
Resumo  

O presente trabalho visa reproduzir em regime de arrefecimento, a identificação das características 

térmicas das células PASSYS ("PASsive Solar Components and SYStem Testing") em regime de 

aquecimento, tarefa já bem comprovada. A metodologia utilizada preconiza o cálculo das 

características térmicas da célula através de um programa de simulação baseado na informação 

recolhida durante a realização de um ensaio experimental. Para atingir este propósito, foram 

implementadas algumas modificações fulcrais no sistema de arrefecimento da célula, com o intuito de 

obter um nível de precisão na medição da potência de arrefecimento semelhante ao existente na 

potência de aquecimento.  

Efectuaram-se diversos ensaios, com estratégias de teste diferentes, de modo a verificar a 

consistência e precisão dos procedimentos desenvolvidos.  

Realizou-se um ensaio em regime de aquecimento estabelecendo-se uma comparação com os 

resultados já existentes, confirmando, assim, o estado actual da célula. (UAPAS = 20.74 ± 0.06 W/K; 

CPAS = 1.63 ± 0.023 MJ/K).  

Efectuaram-se três ensaios em regime de aquecimento e arrefecimento simultâneo, comparando-se e 

confirmando-se a consistência dos resultados obtidos. (UAPAS = 20.53 ± 0.46 W/K; CPAS = 

1.693 ± 0.086 MJ/K).  

A utilização individual do sistema de arrefecimento efectuou-se, também, em três ensaios. O último 

destes ensaios foi realizado com um nível de infiltrações inferior, de modo a quantificar a influência 

destas, no resultado final. (UAPAS = 20.02 ± 0.76 W/K; CPAS = 1.697 ± 0.061 MJ/K).  

De acordo com os resultados obtidos, pode concluir-se que o objectivo final foi atingido, obtendo-se 

com precisão as características térmicas da célula em qualquer regime de funcionamento.  

Abstract  

In the present work, the calibration of PASSYS ("PASsive Solar Components and SYStem Testing") 

test cells in cooling mode was addressed that is a task already well established in heating mode. The 

method developed involved mathematical simulation to calculate the thermal characteristics of the test 

cell based on experimental recorded data. In order to achieve that some significant modifications were 

carried out on the cooling system of the test cell in order to produce experimentally measured heat flux 

values of similar accuracy to the existing procedures for heating.  

Several experiments were performed, with various experimental designs, to verify the accuracy and 

reproducibility of the calibration procedures developed. 



A test was carried out in heating mode in order to compare the results with existing data and evaluate 

the actual cell condition. (UAPAS = 20.74 ± 0.06 W/K; CPAS = 1.63 ± 0.023 MJ/K).  

Simultaneous use of the heating and cooling system was applied in three experimental runs. In this 

way the reproducibility of the results was compared and confirmed. (UAPAS = 20.53 ± 0.46 W/K; CPAS = 

1.693 ± 0.086 MJ/K).  

The cooling system alone was also tested in three experiments. In the last one, a low level of 

infiltration was allowed, in order to evaluate this effect on the final result. (UAPAS = 20.02 ± 0.76 W/K; 

CPAS = 1.697 ± 0.061 MJ/K).  

In accordance with the results obtained, we concluded that the final objective was fulfilled, the thermal 

characteristics of the test cell were obtained in any working mode with precision.  


