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Exercício Computacional II – Entrega 20180927 

 
Parte I. Escreva um programa computacional 
para simular um freezer vertical que precisa 
manter a temperatura dos alimentos congelados 
em -24C a uma temperatura ambiente de 43C. 
O sistema de refrigeração, que opera com R600a, 
possui um trocador de calor interno com 50% de 
efetividade no qual vapor frio que sai do 
evaporador resfria o líquido quente que deixa o 
condensador, como mostrado na figura. 
Considere inicialmente expansão isentálpica, 
compressão isentrópica, superaquecimento nulo 
na saída do evaporador e sub-resfriamento nulo 
na saída do condensador. Assuma que o gabinete 
refrigerado possui UAcab=2 W/K, enquanto o 
condensador e o evaporador possuem, 
respectivamente, UAcnd=15 W/K @ T=10 K 
(convecção natural turbulenta) e UAevp=35 W/K 
@ V=70 m3/h (convecção forçada laminar). 
 
Parte II. Para uma rotação nominal de 3600 rpm, dimensione um compressor (Vsw) para que o sistema 
opere com uma fração de funcionamento de 50%. Selecione um compressor real (de prateleira) que atenda 
a tais requisitos e, com base no modelo semi-empírico para compressor visto em sala (revisitado no 
exercício 20) e dados de catálogo, calcule a vazão mássica de refrigerante, a potência consumida e o 
consumo de energia do sistema. 
 
Parte III. Considerando o escoamento turbulento sobre o condensador, tal que UA~T1/3, faça com que a 
transferência de calor neste componente seja sensível à variação de temperatura, T, entre o ar e a 
serpentina. Adicionalmente, considerando o escoamento laminar sobre o evaporador, tal que UA~V1/2, 
analise o efeito da vazão (V) do evaporador sobre o desempenho do sistema. 
 
Parte IV. Considerando que faltou isobutano (R600a) no mercado, explique o que aconteceria ao sistema 
caso você usasse butano (R600) drop-in, ou seja, sem alterar quaisquer componentes do sistema. Assuma 
que os coeficientes do modelo do compressor, bem como os UAs do condensador e do evaporador não 
mudam para o novo refrigerante. 
 
Dica: Resolva os componentes por substituições sucessivas em um laço interno, com Tevp e Tcnd estimadas. 
Em um laço iterativo externo, corrija Tevp e Tcnd por Newton-Raphson (2x2) até a convergência. 
 


