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RESUMO

E apresentada uma visão panorâmica das possíveis aplicações da energia

nuclear no espaço tais como: geradores termoelétricas para satélites, reat£

res nucleares para estações e naves espaciais e aeronaves. Este trabalho in

dica as possíveis dificuldades de cada área e realça a importância dos aspec

tos de segurança.

ABSTRACT

A panoramic view of different areas where nuclear energy can be applied

in space is given. These are: radioisotope thermoelectric generators, nuclear

reactors for space stations, spacecrafts and aircrafts. The principal

difficulties are pointed out and the safety aspect is emphasised.



1. INTRODUÇÃO

O objetivo do presente relatório ê o de fornecer ao leitor interessado

uma visão panorâmica das possíveis aplicações da energia nuclear no espaço.

Ele procura apresentar um panorama geral do "estado da arte" neste campo,

e oferece ao pesquisador, que pretenda estudar uma determinada área, a "pon

ta do novelo" em cada assunto.

Mais de 95Z da literatura mencionada têm origem nos Estados Unidos. Em

bora os soviéticos tenham uma intensa atividade nesta ãrea.e os europeus taa

bém tenham grupos de pesquisa sobre o assunto, a documentação ê menos divulga

da.

A energia nuclear no espaço pode ser usada para: satélites de comunica

cão, navegação e meteorológicos, estudos da Lua, estudos planetários, propul

são de aeronaves e veículos espaciais, fornecimento de energia para uma esta

cão habitada na Lua, estação espacial, estação espacial de radar, comunica

ções por laser, transmissão direta, exploração planetária, distribuição cen

trai de potência na defesa aeroespacial etc. A Figura 1 indica as potências

necessárias em cada uma destas aplicações e a data em que se pretende que

estes sistemas estejam funcionando (para os Estados Unidos).

Existem atualmente quatro modos de se produzir energia no espaço: por

células fotovoltáicas (energia solar), baterias químicas, geradores termoelé

tricôs de radioisótopos e reatores nucleares.

As células solares, que têm sido, até o momento, o sistema de menor eus

to, estão limitadas em potência. Isto se deve ao fato de que, para maior

potência, maior é a área e a massa que se requerem, o que, acima de um certo

limite de potência, torna este sistema pouco prático de ser manobrado e miú

to pesado. Além disso, este sistema não é próprio quando o dispositivo fi

ca sem luz solar (eclipse),ou quando se aumenta a distância ao Sol.

As baterias químicas, que convertem diretamente a energia química em £

letricidade, geram grande potência por períodos de curta duração, e são linú

tadas na energia produzida por unidade de peso.

Os geradores termoelétricos de radioisótopos convertem, em eletricida

de, o calor do decaimento radioativo. A limitação está no custo do combustí

vel e na segurança contra a radiação.

Os reatores nucleares convertem, em eletricidade, a energia gerada no

processo de fissão. São os sistemas que poderão, no futuro, prover maior e

nergia por longos períodos de tempo. A limitação está no desenvolvimento de
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materiais adequados e na segurança.

A Figura 2, extraída da Referência 1,mostra as regiões de aplicabilidja

de cada sistema no que se refere a limite de tempo e nível de potência.

As Referências 1 a 3 são as mais recentes; o conteúdo é semelhante e

apontam o fato de que futuras missões espaciais necessitarão do desenvolvi^

mento de reatores nucleares.

Os Estados Unidos começaram a pesquisar sobre as aplicações da energia

nuclear no espaço em meados da década de 50. Os sistemas pesquisados (SNAP-

System for Nuclear Auxiliary Power) foram os de radioisótopos e de reatores

nucleares. 0 objetivo foi alcançado para ambos os sistemas; porém, as pes_

quisas sobre reatores nucleares foram quase que desativadas em benefício do

desenvolvimento dos geradores termoeletricos de radioisótopos e das células

solares. Em abril de 1965 foi lançado o primeiro reator nuclear (SNAP-10A).

Este reator foi colocado em uma órbita de 3800 anos e gera 500 W de potên

cia. Ocorreu uma falha neste reator e ele deixou de funcionar depois de 43

dias, embora ainda esteja em órbita. 0 projeto mais recente é o SP-100, s£

bre o qual daremos mais detalhes no capítulo que se segue.

A Referência 4 é bastante resumida e enfatiza a importância do uso da

energia nuclear no espaço, do ponto de vista da Força Aérea dos Estados Uni

dos.

A Referência 5 define, tecnicamente, os diferentes tipos de fontes de

energia nuclear que podem ser usados no espaço. A Referência 6 apresenta o

estado da arte (1981) considerando possibilidades, custo e vantagens dos sis

temas nucleares no espaço (aplicações civis e militares). A Referência 7

antecipa o uso de reatores nucleares no espaço para o futuro (1990) (aplica

ções civis e militares).

A Referência 8 discute o estado da tecnologia para os diferences tipos

de reatores compactos para propulsão de veículos espaciaise aeronaves (1982).

A Referência 9 é uma análise (feita na Rússia) dos diferentes tipos de

sistemas nucleares que fornecem energia no espaço, do ponto de vista da en

genharia.

As Referências 10 e 11, embora antigas, definem, tecnicamente, os dife_

rentes sistemas para produção de energia no espaço (sistemas termoeletricos,

ciclo de Brayton, ciclo de Rankine, sistemas termoiônicos, sistemas magnet£

hidrodinâmicos, etc).

Existem algumas referências nas quais os fins militares são apontados
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explicitamente, tais como "colocar em orbita estações militares a laser e

outros satélites militares levaria mais potência do que pode ser gerada por

painéis de células solares".(Referência 12).

A Referência 13 faz uma revisão de possíveis necessidades para futuros

sistemas de potência militares e resume as vantagens da energia nuclear para

essas missões. Na Referência 14 são discutidos diferentes tipos de sistemas

nucleares para aplicações civis e militares, tais como sistemas de observa

cão, comunicação de sobrevivência, propulsão e armamento.

A Referência 15 diz que armas a laser requereriam mais de 100 MW; saté

lites avançados de comunicação e estações de radar necessitariam da ordem de

100 kW. Potências desta magnitude no espaço sõ poderão ser geradas através

de reatores nucleares.

As vantagens da aplicação da energia nuclear para emprego espacial (Re

ferência 16) são as que se seguem:

Durabilidade - a durabilidade dos sistemas nucleares é superior a de outros

sistemas.

Ambiente - os sistemas nucleares são menos vulneráveis âs radiações exter

nas (cinturões de radiação de Van Allen) e outros tipos de ambientes hostis.

CODO chuvas de meteoritos, tormentas de pó de Marte, e temperaturas extre_

mas como as da superfície lunar.

Auto-suficientes - os sistemas nucleares são auto-suficientes, o que confere

mais independência às espaçonaves.

Operação - são altamente confiáveis e apresentam uma relação potência/massa

muito boa. Como a área exposta da fonte de potência nuclear é pequena, isto

permite reduzir o tamanho da espaçonave. Podem também ser usados para fome

cer calor sem introduzir interferência eletromagnética.

2. SISTEMAS NUCLEARES DE GERAÇÃO DE POTÊNCIA

2.1. Geradores termoeletricos de radioisôtopos

0 gerador termoelétrico de radioisótopo ou GTR é um dispositivo que con

verte a energia nuclear em energia elétrica, e no qual o calor produzido pe

Io decaimento (a ou 8) de um radioisótopo é usado para gerar voltagem num

circuito de termopares. A diferença em relação a um reator nuclear é que

eles são relativamente simples de operar.



De 1961 até 1980, os Estados Unidos lançaram 22 dispositivos espaciais

(usando energia nuclear como fonte de energia) para aplicações civis ou aili

tares. Dentre eles, 21 foram geradores termoelêtricos de radiações e um foi

um reator nuclear.

A Tabela 1, tomada da Referencia 16,resume o quadro de satélites alimen

tados por energia nuclear lançados pelos Estados Unidos, no período 1961 a

1980.

Pode-se observar, nesta tabela, que 6 desses satélites têm como objeti

vo a orientação na navegação (Transit 4A, AB, SBN-1, SBN2, SBN3, "Transit"

Triad-01 - IX); 2 têm fins meteorológicos (Nimbus - B - 1, Nimbus III); I para

comunicações (Les 8/9); 6 para estudos da Lua (Apollo 12, 13, 14, 15, 16,

17); 2 para estudos de Marte (Viking 1, 2); e 4 para estudos planetários

(Pioneer 10, 11, Voyager 2, 1).

A história destes sistemas mostra que eles são seguros e adequados para

vários tipos de missões (Referências 16 e 17).

Os GTR também têm aplicações terrestres (Referência 18) e foram usados

para:

a) estações meteorológicas no Ártico e na Antártida;

b) bóias de navegação;

c) iluminação de uma casa da guarda costeira na baía de Baltimore;

d) estações meteorológicas usadas no mar pela Marinha;

e) indicadores para navegação,submersos no oceano a mais de 5000 m de profun

didade;

f) energia para plataformas marítimas de extração de petróleo; e

g) aplicações militares (não especificadas).

0 Laboratório de Sandia (EUA) (Referência 19) executou as tarefas de

controle de qualidade de doze tipos de GTR (usos espacial e terrestre), que

foram homologados entre 1969 a 1980, com potências térmicas entre 4,5 We e

4440 We.

Por determinação da Marinha dos Estados Unidos, foram também projetadas

cerca de 15 unidades de GTR para serem instaladas imersas nos oceanos ou nas

regiões polares, na costa da Califórnia, no Golfo do México, no fundo do £

ceano nas Bermudas etc. (Referencias 20 a 24).

Um fator que tem impedido a propagação do uso dos GTR é o seu alto eus

to. Neste sentido, foram feitos alguns estudos para reduzir este custo. (Re

ferências 25 a 27).

Uma das propostas feitas para baratear o custo é o uso de Cm-244 no lu



(TABELA-1) Resumo dos sistemas nucleares de potência (GTR) lançados pelos Estados Unidos (1961 - 1980)

FONTE DE

POTÊNCIA

SNAP-3A

SNAP-3A

SNAP-9A
SNAP-9A

SNAP-9A

SNAP-19B2

- SNAP-19B3

«- SNAP-27

; SNAP-27

SNAP-27

SNAP-27
: SNAP-19

SNAP-27
: TRANSIT-RTG

SNAP-27

SNAP-19

SNAP-19

SNAP-19

: MHW

MHW
MHW

VEÍCULO

ESPACIAL

TRANSIT 4A

TRANSIT AB
TRANSIT-5BN-1
TRANSIT-SBN-2

TRANSIT-5BN-3

NIMBUS-B-1

NIMBUS III

APOLLO 12

APOLLO 13

APOLLO 14

APOLLO 15

PIONEER 10
APOLLO 16
"TRANSIT"
(TRIAD-01-1X)

APOLLO 17

PIONEER 11

VIKING 1
VIKING 2

LES 8/9

VOYAGER 2
VOYAGBR 1

TIPO DE

MISSÃO

NAVEGAÇÃO

NAVEGAÇÃO

NAVEGAÇÃO

NAVEGAÇÃO

NAVEGAÇÃO

METEOROLÓGICO

METEOROLÓGICO

LUNAR

LUNAR

LUNAR

LUNAR

PLANETÁRIO

LUNAR

NAVEGAÇÃO

LUNAR

PLANETÁRIO

MARTE
MARTE

COMUNICAÇÕES

PLANETÁRIO

PLANETÁRIO

DATA DE

LANÇAMENTO

29 JUNHO

15 NOVEMBRO

28 SETEMBRO
05 DEZEMBRO

21 ABRIL

18 MAIO

14 ABRIL

14 NOVEMBRO

11 ABRIL

31 JANEIRO

26 JULHO

02 MARÇO

16 ABRIL

02 SETEMBRO

07 DEZEMBRO

05 ABRIL

20 AGOSTO

09 SETEMBRO

14 MARÇO

20 AGOSTO

05 SETEMBRO

1961

1961

1963

1963

1964

1968

1969

1969

1970

1971

1971

1972

1972

1972

1972

1973

1975

1975

1976

1977

1977

ESTADO

ENTROU EM ÓRBITA COM ÊXITO

ENTROU EM ÔRTITA COM ÊXITO

ENTROU EM ORBITA COM ÊXITO
ENTROU EM ÓRBITA COM ÊXITO

MISSÃO ABORTADA - QUEIMOU AO ENTRAR NA ATMOSFERA

MISSÃO ABORTADA - FONTE DE POTÊNCIA RECUPERADA

ENTROU EM ORBITA COM ÊXITO

COLOCADO COM ÊXITO NA SUPERFÍCIE DA LUA

ABORTADO NO TRAJETO A LUA-FONTE DE POTÊNCIA NO PACf
FICO SUL ""

COLOCADO COM ÊXITO NA SUPERFÍCIE DA LUA

COLOCADO COM ÊXITO NA SUPERFÍCIE DA LUA

OPERADO COM ÊXITO ATÉ JUPITER E ALEM
COLOCADO COM ÊXITO NA SUPERFÍCIE DA LUA
ENTROU EM ÓRBITA COM ÊXITO

COLOCADO COM ÊXITO NA SUPERFÍCIE DA LUA

OPERADO COM ÊXITO ATÉ JUPITER, SATURNO E ALEM

ATERRIZAGEM COM ÊXITO EM MARTE
ATERRIZAGEM COM ÊXITO EM MARTE

ENTROU EM ÓRBITA COM ÊXITO

OPERADO COM ÊXITO ATÉ JUPITER, SATURNO E ALÉM

OPERADO COM ÊXITO ATÉ JUPITER, SATURNO E ALÉM



gar do Pu-238 [nuclideo geralmente usado nos GTR (Referências 28, 29)].

Na Tabela 1 (pag 229 da Referenda 10), aparecem os nuclxdeos que poten

cilaaente podem ser usados para GTR.

As propriedades físicas e o custo de obtenção de um nuclideo M O OS pon

tos que determinam o critério de uso para uma dada aplicação. Até o monen

to, os mais adequados para o GTR parecem ser o Pu-238 e o Cm-244.

0 esquema de produção do Pu-238 é o seguinte:

a) irradiação de U-235 para produzir Np-237

2 3 5U • n + 2 3 6Ü • n - 2 3 7 Ü - 2 3 7 N p

b) irradiação de Np-237

237U 238,. 238_
Np • n •*• Np -»• Pu

0 Pu-238 decai por emissão a com uma vida média de 86 anos.

O esquema de produção do Cm-244 é o seguinte:

a) irradiação de U-238 para produzir Cm-244

238., 239,, 239M 239_ 240_ 241_
U + n-*- U •+ Np-»- P u + n - * Pu + n -•• Pu + n *

242_ 243. 244. 244-
• P u + n * Am + n -*- A m * Cm

O Cm-244 decai por emissão a com vida média de 18 anos.

2.1.1. Tipos de GTR

Conversão estática- Eles operam no intervalo de potência de 0 a SOO We. Convertem

diretamente o calor liberado no decaimento e convertido em energia elé

trica através do efeito Seebeck por meio de termopares. Este tipo de GTR

tem só duas partes: o conversor termoelétrico e a fonte de calor.

Em geral, o Pu-238 é usado como combustível e as partículas a emitidas

são absorvidas na fonte de calor, não sendo necessário blindagem para estas

partículas a . A eficiência elétrica é baixa (5 a 10Z).

Conversão dinâmica - 0 intervalo de potência no qual opera este tipo

de GTR está entre 500 e 5000 We. Neles são usados turbinas e alternadores.

A vantagem deste sistema (Dynamic Isotope Power System - DIPS) é uma

maior eficiência (de 18 a 25%). Esta vantagem redunda em um menor custo por



unidade de potência, pois a quantidade de radioisôtopos necessária ê menor.

Dois tipos de ciclos foram estudados: com gás (ciclo de Brayton) e de

vapor condensado (ciclo de Rankine) (Referencias 30 e 32). üm dos estudos mais

recentes (Referência 33) faz uso de um ciclo de Rankine fechado, usando co

mo fluido um composto orgânico.

As Referências 3A e 35 apresentam o estado atual (Estados Unidos) do de

senvolvimento dos GTR, incluindo informações de custo. Na Referência 34,des_

crevem-se possíveis aplicações militares para geradores termoelêtricos de al̂

guns quilowatts.

2.2. Reatores nucleares

2.2.1. Reatores nucleares no espaço

Existem, potencialmente, missões espaciais para as quais é necessária u

ma quantidade de energia elétrica na faixa de 10 a 1000 kWe. Estas missões

seriam, por exemplo: sistemas avançados de comunicação direta, controle por

radar de tráfego aéreo, processamentos industriais dentro da estação orbi

tal, etc. Outras possibilidades, por um prazo mais longo, são a exploração

dos planetas externos e missões tripuladas a Marte, usando sistemas nuclea

res de propulsão.

A realização de mui plataforma de defesa, para reduzir a ameaça de um

ataque nuclear e para proteger valiosos sistemas espaciais de defesa, consti

miria da ordem de dezenas de kWe.

Existe também interesse no estabelecimento de uma estação permanentemen

te habitada na Lua. Ela seria usada com fins geológicos, astronômicos e in

dustriais. 0 solo lunar seria usado para a fabricação de material a ser po£

teriormente enviado para órbitas terrestres baixas (OTB) (necessita-se apro

ximadamente dez vezes menos energia para levar uma carga da Lua para uma OTB,

do que se necessitaria para levá-la a partir âa Terra).

Uma estação de radar para controle de tráfego aéreo e marítimo e emissão

de sinal de alarme contra mísseis balísticos necessita da ordem de dezenas

de kWe a alguns MWe.

A quantidade de material colocado em órbitas geossíncronas (0G) aumen

ta ano a ano. Estima-se que, para o ano 2000, seria justificável o uso de

um rebocador nuclear de 600 kWe.

Para esses tipos de missões, a energia gerada por GTR não seria sufi
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ciente e estaria justificado o desenvolvimento de reatores para o espaço.

Projetar este tipo de reator não é fácil. Eles devem ser muito compactos,

leves e produzir grande quantidade de energia por unidade de massa, o que

significa que deverão operar a temperatura bem mais elevadas que os reatores

em terra. Estas altas temperaturas irão acarretar exigências sobre os mate

riais a serem usados, assim como sobre os sistemas de conversão de energia.

Na Tabela 2 anexa (Referência 3), mostra-se o histórico do programa m

clear espacial norte americano. Esta tabela apresenta os reatores projeta

dos. Nenhum deles foi ainda lançado, exceção feita ao SNAP 10 (abril 1965),

que permaneceu em operação somente A3 dias. Atualmente permanece desative

do, em uma órbita de 3800 anos.

Os reatores nucleares são a solução para missões de longos períodos de

tempo, que precisam de potências maiores que 25 kWe, na presença de ambier

tes hostis, e onde se necessita de uma superfície de pequena e de muita ca

pacidade de manobra.

Os detalhes históricos e técnicos dos reatores da Tabela 2 podem ser es_

tudados nas Referências 36 a 57.

As Referências 58 a 73 são mais atuais e incluem citações bibliográfi

cas sobre os diferentes tipos de sistemas de energia nuclear no espaço e 2

respectiva tecnologia desenvolvida para tal fim.

0 projeto mais recente dos Estados Unidos é o SP-100. Ele está sendj

desenvolvido com a participação da DARPA (Defense Advanced Research Projects

Agency), do DOE (U.S. Department of Energy) e da NASA (National Aeronautics

Space Administration). 0 objetivo do programa é fazer a avaliação dos cos

ceitos de projeto e tecnologia nuclear, examinando onde é possível avançar

no grau de aperfeiçoamento necessário para que o projeto seja viável. Ele

consiste no desenvolvimento de um reator de 100 kWe de potência, com massa e

tamanho pre-fixados.

Com esse objetivo,estão sendo analisados nove tipos de reatores a saber:

. Reator a hídreto de zircõnio refrigerado a NaK

(NaK-cooled zirconium reactor)

. Reator a alta temperarura refrigerado a gás

(High-temperature gas-cooled reactor)

. Reator refrigerado a gás

(Gas-cooled fast reactor)
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1.675 1974-19»! Rápido

i.S.'O 1979-1983 Rápido

t-;:ris,

l-.r

V0,

vu.vc

UC-ZrC

Silicon-
gerciniuB

thcraoelcctric

Mercúrio
R.inkine

Potássio
F..inV. ine and
out-of-core
thenaionici

Thcrcoclectric
ami Brayton

Prtássio
Fankice

rotissio
Rankine

Pr.Tyton and
potássio

Br.ivton

!n-core
theroionics

0ut-of-core
thrrcionics

Esperistentado cs vôo 43 diis.
Expetiatntado co terra du
rante •« 17 dias.

Dois reatores experioentados.
Operados durante um ano. Com
ponentes não nucleares e.peri
•entadot ror 10.C00 horas.

Irradiação linit.ids dss cápsu
Ias de roabustÍVPI de UN.

Parte terstt-lrtrica de PbTr
testada per UZ.000 horas.

Circuito fli* u-slt dv aço-inox tes
tado pnr Z ,'JOZ horas. Cuobust íveF
testado p..r 4r.')00 hora».

Combustível
6.000 horns.

testado por

Coaponcnti's não nucleares io cĵ
clu d«r RanWinc úti potjfeKÍu «ksâ a»
trados durante 10.000 horn*. ~

Elcaento conbustível testado
por 7.000 horas.

Eleswnto coabustívcl teraoio
nico demonstrado por 1 ano de
operação.

Teste linitado dos elcaentoi
termiônicos.

Teste limit jdo de tubulação de
calor no núcleo e sujteriais

L'< Ji
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. Reator rápido refrigerado a Ha ou K

(Na or K - cooled fast reactor)

. Reator rápido refrigerado a Li

(Li-cooled fast reactor)

. Reator a leito fixo

(Fixed-bed reactor)

. Reator rápido a potássio em ebulição

(Boiling potassium fast reactor)

. Reator termoiônico

(Thermoionic reactor)

. Reator a tubo de calor

(Heat-pipe reactor)

0 combustível para todos estes reatores seria UO». A Referencia 74

apresenta um resumo das vantagens e desvantagens destes diferentes tipos de

reatores.

Para o reator a leito fixo, os conceitos de projeto estão ainda em ev£

lução.

Para reator rápido a potássio em ebulição, existe um problema tecnol£

gico de transformação da fase líquido-vapor.

Para o reator tipo "heat-pipe"»sáo necessárias ainda fazer algumas expe

riências para demonstrar a eficiência desta nova geometria do combustível.

Para o reator refrigerado a hidreto de zircõnio sabe-se que existe limî

te de temperatura (975 K ) .

Os reatores rápidos a alta temperatura refrigerados a gás ou a metal li

quido precisarão de metais refratários para o encamisamento e as estruturas.

Deverão ser realizados estudos a alta temperatura (1400 K) para estes mate

riais.

Os reatores termoiônicos terão uma vida média curta (- 2 anos) devido

à deformação das células do combustível.

Para reator refrigerado # hidreto de litio, a temperatura de fusão *

muito baixa.

Assim que estes problemas forem solucionados ( o que deveria acontecer

antes do fim de 1985) poderá ter iniciada a construção de um reator modelo

a ser operado em terra (Estados Unidos).
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As Referências 75 a 78 fornecem maiores detalhes sobre o projeto SP-100.

2.2.2. Propulsão nuclear para aeronaves

A possibilidade do emprego de reatores nucleares, como fonte de energia

para propulsão de aeronaves, tem sido analisada por vários laboratórios (Re

ferências 79 a 84). A questão que surge reside na real necessidade ou não

da propulsão nuclear para uma aeronave. Para justificar o alto custo que re

quer o desenvolvimento de um reator desse tipo ê necessário definir uma missão

que não possa ser realizada de outra maneira. São exemplos dessas missões:

a) veículos militares híbridos (terra-água) que se movimentam sobre um col

chão de ar;

b) veículos militares ou civis para travessia do Ártico (depois de 1990); e

c) aviões militares cem grande capacidade de carga (depois do ano 2.000).

0 tipo de tecnologia que se requer para aeronaves é muito diferente (Re

ferência 8) do que se necessita para espaconaves. Por exemplo, a presença do

oxigênio na atmosfera excluí a possibilidade do emprego de materiais que r£

sistem as altas temperaturas e que ao mesmo tempo possam sofrer oxidação.

Uma aeronave que necessite da propulsão nuclear deve, em princípio, ser

grande. Portanto, vai necessitar potências de propulsão maiores que as proje

tadas para veículos espaciais. Por exemplo, uma aeronave como um Boeing 747

precisa da ordem de 200 a 300 MW de potência de propulsão para decolagem. Usa

aeronave nuclear seria, possivelmente, ainda mais pesada e o reator deveria

ter uma potência da ordem de 2 GW para decolagem. A potência de cruzeiro de

pende das condições de vôo, mas, em todo caso, seria da ordem de 25Z da neces_

sária para decolagem, ou seja, bem menor a potência de pico. Por outro lado,

uma avião militar para voar a Mach 0,9 em baixa altitude, necessita da me soa

potência de cruzeiro que de decolagem. 0 reprocessamento do material combu£

tível deveria ser efetuado depois de cinco mil a dez mil horas de vôo. A blia

dagem teria de ser mais pesada que para espaconaves, devido â proximidades

do elemento humano e das operações em terra.

A segurança nuclear é um assunto particularmente crítico quando se tra

ta de aeronaves, uma vez que estas voam por cima de centros urbano*. Nestas

condições, um acidente nuclear seria muito trágico.

Uma opção interessante para resolver alguns dos problemas apontados é

o uso da propulsão nuclear para veículos que se movimentam sobre colchão de ar (Re

ferências 85 e 86) ("air cushion vehicles"). Estes teriam a vantagem de cír

cular â baixas altitudes (3 a 6 D ) e não muito rápido (100 a 160 km/h). Eles

poderiam ser mais pesados (10.000 a 20.000 toneladas, ou seja, quase 20
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mais que a aeronave mais pesada). Uma vez apresentadas estas vantagens, «

projeto de um veículo nuclear sobre colchão de ar parece ser o passo que deve

ria anteceder ao projeto de um avião nuclear (Referência 8).

3. ASPECTOS DE SEGURANÇA DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR NO ESPAÇO

0 objetivo da segurança na utilização da energia nuclear no espaço ê o

de minimizar a interação da radiação com a população e o ambiente, ás. maneira

a que a exposição a radiação esteja dentro dos limites estabelecidos pelos

padrões internacionais.

As Referências 87 a 89 apresentam o panorama geral do assunto. 0 crit£

rio de segurança aplicado depende de se estiver tratanto com um Gerador Te£

moelétrico de Radioisôtopos (GTR) ou de um Reator.

A filosofia aplicada a um GTR é a de escolher-se um combustível que pr£

duza efeitos biológicos mínimos (como um emissor a) e logo fechá-lo em um re

cipiente apropriado.

Para reatores, a filosofia é a de manter o reator subcrítico nos ambien

tes onde poderia ocorrer um acidente, de forma a que não sejam gerados procu

tos de fissão até depois de se ter atingido a órbita desejada. Ê esta a ra

zão pela qual os reatores nucleares são lançados subcríticos.

3.1. Geradores termoelétricos de radioisôtopos

Aqui, a filosofia foi variando da queima do combustível na queda, para a

dispersão do combustível na atmosfera, e â recuperação da cápsula inteira, mes

mo depois do impacto. Por outro lado, a forma do combustível tem evoluído de

maneira a diminuir a contaminação no ambiente (Pu-238 metálico, no início, ú

croesferas de Pu(238)O2 e uma solução sólida de Pu-238 e molibdênío, e, atual

mente, ?MOI prensado).

Os quatro primeiros lançamentos foram bem sucedidos. No quinto lançamen

to, houve um acidente (Transit-SBN-3, em abril de 1964). A «sua fonte de po

tincia (SNAP-9A) foi queimada na entrada da atmosfera. 0 acidente foi causa

do pelo envio de sinais conflitantes no momento do lançamento, e fez com qae

o veículo não entrasse em órbita. A dispersão do Pu-238 metálico efetuou-se

entre 45 a 60 km de altura, no Hemisférico Sul. A amostragem tomada mostrou

a presença de Pu-238 a 32,9 km de altura e 359 de latitude sul. Concluiu-»e

que o "radioisótopo dispersou-se efetivamente na atmosfera" durante a que

da.
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Outro fracasso aconteceu con o SNAP-19, cujo veículo espacial (THOR-ACENà)

foi propositadamente destruído a 30 km de altitude. 0 ponto de impacto foi

localizado a aproximadamente 5 km ao norte da Ilha de São Miguel no canal de

Santa Bárbara, onde a profundidade do mar ê de 90 m. 0 SNAP-19 foi projetado

para entrar intacto, e foi efetivamente achado cinco meses depois, sem ter £

contecido vazamento de combustível.

A Apollo-13 também não teve sucesso na sua viagem ã Lua, em 1970. 0 ao

dulo lunar e a cápsula de combustível cairam no Pacífico Sul. 0 estudo de se_

gurança feito na atmosfera demonstrou que não houve dispersão de combustível,

e que a cápsula entrou intacta como projetado, caindo no Tonga Trench, que

tem 6 km de profundidade.

3.2. Reatores

Só um reator nuclear americano foi colocado em órbita (SNAP-IOAem 1965).

Atualmente, ele está a aproximadamente 1300 km de altura (órbita de 3800anos).

Foi projetado de maneira a que a radioatividade dos produtos de fissão seja

desprezível, no momento da reentrada na atmosfera.

Em geral, o critério que se adota é de lançar o reator suberítico, e só

fazer com que ele entre em operação em órbita suficientemente afastada. Em

geral, uma órbita de 300 anos é considerada segura, pois após este tempo, a

radioatividade seria desprezível. Uma órbita de 800 a 900 km seria suficien

te para assegurar uma vida média de 300 anos.

Há uma série de critérios de segurança que deve ser respeitada no proje_

to do reator. Antes dos veículos serem lançados, o fabricante deve demons_

trar, mediante análises e provas, que estes critérios foram levados em consi

deracão.

A União Soviética tem lançado uma série de reatores em órbitas baixas,

para em seguida, depois que acaba a missão, deslocá-los para órbitas mais al_

tas. Nessa manobra, um deles não teve êxito. Em janeiro de 1978, o satélite

Cosmos 954 foi o primeiro reator nuclear que entrou na atmosfera terrestre. 0

reator desintegrou-se (Referência 90) sobre o território do Canadá. Este ta

to reabriu o assunto da segurança dos reatores no espaço, e levou as Nações

Unidas a formarem um grupo de trabalho sobre a segurança do uso da Energia lu

clear no Espaço. Como resultado desse esforço, foram publicados alguns trata

lhos (Referências 91 a 94) que estabelecem critérios de segurança a serem ob

servados em todo o projeto de aplicação da energia nuclear no espaço.

Nos Estados Unidos, a prática é a preparação de três relatórios de »egu



rança para cada dispositivo nuclear espacial. 0 prineiro (preliminar) ê ü u

ciado logo que são escolhidos as características da fonte de energia.0 segun

do é feito assim que o projeto é confirmado em todos os detalhes técnicos. 0

terceiro (final) fica pronto um ano antes de ser feito o lançamento. Assim,

para cada projeto é feito um estudo de seguraria especial. São exemplos des_

tes relatórios as Referências 95 a 99. Além desses relatórios o Laboratório

de Los Alamos prepara um relatório mensal sobre as atividades gerais da área

de segurança (Referência 100).

3.3. Materiais

Para poder aumentar ao máximo a carga útil do veículo (satélite ou nave

espacial) são estabelecidos limites de peso e volume. Para tanto, é neces

sário compactar ao máximo a fonte para minimizar a massa, e elevar ao máximo

a temperatura de forma a minimizar a área de radiação.

Tudo isto leva ã escolha de materiais leves e que resistam altas tempe

raturas. Neste sentido, as ligas refratárias parecem ser os materiais mais

adequados (Referência 101). As ligas de SiGe foram usadas nos satélites

LES-8 e 9, Voyager I e Voyager 2 (Referência 8).

Pesquisas sobre materiais que resistam a altas temperaturas poderiam

aumentar a capacidade dos sistemas nucleares de potência. Materiais cerãmi

cos e ligas com tungstênio prometem vantagens nesse sentido. Entretanto, ma

teriais conjugados carbono-carbono, em combinação com reatores de alta tempe

ratura refrigerados a gás oferecem maior potencial (Referência 8).

As Referências 102 a 109 tratam, em detalhes, dos materiais atualmente

sendo pesquisados nos Estados Unidos,

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo feito percebe-se que:

a) a maioria das áreas de aplicação das baterias de GTR é de uso de defesa;

b) este tipo de baterias apresenta inúmeras vantagens sobre as células sola

res e as baterias químicas;

c) a maior dificuldade na fabricação de um GTR está na obtenção do radioisó

topo, seja este qual for;

d) a aplicação da energia nuclear (por meio de reatores) apresenta muitas

dificuldades tanto conceituais quanto de tecnologia. Entretanto, é u m

área que deve ser encarada como um verdadeiro desafio, pois envolve pes
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quisa e desenvolvimento para atender âs necessidades da evolução inevitâ

vel dos satélites de comunicação e mísseis espaciais;

e) a pesquisa na área de materiais é especialmente importante, dado que as

ondiçôes de trabalho mudam com referencia â operação em terra;

f) qualquer projeto da área nuclear necessita do aval de um estudo adequado

de segurança; e

g) a aplicação de reatores nucleares para aeronaves não se justifica por en

quanto; em compensação, a aplicação de veículos que se movimentam sobre

colchão de ar poderia trazer algumas vantagens para missões especiais.



18

REFERÊNCIAS

1. V. C. TRUSCELLO and H. S. DAVIT, "Nuclear-Electric Power ir.

.-p̂ c. ",IFEE Sj.c-ctrurr (1984).

?. l>. BUDHN and J . AL SULLIVAN, "Nuclear Reactors: Powering our
r.picr Future" , Env j ronment, 26,6 (19S4).

3. D. BUPEN, "Nuclear Reactors for Space Power".Aeroespace Ame-
rica, ?3,66 (19S4).

•'•. .'. !!. JAMEP.Jr and í!. K. SHATON, "Space Nuclear Power: A Sum-
n-,ry of the Ciate-of-the-Art" , Tranr. Am. Nucl. S o e , 43,24

!'?r, "UFC r.f Nuclear Power in Outer Space", Jad. Energ.,

. :'. '. rt'LFR, " V i K r.nergy Convert 1 ur. - State of the Art in
?fr.;].", Hyr.f'i1 :vr on T'ili'ary Technology, Mannheim Germany

7. :. HUPEN and .'. A. ANGELO, "Space Reactors - Past , Present,
ruturc", Jr. t ercoc j ety Energy Conversion Engineering
Ccufc:ence. Prlrndo, (USA) (1083).

P. R. E. ENGLISH,"Power Generation from Nuclear Poictors in Ae-
• ;space Apr-1-ei'-ioni;11. NASA-T:'~833Í:P (1902).

9. f. A. PCDSIIIVALOV et al . , "Spacecraft Power Plants",
ri.n'.-r£ot i chf •-''. i n Ustanovki Kosir.i cheskii;h Apparctov. i'.oscow.
(Shiiorgozdr-t, 1081).

! .'. E. :l. HENLEY and J. LEV'TS (Eis.), Advances in Nuclear Sclen-
c- ;JI:C? Technology, Vol 5.Academic Press (19G9).

i:. •".. C. SZEGO and J. E. TAYLOR (Eds.), Space Power Systems En-
girje-c.-ring. Acr^Jemic Press, London (1966).

12. '.;. J. BROAD, "".'uclear Power for Militarization of Space",
rcicr.ee, 23P.1199 (1982).

13. T. MAHEFKEY, "Thermionic Application for Future Air Force
r.pace Power ryutens", 16th IECEC, Atlanta, Georgin 0-14 Aug.
(1001 ).



19

14. F. J. REDD and E. V. FORNOLES, "Emerging Space Nuclear Power
•leeds". Lewis Research Center Space Power, p. 27-30 (1984).

il>. L. ROBERTS,"^enctors ill Orbit", Science, 4(10),46-50 (1983).

1C. C. L. BENHET ct al. "Nuclenr nice trie Power for Space Sys-
tems : Technology Background and Fly Systems Program", Proc.
Intorsoc. Energy Convers. Eng. Conf. Atlanta , (USA) (Aug.
(1981) .

17. G. L. BF.MNET e4.. al. "Space Nuclear Electric Power Systers"
AiiKiicar. Artron-iiit ical Society, Annual "eetin£ (Oct..39SO)

13. P. L. MEAD ar.J \'. !K CORLISS , "Power from Radi c i setopes", Uni -
ted rtatt-r A ' T P J C Energy Co-nmi r.r, i ori (1974).

1'j. ". !.. I!AN":TG':: and n. ?.HATV:AP., "Tr.ctopic Pov.-or Suppli-n for
" j; ji c' end Tcr-rr'-rial Syr'cr.F : ?uali*'y Acsurcnce by "nritlir-.
I.'a'-ional Lab. .•;. tori >-c " , r/.NTl^l-r"^Op (10P1).

2C . T. P. FLEr.rir.T,'"?ov3Pw of Nr-vy "PI P^ocrnm", Trans. Am. r.'ucl.
Hoc. 13,1 (1^74).

21. F. E. nOSFLL, .'r. "The Nav;- Half-Vstt RTG- A Super-Battery Te-
E Reality", Trans. An, Nucl. Soc. 21,6 (1975).

.">?. V. H/.fl.a, "irolf-V.'att BiBmuth-Teli uri 1e RTG", Trans. Am. r.'ucl.

Fee. 21,6 (1975).

P3. P.. G. HANNAH, "Teledyne Isotopes Design for 15-Year Half-Watt

SuLtea RTC",Trans. Am. Nucl. Soc, 21,7 (1975).

2A. D. F. LUTHY nnd C. G. ANDERSON, "Design,Testing and Fabrica-
tiorii-. Heat f.ojrces for Underwater Applications ".Trans. Am.
.iucl. G o c , ?1,7 (1975).

2D. R. T. CARPENTER, "Low Cost- A New Dimension in Space Nuclear
Power" , Tranr. Am. Nucl. Soc, 18,6 (1974).

?C. :•!. E. OSMHYEn, "An Economic Modular RTG System", Trans.
.\i.\. r.'ucl. Soc, ie,6 (1974).

27. B. J. ROCK et al., "The Radioisotope Pu-238; Forecasted
Needs Availability, and Cost", Trans. Am. Nucl Soc., 21,1
(1975).



28. H. T. CARPENTER, "Nuclear Space Power Systems Can Be Cost
Effective", Trans. Arr. Nucl . S o c , 14,540 (1971).

29. J. A. POV.'FP", ct al., "Factors that Influence the Selection
cf Fu-233 ori;l Cir-244 for Space Power Applications", Trans.
An. r.'ucl. for., 14,540 (1971).

30. G. L. SOREFE*!, et al. , "The 1980 Thecnology Status of the
Dynamic Isotope Power System",Proceedings of the 15th IECEC,
August 10-20, 1980,Seattle, Washington (1980).

21. /. SCHOCK,"Prnign Evolution and Verification of the General-
ruri'DiiO He& t Source", Proceedings of the 15th IECEC ,1980,
rcr.t! !e, War hi p.£ton (1980).

??. 1. n. COCKFITLD, et al.,"RTG Power Sources for International
:.:..: rolar Mission", Proceedings of the 15th IECEC, 198C
re: !i]c, V.'r-f hi nct-̂ n (19

2-2. "V"?-L ELrrTiTTC COMPANY, "Dyn-nic T-.ot.ope Power Systerr.
(DIPT? Aplier.tirn Study,Final Report ".GF.SD 79SD4228,D0E/ET/
22G7-1 (Nov. 1079).

2.1. L.C.R^CK, "R: (Hoj i.otopc Space Powi-r Progratrs" , NASA , Lev; i t
research Cent-?r, Clevel and , Ohio , 'VorkEhop (1904).

?T . TV T"C!!ILD SPACE Co. , "Tecnical f>uport Services for Spncc ar.r
TcTj-cstrial r::Ur.t, Prograr.s", r?C/Fm-?17/S4/27G (1984).

3C. f. P.. V.I LLS, "Rover-An Intermediate Step to Gas", Trans. Ar..
r'jcl . Soc. , ] '•,£/lr-, (1ÍÍ7C) .

37. J. r. V/ILLIA!^, "A Study of a Gas Core Reactor-MHD Power
Flctnt Coi.cep'1, Trans. Am. Nucl. S o e , 13.44G (1970).

32. P. MTSTRA, et al., "In-Flight Coolant Management Considera-
tions for the NEnVA Reactor Cooldown" «Trans. Am. Uucl. S o c ,
13, A/,2 (1970).

39. :•:. H. KRASWER, et al., "Conceptual Design of a Compact Fast
Peactor for Space Power", Trans. Am. Nucl. Soc, 14,1 (1971).

40. W. MAYO, et al.."Nuclear Design and Experiments for the Com-
pact Fast Reactor for Space Power", Trans. Am. Mucl. Soc,
14,2 (1971).



21

41. J. R. PETERFOr:, et. al., "Status of Advanced Rankine Power

Conversion Technology", Trans. Am. Nucl. S o c , 14,5 (1971).

42. r.. D. PROOKf. J. A. HELLER, "Reactor 3rayton Cycle Systen.s

for Space Zli-tric Power Generation", Trans. Nucl. S o c , 14,

C (1071).

43. L. C. CORRINGTON, "NERVA Flight Engine Design Concept".Trans.

Am. Nucl. S o c , 14,421 (1971).

44. P. A. DONCALF r.nd W. P. KOVACIK, "Nuclear Design of the KFRVA

rfuclear Subr.ys tern", Trans. Am. Nucl. S o c , 14,4.°.? (1971).

AL. r;. L. BLACK, "r.'ERVA Propulsion/Eletrical Power Generation De-

ri gn Feasibility Study", Tr anr,. An. Nucl. Soc.,14,425 (1971).

AC. T.. K. HYLAKD, ""i ni Gas-Core Propulsion Concept", Trans. Ar...

::uci. Soc., \t.,',??. (

4?. Z. D. £A'..'yr:.". ̂ :.'i A. ','.. r:;.KAr!!i:A, lipizir.£ an Ext

7r;-Cc-:-e Yi.oi :.ionic r-.actf r for Eyelet. Tesien", Trans. An.

::ucl. C o c , 14.A3A (1072 ) .

AT:. L. •'.. PPICF ;-p.<i P. S. BEAPD, "The rr-i on i c Heactor Prograr.s-
r:.Z. and Abi'::.i", Trrnr. Am. r.'ucl. floe, 15,600 (197?).

A0. ?. V.'. 3CMAUPP at al.f "Thermionic Reactor System Applicoticr

-t I'lctric Propulsion 'iissions", Trans. Am. f.'ucl. Soc., 15,

C1C, (1072).

50. .'. C. HO^FYFi? ft al., "Therr.ionie P.eactor Power Sy<: le~ r'

Tran.i. A;.;, .".'url. S o c , 15,610 (1972).

51. ". H. y.liURTLL ct al., "Neutronic Characteristics of Thermio-

nic Heac:or.e5", Trans. Am. Nucl. Soc., 15,611 (1972).

52. E. A. PLASEMArm and W. U. GEER, "Neutronic Behavior of the

noVEIl Nuclear Furnace Reactor", Trans. Am. Nucl. Soc. , 15,

C13 (1972).

r3. !.. J. KAHNIMC et al., "Rotating Fluidized Bed Reactor Fluid

flow Exp^rinu-nts", Trans. Am. Nucl. Soc., 16,1 (1973).

54. F. C. SCHWENK and K.THOM,"Gaseous Fuel Nuclear Reactor Rese-

arch", Proceedings Frontiers of Power Technology. COriF-

741070, p. 3.1-3.36 (1974).



22

55. D. W. KNIGHT IR. et al.,"Ketal Dumbo Rocket Reactor",LA-2091
(1957).

56. "Systems for Nuclear Auxiliary Power Annual Report, Govern-
or, t Fiscal Year", AI-EP.DA-13179 (197C).

57. I. V. PA'JLT!', "Magr.etoplasmadynamic Thruster Applications",
Symposium or: Uranium Plasmas. Princeton, NJ, USA. 10-1? jun
1976. p. 211-216. CONF-760646.

E£. H. H. HEL'tTCK.and F. C.SCHtfENi:, "Gaseous Fuel Reactors for Po-
vor Systems". 13th IECEC. San niege. Ca , USA (1979).

59. r. R. KOETJin and V.p. A. RANKEN, "Ronctor Design for Nuclear
electric Prciulrion", 14th IECEC, Boston, USA (1979).

60. L. DUDE.".' an<i llaj. J.A. AIJGELO, "Reactors for Nuclear Electric
Propulsion". AIAA/JSAA/DGLR 15t*i International Electric Pro-
;;u!sion Tonf < rerce, Ins Vegas (39P1).

01. \i. ::. EPUEST, "Htu.iy cf a !Ieat Rejection System for the Nu-
clear Electric Propulsion (NEP) Spacecraft",Final Report.
.'el Propuli-;TI Lc:b. .Pasadena, USA (19C2).

62. F. J. fiOHRin, "Di rect-Hnergy-Converri on Implications of Space
Nuclear Heactors", 17th IF.CEC.Lor Angeles, USA (19S2).

02. T. Z. BOTTS «t al . , "Nuclear Reactors Using Fine Pr.rt i cu 1 :ilc-
"UÍ.1 for Prl.r.iiry Power in Spacf", 17th IECEC, Los Angeles,

C4. T. HUFFMAN e* al., "Thermionic Technology Infrastructure for
::j._icc- Power-, 17th IECEC, Los Angeles, UFA (1982).

DC. '. /. . RAr.'KT-r; and P. n. KOF.:;IG, "rieutronic and Thermal D"s-jg-
-o:is; i der.V ? oni; for Heat-Pipe React.orr", 1 nth TECEC, Orlnr. Jc-,
"I." A (19S3).

CG. P. V.'. GARHirvi ,md K. T. NOCK, "nuclear Elects'ic ?i-of ul ::•: .>r.
.':::.?/ Spacecraft for the outer Planet Orbiter Mission", Jet
P;cj'u?sjon !.>b -.-rntory, AIAA Pnptr, Ct.rif-P2064R , U?A, (1 OP." > .

G7. H. V. ANDEI^^M ct al., "Space-Reactor Electric Systems: Tub-
system Technology Asscsement", Rockwell International Corp.,
Canoga Park, Ca (USA). Energy Syster. Group CSG-DOE-1339°
(19C3).



23

68. P. V. ANDERSON et ai.,"Space Reactor Electric Systems: Sys-
ter Integration Studies, Phase 1" report.Rockwell Internati-
onal Corp.,Cnnoga Park, Ca. (USA) Energy System Group. ESG-
DOE-13399 (1983).

C9. D. IÍ. ERKEST, "Study of a Heat Rejection System for the
Nuclear Electric Propulsion (NEP) Spacecraft". Final report.
Jet Propulsion Lab..Pasadena, Ca (USA). N-e3ie847.NASA-CR-
169021; JPL-9950-752 (Nov.1982).

7C. .'. P.. PCV/FLL an.l T. E. BOTTS,"FRR and RBR Particle Bed Spn-
ce Reactors".B"L-3358.Con? -330e]?-37 (1983).

71. L. ".. MYRABP, Tp;,ce Nuclear "ul^-i'cde Reactors", pag 477
OrL : : -Hoi si ng .-.mi Maneuvering ?icj. ul t i ori : Hcffrrch Stuiiii,
;;nc: .'.'cuds, A 7/.' 'I0!?/* ) .

7.:. .'. R. POHTILL • nr] T. P. n?TT^, " P n r M c l e ?tJ Heactcrs for
'•i.;.ce Powei1 ar.ò. Pi'opuli i on" , r'-o -'or', F:it:ic- ris above.

73. .'. '..'. HOLLA'!: .n! L. YAt:G,"Tc'c!.riolocy Tlci'ii: of Tf'ormoionic
Futl rieir.cnts for Tpjicr I.'uclcar Power", p. 157, NASA, Lr.vis
He:'.rch Centc-r, Vorkshop helJ in Clf-v-.-l and (1 9P4 ).

74. D. F. ATKINS and A. F. LILLIE ,"Sp-cc Heactor System and Fub-
:-,y:.1<u8 Inv-'s-1 if»at.j onr.: Af.sor.smcr.' ^f Technology U L U C ; :

'.!.. Rc;ictor r,\;>i Shield Subsys ten" . TP-1 00 Progi-cm . Rocl:v:ol 1
Intfniational Corp., ESC-P0E-1340B (Jun - 1 *P.3) .

75. ". ?.. DETERIIAT!, of nl., "Space Reactor System and Subsystem
1'nveetigat i ons: Cost and Schedule Estimates for Reactor and
Hhiel'J Subsystens Technology Dovelopotr.ent. SP-100 Program".
Ro = :;w.'ll International Corp., EfG-DOE-13407 (Jun 1983).

7G. R. nv.'HLL and 0. STAPFER, "Thermoelectric Conversion for Spa-
ce nuclear Power",Proc. 17th TErEC.Loa Angeles, USA (1982).

77. P. V. CARRISSOn et al., "Kuclear Electric Propulsion (NEP)
f!pücecraft Configuration Study", AIAA (1984).

7C. E. .'!. V/EV/ERKA, "Space Reactor Performance and Developerr.ent
Issues", 19th IECEC (1984).



7M. J. !*.. V.'ILD, "Nuclear Propulsion for Aircraft", Astronautics

& Aeronautics, 6,3 (1968).

fC. F. H. ROM,"The Nuclear Powere .! Airplnm", Trchr.ol. H P V . , " ° ,

ri. -.. I.. V.ZLir, .1. I.. MFEM, "Hue 1'•;,.- Power for the C-5 Transport

Aiicraft", Trfms. An. Nucl. S o c , 15,1 (1972).

82. K. L. Mills, "Aircraft. Nuclear Propulsion, a New Look in

l<j?l" Doctoral Dissertation, University of Virginia (1971).

P3. A. f. JONES -ind P. F. THOMPSON, "A Nuclear System Suitable

fo-- Aircraft Propulsien".Trans . Ar.. Nucl. Soc., 10,3 (1974).

?:. ;. L. Ar.'DSnST.', F. E. ROM, "Assessment of Lightweight Mobile

T.'uclear Power Systems", Trans. Ar. I.'ucl. S o c , 17,6 (1973).

T.. F. F. ROV -n ! A. F. KASCAK, "The Potential of Nuclear Power

ft..: Hig!.-Sn_:1 0cenn--13ning Air-Cuchion Vehicles", NASA TM X-

!f 71 '1069) .

•?C . J. I.. A'.'DFR'-̂ ri, "Nuclear Fir Cushion Vehicles", NASA TM X-

27. G. L. BENNETT, "Overview cf the U. f. Flight Safety Proccsr,

f̂ i- 2{.ac<? Nuclt-.-ir Power", Nuchar Safety, ?2(/i),4P3 (lCTil).

88. D. BUDFrf, "T!;r Acceptability of Reactors- in Space", free

Ir. ler-K. Energy Convcrs. Eng. Conf. 1, p. ?7r-.°.T7. :'J7"C

Cor.f. Atl:»nt:.f GA(nrA), 9-14 Aug. (Í0TI).

••"•?. 0. L. EENNET «nnd D. BUDCM, "Use of Nuclear Reactors in Fpi-

c " , The Nuclear Engineer, ?A(A),103 (19S3).

00. J. F.. HAMAFT:F,"AnnlyF.i3 of Beryllium Parti for Cosmos 954",

•J':nL--5?597 (1078).

11. ""ser of Radioactive (Nuclear) Materials by the United Sta-

tes of America for Space Power Generation".Working Paper

Subd i ted by th'* U.S. to the United Nations Committee on the

Peaceful U C C Ü of Outer Space,U. N. Document A/AC.105/L.102,

United Nations, New York (1978).



25

92. "Criteria for the Use of Nuclear Power Sources (NPS) in Ou-

ter Space". Working Paper Submitted by the U.S. to the Uni-

ted Katioru Working Group on the Use of Nuclear Power Sour-

ces in Outer Space, U. N. Document A/AC.105/C.1/WG.V/l.8,

United nations (1980).

93. "Uso of Nuclear Power Sources in Outer Space".Working Paper

Submitted by the U.S. to the Scientific and Technical Sub-

committee of the United Nations Committee on Peaceful Uses

of Outer Space, United Nations, New York (1979).

94. Report of the Working Group on the Use of Nuclear Power

Sources In Outer Space on the Work of its Third Session, An-

nex II of Report of the Scientific and Technical Subcommit-

tee on the V.'ork of its Eighteenth Session, U. fl. Document

A/AC.105/287 (1981).

95. C. T. BRAnrTUAVVMHW Fligt Nuclear Safety Program for LES8/9

::ission", Trans. Am. Nucl. S o c , 24,131 (1976).

DC. G. ::. KARMARO,"Health Physics Aspects of the First MHW/RTG-

Pov.ered Saf.elite Program", Trans. An. Nucl. S o c , 24,133

(1H76).

97. F. W. SCHO'.'FELD and T. G. CEORGT, "General-Purpose Heat

Source Development: Safety Test Progrcrc. Postinpact Evalua-

tion, Di-oigr. Iteration Test •?". LA-10012-S? (1984).

9,1. T. '.,'. SCHO'.'H'LP, "Genc-rr-1-Purpope Meet Tource Development :

Fnfety Tost P'.-ogran. Poctimpact evaluation, Design Iteration

T'.'fit. 1" . I,.»,-9CC0-SR (1934).

9D. F. A. BTEHI., "Reentry Analysis". LA-UR-n4-1559. EP-100 Pro-

gran Integration Meeting. Danvrrr, KA(USA), 13-15 Jun 19S4,

C0r,'F-3406131-l (1984).

100. "Space Nucle.-jr Safety Program". Progress Report. LA-9939-PR

(1933).

10J. n. H. COOPER Jr., ed. and E. E. HOFFMAN, ed., "Refractory

Alloy Technology for Space Nuclear Power Applications",

of the Symp. on Refractory Alloy Technol. for Space Nucl,

Power Appl., Tenn., 10-31 Aug. 1983. CONF-8308130 (1983).

102. J. W. HOLLAND and T. D. GULDEN, "Thermionic Fuel Element

Technology Status", Trans. Am. Nucl. Soc., 46,331 (1984).



103. J. E. HANSOt!, "Materials Requirements of the SP-100 Pro-
gram", Trans. Am. Nucl. Sec, 46,331 (1984).

104. :•!. G. ADAMSOr: and M. KANGILASKI, "Chemical Compatibilities
of Cpace Reactor Fuels with Candidate Cladding and Coolant
Materiais", Trans. Am. Nucl. Soc., 46,337 (1964).

105. R. I!. COOPER Jr. and E. E. HOFFMAN, "Tantalum and Niobium
Alloy for Space Nuclear Applications", Trans. Am. Nucl.
Soe, 46.33C (1984).

10". W. W. ET.'GLE Jr., end D. E. BARTINE, "Comparison of Candi-
date Shi el dinc Materials for Space Power Reactor Applica-
tions", Trans. An. Nucl. Soe, 4G.335 (1984).

107. E. E. JICFFMAN and .1. H. COOPER Jr., "Fuel System ant:
5 true tural Alley COIÍE.Í dera Uons for Space Nuclear Reactor
Systems", M.itcriols, for Future Energy Systems Conference.
W..s!.in1jtc-r.. 1-3 May 1931. CONF-840570-8 (1981).

103. C. M. COX et al., "Fuel Systems for Compact Fast Space
Hractors", Presented at Symp. on Space Hucl. Power Sys-
tems. Albuquerqjo, N. Hex., (10 Jan 1904).

109. W. A. CAMPBELL et al., "Outgassing Data for Selecting
Spacecraft Materials", NASA-RP-1124 (1984).


