessidade de se desenvolver 

continuamente soluções e melhorias neste sentido, tornando-as cada vez mais baratas e cada 

vez mais eficientes. 

1.2. A TECNOLOGIA CPV/T 

A tecnologia de aproveitamento da energia solar já pode ser considerada, até certo ponto, 

como uma tecnologia madura. É importante ressaltar que a energia solar que entra na 

atmosfera da Terra é chamada de irradiação global, 𝐼𝐺, e ela tem duas componentes (Eq. 1.1): 

a irradiação difusa, 𝐼𝐷, que é aquela que se dispersa quando passa pela atmosfera, e a 

irradiação direta (ou, no inglês, Direct Normal Irradiation, DNI), que é aquela que passa 

incólume pelos obstáculos da atmosfera e chega diretamente à superfície do planeta. 

Sistemas que utilizam somente a DNI são chamados de sistemas concentradores. 

𝐼𝐺 = 𝐼𝐷 + 𝐷𝑁𝐼                                                                           (1.1) 

Figura 1.3. As duas principais formas de conversão de energia solar em 
energia elétrica: conversão heliotérmica e conversão fotovoltaica 
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Na geração fotovoltaica concentrada (CPV), os espelhos ou lentes são utilizados para focar 

a luz em uma pequena área de células solares altamente eficientes, pelas quais a energia 

luminosa é convertida diretamente em energia elétrica (Fig. 1.3). 

Estas células são dispositivos elétricos de estado sólido que fazem uso de um fenômeno 

chamado “efeito fotovoltaico” (ver [4], pág. 507), não estando subordinadas, portanto, à 

eficiência de ciclos térmicos [5]. Outro fator vantajoso é de que, por ser de conversão direta, 

os sistemas CPV podem aparecer em quaisquer tamanhos e com capacidades variando de 

quilowatts a megawatts, dependendo do consumo da área que se deseja abastecer. [6] 

O principal problema desta tecnologia é que esta taxa de conversão é baixa. Atualmente, 

as células solares produzidas pela indústria têm eficiência máxima ao redor de 22% para 

módulos de cristais de silício (crystalline sylicon, c-Si) e 44,4% para módulos multi-junção 

(multi-junction PV cells) [7]. 

A geração heliotérmica (CSP), por sua vez, acontece de forma indireta. Nesta tecnologia, 

o receptor que se encontra no foco dos espelhos contém um fluido, chamado de “fluido 

térmico”. Esse fluido armazena o calor e serve para aquecer a água dentro do mecanismo, 

gerando vapor. A partir daí, a usina heliotérmica segue os mesmos processos de uma usina 

termoelétrica: o vapor gerado movimenta uma turbina e aciona um gerador, produzindo, 

assim, energia elétrica (Fig. 1.3). 

Em razão deste processo indireto, ainda há a possibilidade de se estocar parte da energia 

do sol em forma de calor em um depósito térmico, permitindo, inclusive, geração de energia 

durante a noite [3]. Uma dificuldade das usinas CSP é que seu tamanho não pode ser tão 

pequeno, a ponto de os custos de instalação de turbinas e depósitos térmicos não serem 

economicamente viáveis. [6] 

A confusão entre as tecnologias CPV e CSP é comum, mas, como apresentado, as duas 

são inteiramente diferentes. Atualmente, a tecnologia CSP é mais utilizada que a CPV no 

mundo. [7] 

A tecnologia CPV e a tecnologia CSP são competidoras diretas, dado que, por serem, os 

dois, sistemas concentradores, somente os raios solares diretos (DNI) podem ser 

redirecionados pelos espelhos ou lentes para o absorvedor, assim, ambas competem 

pelas mesmas localidades geográficas, que são aquelas com poucas nuvens, pouca umidade, 

altos níveis de DNI (maiores que 2000 𝐾𝑊/𝑚2), dentre outras condições favoráveis [6]. Bons 

exemplos de áreas com tal potencial são o Cinturão do Sol (Sun Belt), que inclui a Califórnia 

e alguns estados do sul dos EUA, a região do sul da Espanha e de Portugal (chamada Golden 

Banana) [7] e o nordeste e o centro-oeste brasileiros. 

Uma maneira de evitar a competição sem que se tenha que descartar uma ideia ou outra 

é juntando o que cada uma tem de melhor em uma nova ideia, que possa aproveitar o 
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potencial destas regiões da maneira mais completa possível. Assim surge a ideia da 

tecnologia CPV/T. A sigla CPV/T (Concentrating Photovoltaic and Thermal Power), ou Energia 

Solar Fotovoltaica e Heliotérmica, se relaciona a um mecanismo de cogeração, ou seja, 

híbrido, que utiliza, ao mesmo tempo e de forma sinérgica, as tecnologias CPV e CSP. 

Nos sistemas CPV/T, os concentradores direcionam os raios de sol para uma área onde 

há células fotovoltaicas de alto rendimento, como no CPV. Estas células, por sua vez, estão 

sendo resfriadas pelo fluido térmico, cuja vazão é controlada de modo a mantê-las em 

temperatura de máxima eficiência, melhorando sua taxa de conversão direta. 

Concomitantemente, o fluido é aquecido, como no CSP, e pode ser utilizado em um ciclo 

térmico. [7] 

Os sistemas CPV/T, portanto, incorporam as principais vantagens da tecnologia CPV, 

como a geração direta, independente de ciclos térmicos, e da tecnologia CSP, como a 

possibilidade de armazenagem de calor para geração de energia durante a noite, e, em razão 

de sua atuação sinérgica, ainda melhoram a eficiência da conversão fotovoltaica, pois mantêm 

as células em temperatura ótima de operação. Esta tecnologia, no entanto, ainda não está 

inteiramente desenvolvida: um trade-off ainda é observado entre a capacidade fotovoltaica e 

a capacidade heliotérmica, visto que a faixa de temperatura de operação do CPV é muito 

baixa (entre 50ºC e 150ºC) com relação à faixa do CSP (acima de 150ºC), consequentemente, 

o componente heliotérmico do CSP ainda não trabalha em seu máximo potencial. Por esta 

razão, a tecnologia CPV/T ainda não é frequentemente utilizada em escala industrial. 

A tecnologia CPV/T, portanto, acumula tanto as vantagens do CPV e do CSP, como os 

desafios pertinentes aos dois: 

 Desafios compartilhados do CPV, do CSP e do CPV/T, pelo fato de serem sistemas 

concentradores: 

o Devem ser utilizados prioritariamente em áreas que estão 

permanentemente livres de aerossol atmosférico, como nuvens, névoa e 

poluição; [4] [7] [6] [8] 

o Devem ser projetados de modo a não permitir o espalhamento dos raios 

solares refletidos para fora do ângulo de aceitação (acceptance angle) do 

receptor; [4] [7] 

o Devem contar com sistemas de tracking, capazes de seguir o movimento do 

sol, garantindo influxo contínuo de DNI; [4] [7]  

o Devem ser eficientes; adequados para serem produzidos em massa; 

capazes de lidar com altas concentrações de luz solar e calor e ter pouca 

sensibilidade a erros de montagem e manufatura. [4] 
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 Desafios do CPV/T, herdados do CPV: 

o Devem superar o fato de que a absorção de certos comprimentos de onda do 

espectro da luz solar pode danificar as células solares, ou fazer com que seu 

desempenho fique abaixo do esperado; [9] 

o Devem ser capazes de prover radiação solar de maneira uniforme para as 

células; [4] [7]  

o Devem ser capazes de manter as células fotovoltaicas em temperatura ótima 

de operação, inclusive sendo capazes de proteger as células do 

superaquecimento no caso de temperaturas anormalmente altas, por meio de 

sistema de controle do movimento dos espelhos ou lentes. [4] [7]  

 Desafios do CPV/T, herdados do CSP: 

o Devem ser capazes de aquecer o fluido térmico até uma temperatura alta o 

suficiente para que se possa utilizar este fluido para algum propósito útil; [8] 

o Devem contar com uma estrutura de depósitos térmicos, para que seja possível 

gerar energia também durante a noite. [8] 

 Desafios únicos do CPV/T, pelo fato de ser um sistema híbrido, ou de cogeração: 

o Devem sopesar o trade-off entre a geração fotovoltaica e a geração 

heliotérmica de modo a aproveitar o máximo do potencial dos dois tipos. [3] [7] 

Em termos de classificação, as tecnologias CPV/T recebem as mesmas classificações de 

suas duas componentes, CPV e CSP. Assim como a tecnologia CPV, a CPV/T pode ser 

classificada quanto ao fator de concentração geométrico (concentration ratio), 𝐶𝑅, que é 

adimensional e é dado pela relação entre a área do concentrador, ou aperture área (também 

chamada de campo solar), e a área do receptor, ou receiver area (Eq. 1.2). [4] [9][10] 

𝐶𝑅 =
𝐴𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟
                                                                           (1.2) 

Fatores de concentração menores que 100 são considerados baixos. Fatores entre 100 e 

300 são considerados moderados e fatores maiores que 300 são considerados altos. Para 

fatores de concentração altos, é recomendável a utilização de células solares multi-junção e 

o uso de tracking de dois eixos, seguindo o sol tanto na elevação, quanto no ângulo de azimute 

(para mais detalhes, ver Capítulo 4). Para fatores de concentração baixos, é recomendável o 

uso de células de cristal de silício e tracking de um só eixo, apenas quanto à elevação, como 

mostrado por [3], na Fig. 1.4. 

Assim com as tecnologias CSP, a CPV/T também pode ser classificada quanto ao método 

de concentração que utiliza. Existem quatro métodos de concentração mais comuns e mais 

importantes: (i) a concentração por calha cilindro-parabólica (ou parabolic trough); a 
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concentração por torre solar (ou solar power tower); (iii) a concentração por discos parabólicos 

(ou dish stirling, ou ainda dish energy system) e (iv) a concentração por linear fresnel, também 

conhecida como Compact Linear Fresnel Reflector (CLFR). 

 

Na concentração por calha cilindro-parabólica, espelhos cilindro-parabólicos são utilizados 

para concentrar a luz solar em tubos receptores posicionados ao longo da linha focal dos 

espelhos (Fig. 1.5). Um fluido térmico circula através desses tubos e é aquecido pelos raios 

solares até aproximadamente 400°C no caso do óleo térmico ou 450°C no caso de sais 

fundidos. Esse fluido é bombeado através de uma série de trocadores de calor, de forma a 

produzir vapor dentro da usina. [3] 

 

Na concentração por torre solar, existe uma torre no centro da usina e um conjunto de 

espelhos planos concentra a luz solar num receptor central, localizado no alto desta torre. O 

receptor absorve a radiação concentrada pelos helióstatos - que chega a 1000º - e a converte 

em calor, que é conduzido por meio do fluido térmico para o gerador de vapor da usina, 

localizado na base da torre (Fig. 6), o que permite que não seja necessário um sistema de 

tubulações, promovendo um desenho mais compacto da parte térmica da usina [3]. 

Figura 1.4. Classificação do CPV e CPV/T quanto ao fator de concentração. [3] 

Figura 1.5. Concentração por calha cilindro-parabólica. [3] 



 8 

Na concentração por discos parabólicos, um refletor em formato de disco parabólico 

concentra a luz solar em um receptor localizado no ponto focal do espelho parabólico (Fig. 

1.7). O feixe de irradiação é absorvido pelo receptor para aquecer um fluido até 

aproximadamente 750°C. O calor desse fluido é, então, utilizado num motor ou numa 

microturbina localizada no receptor. Esta tecnologia, atualmente, é pouco utilizada, pois ainda 

é difícil utilizá-la para armazenar energia e, dessa forma, ela perde para a geração CPV. [3] 

  

Figura 1.6. Concentração por torre solar. [3] 

Figura 1.7. Concentração por disco parabólico. [3] 
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Por último, a tecnologia linear fresnel, na qual diversos espelhos planos longos estão 

dispostos em paralelo e se movem da mesma maneira para seguir o sol e refletir os raios para 

o receptor (Fig. 1.8). Ao contrário da tecnologia de calha cilindro-parabólica, no linear fresnel 

a linha focal, onde a energia do Sol é concentrada, não se move, o que torna mais fácil utilizar 

um fluido sob pressão, já que as conexões não precisam ser flexíveis. Água sob pressão (na 

faixa de 60 bar e 300°C) pode ser usada diretamente no receptor, não sendo necessário incluir 

um trocador de calor e, portanto, podendo-se utilizá-la diretamente no estado de vapor para 

movimentar a turbina. [3] 

O design em linear fresnel é mais simples que os outros, o que o torna adequado para 

instalações de menor porte. Espelhos planos para coletores fresnel são mais fáceis de serem 

produzidos, o que os tornam mais baratos. No entanto, espelhos planos têm mais perdas 

óticas, em geral apresentando menor eficiência. [3] 

 

Em termos comparativos, a Fig. 1.9, extraída de [11], sumariza bem o exposto em relação 

às características de cada tecnologia, dividindo-as em termos do tipo de foco (se pontual ou 

em linha) e do tipo de receptor (se fixo ou móvel). A tecnologia cilindro-parabólica é de foco 

em linha e receptor móvel. A tecnologia de torre solar é de foco pontual e receptor fixo. A 

tecnologia de disco parabólico é de foco pontual e receptor móvel. A tecnologia linear fresnel 

é de foco em linha e receptor fixo. 

  

Figura 1.8. Concentração por linear fresnel. [3] 
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1.3. O USO DE CONCENTRADORES SOLARES NO MUNDO 

A tecnologia CSP já é significativamente utilizada internacionalmente (Fig. 1.10). Esta 

análise do uso de concentradores solares no mundo se restringirá, portanto, a esta tecnologia, 

dado que a CPV é significativamente menos utilizada que a CSP e a CPV/T ainda não tem 

maturidade suficiente para utilização em larga escala. [12] 

Figura 1.9. Quadro comparativo entre os tipos de tecnologia CSP e CPV/T quanto ao método de 
concentração. [11] 

Figura 1.10. Mapa da utilização da tecnologia CSP no mundo, em 2012. [13] 
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As primeiras plantas CSP comerciais entraram em operação na Califórnia (Estados Unidos 

- EUA) entre 1984 e 1991, com uma capacidade instalada de 354 MW. Em 2011, de acordo 

com [9] e [13], já existia aproximadamente 1 GW de capacidade instalada no mundo e havia 

expectativa de mais 15 GW em projetos sendo desenvolvidos ou em construção em diversos 

países, dentre EUA, Espanha, Austrália, Marrocos, China e Índia, motivados por políticas 

governamentais (Fig. 1.10). 

Análise do relatório periódico Lazard’s Levelized Energy Cost de 2014 [14], feito pela 

empresa de consultoria americana Lazard, apontava que, naquele momento, o preço de 

produção de 1 MW de energia PV usando células cristalinas estava entre U$ 72,00 e U$ 86,00 

e o mesmo custo para a tecnologia CSP, com armazenamento em depósito térmico, estava 

entre U$ 118,00 e U$ 130,00. Ambos eram, em média, mais caros, mesmo individualmente, 

do que o custo para geração eólica e para geração térmica convencional (Fig. 1.11). 

 

Estudos recentes, no entanto, como o de [15], demonstram que, dentro de poucos anos, a 

tecnologia CSP se tornará competitiva, registrando decrescimento acentuado em seu custo a 

partir de 2018, momento em que a capacidade instalada de CSP também passará a crescer 

exponencialmente (Fig. 1.12). 

Figura 1.11. Custo normalizado de diversos tipos de energia, com destaque do autor para a 
energia PV; energia CSP; energia eólica e energia térmica convencional. Adaptado de [14] 
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1.4.  O POTENCIAL DE BRASÍLIA PARA O USO DE CONCENTRADORES 
SOLARES 

Para se determinar que uma região tem potencial para o uso de concentradores solares, 

dois fatores devem ser observados: (i) se são verificadas as condições geográficas favoráveis 

(área livre de aerossol atmosférico e altos níveis de DNI); e (ii) se o potencial para irradiação 

global (global irradiation) não é maior que o valor de DNI – dado que, se for, é mais 

economicamente favorável implantar geração de energia fotovoltaica simples, sem 

concentração. 

Analisando-se a Fig. 1.13, é possível observar que o Brasil não só tem uma área 

significativa de alta exposição à DNI no nordeste e no centro-oeste (trecho mais avermelhado), 

como também que esta área é maior que todo o território nacional da Espanha, a maior 

produtora de energia solar heliotérmica do mundo atualmente. 

Quanto à segunda condição, a Fig. 1.14, extraída do trabalho de [16], mostra que, na região 

de Brasília, o potencial de DNI supera entre 5% e 10% o potencial de irradiação global, ou 

seja, o ganho energético com tecnologia de concentradores na região tem maior potencial que 

o ganho com painéis fotovoltaicos tradicionais. Isto, somado à alta exposição detectada por 

[17], torna o Distrito Federal uma região de significativo potencial para o uso de 

concentradores. 

Figura 1.12. Projeção dos custos da energia produzida com tecnologia CSP na Espanha (azul 
escuro), no Egito (verde) e do crescimento da capacidade instalada mundial (vermelho). [15] 
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Figura 1.13. Comparativo entre a exposição anual à DNI no Brasil e na Europa. O território 
da Espanha está sobreposto ao brasileiro. Adaptado de [17] 

Figura 1.14. Regiões brasileiras em que a incidência de DNI 
supera a irradiação global. [16] 
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Com o objetivo de se juntar ao grupo de países protagonistas na exploração do recurso 

solar, bem como de estar preparado para a mudança em 2018, o Brasil, por meio da iniciativa 

governamental do Projeto Energia Heliotérmica [3], tem buscado desenvolver, junto à suas 

Universidades, projetos que visem ao aproveitamento deste recurso, abundante no Brasil, 

mas ainda profundamente subutilizado. A Universidade de Brasília integra esta rede de 

universidades, inclusive com papel de destaque, dado o alto potencial da região do Distrito 

para as tecnologias de concentração solar e, consequentemente, para a tecnologia CPV/T. 

Tendo em vista este potencial de Brasília para o uso da tecnologia de concentradores, o 

esforço para se estudar e melhorar tal tecnologia é mais que justificado, em especial porque, 

se as previsões se cumprirem e esta tecnologia tornar-se comercialmente competitiva a partir 

de 2018, o Brasil estará na vanguarda, à frente de outras nações, em um mercado com alto 

potencial de crescimento em curto prazo. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo de concentrador CPV/T, com 

um sistema de controle de movimento dos helióstatos que, com base no movimento do sol no 

céu, permita a concentração dos raios solares de maneira ótima ao longo do dia em um 

absorvedor com células fotovoltaicas e um duto para passagem de fluido térmico, bem como 

desenvolver toda a instrumentação necessária para aferir o desempenho do sistema em 

termos de eficiência de aproveitamento da radiação direta (DNI) disponível. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Projetar, junto à uma equipe de três outros estudantes de graduação (sendo dois 

intercambistas franceses e um estudante da UnB), um protótipo de concentrador 

solar com fator de concentração 𝐶 de aproximadamente 10 vezes, compacto, 

usando, preferencialmente, materiais de baixo custo encontrados localmente; 

 Realizar análise estática e dinâmica da estrutura do protótipo para melhor escolher 

os atuadores do sistema de controle de posição dos helióstatos; 

 Fazer um diagnóstico sobre o estado-da-arte em tecnologia de rastreamento solar 

e pesar a relação custo-benefício de cada abordagem para escolher as que melhor 

se encaixam no escopo do projeto; 

 Elaborar algoritmos de localização da posição do sol no céu e de relação desta 

posição com a inclinação dos helióstatos do concentrador para servir de base para 

os algoritmos de controle; 
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 Projetar e implementar o sistema de instrumentação de modo a concentrar todos 

os dados de sensoriamento em um só lugar, com uma interface amigável, 

facilitando o uso do sistema por qualquer estudante interessado, mesmo sem 

conhecimento de eletrônica; 

 Calibrar todos os sensores do sistema com metodologias bem-definidas de modo a 

aumentar a confiabilidade e a precisão dos dados mensurados; 

 Realizar experimentos com o concentrador e o sistema de instrumentação para 

identificar potencialidades e problemas e possibilitar a sugestão de melhorias. 

1.6. SITUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO 

Este projeto é parte de uma iniciativa mais ampla do Laboratório de Energia e Ambiente da 

Universidade de Brasília (LEA/UnB), conexa aos desígnios institucionais brasileiros de estar 

na vanguarda do aproveitamento do recurso solar em um futuro próximo, por meio do Projeto 

Jaíba Solar (PD-0394-1113/2011), que tem como objetivos estimular projetos solares 

fotovoltaicos e incentivar a geração de energia a partir deste tipo de fonte no país. [18] 

Esta iniciativa do LEA/UnB é intitulada “Working group CPV-T: Hybrid Thermal Photovaltaic 

Concentrated Solar Platform”, e tem como objetivo o desenvolvimento e prototipagem de um 

sistema de conversão de energia híbrido (térmico e fotovoltaico), de baixa taxa de 

concentração 𝐶 (aproximadamente 10 vezes), compacto, usando, preferencialmente e tanto 

quanto for possível, materiais de baixo custo encontrados localmente. 

Parte do financiamento para este trabalho vem do projeto “Simulação e otimização 

operacional de unidade de geração de vapor híbrida bagaço de cana-heliotérmica em 

instalação de cogeração de usina produtora de etanol”, também do LEA/UnB, apoiado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do 

Processo CNPq número 407076/2013-1. 

O protótipo foi desenvolvido em conjunto por quatro estudantes de graduação, sendo este 

autor do curso de Engenharia Mecatrônica da UnB; o aluno Thiago Schmidt da Engenharia 

Mecânica, também da UnB, e Victor Coupier e Thomas Martin, alunos intercambistas 

franceses do programa de cooperação internacional entre a UnB e a Ecole Nationale 

Superiéure de Arts e Métiers (ENSAM), ambos também da Engenharia Mecânica, que 

trabalharam, respectivamente, nas áreas de controle e instrumentação; análise termo-

fotovoltaica; prototipagem mecânica e prototipagem ótica do sistema. Este relatório, em 

específico, se concentra na necessidade do sistema idealizado de rastrear o sol (solar 

tracking) e na instrumentação necessária para dar suporte às outras áreas do projeto. 
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1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Em razão do foco deste relatório nas áreas de Controle e Instrumentação do projeto, o 

aprofundamento dos capítulos nas outras áreas será menor, enquanto a abordagem dos 

fundamentos necessários para o desenvolvimento do solar tracking e do sensoriamento serão 

mais detalhadas. 

O Capítulo 2 trata da concepção do protótipo, levantando os princípios ópticos, mecânicos, 

elétricos e térmicos que nortearam as escolhas de projeto realizadas. Especial atenção é 

dispensada ao sistema de transferência de movimento escolhido, à análise dinâmica do 

sistema, à escolha do motor apropriado e à escolha da eletrônica a ser utilizada para o 

controle do motor, bem como do microcontrolador que comandará o sistema. 

O Capítulo 3 trata da montagem do protótipo, apresentando a estrutura de suporte 

principal; a montagem do sistema de transferência de movimento; a integração do motor à 

estrutura de suporte principal, o processo de calibração da posição dos espelhos e os 

potenciômetros, utilizados como sensores de inclinação dos espelhos. 

O Capítulo 4 trata do rastreamento solar (solar tracking), ou seja, da capacidade do sistema 

de seguir o movimento do sol. São abordados os tipos de solar tracking mais comuns, as 

propostas de malhas de controle para o sistema relatado, bem como se apresentam as razões 

que levaram o autor a optar por determinadas abordagens de controle. 

O Capítulo 5 trata de aspectos importantes a respeito do sol, apresentando as equações 

solares de maneira aprofundada e relacionando-as com os dias do ano, para possibilitar o 

rastreamento pelo sistema CPV/T proposto. Será apresentado um algoritmo próprio de 

determinação da posição solar, elaborado por este autor, cujo desempenho será avaliado 

comparativamente a outros algoritmos existentes na literatura. 

O Capítulo 6 mostra como é possível, a partir da posição do sol, determinar a posição que 

cada espelho deve estar. Apresentam-se aspectos práticos da implementação e os algoritmos 

em Matlab utilizados, tanto na abordagem de malha aberta, quanto na abordagem de malha 

híbrida. 

O Capítulo 7 trata da instrumentação do sistema. São mostrados os sensores utilizados, 

suas estratégias de calibração e o método de aquisição de dados e é apresentada, também, 

a bancada solar construída por este autor, com o objetivo de integrar toda a instrumentação 

necessária e torna-la de fácil operação, mesmo para o usuário com pouca experiência em 

eletrônica e programação. 

O Capítulo 8 traz os resultados experimentais obtidos, comentando sobre a performance 

do sistema de rastreamento solar e do sistema de instrumentação e as potencialidades e 

problemas detectados no sistema como um todo. São feitas considerações finais e são 

apontados os próximos passos a serem tomados em futuros trabalhos com o protótipo. 
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Capítulo 2 - CONCEPÇÃO DO PROTÓTIPO 

Este capítulo trata da concepção do protótipo do sistema de conversão de energia híbrido 

(térmico e fotovoltaico), de baixa taxa de concentração 𝐶 (aproximadamente 10 vezes), 

compacto, usando materiais de baixo custo, encontrados localmente. São apresentados os 

princípios ópticos (trabalho do estudante Thomas Martin), mecânicos (trabalho do estudante 

Victor Coupier), térmicos (trabalho do estudante Thiago Schmidt) e eletromecânicos (trabalho 

deste autor) que nortearam as escolhas de projeto realizadas. Especial atenção é dispensada 

à análise dinâmica do sistema, à escolha do motor apropriado e à escolha da eletrônica a ser 

utilizada para o controle do motor. 

2.1. REQUISITOS DE PROJETO 

Como previamente abordado, os requisitos iniciais de projeto eram, simplesmente, que se 

desenvolvesse um sistema híbrido, fotovoltaico e heliotérmico, de baixa taxa de concentração, 

𝐶 ≈ 10, compacto, usando tecnologia de baixo custo e materiais preferencialmente 

encontrados localmente. 

Considerando o exposto no Capítulo 1, a equipe de projeto decidiu focar a pesquisa e 

desenvolvimento em um protótipo de concentrador tipo linear fresnel, em razão da maior 

simplicidade de montagem, da simplicidade em se adquirir espelhos planos, em comparação 

com espelhos curvos, e da baixa taxa de concentração que foi definida como alvo. Em termos 

de solar tracking, o sistema linear fresnel proposto terá um grau de liberdade, tendo os 

espelhos posicionados ao longo do eixo Norte-Sul e seguindo o sol ao longo do eixo Leste-

Oeste. 

2.2. PRIMEIRAS CONCEPÇÕES 

Após a escolha da tecnologia base do concentrador, várias foram as concepções de projeto 

imaginadas que pudessem cumprir o requisito de dar suporte aos espelhos, virá-los todos os 

juntos por um mesmo ângulo e manter os raios solares focados no receptor (também chamado 

receptor, ou absorvedor). 

A primeira ideia foi inspirada em [19], e consistia, essencialmente, no balanço de uma 

estrutura de quatro barras. A primeira barra seria um atuador linear – possivelmente um motor 

girando uma barra roscada, como em um parafuso sem fim - que moveria a segunda barra 

para frente e para trás, movendo, junto com ela, a terceira barra. O quarto elemento, em 

verdade, seriam múltiplas barras, uma para cada espelho, ligadas na mesma terceira barra. 

As relações de proporção entre os tamanhos das barras, bem como a precisão do atuador, 

determinariam a precisão com que o sistema poderia posicionar os espelhos (Fig. 2.1). Esta 
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ideia foi rejeitada, pois o sistema final não seria suficientemente compacto devido ao tamanho 

necessário das barras para que uma precisão significativa fosse obtida. 

 

Figura 2.1. Primeira concepção de projeto. Um sistema de balanço por mecanismo de quatro barras, 
utilizando um atuador linear. Na Fig. 2.1-A, um desenho esquemático do projeto. Na Fig. 2.1-B, um 

modelo tridimensional parcial. 

A 

B 
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O segundo conceito de projeto trabalhado envolvia o uso de algum elemento mecânico 

como maneira única de transferir movimento. Foram pensadas a utilização de correntes (chain 

drives), correias (belt drives) e barras únicas, como em um mecanismo de movimento de uma 

locomotiva (locomotive powertrain). A Fig. 2.2 traz algumas destas concepções. 

Figura 2.2. Segunda concepção de projeto. Na Fig. 2.2-A, um desenho 
esquemático do projeto usando correntes ou correias. Na Fig. 2.2-B, um 

modelo tridimensional parcial do projeto usando mecanismo de barra única, 
como em locomotivas. 

B 

A 
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A ideia das correntes e correias seria custosa de implementar, dado que, por serem muitos 

espelhos, tanto correntes quanto correias perderiam a tensão ao longo de sua extensão, 

exigindo o uso de polias auxiliares, as quais, por sua vez, também teriam que estar apoiadas, 

criando um sistema complexo, pouco compacto e, possivelmente, muito custoso. A ideia do 

locomotive powertrain foi julgada não suficientemente precisa, dado que seria complexo 

calibrar um sistema como este para que todos os espelhos se movessem pelo mesmo ângulo. 

2.3. CONCEPÇÃO FINAL DO PROTÓTIPO 

2.3.1. Visão geral 

Na concepção de projeto final, manteve-se a ideia de um elemento mecânico único, 

optando-se por uma cremalheira, ligada de maneira precisa à engrenagens, as quais, por sua 

vez, estariam conectadas, cada uma, a um espelho, como observado em diversos arranjos 

industriais de fábricas de produtos que trabalham com alta precisão de posicionamento. 

Nesta concepção, um motor de passo (as razões para a escolha de um motor deste tipo 

estão na seção 2.4) está ligado a um eixo principal, chamado “eixo do motor”, o qual guia uma 

engrenagem-pinhão, e movimenta a cremalheira, a qual, por sua vez, movimentaria as outras 

engrenagens (estas apoiadas em mancais com rolamentos) e, consequentemente, os 

espelhos. A cremalheira está apoiada em pequenos carrinhos (usados em portas-de-correr), 

que se movem dentro de uma guia de alumínio (também de portas-de-correr) ligada à 

estrutura principal. São utilizados 4 carrinhos, espaçados de maneira regular, ao longo da 

extensão da cremalheira (Fig. 2.3). 

Figura 2.3. Concepção final do protótipo. Sistema de transmissão de movimento baseado 
em cremalheira e engrenagens, com pinhão guiado por motor de passo. A cremalheira é 

apoiada em carrinhos, correndo dentro de uma guia metálica ligada à estrutura principal. Os 
espelhos são apoiados por mancais com rolamentos, por meio de eixos customizados. 
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O protótipo final conta com 15 (quinze) espelhos de 1,5 m de comprimento, 125 mm de 

largura, 4 mm de espessura (espessura mínima que os vendedores locais eram capazes de 

fornecer) e refletividade 𝛹 = 0,94. A distância entre os eixos de cada espelho é de 134 mm e, 

portanto, a distância entre as bordas de cada espelho é de 9 mm (Fig. 2.4). 

Os espelhos estão apoiados por meio de eixos customizados, de 10 mm de diâmetro e 

menos de 80 mm de comprimento, os quais estão apoiados em mancais com rolamentos, 

estes fixos à estrutura de suporte principal. A cremalheira tem 2m de comprimento e módulo 

1, o mesmo das engrenagens, as quais teriam 24 mm de diâmetro nominal (Fig. 2.4). 

  

Figura 2.4. Concepção final do protótipo. Visão geral. 
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Os espelhos refletem os raios solares em uma linha única de 12 (doze) células solares de 

125 mm de largura cada uma (totalizando 1,5m de células solares), ligadas em série e 

posicionadas na base do absorvedor. O absorvedor está situado a uma altura de 1,5 m do 

plano dos espelhos e é centralizado na estrutura principal por meio de dois suportes em A (A-

frames) e um suporte em I (I-frame). O absorvedor contém um duto de alumínio de perfil 

retangular, de 1,65 m de comprimento, 125 mm de largura e 22 mm de altura (Fig. 2.4). 

O comprimento total do protótipo é de 2,2m, em razão dos 2m de cremalheira de mais 0,2m 

para acomodar o motor ao lado da estrutura principal. A largura total seria de 1,7m, 

compreendendo 1,5m de comprimento dos espelhos e mais 0,2m para acomodar a guia 

metálica onde a cremalheira correria e a base da estrutura principal de sustentação. A altura 

total do protótipo seria de 1,9m, contados do chão até a parte de cima do absorvedor, incluindo 

a parte das A-frames que se estenderiam acima do absorvedor e a altura das rodas que 

ficariam ligadas à parte de baixo da estrutura principal, para permitir o transporte e 

posicionamento do sistema no local de instalação (Fig. 2.4). 

O projeto tridimensional da estrutura mecânica foi todo realizado por um dos alunos 

intercambistas do programa de cooperação internacional entre a UnB e a Ecole Nationale 

Superiéure de Arts e Métiers (ENSAM), Victor Coupier. Para mais detalhes a respeito do 

projeto tridimensional, feito no software Catia, ver o relatório final de Victor Coupier [20]. 

2.3.2. Análise óptica, otimização e predição do fator de concentração solar 

Todas as escolhas de projeto relativas ao tamanho e quantidade dos espelhos, à distância 

entre espelhos, à altura do receptor e ao tamanho das células solares foram realizadas de 

acordo com procedimentos de otimização, determinados por meio de análise óptica. Esta 

análise foi feita por um dos alunos intercambistas franceses, Thomas Martin, e somente uma 

visão geral dos resultados obtidos será apresentada neste relatório, apenas para que se 

possa compreender o sistema de maneira geral. Para mais detalhes, incluindo os códigos em 

Matlab utilizados para as simulações, ver o relatório final de Thomas Martin [20]. 

As premissas básicas das quais se partiu para o desenvolvimento da análise óptica foram, 

de acordo com [20]: (i) não há sombra causada pelo receptor nos espelhos; (ii) todos os 

espelhos estão perfeitamente orientados; (iii) os espelhos são inteiramente planos; e (iv) todo 

o sistema é simétrico. 

Todas as escolhas são feitas para que a quantidade de energia captada pelo receptor seja 

máxima, portanto a análise parte de um perfil típico de irradiação solar (medida em 𝑊/𝑚2), 

em um dia ensolarado de Brasília, com poucas nuvens. O dia escolhido foi o 121º dia do ano 

de 2014, que corresponde a 1º de maio deste ano (Fig. 2.5, primeiro e segundo gráficos). 

Leva-se em consideração, também, a curva de temperatura daquele dia (Fig. 2.5, terceiro 

gráfico). Os dados foram fornecidos pelo Sistema Nacional de Organização de Dados 
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Ambientais (SONDA), do Instituto de Pesquisas Espaciais brasileiro (INPE) e importados e 

plotados no Matlab. 

 

O programa em Matlab desenvolvido pelo estudante Thomas Martin [20] percorre o céu 

desde as 6h da manhã, sob a suposição de que, a esta hora, o ângulo de incidência é, 𝐼 =

−90°, até as 18h, quando se supõe que 𝐼 = 90°, como mostrado na Fig. 2.6, gerando um 

ponto de análise a cada minuto, o que totaliza 721 pontos [20]. 

A cada ponto, o programa multiplica o valor correspondente da tabela de dados do SONDA 

[21] pela razão de concentração que pode ser obtida pelo sistema naquele instante de tempo, 

obtendo a efetiva quantidade de energia que, naquele momento, é concentrada no 

absorvedor, alimentando as células solares e aquecendo o fluido térmico, em 𝐾𝑊/𝑚2. 

É importante ressaltar que esta taxa, ou razão de concentração, 𝐶, não é sempre igual ao 

fator de concentração geométrico (concentration ratio), 𝐶𝑅, que é constante e é definido pela 

Eq. 1.2. O fator de concentração geométrico é o valor máximo que a razão de concentração 

Figura 2.5. Dados de irradiação solar do dia 1º de maio de 2014, em Brasília. O primeiro 
gráfico mostra a irradiação global (somatório da irradiação difusa e da direta) e a 

irradiação difusa. O segundo gráfico mostra a irradiação direta (DNI), que é a que importa 
para o sistema CPV/T. O terceiro gráfico traz a curva de temperatura para este dia. 
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pode chegar, o que ocorre somente quando o sol está em seu ponto mais alto, não há nuvens 

ou quaisquer outros fatores que impeçam a total reflexão dos raios solares, e a taxa de 

reflexão é de 100%, sem perdas. O fator de concentração, 𝐶𝑅, portanto, é o limite máximo ao 

qual a razão de concentração, 𝐶, pode chegar.  

 

As células solares foram escolhidas com base nas opções locais. Dentre as opções, aquela 

com melhor rendimento tinha o formato de um quadrado de 125 mm de lado. Considerando 

um fator de concentração incialmente fixado em 𝐶𝑅 = 10, e sob a premissa de que a largura 

do campo solar seria de 2m (em razão da necessidade de se criar um protótipo compacto), 

foi gerado um gráfico que relacionavam a largura dos espelhos à taxa de concentração, C, e, 

consequentemente, à efetiva quantidade média de DNI refletida para o absorvedor (DNI média 

aproveitável). Como mostrado na Fig. 2.7, o maior valor obtido de DNI média aproveitável por 

unidade de comprimento de espelho (𝑘𝑊/𝑚) foi para uma largura de espelhos de, 

aproximadamente, 150 mm. 

 

Figura 2.6. Situações hipotéticas de irradiação solar às 6h (Fig. 2.6-A) e às 18h (Fig. 2.6-B), como 
consideradas pelo algoritmo de otimização utilizado por [20]. Na figura, 𝑖 é o ângulo de incidência do 

sol. No nascer do sol, por volta das 6h, 𝑖 = −90°. No pôr-do-sol, por volta de 18h, 𝑖 = 90°. 

B A 

Figura 2.7. Relação da largura dos espelhos com a DNI média aproveitável por unidade de 
comprimento de espelho, que chega ao absorvedor durante o período de trabalho entre 6h e 18h. 
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Isto se explica porque, se os espelhos forem menos largos que as células, as células serão 

sub-utilizadas. Se forem muito maiores, haverá mais perdas pelos efeitos do cosseno (cosine 

effect). Dado que a variação de desempenho entre espelhos de 125 mm a 160 mm é muito 

pequena, por volta de apenas 3% (Fig. 2.8), a largura escolhida foi de 125 mm, pois quanto 

menores os espelhos, mais baratos ficam os custos de projeto. 

Quanto ao número de espelhos, o programa de otimização considera que, se o número de 

espelhos for par, o receptor estará centralizado entre os dois espelhos mais ao centro. Se o 

número de espelhos for ímpar, o receptor estará logo acima do espelho central. O espaço 

entre espelhos é sempre igual e depende do número de espelhos definidos pelo usuário (Fig. 

2.9).  

Figura 2.8. Relação da largura dos espelhos com a DNI média que chega ao absorvedor. 
Destaque para os pontos que representam a pouca diferença entre a absorção de energia 

quando se considera espelhos de largura 125 mm e de 150 mm. 

Figura 2.9. Desenho esquemático da distribuição dos espelhos assumida pelo programa de 
otimização. 
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Considerando 𝑋𝑖 como a distância de um espelho 𝑖 qualquer com relação à linha 

perpendicular à linha de centro do concentrador, o ângulo 𝛽𝑖 de inclinação (tilt angle) deste 

espelho, que é medido a partir da linha horizontal (eixo das abscissas da Fig. 2.9) que passa 

por seus eixos de rotação, em sentido anti-horário, variando de -90º a +90º, é uma função do 

ângulo de incidência (incidence angle) dos raios solares, 𝐼, como mostrado na Fig. 2.10, e de 

acordo com a equação 

β𝑖 =

𝑎𝑡𝑎𝑛 (
𝑋𝑖

ℎ𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
) − 𝐼

2
                                                                  (2.1) 

Esta equação será retomada no Capítulo 6, quando a posição de cada espelho deverá ser 

calculada. O ângulo de incidência, 𝐼, como será mostrado no Capítulo 6, é uma função dos 

resultados das equações solares, na forma dos ângulos de elevação (𝐸𝑙) e azimute (𝐴𝑧), 

levando-se em consideração, também, uma possível inclinação manual do sistema como um 

todo (ou, no inglês, crick angle). 

O ângulo de reflexão de um espelho qualquer, 𝛾𝑖, também pode ser verificado na Fig. 29. 

Este ângulo pode ser modulado de acordo com 𝛽𝑖, por meio da equação 

𝛾𝑖 = 90 + 𝐼 + (2 β𝑖)                                                                    (2.2) 

O ângulo de incidência, 𝐼, é medido a partir do raio do sol, no sentido horário, até a linha 

perpendicular à horizontal, que passa pelo centro do sol.  

Figura 2.10. Relação de ângulos do sistema. O ângulo de incidência é 𝐼. O ângulo 𝛽𝑖 é o 
ângulo de inclinação e 𝛾𝑖 é o ângulo de reflexão de determinado espelho qualquer, 𝑖. 

  
𝑰 
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Existem quatro tipos principais de perdas de energia, que são devidas (i) ao bloqueio de 

um espelho por outro (blocking effect); (ii) ao efeito de sombreamento (shadowing effect); (iii) 

ao efeito do cosseno (cosine effect) e (iv) à distância entre um espelho e outro, que pode 

originar buracos entre os espelhos (holes). Essas quatro formas de perda são mostradas na 

Fig. 2.11 [20]. 

O programa de otimização basicamente considera três diferentes casos, dependendo da 

relação entre três ângulos específicos, em determinado instante. Em cada um destes três 

casos, a perda ocorre, principalmente, por um dos três primeiros efeitos descritos. Em razão 

da capacidade do programa de ajustar o tamanho da estrutura para que os espelhos fiquem 

espaçados sem que haja buracos (holes) entre eles, as perdas por buracos (holes) não 

ocorrem. 

Os três ângulos que definem qual caso é predominante em dado instante estão mostrados 

na Fig. 2.12 e são: 

 Ângulo 𝐼𝑝 complementar ao ângulo de incidência, o qual consiste no ângulo de 

incidência, 𝐼, quando este é medido a partir do eixo X (horizontal), em sentido anti-

horário). Este ângulo é dado por 

𝐼𝑝 = 90 − 𝐼                                                                         (2.3) 

  

Figura 2.11. As quatros formas principais de perda de energia em um 
sistema linear fresnel. 
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 Ângulo 𝜂 formado pelo vetor [𝑅𝑖  𝐿𝑖+1], ou seja, entre o lado direito da superfície de 

determinado espelho 𝑖, que é 𝑅𝑖, e o lado esquerdo do espelho seguinte, que é 𝐿𝑖+1; 

 Ângulo 𝛾 de reflexão. 

Os três casos de relação entre os ângulos são: 

 Caso de reflexão total (full reflection): neste caso, a perda principal é pelo efeito do 

cosseno. Este caso acontece quando 

𝛾 < 𝜂              &             𝛾 < 𝐼𝑝 

No caso de reflexão total, o espelho 𝑖 (i) não sofre de bloqueio, pois reflete toda luz que 

nele chega e (ii) não sofre efeito de sombreamento, pois está inteiramente iluminado (Fig. 

2.13). A largura do espaço refletido no absorvedor (𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑), ou seja, a área do receptor 

que é efetivamente iluminada, é dada por 

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐼𝑝 − β)                                         (2.4) 

e a proporção iluminada do espelho 𝑖 é de 100%. 

Figura 2.12. Descrição esquemática dos três ângulos que determinam o 
efeito de perda predominante em dado instante de tempo. 

Figura 2.13. Caso de reflexão total (full reflection), 
em que 𝛾 < 𝜂 e 𝛾 < 𝐼𝑝 
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 Caso de predomínio do efeito de sombreamento: neste caso, a perda principal é 

pelo efeito de sombreamento (shadowing effect). Este caso acontece quando 

𝐼𝑝 < 𝛾         &              𝐼𝑝 < 𝜂 

No caso de predomínio do efeito de sombreamento (Fig. 2.14), a largura do espaço refletido 

no absorvedor (𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑), é dada por 

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐼𝑝 − β) − [𝑅𝐿] ∗ 𝑠𝑖 𝑛(𝜂 − 𝐼𝑝)             (2.5) 

em que [𝑅𝐿] é a distância máxima entre a borda direita (ponto 𝑅) de um dos espelhos 

envolvidos no sombreamento e a borda esquerda (ponto 𝐿) do outro. Neste caso, a proporção 

de área iluminada do espelho 𝑖 é dada por 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝐿𝑖𝑡𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑖 =
𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐼𝑝 − β)
                              (2.6) 

 

 Caso de predomínio do efeito de bloqueio: neste caso, a perda principal é pelo 

efeito de bloqueio (blocking effect). Este caso acontece quando 

𝛾 < 𝐼𝑝         &             𝛾 < 𝜂 

No caso de predomínio do efeito de bloqueio (Fig. 2.15), a largura do espaço refletido no 

absorvedor (𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑), é dada por 

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐼𝑝 − β) − [𝑅𝐿] ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜂 − 𝛾)                     (2.7) 

em que [𝑅𝐿] é a distância máxima entre a borda direita (ponto 𝑅) de um dos espelhos 

envolvidos no sombreamento e a borda esquerda (ponto 𝐿) do outro. Neste caso, a proporção 

de área iluminada do espelho 𝑖 é dada por 

Figura 2.14. Caso de predomínio do efeito de sombreamento 
(shadowing effect), em que 𝐼𝑝 < 𝛾 e 𝐼𝑝 < 𝜂 



 30 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝐿𝑖𝑡𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑖 =
𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐼𝑝 − β)
                                       (2.8) 

 

 

Outro aspecto importante a respeito da otimização do sistema é a escolha correta do tempo 

de atuação (time frame) em que o sistema estará ativo. A escolha de um time frame menor, 

que, por exemplo, abranja somente as 3h anteriores ao meio-dia e as 3h posteriores ao meio-

dia (total de 6h), implicaria em perdas por bloqueio e sombreamento quase nulas, dado que, 

com o sol em pontos mais altos, dificilmente algum espelho sombrearia ou bloquearia o outro, 

já que estariam todos recebendo os raios solares diretamente do ponto mais alto, portanto, o 

sistema ficaria otimizado com os espelhos tão perto uns dos outros quanto possível. 

Períodos de tempo (time frames) maiores, em contraposição, certamente proporcionariam 

mais energia refletida para o absorvedor, mas, se o time frame for muito grande, o ganho 

adicional de energia pode ser desprezível, ou pode até não ser suficiente para compensar o 

gasto de energia com o funcionamento do motor, enquanto este realiza o sun tracking. Os 

resultados de otimização mostram que o time frame de 10h, centradas no meio-dia, é o de 

melhor custo benefício. 

A Fig. 2.16 mostra um comparativo entre a potência de irradiação para cada time frame. A 

diferença entre o time frame de 12h e o time frame de 10h é somente as duas partes mais 

escuras, sendo uma em cada ponta da curva, mostrando que o ganho de irradiação pelo 

funcionamento em 12h é irrelevante com relação ao time frame de 10h. 

Mais um aspecto importante da otimização é o número de espelhos. Por óbvio, quanto 

mais espelhos se utiliza, mas energia se coleta, simplesmente porque o campo solar é maior. 

Em termos de eficiência dos espelhos, no entanto, ter menos espelhos é melhor, dado que se 

Figura 2.15. Caso de predomínio do efeito de bloqueio 
(blocking effect), em que 𝛾 < 𝐼𝑝 e 𝛾 < 𝜂 
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evitam as perdas por efeito de bloqueio e efeito de sombreamento. Em razão do fato de que 

a cremalheira disponível para compra tinha, no máximo, 2m, o número máximo de espelhos 

que se poderia ter, considerando como 2m a largura pré-definida do sistema, era de 15 

espelhos. 

 

O último aspecto de interesse para a otimização é a altura do receptor. De maneira 

conjunta, foram estudadas as possibilidades de combinações entre as alturas de receptor de 

1m e 2m e do número de espelhos, dentre as possibilidades de 12, 13, 14 e 15 espelhos (Fig. 

2.17). Com vistas a cumprir o requisito de projeto de máxima taxa de concentração, 𝐶, 

possível, a quantidade de 15 espelhos foi escolhida. 

Figura 2.16. Comparativo entre a potência de irradiação para cada time 
frame. O time frame escolhido foi de 10h de trabalho. 

Figura 2.17. Estudo comparativo entre a altura do 
receptor e o número de espelhos. 
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Quanto à altura do receptor, também é óbvio que, quanto mais alto este for colocado, mais 

energia é coletada, pois a altura do receptor tende a cancelar as perdas pelo efeito do 

cosseno. Isto é sempre verdade para a hipótese de espelhos perfeitamente orientados, ou 

seja, com erro nulo de posicionamento do motor. 

Com a introdução do erro de posicionamento, no caso de um receptor muito alto, este erro 

fará com que muita irradiação se perca e, quanto mais alto o receptor, mais o ângulo se abre 

e maior é o efeito do erro, dado que a radiação se espalhará por uma largura (𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑) 

maior. Sendo assim, considerando a altura do receptor como um parâmetro na análise de 

energia do programa de otimização, obteve-se o gráfico mostrado na Fig. 2.18. 

 

Observa-se que a diferença de energia captada entre alturas de 1,5m e 2m é praticamente 

nula, mas que tende a cair a partir de 2m. Com o objetivo de economizar em material e de 

construir o sistema mais compacto possível, definiu-se que uma altura do absorvedor de 1,5m 

seria a ideal. Para um equacionamento preciso dos critérios de otimização, ou seja, para a 

apresentação da DNI média aproveitável por unidade de comprimento de espelho como uma 

função da largura dos espelhos, da altura do receptor e do time frame, ver o trabalho de 

Thomas Martin, [20]. 

2.3.3. As células fotovoltaicas e o projeto do absorvedor 

Todas as escolhas de projeto relativas ao tamanho do receptor, sua forma e estrutura, bem 

como a análise térmica de suas capacidades, foram feitas pelo aluno de Engenharia Mecânica 

da UnB, Thiago Schmidt. Dessa maneira, seguindo o mesmo raciocínio da subseção anterior, 

somente uma visão geral destes resultados será apresentada neste relatório, também apenas 

Figura 2.18. Análise de irradiação captada pelo absorvedor com a altura do absorvedor 
como parâmetro e com o erro de posicionamento do motor sendo considerado. A diferença 

de energia captada entre alturas de 1,5m e 2m é praticamente nula. 
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para a compreensão do sistema de maneira geral. Para mais detalhes, incluindo os códigos 

em Matlab utilizados para as simulações, ver o Projeto de Graduação de Thiago Schmidt, [22]. 

Como visto no Capítulo 1, durante a produção de energia elétrica por um sistema CPV, 

grande fração da energia é dissipada em forma de calor no receptor, o que eleva a 

temperatura das células, diminuindo a sua eficiência. Um sistema de resfriamento, portanto, 

foi utilizado para diminuir a temperatura superficial das células, otimizando sua eficiência 

elétrica. A princípio, a escolha do fluido térmico é entre o ar e a água, dado que são mais 

baratos, de acordo com os requisitos de projeto. 

Com a finalidade de proteger o sistema do ambiente externo foi utilizada uma camada de 

vidro na parte inferior e camadas de madeira nas laterais, bem como na superfície superior. 

Foi utilizada, também, internamente, uma camada de isolante térmico (polipropileno, 

conhecido vulgarmente como “isopor”) para evitar que o calor fosse dissipado para o ambiente 

externo. O modelo do receptor proposto é apresentado na Fig. 2.19. Na figura, o receptor está 

de ponta-cabeça, dado que, quando instalado, obviamente, fica com as células fotovoltaicas 

(em azul) voltadas para os helióstatos. 

As células solares utilizadas no estudo foram células monocristalinas flexíveis, de cristais 

de silício (crystalline sylicon, c-Si), com eficiência média próxima de 22%, segundo o 

fabricante. A área de absorção das células utilizadas é próxima à de um quadrado 

125 𝑚𝑚 𝑥 125 𝑚𝑚, com espessura de 165 𝜇𝑚 (Fig. 2.20). Os dados fornecidos pelo fabricante 

[23] foram estimados em estudos realizados em laboratórios a uma temperatura de referência 

𝑇𝑟𝑒𝑓 = 25°𝐶, com radiação de 1000 𝑊/𝑚2. A potência elétrica da célula decai com a taxa de 

0, 32%
°𝐶⁄  e o potencial elétrico decai em −1,8 𝑚𝑉

°𝐶⁄  [22]. 

Figura 2.19. Projeto do absorvedor [22]. 
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O ar apresenta características de material isolante, pois sua condutividade térmica é muito 

baixa (cerca de 0,012 𝑊/𝑚2). Uma solução alternativa seria a utilização de água para resfriar 

o sistema, dado que a água apresenta uma condutividade bem mais alta que o ar (cerca de 

0,58 𝑊/𝑚2) e também é de fácil acesso. A mais significativa dificuldade em se trabalhar com 

água é a possibilidade de vazamentos. Em razão disto, o fluido escolhido foi o ar. Para 

maximizar a transferência de calor entre as células e o fluido, as células serão posicionadas 

em cima do duto, como pode ser visto na Fig. 2.21. 

Com a finalidade de isolar o sistema e evitar que o calor seja dissipado para o meio externo, 

foi utilizado um molde de madeira de 10 mm de espessura para abrigar o duto de alumínio e 

também o material isolante (polipropileno, ou “isopor”) de 10 mm de espessura para minimizar 

as trocas de calor entre o ar e a parede de madeira, como é ilustrado na Fig. 2.21. 

Figura 2.20. Desenho esquemático das dimensões 
da célula fotovoltaica a ser utilizada [22]. 

Figura 2.21. Corte frontal do receptor [22]. 
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Em geral, sistemas CSP utilizam um concentrador auxiliar, chamado concentrador 

secundário (secondary concentrator), localizado acima do receptor, para aumentar ainda mais 

a taxa de concentração. Sistemas CSP tipo linear fresnel, em geral, utilizam elementos 

chamados lentes fresnel como concentradores secundários. Este material tem alto custo de 

venda. A utilização de tal concentrador neste projeto excederia as limitações pré-

estabelecidas de baixa concentração e acrescentaria custo financeiro significativo, por isso se 

optou pela não utilização deste, ou de qualquer outro concentrador secundário. 

A utilização de uma camada de vidro em cima das células fotovoltaicas tem como principal 

função protegê-las do meio externo, principalmente da chuva. Outra característica vantajosa 

do vidro é que ele mantém o calor preso dentro do coletor, como em uma estufa. 

Adicionalmente, os raios que chegam à superfície do vidro, chegam com angulações 

diferentes, diminuindo a eficiência do vidro em absorver energia, o que é bom para o sistema, 

pois, quanto maior a transmissividade do vidro, mais energia chega às células PV [22]. 

Estudo de [24] com vidro comercial, similar ao utilizado neste projeto, mostra que a 

transmissividade é de 0,82; a absortividade é de 0,11; e a refletividade é de 0, 07, para luz 

visível e infravermelha. Sendo assim, as células recebem 82% da luz incidente sobre o vidro, 

sendo que 7% é perdida por reflexão para o meio externo e 11% é dissipada como energia 

térmica no vidro. 

O modelo térmico-matemático utilizado por [22], pressupõe que o sistema termofotovoltaico 

estudado recebe radiação solar, �̇�𝑠𝑜𝑙  [𝑊/𝑚2], ao longo do dia e somente uma fração dessa 

energia é convertida em energia elétrica. Devido à diferença de temperatura entre a célula e 

o ambiente externo, parte da energia térmica é transmitida para o vidro por condução, �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑
𝑣 , 

e depois será dissipada para o meio externo por convecção, �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑣 , e por radiação, �̇�𝑟𝑎𝑑. Outra 

fração da energia térmica é absorvida pelo fluido, por convecção, �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑖 . A temperatura do 

fluido altera-se ao longo do sistema, ao longo do processo de resfriamento das células. Uma 

fração mínima é transmitida para o material isolante por condução, �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑
𝑖 , e o restante é 

dissipada para o meio externo por convecção, �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑒 , e radiação, �̇�𝑟𝑎𝑑. 

2.4. SELEÇÃO DO MOTOR: ANÁLISES ESTÁTICA E DINÂMICA 

Nesta seção em específico, serão discutidos os motivos que levaram à escolha de um 

motor de passo, bem como os modelos utilizados para cada componente do sistema e os 

cálculos utilizados na análise dinâmica do sistema. Serão mostrados, também os resultados 

obtidos pelas simulações nos softwares Matlab e Simulink. 

O tipo de motor escolhido foi o motor de passo. Esta escolha foi devida aos seguintes 

argumentos: 
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 O fato de que motores de passo têm posicionamento muito preciso. O erro não se 

acumula entre os passos, o que confere excelente repetibilidade (o que significa 

que estes motores têm uma capacidade muito boa de voltar para uma posição 

anteriormente ocupada); 

 O fato de que motores de passo têm boa estabilidade de posicionamento. Ao 

contrário de outros tipos de motores, motores de passo (mais especificamente 

motores de passo de ímã permanente e motores de passo híbridos) estes podem 

ser mantidos inteiramente imóveis em sua posição de paragem; 

 O fato de que motores de passo têm grande confiabilidade. A tecnologia do motor 

de passo é confiável e comprovada, e é utilizada em uma série de aplicações de 

posicionamento de precisão, como Controle Numérico Computadorizado (CNC) e 

aplicações médicas; 

 O fato de que motores de passo têm boa relação custo-benefício. 

A configuração básica do motor de passo escolhido e da redução correspondente é: 

 Motor bipolar (com duas fases e enrolamento único em cada fase): esta 

característica proporciona mais torque para o mesmo peso; 

 Motor de ímã permanente: esta característica proporciona a capacidade de 

manter a posição estável se o motor continuar a ser energizado durante o trecho 

de descanso do ciclo de trabalho (duty cycle); 

 Modo de operação full-step: esta característica permite que o motor de passo seja 

desligado entre ciclos, permitindo economia de energia. Nestes casos, a posição 

atual do motor seria conservada pela própria redução, dado que se perderia a 

energização do ímã permanente; 

 Cinquenta pares de polos (pole pairs): esta configuração é uma das mais comuns 

no mercado e fornece 

𝑠 = 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑚                                                                        (2.9) 

𝑠 = 2 ∗ 50 ∗ 2 = 200 
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑣⁄  

em que 𝑝 é o número de polos; 𝑚 é o número de fases e 𝑠 é o número de passos por revolução 

(𝑟𝑒𝑣). O ângulo percorrido a cada passo, ∆𝜃, portanto, é dado por 

∆𝜃 =
360°

𝑠
                                                                          (2.10) 

∆𝜃 =
360°

200
= 1,8 °

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜⁄  
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Estabeleceu-se como resolução desejada ∆= 0,18°/𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜, o que exige uma relação de 

redução para o motor, 
𝑁𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
, de 

∆𝜃

∆
=

𝑁𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
                                                                       (2.11) 

∆𝜃

∆
=

𝑁𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
=

1,8°

0,18
= 10 

Em relação à dinâmica do sistema, trabalha-se com a premissa de que, sendo o movimento 

intermitente e de frequência significativamente baixa, todas as partes podem ser consideradas 

rígidas, ou seja, forças elásticas que poderiam aparecer, mesmo nos elementos mais longos, 

como a cremalheira e os espelhos, são consideradas desprezíveis. Da mesma maneira, 

considera-se que os únicos amortecimentos presentes são aqueles advindos dos rolamentos 

dos mancais dos espelhos e dos carrinhos de deslizamento da cremalheira. A equação 

dinâmica do sistema, portanto, é 

𝐼𝑒𝑞 ∗ �̈�𝑀 = 𝑇𝑀 − (𝐷𝑒𝑞 ∗ �̇�𝑀) − 𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑                                            (2.12) 

em que 𝐼𝑒𝑞 é a inércia (inertia) equivalente do sistema, refletida para o eixo do motor; 𝐷𝑒𝑞 é o 

amortecimento (damping) equivalente do sistema, refletido para o eixo do motor; 𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 é o 

torque total necessário para vencer o atrito estático e as forças gravitacionais devidas à 

excentricidade dos espelhos em relação a seus eixos de giro; 𝑇𝑀 é o torque entregue pelo 

motor; e 𝜃𝑀 é a posição angular do eixo do motor. É importante ressaltar que a posição angular 

dos espelhos se relaciona com a posição angular do eixo do motor por uma constante de 

redução, 𝐾𝑅, a ser definida mais a diante. 

Cada componente mecânico do sistema recebeu uma modelagem única. Os componentes 

mecânicos envolvidos são (i) acoplamento de motor (motor shaft coupling); (ii) eixos (shafts); 

(iii) espelhos (mirrors); (iv) engrenagens (gears); (v) rolamentos (bearings); (vi) acoplamentos 

de espelhos (mirror couplings); e (vii) cremalheira (rack). As dimensões e propriedades de 

cada um destes elementos recebem subscritos diferentes, como mostrado em detalhes no 

Apêndice A e de acordo com as regras e exemplos a seguir: 

 O símbolo 𝐿 (do inglês, length) é usado para o comprimento de um elemento, ou de 

uma parte deste elemento; 

 O símbolo 𝑑 (do inglês, distance) é usado para a distância entre um ponto e outro 

e pode ou não coincidir com alguma medida de 𝐿, podendo até ser composta de 

diferentes 𝐿 de mais de uma peça do sistema; 

 O símbolo 𝑔 (do inglês, gravity) é usado para a aceleração da gravidade e 

convenciona-se, neste trabalho, que 𝑔 = 9,81 𝑚
𝑠2⁄ ; 
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 O símbolo 𝑅 (do inglês, reaction force), é usado para forças de reação de um 

elemento do sistema sobre outro. Se o diagrama de corpo livre em análise é, por 

exemplo, o da Fig. 2.22 (diagrama de corpo livre de determinado conjunto eixo-

espelho 𝑖), o símbolo 𝑅𝐵2,𝑖
 significará a força de reação causada pelo rolamento do 

mancal que sustenta o eixo 𝑆2,𝑖 do espelho 𝑖, sobre este eixo 𝑆2,𝑖. 

2.4.1. Cálculo do torque total necessário para vencer o atrito estático e as forças 
gravitacionais devidas à excentricidade dos espelhos em relação a seus eixos 
de giro (𝑻𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒓𝒆𝒅) 

Para o cálculo de 𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑, duas componentes precisam ser encontradas: a componente 

devida ao atrito estático e a componente devida à excentricidade dos espelhos. Para tanto, 

foi elaborado o diagrama de corpo livre mostrado na Fig. 2.22. 

Por inspeção da Fig. 2.22, definem-se: 

𝑙1 = 𝐿1𝑆2,𝑖 −
𝐿1𝑃,𝑖

2
−

𝐿𝐵2,𝑖

2
                                                              (2.13) 

𝑙2 =
𝐿𝐵2,𝑖

2
+ 𝐿2𝑆2,𝑖 + 𝐿1𝑀𝐶1,𝑖                                                          (2.14) 

𝑙3 = 𝐿𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖                                                                       (2.15) 

𝑙4 = 𝐿1𝑀𝐶2,𝑖 + 𝐿2𝑆2,𝑖 +
𝐿𝐵3,𝑖

2
                                                         (2.16) 

A massa total de cada conjunto eixo-espelho, 𝑚𝑇, leva em consideração apenas os 

elementos mais relevantes do conjunto, e é dada por 

𝑚𝑇 = 𝑚𝑆2,𝑖 + 𝑚𝑀𝐶1,𝑖 + 𝑚𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖 + 𝑚𝑀𝐶2,𝑖 + 𝑚𝑆3,𝑖                                    (2.17) 

Figura 2.22. Diagrama de corpo livre de um conjunto eixo-espelho qualquer, 𝑖. 
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Definindo um elemento infinitesimal de massa, 𝑑𝑚𝑇, tem-se 

𝑑𝑚𝑇 =
𝑚𝑇

𝑙3
∗ 𝑑𝑥                                                                      (2.18) 

Da presunção de que 𝑅𝐵3,𝑖 sustenta metade do peso distribuído da massa total, 𝑚𝑇 ∗ 𝑔, 

tem-se que 

𝑅𝐵3,𝑖 = ∫ 𝑑𝑚𝑇 ∗ 𝑔
𝑙1+𝑙2+𝑙3

𝑙1+𝑙2+
𝑙3
2

= ∫
𝑚𝑇

𝑙3
∗ 𝑔 ∗ 𝑑𝑥

𝑙1+𝑙2+𝑙3

𝑙1+𝑙2+
𝑙3
2

=
𝑚𝑇

𝑙3
∗

𝑙3

2
∗ 𝑔 

𝑅𝐵3,𝑖 =
𝑚𝑇 ∗ 𝑔

2
                                                                         (2.19) 

Então, somando forças verticais, tem-se 

𝑅𝑃,𝑖 + 𝑅𝐵2,𝑖 − ∫ 𝑑𝑚𝑇 ∗ 𝑔
𝑙1+𝑙2+𝑙3

𝑙1+𝑙2+
𝑙3
2

+ 𝑅𝐵3,𝑖 = 𝑅𝑃,𝑖 + 𝑅𝐵2,𝑖 − [
𝑚𝑇 ∗ 𝑔

2
∗ ∫ 𝑑𝑥

𝑙1+𝑙2+𝑙3

𝑙1+𝑙2+
𝑙3
2

] + 𝑅𝐵3,𝑖 = 0 

𝑅𝐵2,𝑖 =
𝑚𝑇 ∗ 𝑔

2
− 𝑅𝑃,𝑖                                                               (2.20) 

Somando momentos ao redor da origem de referência da Fig. 2.22, 

[𝑅𝐵2,𝑖 ∗ 𝑙1] − [(∫ 𝑑𝑚𝑇 ∗ 𝑔
𝑙1+𝑙2+𝑙3

𝑙1+𝑙2+
𝑙3
2

) ∗ 𝑥] + [𝑅𝐵3,𝑖 ∗ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4)] = 0               (2.21) 

Substituindo a Eq. 2.20 na Eq. 2.21, percebe-se que a força de reação, 𝑅𝑃,𝑖, que aparece 

em qualquer engrenagem 𝑃𝑖 em razão da massa total do conjunto espelho-eixo 𝑖, é 

𝑅𝑃,𝑖 =
𝑚𝑇 ∗ 𝑔

2
∗

𝑙4 − 𝑙2

𝑙1
                                                             (2.22) 

Em seguida, olhando-se para a cremalheira em vista lateral e modelando-a como uma 

barra retangular, apoiada em quatro suportes simples (os carrinhos, ou, no inglês, carts), 

sujeita a 𝑛 forças de reação, sendo uma de cada conjunto espelho-eixo (no caso do sistema 

proposto, 𝑛 = 15), e ao peso da engrenagem-pinhão, 𝑃0, ligada ao motor, como mostrado na 

Fig. 2.23 (que traz o diagrama de corpo livre da cremalheira), é possível perceber que a força 

de reação em cada carrinho (cart) é 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡 =
(𝑚𝑃0

∗ 𝑔) + {𝑛 ∗ [𝑅𝑃,𝑖 + (𝑚𝑃𝑖
∗ 𝑔)]} + (𝑚𝑟𝑎𝑐𝑘 ∗ 𝑔)

𝑛𝑜𝑐
                            (2.23) 

em que 𝑛𝑜𝑐 é o número de carrinhos (do inglês, number of carts). 

Já que a distância entre carrinhos é simétrica, a contribuição de momento de cada uma 

das forças 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑑
 (reação dos carrinhos nas pontas da cremalheira) e 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡𝑚𝑖𝑑

 (reação dos 

carrinhos no meio da cremalheira), com respeito à origem de referência da Fig. 2.23, é 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑑
∗ (𝑑1) + 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑑

∗ (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4) = 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡𝑚𝑖𝑑
∗ (𝑑1 + 𝑑2) + 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡𝑚𝑖𝑑

∗ (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3) 
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𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑑
= 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡𝑚𝑖𝑑

= 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡                                                               (2.24) 

 

Então, para cada carrinho, como mostrado na Fig. 2.24 (que traz o diagrama de corpo livre 

de um carrinho), a soma de todas as forças na vertical faz com que a força de reação em cada 

uma das rodas de um carrinho seja 

𝑅𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙 =
𝑅𝑐𝑎𝑟𝑡 + (𝑚𝑐𝑎𝑟𝑡 ∗ 𝑔)

𝑛𝑜𝑤
                                                            (2.25) 

em que 𝑛𝑜𝑤 (do inglês, number of wheels) é o número de rodas de cada carrinho. 

Figura 2.24. Diagrama de corpo livre de um carrinho. 

Figura 2.23. Diagrama de corpo livre da cremalheira. 
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A força normal, 𝑁𝑐𝑎𝑟𝑡, exercida pela superfície em um dos carrinhos, é 

𝑁𝑐𝑎𝑟𝑡 =
𝑛𝑜𝑤 ∗ 𝑅𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙

𝜂𝑐𝑎𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙 ∗ 𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
                                                            (2.26) 

em que 𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘 é a eficiência do contato entre uma engrenagem e a cremalheira, estimada 

em 𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘 = 0,97, e 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙 é a eficiência do contato entre as rodas dos carrinhos e a 

guia de alumínio, estimada em 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙 = 0,90, ambas de acordo com [25]. 

A força normal exercida por todos os carinhos, 𝑁𝑐𝑎𝑟𝑡𝑠, refletida para a cremalheira, é 

𝑁𝑐𝑎𝑟𝑡𝑠 = 𝑛𝑜𝑐 ∗ 𝑁𝑐𝑎𝑟𝑡                                                                       (2.27) 

É importante perceber que as rodas dos carrinhos têm rolamentos, o que lhes confere certo 

amortecimento (damping), mas, como esta é, por enquanto, uma análise estática e o 

amortecimento requer velocidade para aparecer, essas características de amortecimento só 

aparecerão na análise do amortecimento equivalente, 𝐷𝑒𝑞. 

A força de atrito entre os carrinhos e a guia de alumínio, usando o coeficiente de atrito 

estático entre plástico e alumínio, 𝑢𝑃𝐴  =  0,4, é 

𝐹𝑐𝑎𝑟𝑡𝑠 = 𝑁𝑐𝑎𝑟𝑡𝑠 ∗ 𝑢𝑃𝐴                                                                      (2.28) 

Da mesma maneira, a força normal que aparece na cremalheira em razão da reação de 

cada conjunto espelho-eixo é dada por 

𝑁𝑃𝑖
=

𝑅𝑃𝑖
+ (𝑚𝑃𝑖

∗ 𝑔)

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
                                                                      (2.29) 

em que 𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘 é a eficiência do contato entre uma engrenagem e a cremalheira, estimada 

em 𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘 = 0,97 [25]. 

A força normal resultante devida a todos os conjuntos espelho-eixo é 

𝑁𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 = (𝑛 ∗ 𝑁𝑃𝑖
) +

(𝑚𝑃0
∗ 𝑔)

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
                                                           (2.30) 

É importante perceber que, para simplificar os cálculos, a força de reação devida ao peso 

do motor na engrenagem-pinhão, 𝑃0 é desconsiderada. Agora, calculando-se a força de atrito, 

𝐹𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠, que aparece em razão do contato de cada conjunto eixo-espelho com a cremalheira, 

usando 𝑢𝑆𝑆  =  0,57 como o coeficiente de atrito estático entre duas peças de ferro (steel on 

steel), é 

𝐹𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑁𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑢𝑆𝑆                                                                    (2.31) 

A soma de todas as forças de atrito na cremalheira, então, é dada por 

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
= 𝐹𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝐹𝑐𝑎𝑟𝑡𝑠                                                             (2.32) 
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Em seguida, parte-se para a segunda parte dos cálculos para encontrar 𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑, que 

dizem respeito às forças gravitacionais que aparecem em razão da excentricidade, 𝑒𝑥𝑐, dos 

espelhos com relação a seu próprio eixo de rotação, como mostrado na Fig. 2.25. 

Esta excentricidade aparece por um motivo prático, que será melhor visualizado no 

Capítulo 3, que trata da montagem do protótipo: se os espelhos não contassem com um apoio 

central, eles flambariam, pois são longos e pouco espessos. O apoio central tem 𝑒𝑥𝑐 = 1𝑚𝑚 

de altura acima do eixo de rotação dos espelhos, o que faz com que a excentricidade apareça. 

Conforme o ângulo de inclinação de cada espelho, 𝛽𝑖, varia, certo torque aparece em razão 

da excentricidade, no espelho 𝑖 correspondente. Este torque, 𝑇𝑒𝑥𝑐𝑖
, é dado por 

𝑇𝑒𝑥𝑐𝑖
= − 𝑚𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

∗ 𝑔 ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
∗ sin(𝛽𝑖)                                              (2.33) 

em que o termo 𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
, na Eq. 2.33, é a excentricidade dinâmica do espelho 𝑖, que varia com 

a espessura do espelho, 𝐻𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
, como em 

𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
= 𝑒𝑥𝑐 +

𝐻𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

2
                                                            (2.34) 

e como mostrado na Fig. 2.26. 

Este torque, 𝑇𝑒𝑥𝑐𝑖
, gera uma força em sua respectiva engrenagem, 𝑃𝑖, dada por 

𝐹𝑒𝑥𝑐𝑖
=

𝑇𝑒𝑥𝑐𝑖

𝑟𝑃𝑖

                                                                               (2.35) 

Somando as contribuições de cada espelho, a força resultante devida à excentricidade, 

𝐹𝑒𝑥𝑐, que aparece na cremalheira, é dada por 

𝐹𝑒𝑥𝑐 = 𝑛 ∗ 𝐹𝑒𝑥𝑐𝑖
                                                                             (2.36) 

onde 𝑛 é o número de espelhos. 

  

Figura 2.25.Detalhe ampliado da excentricidade, 𝑒𝑥𝑐, de um espelho. 
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Como já antecipado, o efeito desta excentricidade varia de acordo com o ângulo de 

inclinação, 𝛽𝑖, do espelho correspondente, podendo tanto ajudar o movimento, operando a 

favor do sentido de giro do motor, quanto atrapalhar o movimento, atuando contra o sentido 

de giro do motor. É sabido que o ângulo 𝛽𝑖 varia de -90º, no início do dia, quando o sol nasce 

no Leste (ou, no inglês, begginning of day, 𝐵𝑂𝐷) a +90º, no fim do dia, quando o sol se põe 

no Oeste (ou, no inglês, end of day, 𝐸𝑂𝐷). 

Do 𝐵𝑂𝐷 até o meio-dia (ou, no inglês, noon), o seno do ângulo 𝛽𝑖 é negativo, gerando um 

torque positivo (em sentido horário), que facilita o movimento do motor. Do meio-dia (noon) 

até o 𝐸𝑂𝐷, o seno do ângulo é positivo, gerando um torque negativo, que dificulta o movimento 

do motor. 

Tendo calculado as forças de atrito (𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
) e a as forças devidas à excentricidade 

(𝐹𝑒𝑥𝑐), é possível construir o diagrama de corpo livre de uma engrenagem qualquer, 𝑃𝑖 e da 

cremalheira (𝑟𝑎𝑐𝑘), como mostrado na Fig. 2.27. 

Para finalizar a análise de 𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑, é necessário calcular qual o torque que o motor precisa 

fornecer para a engrenagem-pinhão, 𝑃0,  para que ela possa vencer a combinação de atrito 

estático e força gravitacional que aparecem na cremalheira, dado por 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑘 = 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
+ 𝐹𝑒𝑥𝑐                                                                  (2.37) 

  

Figura 2.26. Efeito da excentricidade dinâmica, 𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
, sobre 

o torque devido à excentricidade, 𝑇𝑒𝑥𝑐𝑖
, que aparece em cada 

espelho conforme varia seu ângulo de inclinação, 𝛽𝑖. 
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Para a engrenagem-pinhão, 𝑃0, iniciar o movimento, o motor precisa fornecer um torque 

de entrada, 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘, suficiente para vencer 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑘. O torque gerado por 𝑃0 depende do raio da 

engrenagem-pinhão, 𝑟𝑃0
, e a da eficiência do contato entre ela e a cremalheira, 𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘, 

como em 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘 =
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑘 ∗ 𝑟𝑃0

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
                                                                         (2.38) 

Para refletir o torque para o eixo do motor, levando em consideração a redução, multiplica-

se 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘 pela constante de redução, que, como já antecipado é 𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 = 10, assim, tem-

se 

𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 = [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗
1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
] ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘                                            (2.39) 

Em que 𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟 é a eficiência do contato da redução, estimada em 𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟 = 0,99, de 

acordo com [25]. 

2.4.2. Cálculo do amortecimento (damping) equivalente do sistema (𝑫𝒆𝒒), 

refletido para o eixo do motor 

Para o cálculo de 𝐷𝑒𝑞, utilizam-se algumas relações de equivalência entre a velocidade 

angular do eixo do motor, �̇�𝑀, a velocidade angular da engrenagem-pinhão, �̇�𝑃0
, a velocidade 

linear da cremalheira, �̇� e a velocidade angular de cada espelho, �̇�𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
, que são: 

�̇�𝑃0
= �̇�𝑀 ∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗

1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
]                                                (2.40) 

�̇� =
𝑟𝑃0

∗ �̇�𝑃0

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
= [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗ 𝑟𝑃0

∗
1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
] ∗ �̇�𝑀                    (2.41) 

�̇�𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
=

�̇�

𝑟𝑃𝑖
∗ 𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘

= [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗
𝑟𝑃0

𝑟𝑃𝑖

∗
1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗ (

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
)

2

] ∗ �̇�𝑀       (2.42) 

Figura 2.27. Diagrama de corpo livre da cremalheira (𝑟𝑎𝑐𝑘) e de uma engrenagem qualquer, 𝑃𝑖. 
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Percebe-se que, na equação (43), o termo entre colchetes nada mais é do que a própria 

constante de redução, 𝐾𝑅, que havia sido anteriormente citada no início da seção 2.4 e que é 

capaz de relacionar a posição angular dos espelhos e a posição angular do motor. 

�̇�𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
= 𝐾𝑅 ∗ �̇�𝑀                                                                    (2.43) 

onde 

𝐾𝑅 = 𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗
𝑟𝑃0

𝑟𝑃𝑖

∗
1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗ (

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
)

2

                                    (2.44) 

Sabendo que, no sistema aqui relatado, 𝑟𝑃0
= 𝑟𝑃𝑖

 e que, em última análise, pode-se 

considerar que 𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟 ≈ 𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘 ≈ 1, a Eq. 2.44 se reduz para 

𝐾𝑅 = 𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 = 10                                                                     (2.45) 

Voltando ao amortecimento equivalente, procede-se à remoção mental de todas as inércias 

do sistema e de todos os amortecimentos menores, deixando apenas o amortecimento dos 

rolamentos nas rodas dos carrinhos e dos rolamentos nos mancais de cada espelho. O 

amortecimento de cada um destes rolamentos é calculado usando a lei de Petrov [25], dada 

por 

𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 =
𝜋 ∗ 𝐷3 ∗ 𝐿 ∗ 𝜇

4 ∗ 𝜖
                                                                  (2.46) 

em que 𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 é o amortecimento do rolamento (bearing) em questão, que é dado em 
𝑁.𝑠

𝑚
; 

𝐿 é o comprimento do rolamento; 𝐷 é o diâmetro do eixo que entra no rolamento; 𝜇 é o 

coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido de lubrificação do rolamento; e 𝜖 é a espessura 

da camada de lubrificante. Os valores de 𝜇 e 𝜖 foram estimados de acordo com a literatura. 

Os valores utilizados foram 𝜇 = 1,379 𝑃𝑎. 𝑠 e 𝜖 = 0.1 𝑥 10−6𝑚, em concordância com os 

valores médios do lubrificante ISO-VG Grade 100, o mais comumente usado em rolamentos 

simples [27]. 

O amortecimento do rolamento do mancal que recebe o eixo 𝑆1 do motor, 𝐷𝐵1
, o 

amortecimento dos rolamentos dos mancais que recebem os eixos 𝑆2,𝑖, 𝐷𝐵2,𝑖
, e o 

amortecimento dos rolamentos dos mancais que recebem os eixos 𝑆3,𝑖, 𝐷𝐵3,𝑖
, são calculados 

pela aplicação direta da Eq. 2.46. Quanto aos rolamentos dos carrinhos, 𝐷𝑐𝑎𝑟𝑡, sabendo-se 

que cada carrinho tem quatro rodas em paralelo e que cada roda contém um rolamento com 

amortecimento 𝐷𝐵𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙
, considerou-se que 

𝐷𝑐𝑎𝑟𝑡 = 4 ∗ 𝐷𝐵𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙
                                                                      (2.47) 

em que 𝐷𝐵𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙
 é calculado usando a lei de Petrov, da Eq. 2.46. 
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Sendo assim, o amortecimento total da cremalheira, 𝐷𝑟𝑎𝑐𝑘, é dado pelo amortecimento de 

cada um dos carrinhos, em paralelo: 

𝐷𝑟𝑎𝑐𝑘 = 𝑛𝑜𝑐 ∗ 𝐷𝑐𝑎𝑟𝑡                                                                    (2.48) 

em que 𝑛𝑜𝑐 é o número de carrinhos (do inglês, number of carts). 

O torque de reação, 𝑇′, devido ao rolamento do mancal que suporta o eixo do motor, 𝐷𝐵1
, 

somado ao amortecimento natural do motor, 𝐷𝑀, provido pelo fabricante, é 

𝑇′ = (𝐷𝑀 ∗ �̇�𝑀) + (𝐷𝐵1
∗ �̇�𝑃0

)                                                        (2.49) 

O torque de reação devido à cremalheira, 𝑇′′, é 

𝑇′′ = 𝐷𝑟𝑎𝑐𝑘 ∗ �̇� ∗ 𝑟𝑃0
                                                                (2.50) 

O torque de reação devido ao amortecimento de cada um dos rolamentos dos mancais da 

linha mais próxima da cremalheira, 𝑇′′′, é dado por 

𝑇′′′ = 𝑛 ∗ 𝐷𝐵2,𝑖
∗ �̇�𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

                                                          (2.51) 

Por último, o torque de reação devido ao amortecimento de cada um dos rolamentos dos 

mancais da linha mais distante da cremalheira, 𝑇′′′′, é dado por 

𝑇′′′′ = 𝑛 ∗ 𝐷𝐵3,𝑖
∗ �̇�𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

                                                          (2.52) 

O torque total de reação devido aos efeitos de amortecimento, 𝑇𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔, nada mais é do 

que 

𝑇𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 = 𝑇′ + 𝑇′′ + 𝑇′′′ + 𝑇′′′′                                                 (2.53) 

Substituindo as equações 2.49 a 2.52 na equação 2.53, tem-se 

𝑇𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 = [𝐷𝑀 ∗ �̇�𝑀] + [𝐷𝐵1
∗ �̇�𝑃0

] + [𝐷𝑟𝑎𝑐𝑘 ∗ �̇� ∗ 𝑟𝑃0
] + [𝑛 ∗ (𝐷𝐵2,𝑖

+ 𝐷𝐵3,𝑖
) ∗ �̇�𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

]     (2.54) 

Agora, substituindo as equações 2.40 a 2.42 na Eq. 2.54, tem-se: 

𝑇𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 = �̇�𝑀 ∗ ({𝐷𝑀} + {𝐷𝐵1
∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗

1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
]}

+ {𝐷𝑟𝑎𝑐𝑘 ∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗ 𝑟𝑃0
∗

1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
]}

+ {𝑛 ∗ (𝐷𝐵2,𝑖
+ 𝐷𝐵3,𝑖

) ∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗
𝑟𝑃0

𝑟𝑃𝑖

∗
1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗ (

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
)

2

]})      (2.55) 

onde o termo entre parênteses nada mais é do que o amortecimento equivalente, 𝐷𝑒𝑞. 
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𝐷𝑒𝑞 = {𝐷𝑀} + {𝐷𝐵1
∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗

1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
]}

+ {𝐷𝑟𝑎𝑐𝑘 ∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗ (𝑟𝑃0
)

2
∗

1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
]}

+ {𝑛 ∗ (𝐷𝐵2,𝑖
+ 𝐷𝐵3,𝑖

) ∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗
𝑟𝑃0

𝑟𝑃𝑖

∗
1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗ (

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
)

2

]}       (2.56) 

2.4.3. Cálculo da inércia (inertia) equivalente do sistema (𝑰𝒆𝒒), refletida para o 

eixo do motor 

Para o cálculo da inércia equivalente do sistema, 𝐼𝑒𝑞, uma abordagem similar ao 

amortecimento equivalente foi utilizada. Mentalmente, removeu-se todos os elementos de 

amortecimento e as menores inércias, deixando somente os elementos inerciais mais 

significativos. Depois, calculou-se o balanço de energia cinética do sistema. 

𝐾𝐸 = [
1

2
∗ 𝐼𝑀 ∗ �̇�𝑀

2
] + [

1

2
∗ (𝐼𝑤𝑜𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑎𝑟 + 𝐼𝑆1

) ∗ �̇�𝑃0

2
] + [

1

2
∗ 𝑚𝑟𝑎𝑐𝑘 ∗ �̇�2]

+ [
𝑛

2
∗ (𝐼𝑃𝑖

+ 𝐼𝑆2,𝑖
+ 𝐼𝑀𝐶1,𝑖

+ 𝐼𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
+ 𝐼𝑀𝐶2,𝑖

+ 𝐼𝑆3,𝑖
) ∗ �̇�𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

2
]            (2.57) 

onde 𝐼𝑀 é a inércia do rotor, provida pelo fabricante; 𝐼𝑤𝑜𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑎𝑟 é a inércia da redução; 𝐼𝑆1
 é a 

inércia do eixo que se conecta à engrenagem-pinhão, 𝑃0; 𝑚𝑟𝑎𝑐𝑘 é a massa da cremalheira; 𝑛é 

o número de espelhos; 𝐼𝑃𝑖
 é a inércia de cada uma das engrenagens, individualmente 

conectadas a seu grupo eixo-espelho correspondente; 𝐼𝑆2,𝑖
 é a inércia de cada um dos eixos 

da linha mais próxima à cremalheira; 𝐼𝑀𝐶1,𝑖
 é a inércia do acoplamento de espelho de cada um 

dos eixos da linha mais próxima à cremalheira; 𝐼𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
 é a inércia de cada um dos espelhos; 

𝐼𝑀𝐶2,𝑖
 é a inércia do acoplamento de espelho de cada um dos eixos da linha mais distante da 

cremalheira; e 𝐼𝑆3,𝑖
 é a inércia de cada um dos eixos da linha mais distante da cremalheira. 

Substituindo as equações 2.40 a 2.42 na Eq. 2.57, obtém-se o balanço de energia cinética 

do sistema, refletido para o eixo do motor. 

𝐾𝐸 =
1

2
∗ �̇�𝑀

2
∗ {𝐼𝑀} + {(𝐼𝑤𝑜𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑎𝑟 + 𝐼𝑆1

) ∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗
1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
]

2

}

+ {𝑚𝑟𝑎𝑐𝑘 ∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗ (𝑟𝑃0
)

2
∗

1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
]

2

}

+ {𝑛 ∗ (𝐼𝑃𝑖
+ 𝐼𝑆2,𝑖

+ 𝐼𝑀𝐶1,𝑖
+ 𝐼𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

+ 𝐼𝑀𝐶2,𝑖
+ 𝐼𝑆3,𝑖

)

∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗
𝑟𝑃0

𝑟𝑃𝑖

∗
1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗ (

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
)

2

]

2

}                                (2.58) 
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em que o termo entre parênteses é a inércia equivalente do sistema. 𝐼𝑒𝑞. 

𝐼𝑒𝑞 = {𝐼𝑀} + {(𝐼𝑤𝑜𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑎𝑟 + 𝐼𝑆1
) ∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗

1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
]

2

}

+ {𝑚𝑟𝑎𝑐𝑘 ∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗ (𝑟𝑃0
)

2
∗

1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
]

2

}

+ {𝑛 ∗ (𝐼𝑃𝑖
+ 𝐼𝑆2,𝑖

+ 𝐼𝑀𝐶1,𝑖
+ 𝐼𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

+ 𝐼𝑀𝐶2,𝑖
+ 𝐼𝑆3,𝑖

)

∗ [𝐾𝑤𝑜𝑟𝑚𝑔𝑒𝑎𝑟 ∗
𝑟𝑃0

𝑟𝑃𝑖

∗
1

𝜂𝑔𝑒𝑎𝑟𝑔𝑒𝑎𝑟
∗ (

1

𝜂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑟𝑎𝑐𝑘
)

2

]

2

}                             (2.59) 

2.4.4. Simulação computacional da equação dinâmica do motor 

Com os parâmetros da Eq. 2.12 calculados, construiu-se um código em Matlab 

(“Programa4.m”), disponível no Apêndice B, que recebe como entradas as dimensões e 

massa de cada componente do sistema e dá como saída os valores de 𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑, 𝐷𝑒𝑞 e 𝐼𝑒𝑞. 

O programa “Programa4.m” ainda tem a funcionalidade adicional de mostrar o torque 

demandado para o início do movimento na forma gráfica (Fig. 2.28). Neste gráfico, é possível 

ver que, realmente, entre o 𝐵𝑂𝐷 (begginning of day) e o meio-dia (noon), o torque de 

excentricidade ajuda o motor a movimentar a cremalheira, contundo, entre meio-dia e 𝐸𝑂𝐷 

(end of day), vê-se que 𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 é maior, dado que o torque devido à excentricidade atrapalha 

o movimento do motor, exatamente como previsto na teoria. 

Figura 2.28. Gráfico do torque requerido para iniciar o movimento (𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑), 

refletido para o eixo do motor, em função do ângulo de incidência do sol, 
que vai de -90º no início do dia (𝐵𝑂𝐷) até +90º no fim do dia (𝐸𝑂𝐷). 
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Em seguida, utilizou-se um programa do Simulink, chamado “power_steppermotor4.mdl” 

que é baseado no programa “power_steppermotor.mdl”, natural da biblioteca de controle 

(Matlab Control Library) do Matlab 2015. Para acessar este modelo no Simulink, basta digitar 

“power_steppermotor” no prompt do Matlab. 

O código “power_steppermotor4.mdl” já é programado para receber os valores advindos 

do cálculo do “Programa4.m”, assim, basta rodar o “Programa4.m” no prompt do Matlab, 

depois rodar a simulação “power_steppermotor4.mdl” e clicar no Scope para ver os gráficos 

de corrente no motor (em 𝐴), velocidade angular no eixo do motor (em 𝑟𝑎𝑑/𝑠), torque exercido 

pelo motor (em 𝑁. 𝑚) e ângulo de inclinação do eixo do motor (em graus). Mesmo os 

parâmetros do driver utilizado no sistema real já estão inclusos no modelo 

“power_steppermotor4.mdl”. Detalhes sobre o driver do sistema real serão apresentados na 

subseção seguinte. O sinal de entrada é um degrau unitário, o tempo de simulação foi de 

0,05s e o tempo de amostragem escolhido (dado que se trata de um modelo discreto) foi de 

0,000001s. Uma visão geral do modelo “power_steppermotor4.mdl” é mostrada na Fig. 2.29. 

 

Os resultados da simulação são mostrados nos quatro gráficos da Fig. 2.30, que trazem 

informações sobre a corrente no motor (em 𝐴), velocidade angular no eixo do motor (em 

𝑟𝑎𝑑/𝑠), torque exercido pelo motor (em 𝑁. 𝑚) e ângulo de inclinação do eixo do motor (em 

graus). 

A simulação mostra o motor sendo levado da posição de 45º para a posição de 43,2º, em 

menos de 0,05s, no caso em que a carga é máxima no sistema, ou seja, entre o meio-dia e 

𝐸𝑂𝐷, quando o torque de excentricidade atrapalha o movimento, o que é um resultado 

considerado significativamente bom para o pior caso. A velocidade angular máxima, neste 

Figura 2.29. Modelo de simulação da performance do motor frente a um estímulo em degrau unitário 
(“power_steppermotor4.mdl”). 
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movimento, foi de 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠. A corrente máxima foi de 2𝐴 e o torque máximo de operação 

fornecido pelo motor foi de aproximadamente 0,65 𝑁. 𝑚, ou 6,6282 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚. 

 

Considerando que os fabricantes de motores de passo, em geral, apresentam seus 

produtos em termos de torque de manutenção (também chamado binário de manutenção, ou, 

no inglês, holding torque), e que o torque de operação é, em geral, 70% do torque de 

manutenção [27], um motor de passo de torque de manutenção 15 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚 (ou 1,471 𝑁. 𝑚) 

teria torque de operação de 10,5 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚 (ou 1,0297 𝑁. 𝑚), o que significaria, no caso do 

sistema aqui relatado, em um fator de segurança, 𝐹𝑆, de 

𝐹𝑆 =
1,0297

0,65
≈ 1,5841                                                                   (2.60) 

Este fator de segurança foi considerado suficiente e o motor escolhido foi um modelo NEMA 

23, de 15 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚, com conexão bipolar série e redução de 10:1, modelo TK-23, da fabricante 

Tekkno Mecatrônica, de Bauru/SP. Detalhes do motor estão sumarizados na Fig. 2.31. 

  

Figura 2.30. Resultados da simulação de performance do motor frente ao estímulo em degrau unitário, 
feitos no Simulink, utilizando o modelo “power_steppermotor4.mdl”. 
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2.5. ESCOLHA DO DRIVER DO MOTOR DE PASSO E DO 
MICROCONTROLADOR 

Enquanto o motor era negociado com o fabricante, o driver sugerido pela Tekkno 

Mecatrônica foi o modelo Maxtron R1.00, da empresa Maxtron (Fig. 2.32), revendido pela 

Tekkno. Foram os parâmetros deste driver que foram usados na simulação com o modelo 

“power_steppermotor4.mdl” e os resultados mostraram que o driver oferecido era, de fato, 

adequado para o motor escolhido dado que o consumo de corrente, no pior caso, como 

mostrado na Fig. 2.30, foi de 2𝐴 e o Maxtron R1.00 tolera até 3,5 𝐴. 

Este driver possui um regulador manual de corrente (um chopper de corrente), que permite 

ao usuário modular a corrente máxima necessária de acordo com a carga. Para modular a 

corrente, basta usar uma chave de fenda para girar o trimpot azul e branco (destacado em 

vermelho na Fig. 2.32) todo no sentido horário, até o limite. Esta é a configuração de corrente 

mínima, de 100 𝑚𝐴. Em seguida, basta girar o trimpot no sentido anti-horário alguns poucos 

graus e tentar de novo executar o movimento com a carga de trabalho. Repete-se o processo 

até que se verifique o movimento na carga. 

Figura 2.31. Especificações do motor NEMA 23, 15 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚, com redução de 
10:1, modelo TK-23, da fabricante Tekkno Mecatrônica, de Bauru/SP. 
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Este driver ainda possui, adicionalmente, a opção de modo de operação full-step ou half-

step, cuja alternância é determinada pela chave de bypass destacada em amarelo na Fig. 

2.32. O modo escolhido é aquele que recebe a conexão preta e o modo descartado é aquele 

cujo pino fica solto (ou seja, sofre o bypass). Na Fig. 2.32, por exemplo, o driver está em modo 

de operação half-step. Neste projeto, no entanto, apenas o modo full-step foi utilizado. 

A diferença entre estes dois modos de operação é que o modo half-step admite corrente 

parcial nas bobinas do motor de passo, o que permite um passo de metade do tamanho do 

passo regular do motor. No caso do motor escolhido neste projeto, por exemplo, que tem 

passo de 1,8º (resultando em deslocamento de 0,18º nos espelhos, em razão da redução de 

10:1), se ele estivesse operando em modo half-step, o passo mínimo seria de 0,9º (resultando 

em deslocamento de 0,09º nos espelhos, em razão da redução de 10:1). 

A desvantagem do modo half-step é que ele exige influxo constante de corrente para o 

motor, enquanto o modo full-step permite que o motor seja desligado nos momentos de 

descanso do ciclo de trabalho (duty cycle), economizando energia.  

 

Quanto à ordem de ligação dos fios, liga-se o fio vermelho do motor ao borne Q4, o fio 

amarelo ao borne Q3, o fio azul ao borne Q2 e o fio verde ao borne Q1 (Fig. 2.33). Os fios 

branco e preto do motor não são usados neste tipo de ligação e foram cobertos com fita 

isolante. O driver é alimentado com tensão de 24𝑉.  

Figura 2.32. Driver de motor de passo, modelo Maxtron R1.00, da fabricante 
Maxtron, revendido pela Tekkno Mecatrônica. O trimpot azul e branco (destacado 
em vermelho) faz a função de regulador manual de corrente (chopper de corrente) 
e seu ajuste é necessário para garantir que o driver não queime por tentar puxar 

mais corrente do que o necessário. A chave de bypass H/F (destacada em 
amarelo) é responsável pela alternância entre os modos full-step e half-step. 
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O microcontrolador escolhido para fazer o controle do movimento do motor foi o Arduino 

Uno (Fig. 2.34), que possui uma plataforma de software gratuita, uma linguagem de 

programação amigável e conta com uma interface madura com o programa Matlab, o qual, 

por sua vez, como será visto no Capítulo 6, é essencial para o cálculo das equações solares.  

Figura 2.33. Conexão dos fios do motor aos bornes do driver no sistema final. 

Figura 2.34. Circuito Arduino-TTL para controle do driver Maxtron R1.00. 
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 O driver Maxtron R1.00 trabalha com sinais advindos de circuitos tipo TTL (lógica 

transistor-transistor ou, no inglês, transistor-transistor logic), que é uma classe de circuitos 

digitais montados a partir de transistores de junção bipolar (BJT, do inglês Bipolar Junction 

Transistor) e resistores. Os transistores têm o efeito de proteger o circuito da eletricidade 

estática, salvaguardando o microcontrolador. 

Sendo assim, é preciso construir um circuito TTL para fazer a interface do Arduino com o 

driver, ou seja, para condicionar o sinal lógico digital do Arduino para uma forma que o driver 

compreenda. O circuito elaborado é mostrado, em sua implementação no sistema real, na Fig. 

2.34, e seu desenho esquemático é apresentado na Fig. 2.35.   

 

Uma lógica TTL básica opera com uma fonte de 5V.  No caso deste projeto, a lógica TTL 

opera com a saída de 5V do próprio Arduino. Um sinal “LOW”, ou seja, um nível lógico 0, é 

definido entre 0V e 0,8V, com respeito à “terra” (ground) do Arduino. Um sinal “HIGH”, ou seja, 

um nível lógico 1, é definido entre 2V e 5V, também com respeito à “terra” do Arduino. Sinais 

entre 0,8V e 2V são incertos. Os resistores, além de seu efeito principal de possibilitar o 

aparecimento de corrente, também servem para trazer a tensão rapidamente para o nível 

lógico baixo, quando o sinal de entrada cessa. 

Os transistores usados no circuito-condicionador deste projeto são do tipo BC547, NPN, 

ligado na configuração emissor-comum (EC), para uso como chave. A Fig. 2.36 é um recorte 

Figura 2.35. Desenho esquemático do circuito TTL que faz o condicionamento do sinal 
advindo do Arduino e que será recebido pelo driver. Identifica-se, neste esquema, também, a 

convenção de cores utilizada no sistema real e as entradas digitais do Arduino utilizadas. 

Fio Amarelo 

Fio Cinza Fio Branco 

Fio Azul 
(Entrada D9) 

Fio Laranja 

(Entrada D10) 

Fio Verde 
(Entrada D11) 

Fio Azul 

Fio Laranja 

Fio Verde 
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da Fig. 2.35 e mostra, no detalhe, o funcionamento do circuito. Basicamente, quando o 

programa comanda o Arduino a produzir um nível lógico 1 (ou seja, entre 2V e 5V), na saída 

denominada “Habilitador”, ele está polarizando a junção base-emissor (base-emitter junction). 

Pelo fato de a resistência na base ser muito maior (4,7kΩ) que no coletor (100Ω), a corrente 

𝐼𝐵, que aparece na junção base-emissor é muito menor que a corrente 𝐼𝐶, que aparece na 

junção base-coletor (base-collector junction) e um pequeno aumento de 𝐼𝐵 representa um 

grande aumento de 𝐼𝐶. 

 

Graças aos resistores da base (4,7kΩ), que são de alto valor, quando o sinal de entrada 

cessa, o nível lógico é puxado para “LOW” e os transistores continuam operando na zona de 

corte (cut-off region). O valor baixo da resistência no coletor (100Ω), além de tudo, ainda serve 

para limitar a corrente no transistor, protegendo-o de danos. A corrente 𝐼𝐶, então, quando 

induzida no coletor, faz com que se acendam os LED’s (diodos emissores de luz ou, no inglês, 

light emitting diode) do driver, os quais, com sua luz, fecham o circuito fotoacoplador da placa, 

gerando o sinal lógico desejado (Fig. 2.35). 

O uso de fotoacopladores, ao invés da atuação direta da corrente 𝐼𝐶 na eletrônica do driver, 

promove isolamento galvânico entre os circuitos de lógica de alimentação do driver, 

minimizando o efeito de ruídos. Os algoritmos e códigos utilizados para comandar o Arduino 

serão apresentados no Capítulo 6. 

A convenção de cores utilizada na ligação entre o circuito-condicionador, o Arduino e o 

driver é mostrada nas Figs. 2.33, 2.34 e 2.35. Em resumo, quanto aos bornes do driver, PUL+ 

recebe o fio amarelo. PUL- recebe o fio azul; DIR+ recebe o fio cinza; DIR- recebe o fio laranja; 

ENA+ recebe o fio branco e ENA- recebe o fio verde. A entrada PUL (pulsos ou, do inglês, 

pulse), comanda um passo do motor. A entrada DIR (direção ou, do inglês, direction), 

comanda a direção do passo (nível lógico 0 é sentido horário e nível lógico 1 é sentido anti-

horário). A entrada ENA (habilitador, do inglês, enable), habilita (nível lógico 1) ou desabilita 

(nível lógico 0) o movimento do motor. 

  

Base 

Emissor 

Coletor 

𝑰𝑩
ሬሬሬሬԦ 

𝑰𝑪
ശሬሬሬ 

Figura 2.36. Detalhe do funcionamento do circuito-condicionador TTL para o controle do driver 
Maxtron R1.00. 
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Capítulo 3 - MONTAGEM DO PROTÓTIPO 

Este capítulo trata da montagem do protótipo, apresentando os componentes da estrutura 

de suporte principal; a montagem do sistema de transferência de movimento; a integração do 

motor à estrutura de suporte principal e o processo de calibração da posição dos espelhos. 

É importante ressaltar que este capítulo, no entanto, não é um manual de montagem 

propriamente dito, apenas um resumo da ideia geral por trás da estrutura do sistema. Este 

autor compilou um Manual de Montagem do concentrador (cuja capa é mostrada na Fig. 3.1), 

com todos os detalhes necessários, incluindo quais parafusos e ferramentas usar em cada 

passo, além de dicas de montagem, mas este manual não será mostrado neste trabalho, pois 

foge a seu escopo. 

3.1. A ESTRUTURA DE SUPORTE PRINCIPAL 

A base da estrutura é mostrada na Fig. 3.2 e é composta de duas barras em C (sendo uma 

com 2,20m de comprimento, que recebe o motor, e outra com 2m de comprimento), 

conectadas por três vigas-caixão (de 1,5m de comprimento cada). As vigas-caixão ainda são 

Figura 3.1. Capa do manual de montagem do concentrador, produzido 
pela equipe de projeto e compilado por este autor. 
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conectadas diagonalmente por duas outras barras, que impedem seu deslocamento. Uma 

barra central passa no meio da estrutura e conta com 15 apoios para os espelhos. São estes 

apoios que conferem a excentricidade ao eixo de giro dos espelhos, como comentado no 

Capítulo 2 e como mostrado no detalhe da Fig. 3.2-C. 

 

 

 

 

 

A parte do suporte que faz contato com os espelhos é uma borracha de 3mm de espessura 

e 1mm de altura (𝑒𝑥𝑐 = 1𝑚𝑚), prensada nos suportes cilíndricos. A ideia de se usar um 

contato em linha, ao invés de um contato de suporte pontual, foi de aumentar a área de contato 

e diminuir a pressão sobre a base do espelho. A maciez da borracha também absorve o 

impacto causado por choques. 

Para facilitar o transporte, a estrutura principal conta com quatro rodas (Fig. 3.3-A). Todas 

as rodas têm freios de modo a impossibilitar o movimento da estrutura quando ela estiver 

posicionada para a coleta de luz solar. Além das rodas, a base principal conta com arcos de 

aço (Fig. 3.3-B) parafusados nas vigas-caixão laterais, no lado oposto ao do motor, de modo 

a facilitar o apoio quando o sistema for inclinado, como em uma cadeira-de-balanço, para 

melhor posicionamento para a coleta, como se verá no Capítulo 6. 

Figura 3.2. Estrutura principal do concentrador. Na Fig. 3.2-A, uma visão geral da estrutura. No momento em 
que a foto foi tirada, os suportes para os espelhos ainda não haviam sido instalados. A Fig. 3.2-B já mostra 

os suportes de espelhos soldados na barra central. A Fig. 3.2-C mostra, no detalhe, o contato entre o 
suporte e o espelho que produz a excentricidade abordada no Capítulo 2. 

A 

C B 
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3.2. O SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE MOVIMENTO 

O sistema de transferência de movimento, como já antecipado, é uma conexão pinhão-

cremalheira-engrenagens. A cremalheira está apoiada em quatro carrinhos, que correm 

dentro de uma guia de alumínio, conectada à barra C maior (Fig. 3.4). 

A abertura da guia de alumínio é exatamente da largura da cremalheira, o que faz com que 

a própria abertura da guia oriente o movimento da cremalheira somente na direção desejada, 

sem permitir qualquer rotação. Acima das barras C, foram parafusados dois mancais para 

cada espelho, contando, cada um, com um acoplamento de espelhos (conector “jacaré”), 

ligado a um eixo especialmente usinado na UnB (prédio SG-9), como mostrado na Fig. 3.5. 

No lado com a cremalheira, o eixo ainda é ligado, por meio de um parafuso de pressão (set 

screw) em uma engrenagem (de módulo 1, igual ao da cremalheira), a qual, por sua vez, se 

conecta à cremalheira (Fig. 3.5-A) e é segura na posição graças à uma porca anti-deslizante, 

roscada no próprio eixo. 

 

A B 

Figura 3.3. A Fig. 3.3-A mostra uma das quatro rodas da estrutura do concentrador, bem como 
o freio que trava a roda. A Fig. 3.3-B mostra o arco de aço que permite o apoio da estrutura 

quando de sua inclinação para melhor posicionamento no momento da coleta. 

A B 

Figura 3.4. A Fig. 3.4.-A mostra a guia de alumínio parafusada à barra C maior, com um dos 
carrinhos já inserido, mas ainda sem a cremalheira. A Fig. 3.4-B mostra a cremalheira já 

encaixada nos carrinhos. 
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Os espelhos são colocados em seguida e conectados aos respectivos acoplamentos por 

pressão. Para exercer a pressão, utilizam-se três pequenos quadrados de borracha, de 3mm 

de espessura cada, abaixo do espelho, colocando-o na altura correta para o encaixe no 

suporte central, e um quadrado de papel dobrado acima do espelho, que protege a superfície 

reflexiva do parafuso de pressão do acoplamento (Fig. 3.6).  

A B 

Figura 3.5. A Fig. 3.5-A mostra a conexão entre a engrenagem de um dos conjuntos eixo-espelho e a 
cremalheira. Ela mostra, também, a conexão da engrenagem ao eixo por meio de um parafuso de 

pressão e mostra o acoplamento de espelho correspondente, conectado permanentemente ao eixo, 
o qual passa por um mancal ajustável. A Fig. 3.5-B traz o acoplamento de espelho correspondente, 
ligado permanentemente a um eixo menor, que também está inserido em outro mancal ajustável, 

parafusado na barra C oposta à do lado com a cremalheira. 

Figura 3.6. Vista de topo da conexão do espelho ao acoplamento usando três 
quadrados de borracha juntos, abaixo do espelho, e um quadrado de papel 

dobrado acima do espelho. 
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3.3. ESTRUTURA DO ABSORVEDOR 

Após a montagem da estrutura principal, prossegue-se à montagem do absorvedor. Como 

já antecipado no Capítulo 2, o absorvedor consiste em um duto retangular de alumínio de 

1mm de espessura, encaixado dentro de uma estrutura de madeira, a qual, por sua vez, é 

suportada por uma barra I, presa à duas barras A, que são parafusadas na estrutura principal, 

deixando o absorvedor na altura desejada de 1,5m (Fig. 3.7-A). 

Dentro da estrutra de madeira, as doze células solares ligadas em série se encontram 

coladas ao duto por meio de pasta térmica (que permite transferência de calor, mas isola 

eletricamente as células do alumínio do duto, evitando curto-circuitos nas células). Ao lado do 

duto, pressionando-o contra a parede de madeira, estão camadas de material isolante 

(polipropileno, também conhecido como “isopor”) e, pressionado contra as células, está a 

camada de vidro, que deixa passar a radiação solar, mas protege as células do ambiente. O 

vidro é seguro na estrutura de madeira por meio de pequenos suportes, também de madeira, 

parafusados ao longo da estrutura principal do absorvedor (Fig. 3.7-B). 

Na saída das células, uma em cada ponta do abosrvedor, está uma borneira SAK que 

permite o encaixe rápido dos fios que levarão a energia elétrica produzida nas células para 

mensuração na bancada solar (descrita em detalhes no Capítulo 7). 

  

A B 

Figura 3.7. Estrutura do absorvedor. A Fig. 3.7-A mostra a estrutura de 
madeira do absorvedor, ainda sem as células, parafusada na barra I e nas 
barras A. A Fig. 3.7-B mostra o absorvedor já montado, com as células, o 

duto e o isolamento térmico de polipropileno já em posição. 
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3.4. CONEXÃO DO MOTOR À ESTRUTURA PRINCIPAL 

O motor de passo é conectado à estrutura principal por meio de um suporte em L, feito por 

meio de dobra de uma folha de aço de 6mm de espessura. Diversos furos foram feitos no 

suporte de modo a encontrar uma posição ótima para o motor (Fig. 3.8-A). O motor é 

posicionado significativamente próximo à borda do primeiro espelho, deixando a estrutura o 

mais compacta possível (Fig. 3.8-B). O motor é conectado ao sistema por meio de um 

acoplamento próprio, flexível, que liga o eixo do motor ao eixo da engrenagem-pinhão, a qual, 

por sua vez, transfere o movimento a todo o sistema, por meio da cremalheira (Fig. 3.8-A).  

3.5. CONEXÃO DO VENTILADOR AO ABSORVEDOR 

Com a estrutura toda montada, o último elemento a ser acoplado é o ventilador, ou seja, a 

bomba de ar. Para tanto, basta usar fita adesiva tipo silver tape e anéis de ferro ajustáveis 

para conectar o duto plástico à saída da bomba (Fig. 3.9-A). Da mesma maneira se conecta 

o duto à entrada do medidor de vazão mássica e a saída do medidor de vazão à entrada do 

duto do absorvedor (Fig. 3.9-B). 

Mais detalhes a respeito do ventilador e do medidor de vazão mássica, composto por um 

tubo de orifício e um manômetro de pressão diferencial, serão apresentados no Capítulo 7. 

Com todas estas conexões feitas, o sistema fica pronto para experimentação, como mostrado 

na Fig. 3.9-C, faltando apenas a calibração da posição inicial dos espelhos. 

  

A B 

Figura 3.8. A Fig. 3-8-A mostra o acoplamento entre o eixo do motor e a engrenagem-pinhão, que 
transfere o movimento do motor para a cremalheira. A Fig. 3.8-B mostra a proximidade entre o 

suporte e o primeiro espelho, que deixa a estrutura o mais compacta possível. 
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3.6. PROCESSO DE CALIBRAÇÃO DA POSIÇÃO INICIAL DOS ESPELHOS 

A calibração da posição inicial dos espelhos é fundamental para o sistema. Ela é feita com 

o auxílio de um inclinômetro digital, marca AXImports, com 0,1º de resolução; display de LCD; 

faixa de medição de 4 x 90º; base magnética com três ímãs de alta potência; temperatura de 

operação de 0º a 40ºCe umidade de operação de 40 a 80%; alimentação de duas baterias 

CR2032 de 3V e dimensões aproximadas de 51 x 51 x 27 mm (Fig. 3.10-A). 

A B 

C 

Figura 3.9. A   Fig. 3.9-A mostra a conexão da bomba de ar ao duto de saída. A Fig. 3.9-B mostra a 
conexão do duto de saída da bomba com a entrada do medidor de vazão mássica. A Fig. 3.9-C mostra 
a conexão da saída do medidor de vazão mássica com o duto retangular do absorvedor, bem como a 

estrutura experimental completa. 
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Para calibrar, basta calcular o ângulo desejado para cada espelho usando o Matlab (ver 

Capítulo 6), colocar o inclinômetro em cima do espelho (Fig. 3.10-B), o mais centralizado 

possível, de preferência usando fita dupla face para colá-lo na superfície, folgar o parafuso de 

pressão (set screw) da engrenagem correspondente (usando uma chave Allen) para liberar o 

espelho e mudar manualmente a inclinação até o valor alvo, apertando de volta o parafuso de 

pressão para segurar o espelho na posição desejada (Fig. 3.10-C).  

 

 

  

Figura 3.10. A Fig. 3.10-A mostra o inclinômetro digital utilizado para a calibração. A Fig. 3.10-B 
mostra o posicionamento do inclinômetro. A Fig. 3.10-C mostra o método de ajuste da posição do 

espelho. 

A B 

C 
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Capítulo 4 - RASTREAMENTO SOLAR 

Este capítulo trata do rastreamento solar (solar tracking), ou seja, da capacidade do 

sistema de seguir o movimento do sol. São abordados os tipos de solar tracking mais comuns, 

as propostas de malhas de controle para o sistema relatado, bem como se apresentam as 

razões que levaram o autor a optar por determinadas abordagens de controle. 

4.1. TIPOS DE RASTREADORES SOLARES 

Um sistema fixo de aproveitamento da luz solar é sempre montado de modo a aproveitar 

o máximo possível da radiação solar disponível em determinado dia. Um exemplo de tal 

sistema são os painéis solares no telhado de algumas casas, que convertem, principalmente, 

radiação difusa em energia elétrica. No caso de sistemas concentrados, como já abordado no 

Capítulo 1, a componente da radiação que interessa é a componente normal direta (DNI, do 

inglês Direct Normal Irradiation). Para estes sistemas, dispositivos fixos são insuficientes [28]. 

De acordo com a Fig. 4.1, extraída do trabalho de [29], mostra os principais tipos de 

rastreadores solares. Rastreadores de um eixo (one-axis sun trackers) são aqueles que 

possuem somente um grau de liberdade, enquanto rastreadores de dois eixos (two-axis sun 

trackers) possuem dois graus de liberdade. Como se verá em detalhes no Capítulo 5, a 

posição do sol pode ser definida, a todo instante, por meio de dois ângulos. Sendo assim, os 

rastreadores de dois eixos são capazes de estar sempre perpendiculares aos raios de sol 

diretos. Rastreadores de apenas um eixo tem uma performance intermediária entre os 

sistemas fixos e os sistemas com rastreadores de dois eixos, como mostrado por [28] (Fig. 

4.2). 

Figura 4.1. Tipos de rastreadores solares, de acordo com [29]. 
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No projeto simples de rastreador de um eixo, o sistema dirige o concentrador em torno de 

um eixo de rotação, até que o raio solar central e a reta normal do concentrador (no caso 

deste trabalho, dos espelhos) sejam coplanares. 

Existem, tipicamente, três tipos de desenhos de rastreamento de sol de um eixo 

disponíveis: (i) o rastreador de eixo horizontal, no qual o eixo de rastreamento deve 

permanecer paralelo à superfície da Terra e é sempre orientado ao longo da direção Leste-

Oeste ou Norte-Sul; (ii) o rastreador de eixo vertical, no qual o eixo de rastreamento é colinear 

com o eixo zenital, que parte de um ponto imaginário chamado zênite, localizado na esfera 

celeste, que é interceptado pela vertical traçada a partir de um observador localizado sobre a 

superfície terrestre; e (iii) o rastreador de eixo inclinado, no qual o eixo de rastreio é inclinado 

a partir do horizonte por um ângulo orientado ao longo da direção Norte-Sul (como por 

exemplo o rastreador solar de eixo inclinado de acordo com a Latitude, que é uma opção 

comumente utilizada). [29] 

No projeto de rastreador de dois eixos, o sistema rastreia o sol em dois eixos, de modo que 

o vetor solar sempre seja normal à reta normal do concentrador, para atingir uma eficiência 

de coleta de energia próxima de 100%. Os seguidores solares de dois eixos são basicamente 

de dois tipos: (i) o sistema de rastreamento solar por Azimute e Elevação, nos quais o 

concentrador deve estar livre para girar em torno dos ângulos 𝐴𝑧 e 𝐸𝑙; e (ii) o sistema de 

rastreamento polar (ou equatorial), no qual um eixo de rotação é alinhado paralelo ao polo de 

rotação da terra (voltado para a estrela Polaris) e os ângulos de orientação são o ângulo 

horário, 𝐻, e a declinação, 𝛿 [28]. Mais detalhes sobre o significado físico de cada um desses 

ângulos serão apresentados no Capítulo 5. 

Figura 4.2. Comparação entre os rendimentos relativos de 
sistemas concentradores fixos (laranja), de rastreamento em um 

eixo (cinza) e de rastreamento em dois eixos (vermelho). [28] 
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Sistemas tipo linear fresnel raramente possuem rastreamento em dois eixos em razão de 

sua própria estrutura mecânica baseada em espelhos planos longos, que é proibitiva para a 

rotação da estrutura do sistema. Quanto aos sistemas de rastreamento em um eixo, como é 

o caso do sistema relatado neste trabalho, várias são as formas de controla-lo. De maneira 

geral, são três as principais formas de malhas de controle para sistema de rastreamento de 

eixo único: (i) controle em malha aberta;(ii) controle em malha fechada; e (iii) controle híbrido. 

4.1.1. Controle em malha aberta 

No controle em malha aberta, também chamado rastreador cronológico (chronological 

tracker), o sinal de entrada é um sinal de relógio (clock) com certo ciclo de trabalho (duty 

cycle). Para implementá-lo em sua forma mais simples, basta que, no começo do dia, utilize-

se as equações solares (solar equations) para calcular o momento em que sol irá surgir no 

horizonte (𝐵𝑂𝐷, begginning of day) e o momento em que ele irá se pôr (𝐸𝑂𝐷, end of day). 

Tanto 𝐵𝑂𝐷 quanto 𝐸𝑂𝐷 são horários associados a certo ângulo de inclinação, 𝛽, em graus, 

dos espelhos, no concentrador. Calcula-se o módulo da subtração dos ângulos de inclinação 

para se obter o intervalo de trajetória do espelho naquele dia, em graus. Assumindo que o 

movimento do sol no céu ocorre em velocidade constante, basta dividir a duração do intervalo 

da trajetória pela resolução do motor, ∆ (que, no caso do sistema relatado, é de ∆ =

0,18°/𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜) para encontrar o número de passos necessário para cobrir o intervalo, 

arredondados para o inteiro seguinte (pela função ceil) como mostrado na Eq. 4.1. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜 [𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠] = 𝑐𝑒𝑖𝑙 [
|𝛽(𝐸𝑂𝐷) − 𝛽(𝐵𝑂𝐷)[𝑒𝑚 °]|

∆
]      (4.1) 

Em seguida, basta dividir este número de passos necessário pela subtração entre a hora 

em que ocorre o 𝐸𝑂𝐷 pela hora em que ocorre o 𝐵𝑂𝐷, o que dará o número de passos 

necessário a cada unidade de tempo, que nada mais é do que o ciclo de trabalho do motor, 

como mostrado na Eq. 4.2. Antes de começar o rastreamento cronológico, no entanto, o 

concentrador (neste caso, os espelhos) deve ser colocado na posição inicial correta, 

correspondente ao ângulo de incidência em 𝐵𝑂𝐷, o que é feito, no sistema aqui relatado, pelo 

procedimento da seção 3.6. 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜 [𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠]

𝐸𝑂𝐷 − 𝐵𝑂𝐷 [𝑒𝑚 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜]
                 (4.2) 

O diagrama de blocos do rastreador cronológico é apresentado na Fig. 4.3. Ainda há outras 

maneiras de se implementar um rastreador cronológico em malha aberta que podem ser mais 

precisas, como a forma alternativa sugerida por [30], e apresentada na Fig. 4.4, em que, a 

cada ciclo, o controlador calcula a posição esperada do sol usando as equações solares, ao 

mesmo tempo em que mantém um registro de quantos acionamentos de motor foram feitos 

(ou quanto passos foram dados, no caso de um motor de passo). 
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Este registro permite ao controlador determinar a posição atual do concentrador solar e 

comparar tal posição com aquela calculada pelas equações solares, determinando um 

número específico de passos a serem dados para que se vá para a posição desejada. 

4.1.2. Controle em malha fechada 

No controle de rastreamento solar em malha fechada, ou rastreadores dinâmicos (dynamic 

trackers) a precisão de rastreamento solar é aumentada com o auxílio de eletrônica sensível 

à luz. Tipicamente, um par de sensores sensíveis à luz é colocado ao lado de um objeto opaco 

(Fig. 4.5-A), de modo que haja sombra em um deles caso o objeto opaco não esteja 

exatamente perpendicular ao sol (Fig. 4.5-B). [28] 

Através da retroalimentação, o sistema de malha fechada pode ser dirigido de forma 

dinâmica para alcançar a posição ideal (Fig. 4.6). O nível de inteligência do sistema 

controlador, bem como o tipo e sensibilidade dos sensores são cruciais nesses sistemas. A 

malha fechada ajuda a reduzir alguns dos erros de rastreamento provocados por uma 

instalação imperfeita, pequenos defeitos mecânicos ou pequenos desalinhamentos [30]. 

A posição inicial do concentrador pode também ser definida como no sistema em malha 

aberta, de acordo com as equações solares, mas este sistema, e tese, consegue encontrar a 

posição ótima sozinho para qualquer horário. No caso de um concentrador com múltiplos 

Figura 4.3. Diagrama de blocos do rastreador cronológico. 

Figura 4.4.Diagrama de blocos do rastreador cronológico modificado proposto por [30]. 
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espelhos, como o proposto, no entanto, o ângulo relativo entre cada um dos espelhos deve 

ser manualmente calibrado antes de o sistema ser ligado. 

 

Uma desvantagem deste controle em malha fechada é que o sistema poderia ter problemas 

em períodos prolongados de cobertura de nuvens. Na ausência de orientação de um algoritmo 

astronômico, os meios de observação óptica podem ter dificuldade em determinar a posição 

solar quando o sol se move fora do campo de visão do sensor, ou se o caminho solar não 

estiver mais no campo de visão do dispositivo óptico [30]. 

  

Figura 4.5. Atuação dos sensores de luz em um rastreador dinâmico [28]. 

Figura 4.6. Diagrama de blocos do rastreador dinâmico. 
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4.1.3. Controle híbrido 

Para superar o problema das nuvens no controle em malha aberta, [30] propõe um sistema 

de controle híbrido, em que a retroalimentação óptica pode ser empregada em parceria com 

as equações solares, usando seus resultados como base de cálculo para que o controlador 

já soubesse em que faixa de localização procurar o sol (Fig. 4.7). 

Os sistemas de controle híbridos, portanto, são utilizados para controlar o comportamento 

dinâmico de um sistema concentrador solar combinando uma série de estratégias de controle 

em malha aberta e em malha fechada. Além dos sensores de luz, também podem ser usados 

encoders digitais, potenciômetros ou inclinômetros como base da retroalimentação e o 

sistema de controle pode ser acionado por sinais de valores discretos ou sinais contínuos, 

tanto pelo tempo, quanto por eventos determinados. 

 A malha de controle fica um pouco diferente quando encoders, potenciômetros ou 

inclinômetros são utilizados (Fig. 4.8), dado que o sistema fica mais dependente das equações 

solares. Não tendo o sol como referência direta, o sistema usa a posição angular do próprio 

concentrador para checar se este concentrador está na posição ideal, que, por sua vez, é 

dada pelas equações solares, como será mostrado na seção 6.1. 

Figura 4.7. Diagrama de blocos do rastreador híbrido proposto por [30]. 

Figura 4.8. Diagrama de blocos de rastreador híbrido com potenciômetros, encoders ou inclinômetros. 
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Em razão do elevado preço de sensores solares capazes de fornecer a precisão desejada, 

optou-se, neste trabalho, pela adoção das malhas de controle da Figs. 4.3 e 4.9. No Capítulo 

8 será apresentada uma comparação entre o desempenho do sistema em malha aberta 

baseado em rastreamento cronológico (Fig. 4.3), e o sistema em malha híbrida (Fig. 4.8). 

Dentre as opções escolhidas de sensores, o sensor escolhido foi o potenciômetro, mais uma 

vez em razão do elevado custo de encoders digitais e inclinômetros, mesmo analógicos, que 

pudessem fornecer a precisão desejada de 0,1º, compatível com a resolução do motor (∆ =

0,18°/𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜). 

Os potenciômetros são sensores analógicos baratos e facilmente integráveis ao Arduino. 

Utilizou-se de meios estatísticos, como será apresentado com mais detalhes no Capítulo 6, 

para se tentar diminuir a influência do erro aleatório nas medidas. 

Foram incorporados quatro potenciômetros no sistema, nos espelhos de número 2, número 

6, número 10 e número 14, como mostrado na Fig. 4.9. Estes potenciômetros resistências 

variáveis, lineares, de até 500kΩ. Todos os potenciômetros são do mesmo fabricante e foram 

adquiridos localmente na loja Contato Pro. Cada um deles tem faixa de operação de 0º a 270º, 

portanto, tem resolução de aproximadamente 1,851 𝑘Ω
𝑔𝑟𝑎𝑢⁄ . Sendo assim, a cada 0,1°, o 

potenciômetro varia aproximadamente 185,1Ω. 

Como será visto em maiores detalhes na seção 6.3, as medidas dos potenciômetros são 

utilizadas para encontrar os valores de erro de posição angular. Tira-se, então, uma média 

dos erros percebidos a partir de cada potenciômetro de modo a encontrar um erro médio, que 

será usado para fazer a correção da posição dos espelhos. 

Figura 4.9. Potenciômetro instalado no espelho 2, que, junto 
com outros três potenciômetros iguais, fornecerá dados para 

o sistema de controle híbrido proposto. 
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Capítulo 5 - O SOL 

Este capítulo trata de aspectos importantes a respeito do sol, apresentando as equações 

solares de maneira aprofundada e relacionando-as com os dias do ano, para possibilitar o 

rastreamento pelo sistema CPV/T proposto. Será apresentado um algoritmo próprio de 

determinação da posição solar, elaborado por este autor, cujo desempenho será avaliado 

comparativamente a outros algoritmos existentes na literatura. 

5.1. O POTENCIAL DE IRRADIAÇÃO DO SOL 

O sol é a fonte de energia com maior potencial para suprir a crescente demanda energética 

em todo o mundo [3]. Ao longo do capítulo, já se comentou a respeito da existência de uma 

diferença entre a radiação solar difusa (DNI) e a radiação difusa (global irradiation). A DNI é 

a componente da radiação solar que não sofre nenhum desvio pela atmosfera, vindo 

diretamente do sol. Como já abordado, altos níveis de DNI são aqueles maiores que 

2000 𝐾𝑊/𝑚2 [6]. A radiação difusa alcança a superfície da Terra vinda de todas as direções, 

após ter sido dispersada pelas moléculas, partículas e nuvens presentes na atmosfera [3]. 

De acordo com [28], levando em conta que a radiação solar viaja pelo vácuo do espeço e 

que, portanto, não existe significativa absorção ou dispersão energética pelo caminho, são 

três os principais fatores que diminuem a potência de irradiação disponível na superfície da 

Terra: (i) a reflexão em razão das nuvens; (ii) a absorção por aerossóis atmosféricos (como a 

camada de ozônio, a poluição; as moléculas de ar e o vapor de água); e (iii) o efeito do 

cosseno (cosine effect), que consiste na absorção e na dispersão que os raios solares sofrem, 

principalmente em latitudes maiores e, em especial, no inverno. Segundo [18], em um dia 

claro, o efeito do cosseno causa uma redução da energia disponível que pode variar entre 

22% e 60%. 

De acordo com [31], o consume de energia mundial estimado no ano de 2001 foi de 13,5 

TW. Os autores ainda projetam que, em 2050, este consumo será 27,6 TW e, em 2100, de 

43,0 TW. Em 2001, a quantidade de energia efetivamente obtida pelos processos fotovoltaicos 

e heliotérmicos, em todo o mundo, foi de 0,2 𝑇𝑊, aproximadamente 1,5% do consumo mundial 

naquele ano. 

Considerando o sol como um corpo negro emissor de fótons, [28] calcula que a constante 

solar de irradiação é de 𝐼⨀ = 1367 𝑊/𝑚2. Utilizando uma aproximação deste valor e uma 

série de outras estimativas conservadoras, [30] calcula que o fluxo médio de energia solar que 

chega à Terra é de 174,7 𝑊/𝑚2, podendo chegar a 225 𝑊/𝑐𝑚2 na zona entre os trópicos de 

Câncer e Capricórnio. A quantidade que poderia ter sido produzida, no entanto, seria de 



 72 

7500 𝑇𝑊 de energia fotovoltaica, somada a mais 5600 𝑇𝑊 de energia heliotérmica – 

aproximadamente 30.000 vezes mais que o consumo projetado para o ano de 2100. 

5.2. O MOVIMENTO E POSICIONAMENTO DO SOL 

A mudança da posição do sol é afetada por uma série de fatores. Três destes são 

considerados os mais importantes [28]: 

 A rotação em torno do eixo Norte-Sul; 

 O movimento sazonal, no sentido Norte-Sul, de aproximadamente ±23°27′, para além 

da linha do equador; 

 Uma mudança sutil na posição de zênite do sol (alcançada ao meio-dia), causada em 

parte pela inclinação axial da Terra e em parte pelo fato de a órbita do planeta ao redor 

do sol ser elíptica. 

Com vistas a desenvolver as ferramentas necessárias para o entendimento deste projeto, 

as sub-seções seguintes abordarão conceitos astronômicos relevantes. 

5.2.1. Conceitos astronômicos preliminares e sistemas de contagem de tempo 

A esfera celeste é uma esfera imaginária, de raio igual à distância das estrelas mais 

longínquas (as quais são encaradas como se estivessem na superfície da esfera celeste). O 

zênite é um ponto imaginário, localizado na esfera celeste, que é interceptado pela vertical 

traçada a partir de um observador localizado sobre a superfície terrestre. O nadir é o ponto 

diametralmente oposto ao zênite. 

O ponto vernal (ou ponto gama, ou ainda, ponto áries) é um ponto de referência, localizado 

na linha do equador, que é ocupado pelo sol no equinócio de primavera do hemisfério norte, 

isto é quando o Sol cruza o equador vindo do hemisfério sul (geralmente em 22 de março de 

cada ano) [32]. 

O dia solar médio é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens sucessivas do 

Sol pelo meridiano de determinado lugar e é 3m56s mais longo do que o dia sideral, em razão 

do movimento de translação da Terra em torno do Sol. O dia sideral é o intervalo de tempo 

decorrido entre duas passagens sucessivas do ponto vernal pelo meridiano de determinado 

lugar [32]. O tempo sideral (𝑺𝑰𝑫𝑻𝑰𝑴𝑬) mede a passagem das horas e dos dias siderais [33]. 

O tempo solar médio é o ângulo horário do centro do sol médio (para uma definição mais 

precisa de ângulo horário, ver seção 2.2.3). O sol médio é um sol fictício, que se move ao 

longo do equador celeste (ao passo que o sol verdadeiro se move ao longo do plano da 

eclíptica celeste), com velocidade angular constante, de modo que os dias solares médios 

são iguais entre si (ao passo que os dias solares verdadeiros não são iguais entre si porque 
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o movimento do Sol na eclíptica não tem velocidade angular constante). Sendo assim, 

portanto, o tempo solar verdadeiro (𝐻⨀) é diferente do tempo solar médio (𝐻⨀𝑀
). Contudo, 

como o movimento do sol no plano da eclíptica celeste é anualmente periódico, o ano solar 

médio é igual ao ano solar verdadeiro [32]. 

O plano da eclíptica celeste é o plano imaginário contendo a órbita da Terra em volta do 

Sol e está inclinado aproximadamente 23,4372° [34] em relação ao equador. Durante o ano, 

a posição aparente do Sol está neste plano [33]. 

O tempo universal (TU) consiste no tempo solar médio de Greenwich, na Inglaterra, 

acrescido de 12 horas. Greenwich é definida como o ponto zero de longitude geográfica, como 

acertado na Conferência Internacional Meridiana, realizada em Washington, em outubro de 

1884. É nesta cidade que se encontra a Linha Meridiana, no Royal Observatory, Greenwich 

[32]. 

O Tempo Médio de Greenwich, GMT (Greenwich Mean Time), é a referência para todos 

os fusos horários ao redor do mundo. Os fusos orientais possuem o sinal positivo, indicando 

que as horas aumentam na direção Leste. Os fusos ocidentais possuem o sinal negativo, 

indicando que as horas diminuem na direção Oeste. Brasília está situada no fuso GMT-3, o 

que significa que, ao meio-dia em Greenwich, ainda são 9h da manhã em Brasília. 

O dia solar médio e o dia sideral são sistemas de medida de tempo baseados no movimento 

de rotação da Terra. Contudo, a rotação da Terra, como antes abordado, é irregular. O 

movimento sazonal da Terra, no sentido Norte-Sul, bem como a inclinação axial do planeta e 

o fato de sua órbita ao redor do sol ser elíptica, afetam a longitude de qualquer ponto na 

superfície da Terra, refletindo no ângulo horário do Sol e na posição do ponto vernal [32]. 

Além disso, a velocidade angular de rotação da Terra não é uniforme. Há uma lenta 

desaceleração da rotação, causada pelo atrito da massa líquida do planeta (a qual tende a se 

alinhar com a lua e o sol devido às marés, com a parte sólida, além do atrito do núcleo sólido 

com o manto). Outras variações sazonais, estas causadas por mudanças meteorológicas, 

também afetam a rotação do planeta e ainda há outras fontes de irregularidades não 

totalmente explicadas [32]. 

Devido às irregularidades na rotação da Terra, foram definidos três tipos de sistemas de 

contagem de tempo universais [32]: 

 TU0: baseado apenas no valor do ângulo horário do sol médio, medido por um 

observador no meridiano de Greenwich; 

 TU1: consiste no TU0 corrigido com relação ao efeito de variação da longitude, 𝛥𝜆, 

causado pelo deslocamento da posição de zênite do sol, que é dado por 

𝑇𝑈1 =  𝑇𝑈0 +  𝛥𝜆                                                                    (5.1) 
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 TU2: consiste no TU1 corrigido para as variações sazonais na velocidade angular de 

rotação da Terra, 𝛥𝜔: 

𝑇𝑈2 =  𝑇𝑈1 + 
𝛥𝜔(°)

15°
ℎ⁄

                                                                (5.2) 

Para suprir estas irregularidades, outro método de contagem de tempo foi desenvolvido: a 

contagem de tempo atômica. O Tempo Atômico Internacional (TAI) é uma contagem 

temporal significativamente precisa que se baseia na transição maser do hidrogênio. O TAI 

varia menos de 1 segundo em 3 milhões de anos, sendo, portanto, significativamente preciso 

[32]. 

O tempo atômico, contudo, não está sincronizado com a posição do sol no céu, que é, 

apesar de suas imprecisões, a maneira mais natural de se contar o tempo. Assim, a 

discrepância entre o tempo atômico e o tempo solar médio tende a aumentar. Para evitar uma 

desvinculação muito grande entre o tempo atômico e o solar, definiu-se o tempo universal 

coordenado, ou, no francês, Temps Universel Coordonné (UTC). O UTC é um sistema de 

tempo atômico, mas que sofre correções periódicas, através de segundos intercalados, para 

manter-se em consonância com o tempo universal, mais especificamente com o TU1. A partir 

de 1 de julho de 2015, esta correção é de 36s [32]. O UTC, portanto, é dado por 

𝑈𝑇𝐶 = 𝑇𝐴𝐼 − 36 𝑠                                                                   (5.3) 

Ainda há outra definição importante de tempo, que é o tempo terrestre (TT), associado ao 

chamado sistema geocêntrico, que é um referencial para contagem de tempo da Teoria da 

Relatividade Geral de Einstein, que deve ser usado somente para movimentos próximos à 

Terra, como os de satélites artificias [32]. O TT é dado por 

𝑇𝑇 = 𝑇𝐴𝐼 + 32,184 𝑠                                                                (5.4) 

Compondo a Eq. 5.4 com a Eq. 5.3, tem-se que o tempo terrestre também pode ser dado 

por 

𝑇𝑇 = 𝑈𝑇𝐶 + 68,184 𝑠                                                               (5.5) 

Neste trabalho, o UTC é dado no formato “yyyy:mm:dd:HH:MM:SS”, onde “yyyy” 

corresponde ao ano; “mm” é o mês; “dd” é o dia; “HH” são as horas; “MM” são os minutos; e 

“SS” corresponde aos segundos. 

5.2.2. A data juliana 

A data Juliana (𝑱𝑫) consiste no número de dias solares médios decorridos desde o início 

da era Juliana, em 1 de janeiro de 4713 a.C. A data juliana, portanto, não tem meses ou anos, 

apenas dias. O dia juliano muda sempre às 12h do UTC de Greenwich, que nada mais é do 

que o TU, no formato UTC. A época padrão atual para as coordenadas astrométricas, referida 
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como J2000, é 1 de janeiro de 2000, às 12h TT (𝐽𝐷𝐽2000 = 2451545.0 TT), no geocentro [31] 

[34]. 

Para o cálculo da data juliana, no padrão J2000, com base na metodologia de [34], 

implementada na linguagem Matlab por [35], utiliza-se a equação 

𝐽𝐷 =  𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 [365.25 ∗ (𝑦𝑦𝑦𝑦 +  4716.0)] +  𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 [ 30.6001 ∗ (𝑚𝑚 +  1.0)] +  2.0 −  𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 [
𝑦𝑦𝑦𝑦

100.0
]

+  𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 {
𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 [

𝑦𝑦𝑦𝑦
100.0

]

4.0
} +  𝑑𝑑 −  1524.5 + 

(𝐻𝐻 + 
𝑀𝑀
60

 +  
𝑆𝑆

3600
)

24
                            (5.6) 

na qual a terminologia 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 determina que só se deve utilizar o valor inteiro da operação. O 

dia juliano, 𝒅, é um número inteiro dado pela subtração da data juliana (𝐽𝐷), obtida com a Eq. 

7, e a data do dia exatamente anterior à data juliana de referência do padrão J2000 (𝐽𝐷𝐽2000), 

ou seja, a data do dia 31 de dezembro de 1999, TT, precisamente à meia-noite deste dia, ou 

seja, exatamente no ponto de início do século XXI. 

𝑑 = 𝐽𝐷 − 2451543.5                                                               (5.7) 

Sabendo–se que um ano juliano tem exatamente 365,25 dias (de 86400 segundos cada 

um), também é o possível calcular o século juliano (𝑱𝑪) ao qual determinada data juliana, faz 

parte, por meio da subtração entre esta 𝐽𝐷 e a 𝐽𝐷𝐽2000, seguida da divisão do resultado pelo 

número de dias julianos em um século (365,25 ∗  100 =  36525). 

𝐽𝐶 =
(𝐽𝐷 − 𝐽𝐷𝐽2000)

36525
                                                              (5.8) 

5.2.3. Sistemas de coordenadas astronômicas 

A posição do sol é determinada através de dois ângulos de posição, um medido sobre um 

plano fundamental, e o outro medido perpendicularmente a este plano [32]. São três os 

principais sistemas de coordenadas astronômicas: (i) o sistema horizontal; (ii) o sistema 

equatorial celeste e (iii) o sistema equatorial horário [28] [33]. 

No entanto, antes de apresentar os sistemas de coordenadas astronômicas, é importante 

abordar o sistema de coordenadas geográficas, usadas para medir a posição de um ponto 

sobre a superfície da Terra. Neste sistema as coordenadas são a longitude geográfica e a 

latitude geográfica. É importante lembrar que este sistema mapeia a superfície da Terra, a 

qual está exatamente sobre o plano eclíptico celeste, de maneira que o sistema de 

coordenadas geográficas também pode ser chamado de sistema de coordenadas 

eclípticas. 

A longitude geográfica (𝑳𝒐𝒏) foi definida na mesma Conferência Internacional Meridiana, 

que definiu Greenwich como a longitude geográfica zero. A longitude geográfica é o ângulo 
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medido ao longo do equador da Terra, tendo origem no meridiano de referência (o meridiano 

de Greenwich), e extremidade no meridiano do lugar que se deseja localizar. Ela varia entre -

180° e +180°. O sinal negativo indica longitudes a oeste do meridiano de Greenwich e o sinal 

positivo indica longitudes a leste do meridiano de Greenwich [33]. 

A latitude geográfica (𝑳𝒂𝒕) é o ângulo medido ao longo do meridiano do lugar que se 

deseja localizar, com origem no equador e extremidade no zênite do lugar. Ela varia entre -

90° e +90°. O sinal negativo indica latitudes do hemisfério sul e o sinal positivo indica latitudes 

no hemisfério norte [33]. 

5.2.3.1. O sistema de coordenadas horizontal 

O primeiro dos três sistemas de coordenadas astronômicas é o sistema horizontal. Este 

sistema utiliza como plano fundamental o Horizonte celeste. O sistema horizontal é um 

sistema local, no sentido de que é fixo na Terra. Suas coordenadas dependem do lugar e do 

instante da observação, e não são características do astro observado (no caso, o sol) [33]. 

As coordenadas horizontais são azimute e elevação. O azimute (𝑨𝒛) é o ângulo medido 

sobre o horizonte, no sentido horário, com origem no Norte geográfico e extremidade no 

círculo vertical do sol. O azimute varia entre 0° e 360°. A elevação (𝑬𝒍), às vezes chamada 

de altitude (𝑨𝒍𝒕) é o ângulo medido sobre o círculo vertical do sol, com origem no horizonte 

e extremidade na linha que passa no centro do sol. A elevação varia entre -90° e +90°. O 

complemento da elevação se chama ângulo zenital (𝒛). Assim, o ângulo zenital é o ângulo 

medido sobre o círculo vertical do sol, com origem no zênite (eixo vertical) e extremidade na 

linha que passa no centro do sol. A distância zenital varia entre 0° e 180° [28] [33]. A Fig. 5.1, 

de [35], ilustra este sistema de maneira clara. 

Figura 5.1. Sistema de coordenadas astronômicas horizontal [36] 



 77 

5.2.3.2. O sistema de coordenadas equatorial celeste 

O segundo dos três sistemas principais de coordenadas astronômicas que serão discutidos 

neste trabalho é o sistema equatorial celeste. Este sistema utiliza como plano fundamental 

o Equador celeste. O sistema equatorial celeste é fixo na esfera celeste, e, portanto, suas 

coordenadas não dependem do lugar e instante de observação [28] [33]. 

Um conceito relevante para este sistema é o de ponto vernal, já trabalhado no princípio 

da seção 5.2.1. As coordenadas do sistema equatorial celeste são a ascensão reta e a 

declinação. A ascensão reta (RA) do sol é o ângulo medido sobre o equador, com origem no 

meridiano que passa pelo ponto vernal, e extremidade no meridiano no qual o sol se encontra. 

A ascensão reta varia entre 0° e 360°, aumentando na direção leste. A declinação (𝜹) do sol 

é o ângulo medido sobre o meridiano do sol (perpendicular ao equador), com origem no 

equador e extremidade no sol. A declinação varia entre -90° e +90°. O complemento da 

declinação se chama ângulo polar (∆), ou seja, a soma entre declinação e ângulo polar é 

sempre 90º [33]. A Fig. 5.2, extraída de [33], ilustra claramente o sistema de coordenadas 

equatorial celeste. 

 

Figura 5.2. Sistema de coordenadas astronômicas equatorial 
celeste [33]. 
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A ascensão reta e a declinação de um astro, inclusive do sol, permanecem praticamente 

constantes por longos períodos de tempo, como a vida inteira de uma pessoa, em relação às 

estrelas mais distantes, que “estão na superfície da esfera celeste” [28]. Como visto na seção 

2.2.1, o plano do equador tem uma diferença de inclinação correspondente a 23, 4372º com 

relação ao plano eclíptico celeste, portanto, durante vários momentos ao longo do ano, 

enquanto a Terra orbita o sol, a declinação, 𝛿, varia de +23,4372° para o norte a -23,4372º 

para o sul. Esta mudança de valor de 𝛿 é que explica as mudanças de estações do ano na 

Terra [28]. 

5.2.3.3. Sistema equatorial horário 

O terceiro e último sistema principal de coordenadas astronômicas é o sistema equatorial 

horário. Nesse sistema o plano fundamental continua sendo o Equador celeste (como no 

sistema equatorial celeste), mas a coordenada medida ao longo do equador não é mais a 

ascensão reta, e sim uma coordenada não constante chamada ângulo horário. A outra 

coordenada continua sendo a declinação. O conceito de ponto vernal também é essencial 

para a compreensão deste sistema [33]. 

O ângulo horário (𝑯) é o ângulo medido sobre o equador, com origem no meridiano do 

local de interesse e extremidade no meridiano do astro (no caso deste trabalho, o sol). O 

ângulo 𝐻 Varia entre -12h e +12h. O sinal negativo indica que o astro está a leste do meridiano 

do local de interesse, e o sinal positivo indica que ele está a oeste do meridiano do local de 

interesse. O sistema equatorial celeste e o sistema equatorial horário, juntos, definem o 

conceito de tempo sideral (𝑺𝑰𝑫𝑻𝑰𝑴𝑬), já abordado no início da seção 5.2.1. O tempo sideral, 

assim como o tempo solar, é, obviamente, uma medida de tempo e, portanto, aumenta ao 

longo do dia [33]. 

A hora sideral (HS) é o ângulo horário do ponto vernal e é a principal unidade de medida 

do 𝑆𝐼𝐷𝑇𝐼𝑀𝐸. Ela pode ser medida a partir de qualquer estrela, incluindo, certamente, o sol. 

Lembrando que o ponto vernal é a origem das ascensões retas, a Fig. 5.3 ilustra o fato de 

que, para qualquer estrela (⋆), sua ascensão reta (𝑅𝐴) somada a seu ângulo horário (𝐻⋆) 

resulta no ângulo horário do ponto vernal [37]. 

𝐻𝑆 = 𝐻⋆ + 𝑅𝐴⋆                                                                         (5.9) 

Outro importante conceito relacionado é o de hora sideral local (𝑯𝑺𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍), ou, no inglês, 

local sideral time (LST), que nada mais é do que um correspondente da UTC, mas que, ao 

invés de contar o tempo solar, conta o tempo sideral em determinado local. Para se calcular 

este tempo, é necessário desenvolver o conceito de longitude média do sol, 𝐿, o que será feito 

na seção 5.2.5. 
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Ainda, como a definição de hora sideral pode ser aplicada para qualquer estrela, 

certamente se aplica ao sol (⋆= ⨀). Com base no conceito de ângulo horário, 𝐻, e na medida 

de latitude, é possível calcular o ângulo horário do nascer do sol para qualquer local na 

Terra [27] [37], por meio da equação 

𝐻𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒 = 𝑎𝑐𝑜𝑠 {[
sin(−50°

60°⁄ )

(cos(𝐿𝑎𝑡) ∗ cos(𝛿))
] − [tan(𝐿𝑎𝑡) .∗ tan(𝛿)]}                   (5.10) 

O valor de −50°
60°⁄ = −0,8333 corresponde ângulo de declinação considerado o momento 

em que o primeiro raio de sol aparece no horizonte [38], graças à refração da atmosfera, o 

que marca o primeiro momento da alvorada (sunrise), ou seja, o nascer do sol. Se não 

existisse a refração, a alvorada viria exatamente a 0°. Algumas obras da literatura, como a de 

[28], utilizam uma medida mais conservadora, de −35°
60°⁄ = 0,5833 para definir o raiar do 

dia. Este valor varia com a umidade, temperatura e outras condições específicas do local em 

questão. 

É importante ressaltar que, como a ascensão reta do sol varia ao longo do ano, acontece 

uma defasagem entre a hora sideral (𝐻𝑆) e a hora solar (que é um sinônimo de ângulo horário 

do sol, 𝐻⨀, que também é sinônimo de tempo solar verdadeiro) ao longo do ano. Com esta 

Figura 5.3. Definição de hora sideral local. A figura da esquerda mostra a esfera celeste na 
representação usual para determinado lugar no hemisfério sul, com o plano do meridiano local no 
plano do texto. A figura da direita mostra a esfera celeste planificada, tendo o equador celeste no 

plano do texto. O sentido de rotação da esfera celeste indicado na figura é aquele como visto 

pelo observador no local. Na figura, 𝛼⋆ = 𝑅𝐴⋆ [37]. 
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definição de ângulo horário (𝐻), finalmente é possível compreender por inteiro os conceitos 

de sol médio, tempo solar médio (𝐻⨀𝑀
) e tempo solar verdadeiro (𝐻⨀), abordados no início 

da seção 5.2.1. 

Relembrando, o sol médio é um astro fictício que se move ao longo do equador celeste 

com velocidade angular constante e igual à velocidade angular média do Sol. Desse modo, 

os dias solares médios têm duração constante. Já o sol verdadeiro se move ao longo da 

eclíptica celeste, com velocidade angular variável, o que faz com que os dias solares 

verdadeiros não sejam iguais entre si. O movimento do Sol na eclíptica, contudo, é 

anualmente periódico, e, assim, o ano solar médio é igual ao ano solar verdadeiro [37]. 

O tempo solar verdadeiro (𝑯⨀), portanto, é o ângulo horário do centro do Sol, enquanto 

o tempo solar médio (𝑯⨀𝑴
) é o ângulo horário do centro do sol médio. Neste ponto, 

apresenta-se um novo conceito: o de equação do tempo. A equação do tempo (𝐸𝑜𝑇), ou 

equation of time, no inglês, consiste na diferença entre o tempo solar verdadeiro e o tempo 

solar médio, como se observa pela Eq. 5.11 [32] [37]. 

𝐸𝑜𝑇 = 𝐻⨀ − 𝐻⨀𝑀
                                                                    (5.11) 

A equação do tempo também pode ser calculada como uma função dos elementos orbitais 

e do século juliano, como será mostrado na seção 5.2.5. O maior valor positivo da equação 

do tempo é de, aproximadamente, 16 minutos e seu maior valor negativo é de, 

aproximadamente, 14 minutos [38]. 

Quando a equação do tempo é positiva, o sol verdadeiro está "adiantado" em relação ao 

sol médio; quando a equação do tempo é negativa, o sol está "atrasado" em relação ao sol 

médio. Esta é a diferença entre o meio dia verdadeiro (quando o sol, de fato, está no zênite, 

sua posição mais alta no céu, em determinado local), e o meio dia do sol médio. Quando se 

usa a longitude de um local para obter o tempo em que o sol está em seu zênite, naquele dia, 

se a hora local do centro do meridiano em questão não for corrigida pela equação do tempo, 

um erro de até 4° na longitude poderá estar sendo introduzido [32] [33] [37]. 

5.2.4. Fundamentos matemáticos para o cálculo da posição do sol 

Para o cálculo da posição do sol, deve-se compreender bem a relação entre coordenadas 

retangulares, 𝑋, 𝑌 e 𝑍, e coordenadas esféricas. Estas últimas, como já se sabe, são utilizadas 

nos sistemas astronômicos equatoriais, com 𝑅𝐴 e 𝛿 no sistema equatorial celeste; e 𝐻 e 𝛿 no 

sistema equatorial horário. Para determinado raio 𝑟 da esfera celeste, a conversão entre 

coordenadas retangulares e coordenadas equatoriais horárias é dada por 
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𝑋 =  𝑟 ∗ cos(𝐻) ∗ cos(𝛿)                                               (5.12 − 1) 

    𝑌 =  𝑟 ∗  𝑠𝑖𝑛(𝐻) ∗  𝑐𝑜𝑠(𝛿)                                               (5.12 − 2) 

    𝑍 =  𝑟 ∗  𝑠𝑖𝑛(𝛿)                                                        (5.12 − 3) 

lembrando que, no caso de se estar convertendo para o sistema equatorial celeste, basta 

substituir 𝐻 por 𝑅𝐴. É importante denotar que, antes de aplicar as Eqs. 5.12, as coordenadas 

esféricas devem ser transformadas para radianos. Se as funções 𝑠𝑖𝑛𝑑 e 𝑐𝑜𝑠𝑑, que operam 

com ângulos em graus forem utilizadas no Matlab, ainda assim será necessário realizar uma 

conversão de 𝑅𝐴 e 𝛿, que, no caso, é de graus (dados em 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠[°] 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠[′] 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠[‘’]) 

para graus decimais, que é feita por meio de regra de três simples, na qual, 1º equivale a 60’ 

e 1’ equivale a 60’’. 

Adicionalmente, usando regras de proporcionalidade simples, também é possível converter 

as coordenadas geográficas do ponto de interesse (latitude e longitude) em quaisquer de suas 

representações em sistemas astronômicos. A latitude de Brasília, por exemplo, na forma que 

é recebida pelas funções 𝑠𝑖𝑛𝑑 e 𝑐𝑜𝑠𝑑, é de -15,77972. Usando a equivalência de 100% e 1º, 

a quantidade de 0,77972º equivale a 77,972%. Multiplicando-se este valor por 60’, tem-se que 

o decimal 0,77972º, equivale a 46,7832’. Usando a equivalência de 1’ e 60’’, tem-se que a 

fração 0,7832 equivale a, aproximadamente, 47’’. Sendo assim, a latitude de Brasília é de -

15º 46’ 47’’. 

Se, no entanto, o sistema equatorial horário estiver sendo usado, 𝐻 e 𝛿 serão dados no 

formato ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠[ℎ]𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠[𝑚𝑖𝑛] 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠[𝑠], e, portanto, outra conversão será necessária. A 

longitude de Brasília, na forma que é recebida pelas funções 𝑠𝑖𝑛𝑑 e 𝑐𝑜𝑠𝑑, é -47.92972º. 

Usando a equivalência de 100% e 1º, a quantidade de 0,92972º equivale a 92,972%. 

Multiplicando-se este valor por 60’, tem-se que o decimal 0,92972º, equivale a 55,7832’. 

Usando a equivalência de 1’ e 60’’, tem-se que a fração 0,7832 equivale a, aproximadamente, 

47’’. Sendo assim, a longitude de Brasília é de -47º 55’ 47’’. Como uma rotação de 360º do sol 

em torno da Terra equivale a um dia de 24h, e 360
24⁄ = 15, basta dividir o valor em graus por 

15 para se obter o valor em horas, que é de 3,13, ou, convertendo, 3 horas, 7 minutos e 48 

segundos. Somando os 48 segundos com os 47 que já existiam, tem-se 95s, ou 1min e 35s. 

Somando este 1min nos 55 que já existam, tem-se 56min. No caso, a longitude de Brasília, 

portanto, é de 3h, 56min e 35s’. 

A conversão de volta das coordenadas esféricas para coordenadas cartesianas é dada por 

𝑟 =  √𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2                                                            (5.13) 

   𝐻 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑌, 𝑋)                                                              (5.14) 

    𝛿 =  𝑎𝑠𝑖𝑛 (
𝑍

𝑟
) = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (𝑍, √𝑋2 + 𝑌2)                                          (5.15) 
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onde a terminologia 𝑎𝑡𝑎𝑛2 determina a função inversa da tangente (arco-tangente) de dois 

argumentos e, mais uma vez, no caso de se estar convertendo para o sistema equatorial 

celeste, basta substituir 𝐻 por 𝑅𝐴. 

A ideia de se utilizar dois argumentos é ter informações a respeito dos sinais dos valores 

em questão para retornar o quadrante apropriado e evitar a divisão por zero (já que atan2 não 

está definido em zero). Para quaisquer valores de X e Y (exceto quando 𝑋 = 0 e 𝑌 = 0 

concomitantemente), 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑌, 𝑋) é o ângulo em radianos entre o eixo X positivo e o ponto 

localizado nas coordenadas (X,Y), que é positivo no sentido anti-horário (quando 𝑌 > 0) e 

negativo no sentido horário (quando 𝑌 < 0). 

Quando a conversão é feita das coordenadas esféricas para as coordenadas retangulares 

do sistema horizontal, as equações 5.14 e 5.15 tomam a seguinte forma [35]: 

𝐴𝑧 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑌, 𝑋) + 180°                                                              (5.16) 

𝐸𝑙 =  𝑎𝑠𝑖𝑛 (
𝑍

𝑟
) = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (𝑍, √𝑋2 + 𝑌2)                                          (5.17) 

Um sistema de coordenadas também pode ser rotacionado para se equivaler a outro. Neste 

ponto, deve-se relembrar, da seção 5.2.1, que o plano da eclíptica celeste é o plano 

imaginário contendo a órbita da Terra em volta do Sol e está inclinado aproximadamente 

23,4372° [33] em relação ao plano do equador. Este ângulo é o ângulo de obliquidade da 

eclíptica (𝑂𝐸) e, portanto, 𝑂𝐸 = 23,4372°. 

Considera-se o ponto vernal como o ponto de origem comum entre as medidas de ângulos 

no plano da eclíptica celeste e no plano do equador e convenciona-se que, em ambos os 

casos, este ponto é apontado pelo eixo X. Sendo assim, [34] mostra que, em razão do 

exposto, a rotação de um sistema cartesiano retangular referente ao plano eclíptico celeste 

(como o sistema de coordenadas geográfico, de 𝐿𝑎𝑡 e 𝐿𝑜𝑛), para um sistema cartesiano 

retangular referente ao plano equatorial se dá a partir de 

𝑋𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡  =  𝑋𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝                                                               (5.18 − 1) 

𝑌𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡  =  [𝑌𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 ∗ cos(𝑂𝐸)] − [𝑍𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 ∗ sin(𝑂𝐸)]                               (5.18 − 2) 

𝑍𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡  =  [𝑌𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 ∗ sin(𝑂𝐸)] + [𝑍𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 ∗ cos(𝑂𝐸)]                               (5.18 − 3) 

A rotação em sentido contrário segue a mesma ideia, apenas trocando o sinal de 𝑂𝐸. 

𝑋𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 = 𝑋𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡                                                               (5.19 − 1) 

𝑌𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝  =  [𝑌𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡 ∗ cos(−𝑂𝐸)] − [𝑍𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡 ∗ sin(−𝑂𝐸)]                               (5.19 − 2) 

𝑍𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝  =  [𝑌𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡 ∗ sin(−𝑂𝐸)] + [𝑍𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡 ∗ cos(−𝑂𝐸)]                               (5.19 − 3) 
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As identidades trigonométricas, mostradas nas Eqs. 5.20-1 e 5.20-2 são bastante úteis 

para resolver as Eqs. 5.19. 

cos(−𝑂𝐸)  =  cos(𝑂𝐸)                                                       (5.20 − 1) 

sin(−𝑂𝐸)  =  − sin(𝑂𝐸)                                                     (5.21 − 2) 

Pela mesma ideia, uma rotação ao longo de um eixo Leste-Oeste, ou seja, ao redor do eixo 

Y, por um ângulo 𝜑 qualquer, seria dada por: 

𝑋′ = [𝑋 ∗ cos(𝜑)] − [𝑍 ∗ sin(𝜑)]                                               (5.21 − 1) 

𝑌′ = 𝑌                                                                     (5.21 − 2) 

    𝑍′ = [𝑋 ∗ sin(𝜑)] + [𝑍 ∗ cos(𝜑)]                                               (5.21 − 3) 

Seguindo estes princípios e a didática metodologia de [34], base para todos os cálculos 

apresentados nesta subseção, fica simples compreender a transformação de coordenadas 

eclípticas ou geográficas (latitude e longitude) para coordenadas equatoriais celestes (𝑅𝐴 e 

𝛿). Nesta conversão, a distância 𝑟 das coordenadas equatoriais celestes não tem um 

significado físico relevante, dado que se manterá constante, portanto considerar-se-á 𝑟 = 1. 

𝑋𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝  =   𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑜𝑛) ∗  𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑎𝑡)                                                (5.22 − 1) 

𝑌𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝  =  𝑠𝑖𝑛(𝐿𝑜𝑛) ∗  𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑎𝑡)                                                (5.22 − 2) 

𝑍𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝  =  𝑠𝑖𝑛(𝐿𝑎𝑡)                                                          (5.22 − 3) 

Utilizando-se as Eqs. 5-18, aplica-se uma rotação ao redor do eixo X, de 𝑂𝐸: 

𝑋𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡  =  𝑋𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 = 𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑜𝑛) ∗  𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑎𝑡)                                         (5.23 − 1) 

𝑌𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡  =  [𝑌𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 ∗ cos(𝑂𝐸)] − [𝑍𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 ∗ sin(𝑂𝐸)]

= [𝑠𝑖𝑛(𝐿𝑜𝑛) ∗  𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑎𝑡) ∗ cos(𝑂𝐸)] − [𝑠𝑖𝑛(𝐿𝑎𝑡) ∗ sin(𝑂𝐸)]                       (5.23 − 2) 

𝑍𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡  =  [𝑌𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 ∗ sin(𝑂𝐸)] + [𝑍𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝 ∗ cos(𝑂𝐸)]

= [ 𝑠𝑖𝑛(𝐿𝑜𝑛) ∗  𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑎𝑡) ∗ sin(𝑂𝐸)] + [𝑠𝑖𝑛(𝐿𝑎𝑡) ∗ cos(𝑂𝐸)]                      (5.23 − 3) 

Por último, utilizando-se as Eqs. 5.14 e 5.15, com a substituição de 𝐻 por 𝑅𝐴, tem-se 

𝑅𝐴 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑌𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡 , 𝑋𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡)                                                       (5.24) 

𝛿 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (𝑍𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡 , √𝑋𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡
2 + 𝑌𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡

2)                                           (5.25) 

5.2.5. Fundamentos físicos e astronômicos para o cálculo da posição do sol 

O periélio é o ponto da órbita de um planeta em que ele está mais próximo do sol. Sua 

contraparte é o afélio, que é o ponto da órbita em que o planeta está mais afastado do sol. 

Uma órbita parabólica tem, somente, o periélio. Segundo [34], existem seis elementos que, 
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juntos, definem completamente uma órbita cônica qualquer (podendo esta ser elíptica, 

circular, parabólica ou hiperbólica). Estes são os chamados elementos orbitais primários. 

Três deles descrevem o formato e tamanho da órbita, bem como a posição do planeta nesta 

órbita. Os outros três definem a orientação da órbita no espaço. 

Os três primeiros elementos orbitais primários, os quais descrevem formato e tamanho da 

órbita e posição do planeta, são: 

 Distância média, ou semieixo maior da órbita (mean distance, ou semi-major axis), 𝑎, 

que, para as elipses, consiste na distância entre qualquer um dos dois pontos mais 

afastados do centro e o próprio centro. A unidade astronômica (𝑈𝐴) é uma unidade de 

distância, aproximadamente igual à distância entre a Terra e o sol (𝑈𝐴 ≈ 149598 𝐾𝑚). 

A anomalia média da órbita da Terra ao redor do sol, portanto, coincide com o valor da 

unidade astronômica: 

𝑎 ≈ 149597870,7 𝐾𝑚                                                          (5.26) 

 Excentricidade (eccentricity), 𝑒, definida como a razão não negativa entre o ponto focal 

de uma curva cônica e o tamanho da diretriz desta mesma cônica, e que, no caso da 

órbita da Terra ao redor do sol, é dependente do dia juliano, 𝑑, e é dada por 

𝑒 = 0,016709 − (1,151 ∗ 10−9 ∗ 𝑑)                                               (5.27) 

 Tempo no periélio (time at perihelion), 𝑇, definido como o exato instante de tempo em 

que o planeta está no periélio da órbita. É um instante de tempo, que é igual para cada 

volta ao redor da órbita. 

Os três elementos orbitais primários restantes, os quais definem a orientação da órbita no 

espaço, são: 

 Inclinação orbital (orbital inclination), 𝐼, ou obliquidade da elipse, que consiste na 

inclinação da órbita em relação ao plano eclíptico celeste do planeta. No caso da Terra 

ao redor do sol, 𝐼 = 𝑂𝐸, que é dependente do dia juliano, 𝑑, com valor conhecido de 

aproximadamente 23,4372º: 

𝐼 = 𝑂𝐸 = 23,4393 − (3,563 ∗ 10−7 ∗ 𝑑) ≈ 23,4372°                                 (5.28) 

 Longitude do nó ascendente (longitude of ascending node), 𝛺, que é o ângulo, ao longo 

da órbita, contado a partir do ponto vernal até o nó de ascensão. O nó ascendente é 

a interseção entre a órbita e o plano eclíptico celeste do planeta. Como se espera, a 

interseção entre dois planos é uma reta. A reta que marca esta interseção é aquela ao 

redor da qual o planeta passa de latitudes negativas para positivas. 

 Argumento do periélio (argument of perihelion), 𝜔, que consiste no ângulo entre o nó 

de ascensão e o periélio, medido ao longo da órbita do planeta. O argumento do 
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periélio da Terra em relação ao sol também é dependente do dia juliano, 𝒅, e é dado 

por 

𝜔 = 282,9404 + (4,70935 ∗ 10−5 ∗ 𝑑)                                              (5.29) 

Existem, ainda, elementos orbitais secundários. Alguns deles, que serão úteis para este 

trabalho, são: 

 Anomalia média (mean anomaly), 𝑀, que consiste na conversão para ângulo do 

tempo desde que o astro passou pelo periélio de determinada órbita. A anomalia 

média é igual a 0 no periélio e 180º no afélio. Ela depende do período orbital, do 

tempo no periélio (𝑇), do movimento diário do planeta na órbita e do dia juliano, 𝑑. 

Para a órbita da Terra ao redor do sol, ela é dada por 

𝑀 = 𝑚𝑜𝑑([356.0470 + (0.9856002585 ∗ 𝑑)], 360)                                    (5.30) 

onde o resultado da função 𝑚𝑜𝑑 é o resto da divisão do primeiro parâmetro pelo segundo 

parâmetro. 

Outro parâmetro importante diretamente relacionado à anomalia média é a anomalia 

geométrica média (mean geometrical anomaly), que é uma função do século juliano, 𝐽𝐶, de 

acordo com [37], e é dada por 

𝐺𝑀 = 357.52911 + {𝐽𝐶 ∗ [35999.05029 −  (0.0001537 ∗ 𝐽𝐶)]}                      (5.31) 

 Longitude média do sol (sun’s mean longitude), 𝐿, dada por 

𝐿 = 𝑀 + 𝜔                                                                       (5.32) 

 Anomalia excêntrica (eccentric anomaly), 𝐸, definida pela segunda lei de Kepler (lei 

das áreas, que diz que “a linha que liga o planeta ao sol percorre áreas iguais em 

tempos iguais”), dependendo da excentricidade, 𝑒, e que, no caso da Terra, é dada 

por: 

𝐸 =  𝑀 + [𝑒 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑀)] ∗ [1 + 𝑒 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑀)]                                            (5.33) 

 Anomalia verdadeira (true anomaly), 𝑣, que consiste no ângulo de periélio até o 

centro do planeta, como visto pelo sol. A anomalia verdadeira permite localizar o 

astro em sua órbita. Para calculá-la, no caso da órbita da Terra ao redor do sol, 

calculam-se, primeiro, as coordenadas retangulares relativas à anomalia 

excêntrica, no plano do eclíptico celeste, com o eixo X apontado para o periélio (𝑋𝐸 

e 𝑌𝐸). Como o sol está no nível do plano eclíptico celeste, 𝑍𝐸 = 0. 

𝑋𝐸 =  𝑐𝑜𝑠(𝐸) − 𝑒                                                       (5.34 − 1) 

𝑌𝐸 =  𝑠𝑖𝑛(𝐸) ∗ √(1 − 𝑒2)                                               (5.34 − 2) 

𝑍𝐸 = 0                                                                  (5.34 − 3) 
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com estas coordenadas, a anomalia verdadeira é calculada por 

𝑣 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑌𝑣 , 𝑋𝑣)                                                             (5.35) 

 Longitude verdadeira do sol (sun’s true longitude), 𝐿𝑣, dada analogamente à 

longitude média (𝐿), por 

𝐿𝑣 = 𝑣 + 𝜔                                                                    (5.36) 

 Distância heliocêntrica (heliocentric distance), 𝑟ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐, que consiste na distância 

do planeta (no caso, a Terra) em relação ao sol, e pode ser calculada com auxílio 

das coordenadas retangulares no plano do eclíptico celeste, com o eixo X apontado 

para o periélio, seguindo o modelo da Eq. 5.13. 

𝑟ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐 =  √𝑋𝐸
2 + 𝑌𝐸

2 + 𝑍𝐸
2                                                   (5.37) 

Um aspecto importante em relação à distância média (que é um elemento orbital primário, 

como já visto) é que ela pode ser usada para corrigir distâncias em relação à mudanças de 

altitude (𝑨𝒍𝒕). A altitude é negativa quando o ponto em questão está abaixo do nível do mar. 

A altitude é positiva quando o ponto em questão acima do nível do mar. No caso de se estar, 

por exemplo, tentando expressar a distância entre a Terra e o sol (ou distância heliocêntrica, 

𝑟ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐, que é um elemento orbital secundário, a ser discutido adiante), seria necessário 

levar em consideração a altitude do local de observação, para que não se incorresse em erro. 

Neste caso, a Eq. 5.37, seria modificada para: 

𝑟ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐  =  [√𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2] − [
𝐴𝑙𝑡

𝑎
]                                         (5.38) 

De posse da longitude verdadeira do sol e da distância heliocêntrica (que nada mais são 

do que as coordenadas polares da real posição do sol, relativas à anomalia verdadeira, no 

plano do eclíptico celeste, com o eixo X apontado para o periélio), é possível convertê-las para 

suas correspondentes retangulares (𝑋𝑣 e 𝑌𝑣). É importante lembrar que, já que o sol está no 

nível do plano eclíptico celeste, a coordenada 𝑍𝑣 = 𝑍𝐸 = 0. 

𝑋𝑣 =  𝑟ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐 ∗ 𝑐𝑜 𝑠(𝐿𝑣)                                           (5.39 − 1) 

𝑌𝑣 = 𝑟ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐 ∗ 𝑠𝑖 𝑛(𝐿𝑣)                                            (5.39 − 2) 

𝑍𝑣 =  0                                                                  (5.39 − 3) 

Por último, como o conceito de longitude média do sol, 𝐿, já está desenvolvido, chega o 

momento de retomar o conceito de hora sideral local (𝐻𝑆𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙), cuja discussão se iniciou na 

seção 5.2.3. Também é importante relembrar, da seção 5.2.4, que, como uma rotação de 360º 

do sol em torno da Terra equivale a um dia de 24h, e 360
24⁄ = 15, basta multiplicar o valor de 
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𝐻𝑆𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 em horas por 15 para se obter seu valor em graus decimais, ou dividir o valor de 𝐻𝑆𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

em graus decimais por 15 para obter seu valor em horas. 

Segundo [34], a hora sideral local pode ser calculada a partir da UTC em dois passos. O 

primeiro passo é calcular o fuso horário, em termos de tempo sideral, da localidade de 

referência, chamado de Greenwich Meridian Sideral Time Zero (GMST0), o que é feito 

através da equação 

𝐺𝑀𝑆𝑇0 =
𝑚𝑜𝑑(𝐿 + 180,360)

15
                                                     (5.40) 

O segundo passo é calcular a hora sideral local em si (lembrando de converter a longitude 

para horas, por meio da divisão por 15, e de converter a UTC para horas, o que se pode fazer 

dividindo os minutos por 60 e os segundos por 3600), aplicando a equação 

𝐻𝑆𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 𝐺𝑀𝑆𝑇0 + 𝑈𝑇𝐶 + 𝐿𝑜𝑛                                                   (5.41) 

A hora sideral local também é uma das formas de se relacionar o ângulo horário, 𝐻, e a 

ascensão reta, 𝑅𝐴, para determinado local. Já foi discutido que tanto 𝐻 quanto 𝑅𝐴 são ângulos 

medidos sobre o equador. A ascensão reta tem origem no meridiano que passa pelo ponto 

vernal, e extremidade no meridiano no qual o sol se encontra. O ângulo horário tem origem 

no meridiano do local de interesse, e extremidade no meridiano do sol. Sendo assim, a soma 

dos dois nada mais é do que a própria hora sideral local (lembrando de multiplicar a hora 

sideral local por 15 para convertê-la de horas para graus decimais). Sendo assim, 

𝐻 = 𝐻𝑆𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 − 𝑅𝐴                                                               (5.42) 

Como mencionado na seção 5.2.3, agora que os elementos orbitais já foram apresentados, 

a equação do tempo (𝐸𝑜𝑇) também pode ser calculada como uma função dos elementos 

orbitais e do século juliano. Segundo [38], antes de proceder no cálculo da EoT, é necessário 

calcular seis parâmetros, dados por 

𝑎𝑢𝑥 =  𝑡𝑎𝑛2 (
𝑂𝐸

2
)                                                    (5.43 − 1) 

𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚1 =  𝑎𝑢𝑥 ∗ 𝑠𝑖𝑛(2 ∗ 𝐿)                                         (5.43 − 2) 

𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚2 = −[2 ∗ 𝑒 ∗ sin(𝐺𝑀)]                                       (5.43 − 3) 

𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚3 = 4 ∗ 𝑒 ∗ 𝑎𝑢𝑥 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐺𝑀) ∗ 𝑐𝑜𝑠(2 ∗ 𝐿)                        (5.43 − 4) 

𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚4 = −0,5 ∗ 𝑎𝑢𝑥2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(4 ∗ 𝐿)                                (5.43 − 5) 

𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚5 = −1,25 ∗ 𝑒2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(2 ∗ 𝐺𝑀)                               (5.43 − 6) 

e a equação do tempo fica 

𝐸𝑜𝑇 =  𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚1 + 𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚2 + 𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚3 + 𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚4 + 𝐸𝑜𝑇𝑡𝑒𝑟𝑚5           (5.44) 
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A equação do tempo permite uma série de cálculos significativos, dentre os quais se 

destacam os cálculos de horário local de alvorada, horário local de zênite e horário local de 

pôr-do-sol. O horário local de zênite (local noon time) é diretamente dependente da 𝐸𝑜𝑇, da 

longitude (𝐿𝑜𝑛) e do fuso horário GMT: 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒 =
720 − (4 ∗ 𝐿𝑜𝑛) − 𝐸𝑜𝑇 + (𝐺𝑀𝑇 ∗ 60)

1440
                               (5.45) 

A partir da 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒 e da 𝐻𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒 (Eq. 5.10), calculam-se o horário local de 

alvorada (local_sunrise_time) e o horário local de pôr-do-sol (local_sunset_time). 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒 − [
(4 ∗ 𝐻𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒)

1440
]                                 (5.46) 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒 +  [
(4 ∗ 𝐻𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒)

1440
]                                  (5.47) 

5.2.6. Cálculo da posição do sol 

Discutidos todos os aspectos fundamentais para o desenvolvimento do cálculo da posição 

do sol, procede-se ao algoritmo, construído a partir dos trabalhos de [28], [34] e [35], e 

apresentado por meio de um exemplo prático de cálculo da posição do sol ao meio-dia do dia 

06 de julho de 2016, na cidade de Brasília, com fuso horário GMT-3 e com localização 

geográfica  𝐿𝑎𝑡 =  −15,77972°, 𝐿𝑜𝑛 =  −47,92972°, e 𝐴𝑙𝑡 = 1,136 𝐾𝑚. 

Todos os cálculos foram feitos com o auxílio do Matlab, usando um código adaptado a partir 

do programa original de [35], o qual foi melhorado para ser capaz de aceitar entradas de fuso 

horário GMT, bem como entradas variáveis do usuário, e para ser capaz de gerar saídas de 

equação do tempo, horário local de alvorada, horário local de zênite e horário local de pôr-do-

sol (códigos disponíveis nos Apêndice C e D). 

Primeiro passo: ajusta-se o horário de interesse. Na Eq. 5.6, da data juliana, o horário 

deve ser referente ao GMT0, de Greenwich, então o cálculo correto de 𝐽𝐷 deve ser para 

12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − (−3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) = 15 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. 

Segundo passo: aplicando-se a Eqs, 5.6, 5.7 e 5.8, obtém-se o dia juliano, 𝑑, no padrão 

J2000, correspondente ao dia de interesse, bem como o século juliano, 𝐽𝐶. 

Terceiro passo: aplicando-se as Eqs. 5.27 a 5.33, obtêm-se os elementos orbitais 

dependentes do dia juliano (excentricidade, inclinação orbital, argumento do periélio, anomalia 

média, anomalia média geométrica, longitude média do sol e anomalia excêntrica). 

Quarto passo: aplicando-se as Eqs. 5.34, calculam-se as coordenadas retangulares da 

posição do sol no plano do eclíptico celeste, com o eixo X apontado para o periélio. 
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Quinto passo: aplicando-se as Eqs. 5.35 a 5.37, calcula-se a anomalia verdadeira, a 

longitude verdadeira do sol e a distância heliocêntrica, todas com base no plano do eclíptico 

celeste. 

Sexto passo: encontram-se as coordenadas retangulares da real posição do sol, relativas 

à anomalia verdadeira, no plano do eclíptico celeste, com o eixo X apontado para o periélio, 

utilizando-se as Eqs. 5.39. 

Sétimo passo: usando as Eqs. 5.18, rotacionam-se as coordenadas eclípticas obtidas no 

passo anterior para o plano equatorial. 

Oitavo passo: com o plano do equador como nova referência, torna-se possível expressar 

as coordenadas de acordo com o sistema equatorial celeste, em ângulo de ascensão reta, 

𝑅𝐴, e declinação, 𝛿, utilizando-se as Eqs. 5.24, 5.25 e 5.38. Com o uso da Eq. 5.36, já se está 

aplicando a correção da distância heliocêntrica em razão da altitude. 

Nono passo: prossegue-se para o cálculo da hora sideral local, em horas, e do ângulo 

horário (𝐻), em graus decimais, por meio das Eqs. 5.40, 5.41 e 5.42. 

Décimo passo: utilizando-se a Eq. 5.10, calcula-se o ângulo horário do nascer sol 

(𝐻𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒). 

Décimo primeiro passo: converte-se o ângulo horário (𝐻) para coordenadas retangulares, 

utilizando-se as Eqs. 5.12. 

Décimo segundo passo: rotacionam-se as coordenadas retangulares do passo anterior 

ao longo de um eixo Leste-Oeste, ao longo do eixo Y, por um ângulo 𝜑 = 90 − 𝐿𝑎𝑡, de acordo 

com as Eqs. 5.21, de maneira que o eixo Z passe a apontar para o zênite (possibilitando, no 

passo seguinte, o cálculo da elevação). 

Décimo terceiro passo: calculam-se os ângulos de Azimute (𝐴𝑧) e Elevação (𝐸𝑙) por meio 

dos modelos das Eqs. 5.16 e 5.17. 

Décimo quarto passo: calcula-se a equação do tempo (𝐸𝑜𝑇), de acordo com as Eqs.5.43 

e 5.44. 

Décimo quinto passo: calculam-se o horário local de zênite (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒), o horário 

local de alvorada (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒) e o horário local de pôr-do-sol (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒), de 

acordo com as Eqs. 5.45, 5.46 e 5.47, respectivamente. 

 

Com relação ao exemplo prático proposto, os ângulos e valores obtidos foram: 

𝐴𝑧 = 6,14614492497165° 

𝐸𝑙 = 51,4195130944583° 
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𝐸𝑜𝑇 = −4,86838354568106 𝑚𝑖𝑛 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒 = 0,511518933017834 = 12ℎ 16𝑚𝑖𝑛 35𝑠 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 = 0,277662374821161 = 06ℎ 39𝑚𝑖𝑛 50𝑠 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒 = 0,745375491214507 = 17ℎ 53𝑚𝑖𝑛 20𝑠 

As Figs. 5.4 e 5.5 trazem plotados os resultados de 𝐴𝑧 e 𝐸𝑙 de todo o dia 06 de julho de 

2016, em Brasília (GMT-3). O ponto destacado (𝑡 =  720 𝑚𝑖𝑛 =  12ℎ) é o horário de meio-

dia, de acordo com o exemplo proposto. 

 

Figura 5.4. Ângulo de azimute, 𝐴𝑧, em graus decimais, em função do tempo, 
em minutos, desde as 0h do dia 06 de julho de 2016, em Brasília (GMT-3). O 

ponto destacado é correspondente ao horário de meio-dia. 
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Em termos de precisão, o algoritmo proposto tem performance excelente. Comparando os 

dados obtidos com os do National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) [38], para a 

mesma data e as mesmas condições, os erros em cada uma das saídas foi de 

%𝐴𝑧𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝐴𝑧 − 𝐴𝑧𝑁𝑂𝐴𝐴

𝐴𝑧𝑁𝑂𝐴𝐴
| ∗ 100% = |

6,14614492497165° − 6,144527526°

6,144527526°
| ∗ 100% ≈ 0,026% 

 

%𝐸𝑙𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝐸𝑙 − 𝐸𝑙𝑁𝑂𝐴𝐴

𝐸𝑙𝑁𝑂𝐴𝐴
| ∗ 100% = |

51,4195130944583° − 51,42348862°

51,42348862°
| ∗ 100% ≈ 0,007% 

 

%𝐸𝑂𝑇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝐸𝑂𝑇 − 𝐸𝑂𝑇𝑁𝑂𝐴𝐴

𝐸𝑂𝑇𝑁𝑂𝐴𝐴
| ∗ 100% 

%𝐸𝑂𝑇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
−4,86838354568106 𝑚𝑖𝑛 − (−4,867432281 𝑚𝑖𝑛)

−4,867432281 𝑚𝑖𝑛
| ∗ 100% ≈ 0,02% 

 

%𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑁𝑂𝐴𝐴

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑁𝑂𝐴𝐴
| ∗ 100% 

%𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
0,511518933017834 − 0,51151905

0,51151905
| ∗ 100% < 0,001% 

 

Figura 5.5. Ângulo de elevação, 𝐸𝑙, em graus decimais, em função do tempo, em 
minutos, desde as 0h do dia 06 de julho de 2016, em Brasília (GMT-3). O ponto 

destacado é correspondente ao horário de meio-dia. 
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%𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑁𝑂𝐴𝐴

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑁𝑂𝐴𝐴
| ∗ 100% 

%𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
0,277662374821161 − 0,277659804

0,277659804
| ∗ 100% < 0,001% 

 

%𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑁𝑂𝐴𝐴

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑁𝑂𝐴𝐴
| ∗ 100% 

%𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
0,745375491214507 − 0,745378296

0,745378296
| ∗ 100% < 0,001% 

Em termos de velocidade computacional de processamento, o programa desenvolvido 

levou 8,975315 segundos para calcular todos os seis parâmetros de cada um dos 1440 

minutos do dia de teste. 

Adicionalmente, todos os erros se mantiveram menores que 0,1% em comparação aos 

resultados obtidos por [28] e [34] para localidades nas Ilhas Maurício (57º33’E e 20º,17’S) e 

na Escandinávia (15ºE e 60ºN). O resultado obtido pelo algoritmo proposto, portanto, é 

significativamente preciso e rápido. 

Outro ponto de destaque é a precisão do cálculo do horário local de zênite 

(𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒). De acordo com o algoritmo, 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒 = 12ℎ 16 𝑚𝑖𝑛 para o dia de 

teste. No gráfico da elevação em relação ao tempo, vê-se que o ponto em que o sol está, de 

fato, mais alto, é justamente neste horário (minuto 736 do dia), como se observa na Fig. 5.6. 

Figura 5.6.Gráfico do ângulo de elevação ao longo tempo. O ponto 
destacado é prova de que o cálculo do horário local de zênite realmente 

coincide com o ponto em que o sol está mais alto no céu. 
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O código em Matlab ainda consegue plotar a trajetória do sol durante o dia de teste por 

meio da parametrização dos valores de 𝐴𝑧 e 𝐸𝑙 em um círculo de raio arbitrário igual a 1000 

unidades. Este número de unidades foi escolhido somente para facilitar a visualização da 

trajetória. 

Para compreender esta parametrização, a Fig. 5.7, extraída de [39] define um sistema de 

coordenadas cujo centro é um determinado observador no ponto 𝑄 e mostra 𝐴𝑧 e 𝐸𝑙 em 

relação a este observador. Esta figura também define o vetor unitário 𝑆, que é o vetor que 

determina o raio central do sol, em determinado momento do tempo. Este sistema de 

coordenadas é composto de um eixo na direção do zênite, que é considerado o eixo �̂�, de um 

eixo na direção leste, que é considerado o eixo 𝒋̂ e de um eixo na direção norte, que é 

considerado o eixo �̂�.  

Figura 5.7. Sistema de coordenadas zênite-leste-norte, com centro em determinado 
observador 𝑄 na superfície da Terra, mostrando o vetor unitário 𝑆 que determina o raio 

central do sol em dado momento do tempo [39].  

𝑆𝑁 

𝑆𝑍 

𝑆𝐸 

𝐴𝑧 

𝐸𝑙 
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O vetor unitário 𝑆, portanto, pode ser definido como 

𝑆 =  𝑆𝑍�̂� + 𝑆𝐸𝒋̂ + 𝑆𝑁�̂�                                                                (5.48) 

Onde 𝑆𝑍 é a componente na direção do zênite, 𝑆𝐸 é a componente na direção leste (do 

inglês, east) e 𝑆𝑁 é a componente na direção norte. Sendo assim, a parametrização fica: 

𝑆𝑍 = sin(𝐸𝑙)                                                             (5.49 − 1) 

𝑆𝐸 = cos(𝐸𝑙) sin(𝐴𝑧)                                                   (5.49 − 2) 

𝑆𝑁 = cos(𝐸𝑙) cos(𝐴𝑧)                                                  (5.49 − 3) 

Na Fig. 5.8 pode-se acompanhar a trajetória escrita por estas equações. A interseção da 

linha roxa com a linha amarela é o ponto geográfico do observador (no caso, em Brasília). A 

linha laranja mostra a trajetória tridimensional do sol durante o dia. A linha azul é uma projeção 

da trajetória do sol na superfície, plotada apenas para facilitar a visualização de por onde 

passa a trajetória do sol. 

Figura 5.8. Plotagem tridimensional da trajetória do sol ao longo do dia de teste (06 de julho de 
2016). A interseção da linha roxa com a linha amarela é o ponto geográfico do observador. A 

linha laranja mostra a trajetória tridimensional do sol durante o dia. A linha azul é uma projeção 
da trajetória do sol na superfície, plotada apenas para facilitar a visualização de por onde passa 

a trajetória do sol. 
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Capítulo 6 - CONTROLE DE POSICIONAMENTO DOS 
ESPELHOS 

Este capítulo mostra como é possível, a partir da posição do sol, determinar a posição que 

cada espelho deve estar. Apresentam-se aspectos práticos da implementação e os algoritmos 

em Matlab utilizados, tanto na abordagem de malha aberta, quanto na abordagem de malha 

híbrida. 

6.1. DESENVOLVIMENTO MATEMÁTICO 

Como mostrado nas Figs. 2.9 e 2.10 e através da Eq. 2.1, a relação entre a posição do sol 

no céu, com respeito à Elevação (𝐸𝑙) e ao ângulo de azimute (𝐴𝑧), é uma função do ângulo 

de incidência, 𝐼. Determinar a posição de cada um dos espelhos, portanto, depende de se 

conseguir encontrar o ângulo de incidência por meio do 𝐴𝑧 e do 𝐸𝑙. O modelo matemático 

utilizado para tanto é o desenvolvido por [39]. 

Duas hipóteses cruciais, das quais todo o desenvolvimento matemático depende, é de que 

o eixo de rotação dos espelhos esteja perfeitamente alinhado com o eixo 𝑁, ou seja, com o 

Norte, e de que o eixo E, que representa o Leste, esteja sempre paralelo à superfície da Terra. 

Com estas hipóteses em mente, redesenha-se o sistema de coordenadas na Fig. 6.1.  

  
𝐼 

𝐸 

𝑁 

𝑍 

  
𝐼 

  

  

𝑆𝑁 

𝑆𝑍 

 

  

𝑆𝐸 

𝑆 

Figura 6.1. Sistema de coordenadas 𝑍 − 𝐸 − 𝑁, onde o eixo 𝑁 é o eixo de rastreamento, o eixo 𝐸 é 
sempre paralelo à superfície da Terra e o eixo 𝑍 é o terceiro eixo ortogonal, alinhado com o zênite. 

O vetor unitário 𝑆 determina o raio central do sol em dado momento do tempo [39]. 
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Inspeção da Fig. 6.1 mostra que o ângulo 𝐼, que varia ao redor do eixo 𝑁, pode ser dado 

por:  

𝑡𝑎𝑛(𝐼) =
𝑆𝐸

𝑆𝑍
                                                                           (6.1) 

Substituindo as Eqs. 5.49-1 e 5.49-2 na Eq. 6.1, tem-se 

𝑡𝑎𝑛(𝐼) =
cos(𝐸𝑙) sin(𝐴𝑧)

sin(𝐸𝑙)
=

sin(𝐴𝑧)

tan (𝐸𝑙)
                                                  (6.2) 

Agora, como aventado no Cap. 2, será assumido certo ângulo de inclinação manual da 

estrutura como um todo (chamado de crick angle), como mostrado na Fig. 6.2. Este ângulo 

de inclinação, 𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒, nasce da rotação do sistema em torno do eixo E, de modo que 

novos eixos 𝑍′ e 𝑁′ aparecem. 

Esta consideração do ângulo de inclinação manual da estrutura como um todo é feita em 

razão do fato de que se o sistema for inclinado em determinado ângulo 𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒, de modo 

que todas as células do absorvedor recebam os raios solares durante o horário de pico do sol 

(𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒), a captação de energia será máxima. Para mais detalhes a respeito deste 

assunto, ver o trabalho dos intercambistas Thomas Martin e Victor Coupier [20].  

Ao aplicar a rotação ao redor de 𝐸, as componentes do novo vetor unitário 𝑆′ ficam: 

𝑆𝑍′ = cos(𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) 𝑆𝑍 − sin(𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) 𝑆𝑁                                 (6.3 − 1) 

𝑆𝐸′ = 𝑆𝐸                                                                           (6.3 − 2) 

𝑆𝑅′ = sin(𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) 𝑆𝑍 + cos(𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) 𝑆𝑁                                 (6.3 − 3) 

Substituindo as Eqs. 6.3 na Eq. 6.1, tem-se 

𝑡𝑎𝑛(𝐼) =
𝑆𝐸′

𝑆𝑍′
=

𝑆𝐸

cos(𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) 𝑆𝑍 − sin(𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) 𝑆𝑁
                             (6.4) 

Figura 6.2. Sistema de coordenadas 𝑍 − 𝐸 − 𝑁, rotacionado de um ângulo 

crick angle, ao redor do eixo 𝐸 [39]. 

𝐸 

𝑍 

𝑁′ 

𝑍′ 

𝑁 
  

𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 
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Substituindo as Eqs. 5.49 em 6.4, tem-se 

𝑡𝑎𝑛(𝐼) =
𝑆𝐸′

𝑆𝑍′
=

cos(𝐸𝑙) sin(𝐴𝑧)

sin(𝐸𝑙 − 𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) + sin(𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) cos(𝐸𝑙) [1 − cos(𝐴𝑧)]
     (6.5) 

Como já mostrado no Cap. 2, considerando 𝑋𝑖 como a distância de um espelho 𝑖 qualquer 

com relação à linha perpendicular à linha de centro do receptor, o ângulo 𝛽𝑖 de inclinação (tilt 

angle) deste espelho, que é medido a partir da linha horizontal (eixo das abscissas da Fig. 

2.9) que passa por seus eixos de rotação, em sentido anti-horário, variando de -90º a +90º, é 

uma função do ângulo de incidência (incidence angle) dos raios solares, 𝐼, como mostrado na 

Fig. 2.10, e de acordo com a equação 2.1. 

Com isso, fica possível, através da relação entre 𝐼, 𝐴𝑧 e 𝐸𝑙, encontrar 𝛽𝑖, que é exatamente 

o que faz o programa “tilt_angles.m” (cujo código está disponível no Apêndice E), 

acompanhado de sua função auxiliar “main_sun_position_tilt_angles.m” (cujo código está 

disponível no Apêndice F), que nada mais é do que o programa “main_sun_position.m” 

transformado para a forma de função, recebendo suas entradas não mais do usuário, mas do 

programa “tilt_angles.m”. O programa “tilt_angles.m” ainda consegue plotar um esquema 

gráfico de como deve ser estar a rotação de cada espelho no momento desejado, junto com 

as posições angulares na forma numérica, que aparecem no prompt do Matlab (Fig. 6.3). 

Usando o mesmo exemplo do Cap. 5, ao meio-dia do dia 06/07/2016, em Brasília, com 

fuso horário GMT-3, localização geográfica  𝐿𝑎𝑡 =  −15,77972°, 𝐿𝑜𝑛 =  −47,92972°, 𝐴𝑙𝑡 =

1,136 𝐾𝑚, e 𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 0, a posição dos espelhos deve ser como mostrada na Fig. 6.3. 

Figura 6.3. Resultado do programa “tilt_angles.m” para o posicionamento dos espelhos. 
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6.2. ALGORITMO DE CONTROLE EM MALHA ABERTA 

Como mencionado no Cap. 4, o algoritmo de controle em malha aberta escolhido foi o 

rastreador cronológico (chronological tracker) da Fig. 4.3, reproduzida neste capítulo sob o 

nome de Fig. 6.4, no qual um sinal de relógio (clock) é o sinal de entrada. 

 

A seguir, serão descritos os passos para implementação deste algotimo, que é baseado no 

programa “geometry.m” (Apêndice G), no “Open_Loop_Function.m” (Apêndice H) e na função 

“main_sun_position_Open_Loop.m” (Apêndice I) e usa os programas “main_sun_position.m” 

(Apêndice C) e “tilt_angles.m” (Apêndice E) como apoio: 

Primeiro passo: ajusta-se o código “geometry.m” (Apêndice G) para as medidas corretas 

do concetrador linear fresnel utilizado. A maioria dos parâmetros fica inalterado e o único 

parâmetro que costuma mudar é o ângulo de inclinação manual da estrutura como um todo 

(𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒). Para melhor entendimento que como chegar ao 𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ótimo para 

determinado dia, ou seja, para fazer com que, no 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑜𝑛_𝑡𝑖𝑚𝑒, a captação e energia seja 

máxima, ver o trabalho dos intercambistas Thomas Martin e Victor Coupier, [20]. Em geral, 

quando não se deseja aplicar os efeitos do 𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒, define-se este parâmetro como zero 

e a Eq. 6.5 se reduz para a Eq. 6.2. Para entender a aplicação do erro do ângulo de inclinação 

𝛽𝑖, também é aconselhável ver o trabalho de [20]. Este erro será considerado nulo na análise 

deste trabalho. Os parâmetros default são os definidos no Cap. 2: 

 Largura dos espelhos (𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ_𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟): 125 mm (Figs. 2.7 e 2.8); 

 Excentricidade (𝑒𝑥𝑐): 1 mm (Figs. 2.25 e 2.26); 

 Distância entre os eixos de rotação de cada espelho (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒_𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒): 134 mm 

(Fig. 2.9); 

 Número de espelhos (𝑁𝑏_𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠): 15 (Fig. 2.17); 

 Comprimento dos espelhos (𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ_𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟): 1500 mm (consequência da Fig. 2.18); 

 Ângulo de inclinação manual da estrutura como um todo (𝑐𝑟𝑖𝑐𝑘_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒): 0°; 

Figura 6.4. Diagrama de blocos do rastreador cronológico. Esta figura é a mesma da Fig. 
4.3, e foi reproduzida neste capítulo para melhor entendimento da explanação realizada. 
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 Altura do receptor (ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟): 1500 mm (Fig. 2.18); 

 Largura das células (𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ_𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠): 125 mm (consequência das Figs. 2.7 e 2.8); 

 Erro no ângulo de inclinação 𝛽𝑖: 0; 

 Intervalo de tempo de trabalho (Time_frame): 10 horas (como definido na Fig. 2.16). 

Segundo passo: rodar o código “main_sun_position.m” para o dia de interesse, com o 

objetivo de obter o horário local de alvorada (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒) e o horário local de pôr-do-

sol (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒); 

Terceiro passo: rodar o código “tilt_angles.m” com o horário local de alvorada 

(𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒) como momento de interesse, de modo a obter a posição desejada para 

os espelhos nesse momento e calibrar os espelhos manualmente naquela posição, usando o 

inclinômetro digital, de acordo com o procedimento da seção 3.6. Esta será a posição em que 

o rastreamento se iniciará; 

Quarto passo: colocar o valor de 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 anteriormente calculado, convertido 

para minutos, na variável 𝐵𝑂𝐷, do programa “Open_Loop_Function.m” e colocar o valor de 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒 anteriormente calculado, convertido para minutos, na variável 𝐸𝑂𝐷 do 

mesmo programa. 

 Atenção! Como o programa “Open_Loop_Function.m” adquire horário e data do 

relógio do computador, caso se esteja em horário de verão (no qual se soma uma 

hora ao horário habitual), bastará somar 60 ao valor de 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 e 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒, convertidos para minutos. 

Quinto passo: alterar, caso a localização tenha mudado, a latitude, longitude e altitude de 

referência no programa “Open_Loop_Function.m”. Os valores 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 são a localização de 

Brasília; 

Sexto passo: com o motor corretamente conectado (ver seção 2.5), rodar o programa 

“Open_Loop_Function.m”. Descrevendo em detalhes o que ocorre quando se roda este 

programa, tem-se: 

 (i) O programa irá, primeiro, adquirir o valor do relógio do computador e do dia, mês 

e ano atuais pelo comando 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘. É necessário, portanto, que a data e relógio do 

computador estejam ajustados; 

 (ii) Em seguida, o programa irá calcular a posição que espelho deverá estar em 

𝐵𝑂𝐷 e 𝐸𝑂𝐷 e, com estes, calculará o módulo da subtração dos ângulos de 

inclinação para se obter o intervalo de trajetória do espelho naquele dia, em graus. 

Assumindo que o movimento do sol no céu ocorre em velocidade constante, o 

programa divide a duração do intervalo da trajetória pela resolução do motor, que é 



 100 

definida no programa como ∆ = 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0,18°/𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜, para encontrar o 

número de passos necessário para cobrir o intervalo, arredondados para o inteiro 

seguinte pela função ceil, calculando, assim, de acordo com a Eq.4.1, o número de 

passos necessário para cobrir o intervalo da trajetória; 

 (iii) Dividindo o número de passos obtido pelo intervalo de tempo entre 𝐵𝑂𝐷 e 𝐸𝑂𝐷, 

de acordo com o Eq.4.2, o programa calculará de quantos passos devem ser dados 

por minuto, ou seja, qual o ciclo de trabalho (𝐷𝑢𝑡𝑦_𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒); 

 (iv) Com o ciclo de trabalho calculado, basta aplicar uma regra de proporcionalidade 

simples, dividindo 1 𝑚𝑖𝑛 = 60𝑠 pelo 𝐷𝑢𝑡𝑦_𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 para saber de quanto em quanto 

tempo o motor deverá dar um passo (𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛_𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠); 

 (v) Por último, o programa se conecta ao Arduino, habilita o driver e envia pulsos 

de comando para que o motor dê um passo a cada 𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛_𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 

previamente calculado, em um laço 𝑓𝑜𝑟, até que se chegue ao número de passos 

necessário para cobrir todo o intervalo de trajetória. 

6.3. ALGORITMO DE CONTROLE EM MALHA HÍBRIDA 

Como também mencionado no Cap. 4, o algoritmo de controle em malha fechada escolhido 

foi o rastreador híbrido baseado em retroalimentação (feedback) por potenciômetros, da Fig. 

4.8, reproduzida neste capítulo sob o nome de Fig. 6.5, no qual um sinal de relógio (clock) é 

o sinal de entrada. 

Como adiantado no Cap. 4 esta malha também é fortemente dependente das equações 

solares. Este sistema, portanto, não tem o sol como referência direta, usando posição angular 

dos próprios espelhos do concentrador para checar se eles estão na posição ideal, que, por 

sua vez, é dada pelas equações solares, como mostrado na seção 6.1. 

Figura 6.5. Diagrama de blocos de rastreador híbrido com potenciômetros, encoders ou inclinômetros. 
Esta figura é a mesma da Fig. 4.8, e foi reproduzida neste capítulo para melhor entendimento da 

explanação realizada. 
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Foram incorporados quatro potenciômetros no sistema, nos espelhos de número 2, número 

6, número 10 e número 14, contados em ordem crescente a partir do espelho mais próximo 

do motor, como mostrado na Fig. 6.6. 

A seguir, serão descritos os passos para implementação deste algotimo, que é baseado no 

programa “geometry.m” (Apêndice G), no “Hybrid_Loop_Function.m” (Apêndice J) e na função 

“main_sun_position_Hybrid_Loop.m” (Apêndice K) e usa os programas 

“main_sun_position.m” (Apêndice C) e “tilt_angles.m” (Apêndice E) como apoio.Os três 

primeiros passos deste algoritmo são exatamente iguais aos três primeiros passos do 

algoritmo em malha aberta, então não serão repetidos, começando a descrição pelo quarto 

passo. 

Quarto passo: colocar o valor de 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 anteriormente calculado, convertido 

para minutos, na variável 𝐵𝑂𝐷, do programa “Hybrid_Loop_Function.m” e colocar o valor de 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒 anteriormente calculado, convertido para minutos, na variável 𝐸𝑂𝐷 do 

mesmo programa; 

 Atenção! Como o programa “Hybrid_Loop_Function.m” adquire horário e data do 

relógio do computador, caso se esteja em horário de verão (no qual se soma uma 

hora ao horário habitual), bastará somar 60 ao valor de 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑟𝑖𝑠𝑒_𝑡𝑖𝑚𝑒 e 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒, convertidos para minutos. 

Quinto passo: alterar, caso a localização tenha mudado, a latitude, longitude e altitude de 

referência no programa “Hybrid_Loop_Function.m”. Os valores 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 são a localização de 

Brasília; 

Potenciômetro 
do espelho 2 

Potenciômetro 
do espelho 6 

 

Potenciômetro 
do espelho 10 

 

Potenciômetro 
do espelho 14 

 

Figura 6.6. Posicionamento dos potenciômetros nos espelhos 2, 6, 10 e 14 do concentrador 
solar, contados de maneira crescente a partir do espelho mais próximo ao motor. 
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Sexto passo: com o motor corretamente conectado (ver seção 2.5), rodar o programa 

“Hybrid_Loop_Function.m”. Descrevendo em detalhes o que ocorre quando se roda este 

programa, tem-se: 

 (i) O programa irá, primeiro, adquirir o valor do relógio do computador e do dia, mês 

e ano atuais pelo comando 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘. É necessário, portanto, que a data e relógio do 

computador estejam ajustados; 

 (ii) Em seguida, o programa irá iniciar a comunicação com o Arduino e irá calcular 

o momento atual do dia, em minutos, guardando este momento na variável 

𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠. Esta variável será, então, checada como condição de entrada 

e um laço 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒. Assim, se o momento atual do dia estiver entre o horário local de 

alvorada e o horáro local de pôr-do-sol, ou seja, se  𝐵𝑂𝐷 ≤ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 ≤

𝐸𝑂𝐷, o programa entrará no laço; 

 (iii) O programa irá, então, calcular uma inclinação-alvo de cada um dos espelhos 

(na forma de um vetor de 15 elementos), usando as Eqs. 6.5 e 2.1; 

 (iv) Como a comunicação com o Arduino já está estabelecida, o programa lerá os 

valores das entradas analógicas correspondentes a cada potenciômetro (A0, A1, 

A2 e A3, respectivamente para os potenciômetros dos espelhos 2, 6, 10 e 14). Cada 

potenciômetro será lido 10 vezes e uma média entre estes 10 valores é tirada. Este 

valor de média é passado pela curva de calibração correspondente daquele 

potenciômetro e o erro de posicionamento será a subtração desta posição 

encontrada, 𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
 (com 𝑖 = 2, 6, 10 𝑜𝑢 14), pela posição esperada para aquele 

espelho, que é o elemento correspondente do vetor de 15 elementos anteriormente 

calculado, de acordo com a Eq. 6.6; 

𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
= 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

− 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
                       (6.6) 

 (v) Os valores de erro dos quatro potenciômetros são guardados em um vetor e tira-

se a mediana destes valores de modo a encontrar o erro geral, 𝐸, de acordo com a 

Eq. 6.7. A mediana foi escolhida para que o sistema pudesse continuar funcionando 

bem caso se perdesse o sinal de algum dos potenciômetros. Se houver, no entanto, 

garantia de que todos os potenciômetros estarão funcionando bem, pode-se 

substituir a mediana por uma média, a qual tende a se aproximar mais do erro 

verdadeiro; 

𝐸 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟2
, 𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟6

, 𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟10
, 𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟14

)                                (6.7) 

 (vi) O número de passos a dar (𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠_𝑡𝑜_𝑑𝑜) é justamente o módulo do erro (dado 

em 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠), dividido pela resolução do motor (em 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠/𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜), sendo este módulo 

arredondado para o inteiro mais próximo, de acordo com a Eq. 6.8; 
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𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠_𝑡𝑜_𝑑𝑜 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (|
𝐸

∆
|)                                                     (6.8) 

 (vii) Em termos da direção de correção, como se pode ver pela Fig. 6.7, caso o erro 

geral, 𝐸, seja menor que zero, o movimento do motor deve ser no sentido anti-

horário, a favor do sentido de giro natural do sol, pois a posição atual está atrasada 

em relação à posição desejada. Caso o erro geral 𝐸, no entanto, seja maior que 

zero, o movimento do motor deve ser no sentido horário, contra o sentido de giro 

natural do sol, pois a posição atual está adiantada em relação à posição desejada. 

 

 (viii) Definidos o número de passos necessários para a correção e a direção de 

movimento do motor, o programa habilita o movimento do motor procede à um laço 

𝑓𝑜𝑟, executa a correção e desabilita o movimento do motor, poupando energia; 

 (ix) Por fim, o programa consulta o relógio uma vez mais e, caso ainda esteja dentro 

do intervalo entre 𝐵𝑂𝐷 e 𝐸𝑂𝐷, volta para o item (iii). 

 

 

 

  

𝐼 = −90° 𝐼 = +90° 

𝐼 = 0° 

𝐼 = +45° 

𝐼 = +30° 𝐼 = −30° 

𝐼 = −45° 

𝛽𝑖 

Sentido de giro natural do sol (anti-horário), segundo o qual o 
ângulo de incidência do raio central do sol, 𝐼, cresce, assim 

como o ângulo de inclinação de cada espelho, 𝛽𝑖. 

Figura 6.7. Guia para o sentido de crescimento dos ângulos de incidência do raio centrtral do 

sol, 𝐼, e de inclinação de cada espelho, 𝛽𝑖. Se a posição desejada é -30°, mas se está em −45°, 
𝐸 = (−45°) − (−30°) = −15° e deve-se mover os espelhos no sentido anti-horário, para 

alcançar a posição de −30° que se deseja. Se a posição desejada é de +30°, mas se está e 
+45°, 𝐸 = (45°) − (30°) = 15° e deve-se mover os espelhos no sentido horário, para 

alcançar a posição de +30° que se deseja. 



 104 

Capítulo 7 - INSTRUMENTAÇÃO 

Este capítulo trata da instrumentação do sistema. São mostrados os sensores utilizados, 

suas estratégias de calibração e o método de aquisição de dados e é apresentada, também, 

a bancada solar construída por este autor, com o objetivo de integrar toda a instrumentação 

necessária e torna-la de fácil operação, mesmo para o usuário com pouca experiência em 

eletrônica e programação. 

7.1. CONCEITOS BÁSICOS DE INSTRUMENTAÇÃO 

Os conceitos abordados nesta seção são importantes porque todos os elementos do 

sistema de instrumentação têm suas características apresentadas de acordo com eles. 

7.1.1. Conceito de erro 

O conceito de erro, pois ele está presente em todo sistema de medição e o grande desafio 

da instrumentação é, justamente, minimizá-los. Em engenharia, a palavra erro tem um 

significado bem amplo. De maneira resumida, significa a incerteza de uma medida, ou a 

diferença entre o valor medido e o valor real da grandeza. Os erros podem advir de diversas 

fontes. Erros grosseiros e instrumentais não serão abordados, já que, com metodologia 

adequada, podem ser inteiramente eliminados. Os erros mais importantes são os erros 

sistemático e o aleatório. 

Erros sistemáticos são aqueles que, sem praticamente variar durante a medida, entram de 

igual modo em cada resultado, fazendo com que o valor da medida se afaste do valor real em 

um sentido definido. É importante destacar que os erros sistemáticos podem ser causados 

por falhas no instrumento de medida ou por calibração incorreta. Erros aleatórios são aqueles 

imprevisíveis, não-controláveis, que podem ocorrer em qualquer sentido. Eles só podem ser 

tratados estatisticamente [40]. A Fig. 7.1 demonstra a diferença entre os erros sistemático e 

aleatório. 

Figura 7.1. Diferença entre o comportamento das medidas com relação à influência 
do erro sistemático, mostrado na Fig. 7.1-A, no qual o valor da medida se afaste do 

valor real em um sentido definido, e erro aleatório, mostrado na Fig. 7.1-B, que não é 
controlável, mas pode ser tratado estatisticamente [40]. 
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Dos erros aleatórios é que vem o chamado “postulado da medição”, que coloca que 

“repetidas medidas de uma mesma quantidade por um processo particular de medição não 

resultam uniformemente no mesmo número” [40]. 

Quando uma grandeza física é medida com um instrumento e um valor numérico é atribuído 

à grandeza, interessa saber quão perto do valor real a medição pode estar. O chamado “valor 

real” geralmente é desconhecido e não pode ser obtido. A melhor aproximação possível é 

chamada de “valor mais provável”. Este valor mais provável costuma ser obtido através de 

um método aceito como suficientemente acurado para os fins a que a medição se destina. 

O processo de medida deve ser executado o mais fielmente possível aos procedimentos 

especificados no método de medição. O processo de medida é dito “em estado de controle 

estatístico” se somente entradas aleatórias estiverem afetando a medição [41]. 

7.1.2. Conceitos de exatidão (ou acurácia), precisão e repetibilidade 

O maior desvio de leitura para uma entrada conhecida é chamado de exatidão, ou 

acurácia (no inglês, accuracy) de um processo de medida. Ela se relaciona com a 

proximidade das leituras em relação à verdade, ou seja, ao grau de concordância entre o valor 

medido e o valor verdadeiro. O principal tipo de erro que afeta a exatidão é o erro sistemático. 

Há autores, como [42], que entendem exatidão e acurácia como conceitos diferentes, mas 

esta posição parece ser minoritária. 

Em geral, a exatidão é apresentada em forma percentual e é calculada com relação ao 

valor medido, valor do fundo de escala ou à faixa dinâmica. Quanto mais acurado o processo 

de mensuração, mais próximo está o resultado da medida do valor verdadeiro, de modo que 

a acurácia está ligada à presença de tendenciosidade. A tendência (em inglês bias), por sua 

vez, é a estimativa de um erro sistemático [40] [41] [43]. 

A precisão de um processo de medida, por sua vez, indica a habilidade do processo em 

reproduzir certa leitura, com dada exatidão. Relaciona-se com a proximidade das medidas 

entre si, e, portanto, com o erro aleatório. A precisão é uma medida de dispersão e 

geralmente é expressa como um desvio padrão, variância ou coeficiente de variação [41] [42]  

[43]. A Fig. 7.2 mostra a diferença entre exatidão (acurácia) e precisão de maneira didática. 

Baixa precisão significa alto erro aleatório. Baixa acurácia significa alto erro sistemático. 

O conceito de precisão, portanto, refere-se ao grau de concordância de uma medição 

realizada diversas vezes em condições de repetibilidade (mesmo procedimento, operadores, 

sistema de medição, condições de operação e local onde são realizadas medidas repetidas 

de um objeto num curto espaço de tempo) ou reprodutibilidade (diferentes procedimentos, 

operadores, sistema de medição, condições de operação e local onde são realizadas medidas 

repetidas do mesmo objeto). 
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A repetibilidade (repeatability), em si, pode ser entendida como o desvio máximo do valor 

da grandeza indicada pelo instrumento, para uma dada entrada constante, em relação ao 

valor de referência, em um conjunto de medições. Em geral, ela é apresentada nas formas: 

"melhor que +/- 0,2%", ou " < +/- 0,15%. [41] [43] 

7.1.3. Conceito de calibração 

A qualidade de um sensor pode ser entendida como a capacidade que ele tem de medir 

as entradas desejadas e rejeitar as entradas resultantes de erros ou de outras fontes. 

Calibração é o nome dado ao conjunto de operações que estabelecem, sob condições 

especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento ou sistema de 

medição, e os valores representados por uma medida materializada [40]. A calibração pode 

ser do tipo estática e do tipo dinâmica. 

Critérios estáticos descrevem a qualidade da medição em aplicações onde as grandezas 

medidas são constantes ou variam lentamente. Enquanto isso, critérios dinâmicos descrevem 

a qualidade da medição em problemas envolvendo grandezas que variam rapidamente. Os 

critérios dinâmicos, em geral, são descritos, matematicamente, por funções de transferência 

diferenciais [41]. 

As operações de calibração são baseadas na comparação dos instrumentos-padrão, de 

modo determinar a sua exatidão e verificar se essa exatidão permaneces de acordo com a 

especificação de fabricante. Já que serão referências para outros sistemas, os instrumentos-

padrão são fabricados com altíssima precisão. Neste trabalho, o foco é na calibração estática, 

ou seja, a medição das características estáticas de desempenho de cada um dos sensores. 

Figura 7.2. Diferença entre acurácia (ou exatidão) e precisão [42]. 
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A calibração estática se baseia nos seguintes princípios, segundo [41]: 

 Todas as entradas (desejadas, interferentes e modificantes), menos uma, são 

mantidas constantes; 

 A entrada não constante é variada num conjunto de valores constantes, resultando 

em um conjunto de saídas de valores constantes; 

 As relações entrada-saída obtidas implicam uma calibração estática válida sob as 

condições impostas às outras variáveis; 

 O procedimento pode ser repetido considerando variáveis as entradas mantidas 

constantes anteriormente. 

Pode-se, ainda, redefinir o conceito de calibração como uma quantificação dos 

parâmetros de exatidão e precisão de um instrumento de medição ou de um processo de 

medida [41]. 

Em linhas gerais, a calibração de um instrumento é a comparação de sua resposta com 

um padrão pré-estabelecido (que é dado por um instrumento-padrão, um aparelho com 

precisão e exatidão muito altas) e implica em melhorar a exatidão, mantida a precisão 

(inerente ao processo). A calibração de um instrumento, portanto, busca reduzir o erro 

sistemático, não podendo nada fazer contra o erro aleatório. 

O problema da calibração é que ela resulta em aproximações, uma vez que os próprios 

padrões apresentam erros em relação ao valor real. O conceito de “incerteza” define, 

justamente, uma faixa em que se estima estar localizado o valor verdadeiro da grandeza 

medida, dentro de um determinado nível de probabilidade. 

O processo de calibração resulta na chamada curva de calibração, com os valores de 

leitura do instrumento num eixo, e os valores reais, com seus erros associados, no outro. No 

caso do sistema proposto, todos os sensores são lineares, ou seja, variam uniformemente o 

valor materializado ao longo de sua faixa de operação. A curva de calibração que se tenta 

buscar, para todos eles, portanto, é uma reta na forma 

𝑦 =  𝑎𝑥 +  𝑏                                                                      (7.1) 

onde 𝑥 é o valor materializado, medido pelo sensor; 𝑏 é o deslocamento inicial da medida 

(offset); 𝑦 é a saída, ou seja, o verdadeiro valor medido, na unidade desejada; e 𝑎 é o 

coeficiente angular da reta de calibração, que determina a sensibilidade estática do 

instrumento de medida, ou seja, a sensibilidade estática corresponde à inclinação da curva 

de calibração estática. Um exemplo ilustrativo é mostrado por [39]: no caso de um medidor de 

pressão com curva de calibração estática 𝑦 =  1,08 𝑥 − 0,85 e escala com deslocamento de 

5º por KPa, a sensibilidade estática é de 1,08 𝐾𝑃𝑎
𝐾𝑃𝑎⁄ ∗ 5°

𝐾𝑃𝑎⁄ = 5,4°
𝐾𝑃𝐴⁄ . 
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7.1.4. Conceitos de faixa de operação e faixa dinâmica 

A faixa de operação, também chamada de intervalo de medição (ou, no inglês, range) diz 

respeito aos valores máximo e mínimo do parâmetro de entrada que podem ser medidos, por 

exemplo, um dado sensor de tensão pode operar na faixa de −5𝑉 𝑎 5𝑉. É importante destacar 

que não existe a necessidade da faixa incluir valores negativos e positivos, ser simétrica, ou 

englobar o zero. A faixa é sempre informada como um intervalo de valores [43]. 

A faixa dinâmica, ou “amplitude de medição” (ou, no inglês, span), é um número escalar 

que indica o valor da faixa total de operação do sensor, indo do mínimo até o máximo da sua 

entrada. Assim, o sensor de tensão do exemplo anterior, que opera na faixa de −5𝑉 𝑎 5𝑉, tem 

faixa dinâmica de 10𝑉 [43]. 

7.1.5. Conceitos de resolução e saturação 

Resolução é a menor mudança incremental do parâmetro de entrada que causa uma 

variação detectável no valor de saída do sensor. A resolução pode se expressa como uma 

porcentagem da faixa de leitura (ou da escala total de leitura) ou em valores absolutos. A 

satuaração, por sua vez, é o valor máximo para a saída do sensor a partir do qual incrementos 

na entrada não acarretam em modificações na saída [43]. 

7.2. ELEMENTOS DO SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO 

Nesta seção serão apresentados cada um dos elementos do sistema de instrumentação 

construído, bem como suas características principais, como faixa de operação, resolução, 

exatidão, precisão, sensibilidade estática, repetibilidade, tensão de alimentação e corrente 

consumida, dentre outras, caso disponibilizadas pelos fabricantes. 

7.2.1. O Datalogger 

O elemento central do sistema de instrumentação proposto é o datalogger. O datalogger é 

um dispositivo eletrônico que registra dados ao longo do tempo ou em relação à localização, 

quer com um instrumento ou sensor incorporado, quer através de instrumentos e sensores 

externos. 

No caso deste sistema, o datalogger escolhido é o modelo CR1000, da fabricante Campbell 

Scientific (Fig. 7.3), que registra dados ao longo do tempo através de sensores externos. Ele 

conta com 8 entradas analógicas para medições de três fios (differential voltage), que podem 

ser divididas, cada uma, em duas entradas para medições de dois fios (single-ended voltage), 

compartilhando o mesmo “terra” (ground), o que resulta em 16 entradas single-ended voltage. 

Conta tambémcom duas entradas digitais contadoras de pulsos, além de outras entradas 



 109 

(como suas 8 entradas digitais) e saídas que não são usadas neste sistema. A comunicação 

com o computador é feita via porta CS I/O, usando um adaptador CS I/O para USB. 

Suas especificações básicas são: 

 Faixa de operação (range): selecionável. Tem seis opções de range. As opções 

usadas neste sistema são −5𝑉 𝑎 5𝑉 (que é a maior opção de range), para a maioria 

dos sensores, e 0 𝑎 25𝑚𝑉 para um dos piranômetros; 

 Resolução (resolution): varia com o range e o com o tipo de mensuração 

escolhido. Para medições de três fios (differential voltage), a resolução é duas 

vezes menor que em medições de dois fios (single-ended voltage) A maioria dos 

sensores do sistema projetado usam medição de dois fios. Para a faixa de operação 

de −5𝑉 𝑎 5𝑉, a resolução em single-ended voltage é 1333𝜇𝑉. Para a faixa de 

operação de 0 𝑎 25𝑚𝑉, a resolução em single-ended voltage é 6,7 𝜇𝑉; 

 Exatidão (accuracy): ±0,06% 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, de 0º a 40ºC. O termo offset é 

definido, para medições single-ended voltage, como 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 3 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 +

3𝜇𝑉,ou seja, para a faixa de operação de −5𝑉 𝑎 5𝑉, por exemplo, 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 3 ∗

1333𝜇𝑉 + 3𝜇𝑉 = 4002 𝜇𝑉; 

 Precisão (precision): não há especificação de precisão porque o datalogger é um 

sistema de aquisição de dados, e não propriamente um sensor; 

 Máximo de contagens por passagem do programa (maximum counts per 

scan): esta especificação é aplicável para as entradas de contagem de pulsos; 

Figura 7.3. Datalogger CR1000 da Campbell Scientific, já instalado no sistema real. 
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 Tensão de alimentação: 9,6 𝑉𝑑𝑐 𝑎 16 𝑉𝑑𝑐. O valor escolhido para alimentação foi 

de 12 𝑉, que é o mais recomendado pelo fabricante. 

 Consumo de corrente: varia com o modo de utilização e a frequência de aquisição 

de amostras. Para aquisição de amostrar na frequência de 100 𝐻𝑧, cada entrada 

single-ended voltage consome 6 𝑚𝐴. Sendo assim, se todas as 16 entradas single-

ended voltage estiverem sendo usadas, o consumo será de 96 𝑚𝐴, ou 

aproximadamente, 100 𝑚𝐴. Estimou-se o consumo de 200 𝑚𝐴 como faixa de 

segurança quando da escolha da alimentação do sistema. 

7.2.2. Sensores de temperatura e seus respectivos transdutores de sinal 

O segundo elemento do sistema são os sensores de temperatura e seus transdutores de 

sinal correspondentes. Foram utilizados 8 termopares tipo J para medidas diversas e uma 

termorresistência para a temperatura ambiente. O termopar é um sensor constituído de dois 

metais distintos que unidos, por sua extremidade, formam um circuito fechado, como 

mostrado, em esquema simplificado, na Fig. 7.4. No caso do termopar tipo J, os dois metais 

são uma liga de ferro (99,5% de ferroe 0,5% de outros metais) e uma liga constantan, feita 

58% de cobre e 42% de níquel. 

Dado que o termopar forma um circuito fechado, quando um dos metais está a uma 

temperatura 𝑇1 e o outra a uma temperatura 𝑇2, é gerada uma força eletromotriz (𝑓𝑒𝑚) que 

fornece uma corrente elétrica. A corrente se mantém enquanto as temperaturas forem 

diferentes. Se o circuito é aberto, observa-se uma diferença de potencial entre seus terminais, 

pelo chamado efeito Seeback [39]. 

 

Na ocasião inversa, ou seja, caso seja forçada a circulação de uma corrente elétrica pelo 

termopar, uma das uniões se aquece mais rapidamente enquanto a outra se aquece mais 

lentamente (diz-se que, por comparação, este segundo metal se resfria). Se o sentido da 

corrente é invertido, o efeito se inverte: o metal que se aquecia passa a resfriar, e vice-versa, 

de caordo com o efeito Peltier [41]. 

Figura 7.4. Circuito simplificado de um termopar. [41] 
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Quando a corrente que é forçada no termopar é uma corrente constante e os dois metais 

são mantidos em temperaturas diferentes, produz-se uma transferência de calor proporcional, 

aproximadamente, ao produto do gradiente de temperatura pelo valor da corrente, de acordo 

com o efeito Thomson. Caso o sentido da corrente seja invertido, também é invertido o sentido 

da transferência de calor [41]. 

O efeito termoelétrico que existe nos termopares pode ser explicado através da estrutura 

atômica do material. Em geral, os elétrons mais externos estão unidos de maneira débil ao 

núcleo.  Quando se aquece uma das extremidades de um condutor, estes elétrons aumentam 

sua energia e tendem a alcançar a outra extremidade por difusão. Desta maneira o extremo 

“frio” adquire carga negativa, enquanto o extremo “quente” adquire carga positiva (pois os 

elétrons deste extremo se deslocaram, deixando somente as cargas positivas). 

Gradualmente, este movimento provoca um campo elétrico que tende a se opor à difusão, e 

desta forma chega-se a um estado de equilíbrio.        

O efeito termoelétrico, portanto, não se deve à existência de metais diferentes. O que 

realmente causa o efeito é a diferença de temperatura entre dois pontos do mesmo metal. 

Desta maneira, como mostrado na Fig. 7.5, caso se aqueça um ponto A do metal 1, a tensão 

entre os extremos B e C é nula. Isto é devido ao fato de que a queda de tensão 𝑉𝐴𝐵 é igual à 

queda de tensão 𝑉𝐴𝐶, já que os extremos de ambos os ramos estão à mesma temperatura 

[41]. 

 

É por isso que são usados dois metais diferentes, para que a medição seja realizada sobre 

circuitos assimétricos. Como a queda de tensão depende da estrutura atômica de cada 

material, no caso de metais diferentes, além da diferença de temperaturas, a força eletromotriz 

em cada um dos metais será diferente. Neste caso, força eletromotriz resultante será diferente 

de zero e será possível atribuir a ela um significado prático, como mostrado na Fig. 7.6. 

Figura 7.5. Representação esquemática do efeito termoelétrico 
em um termopar, mostrando que circuitos simétricos não geram 

variações na medida de tensão induzida. [39] 
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Para medir a tensão de um termopar precisa-se unir seus terminais ao equipamento de 

medição. A ligação é feita usando outros materiais (fios de cobre, por exemplo). Se as uniões 

estão à mesma temperatura, a tensão medida é a mesma do termopar original, sendo a união 

fria, 𝑇𝑓, o ponto de contato dos terminais. 

As tensões termoelétricas entre o equipamento e cada uma das novas uniões (em 𝑇𝑓) são 

idênticas e se cancelam. Pelo mesmo motivo, soldas internas no equipamento de medição 

não influenciam caso elas se encontrem à mesma temperatura (o que se dá, justamente, pelo 

fenômeno explanado anteriormente na figura 7.5, de que circuitos simétricos não geram 

variações na medida de tensão induzida) [41]. 

Da mesma forma, não há influência no uso de uma cápsula protetora na junção do 

termopar, a não ser pelo fato de que o tempo de resposta do termopar é maior, dado que as 

mudanças de temperatura são mais lentas, pois têm de se propagar pela cápsula 

intermediária. No sistema proposto, foram utilizados cinco termopares com terminal “somente 

junção, e três termopares com terminal em cápsula (Fig. 7.7).  

Figura 7.6. Representação esquemática do efeito termoelétrico em 
um termopar, mostrando que circuitos assimétricos geram 

variações na medida de tensão induzida. [39] 

Figura 7.7. Diferença entre as pontas de termopares “somente junção” (no destaque em 
vermelho) e com cápsula protetora (com destaque em amarelo). 
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Os termopares “somente junção” foram utilizados para realizar medições em espaços 

menores, em geral entre duas superfícies (por exemplo, entre as células fotovoltaicas e o duto 

de alumínio, ou entre o duto e a superfície de madeira da estrutura do absorvedor, totalizando 

cinco). Os termopares com cápsula, que são mais resistentes, foram utilizados na entrada e 

saída do duto de ar, e enterrado no solo (totalizando três). Para mais detalhes sobre o 

posicionamento dos termopares, ver o trabalho do graduando Thiago Schmidt, [21], na página 

70. 

Os termopares tipo J utilizados eram do fabricante Baed Automação e têm, todos, cabos 

de 5m de comprimento. As cápsulas têm 40mm de altura e 6mm de diâmetro. As 

especificações dos termopares são: 

 Faixa de operação (range): 0 𝑎 500 ℃; 

 Resolução (resolution): 0,2 ℃; 

 Força eletromotriz (𝒇𝒆𝒎) produzida: 0 𝑎 42,922𝑚𝑉. 

Dado que o número de termopares requeridos é de 8, não seria possível utilizá-los todos 

na configuração de differential voltage do datalogger, dado que, se isto fosse feito, não haveria 

mais espaço para nenhum outro sensor, por isso foi necessário colocar cada termopar em 

ligação single-ended voltage. 

O datalogger possui, sim, uma opção de range que, em teoria, é suficiente para cobrir a 

variação de tensão da 𝑓𝑒𝑚 produzida pelos termopares na configuração single-ended voltage, 

contudo, haveria risco significativo de se incorrer em medições de baixa precisão, pois a 

resolução do datalogger não seria suficiente para detectar mudanças pequenas, na faixa de 

0,2 ℃, mo termopar. Sendo assim, optou-se pela utilização de transdutores de sinal, que são 

equipamentos com eletrônica específica para receber termopares e amplificar seu sinal para 

uma faixa maior. 

O transdutor de sinal utilizado foi o modelo MTI-TT01, com compensação de junta fria, da 

Meganotti Technologies (Fig. 7.8), que converte o sinal de termopares tipo J para a faixa de 

0 𝑎 5𝑉. Suas especificações são: 

 Faixa de operação (range): 0 𝑎 500℃, transformando linearmente a 𝑓𝑒𝑚 

produzida em uma tensão analógica de 0 𝑎 5𝑉. A ponta amarela do termopar deve 

ser ligada no lado positivo e a ponta vermelha no lado negativo. 

 Dimensões: 18 x 89 x 54 mm; 

 Tensão de alimentação: 10 Vdc a 36 Vdc, com inversão contra polaridade na 

alimentação. O valor escolhido para alimentação foi de 12 𝑉; 

 Consumo de corrente: 50 𝑚𝐴 por transdutor. 
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Uma luz verde (𝑃𝑊𝑅) aparece, no transdutor, quando alimentação está correta e ligada. 

Uma luz vermelha (𝐸𝑅𝑅) aparece quando o transdutor não há termopar concetado, ou há um 

termopar concetado, mas o transdutor não está recebendo seu sinal. 

O outro sensor de temperatura utilizado é uma termoresistência (RTD, do inglês, resistance 

temperature detectors). Enquanto os termopares usam os efeitos Seebeck, Peltier e Thomson 

para gerar uma tensão, os RTD usam uma resistência elétrica e, portanto, requerem uma 

fonte de energia para operar. Em geral, os RTD’s são feitos de platina, metal de baixo 

coeficiente térmico, cuja resistência varia linearmente com a temperatura [42]. A configuração 

de circuito eletrônico mais comum de uma termorresistência é a apresentada na Fig. 7.9. 

Figura 7.8. Transdutores de sinal já instalados no sistema real, com os termopares entrando 
por cima e a alimentação entrando por baixo. O sinal de 0 𝑎 5𝑉 que vai para o datalogger 

também sai por baixo, pelos bornes mais próximos do centro do transdutor. 

Figura 7.9. Esquema elétrico básico de uma termorresistência 
(RTD) [39]. 
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As RTD, em geral, têm elevada exatidão e uma curva de Resistência X Temperatura mais 

linear que outros tipos de sensores. Elas dispensas a utilização de fios especiais, mas são, 

de certa forma, frágeis e tem tempo de resposta mais elevado que o dos termopares. Alguns 

problemas que podem aparecer nas RTD são: (i) a contaminação da medida devido ao 

autoaquecimento (causado pela dissipação de calor na termorresistência quando ela é 

atravessada por corrente elétrica); (ii) a contaminação da medida devido à resistência dos 

condutores, entre outras [41]. 

O RTD utilizado é um modelo TP-15 AN, do fabricante ELii Sensores (Fig. 7.10). Em razão 

de seu encapsulamento especial, ele não sofre significativamente o efeito do auto 

aquecimento e, em razão do tamanho razoável do cabo da sonda, de apenas 1m, não há 

efeito relevante devido à resistência dos consutores. O corpo do sensor é uma cápsula de 

latão de 30mm de altura e 90mm de diâmetro, com rosca M30, e o cabo de alimentação tem 

2m. 

As especificações deste sensor são: 

 Faixa de operação (range): entre 0 𝑒 100℃, com saída analógica de 0 𝑎 5𝑉; 

 Tensão de alimentação: 12 Vdc a 30 Vdc, com proteção interna contra inversão 

da polaridade. O valor escolhido para alimentação foi de 12 𝑉; 

 Repetibilidade: 0,15 ℃; 

 Precisão: 0,5 ℃; 

Figura 7.10. Sensor de temperatura por termorresistência 
(RTD), já instalado no sistema real. 
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 Tempo de resposta: 0,1 𝑠; 

 Histerese: menor que 0,3 ℃; 

 Estabilidade: há perda menor que 0,08 ℃ a cada 1000 horas de operação; 

 Temperatura ambiente de trabalho do corpo do sensor: 5 𝑎 70 ℃; 

 Peso: 160 gramas. 

 

A calibração estática dos termopares e da termorresistência foi feita da mesma maneira, 

utilizando o seguinte procedimento: todos os sensores de temperatura, já conectados aos 

respectivos transdutores (no caso dos termopares) e ao datalogger, tiveram suas pontas 

amarradas juntas (Fig. 7.11) e inseridas, primeiro, em um copo de água em equilíbrio com 

gelo, em temperatura de 2,5 ºC, medida com um termopar tipo K de referência, com precisão 

de 0,1 ºC, do laboratório de Metrologia da Faculdade de Tecnologia da UnB (Fig. 7.12). 

 

A temperatura da referência era medida por um leitor-padrão específico (Fig. 7.12). Durante 

aproximadamente 2 minutos, as pontas dos sensores de temperatura foram deixadas na água 

gelada e o datalogger guardou as respectivas medidas de temperatura, tomadas a cada 10s. 

Depois, prosseguiu-se com o experimento colocando as pontas em um banho-maria à 

temperatura ambiente de 24,5 ºC, onde elas foram mantidas por aproximadamente 5 minutos. 

Durante todo este tempo, o datalogger também estava guardando as medidas de cada um, a 

cada 10s. 

  

Figura 7.11. Primeira parte do experimento de calibração dos sensores de 
temperatura: as pontas sensoras são conjuntamente posicionadas usando barbante. 
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A partir daí, a temperatura do banho-maria foi sendo lentamente elevada e diversos pontos 

de teste foram tomados, mantendo-se as pontas imersas a cada 1 minuto em uma 

temperatura diferente, progressivamente mais alta que a anterior, até 88 ºC (até quando a 

água começou a ebulir, o que, em Brasília, ocorre, de fato, por volta de 90 ºC). Os resultados 

estão tabelados no Apêndice L (Tabela Apêndice L.1). Para cada ponto de teste, foi tirada a 

média dos valores obtidos para cada termopar e uma curva de calibração foi construída. As 

nove curvas de calibração são mostradas na Figs. 7.13 e 7.14. Os valores do coeficiente de 

determinação, 𝑅2, abaixo da curva de calibração de cada termopar, mostram o grau de ajuste 

da reta, ou seja, o quão linear é o comportamento das medidas. Quanto mais próximo de 1, 

mais linear. No caso, todos os sensores utilizados são significativamente lineares, com 

0,9987 ≤  𝑅2  ≤  0,9995 

Figura 7.13. Setup do experimento de calibração dos sensores de temperatura, 
com os sensores inseridos no copo de água gelada, no primeiro momento. 

Depois, eles seriam inseridos no banho-maria do equipamento ao lado. 

Figura 7.12.Gráfico de dispersão dos pontos de teste da termorresistência, com a 

curva de calibração correspodente. Abcissa em mV e ordenada em ℃. 
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Figura 7.14. Gráficos de dispersão dos pontos de teste dos termopares de 1 a 8, com as respectivas 

curvas de calibração. Abcissas em mV e ordenadas em ℃. 
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7.2.3. Sensor de umidade relativa 

O sensor de umidade utilizado é um modelo SU-15 AN, linear , do fabricante ELii Sensores 

(Fig. 7.15). Este equipamento possui um sensor capacitivo de polímero de película fina. Um 

sensor de umidade capacitivo funciona como um capacitor de placas: o eletrodo inferior é 

depositado sobre um substrato base, nest caso, feito de material cerâmico. Uma camada fina 

de polímero higroscópico atua como o dielétrico, e em cima, se encontra a placa superior, que 

atua como o segundo eletrodo, mas que também permite que o vapor de água passe através 

dele, para o polímero. As moléculas de vapor de água entram ou deixam o polímero 

higroscópico até que o teor de vapor de água esteja em equilíbrio com o ar ambiente ou o 

gás. A rigidez dielétrica do polímero é proporcional ao teor de vapor de água. Por sua vez a 

rigidez dielétrica afeta a capacitância, que é medida e processada para fornecer a umidade 

relativa. 

 

Em razão de seu encapsulamento especial, este sensor é insensível à contaminação por 

partículas em suspensão, não é permanentemente danificado por líquidos e é resistente à 

maior parte dos produtos químicos. O corpo do sensor é uma cápsula de latão de 30mm de 

altura e 90mm de diâmetro, com rosca M30, e o cabo de alimentação tem 2m. Suas 

especificações são: 

 Faixa de operação (range): entre 10% 𝑒 95% 𝑅𝐻 com saída analógica de 0 𝑎 5𝑉; 

Figura 7.15. Sensor de umidade relativa, já instalado no sistema real. 
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 Tensão de alimentação: 12 Vdc a 30 Vdc, com proteção interna contra inversão 

da polaridade. O valor escolhido para alimentação foi de 12 𝑉; 

 Repetibilidade: ±1% 𝑅𝐻; 

 Precisão: ±5% 𝑅𝐻 a 25 ℃; 

 Tempo de resposta: 0,63 𝑠; 

 Histerese: menor que 0,3 %𝑅𝐻; 

 Estabilidade: há perda menor que 0,5% 𝑅𝐻 a cada ano de uso; 

 Temperatura ambiente de trabalho do corpo do sensor: 5 𝑎 70 ℃; 

 Peso: 160 gramas. 

Em razão de não se contar com um instrumento de referência para a medida de umidade 

relativa, não fo possível obter uma curva de calibração experimental para este sensor. A curva 

usada foi a fornecida pelo fabricante: 𝑦 =  0,02 𝑥. 

7.2.4. Sensor de tensão nas células 

A medição de tensão nas células é feita diretamente no datalogger. No entanto, cada célula 

fotovoltaica gera, no máximo, 0,6 V. Com as 12 células, a geração máxima seria de 7,2 A, o 

que excede o range máximo do datalogger (−5𝑉 𝑎 5𝑉), sendo assim, foi necessário usar um 

divisor de tensão, como mostrado na Fig. 7.16. 

 

Figura 7.16. Divisor de tensão, já instalado no sistema real. Os dois resistores utilizados 

são cerâmicos, com resistência 𝑅 = (1 ± 0,01) Ω e potência máxima de 25𝑊. 
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Os dois resistores utilizados são cerâmicos, com resistência 𝑅 = (1 ± 0,01) Ω e potência 

máxima de 25𝑊. Somando a resistência dos resistores à resistência dos fios condutores: 5m 

de fio que levam a tensão das células até o divisor de tensão e mais 1,5 m de fio que leva o 

sinal até o datalogger, pode haver certo erro, portanto, decidiu-se construir uma curva de 

calibração para a medição de tensão. 

O procedimento consistia em utilizar uma fonte de tensão de referência (marca Agilent, 

modelo E3631A), para induzir uma tensão no circuito (entre 0𝑉 𝑒 8,25𝑉, subindo a passos de 

0,25V, como mostrado nos dados do Apêndice L (Tabela Apêndice L.2) e na Fig. 7.17. 

 

Um multímetro do fabricante Mastech, modelo MAS830 (Fig. 7.18) também foi utilizado em 

paralelo para fazer uma medição suplementar de tensão, garantindo os resultados. A 

aquisição de dados foi feita no datalogger, como na calibração dos termopares. Ao mesmo 

tempo em que se realizava este experimento, realizou-se também o experimento de 

calibração do sensor de corrente, o qual, como se verá na subseção seguinte, mede por efeito 

Hall e, portanto, não interefere no circuito, não afetando, por isso, os dados de tensão. 

A Fig. 7.19 traz a curva de calibração do divisor de tensão. Vê-se que o comportamento 

dos valores é significativamente linear, com 𝑅2 = 1 A Fig. 7.20 traz a variação da resistência 

total (somando resistores e fios condutores), de acordo com a tensão aplicada pela fonte de 

referência. Este comportamento se aproxima mais de uma curva exponencial, com 𝑅2 =

0,851. 

Figura 7.17. Setup experimental para a calibração da medição de tensão realizada no divisor 
de tensão. 
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Figura 7.19. Gráfico de dispersão dos pontos de teste do medidor de tensão, com a curva de 
calibração correspondente. Abcissa em V e ordenada em V. 
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Figura 7.18. Multímetro da marca Mastech, modelo MAS830, utilizado 
para medição suplementar de tensão no teste de calibração do divisor 

de tensão. 
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É possível perceber que a resistência varia pouco com o aumento da tensão, estando 

sempre entre 1,02 Ω e 1,04 Ω na faixa de operação das células fotovoltaicas. 

7.2.5. Sensor de corrente nas células 

A medição de corrente elétrica é feita com o módulo sensor de corrente ACS712, da Allegro 

MicroSystems (Fig. 7.21), revendido localmente pela loja de componentes eletrônicos HU 

Infinito. Este módulo integra o chip ACS712, que pode detectar corrente contínua (dc) ou 

alternada (ac) de até 5A. Ele fornece um valor de tensão proporcional ao valor de tensão 

fornecido (que deve ser a faixa de 5V) correspondente ao valor de corrente. A leitura é feita 

por efeito Hall e, portanto, não há ligação física entre os bornes de leitura do sensor e a saída 

analógica. 

Suas especificações são: 

 Tensão de alimentação: 4,5 𝑉𝑑𝑐 𝑎 5,5 𝑉𝑑𝑐 nominais. O valor utilizado para 

alimentação, no entanto, foi de 5,68 𝑉, que é o fornecimento real da fonte adquirida, 

especificada, a princípio, em 5𝑉 pelo fabricante, mas que entrega mais que isso; 

 Faixa de operação (range): entre −5𝐴 𝑒 5𝐴 com saída analógica de 0 𝑎 5𝑉. O 

“zero” da medição é aproximadamente na metade do valor fornecido pela 

alimentação (𝑉𝐶𝐶), que, no caso, é de 2,83 𝑉. O “terra” (𝐺𝑁𝐷) da alimentação é 

referência também para o valor do sinal que é enviado ao datalogger; 

 Tempo de resposta: 5 𝜇𝑠; 
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Figura 7.20. Gráfico de dispersão da variação da resistência de acordo com a tensão 

aplicada, com a curva de calibração correspondente. Abcissa em V e ordenada em Ω. 
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 Largura de banda: 80 𝐾𝐻𝑍; 

 Margem de erro: 1,5% a 25 ℃; 

 Resistência interna: 0,0012 Ω; 

 Razão de saída: 185 𝑚𝑉/𝐴; 

 Tensão de isolação: 2,1 𝐾𝑉𝑅𝑀𝑆.; 

 Consumo de corrente: 10 𝑚𝐴. 

A calibração do sensor de corrente foi feita usando o mesmo procedimento do sensor de 

tensão, com o mesmo setup (Fig. 7.17), variando progressivamente a corrente na fonte. Os 

resultados estão expostos no Apêndice L (Tabela Apêndice L.3). A curva de calibração do 

sensor está na Fig. 7.22. Este sensor possui alta linearidade, com 𝑅2 = 1. 

Figura 7.21. Sensor de corrente, já instalado no sistema real. 
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Figura 7.22. Gráfico de dispersão dos pontos de teste do medidor de corrente, 

com a curva de calibração correspondente. Abcissa em V e ordenada em A. 
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7.2.6. Piranômetros 

O sistema conta com dois piranômetros, sendo um utilizado para medições de radiação 

global e outro utilizado para medições de radiação difusa. Através da Eq. 1.1, com estes dois 

dados, fica possível encontrar a DNI disponível no dia que o experimento é realizado. 

O Laboratório de Energia e Ambiente (LEA/UnB) possui quatro piranômetros, sendo dois 

com especificações conhecidas e com certificado de calibração, da fabricante Campbell 

Scientific, e dois com especificações desconhecidas. Um dos piranômetros com certificado de 

calibração foi utilizado como parâmetro de referência para os outros dois, dentre os quais um 

foi utilizado no experimento e terá seus resultados apresentados neste trabalho. 

Este piranômetro de referência é da fabricante Campbell Scientific, modelo LI200X. No 

sistema final, este piranômetro foi utilizado com ligação a quatro fios, que é mais estável e 

precisa, em conjunto com um anel de sombreamento artesanal, que cobria o globo de 

captação com sombra, de modo que a radiação detectada era somente a radiação difusa (Fig. 

7.23). A posição do anel de sombreamento deve ser periodicamente ajustada de forma 

manual, ao longo do dia, para permanecer cobrindo o centro do piranômetro. 

O piranômetro modelo LI200X tem as seguintes especificações:  

 Tensão de alimentação: não é necessária alimentação externa; 

 Faixa de operação (range): entre 0 𝑒 3000 𝑊/𝑚2, com saída analógica de tensão 

já convertida para 𝑊/𝑚2, graças á compatibilidade do equipamento com o 

datalogger, que são do mesmo fabricante; 

Figura 7.23. Piranômetro de referência, modelo LI200X da Campbell Scientific, já instalado no 
sistema real, com anel de sombreamento artesanal para medição da radiação difusa. 
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 Tempo de resposta: 10 𝜇𝑠; 

 Estabilidade: há perda menor que ± 2% a cada ano; 

 Temperatura de operação: −40 𝑎 65℃; 

 Dependência de temperatura: 0,15% por ℃; 

 Possui um detector de radiação fotovoltaica de silicone de alta estabilidade; 

 Dimensões: 23,8mm (diâmetro) X 25,4mm (altura), ficando preso em um jogo de 

andaimes para ficar na altura do absorvedor; 

 Peso: 28 𝑔; 

 Precisão: erro máximo absoluto de ± 5%, sob luz natural. A precisão típica é de 

± 3%; 

 Sensibilidade estática: 0,2 𝑘𝑊/𝑚²/𝑚𝑉; 

 Linearidade: desvio máximo de 1%, em até 3000 𝑊/𝑚2; 

 Calibrado para o espectro da luz do dia: 400 a 1100 nm. 

O piranômetro utilizado para medir a radiação global foi um dos de especificação 

desconhecida. Experimentalmente, verificou-se que seu sinal de saída sempre ficava na faixa 

de 0 𝑎 15 𝑚𝑉, que é compatível com a faixa de -25𝑚𝑉 𝑎 + 25𝑚𝑉 do datalogger, a qual foi 

usada para ler este sensor, que é mostrado na Fig. 7.24. 

 

  

Figura 7.24. Piranômetro sem especificações, usado para medição da radiação global, já instaldo no 
sistema real. 
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A curva de calibração do piranômetro sem identificação foi construída no dia 13/09/2016, 

entre as 10:00 e 13:00 horas, com o céu claro e pouca presença de nuvens, utilizando o 

datalogger para registrar pontos a cada 10s, tirar uma média a cada minuto e registrar esta 

média. A Fig. 7.25 mostra o gráfico de dispersão dos dados, junto a curva de calibração. O 

gráfico foi construído pelo aluno Thiago Schmidt, [22]. 

7.2.7. Anemômetro de conchas 

A velocidade do vento foi medida usando um anemômetro de conchas (Fig. 7.26), com 

rolamento interno selado, importado, revendido no Brasil pela empresa Gerais Sinalizadores, 

de Minas Gerais. O anemômetro tem as seguintes especificações: 

 Comprimento total do mastro: 1,80𝑚; 

 Material do mastro e das conchas: alumínio marítimo; 

 Faixa de operação (range): de 0 𝑎𝑡é 100 𝑘𝑚/ℎ; 

O anemômetro utilizado acompanha uma biruta para inferência da direção do vento. A 

leitura de uma volta do anemômetro é feita através de um reed switch mecânico, acionado 

quando um ímã passa no receptor do reed switch, o que ocorre uma vez a cada volta. 

  

Figura 7.25. Gráfico de dispersão dos pontos de teste do piranômetro sem identificação, 

com a curva de calibração correspondente. Abcissa em 𝑚𝑉 e ordenada em 𝑊/𝑚2. 
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O reed switch também é chamado de interruptor de lâminas e consiste em um dispositivo 

formado por um bulbo de vidro, no interior do qual existem lâminas flexíveis feitas de materiais 

ferrosos, que sofrem a ação de campos magnéticos. O bulbo de vidro é cheio com um gás 

inerte de modo a evitar a ação corrosiva do ar sobre as lâminas, o que afetaria o contato 

elétrico em pouco tempo [43], como mostrado na Fig. 7.27. 

Em condições normais, as lâminas estão separadas e nenhuma corrente pode circular 

através do componente, ou seja, ele opera como uma chave aberta. Aproximando um imã 

permanente do dispositivo, conforme mostrado na Fig. 7.28-A, a ação do campo magnético 

faz com que as lâminas se magnetizem e com isso se atraiam, unindo-se. Nestas condições 

o contacto elétrico é fechado. O reed switch e o ímã do sistema real são mostrados na Fig. 

7.28-B. [45] 

Figura 7.26. Anemômetro de conchas, já instalado no sistema real, acompanhado de biruta 
para inferência da direção do vento. 

Figura 7.27. Estrutura básica de um reed switch mecânico [45]. 
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O datalogger lê a velocidade do vento na forma de pulsos digitais (por isso os terminais do 

anemômetro são ligados à entrada P1, de contagem de pulsos do datalogger). Aplica-se, aos 

terminais do anemômetro, uma tensão de 5,68 𝑉. A cada vez que o reed switch se fecha, um 

sinal HIGH (5,68 𝑉) chega até a entrada de contagem de pulsos do datalogger, o qual detecta 

uma borda de subida e conta um pulso. Sempre que o circuto se abre de novo, ou seja, quando 

o ímã já não está mais em contato com o reed switch, o sinal desce ao nível LOW, graças a 

um resistor de 10 𝐾Ω, colocado entre o fio de sinal e o “terra” (ground). Este resistor pode ser 

visto no sistema real na Fig. 7.3, conectado diretamente nos terminais do datalogger. O 

circuito utilizado é baseado no trabalho de [46] e mostrado na Fig. 7.29. 

  

A 

B 

Figura 7.28. A Fig. 7.28-A traz o funcionamento do reed switch quando 
aproximado de um ímã permanente [45]. A Fig. 7.28-B mostra o reed switch 

encapsulado (preto), preso ao anemômetro do sistema real, e o ímã 
permanente, preso no rolamento, que faz o contato do reed switch se fechar 

a cada volta dada. 
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Não houve tempo hábil para a calibração do anemômetro em razão da ordem de prioridade 

no uso do túnel de vento do LEA/UnB, mas ele funcionou muito bem no sistema, como se 

pode verificar pela aplicação da sequência de equações que converte a contagem de pulsos 

em velocidade linear do vento. O datalogger realiza uma medição a cada 10 s, ou seja, a cada 

10 segundos, ele conta um número de pulsos 𝑛𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒. A cada 1 minuto, uma média, �̅�𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒, do 

valor das seis contagens realizadas é tirada e registrada. A seguir, basta aplicar a Eq. 7.2 para 

obter a relação entre �̅�𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 e o tempo de medição de 10 s, ou seja, a frequência, 𝑓𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜. 

𝑓𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜 =
�̅�𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒

10 𝑠
                                                                       (7.2) 

Depois, aplica-se a Eq. 7.3 para transformar a frequência, 𝑓𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜, em velocidade angular, 

𝜔𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜, 

𝜔𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜 = 2 𝜋 𝑓𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜                                                                  (7.3) 

e a Eq. 7.4 para transformar 𝜔𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜 em 𝑉𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜, 

𝑉𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜 = 𝜔𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜. 𝑅𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜                                                             (7.4) 

onde 𝑅𝑎𝑛𝑒𝑚𝑜 é o raio do anemômetro, medido do centro do rolamento até o centro de uma 

das conchas, que é 98 mm. A calibração do anemômetro no túnel de vento será feita no início 

do primeiro semestre de 2017, para deixá-lo pronto para uso das futuras gerações de alunos 

do LEA/UnB. 

  

  

 

Figura 7.29. Circuito para aplicação do reed switch como contador de pulsos do anemômetro [46]. 
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7.2.8. Potenciômetros 

O aspecto geral dos potenciômetros instalados no sistema real já foi mostrado na Fig. 4.9. 

Tratam-se de quatro potenciômetros lineares de 500 𝐾Ω de resistência máxima, variando no 

percurso de 270º, o que significa uma resolução de 1851 Ω
𝑔𝑟𝑎𝑢⁄ , ou 1,851 Ω

0,1°⁄ . 

Como abordado no Cap. 6, os sinais de tensão analógicos dos potenciômetros não foram 

lidos pelo datalogger, mas pelo Arduino Uno diretamente. Esta escolha se deu pelos fatos de 

que não havia mais entradas analógicas disponíves no datalogger e pensou-se que a leitura 

direta no Arduino tornaria a tomada de decisão do sistema de controle mais rápida e eficiente. 

A leitura analógica do Arduino Uno, no entanto, é significativamente imprecisa e uma 

flutuação de valores muito alta foi observada. Esperava-se poder minimizar estes erros com 

tratamento estatístico (ou seja, fazendo a aquisição de 10 valores e tirando uma média entre 

eles, média esta que ainda seria utilizada em nova média entre os quatro potenciômetros), 

como mostrado no Cap. 6. 

Para o procedimento de calibração dos potenciômetros, no entanto, decidiu-se usar o 

multímetro Mastech MAS830 (Fig. 7.18) como equipamento de medição. O procedimento 

consistia em fixar o inclinômetro da Fig. 3.10-A nos espelhos usando fita adesiva, 

desparafusar o parafuso de pressão da engrenagem do respectivo espelho e girar o espelho 

manualmente até que o inclinômetro marcasse -45º, ou algum valor próximo a este (Fig. 7.30). 

Neste ponto, tomariam-se dez medidas, espaçadas de 5 segundos cada, lidas no multímetro 

(Fig. 7.31). De 5º em 5º, faria-se o mesmo para todas as posições entre -45º e +45º e depois 

plotaria-se uma curva de calibração para cada um dos quatro potenciômetros. 

Figura 7.30. Primeira parte do procedimento de calibração dos potenciômetros: 
colocação manual dos espelhos na inclinação dos pontos de teste. 
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As curvas de calibração de cada um dos quatro potenciômetros são mostradas nas Figs. 

7.32 e 7.33. As tabelas com os valores obtidos estão no Apêndice L (Tabela Apêndice L.4). 

 

 

Figura 7.31. Segunda parte do procedimento de calibração dos potenciômetros: fazer dez 
leituras dos valores lidos, para cada inclinação, no multímetro e guardá-las em uma planilha 

para obter as curvas de calibração. 
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Figura 7.32. Gráfico de dispersão dos pontos de teste do potenciômetro do espelho 2, com a curva 

de calibração correspondente. Abcissa em 𝑉 e ordenada em 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠. 
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Figura 7.33. Gráficos de dispersão dos pontos de teste dos potenciômetros dos espelhos 6, 10 e 
14, com a curva de calibração correspondente. Abcissas em 𝑉 e ordenadas em 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠. 
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É importante ressaltar que a tensão fornecida pela fonte (5,68 𝑉) era significativamente 

estável, variando não mais que 0,01 V, e que a leitura feita pelo Multímetro MAS830 também 

era significativamente estável, variando não mais que 0,1𝑉 por leitura. Não há explicação outra 

para a enorme flutuação observada nas leituras com o Arduino do que a simples ineficiência 

do circuito de aquisição de dados analógicos deste microcontrolador. Os potenciômetros em 

si, como verificado pelos coeficientes de determinação, 𝑅2, obtidos, têm comportamentos 

fortemente lineares. 

7.2.9. Medição de vazão mássica: tubo de orifício e manômetro 

A medição de vazão mássica do sistema é feita a partir de um manômetro capaz de medir 

a pressão diferencial entre dois pontos adjacentes de uma placa de orifício (Fig. 7.34). A Placa 

de Orifício utilizada consiste em um disco com um orifício central e com duas tomadas de 

pressão, uma à jusante e outra à montante do disco. O ar escoa por dentro da tubulação e 

cria um diferencial de pressão, que é proporcional ao quadrado da vazão. Com a leitura 

correta e calibrada da pressão, pode-se mensurar e controlar a vazão do fluido. 

 O mestrando da UnB, [47], realizou um estudo em uma câmara de combustão e além de 

utilizar a placa de orifício, também a calibrou. Por esse motivo, as curvas de vazão pela 

variação da pressão dentro da placa de orifício foram feitas seguindo os mesmos moldes. 

O manômetro digital da marca Dwyer, modelo 477-1-FM, com faixa de operação entre 

0 𝑎 5 𝑘𝑃𝑎 e erro de medição de ±0,5%, mostrado na Fig. 7.34 (é o equipamento preto) foi 

utilizado para ler a diferença de pressão diferencial na placa de orifício. Com a finalidade de 

Figura 7.34. Placa de orifício com medidor de pressão diferencial para obtenção da vazão 
mássica do ar que entra no sistema. 



 135 

verificar os dados que o manômetro digital do medidor de vazão fornece, o manômetro tipo 

477 − 1 − 𝐹𝑀 foi conectado no tubo de Pitot do túnel de vento que se encontra no LEA/UnB. 

O túnel de vento encontrava-se calibrado e com um manômetro analógico acoplado. Variou-

se a velocidade do ventilador e os valores de pressão do manômetro digital e analógico foram 

registrados. 

Para mais detalhes a respeito da estimação da vazão mássica, ver o trabalho de Thiago 

Schmidt [22] e o trabalho de Ferreira [47]. 

7.3. A BANCADA SOLAR 

Introduzidos todos os sensores do sistema e seus métodos de calibração, apresenta-se 

agora a bancada em que estes sensores foram montados. A bancada solar, que é produto do 

trabalho deste autor, foi projetada para ser um instrumento de uso contínuo nos diversos 

projetos do LEA/UnB, dada sua significativa versatilidade e vasta gama de possibilidades de 

utilização. A base de sua estrutura vem de uma mesa gentilmente cedida e as paredes de 

baia vêm de uma escrivaninha descartada. A mesa foi montada e pintada, na cor branco-gelo, 

na Marcenaria da UnB, sob supervisão deste autor (Fig. 7.35). 

A mesa possui espaços com trilhos DIN padrão (DIN rails) e canaletas para paineis 

elétricos, comprados localmente, na loja Cecin Sarkis.  Três coolers foram montados na lateral 

da mesa (Fig. 7.36) com vistas a evitar o superaquecimento do driver do motor de passo, dos 

resistores do divisor de tensão e da fonte de 24V e 4,5A, que fornece energia para o driver, o 

qual é o componente do sistema que mais puxa corrente.  

Figura 7.35. Montagem da bancada solar na Marcenaria da UnB. 
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Cinco fontes de tensão separadas abastecem os componentes do sistema. De acordo com 

a nomenclatura da Fig. 7.37, elas fornecem tensão para:  

 

Fonte A Fonte B 

 
Fonte C 

 

Fonte D 

 

Fonte E 

 
Fonte F 

 

Figura 7.36. Vista lateral da bancada solar, mostrando os três coolers, responsáveis por 
resfriar, da esquerda para a direita, o driver do motor de passo, os resistores do divisor de 

tensão e a fonte de 24V e 4,5A que abastece o driver. 

Figura 7.37. Fontes de tensão da bancada solar. 

Cooler 1 

 

Cooler 2 

 
Cooler 3 
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 Fonte A: 12 𝑉, 1 𝐴, fornece tensão para os oito transdutores dos termopares 

(consumo de corrente estimado de 50𝑚𝐴 cada um), totalizando 400𝑚𝐴, com folga 

de 600𝑚𝐴; 

 Fonte B: 12 𝑉, 1 𝐴, fornece tensão para o datalogger (consumo de corrente 

estimado de 200𝑚𝐴), para o sensor de umidade relativa (consumo de corrente 

estimado de 100𝑚𝐴) e para a termorresistência (consumo de corrente estimado de 

100𝑚𝐴), totalizando 400𝑚𝐴, com folga de 600𝑚𝐴; 

 Fonte C: 5,68 𝑉, 1 𝐴. Este é o fornecimento real da fonte adquirida, especificada, a 

princípio, em 5 𝑉 pelo fabricante, mas que entrega mais que isso. Ela fornece 

tensão para o anemômetro (consumo de corrente de 5,68 𝑉
10 𝐾Ω⁄ = 0,568 𝑚𝐴), 

para o sensor de corrente (consumo de corrente de 10 𝑚𝐴) e para os quatro 

potenciômetros (consumo de corrente de 5,68 𝑉
500 𝐾Ω⁄ = 0,012 𝑚𝐴 cada), 

totalizando 11,14 𝑚𝐴, com folga de 988,6 𝑚𝐴. É importante denotar que o circuito 

de conversão TTL do driver é alimentado diretamente pelos 5 Vdc da saída do 

Arduino, sem utilizar esta fonte. O Arduino, por sua vez, é alimentado diretamente 

pelo computador, via cabo USB; 

 Fonte D: 24 𝑉, 4,5 𝐴, fornece tensão exclusivamente para o driver do motor de 

passo; 

 Fonte E: 12 𝑉, 1 𝐴, fornece tensão para os coolers 1 e 3, que resfriam o driver a 

fonte do driver, respectivamente; 

 Fonte F: 220V. Não é propriamente uma fonte, mas um fio de alimentação direto 

da rede elétrica, que liga o cooler 2, responsável por resfriar os resistores do divisor 

de tensão, que são os componentes que mais esquentam no sistema. 

As réguas que fornecem energia às fontes (Fig. 7.37) têm, cada uma, um fusível próprio, 

com limite de 6 𝐴 para desarme, o que confere uma camada extra de proteção para os 

equipamentos, pois evita picos de tensão. 

A Fig. 7.38 mostra uma visão geral da parte inferior do painel da bancada solar, vista de 

frente, com identificação dos bornes que carregam a alimentação para cada um dos 

componentes do sistema. 

Todos os componentes do sistema que necessitam de alimentação tem seu fio positivo (na 

convenção da bancada, positivo é sempre vermelho, negativo é sempre preto e fios de sinal 

são, em geral, vermelhos, mas, no caso dos potenciômetros especificametne, são azuis) 

passando por uma botoeira, como mostrado na Fig. 7.39. 
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Da esquerda para a direita de dois 
em dois bornes SAK: 

- Entrada de 12V vinda da fonte B; 

- Saída para o datalogger; 

- Saída para o sensor de umidade 
relativa; 

- Saída para a termorresistência. 

Da esquerda para a 
direita de dois em 
dois bornes SAK: 

- Entrada de 5V vinda 
da fonte C; 

- Saída para o sensor 
de corrente; 

- Saída para os 
potenciômetros; 

- Saída para o 
anemômetro. 

Da esquerda para a direita de dois 
em dois bornes SAK: 

- Entrada de 12V vinda da fonte A; 

- Saídas para os oito transdutores 
de termopares. 

 

Da esquerda para a direita de dois 
em dois bornes SAK: 

- Entrada de 24V vinda da fonte D; 

- Saída para o driver do motor de 
passo. 

Da esquerda para a 
direita de dois em dois 
bornes SAK: 

- Entrada de 12V vinda 
da fonte E; 

- Saída para os coolers 
1 e 3. 

 

Figura 7.38. Correspondência das entradas e saídas de alimentação da bancada solar, de acordo com a 
nomenclatura de fontes da Fig. 7.37. 



 139 

 

Todos os elementos que necessitam de fios longos (potenciômetros, anemômetro, 

termopares e motor de passo tem seus próprios ganchos para pendurar o fio enrolado quando 

o elemento não está em uso, como mostrado na Fig. 7.40. 

  

Anemômetro 

 

Driver Potenciômetros 

Sensor de corrente 

Termopares Datalogger 

Sensor de umidade Termorresistência 

Cooler 1 

Cooler 2 Cooler 3 

Figura 7.39. Identificação das botoeiras da bancada solar. 
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A Fig. 7.41 mostra, em detalhe da lateral da bancada solar, as conexões de alimentação 

do circuito TTL, que sai diretamente da saídade de 5 𝑉𝑑𝑐 do Arduino, e as conexões de 

alimentação dos potenciômetros, que vêm da Fonte C, passando nas borneiras SAK como 

mostrado na Fig. 7.38. Os fios de sinal dos potenciômetros, que são azuis, vêm dos sensores, 

passam pela terceira borneira de cada grupo de três da Fig. 7.41 e seguem para as entradas 

analógicas A0, A1, A2 e A3 do Arduino. 

  

Ganchos dos cabos 
dos potenciômetros 

Ganchos dos cabos 
dos termopares 

Ganchos dos cabos 
do anemômetro 

Figura 7.40. Vista de trás da bancada solar, mostrando os ganchos de sustentação dos cabos dos 
elementos com cabos mais longos. 

Alimentação do Circuito TTL 

Circuito TTL 
(Fig. 2.34) 

 

Alimentação e sinal dos 
potenciômetros 

 

Figura 7.41. Detalhe da vista lateral da bancada solar, com destaque para as conexões dos 
potenciômetros e para a alimentação do circuito de conversão do sinal do Arduino para os sinais 

TTL que o driver compreende. 
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Por último, a Fig. 7.42 mostra uma visão geral da bancada solar montada e pronta para 

operação. 

 

  

Figura 7.42. Visão geral da bancada solar, montada e pronta para operação. 
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Capítulo 8 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo traz os resultados experimentais obtidos com o protótipo, comentando sobre 

a performance do sistema de rastreamento solar e do sistema de instrumentação e as 

potencialidades e problemas detectados no sistema como um todo. São feitas considerações 

finais e são apontados os próximos passos a serem tomados em futuros trabalhos com o 

protótipo. 

8.1. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Todos os procedimentos experimentais realizados estão descritos em detalhes no trabalho 

do aluno Thiago Schmidt, [22]. Neste trabalho, eles serão apenas listados de modo a dar ao 

leitor uma ideia do que foi feito no projeto. As análises se concentrarão no desempenho dos 

sistemas de controle e instrumentação em cada um destes experimentos, bem como no papel 

deste autor em prover a manutenção e solução dos problemas mecatrônicos que apareceram. 

8.1.1. Experimento 1 – Desempenho da célula fotovoltaica 

Este experimento teve o objetivo de verificar a perda de eficiência da célula com o aumento 

de temperatura. Utilizou-se, neste experimento, o piranômetro de especificações 

desconhecidas e sinal de até 25 𝑚𝑉, abordado na seção 7.2.6, para medir a radiação global 

local; um termopar tipo K disponível no laboratório, que foi preso à célula em sua face inferior 

e quatro multímetros, para medir a corrente e a tensão de saída da célula, a tensão de saída 

do piranômetro e a temperatura do termopar tipo K. Para gerar corrrente na célula, um resistor 

de 3Ω e capacidade para até 10 A foi utilizado (Fig. 8.1).  

Figura 8.1. Setup do primeiro experimento, que visava acessar o desempenho da célula fotovoltaica. 
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A coleta de dados foi feita com um intervalo de 1 minuto, durante uma hora, entre 12:45 e 

13:45 horas. Percebe-se, pela Fig. 8.2-A, que os valores de energia flutuam no gráfico por 

conta da varição da temperatura, pois quando a radiação permanece constante por um 

intervalo de tempo, a temperatura se eleva, diminuindo assim a energia produzida. O gráfico 

da Fig. 8.2-B mostra a variação da temperatura pela variação da radiação. A elevada 

temperatura da célula, entre 50 e 70ºC, deve-se ao fato que pouca radiação solar está sendo 

convertida em energia elétrica, sendo assim dissipada na própria célula e uma pequena fração 

é transmitida para o ambiente externo por convecção e radiação [22]. 

𝑟𝑜𝑢𝑡𝐶1
 

 

𝑟𝑜𝑢𝑡𝐶1
 

A 

B 

Figura 8.2. Resultados do primeiro experimento, extraídos do trabalho de [22]. Na Fig. 
8.2-A, o gráfico de energia elétrica convertida em função da radiação. Na Fig.8.2-B, o 

gráfico da temperatura da superfície da célula em função da radiação global. 
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Neste experimento, o papel deste autor foi construir o setup experimental e garantir que as 

mensurações estavam ocorrendo dentro do esperado, cuidando do posicionamento dos 

multímetros para que estes não ficassem fora da sombra, o que poderia fazer com que seu 

desempenho fosse afetado. Tratou-se de um experimento simples do ponto de vista 

mecatrônico, mas que serviu para que se tivesse um diagnóstico inicial a respeito das 

potencialidades da célula fotovoltaica adquirida. 

8.1.2. Experimento 2 – Transmissividade do vidro do absorvedor 

O vidro utilizado no absorvedor (ver seção 2.3.3 e o trabalho de Thaigo Schmidt para 

detalhes [22]) possui transmissividade alta para comprimentos de onda pequenos, entre 400 

e 3000 nm. Para estimar a transmissividade do vidro utilizado no Projeto, foram utilizados 2 

piranômetros calibrados para medir a radiação global local, sendo que um deles encontrava-

se dentro de uma caixa revestida com tecido preto, para diminuir a reflexão dos raios na 

parede, e coberta com uma peça de vidro, assim como mostrado na Fig. 8.3.  

Figura 8.3. Setup do segundo experimento. Na Fig. 8.3-A, o posicionamento dos 
piranômetros. Na Fig. 8.3-B, o piranômetro da caixa sem vidro. Na Fig. 8.3-C, o 

piranômetro da caixa com vidro. 

A 

B C 
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O experimento foi realizado no dia 16 de setembro de 2016 e o céu estava praticamente 

limpo, com pouquíssimas nuvens. Apesar do sol não movimentar-se exatamente acima dos 

Piranômetros, a presença da caixa não causou sombra no sensor do Piranômetro, logo os 

dados medidos não foram influenciados. Do ponto de vista de instrumentação, neste ponto, a 

bancada solar ainda não estava pronta, mas o datalogger foi utilizado para a coleta de dados, 

como mostrado na Fig. 8.4. Para alimentar o datalogger, uma bateria automotiva de 12 𝑉 foi 

utilizada. 

 

A 

B 

Figura 8.4. Visão geral do setup do segundo experimento. Na Fig. 8.4-A, o posicionamento 
do equipamento de aquisição. Na Fig. 8.4-B, o equipamento de aquisição em ação. 
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O resultado do segundo experimento encontra-se na Fig. 8.5 e, através dos valores 

obtidos, estimou-se a transmissividade média do vidro em 0,82, valor similar ao obtido no 

estudo de [24].  

8.1.3. Experimento 3 – Eficiência do absorvedor solar 

Com a bancada solar já pronta, foi realizado, no dia 05/11/2016, dia claro e com poucas 

nuvens no céu, um experimento de eficiência do absorvedor solar sob radiação não 

concentrada. Foram utilizados cinco termopares em diferentes pontos do absorvedor, bem 

como um no solo, um na mesa e um medindo a temperatura do ar ambiente, junto a 

termorresistência. O absorvedor foi posicionado virado para cima (Fig. 8.6-A). 

Neste experimento não foi utilizada a bomba de ar para resfriamento das células, nem o 

anemômetro, ou os potenciômetros (o que é óbvio, dado que não se utilizaram os espelhos). 

Todos os outros sensores foram utilizados, incluindo o piranômetro LI200X, preso ao andaime 

que aparece na Fig.8.6-A, já com o anel de sombreamento (Fig. 7.23) e operaram conforme 

o esperado, com exceção de um dos termopares, que era o que media a temperatura entre o 

duto e a base de madeira (Fig. 8.6-C). O transdutor correspondente acendeu a luz vermelha 

(𝐸𝑅𝑅), indicando que não conseguia captar o sinal do termopar. 

Posterior análise da situação mostrou que o problema estava na pressão que o termopar 

sofria no ponto em que entrava na parede da base de madeira do absorvedor, pois o furo 

aberto nesta parede era de pequeno diâmetro, apertando o termopar. Depois de retirado da 

situação desfavorável, o termopar voltou a funcionar normalmente e o furo foi alargado. 

Figura 8.5. Resultado do segundo experimento. Influência da transmissividade do vidro na 
medição da radiação global. Em azul, a radiação solar global captada pelo piranômetro sem 

o vidro. Em vermelho, a radiação solar global captada pelo piranômetro com o vidro. 
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A 

B 

C 

Figura 8.6. Na Fig. 8.6-A, uma visão geral do terceiro experimento. Na Fig. 8.6-B, o detalhe da 
lateral da bancada, na qual o circuito entre a células e os resistores estava fechado e o cooler 
2 estava ligado, resfriando os resistores do divisor de tensão. Na Fig. 8.6-C, um screenshot da 

tela do computador, com os dados medidos pelos datalogger sendo atualizados em tempo 
real. É possível observar que todos os valores fazem sentido, quando aplicadas as curvas de 

calibração, exceto o do termopar 7, que era o que estava comprimido. 
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A Fig. 8.7 mostra os resultados de medição de temperatura feitos neste experimento. Para 

uma análise completa destes dados, ver o trabalho de Thiago Schmidt [22]. 

 

8.1.4. Experimento 4 - Eficiência do sistema completo 

O quarto e último experimento realizado foi o único em que o sistema de controle de 

posicionamento dos espelhos atuou em condições reais. A data de realização foi 29/11/2016. 

Quanto ao desempenho do sistema de instrumentação (bancada solar), todos os sensores se 

comportaram bem, excetuando-se dois termopares. Um deles estava colocado por dentro do 

duto, para medir a temperatura de sua parede interna, e o outro estava colocado entre o duto 

e a base de madeira, mesmo local onde houve defeito no experimento passado. 

Desta vez, no entanto, o motivo do defeito foi outro, como constatado em análise posterior: 

os dois termopares que incorreram em erro foram dobrados, ao menos por duas vezes ao 

longo da extensão de seus 5m de cabo, em ângulos muito fechados, o que causou estresse 

no equipamento. Nestes dois casos, o erro que apareceu não foi aleatório, mas sistemático, 

dado que os dois não entrara em erro no transdutor (𝐸𝑅𝑅), tendo continuado a mandar sinal, 

mas este sinal não fazia sentido, posi marcava uma temperatura desconexa com a realidade. 

Outro problema que apareceu não foi propriamente um defeito de instrumentação, mas 

gerou perda de dados. Uma das conexões de solda das células dentro do absorvedor se 

rompeu, provavelmente durante a montagem do setup completo, abrindo o circuito, o que 

Figura 8.7. Resultado do terceiro experimento. Curva de evolução das diversas 
temperaturas ao longo dos 50 minutos de experimento. Para mais detalhes, sobre o 

significado dos dados, ver o trabalho de Thiago Schmidt, [22]. 
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impossibilitou a medição de tensão e corrente, que havia funcionado perfeitamente no 

experimento anterior. O setup geral do experimento é mostrado na Fig. 8.8. 

O controle da bomba de ar foi feito da seguinte forma: conectou-se a bomba de ar ao 

inversor de frequência (modelo CFW-06, da fabricante WEG) do túnel de vento do LEA/UnB 

e ajustou-se a vazão do ar variando a frequência no inversor até atingir certo valor aproximado 

de diferença de pressão na placa de orifício, obtendo-se, assim, a vazão de saída da bomba. 

Para mais detalhes sobre este valor, ver o trabalho de Thiago Schmidt [22]. 

Figura 8.8. Visão geral do setup do quarto experimento. Na Fig. 8.8-A, o sistema de controle e 
instrumentação completo. Na Fig. 8.8-B, o absorvedor iluminado. 

A 

B 
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É de significativa relevância denotar, antes da análise dos dados, que, com o tempo, em 

razão dos diversos testes, montagens e remontagens da estrutura do concentrador, um total 

de nove mancais de sustentação dos espelhos ficaram folgados, o que prejudicou o contato 

das respectivas engrenagens com a cremalheira e, consequentemente, a resposta de alguns 

espelhos ao movimento do motor. 

Para tentar corrigir este problema, os experimentadores tentaram fazer um ajuste manual 

nestes mancais que estavam mais folgados, o que resultou, no caso de três destes nove 

mancais, em um contato forte demais, que dificultava o movimento da cremalheira e impedia 

até que os espelhos fossem manualmente recalibrados sem que fossem inteiramente 

retiradose recolocados, o que não era possível durante o experimento. 

Os resultados das temperaturas dos seis termopares que apresentaram medidas úteis são 

mostrados na Fig. 8.9 e possibilitarão a discussão sobre o desempenho das malhas de 

controle.  

Figura 8.9. Resultado do quarto experimento. Curva de evolução das diversas temperaturas 
ao longo do período de experimento, dividida em quatro diferentes momentos. Tempo em 

horas e minutos no eixo das abscissas e temperatura em ℃ no eixo das ordenadas. 
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Como se observa da Fig. 8.9, em termos de instrumentação, aquelas temperaturas que 

deveriam ser as mais altas, de acordo com a teoria, foram, de fato, as mais altas e na ordem 

correta (que era temperatura da célula, 𝑇𝑝𝑣, saguida da temperatura do vidro, 𝑇𝑔, e da 

temperatura de saída do ar, 𝑇𝑓𝑜) e as temperaturas que deveriam ser mais baixas foram, de 

fato, mais baixas e na ordem correta (que era de temperatura da madeira, 𝑇𝑤, seguida da 

temperatura do solo, 𝑇𝑠 e da temperatura de entrada do ar, 𝑇𝑓𝑖), o que atesta a qualidade do 

sistema de instrumentação proposto em promover o sensoriamento do concentrador. 

Em termos de controle, no entanto, não foi possível, infelizmente, em nenhum momento, 

atingir o regime estacionário das temperaturas que dependiam do sistema de controle dos 

espelhos, dado que os algoritmos de controle implementados não conseguiram, neste 

experimento, sustentar a concentração dos raios solares nas células fotovoltaicas do 

absorvedor. As temperaturas que não dependiam do sistema de espelhos (temperatura da 

madeira, 𝑇𝑤, temperatura do solo, 𝑇𝑠 e temperatura de entrada do ar, 𝑇𝑓𝑖), como se pode ver 

na Fig. 8.9, atingiram o regime estacionário, tendo crescido de maneira estável, mas as outras 

não. 

As flutuações de temperatura observadas ao longo do experimento se deveram ao fato de 

que, a cada determinado intervalo de tempo, era realizada uma recalibração manual dos 

espelhos, que levava aos picos de temperatura observados ao longo de todo o período do 

experimento, mas, em seguida, como o sistema de controlenão conseguia sustentar a 

concentração, as temperaturas passavam a cair. 

O trecho do gráfico da Fig. 8.9 denominado “Momento 1” é um trecho em que ainda se 

estava montando o equipamento e que o sistema de controle ainda não estava ligado. O 

sistema, inclusive, foi tirado do ar entre 10h51min e 11h36min, como se pode ver no eixo das 

abscissas do gráfico, para ajustes nos programas e reupload dos códigos no Arduino. 

Durante o “Momento 2”, a malha de controle utilizada foi a malha aberta com o rastreador 

cronológico. É possível ver que, em todos os picos, a queda de temperatura ocorre, mas é 

atenuada pela malha de controle, diferentemente do “Momento 1”, em que a queda era 

imediata. O que se conclui é que o sistema de controle em malha aberta estava, sim, atuando 

corretamente, mas o sistema de transferência de movimento via cremalheria e engrenagens 

não estava conseguindo transferir toda a rotação do motor de passo em razão da folga em 

alguns mancais e do excessivo aperto em outros. Nos momentos de recalibração manual, 

inclusive, era perceptível que os espelhos mais afastados do motor precisavam de mais ajuste 

que aqueles mais próximos. 

Durante o “Momento 3”, foi realizada uma primeira tentativa de controle em malha híbrida. 

Como se vê na Fig. 8.9, o resultado foi pior que com o controle em malha aberta, tendo sido 

perdidas as quedas atenuadas de temperatura. Isto se deu por três motivos. O primeiro, como 



 152 

se abordou no Cap.7, é que a entrada de leitura analógica do Arduino não é boa. O valor de 

tensão nos potenciômetros, lido pelo Arduino, sofria flutuações significativas. Leituras que 

deveriam ser de 3,5 𝑉, por exemplo, variavam entre 2,9 𝑉 e 3,4 𝑉. Não foi nem possível 

identificar se se tratava de erro aleatório ou sistemático. Muito provavelmente era uma mistura 

dos dois. O segundo motivo era de que a direção de ajuste, explanada corretamente na seção 

6.3 (mais especificamente na Fig. 6.7), estava errada no código, naquele momento. Erros de 

sinal negativo estavam sendo erroneamente compensados no sentido horário e erros de sinal 

positivo estavam sendoerroneamente compensados no sentido anti-horário. O terceiro motivo 

é a já abordada imprecisão do contato engrenagem-cremalheira. 

Para tentar melhorar a eficiência da malha de controle, corrigiu-se imediatamente o 

segundo motivo de erro e tentou-se atenuar o primeiro motivo por meio da adição de um 

tratamento estatístico. Foi neste ponto que se inseriu, no código “Hybrid_Loop_Function.m” 

as dez leituras de cada potenciômetro antes da tirada da mediana entre os erros dos quatro 

potenciômetros (antes apenas uma leitura era feita para cada potenciômetro). Optou-se pelo 

número de dez leituras porque se temia que mais leituras deixassem o tempo de computação 

muito longo e atrapalhassem o desempenho geral do algoritmo. 

A partir do “Momento 4”, as correções fizeram algum efeito e, pela primeira vez em toda a 

duração do experimento, pode-se ver um comportamento crescente nas temperaturas, em 

destaque na Fig. 8.9, mesmo que por pouco tempo. As quedas continuaram ocorrendo e foi 

possível observar que a tentativa de tratamento estatístico não ajudou em nada a eliminar o 

significativo desvio entre as leituras nas entradas analógicas do Arduino. O único fator de 

melhora foi mesmo o sentido de correção dos erros detectados. Nada se pode fazer, no 

momento do experimento, quanto ao contato entre engrenagens e cremalheira. 

Apesar da ineficiência das malhas de controle, o pico máximo de temperatura na superfície 

das células, de 170 ℃, alcançado às 13h38min, foi um resultado significativo. Deve-se 

lembrar, inclusive, que, como comentado, três dos espelhos estavam com contatos fortes 

demais com a cremalheira durante o experimento e não podiam ser manualmente ajustados, 

ou seja, apenas doze espelhos estavam, de fato, trabalhando na concentração, o que permite 

concluir que, caso todos os espelhos estivessem operantes, o valor de temperatura máxima 

seria ainda maior, podendo chegar aos 200 ℃ previstos no modelo teórico do aluno Thiago 

Schmidt, que é descrito em [22]. 

8.2. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PROJETOS FUTUROS 

O Distrito Federal é área fortemente propícia para utilização de tecnologias de energia solar 

concentradoras. O potencial de DNI na região supera em 5 a 10% o potencial para 
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aproveitamento de radiação global via panéis solares não concentrados e o clima seco e céu 

com poucas nuvens são fatores cruciais para o aproveitamento deste alo potencial de DNI. 

Pensando nisso, realizou-se, neste trabalho, a construção de um concentrador solar tipo 

linear fresnel para uso na cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil, e de uma bancada de 

instrumentação para uso em projetos CPV/T e CSP. 

A bancada de instrumentação, também chamada de bancada solar, obteve excelente 

rendimento e funcionou como esperado, viabilizando a concentração dos dados em um só 

centro de operações e mostrando os dados em uma única tela de computador, o que simplifica 

significativamente a procura e correção de pequenos erros durante os experimentos, bem 

como a produção de relatórios. 

A bancada solar contava, ao final deste trabalho, com um datalogger CR1000 da Campbell 

Scientific e 16 sensores, sendo oito termopares tipo J, uma termorresistência, um sensor de 

umidade relativa analógico, um piranômetro para mensuração da radiação global, um 

piranômetro com anel de sombreamento para medição da radiação difusa, um divisor de 

tensão para mensuração de tensões até 10 𝑉 nas células fotovoltaicas, um sensor de corrente 

por efeito Hall, também para as células fotovoltaicas, um anemômetro com reed switch para 

contagem de pulsos a cada volta e um inclinômetro digital para ajuste manual dos espelhos 

do concentrador. 

A bancada também conta com três coolers, cinco fontes de tensão, um driver de motor de 

passo, um Arduino Uno e toda a eletrônica necessária para comunicar o driver e o 

microcontrolador, sem falar da eletrônica para receber sinal de até quatro potenciômetros nas 

entradas analógicas do Arduino. 

Todos os sensores, excetuando o anemômetro, já se encontram calibrados e têm uma 

curva de calibração bem definida, construída a partir de procedimentos de calibração 

cuidadosos. É compromisso deste autor calibrar o anemômetro no primeiro semestre de 2017, 

deixando a bancada solar, herança deste projeto, inteiramente preparada para uso em novos 

projetos com o concentrador linear fresnel, ou outros trabalhos CPV/T ou CSP. 

Outros legados deixados por este trabalho são o algoritmo de localização da posição do 

sol (“main_sun_position.m”), via ângulo de azimute (𝐴𝑧) e ângulo de elevação (𝐸𝑙), que 

também calcula o horário local de alvorada, de meio-dia e de pôr-do-sol, e o algoritmo de 

predição da inclinação dos espelhos em função da localização do sol no céu (“tilt_angles.m”). 

Uma sugestão de estudo que este autor considera valioso e passível, inclusive, de 

publicação em revista científica, é uma validação experimental do algoritmo de predição da 

inclinação dos espelhos em função da localização do sol no céu (“tilt_angles.m”). Para tanto, 

bastaria que fossem adquiridos mais 14 inclinômetros digitais, para que cada um ficasse 

permanentemente ligado a um espelho, usando fita dupla face, o que permitiria, por meio de 
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sucessivos testes de campo, diagnosticar se a configuração predita de fato corresponde à 

configuração de inclinação que gera a maior concentração para determinado dia e horário. 

Esta adição dos inclinômetros digitais permanentes, um para cada espelho, ainda teria a 

vantagem de poupar muito tempo durante a calibração inicial dos espelhos, antes de cada 

experimento. Este processo, atualmente, leva cerca de uma hora dado que, para cada 

espelho, o único inclinômetro digital que se tem deve ser descolado e recolado, o que exige 

trabalho e tempo consideráveis. 

Outra vantagem dos inclinômetros permanentes é a facilidade na detecção de imprecisões 

mecânicas em espelhos específicos. No sistema atual, é complicado identificar quais espelhos 

apresentam imperfeições no contato entre engrenagem e cremalheira, bem como o grau de 

erro que estas imperfeições impõem ao movimento, o que poderia ser facilmente identificado 

se se contasse com uma atualização de posição precisa e em tempo real, de cada espelho 

individualmente. 

Outra sugestão que este autor julga ser significativamente valiosa seria a aquisição de 

um módulo GPS (do inglês, Global Positioning System) para Arduino, que possibilitaria a 

aquisição de dados de latitude e longitude automaticamente, sem necessidade de alterar os 

códigos a cada vez que se mudasse o concentrador de lugar e ainda aumentaria a precisão 

do algoritmo de localização do sol no céu, dado que ele é diretamente dependente da posição 

geográfica. 

Ainda a serem melhorados estão os algoritmos de controle em malha aberta 

(“Open_Loop_Function.m”) e em malha híbrida (“Hybrid_Loop_Function.m”). Sugestões de 

pontos a serem melhorados para que o sistema de controle funcione mais eficientemente são: 

 Para melhorar tanto o controle em malha aberta, quanto o controle em malha 

híbrida, sugere-se substituir os mancais atuais por mancais novos, do mesmo 

modelo, diminuindo a influência de imperfeições mecânicas sobre o resultado das 

malhas de controle. Esta é a mudança mais urgente a ser realizada; 

 Para melhorar, especificamente, o controle em malha aberta, sugere-se considerar 

o uso do algoritmo modificado de [30] apresentado na Fig. 4.4, em que os próprios 

pulsos do motor de passo são usados como uma espécie de retroalimentação de 

posição dos espelhos. Esta ideia, no entanto, somente funcionará se os mancais 

atuais forem realmente trocados, dado que, se ainda houverem mancais frouxos, 

que tornam ruim o contato engrenagem-cremalheira, o giro do motor de passo não 

necessariamente corresponderá à inclinação dos espelhos; 

 Para melhorar, especificamente, o controle em malha híbrida sugere-se a escolha 

de uma das opções seguintes: 
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o Substituir os potenciômetros por encoders digitais de alta resolução (pelos 

menos 1024 pontos por volta) para melhorar a precisão da medida de 

inclinação dos espelhos; ou 

o Manter os potenciômetros, mas trabalhar a eletrônica de recepção do sinal 

para que ele seja recebido de forma mais estável pela entrada analógica do 

Arduino; ou 

o Substituir a cremalheira e engrenagens por motores de passo individuais, 

cada um com driver próprio, o que tornaria desnecessário o uso de 

quaisquer sensores de retroalimentação, dado que, como apresentado na 

seção 2.4, os motores de passo têm excelente repetibilidade e estabilidade 

de posicionamento e, sem as engrenagens e cremalheira como 

intermediários, as imperfeições mecânicas seriam mínimas, o que faria com 

se fosse possível associar diretamente a posição dos espelhos com a 

rotação do motor de passo. O driver que é atualmente utilizado é 

significativamente bom, no entanto, dado que cada driver ocuparia três 

pinos digitais do Arduino (totalizando 45 pinos para cada um dos 15 

espelhos), seria necessária a substituição do Arduino Uno por um Arduino 

Mega 256, o qual conta com 51 entradas digitais. 

 Ainda para melhorar o controle em malha híbrida, sugere-se a adição de uma 

redundância no sistema de detecção de erros de posicionamento dos espelhos, na 

forma de dois sensores fotoelétricos, sendo um colocado de cada lado do 

absorvedor de modo que, quando o foco dos espelhos se desloca para fora do 

absorvedor, um dos sensores o capta e demanda a correção do posicionamento 

para o lado correspondente (de acordo com a ideia das Figs. 4.5 e 4.6). Esta ideia 

é de simples implementação e agregará alto valor ao sistema, já que este passará 

a ter retroalimentação direta pelo sol, e não mais somente pelas equações solares, 

ou seja, o sistema se tornará menos dependente do algoritmo de predição da 

localaização do sol no céu. Esta ideia, no entanto, somente funcionará se os 

mancais forem realmente trocados, dado que, se ainda houverem mancais frouxos, 

será possível que os dois sensores fotoelétricos recebam luz ao mesmo tempo, o 

que confundiria o sistema. 

Em qualquer destes casos e para todas as malhas de controle, sugere-se, também, 

considerar o uso de half-stepping ou microstepping no motor de passo, de modo a 

aumentar a resolução do passo do motor. O efeito negativo desta ideia seria o aumento do 

gasto energético do motor de passo, dado que estes dois modos de operação alternativos 

requerem influxo ininterrupto de corrente, sob pena de perder um ou mais passos. O modelo 

de driver utilizado no projeto (Maxtron R1.00) já conta com modo de operação em half-
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stepping, como mostrando na seção 2.5, então poderia valer a pena tentar implementar este 

modo no sistema atual para checar se o ganho de resolução é significativo. Para 

implementação de microstepping, no entanto, um novo driver, provavelmente mais caro, teria 

de ser comprado. 

Por fim, de maneira geral, pôde-se concluir que o módulo linear fresnel construído pode 

sim ser eficiente para geração de energia em larga escala na região do Distrito Federal, desde 

que mais módulos sejam construídos e mais estudos sejam realizados. Como últimas 

sugestões para projetos futuros, baseadas na experiência do autor em um ano trabalhando 

neste projeto, (i) as células fotovoltaicas não apresentaram bom rendimento e talvez fosse 

melhor, no futuro, concentrar esforços na tecnologia CSP, em oposição à tecnologia CPV/T; 

(ii) adicionar um concentrador secundário ao redor do absorvedor, para aumentar a área de 

absorção seria a melhor forma de otimizar a captação de raios solares, retirando muito do 

fardo que o sistema de controle carrega em sistemas que só possuem um concentrador 

primário. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Modelagem dos componentes mecânicos do sistema. 

Cada componente mecânico do sistema recebeu uma modelagem única. Os componentes 

mecânicos envolvidos são (i) acoplamento de motor (motor shaft coupling); (ii) eixos (shafts); 

(iii) espelhos (mirrors); (iv) engrenagens (gears); (v) rolamentos (bearings); (vi) acoplamentos 

de espelhos (mirror couplings); e (vii) cremalheira (rack). As dimensões e propriedades de 

cada um destes elementos recebem subscritos diferentes, como mostrado em detalhes neste 

Apêndice. 

Alguns valores de propriedades importantes para todos os componentes são: 

 𝐸𝑐𝑠 = 207 𝐺𝑃𝑎 é o módulo de elasticidade do aço carbono; 

 𝐺𝑐𝑠 = 79,3 𝐺𝑃𝑎 é o módulo de rigidez do aço carbono; 

 𝜌𝑐𝑠 = 7850 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  é a densidade do aço carbono; 

 𝐸𝑎𝑙 = 71,7 𝐺𝑃𝑎 é o módulo de elasticidade do alumínio; 

 𝐺𝑎𝑙 = 26,9 𝐺𝑃𝑎 é o módulo de rigidez do alumínio; 

 𝜌𝑎𝑙 = 2700 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  é a densidade do alumínio; 

 𝜌𝑙𝑎𝑡 = 8600 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  é a densidade do latão (liga metálica de cobre e zinco). 

A.1. ACOPLAMENTO DE MOTOR (MOTOR SHAFT COUPLING) 

Existe apenas um acoplamento de motor no sistema, feito de alumínio, revendido por 

Márcio Nunes de Sales no Mercado Livre, suportando torque máximo de 3 𝑁. 𝑚. O modelo 

esquemático deste acoplamento é mostrado na Fig. Apêndice A.1. Este acoplamento é 

representado pelo subscrito 𝐶1. Ele liga o eixo do motor ao eixo 𝑆1. O acoplamento no sistema 

real é mostrado na Fig. Apêndice A.2. A nomenclatura para esta peça, bem como suas 

dimensões reais são: 

 𝐿1𝐶1
= 7,2 𝑚𝑚 é o comprimento da primeira parte do acoplamento de motor 𝐶1; 

 𝑟1𝐶1
= 4 𝑚𝑚 é o raio interno da abertura do primeiro lado (lado do motor); 

 𝐿2𝐶1
= 7,2 𝑚𝑚 é o comprimento da segunda parte do acoplamento de motor 𝐶1; 

 𝑟2𝐶1
= 5 𝑚𝑚 é o raio interno da abertura do primeiro lado (lado da engrenagem-

pinhão); 
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 𝑟𝑜𝑢𝑡𝐶1
= 12,5 𝑚𝑚 é o raio externo do acomplamento 𝐶1; 

 𝐿𝑚𝑖𝑑𝐶1
= 15,6 𝑚𝑚 é o comprimento da parte do meio do acoplamento de motor 𝐶1; 

 𝑚1𝐶1
é a massa do acoplamento de motor 𝐶1, dada por 

𝑚1𝐶1
= 𝜌𝑎𝑙  𝜋 (𝑟𝑜𝑢𝑡𝐶1

2 − 𝑟1𝐶1

2) 𝐿1𝐶1
                             (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 1) 

 𝑚2𝐶1
é a massa do acoplamento de motor 𝐶1, dada por 

𝑚2𝐶1
= 𝜌𝑎𝑙  𝜋 (𝑟𝑜𝑢𝑡𝐶1

2 − 𝑟2𝐶1

2) 𝐿2𝐶1
                             (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 2) 

 𝑚𝑚𝑖𝑑𝐶1
é a massa do acoplamento de motor 𝐶1, dada por 

𝑚𝑚𝑖𝑑𝐶1
= 𝜌𝑎𝑙  𝜋 𝑟𝑜𝑢𝑡𝐶1

2 𝐿𝑚𝑖𝑑𝐶1
                                    (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 3) 

 𝑚𝐶1
 é a massa total do acoplamento de motor 𝐶1, dada por 

𝑚𝐶1
= 𝑚1𝐶1

+ 𝑚2𝐶1
+ 𝑚𝑚𝑖𝑑𝐶1

                                      (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 4) 

 𝐼𝐶1
 é o momento de inércia total do acoplamento de motor 𝐶1, em 𝑘𝑔. 𝑚2, ao redor 

do eixo horizontal (em vermelho na Fig. Apêndice A.1), dado por 

𝐼𝐶1
=

𝑚1𝐶1

8
(𝑟𝑜𝑢𝑡𝐶1

2 + 𝑟1𝐶1

2) +
𝑚2𝐶1

8
(𝑟𝑜𝑢𝑡𝐶1

2 + 𝑟2𝐶1

2) +
𝑚𝑚𝑖𝑑𝐶1

8
(𝑟𝑜𝑢𝑡𝐶1

2)         (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 5) 
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Figura Apêndice A.1. Modelo esquemático do acoplamento do motor. 
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A.2. EIXOS (SHAFTS) 

Existem três tipos de eixos no sistema, todos de aço carbono, não-vazados, com duas 

mudanças de diâmetro de eixo ao longo de sua extensão e representados pelo subscrito 𝑆: 

 𝑆1 é o eixo que liga o motor à engrenagem-pinhão, a qual guia a cremalheira. Só 

existe um elemento deste tipo no sistema. Este é o único eixo que possui apenas 

uma mudança de diâmetro ao longo de sua extensão, mas o modelo esquemático 

geral também se aplica a ele, bastando zerar o comprimento e o raio da parte do 

eixo que não existe; 

 𝑆2,𝑖 é o eixo do espelho 𝑖 que é acoplado à uma engrenagem (ou seja, está do lado 

mais próximo da cremalheira). Existem 15 elementos deste tipo no sistema, sendo 

um para cada espelho. Este elemento conta com uma rosca na extremidade mais 

longa para inserção da porca anti-deslizante que segura a engrenagem; 

 𝑆3,𝑖 é o eixo do espelho 𝑖 que é acoplado à uma engrenagem (ou seja, está do lado 

mais próximo da cremalheira). Existem 15 elementos deste tipo no sistema, sendo 

um para cada espelho. 

Todos os eixos foram produzidos no SG-9 da UnB. Seu modelo esquemático é mostrado 

na Fig. Apêndice A.3 e um exemplo de eixo do sistema real é mostrado na Fig. Apêndice A.4. 

A nomenclatura para esta peça, bem como suas dimensões reais são: 

 𝐿1𝑆1
= 40𝑚𝑚 é o comprimento da primeira parte do eixo 𝑆1. 

 𝐿2𝑆1
= 30𝑚𝑚 é o comprimento da segunda parte do eixo 𝑆1; 

 𝑟1𝑆1
= 5𝑚𝑚 é o raio da primeira parte do eixo 𝑆1; 

Figura Apêndice A.2. Acoplamento do motor no sistema real 
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 𝑟2𝑆1
= 7,5𝑚𝑚 é o raio da segunda parte do eixo 𝑆1; 

 𝐿1𝑆2,1
= 40𝑚𝑚 é o comprimento da primeira parte do eixo 𝑆2,𝑖. 

 𝐿2𝑆2,𝑖
= 30𝑚𝑚 é o comprimento da segunda parte do eixo 𝑆2,𝑖; 

 𝐿3𝑆2,𝑖
= 5𝑚𝑚 é o comprimento da terceira parte do eixo 𝑆2,𝑖; 

 𝑟1𝑆2,𝑖
= 25𝑚𝑚 é o raio da primeira parte do eixo 𝑆2,𝑖; 

 𝑟2𝑆2,𝑖
= 7,5𝑚𝑚 é o raio da segunda parte do eixo 𝑆2,𝑖; 

 𝑟3𝑆2,𝑖
= 2,5𝑚𝑚 é o raio da terceira parte do eixo 𝑆2,𝑖; 

 𝐿1𝑆3,1
= 15𝑚𝑚 é o comprimento da primeira parte do eixo 𝑆3,𝑖. 

 𝐿2𝑆3,𝑖
= 15𝑚𝑚 é o comprimento da segunda parte do eixo 𝑆3,𝑖; 

 𝐿3𝑆3,𝑖
= 5𝑚𝑚 é o comprimento da terceira parte do eixo 𝑆3,𝑖; 

 𝑟1𝑆3,𝑖
= 15𝑚𝑚 é o raio da primeira parte do eixo 𝑆3,𝑖; 

 𝑟2𝑆3,𝑖
= 10𝑚𝑚 é o raio da segunda parte do eixo 𝑆23𝑖; 

 𝑟3𝑆3,𝑖
= 2,5𝑚𝑚 é o raio da terceira parte do eixo 𝑆3,𝑖; 

 𝑚1𝑆𝑋
 é a massa da primeira parte do eixo 𝑆𝑋, onde 𝑋 =  1,2 𝑜𝑢 3, e é dada por 

𝑚1𝑆𝑋
= 𝜌𝑐𝑠 𝜋 (𝑟1𝑆𝑋

2) 𝐿1𝑆𝑋
                                             (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 6) 

 𝑚2𝑆𝑋
 é a massa da segunda parte do eixo 𝑆𝑋, onde 𝑋 =  1,2 𝑜𝑢 3, e é dada por 

𝑚2𝑆𝑋
= 𝜌𝑐𝑠 𝜋 (𝑟2𝑆𝑋

2) 𝐿2𝑆𝑋
                                           (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 7) 

 𝑚3𝑆𝑋
 é a massa da terceira parte do eixo 𝑆𝑋, onde 𝑋 =  1,2 𝑜𝑢 3, e é dada por 

𝑚3𝑆𝑋
= 𝜌𝑐𝑠 𝜋 (𝑟2𝑆𝑋

2) 𝐿2𝑆𝑋
                                           (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 8) 

 𝑚𝑆𝑋
 é a massa total do eixo 𝑆𝑋, onde 𝑋 =  1,2 𝑜𝑢 3, e é dada por 

𝑚𝑆𝑋
= 𝑚1𝑆𝑋

+ 𝑚2𝑆𝑋
+ 𝑚3𝑆𝑋

                                                (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 9) 

 𝐼𝑆𝑋
 é o momento de inércia total do eixo 𝑆𝑋, em 𝑘𝑔. 𝑚2, onde 𝑋 =  1,2 𝑜𝑢 3, ao redor 

do eixo horizontal (em vermelho na Fig. Apêndice A.3), dado por 

𝐼𝑆1
=

𝑚1𝑆1
+ (𝑟1𝑆1

)
2

8
+

𝑚2𝑆1
+ (𝑟2𝑆1

)
2

8
+

𝑚3𝑆1
+ (𝑟3𝑆1

)
2

8
                  (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 10) 
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𝐿3𝑆𝑋
 

 

𝐿  

𝑟1𝑆𝑋
 

 

𝑟  

𝑟2𝑆𝑋
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𝑚1𝑆𝑋

 

 

𝑚  

𝑚2𝑆𝑋
 

 

𝑚  

𝑚3𝑆𝑋
 

 
𝑚3  

A 

B 

Figura Apêndice A.3. Modelo esquemático dos eixos do sistema. 

Figura Apêndice A.4. Eixo tipo 𝑆2 no sistema real, antes da inserção no 
mancal correspondente. A terceira parte do eixo não pode ser vista na 

Figura A, pois o acoplamento do espelho já havia sido 
permanentemente conectado (pelo método do amassamento da ponta), 
mas é possível visualizá-la por dentro do acoplamento, como mostrado 

na Figura B. 
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A.3. ESPELHOS (MIRRORS) 

Os espelhos (mirrors) são denotados pelo subscrito 𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟 e por um índice 𝑖, que é 

crescente a partir do lado do motor, com 𝑖 =  1, 2, 3, . . . ,14 ,15. Todos os espelhos são iguais 

entre si e foram comprados localmente, na loja SIA Glass. O modelo esquemático do espelho 

segue na Fig. Apêndice A.5. A Fig. Apêndice A.6 mostra alguns dos espelhos no sistema real. 

A nomenclatura para esta peça, bem como suas dimensões reais são: 

 𝐿𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖 = 1500 𝑚𝑚 é o comprimento do espelho 𝑖; 

 𝑊𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖 = 125 𝑚𝑚 é a largura do espelho 𝑖; 

 𝐻𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖 = 4𝑚𝑚 é a espessura do espelho 𝑖; 

 𝑚𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖 = 2,249 𝑘𝑔 é a massa do espelho i; 

 𝐼𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖 é o momento de inércia do espelho i. Em razão da excentricidade dinâmica 

(𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖) do espelho, aplica-se o teorema dos eixos paralelos e o momento fica 

𝐼𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖 =
𝑚𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖  (𝑊𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖

2 + 𝐻𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖
2)

12
+ 𝑚𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖 . (𝐸𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟,𝑖)

2
         (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 11) 

 

 

  

𝐻𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
 

 

𝐻  

Figura Apêndice A.5. Modelo esquemático do espelho. 
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A.4. ENGRENAGENS (GEARS) 

As 16 engrenagens do sistema são todas iguais, em aço carbono, da fabricante Tekkno 

Mecatrônica, com 24 dentes e módulo 1. Elas são denotadas pelo subscrito 𝑃 (do inglês, 

pinion) e por um índice 𝑖, que as associa a um espelho específico, com 𝑖 =  0, 1, 2, . . . , 14 ,15. 

Quando o índice 𝑖 =  0 for usado, a referência é à engrenagem-pinhão, que é ligada ao eixo 

𝑆1. O modelo esquemático da engrenagem segue na Fig. Apêndice A.7. A Fig. Apêndice A.8 

mostra as engrenagens antes de serem instaladas no sistema real. A nomenclatura para estas 

peças, bem como suas dimensões reais são: 

 𝑛𝑃𝑖
= 24 é o número de dentes da engrenagem 𝑃𝑖; 

 𝑀𝑃𝑖
= 1 é o módulo da engrenagem 𝑃𝑖; 

 𝑟𝑃𝑖
 é o raio da engrenagem, 𝑃𝑖, que é uma função do número de dentes e do módulo 

𝑟𝑃𝑖
=

(𝑛𝑃𝑖
 𝑀𝑃𝑖

) 10−3

2
                                           (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 12) 

 𝑟𝑂𝑈𝑇,1𝑃𝑖
= 13 𝑚𝑚 é o raio da primeira parte da engrenagem 𝑃𝑖, que também é seu 

adendo (addendum); 

 𝑟𝑂𝑈𝑇,2𝑃𝑖
= 10 𝑚𝑚 é o raio da segunda parte da engrenagem 𝑃𝑖; 

 𝑟𝐼𝑁𝑃𝑖
= 5 𝑚𝑚 é o raio do furo interno da engrenagem 𝑃𝑖; 

 𝐿1𝑃𝑖
= 15 𝑚𝑚 é o comprimento da primeira parte da engrenagem 𝑃𝑖; 

Figura Apêndice A.6. Espelhos mostrados no sistema real. 
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 𝐿2𝑃𝑖
= 10 𝑚𝑚 é o comprimento da segunda parte da engrenagem 𝑃𝑖; 

 𝑚1𝑃𝑖
 é a massa da primeira parte da engrenagem 𝑃𝑖, dada por 

𝑚1𝑃𝑖
= 𝜌𝑐𝑠 𝜋 (𝑟𝑂𝑈𝑇,1𝑃𝑖

2 − 𝑟𝐼𝑁𝑃𝑖

2) 𝐿1𝑃𝑖
                               (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 13) 

 𝑚2𝑃𝑖
 é a massa da primeira parte da engrenagem 𝑃𝑖, dada por 

𝑚2𝑃𝑖
= 𝜌𝑐𝑠 𝜋 (𝑟𝑂𝑈𝑇,2𝑃𝑖

2 − 𝑟𝐼𝑁𝑃𝑖

2) 𝐿2𝑃𝑖
                               (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 14) 

 𝑚𝑃𝑖
é a massa total da engrenagem 𝑃𝑖, dada por 

𝑚𝑃𝑖
= 𝑚1𝑃𝑖

+ 𝑚2𝑃𝑖
                                                   (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 15) 

 𝐼𝑃1
 é o momento de inércia total da engrenagem 𝑃𝑖, em 𝑘𝑔. 𝑚2, ao redor do eixo 

horizontal (em vermelho na Fig. Apêndice A.7), dado por 

𝐼𝐶1
=

𝑚1𝑃𝑖

8
(𝑟𝑂𝑈𝑇,1𝑃𝑖

2 + 𝑟𝐼𝑁𝑃𝑖

2) +
𝑚2𝑃𝑖

8
(𝑟𝑂𝑈𝑇,2𝑃𝑖

2 + 𝑟𝐼𝑁𝑃𝑖

2)             (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 16) 
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Parte 2 
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𝑟𝑂𝑈𝑇,1  
𝑟𝐼𝑁𝑃𝑖

 

 

𝑟𝐼𝑁  

𝑟𝑂𝑈𝑇,2𝑃𝑖
 

 

𝑟𝑂𝑈𝑇,2  

𝐿1𝑃𝑖
 

 

𝐿1  

𝐿2𝑃𝑖
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𝑚1𝑃𝑖
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𝑚2𝑃𝑖
 

 

𝑚2  

Figura Apêndice A.7. Modelo esquemático da engrenagem. 
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A.5. ROLAMENTOS (BEARINGS) 

O amortecimento de cada um dos rolamentos dos sistema é calculado usando a lei de 

Petrov [25], dada pela Eq. 2.46, em que 𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 é o amortecimento do rolamento (bearing) 

em questão, que é dado em 
𝑁.𝑠

𝑚
; 𝐿 é o comprimento do rolamento; 𝐷 é o diâmetro do eixo que 

entra no rolamento; 𝜇 é o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido de lubrificação do 

rolamento; e 𝜖 é a espessura da camada de lubrificante. Os valores de 𝜇 e 𝜖 foram estimados 

de acordo com a literatura. Os valores utilizados foram 𝜇 = 1,379 𝑃𝑎. 𝑠 e 𝜖 = 0.1 𝑥 10−6𝑚, em 

concordância com os valores médios do lubrificante ISO-VG Grade 100, o mais comumente 

usado em rolamentos simples [26]. 

O amortecimento do rolamento do mancal que recebe o eixo 𝑆1 do motor, 𝐷𝐵1
, o 

amortecimento dos rolamentos dos mancais que recebem os eixos 𝑆2,𝑖, 𝐷𝐵2,𝑖
, e o 

amortecimento dos rolamentos dos mancais que recebem os eixos 𝑆3,𝑖, 𝐷𝐵3,𝑖
, são calculados 

pela aplicação direta da Eq. 2.46. Um dos mancais é mostrado, antes de ser ligado ao sistema 

real, na Fig. Apêndice A.9. Há 31 mancais no sistema real. Todos são do fornecedor Tekkno 

Mecatrônica. 

 𝐵1 é o rolamento do mancal que sustenta o eixo que liga o motor à engrenagem-

pinhão. Só existe um elemento como este no sistema; 

Figura Apêndice A.8. As engrenagens, antes de serem instaladas 
no sistema real. 
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 𝐵2,𝑖 é o rolamento do mancal que sustenta o eixo 𝑆2,𝑖 do espelho 𝑖. Há 15 elementos 

como este no sistema, sendo um para cada espelho; 

 𝐵3,𝑖 é o rolamento do mancal que sustenta o eixo 𝑆3,𝑖 do espelho 𝑖. Há 15 elementos 

como este no sistema, sendo um para cada espelho. 

Quanto aos rolamentos dos carrinhos, 𝐷𝑐𝑎𝑟𝑡, sabendo-se que cada carrinho tem quatro 

rodas em paralelo e que cada roda contém um rolamento𝐵𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙, com amortecimento 𝐷𝐵𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙
, 

como mostrado na Fig. Apêndice A.10, utilizou-se a Eq. 2.47 e, em seguida, a Eq. 2.46 para 

encontrar 𝐷𝐵𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙
. Todos os carrinhos foram comprados localmente, na loja Leroy-Merlin. 

Figura Apêndice A.9. Um dos 31 mancais do sistema real. A peça preta no canto da figura 
é um encaixe que se trava na abertura do mancal e contém um parafuso de pressão (set 

screw). Esta peça preta é soldada na parte 2 da engrenagem e permite que a 
engrenagem se conecte ou desconecte do conjunto eixo-espelho. 

Figura Apêndice A.10. Um dos quatro carrinhos (carts), antes de serem 
colocados no sistema real. Cada uma das rodas conta com um rolamento, 
cujo amortecimento é calculado pela Lei de Petrov. O parafuso no meio do 
carrinho é o apoio da cremalheira. A porca enroscada no parafuso do meio 
define a altura de apoio da cremalheira e impede que a cremalheira toque 

nas rodas do carrinho. 
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4.6. ACOPLAMENTOS DE ESPELHOS (MIRROR COUPLINGS) 

Existem 30 acoplamentos de espelhos no sistema (em número de dois para cada espelho), 

feitos de latão, adquiridos localmente, na loja SIA Glass. Estes acoplamentos são do tipo 

“jacaré” e são ligados permanentemente aos eixos tipo 𝑆2 e 𝑆3, pela técnica do amassamento 

da ponta, como mostrado na Fig. Apêndice A.4-B. Este acoplamento é representado pelo 

subscrito 𝑀𝐶. Todos os acoplamentos são iguais entre si. 

 Os acoplamentos de espelhos que ligam os eixos 𝑆2,𝑖 aos espelhos 𝑖, recebem o 

subscrito 𝑀𝐶1,𝑖; 

 Os acoplamentos de espelhos que ligam os eixos 𝑆3,𝑖 aos espelhos 𝑖, recebem o 

subscrito 𝑀𝐶2,𝑖. 

O modelo esquemático deste acoplamento é mostrado na Fig. Apêndice A.11. A 

nomenclatura para esta peça, bem como suas dimensões reais são: 

 𝐿1𝑀𝐶𝑋,𝑖
= 5 𝑚𝑚 é o comprimento da primeira parte do acoplamento de espelho 

𝑀𝐶𝑋, 𝑖; 

 𝐿2𝑀𝐶𝑋,𝑖
= 20 𝑚𝑚 é o comprimento da segunda parte do acoplamento de espelho 

𝑀𝐶𝑋, 𝑖; 

 𝑟𝑂𝑈𝑇𝑀𝐶𝑋,𝑖
= 14,5 𝑚𝑚 é o raio externo do acoplamento de espelho 𝑀𝐶𝑋, 𝑖; 

 𝑟𝐼𝑁,1𝑀𝐶𝑋,𝑖
= 2,5 𝑚𝑚 é o raio interno da primeira parte do acoplamento de espelho 

𝑀𝐶𝑋, 𝑖, que corresponde ao raio interno do furo de encaixe do eixo tipo 𝑆𝑋,𝑖; 

 𝑟𝐼𝑁,2𝑀𝐶𝑋,𝑖
= 9 𝑚𝑚 é o raio interno da segunda parte do acoplamento de espelho 

𝑀𝐶𝑋, 𝑖, que corresponde ao raio interno do encaixe do espelho 𝑖. Esta região, no 

componente real, não tem área de seção transversal propriamente circular, pois 

apresenta as calotas abauladas, como se pode observar na Fig. Apêndice A.4-B, 

mas, para efeitos de simplificação, foi assim considerada; 

 𝑚1𝑀𝐶𝑋,𝑖
 é a massa da primeira parte do acoplamento 𝑀𝐶𝑋, 𝑖, dada por 

𝑚1𝑀𝐶𝑋,𝑖
= 𝜌𝑙𝑎𝑡 𝜋 (𝑟𝑂𝑈𝑇𝑀𝐶𝑋,𝑖

2 − 𝑟𝐼𝑁,1𝑀𝐶𝑋,𝑖

2) 𝐿1𝑀𝐶𝑋,𝑖
                  (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 17) 

 𝑚2𝑀𝐶𝑋,𝑖
 é a massa da segunda parte do acoplamento 𝑀𝐶𝑋, 𝑖, dada por 

𝑚2𝑀𝐶𝑋,𝑖
= 𝜌𝑙𝑎𝑡 𝜋 (𝑟𝑂𝑈𝑇𝑀𝐶𝑋,𝑖

2 − 𝑟𝐼𝑁,2𝑀𝐶𝑋,𝑖

2) 𝐿2𝑀𝐶𝑋,𝑖
                  (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 18) 

 𝑚𝑀𝐶𝑋
 é a massa total do acoplamento de motor 𝑀𝐶𝑋, dada por 
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𝑚𝑀𝐶𝑋
= 𝑚1𝑀𝐶𝑋,𝑖

+ 𝑚2𝑀𝐶𝑋,𝑖
                                        (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 19) 

 𝐼𝑀𝐶𝑋
 é o momento de inércia total do acoplamento de espelho 𝑀𝐶𝑋, em 𝑘𝑔. 𝑚2, ao 

redor do eixo horizontal (em vermelho na Fig. Apêndice A.11), dado por 

𝐼𝑀𝐶𝑋
=

𝑚1𝑀𝐶𝑋,𝑖

8
(𝑟𝑂𝑈𝑇𝑀𝐶𝑋,𝑖

2 + 𝑟𝐼𝑁,1𝑀𝐶𝑋,𝑖

2) +
𝑚2𝑀𝐶𝑋,𝑖

8
(𝑟𝑂𝑈𝑇𝑀𝐶𝑋,𝑖

2 + 𝑟𝐼𝑁,2𝑀𝐶𝑋,𝑖

2)  (𝐴𝑝ê𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴. 20) 

 

4.7. CREMALHEIRA (RACK) 

A cremalheira é feita em aço carbono, com módulo 1, correspondente com as engrenages, 

pela fabricante Tekkno Mecatrônica. Só existe um elemento deste tipo no sistema, que é a 

cremalheira principal, representada pelo subscrito 𝑟𝑎𝑐𝑘. O modelo esquemático deste 

acoplamento é mostrado na Fig. Apêndice A.12. A Fig. Apêndice A.13 mostra a cremalheira 

sendo inserida no sistema real A nomenclatura para esta peça, bem como suas dimensões 

reais são: 

 𝑚𝑟𝑎𝑐𝑘 = 3,291 𝑘𝑔 é a massa da cremalheira; 

 𝐿𝑟𝑎𝑐𝑘 = 2000 𝑚𝑚 é o comprimento da cremalheira; 

 𝑊𝑟𝑎𝑐𝑘 = 15 𝑚𝑚 é a largura da cremalheira; 

 𝐻𝑟𝑎𝑐𝑘 = 15 𝑚𝑚 é a altura da cremalheira. 
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𝑚  

Figura Apêndice A.11. Modelo esquemático do acoplamento de espelho (“jacaré”). 
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𝐻𝑟𝑎𝑐𝑘 
 

𝐻  

Figura Apêndice A.12. Modelo esquemático da cremalheira. 

Figura Apêndice A.13. Cremalheira já inserida no sistema real, durante o processo de 
montagem. 
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Apêndice B – Programa em Matlab (“Programa4.m”) para o cálculo dos parâmetros da 

equação dinâmica do motor. 

 

close all 
clear all 
clc 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Material Properties %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) - provided by literature (SHIGLEY, table A-5) 
Galuminum = (26.9)*(10^9); 
Gcarbonsteel = (79.3)*(10^9); 

  
% Modulus of elasticity (Pa) - provided by literature (SHIGLEY, table A-5) 
Ealuminum = (71.7)*(10^9); 
Ecarbonsteel = (207)*(10^9); 

  
% Density (kg/(m^3)) - provided by literature 
daluminum = 2700; 
dcarbonsteel = 7850; 

dlatao = 8600; 

  
% Acceleration of gravity (m/(s^2)) 
g = 9.81; 

  
% Friction coefficient between steel and steel 
uss = 0.57; 

  
% Friction coefficient between plastic and aluminum 
upa = 0.4; 

  
% Efficiency in a spur gear contact - provided by user 
Ngeargear = 0.98; 

  
% Efficiency of the pinion 0 and rack connection 
Npinionrack = 0.98; 

  
% Efficiency of the carts' wheels and the aluminum guide rail 
Ncartrail = 0.9; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%% Individual parameters of each component %%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%% Stepper Motor %%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Motor inertia (kg.(m^2)) - provided by manufacturer 
Im = 120*(10^(-7)); 

  
% Motor damping (N.m.s) - provided by manufacturer 
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Dm = (10^(-4)); 

  
% Number of pole pairs - provided by manufacturer 
p = 50; 

  
% Number of motor phases - provided by manufacturer 
num_of_phases = 2; 

  
% Number of steps per revolution of the motor 
steps_per_rev = 2*p*num_of_phases; 

  
% Inductance of each phase (H/Phase) - provided by manufacturer 
Lm = 0.008; 

  
% Resistance of each phase (ohm/Phase) - provided by manufacturer 
Rm = 0.14; 

  
% Peak current of each phase (A/Phase) - provided by manufacturer 
Ipeakm = 2.1; 

  
% RMS current of each phase (A/Phase) - provided by manufacturer 
% IRMSm = Ipeakm/sqrt(2); 

  
% Voltage of the driver (V) - provided by manufacturer 
Vdriver = 24; 

  
% Voltage of each phase (V/phase) - provided by manufacturer 
Vm = 3.4; 

  
% Maximum holding torque (N.m) - provided by manufacturer 
Tholding = 1.471; 

  
% Maximum detent torque (N.m) - provided by manufacturer 
Tdetent = 0.0294; 

  
% Maximum Flux Linkage produced by the magnets (V.s) 
Ym = (Tholding*Rm*4*Vm)/(pi*p); 

  
% Motor Constant Km (V.s.numberofpolepairs) - experimental 
Km = Ym*p; 

  
% Initial velocity of the rotor (rad/s) - provided by user 
% w0 = 0; 

  
% Initial position of the rotor (degrees) - provided by user 
% theta0 = 90; 

  
% Set precision (in rad) - provided by user 
delta = (0.2*pi)/180; 

  
% Resolution of the stepper motor 
SMresolution = 360/steps_per_rev; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%% Coupling 1 %%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
Gc1 = Gcarbonsteel; 
dc1 = dcarbonsteel; 
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% Radius (m) - provided by user 
r1c1 = 0.005; 
r2c1 = 0.005; 
rOUTc1 = 0.0125; 

  
% Length (m) - provided by user 
L1c1 = 0.0072; 
L2c1 = 0.0071; 
LMIDc1 = 0.0157; 

  
% Mass (kg) 
m1c1 = dc1*pi*L1c1*((rOUTc1^2)-(r1c1^2)); 
m2c1 = dc1*pi*L2c1*((rOUTc1^2)-(r2c1^2)); 
mMIDc1 = dc1*pi*LMIDc1*(rOUTc1^2); 
mc1 = m1c1+m2c1+mMIDc1; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Ic1 = 

((m1c1*((r1c1^2)+(rOUTc1^2)))+(m2c1*((r2c1^2)+(rOUTc1^2)))+(mMIDc1*(rOUTc1^

2)))/8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% Shaft 1 %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
Gs1 = Galuminum; 

  
% Density 
ds1 = daluminum; 

  
% Radius (m) - provided by user 
rs11 = 0.005; 
rs12 = 0.0075; 
rs13 = 0; 
rs14 = 0; 

  
% Length (m) - provided by user 
Ls11 = 0.040; 
Ls12 = 0.030; 
Ls13 = 0; 
Ls14 = 0; 

  
% Mass (kg) - provided by user 
ms11 = ds1*pi*Ls11*(rs11^2); 
ms12 = ds1*pi*Ls12*(rs12^2); 
ms13 = ds1*pi*Ls13*(rs13^2); 
ms14 = ds1*pi*Ls14*(rs14^2); 
ms1 = ms11+ms12+ms13+ms14; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Is1 = ((ms11*(rs11^2))+(ms12*(rs12^2))+(ms13*(rs13^2))+(ms14*(rs14^2)))/8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% Bearing 1 %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Radius (outer radius, excluding ball bearing but including journal 
% bearings (m) - provided by user 
rb1 = 0.003; 
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% Length (m) - provided by user 
Lb1 = 0.015; 

  
% Radial damper clearence (thickness of lubricating layer) (m) - provided 
% by user 
cb1 = 0.1*(10^(-6)); 

  
% Kinematic viscosity (viscosity of lubricating layer) (Pa.s) - 
% Lubricant ISO-VG Grade 100 - provided by literature 
ub1 = 1.379; 

  
% Damping Coefficient (N.m.s) - as demonstrated by Palm, 2005, pg. 189, 
% equation (4.4.4) 
Db1 = (ub1*((2*rb1)^3)*Lb1*pi)/(4*cb1); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% Pinion 0 %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
Gp0 = Gcarbonsteel; 

  
% Density 
dp0 = dcarbonsteel; 

  
% Number of teeth 
np0 = 24; 

  
% Module 
Mp0 = 1; 

  
% Radius (m) - provided by user 
rp0 = ((np0*Mp0)*(10^(-3)))/2; % pitch radius 
rOUT1p0 = 0.013; % addendum 
rOUT2p0 = 0.01; 
rINp0 = 0.005; 

  
% Length (m) - provided by user 
L1p0 = 0.015; 
L2p0 = 0.01; 

  
% Mass (kg) 
m1p0 = dp0*pi*L1p0*((rOUT1p0^2)-(rINp0^2)); 
m2p0 = dp0*pi*L2p0*((rOUT2p0^2)-(rINp0^2)); 
mp0 = m1p0+m2p0; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Ip0 = ((m1p0*((rINp0^2)+(rOUT1p0^2)))+(m2p0*((rINp0^2)+(rOUT2p0^2))))/8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% Rack %%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of elasticity (Pa) 
Erack = Ecarbonsteel; 

  
% Length of the rack (m) - provided by user 
Lrack = 2; 
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% Width (m) - provided by user 
Wrack = 0.015; 

  
% Height (m) - provided by user 
Hrack = 0.015; 

  
% Mass (kg) - provided by user 
Mr = 3.291; 

  
%%%% Parameters to be used in the static force analysis of the rack %%% 

  
% Number of carts (which support the rack and let it move) 
noc = 4; 

  
% Number of wheels per cart - provided by user 
now = 4; 

  
% Distance beetween border of rack and the carts closer to them (m) 
d1 = 0.3; 

  
% Distance beetween carts closer to the border and carts in the middle (m) 
d2 = 0.525; 

  
% Distance beetween the two carts in the middle (m) 
d3 = Lrack-((2*d1)+(2*d2)); 

  
%%%%%% Parameters to be used in the damping analysis of the rack %%%%% 

  
% Radius (outer radius, excluding ball bearing but including journal 
% bearings (m) - provided by user 
rbwheel = 0.010; 

  
% Length of the bearing in the wheel (m) - provided by user 
Lbwheel = 0.004; 

  
% Radial damper clearence (thickness of lubricating layer) (m) - provided 
% by user 
cbwheel = 0.1*(10^(-6)); 

  
% Kinematic viscosity (viscosity of lubricating layer) (Pa.s) - 
% Lubricant ISO-VG Grade 100 - provided by literature 
ubwheel = 1.379; 

  
% Damping Coefficient ((N.s)/m) 
Dwheel = (ubwheel*((2*rbwheel)^3)*Lbwheel*pi)/(4*cbwheel); 
Dcart = now*Dwheel; 
Dr = noc*Dcart; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% Pinion i %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
Gpi = Gcarbonsteel; 

  
% Density 
dpi = dcarbonsteel; 

  
% Number of teeth 
npi = 24; 
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% Module 
Mpi = 1; 

  
% Radius (m) - provided by user 
rpi = ((npi*Mpi)*(10^(-3)))/2; % pitch radius 
rOUT1pi = 0.013; % addendum 
rOUT2pi = 0.01; 
rINpi = 0.005; 

  
% Length (m) - provided by user 
L1pi = 0.015; 
L2pi = 0.01; 

  
% Mass (kg) 
m1pi = dpi*pi*L1pi*((rOUT1pi^2)-(rINp0^2)); 
m2pi = dpi*pi*L2pi*((rOUT2pi^2)-(rINp0^2)); 
mpi = m1pi+m2pi; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Ipi = ((m1pi*((rINpi^2)+(rOUT1pi^2)))+(m2pi*((rINpi^2)+(rOUT2pi^2))))/8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% Bearing 2,i %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Radius (outer radius, excluding ball bearing but including journal 
% bearings (m) - provided by user 
rb2i = 0.003; 

  
% Length (m) - provided by user 
Lb2i = 0.015; 

  
% Radial damper clearence (thickness of lubricating layer) (m) - provided 
% by user 
cb2i = 0.1*(10^(-6)); 

  
% Kinematic viscosity (viscosity of lubricating layer) (Pa.s) - 
% Lubricant ISO-VG Grade 100 - provided by literature 
ub2i = 1.379; 

  
% Damping Coefficient ((N.s)/m) - as demonstrated by Gunter, 1975, pg. 12, 
% equation (18) 
Db2i = (ub2i*((2*rb2i)^3)*Lb2i*pi)/(4*cb2i); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% Shaft 2,i %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
Gs2i = Galuminum; 

  
% Density 
ds2i = daluminum; 

  
% Radius (m) - provided by user 
rs2i1 = 0.005; 
rs2i2 = 0.0075; 
rs2i3 = 0.0025; 

  
% Length (m) - provided by user 
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Ls2i1 = 0.040; 
Ls2i2 = 0.030; 
Ls2i3 = 0.005; 

  
% Mass (kg) 
ms2i1 = ds2i*pi*Ls2i1*(rs2i1^2); 
ms2i2 = ds2i*pi*Ls2i2*(rs2i2^2); 
ms2i3 = ds2i*pi*Ls2i3*(rs2i3^2); 
ms2i = ms2i1+ms2i2+ms2i3; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Is2i = (ms2i1*(rs2i1^2))+(ms2i2*(rs2i2^2))+(ms2i3*(rs2i3^2))/8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%% Mirror Coupling 1,i %%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
Gmc1i = Gcarbonsteel; 

  
% Density 
dmc1i = dlatao; 

  
% Radius (m) - provided by user 
rOUTmc1i = 0.0145; 
rINmc1i1 = 0.0025; 
rINmc1i2 = 0.009; 

  
% Length (m) - provided by user 
L1mc1i = 0.005; 
L2mc1i = 0.020; 

  
% Mass (kg) - provided by user 
m1mc1i = dmc1i*pi*L1mc1i*((rOUTmc1i^2)-(rINmc1i1^2)); 
m2mc1i = dmc1i*pi*L2mc1i*((rOUTmc1i^2)-(rINmc1i2^2)); 
mmc1i = m1mc1i+m2mc1i; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Imc1i = 

((m1mc1i*((rOUTmc1i^2)+(rINmc1i1^2)))+(m2mc1i*((rOUTmc1i^2)+(rINmc1i2^2))))

/8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% Mirror i %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Number of mirrors - provided by user 
n = 15; 

  
% Space between mirror axes (m) 
spacebetwenmirrorsaxes = 0.128; 

  
% Mass (kg) - provided by user 
mmirrori = 2.249; 

  
% Length (m) - provided by user 
Lmirrori = 1.5; 

  
% Width (m) - provided by user 
Wmirrori = 0.125; 
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% Height (m) - provided by user 
Hmirrori = 0.004; 

  
% Mirror optical excentricity (m) - provided by user 
exc = 0.001; 

  
% Mirror dynamic excentricity (m) - provided by user 
Emirrori = exc + (Hmirrori/2); 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Imirrori = 

((mmirrori*((Wmirrori^2)+(Hmirrori^2)))/12)+(mmirrori*(Emirrori^2)); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%% Mirror Coupling 2,i %%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
Gmc2i = Gcarbonsteel; 

  
% Density 
dmc2i = dlatao; 

  
% Radius (m) - provided by user 
rOUTmc2i = 0.0145; 
rINmc2i1 = 0.0025; 
rINmc2i2 = 0.009; 

  
% Length (m) - provided by user 
L1mc2i = 0.005; 
L2mc2i = 0.020; 

  
% Mass (kg) - provided by user 
m1mc2i = dmc1i*pi*L1mc2i*((rOUTmc2i^2)-(rINmc2i1^2)); 
m2mc2i = dmc1i*pi*L2mc2i*((rOUTmc2i^2)-(rINmc2i2^2)); 
mmc2i = m1mc2i+m2mc2i; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Imc2i = 

((m1mc2i*((rOUTmc2i^2)+(rINmc2i1^2)))+(m2mc2i*((rOUTmc2i^2)+(rINmc2i2^2))))

/8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% Shaft 3,i %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
Gs3i = Galuminum; 

  
% Density 
ds3i = daluminum; 

  
% Radius (m) - provided by user 
rs3i1 = 0.015; 
rs3i2 = 0.010; 
rs3i3 = 0.0025; 

  
% Length (m) - provided by user 
Ls3i1 = 0.015; 
Ls3i2 = 0.015; 
Ls3i3 = 0.005; 
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% Mass (kg) - provided by user 
ms3i1 = ds3i*pi*Ls3i1*(rs3i1^2); 
ms3i2 = ds3i*pi*Ls3i2*(rs3i2^2); 
ms3i3 = ds3i*pi*Ls3i3*(rs3i3^2); 
ms3i = ms3i1+ms3i2+ms3i3; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Is3i = (ms3i1*(rs3i1^2))+(ms3i2*(rs3i2^2))+(ms3i3*(rs3i3^2))/8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% Bearing 3,i %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Radius (outer radius, excluding ball bearing but including journal 
% bearings (m) - provided by user 
rb3i = 0.003; 

  
% Length (m) - provided by user 
Lb3i = 0.015; 

  
% Radial damper clearence (thickness of lubricating layer) (m) - provided 
% by user 
cb3i = 0.1*(10^(-6)); 

  
% Kinematic viscosity (viscosity of lubricating layer) (Pa.s) - 
% Lubricant ISO-VG Grade 100 - provided by literature 
ub3i = 1.379; 

  
% Damping Coefficient ((N.s)/m) - as demonstrated by Gunter, 1975, pg. 12, 
% equation (18) 
Db3i = (ub3i*((2*rb3i)^3)*Lb3i*pi)/(4*cb3i); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%% Receptor %%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Height of the receptor (m) 
Hreceptor = 2; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%% Cart %%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Mass of the cart (kg) 
mcart = 0.112; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Gearbox %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Necessary reduction in the gearbox 
reduction = SMresolution/delta; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% Gear 1 %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
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Gg1 = Gcarbonsteel; 

  
% Density 
dg1 = dcarbonsteel; 

  
% Number of teeth - provided by user 
ng1 = 12; 

  
% Module - provided by user 
Mg1 = 1.5; 

  
% Radius (m) - provided by user 
rg1 = ((ng1*Mg1)*(10^(-3)))/2; % pitch radius 
rOUT1g1 = 0.0105; % addendum 
rOUT2g1 = 0.007; 
rINg1 = 0.004; 

  
% Length (m) - provided by user 
L1g1 = 0.015; 
L2g1 = 0.01; 

  
% Mass (kg) 
m1g1 = dg1*pi*L1g1*((rOUT1g1^2)-(rINg1^2)); 
m2g1 = dg1*pi*L2g1*((rOUT2g1^2)-(rINg1^2)); 
mg1 = m1g1+m2g1; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
Ig1 = ((m1g1*((rINg1^2)+(rOUT1g1^2)))+(m2g1*((rINg1^2)+(rOUT2g1^2))))/8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% Gear 2 %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Modulus of rigidity (Pa) 
Gg2 = Gcarbonsteel; 

  
% Density 
dg2 = dcarbonsteel; 

  
% Number of teeth - provided by user 
ng2 = 120; 

  
% Module - provided by user 
Mg2 = 1.5; 

  
% Radius (m) - provided by user 
rg2 = ((ng2*Mg2)*(10^(-3)))/2; % pitch radius 
rOUT1g2 = 0.084; % addendum 
rOUT2g2 = 0; 
rINg2 = 0.009; 

  
% Length (m) - provided by user 
L1g2 = 0.015; 
L2g2 = 0; 

  
% Mass (kg) - provided by user 
m1g2 = dg2*pi*L1g2*((rOUT1g2^2)-(rINg2^2)); 
m2g2 = dg2*pi*L2g2*((rOUT2g2^2)-(rINg2^2)); 
mg2 = m1g2+m2g2; 

  
% Mass moment of inertia (kg.(m^2)) 
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% Ig2 = ((m1g2*((rINg2^2)+(rOUT1g2^2)))+(m2g2*((rINg2^2)+(rOUT2g2^2))))/8; 
Ig2 = Ig1; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Necessary Tools for Calculations %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Beggining of the day (in hours) - provided by user 
BOD = 6; 

  
% End of the day (in hours) - provided by user 
EOD = 18; 

  
% Time interval to make one movement in each cycle (in seconds) - provided 
% by user 
deltat = 1; 

  
% Rest time in each cycle (in seconds) - provided by user 
deltarest = 19; 

  
% Period of the Duty Cycle function 
T = deltat+deltarest; 

  
% Cycles by the minute 
CyclesPerMinute = 60/(deltat+deltarest); 

  
% Cycles by the hour 
CyclesPerHour = 60*CyclesPerMinute; 

  
% Cycles by the day 
CyclesPerDay = (EOD-BOD)*CyclesPerHour; 

  
% Tool for setting the incidence angle vector in the case of 
% (Show_for_all_angles = true) 
AngleAtBOD = 90; 
AngleAtEOD = -90; 
NumberOfPointsOfAnalysis = CyclesPerDay; 
Parametre_i = 

transpose(linspace(AngleAtBOD,AngleAtEOD,NumberOfPointsOfAnalysis)); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Static Force Analysis %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%%%%%%%%%%%% Friction force due to rack and pinion contact %%%%%%%%%%%%% 

  
% Auxiliary parameter definition 
l1 = Ls2i1-(L1pi/2)-(Lb2i/2); 
l2 = (Lb2i/2)+Ls2i2+L1mc1i; 
l3 = Lmirrori; 
l4 = L1mc2i+Ls3i2+(Lb3i/2); 
mt = ms2i+mmc1i+mmirrori+mmc2i+ms3i; 
thetai = pi/4; 

  
% Reaction Force that each mirror group i applies to the rack (N) 
Rpi = mt*g*(l4-l2)/(2*l1); 
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% Normal force produced by each mirror group i (N) 
Npi = ((mpi*g)+Rpi)/Npinionrack; 

  
% Normal force produced by all pinions i and by pinion 0 (N) 
Npinions = (n*Npi)+((mp0*g)/Npinionrack); 

  
% Total friction Force produced by the rack and pinion contact (N) 
Fpinions = Npinions*uss; 

  
%%%%%%%%%%%%% Friction force due to cart and rail contact %%%%%%%%%%%%% 

  
% Reaction force on the rack produced by each cart (N) 
Rcart = ((mp0*g)+(n*Rpi)+(n*mpi*g)+(Mr*g))/noc; 

  
% Reaction force on each wheel of each cart (N) 
Rwheel = (Rcart+(mcart*g))/now; 

  
% Normal force in each cart (N) 
Ncart = (now*Rwheel)/(Npinionrack*Ncartrail); 

  
% Normal force due to all carts (N) 
Ncarts = noc*Ncart; 

  
% Friction force due to carts and rail contact (N) 
Fcarts = Ncarts*upa; 

  
%%%%%%%%%%%%% Total friction force %%%%%%%%%%%%% 

  
% Total friction Force the rack has to match for movement to occur (N) 
Ffrictionrack = Fpinions+Fcarts; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% Torque due to Excentricty Analysis %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Observation %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% To calculate the peak of required torque during a day, set variable 
% Show_for_all_angles to false and choose a thetaIncidence of 90. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Parameter that selects if the forces will be calculated only 
% for a single incidence angle (Show_for_all_angles = false) or for 
% all incidence angles in a set interval (Show_for_all_angles = true) 
Show_for_all_angles = true; 

  
% Angle of incidence of the sun 
thetaIncidence = 90; 

  
% Matrix that is going to contain the absciss of the position of each 
% mirror i in the first column; the tilt angle (from mirror surface to 
% the horizontal line passing in the center of the mirror axis) of each 
% mirror i in the second column; and the resultant torque on each mirror i 
% (due to excentration and friction) 
X = zeros(n,3); 

  
% Creating the vector that will receive the Resultant Force on the rack 
Frack = zeros(NumberOfPointsOfAnalysis,1); 
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% Creating the vector that will receive the Resultant Torque on pinion 0 
TINPUTp0 = zeros(NumberOfPointsOfAnalysis,1); 

  
%%%%%%%%%%%%% Force due to excentricity calculations %%%%%%%%%%%%% 

  
if Show_for_all_angles 

     
    for z = 1:NumberOfPointsOfAnalysis 
        eval(sprintf('%s=%f;','thetaIncidence',Parametre_i(z))) 
        for k = 1:n 

             
            % Absciss (horizontal coordinate) of the position of each 
            % mirror i 
            X(k,1) = spacebetwenmirrorsaxes*(k-n/2-0.5); 

             
            % Tilt angle (from mirror surface to the horizontal line 
            % passing in the center of the mirror axis) of each mirror i 
            X(k,2) = (180*atan(X(k,1)/Hreceptor)/pi-thetaIncidence)/2; 

             
            % Resultant torque on each mirror i due to excentration 
            X(k,3) = g*mmirrori*Emirrori*sin(pi*X(k,2)/180); 

         
        end 

         
        % Total Resultant Force that appears on the rack 
        Frack(z) = (sum(X(:,3))/(rpi*Npinionrack))+Ffrictionrack; 

         
        % Total Resultant Torque that appears on pinion 0 
        TINPUTp0(z) = (Frack(z)*rp0)/Npinionrack; 

     
    end 

     
    figure       
    subplot(2,2,1) 
    plot(Parametre_i,TINPUTp0,'linewidth',2); 
    xlabel('Incidence angle of the sun (°)'); ylabel('Torque on Pinion 0 

(N.m)'); 
    legend('Torque on pinion 0') 
    grid on 

     
else % in case Show_for_all_angle is false, the calculation will be made 
    % just one angle 

     
    for k=1:n 

         
        % Absciss (horizontal coordinate) of the position of each 
        % mirror i 
        X(k,1)=spacebetwenmirrorsaxes*(k-n/2-0.5); 

         
        % Tilt angle (from mirror surface to the horizontal line 
        % passing in the center of the mirror axis) of each mirror i 
        X(k,2)=(180*atan(X(k,1)/Hreceptor)/pi-thetaIncidence)/2; 

         
        % Resultant torque on each mirror i due to excentration 
        X(k,3)=g*mmirrori*Emirrori*sin(pi*X(k,2)/180); 
    end 
    Frack_SingleAngle = (sum(X(:,3))/(rpi*Npinionrack))+Ffrictionrack; 
    % TINPUTp0_SingleAngle = (Frack_SingleAngle*rp0)/Npinionrack; 

     
end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Duty Cycle Parameters %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Displacement of the rack for one turn cycle with set precision (in m) 
% xrack = rpi*delta; 

  
TimeAtBOD = BOD*60*60; % 6h, , in seconds 
TimeAtEOD = TimeAtBOD+(EOD-BOD)*60*60; % 18h-6h, in seconds 

  
TimeVec = linspace(TimeAtBOD,TimeAtEOD,NumberOfPointsOfAnalysis); 

  
% Duty Cycle function 
LengthOfSample = length(Parametre_i); 
for z=1:1:(LengthOfSample-1) 
    U1(z) = Vm*sin(((Parametre_i(z+1))*p)+(pi/2)); 
    U2(z) = Vm*sin(((Parametre_i(z+1))*p)-(0)); 
end 
U1(LengthOfSample) = Vm*sin(((Parametre_i(1))*p)+(pi/2)); 
U2(LengthOfSample) = Vm*sin(((Parametre_i(1))*p)-(0)); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% System Dynamics Analysis %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Reduction Constant 
Kr = (ng1/ng2)*(rp0/rpi)*(1/Ngeargear)*(1/(Npinionrack^2)); 

  
% Torque in the motor shaft for a one step gearbox 
Trequired = zeros(NumberOfPointsOfAnalysis,1); 
Trequired = TINPUTp0*Kr; 
% Trequired_SingleAngle = TINPUTp0_SingleAngle*Kr; 

  
subplot(2,2,2) 
    plot(Parametre_i,Trequired,'linewidth',2); 
    xlabel('Incidence angle of the sun (°)'); ylabel('Required Torque on 

motor shaft (N.m)'); 
    legend('Torque on the motor shaft') 
    grid on 

  
% subplot(2,2,3) 
%     plot(TimeVec,U1,'linewidth',2); 
%     xlabel('Time of the day (s)'); ylabel('Voltage pulse in Coil 1 (V)'); 
%     legend('Voltage on coil 1') 
%     grid on 
%  
% subplot(2,2,4) 
%     plot(TimeVec,U2,'linewidth',2); 
%     xlabel('Time of the day (s)'); ylabel('Voltage pulse in Coil 2 (V)'); 
%     legend('Voltage on coil 2') 
%     grid on   

     
% Equivalent damping felt on the motor shaft 
Deq = 

Dm+((Db1*ng1)/(ng2*Ngeargear))+((Dr*rp0*ng1)/(ng2*Ngeargear*Npinionrack))+(

(n*(Db2i+Db3i)*rp0*ng1)/(rpi*ng2*Ngeargear*(Npinionrack^2))); 
% Deq = 0; 
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% Equivalent inertia felt on the motor shaft 
Ieq = 

(Im+Ig1)+((Ig2+Is1)*((ng1/(ng2*Ngeargear))^2))+((Mr)*(((rp0*ng1)/(ng2*(Ngea

rgear)*(Npinionrack)))^2))+(n*(Ipi+Is2i+Imc1i+Imirrori+Imc2i+Is3i)*(((rp0*n

g1)/(rpi*ng2*(Ngeargear)*(Npinionrack^2)))^2)); 

  
% Excentricity Constant 
Kexc = n*(rp0/rpi)*(1/Npinionrack)*(mmirrori*g*Emirrori); 

  
% Half-reduction constant 
Kr2 = (ng1/ng2)*(1/Ngeargear); 

  
% Maximum torque required (due to friction and excentricity 
% Trequired_SingleAngle = abs(TINPUTp0_SingleAngle*Kr); 

  
% Transfer function of motor output angle and torque input (H = 
% thetam(s)/Tdependant), where Tdependant = Tm-(Kr*Tfriction) 
% H = (1/Ieq)*tf([1 0 (Kr^2)],[1 (Deq/Ieq) (Kr^2) ((Deq*(Kr^2))/Ieq) 

((Kr2*Kexc*Kr)/Ieq)]); 

  
% Discrete time for each data acquisition 
Ts = 10^(-6); 

  
% Torque applied by the motor (N.m) 
% Tm = 0.2; 

  
% Total friction Force the rack has to match for movement to occur (N) 
Tfriction = (Kr2*Ffrictionrack*rp0)/Npinionrack; 

  
% Maximum load torque (N.m) 
MaxLoadTorque = max(abs(Trequired)); 
% MaxLoaTorque_SingleAngle = abs(Trequired_SingleAngle); 
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Apêndice C – Programa em Matlab (“main_sun_position.m”) para a inserção dos 

parâmetros de interesse para o cálculo da posição do sol e plotagem dos gráficos ilustrativos 

da posição solar e da trajetória do sol no dia de interesse. 

 

%% Revision History: 
% First Version by Darin C. Koblick in 2/17/2009 
% 
% Second Version by Darin C. Koblick in 4/16/2013 
%                                               
% Third Version by Caio N. S. Cavalcante in 06/07/2016 
% - Added a prompt command to acquire data from the user in a friendly way; 
% - Added GMT correction to be able to apply the algorithm to any time 
% zone; 
% - Added tic/toc command to analyze computational time and the possibility 
% of using the SolarAzEl function in systems of real time solar tracking. 
% 
% Fourth Version by Caio N. S. Cavalcante in 12/08/2016, by suggestion of 
% Thomas Martin and Victor Coupier 
% - Added parametrization for sun trajectory visualization. 

  
%% Function Description: 
% main_sun_position is the main function that can be run to prompt the user 
% for the parameters that the SolarAzEl function will need (Universal Time, 
% specific site location on earth and GMT of the place of interest). 
% It will then receive the output (solar Azimuth and Elevation angles) from 
% SolarAzEl, plot graphs of Azimuth vs time and and Elevation vs time, 
% and plot the parametrized curves of the sun trajectory. 

  
%% Main Function 

  
clear all 
close all 
clc 

  
tic 
% Collecting user information 
prompt = {'Enter year of interest [in format yyyy]','Enter month of 

interest [in format mm]','Enter day of interest [in format dd]','Enter 

GMT','Enter geographical latitude (North is positive) [in decimal 

degrees]','Enter geographical longitude (East is positive) [in decimal 

degrees]','Enter altitude [in Km]'}; 

     
msg = 'Insert the following data'; 
num_lines_of_msg = 1; 
default_inputs = {'2016','11','29','-3','-15.77972','-47.92972','1.136'}; % 

latitude, longitude and altitude of reference for Brasílai, DF, Brazil 
user_data = char(inputdlg(prompt,msg,num_lines_of_msg,default_inputs)); 

  
year = str2num(user_data(1,1:4)); % year of interest 
month = str2num(user_data(2,1:2)); % month of interest 
day = str2num(user_data(3,1:2)); % day of interest 
GMT = str2num(user_data(4,:)); % GMT of the place of interest 
lat = str2num(user_data(5,:)); % latitude of interest 
lon = str2num(user_data(6,:)); % longitude of interest 
alt = str2num(user_data(7,:)); % altitude of interest 

  
% Convert GMT to minutes 
GMT_adjustment = GMT*60; 
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mDateVec = datenum([year,month,day,0,0,0]); 
mDateVec = mDateVec + (0:1440)'./1440; 

  
% Negative GMT will shift mDateVec to the left 
if (GMT<0) 
    time_adjustment_factor = mDateVec(1001)-mDateVec(1000); 
    adjustment_vector = zeros(abs(GMT_adjustment),1); 

  
    adjustment_vector(1,1) = mDateVec(end,1)+time_adjustment_factor; 
    for i=2:1:(size(adjustment_vector,1)) 
        adjustment_vector(i,1) = adjustment_vector(i-

1,1)+time_adjustment_factor; 
    end 

  
    mDateVec_aux = vertcat(mDateVec,adjustment_vector); 
    mDateVec = mDateVec_aux((-GMT_adjustment+1):end,1); 
end 

  
% Positive GMT will shift mDateVec to the right 
if (GMT>0) 
    time_adjustment_factor = mDateVec(1001)-mDateVec(1000); 
    adjustment_vector = zeros(abs(GMT_adjustment),1); 

  
    adjustment_vector(end,1) = mDateVec(1,1)-time_adjustment_factor; 
    i=(size(adjustment_vector,1)-1); 

     
    while (i>0) 
        adjustment_vector(i,1) = adjustment_vector(i+1,1)-

time_adjustment_factor; 
        i = i-1; 
    end 

  
    mDateVec_aux = vertcat(adjustment_vector,mDateVec); 
    mDateVec = mDateVec_aux(1:(size(mDateVec_aux,1)-GMT_adjustment),1); 
end 

  

  
t = zeros(size(mDateVec,1),1); 
for i=2:1:size(mDateVec,1) 
    t(i,1) = t(i-1,1)+1; 
end 

  
[Az,El,EOT,HA_sunrise,local_solar_noon,local_sunrise,local_sunset] = 

SolarAzEl(mDateVec,zeros(size(mDateVec,1),1)+lat,zeros(size(mDateVec,1),1)+

lon,zeros(size(mDateVec,1),1)+alt,GMT); 

   
% Plot solar azimuth and elevation vs time 
  figure('color',[1 1 1]); 

   
  subplot(1,2,1); 
  plot(t,Az,'.r'); 
  hold on; 

  
  xlabel('Time (min)'); 
  ylabel('Solar Azimuth Angle (deg)'); 
  grid on; 
  title('Solar Azimuth Angle vs Time'); 
  ylim([0 360]) 

   
  subplot(1,2,2); 
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  plot(t,El,'.b'); 
  hold on; 

   
  xlabel('Time (min)'); 
  ylabel('Solar Elevation Angle (deg)'); 
  grid on; 
  title('Solar Elevation Angle vs Time'); 
  ylim([-90 90]) 

   
  % Parametrize solar azimuth and elevation in a 1000 unit circle for 
  % better visualization of the trajectory of the sun 
  xs=1000.*cosd(El).*cosd(Az); 
  ys=1000.*cosd(El).*sind(Az); 
  zs=1000.*sind(El); 

   
  x0=zeros(1441,1); 
  y0=zeros(1441,1); 
  z0=zeros(1441,1); 

   
  xl=transpose(linspace(-1000,1000,1441)); 
  yl=transpose(linspace(-1000,1000,1441)); 

   
  figure 
  plot3(xs,ys,z0,xs,ys,zs,xl,y0,z0,x0,yl,z0,'linewidth',2); 
  grid on 

   
  toc 
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Apêndice D – Função em Matlab (“SolarAzEl.m”) para o cálculo efetivo da posição do sol, 

da equação do tempo, do ângulo horário de alvorada, da hora local de zênite, da hora local 

de alvorada e da hora local de pôr-do-sol. 

 

function [Az El EOT H_sunrise local_solar_noon local_sunrise local_sunset] 

= SolarAzEl(UTC,Lat,Lon,Alt,GMT) 
%% Revision History: 
% First Version by Darin C. Koblick in 2/17/2009 
% 
% Second Version by Darin C. Koblick in 4/16/2013 
% - Vectorized for Speed; 
% - Allow for MATLAB Datevec input in addition to a UTC string; 
% - Cleaned up comments and code to avoid warnings in MATLAB. 
%                                               
% Third Version by Caio N. S. Cavalcante in 06/07/2016 
% - Added GMT correction to be able to apply the algorithm to any time 
% zone; 
% - Added calculation of the Equation of Time; 
% - Added calculation of local time of sunsrise, noon and sunset; 
% - Tried to implement a correction for the elevation by the approximate 
% refraction, but it introduced unwanted break points in the elevation vs 
% time graph, so this attempt was abandoned. It's still in the code, 
% commented, and anyone is welcome to try to perfect it. 
% 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% External Function Call Sequence: 
%    [Az El] = SolarAzEl('1991/05/19 13:00:00',50,10,1.1,-3) 

  
%% Function Description: 
% SolarAzEl will ingest a Universal Time, a specific site location on earth 
% and a GMT. It will then output the solar Azimuth and Elevation angles 
% relative to that site and time zone, plus the equation of time, hour 
% angle of sunrise and local sunrise, noon and sunset times. 
% 
%% Input Description: 
% UTC/DateVec:          [N x 1]         (Coordinated Universal Time  
%                                        yyyy/mm/dd HH:MM:SS) or MATLAB 
%                                        Date vector if input is a double  
%                                        instead of a cell 
% 
% Lat:                  [N x 1]         (Site Latitude in degrees  
%                                       -90:90 -> S(-) N(+)) 
% 
% Lon:                  [N x 1]         (Site Longitude in degrees  
%                                        -180:180 W(-) E(+)) 
% 
% Alt:                  [N x 1]         Altitude of the site above sea  
%                                       level (km) 
% 
% GMT:                  [1]             Time zone of the place of interest 
% 
%% Output Description: 
% Az                    [N x 1]        Azimuth location of the sun (deg) 
% El                    [N x 1]        Elevation location of the sun (deg) 
% EOT                   [N x 1]        Equation of Time (minutes) 
%                                          Describes the discrepancy 
%                                          between two kinds of solar time. 
%                                          It is, also, the East/West 
%                                          component of the analemma 
% HA_sunrise            [N x 1]        Hour angle of sunrise (deg) 
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%                                          Describes the angle between the 
%                                          plane containing Earth's axis 
%                                          and the zenith and the plane 
%                                          containing the Earth's axis and 
%                                          a given geographical coordinate 
%                                          of interest 
% local_solar_noon      [N x 3]        Local Time of Solar Noon [HH MM SS] 
% local_solar_sunrise   [N x 3]        Local Time of Sunrise [HH MM SS] 
% local_solar_sunset    [N x 3]        Local Time of Sunset [HH MM SS] 
% 
% 
%% Source References: 
% Solar Position obtained from: 
%     http://stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html#5 
% Equation of Time obtained from: 
%     http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/calcdetails.html 

  
%% Code Sequence 

  
% Compute JD from UTC or datevec 
if ischar(UTC) 
    jd = juliandate(UTC,'yyyy/mm/dd HH:MM:SS'); 
else 
    [y,mo,d,h,mi,s] = datevec(UTC); 
    jd = juliandate(datestr([y,mo,d,h,mi,s],'yyyy/mm/dd 

HH:MM:SS'),'yyyy/mm/dd HH:MM:SS'); 
end 
d = jd-2451543.5; 
jc = (jd-2451545)/36525; % julian century 

  
% Keplerian Elements for the Sun (geocentric) 
w = 282.9404+4.70935e-5*d;              % (longitude of perihelion degrees) 
a = 149597870.7;                         % (mean distance) 
e = 0.016709-1.151e-9.*d;               % (eccentricity) 
M = mod(356.0470+0.9856002585.*d,360);  % (mean anomaly degrees) 
L = w + M;                              %(Sun's mean longitude degrees) 
oblecl = 23.4393-3.563e-7.*d;           %(Sun's obliquity of the ecliptic) 

  
% Auxiliary angle 
E = M+(180/pi).*e.*sin(M.*(pi/180)).*(1+e.*cos(M.*(pi/180))); 

  
% Rectangular coordinates in the plane of the ecliptic (x axis toward 
%perhelion) 
x = cos(E.*(pi/180))-e; 
y = sin(E.*(pi/180)).*sqrt(1-e.^2); 

  
% Find the distance and true anomaly 
r = sqrt(x.^2 + y.^2); 
v = atan2(y,x).*(180/pi); 

  
% Find the longitude of the sun 
lon = v + w; 

  
% Compute the ecliptic rectangular coordinates 
xeclip = r.*cos(lon.*(pi/180)); 
yeclip = r.*sin(lon.*(pi/180)); 
zeclip = 0.0; 

  
% Rotate these coordinates to equatorial rectangular coordinates 
xequat = xeclip; 
yequat = yeclip.*cos(oblecl.*(pi/180))+zeclip*sin(oblecl.*(pi/180)); 
zequat = yeclip.*sin(23.4406.*(pi/180))+zeclip*cos(oblecl.*(pi/180)); 
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% Convert equatorial rectangular coordinates to RA and Decl: 
r = sqrt(xequat.^2 + yequat.^2 + zequat.^2)-(Alt./a); %roll up the altitude 

correction 
RA = atan2(yequat,xequat).*(180/pi); 
delta = asin(zequat./r).*(180/pi); 

  
%Following the RA DEC to Az Alt conversion sequence explained in: 
%     http://www.stargazing.net/kepler/altaz.html 

  
%Find the J2000 value 
%J2000 = jd - 2451545.0; 
hourvec = datevec(UTC); 
UTH = hourvec(:,4) + hourvec(:,5)/60 + hourvec(:,6)/3600; 

  
%Calculate local sideral time 
GMST0=mod(L+180,360)./15; 
SIDTIME = GMST0 + UTH + Lon./15; 

  
%Replace RA with hour angle HA 
H = (SIDTIME.*15 - RA); 

  
%convert to rectangular coordinate system 
x = cos(H.*(pi/180)).*cos(delta.*(pi/180)); 
y = sin(H.*(pi/180)).*cos(delta.*(pi/180)); 
z = sin(delta.*(pi/180)); 

  
% Rotate this along an axis going east-west. 
xhor = x.*cos((90-Lat).*(pi/180))-z.*sin((90-Lat).*(pi/180)); 
yhor = y; 
zhor = x.*sin((90-Lat).*(pi/180))+z.*cos((90-Lat).*(pi/180)); 

  
% Find the El and AZ  
Az = atan2(yhor,xhor).*(180/pi) + 180; 
El = asin(zhor).*(180/pi); 

  
% Correcting the elevation by the approximate refraction 
% correction = zeros(size(El,1)); 
% for (i=1:1:size(El,1)) 
%     if (El(i,1) > 85) 
%         correction(i,1) = 0; 
%         elseif (El(i,1) > 5) 
%             correction(i,1) = 58.1/((tan(El(i,1)*(pi/180)))-

((0.07)/((tan(El(i,1)*(pi/180)))^3))+((0.000086)/((tan(El(i,1)*(pi/180)))^5

))); 
%             elseif (El(i,1) > -0.575) 
%                 correction(i,1) = 1735 + (El(i,1)*(-

518.2+(El(i,1)*(103.4+(El(i,1)*(-12.79+(El(i,1)*0.711))))))); 
%     else 
%         correction(i,1) = 20.772/(tan(El(i,1)*(pi/180))); 
%     end 
%     correction(i,1) = correction(i,1)/3600; 
%     El(i,1) = El(i,1)+correction(i,1); 
% end 

  
% Find equation of time (in min) 
GM = 357.52911+jc.*(35999.05029 - 0.0001537.*jc); % find geometrical mean 

anomaly 
aux = (tan((oblecl/2).*(pi/180))).^2; % find auxiliary parameter 
EOTterm1 = aux.*sin(2.*(L.*(pi/180))); 
EOTterm2 = -(2.*e.*sin(GM.*(pi/180))); 
EOTterm3 = 4.*e.*aux.*sin(GM.*(pi/180)).*cos(2.*(L.*(pi/180))); 
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EOTterm4 = -(0.5.*(aux.^2).*sin(4.*(L.*(pi/180)))); 
EOTterm5 = -(1.25.*(e.^2).*sin(2.*(GM.*(pi/180)))); 
EOT = EOTterm1+EOTterm2+EOTterm3+EOTterm4+EOTterm5; 
EOT = (EOT.*(180/pi)).*4; % converting to min 

  
% Find hour angle of sunrise (in deg) 
H_sunrise = zeros(size(Az,1)); 
H_sunriseTerm1 = cos(90.833.*(pi/180)); 
H_sunriseTerm2 = cos(Lat.*(pi/180)); 
H_sunriseTerm3 = cos(delta.*(pi/180)); 
H_sunriseTerm4 = -tan(Lat.*(pi/180)); 
H_sunriseTerm5 = tan(delta.*(pi/180)); 
H_sunrise = 

(180/pi).*(acos((H_sunriseTerm1./(H_sunriseTerm2.*H_sunriseTerm3))+(H_sunri

seTerm4.*H_sunriseTerm5))); 

  
% Find local noon time, local sunrise time, and local sunset time 
local_solar_noon_time = zeros(size(Az,1)); 
local_solar_noon = zeros(size(Az,3)); 
local_sunrise_time = zeros(size(Az,1)); 
local_sunrise = zeros(size(Az,3)); 
local_sunset_time = zeros(size(Az,1)); 
local_sunset = zeros(size(Az,3)); 

  
for i=1:1:(size(Az,1)) 
    % Find local noon time 
    local_solar_noon_time(i,1) = (720-(4.*Lon(i,1))-

EOT(i,1)+(GMT.*60))./1440; 
    local_solar_noon(i,1) = 24.*local_solar_noon_time(i,1); 
    local_solar_noon(i,2) = (local_solar_noon(i,1) - 

floor(local_solar_noon(i,1))).*60; 
    local_solar_noon(i,3) = (local_solar_noon(i,2) - 

floor(local_solar_noon(i,2))).*60; 
    local_solar_noon(i,1) = floor(local_solar_noon(i,1)); 
    local_solar_noon(i,2) = floor(local_solar_noon(i,2)); 
    local_solar_noon(i,3) = floor(local_solar_noon(i,3)); 

     
    % Find local sunrise time 
    local_sunrise_time(i,1) = local_solar_noon_time(i,1) - 

((H_sunrise(i,1)*4)/1440); 
    local_sunrise(i,1) = 24.*local_sunrise_time(i,1); 
    local_sunrise(i,2) = (local_sunrise(i,1) - 

floor(local_sunrise(i,1))).*60; 
    local_sunrise(i,3) = (local_sunrise(i,2) - 

floor(local_sunrise(i,2))).*60; 
    local_sunrise(i,1) = floor(local_sunrise(i,1)); 
    local_sunrise(i,2) = floor(local_sunrise(i,2)); 
    local_sunrise(i,3) = floor(local_sunrise(i,3)); 

     
    % Find local sunset time 
    local_sunset_time(i,1) = local_solar_noon_time(i,1) + 

((H_sunrise(i,1)*4)/1440); 
    local_sunset(i,1) = 24.*local_sunset_time(i,1); 
    local_sunset(i,2) = (local_sunset(i,1) - floor(local_sunset(i,1))).*60; 
    local_sunset(i,3) = (local_sunset(i,2) - floor(local_sunset(i,2))).*60; 
    local_sunset(i,1) = floor(local_sunset(i,1)); 
    local_sunset(i,2) = floor(local_sunset(i,2)); 
    local_sunset(i,3) = floor(local_sunset(i,3)); 
end 

  
end 
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function jd = juliandate(varargin) 
% This sub function is provided in case juliandate does not come with your  
% distribution of Matlab 
[year month day hour min sec] = datevec(datenum(varargin{:})); 
idx = month <= 2; 
year(idx) = year(idx)-1; 
month(idx) = month(idx)+12; 
jd = floor( 365.25*(year + 4716.0)) + floor( 30.6001*( month + 1.0)) + 2.0 

- ... 
    floor( year/100.0 ) + floor( floor( year/100.0 )/4.0 ) + day - 1524.5 + 

... 
    (hour + min/60 + sec/3600)/24; 
end 
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Apêndice E – Programa em Matlab (“tilt_angles.m”) para o cálculo da posição de cada 

espelho, em função de 𝐴𝑧 e 𝐸𝑙. 

clc 
clear all 
close all 

  
global user_data 

  
prompt = {'Enter year of interest [in format yyyy]','Enter month of 

interest [in format mm]',... 
    'Enter day of interest [in format dd]','Enter GMT','Enter geographical 

latitude (North is positive)',... 
    'Enter geographical longitude (East is positive) [in decimal 

degrees]','Enter altitude [in Km]','Enter moment [in minute]'}; 
% Collecting user information 
msg = 'Insert the following data'; 
num_lines_of_msg = 1; 
default_inputs = {'2016','11','29','-3','-15.77972','-

47.92972','1.136','880'}; 
user_data = char(inputdlg(prompt,msg,num_lines_of_msg,default_inputs)); 

  
geometry 

  
[~,El,Az,~,~]=main_sun_position_tilt_angles(height,length_mirror,Crick_Angl

e); 

  

  
moment=str2double(user_data(8,:)); 
%El and Az are 1441 long, choose the moment you want 
% 360  is 6h 
% 720  is 12h 
% 1080 is 18h 
El=El(moment); 
Az=Az(moment); 

  

  
tani=(cosd(El).*sind(Az))./(sind(El-

Crick_Angle)+sind(Crick_Angle).*cosd(El).*(1-cosd(Az))); 
Xinit=center_distance*(linspace(1,NbMirrors,NbMirrors)-NbMirrors/2-0.5); 

  
Beta=(atand(Xinit/height)-atand(tani))/2 

  
x=-exc*sind(Beta) + Xinit; 
y=-exc*(1-cosd(Beta));    
xg=x-0.5*width_mirror*cosd(Beta); 
yg=y-0.5*width_mirror*sind(Beta); 
xd=x+0.5*width_mirror*cosd(Beta); 
yd=y+0.5*width_mirror*sind(Beta); 

  

  
figure 
for i=1:15 
    plot([xg(i) xd(i)], [yg(i) yd(i)]) 
hold on 

  
end 
hold off 
axis equal 
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Apêndice F – Função em Matlab (“main_sun_position_tilt_angles.m”) para o apoio no 

cálculo da posição de cada espelho, em função de 𝐴𝑧 e 𝐸𝑙. 

function[t,El,Az,coef,frame]=main_sun_position_tilt_angles(Height,Length_mi

rror,q) 

  
global user_data 

  
year = str2double(user_data(1,1:4)); % year of interest 
month = str2double(user_data(2,1:2)); % month of interest 
day = str2double(user_data(3,1:2)); % day of interest 
GMT = str2double(user_data(4,:)); % GMT of the place of interest 
lat = str2double(user_data(5,:)); % latitude of interest 
lon = str2double(user_data(6,:)); % longitude of interest 
alt = str2double(user_data(7,:)); % altitude of interest 
% Convert GMT to minutes 
GMT_adjustment = GMT*60; 

  
mDateVec = datenum([year,month,day,0,0,0]); 
mDateVec = mDateVec + (0:1440)'./1440; 

  
% Negative GMT will shift mDateVec to the left 
if (GMT<0) 
    time_adjustment_factor = mDateVec(1001)-mDateVec(1000); 
    adjustment_vector = zeros(abs(GMT_adjustment),1); 

     
    adjustment_vector(1,1) = mDateVec(end,1)+time_adjustment_factor; 
    for i=2:1:(size(adjustment_vector,1)) 
        adjustment_vector(i,1) = adjustment_vector(i-

1,1)+time_adjustment_factor; 
    end 

     
    mDateVec_aux = vertcat(mDateVec,adjustment_vector); 
    mDateVec = mDateVec_aux((-GMT_adjustment+1):end,1); 
end 

  
% Positive GMT will shift mDateVec to the right 
if (GMT>0) 
    time_adjustment_factor = mDateVec(1001)-mDateVec(1000); 
    adjustment_vector = zeros(abs(GMT_adjustment),1); 

     
    adjustment_vector(end,1) = mDateVec(1,1)-time_adjustment_factor; 
    i=(size(adjustment_vector,1)-1); 

     
    while (i>0) 
        adjustment_vector(i,1) = adjustment_vector(i+1,1)-

time_adjustment_factor; 
        i = i-1; 
    end 

     
    mDateVec_aux = vertcat(adjustment_vector,mDateVec); 
    mDateVec = mDateVec_aux(1:(size(mDateVec_aux,1)-GMT_adjustment),1); 
end 

  

  
t = zeros(size(mDateVec,1),1); 
for i=2:1:size(mDateVec,1) 
    t(i,1) = t(i-1,1)+1; 
end 
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[Az,El,~,~,~,~,~] = 

SolarAzEl(mDateVec,zeros(size(mDateVec,1),1)+lat,zeros(size(mDateVec,1),1)+

lon,zeros(size(mDateVec,1),1)+alt,GMT); 

  
xs=1000.*cosd(El).*cosd(Az); zs=1000.*sind(El); 

  

  
positive_zs=find(zs(1:end)>0); 
zs_p=sind(-q).*xs+cosd(-q).*zs; 
positive_zs_p=find(zs_p(1:end)>0); 

  
if length(positive_zs_p)<length(positive_zs) 
    frame=positive_zs_p; 
else 
    frame=positive_zs; 
end 

  
xs_final=xs(frame); 
zs_final=zs(frame); 
alpha=atand(zs_final./xs_final); 
l=abs(Height.*tand(90+q-alpha)); 
coef=1-l/Length_mirror;  

  
for i=1:length(frame) 
    if l(i)>Length_mirror 
        coef(i)=0; 
    end 
end 

  
end 
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Apêndice G – Programa em Matlab (“geometry.m”) para a entrada dos dados da geometria 

do concentrador, identificados como variáveis globais para o uso comum de todos os 

programas. 

 

global height width_mirror width_cells center_distance exc... 
    NbMirrors error Time_frame length_mirror Crick_Angle 

  
%___________GEOMETRY____________ 

  
%------------Floor-------------- 
width_mirror = 125     ;%    (mm) 
exc = 1        ;%    (mm) 
center_distance = 134  ;%    (mm) 
NbMirrors = 15         ; 
length_mirror = 1500   ;%    (mm) 
Crick_Angle = 0    ;%    (°) 

  
%-----------Receptor------------ 
height = 1500          ;%    (mm) 
width_cells = 125      ;%    (mm) 

  
%-------Error on tilt angle----- 
error =0             ;%   (deg) 

  
%-----------Time Frame---------- 
Time_frame = 10        ;%    (hour, between 0h and 12h) 
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Apêndice H – Programa em Matlab (“Open_Loop_Function.m”) para o controle em malha 

aberta do motor de passo. 

clear all 
close all 
clc 

  
global year; 
global month; 
global day; 
global GMT; 
global lat; 
global lon; 
global alt; 

  
geometry 
 

% If you're in daylight saving time (horário de verão), add 60 to BOD and 
% EOD 
BOD = 330; 
EOD = 1109; 
% 360  is 6h 
% 720  is 12h 
% 1080 is 18h 

 
c = clock; 
delay_for_motor_activation = 0.5; 

  
year = c(1,1); % year of interest 
month = c(1,2); % month of interest 
day = c(1,3); % day of interest 
GMT = -3; % GMT of the place of interest 
lat = -15.77972; % latitude of interest 
lon = -47.92972; % longitude of interest 
alt = 1.136; % altitude of interest 

  
motor_resolution = 0.18; 

  
[~,El,Az,~,~]=main_sun_position_Open_Loop(height,length_mirror,Crick_Angle)

; 

  
moment_in_minutes = BOD; 
target_El_initial=El(moment_in_minutes); 
target_Az_initial=Az(moment_in_minutes); 
tani_initial = 

(cosd(target_El_initial).*sind(target_Az_initial))./(sind(target_El_initial

-Crick_Angle)+sind(Crick_Angle).*cosd(target_El_initial).*(1-

cosd(target_Az_initial))); 
Xinit_initial = center_distance*(linspace(1,NbMirrors,NbMirrors)-

NbMirrors/2-0.5); 
Beta_initial = (atand(Xinit_initial/height)-atand(tani_initial))/2; 

  
moment_in_minutes = EOD; 
target_El_final=El(moment_in_minutes); 
target_Az_final=Az(moment_in_minutes); 
tani_final = 

(cosd(target_El_final).*sind(target_Az_final))./(sind(target_El_final-

Crick_Angle)+sind(Crick_Angle).*cosd(target_El_final).*(1-

cosd(target_Az_final))); 
Xinit_final = center_distance*(linspace(1,NbMirrors,NbMirrors)-NbMirrors/2-

0.5); 
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Beta_final = (atand(Xinit_final/height)-atand(tani_final))/2; 

  
Number_of_steps = ceil(abs((Beta_final-Beta_initial))/motor_resolution); 

  
Duty_Cycle = Number_of_steps/(EOD-BOD); 

  
time_between_steps = 60/Duty_Cycle(1,1) 

  
a = arduino ('COM5','UNO'); 

  
writeDigitalPin(a,'D11',1); % Enables the motor 
writeDigitalPin(a,'D10',1); % 0 is clockwise, 1 is counterclockwise 

  
for i=1:Number_of_steps 
    %writeDigitalPin(a,'D11',1); % Enables the motor 
    pause(1.5); 
    disp(['Step=',num2str(i),'/',num2str(Number_of_steps(1,1))]); 
    writeDigitalPin(a,'D9',1); 
    writeDigitalPin(a,'D9',0); 
    pause(0.5) 
    %writeDigitalPin(a,'D11',0); % Disables the motor 
    pause(time_between_steps-2) 
end 

  
writeDigitalPin(a,'D11',0); % Disables the motor 
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Apêndice I – Função em Matlab (“main_sun_position_Open_Loop.m”) para apoio ao 

controle em malha aberta do motor de passo. 

function[t,El,Az,coef,frame]=main_sun_position_Open_Loop(Height,Length_mirr

or,q) 

  
global year; 
global month; 
global day; 
global GMT; 
global lat; 
global lon; 
global alt; 

  

  
% Convert GMT to minutes 
GMT_adjustment = GMT*60; 

  
mDateVec = datenum([year,month,day,0,0,0]); 
mDateVec = mDateVec + (0:1440)'./1440; 

  
% Negative GMT will shift mDateVec to the left 
if (GMT<0) 
    time_adjustment_factor = mDateVec(1001)-mDateVec(1000); 
    adjustment_vector = zeros(abs(GMT_adjustment),1); 

     
    adjustment_vector(1,1) = mDateVec(end,1)+time_adjustment_factor; 
    for i=2:1:(size(adjustment_vector,1)) 
        adjustment_vector(i,1) = adjustment_vector(i-

1,1)+time_adjustment_factor; 
    end 

     
    mDateVec_aux = vertcat(mDateVec,adjustment_vector); 
    mDateVec = mDateVec_aux((-GMT_adjustment+1):end,1); 
end 

  
% Positive GMT will shift mDateVec to the right 
if (GMT>0) 
    time_adjustment_factor = mDateVec(1001)-mDateVec(1000); 
    adjustment_vector = zeros(abs(GMT_adjustment),1); 

     
    adjustment_vector(end,1) = mDateVec(1,1)-time_adjustment_factor; 
    i=(size(adjustment_vector,1)-1); 

     
    while (i>0) 
        adjustment_vector(i,1) = adjustment_vector(i+1,1)-

time_adjustment_factor; 
        i = i-1; 
    end 

     
    mDateVec_aux = vertcat(adjustment_vector,mDateVec); 
    mDateVec = mDateVec_aux(1:(size(mDateVec_aux,1)-GMT_adjustment),1); 
end 

  

  
t = zeros(size(mDateVec,1),1); 
for i=2:1:size(mDateVec,1) 
    t(i,1) = t(i-1,1)+1; 
end 
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[Az,El,~,~,~,~,~] = 

SolarAzEl(mDateVec,zeros(size(mDateVec,1),1)+lat,zeros(size(mDateVec,1),1)+

lon,zeros(size(mDateVec,1),1)+alt,GMT); 

  
xs=1000.*cosd(El).*cosd(Az); zs=1000.*sind(El); 

  

  
positive_zs=find(zs(1:end)>0); 
zs_p=sind(-q).*xs+cosd(-q).*zs; 
positive_zs_p=find(zs_p(1:end)>0); 

  
if length(positive_zs_p)<length(positive_zs) 
    frame=positive_zs_p; 
else 
    frame=positive_zs; 
end 

  
xs_final=xs(frame); 
zs_final=zs(frame); 
alpha=atand(zs_final./xs_final); 
l=abs(Height.*tand(90+q-alpha)); 
coef=1-l/Length_mirror;  

  
for i=1:length(frame) 
    if l(i)>Length_mirror 
        coef(i)=0; 
    end 
end 

  
end 
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Apêndice J – Programa em Matlab (“Hybrid_Loop_Function.m”) para o controle em malha 

híbrida do motor de passo. 

clear all 
close all 
clc 

  
global year; 
global month; 
global day; 
global GMT; 
global lat; 
global lon; 
global alt; 

  
geometry 

  
% If you're in daylight saving time (horário de verão), add 60 to BOD and 
% EOD 
BOD = 330; 
EOD = 1109; 
% 360  is 6h 
% 720  is 12h 
% 1080 is 18h 

  
c = clock; 
delay_for_motor_activation = 0.5; 
motor_resolution = 0.18; 

  
year = c(1,1); % year of interest 
month = c(1,2); % month of interest 
day = c(1,3); % day of interest 
GMT = -3; % GMT of the place of interest 
lat = -15.77972; % latitude of interest 
lon = -47.92972; % longitude of interest 
alt = 1.136; % altitude of interest 

  
[~,El,Az,~,~]=main_sun_position_Hybrid_Loop(height,length_mirror,Crick_Angl

e); 

  
moment_in_minutes = (c(1,4)*60)+c(1,5); 

  
a = arduino ('COM5','UNO'); 

  
while (moment_in_minutes >= BOD && moment_in_minutes <= EOD) 

  
    moment_in_minutes = (c(1,4)*60)+c(1,5); 

     
    if(moment_in_minutes >= BOD && moment_in_minutes <= EOD) 

         
        % Calculate target El and Az for the current minute of the day 
        target_El=El(moment_in_minutes); 
        target_Az=Az(moment_in_minutes); 

  
        tani = (cosd(target_El).*sind(target_Az))./(sind(target_El-

Crick_Angle)+sind(Crick_Angle).*cosd(target_El).*(1-cosd(target_Az))); 
        Xinit = center_distance*(linspace(1,NbMirrors,NbMirrors)-

NbMirrors/2-0.5); 
        Beta = (atand(Xinit/height)-atand(tani))/2; 
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        % Read Potentiometers    
        for i=1:1:10 
            pot_mirror2(1,i) = readVoltage(a,'A0'); 
        end 
        pot_mirror2_mean = mean(pot_mirror2); 
        angle_mirror2 = (45.63*pot_mirror2_mean)-142.6; 
        error_mirror2 = angle_mirror2-Beta(1,2) 

         
        for i=1:1:10 
            pot_mirror6(1,i) = readVoltage(a,'A1'); 
        end 
        pot_mirror6_mean = mean(pot_mirror6); 
        angle_mirror6 = (49.09*pot_mirror6_mean)-134.; 
        error_mirror6 = angle_mirror6-Beta(1,6) 

         
        for i=1:1:10 
            pot_mirror10(1,i) = readVoltage(a,'A2'); 
        end 
        pot_mirror10_mean = mean(pot_mirror10); 
        angle_mirror10 = (49.183*pot_mirror10_mean)-132.06; 
        error_mirror10 = angle_mirror10-Beta(1,10) 

         
        for i=1:1:10 
            pot_mirror14(1,i) = readVoltage(a,'A3'); 
        end 
        pot_mirror14_mean = mean(pot_mirror14); 
        angle_mirror14 = (47.203*pot_mirror14_mean)-128.51; 
        error_mirror14 = angle_mirror14-Beta(1,14) 

         
        E_vector(1) = error_mirror2; 
        E_vector(2) = error_mirror6; 
        E_vector(3) = error_mirror10; 
        E_vector(4) = error_mirror14; 

         
        E = median(E_vector); 
        % E = mean(E_vector) 

         
        % Steps to do 
        steps_to_do = round(abs(E/motor_resolution)) 

         
        % Direction to go 
        if (E < 0) 
            writeDigitalPin(a, 'D10', 1); % 0 é horário e 1 é anti-horário 
        else 
            writeDigitalPin(a, 'D10', 0); % 0 é horário e 1 é anti-horário 
        end 

         
        writeDigitalPin(a, 'D11', 1); % Enables the motor 

         
        for i=0:1:steps_to_do 
            pause(delay_for_motor_activation) 
            writeDigitalPin(a, 'D9', 1);  
            writeDigitalPin(a, 'D9', 0); % Give a step to the motor 
            pause(delay_for_motor_activation) 
        end 

         
        writeDigitalPin(a, 'D11', 0); % Disables the motor 

          
    end 
    moment_in_minutes = (c(1,4)*60)+c(1,5); 
end 
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Apêndice K – Função em Matlab (“main_sun_position_Hybrid_Loop.m”) para apoio ao 

controle em malha híbrida do motor de passo. 

function[t,El,Az,coef,frame]=main_sun_position_Hybrid_Loop(Height,Length_mi

rror,q) 

  
global year; 
global month; 
global day; 
global GMT; 
global lat; 
global lon; 
global alt; 

  

  
% Convert GMT to minutes 
GMT_adjustment = GMT*60; 

  
mDateVec = datenum([year,month,day,0,0,0]); 
mDateVec = mDateVec + (0:1440)'./1440; 

  
% Negative GMT will shift mDateVec to the left 
if (GMT<0) 
    time_adjustment_factor = mDateVec(1001)-mDateVec(1000); 
    adjustment_vector = zeros(abs(GMT_adjustment),1); 

     
    adjustment_vector(1,1) = mDateVec(end,1)+time_adjustment_factor; 
    for i=2:1:(size(adjustment_vector,1)) 
        adjustment_vector(i,1) = adjustment_vector(i-

1,1)+time_adjustment_factor; 
    end 

     
    mDateVec_aux = vertcat(mDateVec,adjustment_vector); 
    mDateVec = mDateVec_aux((-GMT_adjustment+1):end,1); 
end 

  
% Positive GMT will shift mDateVec to the right 
if (GMT>0) 
    time_adjustment_factor = mDateVec(1001)-mDateVec(1000); 
    adjustment_vector = zeros(abs(GMT_adjustment),1); 

     
    adjustment_vector(end,1) = mDateVec(1,1)-time_adjustment_factor; 
    i=(size(adjustment_vector,1)-1); 

     
    while (i>0) 
        adjustment_vector(i,1) = adjustment_vector(i+1,1)-

time_adjustment_factor; 
        i = i-1; 
    end 

     
    mDateVec_aux = vertcat(adjustment_vector,mDateVec); 
    mDateVec = mDateVec_aux(1:(size(mDateVec_aux,1)-GMT_adjustment),1); 
end 

  

  
t = zeros(size(mDateVec,1),1); 
for i=2:1:size(mDateVec,1) 
    t(i,1) = t(i-1,1)+1; 
end 
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[Az,El,~,~,~,~,~] = 

SolarAzEl(mDateVec,zeros(size(mDateVec,1),1)+lat,zeros(size(mDateVec,1),1)+

lon,zeros(size(mDateVec,1),1)+alt,GMT); 

  
xs=1000.*cosd(El).*cosd(Az); zs=1000.*sind(El); 

  

  
positive_zs=find(zs(1:end)>0); 
zs_p=sind(-q).*xs+cosd(-q).*zs; 
positive_zs_p=find(zs_p(1:end)>0); 

  
if length(positive_zs_p)<length(positive_zs) 
    frame=positive_zs_p; 
else 
    frame=positive_zs; 
end 

  
xs_final=xs(frame); 
zs_final=zs(frame); 
alpha=atand(zs_final./xs_final); 
l=abs(Height.*tand(90+q-alpha)); 
coef=1-l/Length_mirror;  

  
for i=1:length(frame) 
    if l(i)>Length_mirror 
        coef(i)=0; 
    end 
end 

  
end 
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Apêndice L – Resultados das calibrações dos sensores. 

Tabela Apêndice L.1. Resultados dos dados de calibração dos sensores de temperatura.  

Referência 
(℃) 

T1 
(mV) 

T2 
(mV) 

T3 
(mV) 

T4 
(mV) 

T5 
(mV) 

T6 
(mV) 

T7 
(mV) 

T8 
(mV) 

RTD 
(mV) 

2,5 61,68167 61,00167 70,60667 85,65833 91,34167 75,19667 89,72083 87,8625 2,72 

24,5 237,542 235,0522 249,813 260,3449 267,7058 238,6391 251,6551 244,3014 1190,899 

25,5 253,7643 250,45 275,1714 278,2 287,4143 254,7357 264,7857 260,5 1266,214 

27,5 275,6333 263,4333 282,4667 299,7 307,8333 269,3 280,6667 277,6667 1393 

29,5 286 278,9 314,9222 311,7667 308,4333 283,7222 293,1778 290,0778 1473,444 

31,5 301,14 302,62 307,5 325,74 333,9 297,72 310,92 308,04 1565,4 

33,5 311,44 309,82 322,08 337,82 336,46 308,74 320,16 319,24 1639,2 

35,5 330,64 323,57 337,72 357,51 352,12 329,9 338,32 335,25 1751,6 

38,5 351,8375 343,7625 362,9 373,425 370,45 347,9125 356,6875 354,3875 1885,625 

40,5 363,56 357,16 377,28 388,2 385,44 362,32 370,34 368,98 1963,8 

41,5 372,92 367,36 389,94 400,26 407,74 373,74 380,82 382,72 2048,8 

43,5 392,7455 385,5182 404,9909 417,9818 413,5818 389,5455 399 398,3182 2153,273 

45,5 410,7333 408,6 418 440,1 431,7 409,8667 421,4 417,6333 2281 

47 424,46 415,64 433,02 447,44 449,06 420,8 429,64 428,96 2377,4 

48,5 437,05 429,1 447,6833 463,8833 457,7833 433,8667 442,2333 440,45 2440,5 

49,5 443,8333 437,9667 456,9667 469,4333 468,3333 443,8333 451,1 450,1667 2503 

51,5 453,82 451,72 468,7886 478,88 483,4571 455,7971 467,8343 463,4114 2574,886 

52,5 468,875 466,15 478,425 491,525 489,65 470,775 473,625 476,525 2643,5 

55,5 485,5455 477,2 494,1455 508,6091 513,1909 483,7364 491,2273 490,7364 2763,455 

56,5 498,475 492,325 509,2 524,15 522,625 499,65 510,225 507,325 2845,75 

58,5 508,325 507,65 525,15 533,325 541,825 510,025 516,65 514,1 2945,25 

59,5 520,8 517,6333 538,6 546,7667 540,5333 517,4 526,5833 524,7667 2994,833 

61,5 533,6 529,6222 549,5556 559,5333 562,9333 535,8111 544,5556 542,9 3098,222 

64,5 559,3 551,3364 568,1545 582,0545 582,8091 556,2818 562,2182 562,6455 3241,273 

67,5 576,6714 571,9143 597,4714 604,2714 599,1286 576,5 584,9286 580,2714 3372,571 

68,5 588,55 582,475 596,225 613,4 610,325 590,3 592,15 592,975 3445,5 

69,5 597,5 598,2 614,3333 619,7667 620,2 598,9 604,1333 597,5333 3485,667 

71,5 606,85 602,0125 619,1125 631,6625 640,35 608,8125 614,775 611,1875 3562,375 

73,5 622,8286 614,9429 634,9714 645,7714 653,2286 621,2714 629,9143 627,5143 3666,429 

75,5 639,9909 635,9727 652,2182 667,5455 663,2818 641,4091 649,5 645,2364 3784,182 

77,5 661,3 656,3889 671,2889 683,0556 690,4667 661,9889 665,4556 666,3556 3918,667 

79,5 678,2333 672,9 687,9833 700,4333 705,4167 676,3 685,8333 679,9167 4010,167 

81,5 691,0125 683,1 702,3875 712,0875 713,8625 691 697,625 693,975 4085,625 

83,5 706,1167 696,3667 716,1833 729,45 724,9 702,8167 713,7 705,3 4193,167 

85,5 718,8 711,6 733,49 740,77 740,76 716,49 722,2 720,56 4276,8 

88 736 728,94 744,02 759,26 758,38 738,1 745,53 739,33 4404,2 
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Tabela Apêndice L.2. Resultados dos dados de calibração do sensor de tensão. 

Referência 
(V) 

Corrente de 
referência 

(A) 

Resistência 
Total (Ω) 

Resistência 
de cada 

resistor (Ω) 

Valor 
medido (V) 

Média 

Desvio - 
Padrão 

0 0 0 0 0 0 

0,25 0,126 1,984126984 0,992063492 0,107 0,00458258 

0,5 0,247 2,024291498 1,012145749 0,23 2,7756E-17 

0,75 0,368 2,038043478 1,019021739 0,35 5,5511E-17 

1 0,488 2,049180328 1,024590164 0,47 1,1102E-16 

1,25 0,609 2,052545156 1,026272578 0,59 0 

1,5 0,729 2,057613169 1,028806584 0,71 0 

1,75 0,85 2,058823529 1,029411765 0,83 1,1102E-16 

2 0,97 2,06185567 1,030927835 0,95 0 

2,25 1,091 2,062328139 1,03116407 1,074 0,00489898 

2,5 1,211 2,064409579 1,032204789 1,194 0,00489898 

2,75 1,332 2,064564565 1,032282282 1,317 0,00458258 

3 1,452 2,066115702 1,033057851 1,436 0,00489898 

3,25 1,573 2,066115702 1,033057851 1,557 0,00458258 

3,5 1,693 2,06733609 1,033668045 1,677 0,00458258 

3,75 1,813 2,068394926 1,034197463 1,798 0,004 

4 1,932 2,070393375 1,035196687 1,918 0,004 

4,25 2,052 2,071150097 1,035575049 2,039 0,003 

4,5 2,173 2,070869765 1,035434883 2,159 0,003 

4,75 2,293 2,071522024 1,035761012 2,28 4,4409E-16 

5 2,413 2,072109407 1,036054704 2,401 0,003 

5,25 2,533 2,072641137 1,036320568 2,524 0,00489898 

5,5 2,654 2,072343632 1,036171816 2,645 0,005 

5,75 2,774 2,072819034 1,036409517 2,765 0,005 

6 2,894 2,07325501 1,036627505 2,885 0,005 

6,25 3,014 2,073656271 1,036828135 3,005 0,005 

6,5 3,135 2,073365231 1,036682616 3,128 0,004 

6,75 3,255 2,073732719 1,036866359 3,258 0,03091925 

7 3,374 2,074688797 1,037344398 3,37 0 

7,25 3,495 2,074391989 1,037195994 3,49 8,8818E-16 

7,5 3,615 2,074688797 1,037344398 3,61 0,00447214 

7,75 3,735 2,074966533 1,037483266 3,731 0,003 

8 3,855 2,075226978 1,037613489 3,852 0,004 

8,25 3,971 2,077562327 1,038781163 3,968 0,004 
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Tabela Apêndice L.3. Resultados dos dados de calibração do sensor de corrente. 

Corrente 
de 

Referência 
(A) 

Tensão 
na fonte 

(V) 

Valor 
medido 

(V) 
Média 

Desvio - 
Padrão 

0 0 2,83 4,44E-16 

0,126 0,25 2,855 0,005 

0,247 0,5 2,88 4,44E-16 

0,369 0,75 2,91 0 

0,489 1 2,93 0 

0,61 1,25 2,96 4,44E-16 

0,731 1,5 2,984 0,004899 

0,852 1,75 3,01 4,44E-16 

0,974 2 3,035 0,005 

1,094 2,25 3,062 0,004 

1,215 2,5 3,086 0,004899 

1,336 2,75 3,113 0,004583 

1,457 3 3,139 0,003 

1,577 3,25 3,166 0,004899 

1,6984 3,5 3,193 0,004583 

1,818 3,75 3,218 0,004 

1,939 4 3,247 0,004583 

2,06 4,25 3,268 0,004 

2,179 4,5 3,295 0,005 

2,301 4,75 3,318 0,004 

2,421 5 3,345 0,005 

2,542 5,25 3,372 0,004 

2,663 5,5 3,396 0,004899 

2,783 5,75 3,422 0,004 

2,904 6 3,448 0,004 

3,025 6,25 3,472 0,006 

3,143 6,5 3,499 0,003 

3,266 6,75 3,526 0,004899 

3,387 7 3,55 0 

3,505 7,25 3,575 0,005 

3,626 7,5 3,601 0,003 

3,747 7,75 3,625 0,005 

3,869 8 3,652 0,004 

3,984 8,25 3,676 0,004899 
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Tabela Apêndice L.4. Resultados dos dados de calibração dos potenciômetros. 

Espelho 2 Espelho 6 Espelho 10 Espelho 14 

Inc. (graus) 
Tensão 

(V) 
Inc. (graus) 

Tensão 
(V) 

Inc. (graus) 
Tensão 

(V) 
Inc. (graus) 

Tensão 
(V) 

-45,5 2,15 -46,3 1,83 -44,6 1,8 -45,9 1,78 

-40,8 2,25 -41 1,91 -38,8 1,91 -39,3 1,9 

-34,7 2,38 -36,9 1,99 -34,4 2 -34,6 1,99 

-30,2 2,46 -30,4 2,11 -29,7 2,09 -29,5 2,09 

-24,9 2,57 -24 2,23 -24,1 2,19 -25 2,18 

-20 2,68 -20,1 2,31 -19,2 2,28 -19,7 2,3 

-15,4 2,78 -16 2,39 -14,6 2,38 -15,4 2,39 

-9,8 2,9 -10,5 2,5 -9,5 2,48 -10 2,5 

-5,3 3 -5,4 2,6 -4,7 2,58 -5,3 2,6 

0,1 3,11 0,6 2,73 0,2 2,67 0,3 2,71 

5,1 3,23 4,5 2,81 5,9 2,79 4,9 2,82 

10,1 3,33 9,2 2,92 10,9 2,9 10,2 2,95 

15,1 3,44 14 3,02 14,2 2,97 14,6 3,04 

19,4 3,55 21,1 3,17 19,3 3,07 20,2 3,15 

25,1 3,67 25,1 3,25 25,1 3,2 25,2 3,26 

31,2 3,82 30,4 3,36 30 3,29 30,4 3,37 

35,5 3,92 35,4 3,46 36,5 3,44 35,3 3,48 

40,5 4,02 39,9 3,55 39,6 3,5 39,7 3,56 

46 4,15 45,7 3,67 43,4 3,59 45 3,68 

 

 

 

 
 

 


