
Tese Bprcwntnda n Divisão tir I'ós Graduação ilo Instituto Tecnológico <lc Aeronáutica

como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Ciência, na Área de

Aeronáutica e Mecânica do Curso de Aerodinâmica, Propulsão e Energia.

Eduardo Madeira Borges

DESENVOLVIMENTO E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

DE BOMBAS ELETROMAGNÉTICAS TERMOELÉTRICAS
PARA O CONTROLE DO ESCOAMENTO EM

REATORES NUCLEARES ESPACIAIS
REFRIGERADOS A METAL LÍQUIDO

Tese aprovada cm sua versão final pelos abaixo assinados.

fc^]
JERZY TADEUSZ SIELAWA, Ph.D

VI ORIENTADOR

MARC^ A. C. CECCHINI, D. C.
CHEFE DA DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

CAMPO MONTENEGRO
SÂO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, BRASIL

1991 016014

ll«JOTF



DESENVOLVIMENTO E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

DE BOMBAS ELETROMAGNÉTICAS TERMOELÉTRICAS
PARA O CONTROLE DO ESCOAMENTO EM

REATORES NUCLEARES ESPACIAIS
REFRIGERADOS A METAL LÍQUIDO

EDUARDO MADEIRA BORGES

; Composição da Banca Examinadora:

Edson Luiz Zaparoli Prof. Dr., PRESIDENTE

Jerzy T. Sielawa Prof. Dr., ORIENTADOR

Raghavan P. Kesavan Nair Prof. Dr.

Mareio da Silveira Luz Prof. Dr.

Artur da Cunha Menezes Filho Prof. Dr.

Sergio Mourão Saboya Prof. Dr.

ITA, Outubro de 1991



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 1

1.1 Geração de energia elétrica para aplicação espacial 1 '
i

1.2 Sistemas nucleares para geração elétrica no espaço 2 j

1.3 Revisão bibliográfica 6 )

1.3.1 Magnetohidrodinâmica 6 l

1.3.2 Conversor termoelétrico 8 1

1 3.3 Análise do sistema espacial 12

1.4 Objetivo do trabalho 14

2. BOMBAS ELETROMAGNÉTICAS 16

2.1 Princípio de funcionamento 16

2.2 Tipos de bombas 17

2.3 Estudo de bombas EM no RESPA 24

3. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 25

3.1. Equacionamento básico 25

3.1.1 Equações de Maxwell 25

3.1.2 Equações da magnetohidrodinâmica 27

3.2 Equação da bomba eletromagnética de corrente contínua 29

3.3 Estudo da bomba eletromagnética termoelétrica 34

3.3.1 Cálculo da altura dinâmica 35

3.3.2 Cálculo do campo magnético 36

3.3.3 Equacionamento do conversor termoelétrico 33

3.3.4 Cálculo da eficiência da bomba EMTE 43

3.4 Cálculos termohidráulicos do sistema 44

3.4.1 Cálculo térmico dos circuitos 45

3.4.2 Cálculo do trocador de calor 45

3.4.3 Cálculo de perdas de pressão nos circuitos 47



11

4. O PROGRAMA BEMTE 50

4.1 Tipos de bombas estudadas 51

4.1.1 BombaEM 51

4.1.2 BombasEMTE 51

4.1.2.1 Bombas EMTE com magneto tipo S para controle de

um circuito 52

4.1.2.2 Bombas EMTE com magneto tipo S, para controle

do escoamento nos circuitos primário e secundário . 53

4.1.2.3 Bombas EMTE com magneto circular 56

4.2 Tipos de análise 60

4.2.1 BombaEM 60

4.2.2 BombasEMTE 61

4.3 Cálculo da resistência de carga 63

4.4 Cálculo de conversão termoelétrica 63

4.4.1 Dependência das propriedades com a temperatura 63

4.4.2 Cálculo da corrente elétrica gerada pelo conversor termo-

elétrico 64

4.5 Cálculo do campo magnético 65

4.6 Cálculo da corrente útil da bomba 66

4.7 Opções complementarem 66

5. APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 68

5.1 Simulação de bombas eletromagnéticas de corrente contínua — . . . . 68

5.2 Cálculo do campo magnético 75

5.3 Avaliação do conversor termoelétrico 77

5.4 Simulação do reator espacial 82

6. CONCLUSÕES 101

APÊNDICE A SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE CONDUÇÃO DE CALOR NO

CONVERSOR TERMOELÉTRICO 105



Ill

APÊNDICE B DIAGRAMAS DE BLOCOS E SUB-ROTINAS 114

B.l Diagramas de blocos de interesse 115

B.2 Lista de sub-rotinas do BEMTE 123

B.3 Lista de OVERLAYS do BEMTE 126

APÊNDICEC DADOS DEENTR *DA 127

Cl Arquivo de dados do magneto S 128

C.2 Dados do SP-100 com bomba EMTE circular 129

APÊNDICED SAÍDAS 131
j
I D.1 Distribuição de campo no magneto S 132
I D.2 Saída da bomba EMTE circular 133

i 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 153





IV

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1: Faixas de aplicação das fontes de energia no espaço 3

Figura 1.2: Conceito do sistema nuclear espacial de geração elétrica 4

Figura 1.3: Vista cortada do reator e circuito primário do SP-100 5

, Figura 1.4: Dimensões de interesse na análise da bomba EM 7

t

t Figura 1.5: Esquema do canal estudado 8

í Figura 1.6: Princípio de funcionamento do conversor termoelétrico 9

( Figura 1.7: Aparato experimental usado para determinar o coeficiente

Seebeck 11

Figura 1.8: Modelo do SP-100 estudado com o programa ARIES-S 14

Figura 2.1: Princípio de funcioamento de uma bomba eletromagnética de con-

dução 17

Figura 2.2: Esquema da bomba usada no SNAP- 10A 19

Figura 2.3: Esquema da bomba EM estudada no projeto SNAP 20

Figura 2.4: Circuito de teste da bomba EM do SNAP com 2 canais 20

Figura 25: Esquema da bomba EMTE 21

Figura 2.6: Corte transversal da bomba EMTE 22

Figura 2.7: Esquema da bomba EMTE para controle de escoamento de 2 circui-

tos independentes 23

Figura 2.8: Vista cortada da bomba EMTE 23



f
V •

Figura 31: Esquema de bomba eletromagnética de corrente contínua 30

Figura 3.2: Circuito elétrico equivalente da bomba EM de corrente con-

tínua 32
S

Figura 3 3: Circuito elétrico da bomba EMTE 35

Figura 3.4: Linhas de campo no magneto "S" 37

Figura 3.5: Esquema do conversor termoelétrico 39

Figura 3.6: Circuito elétrico equivalente do conversor termoelétrico 40

Figura 3.7: Sistema de transporte de calor 44

I Figura 3.8: Esquema do trocador de calor em paralelo 46

Figura 3.9: Esquema do trocador de calor em contracorrente 47

Figura 3.10: Fator de atrito em função do número de Reynolds 49

Figura 4.1: Modelo do circuito simulado para NCASOl 52

Figura 4.2: Modelo do reator simulado para NCASO2 53

Figura 4.3: Esquema da bomba EMTE simulada com NCASO3 54

Figura 4.4: Modelo do sistema simulado com NCASO3, assumindo trocador de

calor com escoamento em paralelo 54

Figura 4.5: Modelo do sistema simulado, com trocador em contracorrente, para

NCASO3 55

Figura 4.6: Modelo do sistema estudado, com NCASO4, assumindo trocador de

calor com escoamento paralelo 55



Figura 4.7: M<*M» do Hi*trtna mmuMo, «HII trocador de calor em contrncor-

rente, para NCASO4 55

Figura 4.8: Esquema da bomba EMTE com magneto circular 57

Figura 4.9: Corte longitudinal da bomba EMTE com magneto circular 58

Figura 4.10: Modelo do sistema simulado, com a bomba EMTE com magneto

circular, assumindo trocador de calor com escoamento em paralelo 58

Figura 4.11: Modelo do sistema simulado, com a bomba EMTE com magneto

circular, assumindo trocador de calor em contracorrente 59

Figura 5.1: Canal e polos magnéticos da bomba EM do "EBR" 69

Figura 5.2: Curva característica da bomba EM do "EBR" 70

Figura 5.3: Esquema da bomba EM com magneto tipo C 71

Figura 5.4: Circuito experimental a mercúrio 72

Figura 5.5: Curvas da bomba para diversas correntes 73

Figura 5.6: Curvas da bomba EM para vários fatores de "bypass" 74

Figura 5.7: Campo magnético no magneto "S" 76

Figura 5.8: Distribuição de campo em metade do magneto "S" 76

Figura 5.9: Distribuição do campo magnético no sentido do canal da bomba

EMTE 78

Figura 5.10: Distribuição transvertal de campo magnético na bomba EM 79

Figura 5.11: Distribuição de temperatura nos termoelementos tipo P e N 81

Figura 5.12: Esquema de refrigeração do reator SP-100 83



Figura 513: Curvn «In bomba EMTE parn o circuito primam do SP-100 com

NCASO3 84

Figura 5.14: Curva da bomba para o circuito secundário do SP-100 86

Figura 5.15: Corrente gerada pelos conversores da bomba EMTE 87

Figura 5.16: Campo magnético produzido na bomba EMTE 88

Figura 5.17: Curva da bomba EMTE para o circuite primário do SP-100 com

NCASO4 89

Figura 518: Curvas de eficiência da bomba EMTE com magneto *S" 91

í
í Figura 5.10: Curvas da bomba EMTE para alguns comprimentos úteis 92

Figura 5.20: Curvas da bomba EMTE, com área do canal constante, alterando

1 V 94

Figura 5.21: Esquema do circuito auxiliar de refrigeração do SP-100 96

Figura 5.22: Curva da bomba EMTE para o circuito primário do SP-100 com

NCASO1 97

Figura 5.23: Curva da bomba EMTE para o circuito primário do SP-100 com

NCASO6 99

Figura 5.24: Curvas de eficiência de bombas EMTE para o SP-100 100

Figura 6 1 : Bomba EMTE com magneto circular e canais não retangulares . . . 104

Figura A.l: Esquema utilizado para a obtenção das equações em diferenças uni-

tas ."*. 107

Figura A.2: Esquema para obtenção da equação para j = 1 110



vui

Figura A.3: Esquema para obtenção da equação para j s J m

Figura B.l: Diagrama de blocos geral do programa BEMTE 116

Figura B.2: Esquema de cálculos da sub-rotina TECEN 117

Figura B.3 Diagrama de blocos para convergência em vazão da bomba EMTE

(I a parte) 118

Figura B 4: Diagrama de blocos para convergência em vazão da bomba EMTE

(complemento) 119

Figura B.5: Diagrama de blocos para iterações em corrente da bomba EM ( I a

parte) 120

Figura B.6. Diagrama de blocos para iterações em corrente da bomba EM (com-

plemento) 121

Figura B.7: Esquema de "overlays" usado no BEMTE 122



ix

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1: Características do projeto SP-100 5

Tabela 3.1: Campo magnético nos magnetos considerados 36

Tabela 4.1: Casos estudados no BEMTE 59

Tabela 4.2: Aplicação de fatores de perdas térmicas para NCASO4 67

Tabela 51: Dados da bomba EM do "EBR" 69

Tabela 5.2: Parâmetros da bomba EM e do circuito experimental 71

i
| Tabela 5.3: Propriedades dos termoelementos tipo P e N 80

Tabela 5.4: Parâmetros de avaliação do conversor terrooelétrico 80

Tabela 5.5: Resultados para a liga Si/Ge 82

Tabela 56: Parâmetros de projeto da bomba EMTE do SP-100 83
Tabela 5.7: Parâmetros da bomba EMTE para o sistema SP-100 com

NCASO3 85

Tabela 5.8: Parâmetros de operação para NCASO4 90

Tabela 5.9: Parâmetros de funcionamento da bomba EMTE, para o sistema

SP-100, variando o comprimento útil do canal 93

Tabela 5.10: Parâmetros da bomba, para o ponto de atuação do sistema, para

diversas larguras de canal 93

Tabela 5.11: Parâmetros da bomba EMTE em função da sua geometria e vazão

de operação 95

Tabela 5.12: Parâmetros de funcionamento da bomba EMTE para o controle do

circuito primário de refrigeração 98



A

A,

a

B

6

Cp

Cpp

Cp,

c

D

DEB

Dl AM

d

Ê

Ec

Epn

e

tf

efti,

f

/

X

NOMEMCLATURA

UNIDADES NO
SISTEMA INTERNACIONAL

área de troca de calor m2

área transversal do elemento i do conversor m3

altura do canal da bomba m

densidade de campo magnético Wb/m2

largura do canal da bomba m

calor específico do refrigerante J/kgK

calor específico do refrigerante do circuito primário J/kgK

calor específico do refrigerante do circuito secundário J/kgK

comprimento útil do canal da bomba m

densidade de fluxo elétrico " VF/m

diâmetro equivalente da bomba m

diâmetro da tubulação m

entreferro do magneto m

campo elétrico V

tensão contra-eletromotriz V

tensão Seebeck do par pn V

espessura m

eficiência %

eficiência da bomba EMTE %

força N

coeficiente de atrito -

espaço extra total para cálculo do entreferro m

fator multiplicador de resistência de bypats



id

/ t i densidade dc força dc campo eletromagnético N/m*

g aceleração da gravidade m / 8 *

/? intensidade de campo magnético .". A/m

/ corrente total A

Jh corrente de bypass A

1 tempo corrente de campo A

Je corrente útil do canal d a b o m b a A

/, corrente elétrica no termoelemento i A

/H, corrente n a parede do canal A

J densidade de corrente elétrica A / m a

JTE número de termoelementos da bomba

Jv; condutividade térmica do elemento i do conversor W/mK

l comprimento da tubulação do circuito m

Lmrim comprimento da tubulação do circuito primário m

( comprimento do termoelemento cm

LMTD temperatura média logarítmica K

m resistência elétrica adimensional

m vazão em massa kg/s

thp vazão mássica do circuito primário kg/f

lha vazão mássica do circuito secundário kg/s

Ntlf número de espira

NCÂSO tipo de bomba estudada

p pressão hidráulica N/ma

PERM perímetro molhado m

pt potência elétrica W



xii

Pmec potência mecânica

Pot potência térmica do reator

Pi potência elétrica do conversor

altura dinâmica da bomba N/m2 <

perda de pressão no circuito N/m2

perda de carga total no circuito primário N/m2 '

perda de carga no canal da bomba N/m2 |

perda de carga no circuito primário N/m2 \
1

Q calor trocado W

q, calor trocado no elemento i do conversor W

q'l fluxo de calor no termoelementoi W/ma

qé taxa de calor absorvido na junção quente W

qr taxa de calor rejeitado na junção fria W

J?t resistência elétrica de bypass ft

Re resistência elétrica interna total dos termoelementos ft

Rt resistência elétrica do fluido no canal da bomba ft

RtgnoiiB número de Reynolds

RL resistência elétrica de carga do conversor ft

RT resistência elétrica total do circuito equivalente ft

Rw resistência elétrica da parede do canal da bomba ft

S coeficiente Seebeck V/K

Sn coeficiente Seebeck do elemento tipo n V/K

5, coeficiente Seebeck do elemento tipo p V/K

Spn coeficiente Seebeck do par pn V/K

T temperatura K



xiii

T, temperatura no termoelemento i K

Tm temperatura média no elemento termoelétrico K

TQP temperatura quente do primário K

TFP temperatura fria do primário K

TQS temperatura quente do secundário K

TFS temperatura fria do secundário K

TAMB temperatura ambiente ' K

TH temperatura da junção quente do termoelemento K

TC temperatura da junção fria do termoelemento K

J, temperatura quente de entrada no trocador de calor K

Ti temperatura quente de saída do trocador de calor K

ii temperatura fria de entrada no trocador de calor K

t, temepratura fria de saída do trocador de calor K

U coeficiente de troca de calor W/m2K

V tensão elétrica na bomba V

\'L tensão na resistência de carga do conversor V

P velocidade do fluido m/s

w vazão volumétrica m*/«

LETRAS GREGAS

$ potencial gravitacional m'/s*

l diâmetro da tubulação m

« permissividade elétrica F/m

0 condutividade elétrica 1/fl m

pt resistividade elétrica fim



Pi

1

,»

fl

niiiriMt rHjMvifiVn »lo refrigerante kg/m*

resistência elétrica no termoelemento i ftm

rendimento do conversor %

coeficiente Peltier do par pn V/K

coeficiente Thomson do par pn V/K

coeficiente Thomson do termoelemento t V/K

permeabilidade magnética Wb/Am

permeabilidade magnética do vácuo Wb/Am

viscosiclade dinâmica do fluido Ns/m2

viscosklade cinemática do fluido m2/s

largura do intervalo nos tennoelementos m

largura infinitesimal m

SIGLAS

Centro Técnico Aeroespacial

EBR Experimental Breeder Reactor

EM Eletromagnética

EMTE Eletromagnética Termoelétríca

ERATO Electro Remorqueur Atomíque de Transfert interOrbital

GTR Gerador Termoelétrico a Radioisótopo

IEAv Instituto de Estudos Avançados

RESPA Reatores Espaciais

SNAP Systems for Nuclear "Auxiliary Power

SP-100 Systems Power 100-1000 kWe

TE Termoelemento



DESENVOLVIMENTO E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

DE BOMBAS ELETROMAGNÉTICAS TERMOELÉTRICAS
PARA O CONTROLE DO ESCOAMENTO EM

REATORES NUCLEARES ESPACIAIS
REFRIGERADOS A METAL LÍQUIDO

RESUMO

Bombas eletromagnéticas termoelétrjcas (EMTE) podem ser usadas no con-

trole do escoamento nos circuitos primário e secundário de reatores nucleares espaciais,

refrigerados a metal líquido.

Para se simular o sistema e avaliar o desempenho de bombas EMTE, em es-

tado estacionado, foi desenvolvido um programa computacional, denominado BEMTE,

que estuda os principais parâmetros de funcionamento da bomba e determina o ponto

de atuação do sistema, para uma dada potência de operação do reator. O esquema

elaborado utiliza: )

(1) um modelo para simulação dos conversores termoelétricos da bomba e |

cálculo da corrente elétrica total gerada; ;
Í

í

(2) o programa POISSON, acoplado ao BEMTE, que resolve as equações

de Maxwell e calcula a distribuição do campo magnético nos canais da

bomba;

(3) um modelo de cálculo de altura dinâmica da bomba, a partir da interação

campo-corrente nos canais; e

(4) para o fechamento do problema, um estudo simplificado do trocador de

calor e das perdas de pressão nos circuitos do reator.

Os resultados obtidos em cada etapa do programa foram satisfatórios, com-

parados aos dados experimentais. 0 programa mostrou-se adequado ao projeto e si-

mulação de bombas eletromagnéticas de corrente contínua.
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DEVELOPMENT AND COMPUTATIONAL SIMULATION
OF TERMOELECTRIC ELECTROMAGNETIC PUMPS

FOR CONTROLLING THE FLUID FLOW
IN LIQUID METAL COOLED

SPACE NUCLEAR REACTORS

ABSTRACT

(Thermoelectric Electromagnetic (TEEM) Pumps can be used for controlling

the fluid flow in the primary and secondary circuits of liquid metal cooled space nuclear

reactors.

In order to simulate and to evaluate the pump* performance, in steady-state,

the computer program BEMTE has been developed to study the main operational

parameters and to determine the system actuation point, for a given reactor operating

power] The scheme uses:

(1) a model for simulating the pumps thermoelectric converters and to cal-

culate the total electric current;

(2) the program POISSON, coupled to BEMTE, for solving the Maxwell

equations and to calculate the magnetic field distribution within the pump

channels;

(3) a model for calculating of the head pumping, based on the field-current

interaction within the channels; and

(4) for closing the problem, a simplified study of the beat exchanger and also

of the pressure losses in the reactor circuits.

fThe results for each stage of the program were satisfactory, compared to ex-

perimental data. The program shows to be adequate for the design and simulation of

direct current electromagnetic pumpsTj
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Geração de energia elétrica para aplicação espacial

Um dos requisitos necessários para se alcançar os objetivos de uma missão

espacial, bem como para o bom funcionamento de satélites ou estações espaciais, é

o suprimento adequado de energia elétrica. As principais fontes de energia elétrica,

atualmente utilizadas no espaço, são:

• células solares;

• baterias químicas;

• geradores termoelétrícos a radioisotopo (GTR); e

• reatores nucleares.

Cada uma delas apresenta certas características e limitações que definem a escolha do

sistema a ser usado na missão desejada / l / .

Os sistemas baseados no aproveitamento da energia solar utilizam células foto-

voltáicas, num arranjo geométrico típico (painel solar) que deve ser mantido direcionado





I HORA 1 DIA 1 MES

DURAÇÃO DA MISSÃO

1AN0 10 ANOS

Fig. 1.1 Faixas de aplicação das fontes de energia no espaço

A densidade de potência gerada, o peso, a eficiência do sistema e a confiabi-

lidade dos componentes são itens importantes para a escolha do tipo de reator e do

esquema de conversão, que satisfaçam os parâmetros exigidos pela missão planejada.

A escolha de cada componente não é independente, as características e eficiên-

cia do sistema de conversão devem ser compatíveis às do reator e radiador utilizados.

Os conversores termoelétricos apresentam alta confiabilidade, que é um requi-

sito importante para aplicação espacial, porém o rendimento é muito baixo (da ordem

de 5%), ou seja, a maior parte do calor produzido no reator deve ser rejeitada para

o espaço por radiação. Para que os radiadores sejam eficientes, é necessário que as

temperaturas de trabalho do sistema sejam bastante elevadas.

Considerando-se os fatos mencionados e a tecnologia atualmente disponível,

está-se estudando reatores rápidos refrigerados a metal líquido para aplicação espacial.



Várias opções de sistemas nucleares são possíveis. Por exemplo, o projeto

espacial francês "Electro Remorqueur Atomique de Iransfert interOrbitaT (ERATO)

/ 3 / . utiliza uni reator rápido, quatro conversores turboelétrícos do ciclo Brayton e

radindores com tubos de calor. O refrigerante do circuito primário é lítio líquido e do

secundário é gás hélio/xenônio (He/Xt).

Nos Estados Unidos está sendo desenvolvido, desde 1983, o projeto SP-100 de

reatores nucleares espaciais para geração elétrica na faixa de 100 a 1000 KWe. O calor

é gerado no núcleo de um reator rápido compacto refrigerado a lítio líquido. A energia

elétrica é produzida em corrente contínua por conversores termoelétricos e o escoa-

mento nos circuitos primário e secundário é controlado por bombas eletromagnéticas

termoelétricas (EMTE) / 4 / .

Na Figura 1.2 é apresentado o esquema completo de um sistema de geração

elétrica utilizando um reator nuclear espacial com conversão termoelétrica de energia.

Na Figura 1.3 pode-se observar uma vista parcial do sistema americano SP-100, onde

se destacam o núcleo do reator rápido, o circuito primário, a bomba eletromagnética

termoelétrica e seu radiador e, na Tabela 1.1, as principais características do projeto

SP-100 são apresentadas.

/.REATOR

.DLINDMEN

M O M S

RCCULADOR DC POTCNCIA

«SUMA DC
TRAMPOftTC
DC CALOU

TCRMOltÍTRlCO»

Fíg. 1.2 Conceito do sistema nuclear espacial de geração elétrica
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BARRAS. DE COKBl'STIVEL
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Fig. 1.3 Vista cortada do reator e circuito primário ào SP-100

Tabela 1.1 Características do projeto SP-100

objetivo
início projeto

potência nominal
tipo de reator nuclear

fluido prim/sec.
sistema de geração

radiação
controle de escoamento

geração elétrica
1983

100 a 1000 KWe
rápido

lítk>/lítio
conversor termoelétrico

tubos de calor
bomba EMTE

O projeto RESPA (Reatores Espaciais) do Instituto de Estudos Avançados

(IEAv) do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), tem o objetivo de desenvolver um

sistema com reator nuclear para geração elétrica, visando uma futura aplicação no

Programa Espacial Brasileiro. O sistema selecionado neste projeto apresenta carac-

terísticas semelhantes as do SP-100 /5/ . Utiliza um reator nuclear rápido, com sistema

de geração elétrica por conversores termoelétricos de SiGe, os radiadores são formados



de calor a sódio, o refrigerante usado nos circuitos primário e secundário é lítio líquido

e bombas EMTE que controlam o escoamento nos circuitos de refrigeração com base

nas temperaturas do reator, do trocador de calor e do radiador.

1.3 Revisão bibliográfica

O princípio de funcionamento de uma bomba eletromagnética (EM), bem

como do conversor termoelétrico (TE), estão baseados em conceitos do século passado,

ou seja, na Lei de Faraday (1832) e nos efeitos Seebeck (1821), Peltier (1S34) e Thomson

(1857) /6, 7/.

1.3.1. Magnetohidrodinâmica

Um dos primeiros trabalhos experimentais sobre os fenômenos da magnetohi-

drodinâmica foi o de Hartmann / 8 / , em 1937, que estudou o escoamento laminar de

um fluido de alta condutivídade elétrica (mercúrio), em um canal retangular, sob um

campo magnético constante.

Barnes /9 / , em 1953, baseado na Lei de Faraday, apresentou o princípio de

funcionamento, o circuito elétrico equivalente e as equações para os cálculos da altura

dinâmica e eficiência, em função da vazão, de uma bomba eletromagnética de cor-

rente contínua, com canal retangular, sob os efeitos de um campo magnético constante.

Apresentou ainda a geometria e dados experimentais da bomba EM usada no circuito

primário de refrigeração do "Experimental Breeder Reactor" (EBR).

Blake /IO/, em 1956, apresentou um esquema de avaliação do funcionamento

de bombas eletromagnéticas de condução e indução. Estudando o elen» .to infinitesimal

dt. dy> dz (Figura 1.4), interno ao canal da bomba, onde é aplicada uma corrente elétrica

de densidade Jy e um campo magnético de intensidade Hs. 0 gradiente de pressão, na

direção do escoamento (z), resultante da interação campo-corrente, é dado por:

2 £ = J, Hz , (1.1)
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fazendo-se a integração no comprimento ativo "c", obtém-se a pressão total fornecida

pela bomba

(1.2)

0 procedimento continua com o cálculo das perdas de pressão no circuito,

sendo que as equações (1.1) e (1.2) são básicas para as bombas de condução c indução.

Fig. 1.4 Dimensões de interesse na análise da bomba EM

Shercliff/ll/r em 1956, estudou o escoamento de fluidos condutores, em tubos

circulares com paredes não condutoras, sob os efeitos de campo magnético transverso.

Chang /12/, em 1961, estudou o escoamento em dutos, generalizando o estudo

feito por Shercliff, para dutos não circulares e com paredes eletricamente condutoras,

considerando 3 regiões, como esquematizado na Figura 1.5. Na região 1, interna ao duto,

escoa um fluido íncampressível de alta condutividade elétrica na direção z. A região 2

é formada pela parede do canal que tem espessura fina e constante, com condutividade

elétrica conhecida a<i. A região 3, externa ao duto, tem condutividade elétrica nula

e há um campo magnético constante Bp sendo aplicado na direção y, passando pelas

duas outras regiões.
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Fig. 1.5 Esquema do canal estudado

Resolvendo as equações de Maxwell e a Lei de Ohm nas 3 regiões e as equações

de continuidade e da quantidade de movimento na região interna ao canal da bomba e

admitindo escoamento apenas na direção z e que todas as quantidades físicas (exceto

pressão) são independentes de z, Chang obteve duas equações diferenciais parciais na

direção do escoamento:

- equação de momento na direção z:

h
oy

(1.3)

- componente z da Lei de Ohm:

BV2B, + a no Bo 2 £ m 0.
oy

(1.4)

Resolvendo estas equações, pode-se obter o campo de velocidades no canal da

bomba.

1.3.2 Conversor termoelétrico

Gerador termoelétrico de conversão direta é um dispositivo que transforma

calor em eletricidade, através do efeito Seebeck, sem passar por nenhuma outra forma

intermediária de energia. O princípio de funcionamento de um conversor termoelétrico



é ilustrado na Figura 1.6, onde pode-se observar os termoclementos P e N e a corrente

elétrica gerada, quando é fornecido calor à junção quente.

CALOR

Fig. 1.6 Princípio de funcionamento do conversor termoelétrico

Em 1954 foi construído o primeiro gerador termoelétrico, fabricado com ter*

mopares metálicos, cujo rendimento era inferior a 1%. Com o desenvolvimento de

materiais semicondutores com propriedades termoelétricas, este tipo de conversão pas-

sou a ser viável, pois obteve-se uma melhora significativa no rendimento (da ordem de

5%) /13/ .

Devido as aplicações deste componente na geração elétrica no espaço, a partir

da segunda metade deste século, passou-se a estudar conversores termoelétricos com

grande interesse. Pois eles apresentam características importantes para aplicação em

sistemas que exijam:

• Alta confiabilidade. Dispensam qualquer tipo de controle e não apresen-

tam partes móveis.

• Durabilidade. Podem funcionar ininterruptamente por vários anos.

• Compactação. Apresentam uma elevada relação entre potência elétrica

gerada e peso.

Alguns pesquisadores preocuparam-se com as propriedades térmicas, como

Abeles /14 / , que em 1962 apresentou estudos experimentais sobre a condutívidade

térmica de ligas de silício-germânio a alta temperatura. Outros, como Meddíns /15/ ,

com as medidas experimentais do coeficiente Seebeck e, consequentemente, com a

geração da corrente elétrica pelo conversor.

Há vários estudos sobre técnicas de dopagem dos materiais semicondutores
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tornando-os tipo P ou N. Podendo-se destacar o trabalho de Nicolau /16/, que em

1976 apresenta uma técnica de dopagem de ligas intennetálieas que contém magnésio-

estanho (A/j/jSn), magnésio-germânio {MgiGt) e magnésio-silício (Mg^Si) em dada

proporção, de modo a ser representada pela fórmula:

Mg* Si, Ge, Snt (1.5)

onde: z = 1 — x — y.

Para torná-la tipo P_, deve-se aumentar a proporção de Mg%Ge e Mg-iSn

de modo que z < 0.5 ou aumentar a proporção molecular de Mg^Sn de modo que

z > z e z > y.

Para torná-la tipo Jí, deve-se aumentar a proporção de MgjSi de modo que

x > y e z > z.

Em 1978, Pisbarody em seu trabalho /17/ apresentou os efeitos da dopagem

de ligas de silício e germânio a 50% e 63-37% em peso, com boro e fósforo de modo a

torná-las tipo P_ ou JS. respectivamente, medindo as principais características térmicas

(condutividade térmica) e elétricas (resistividade e coeficiente Seebeck) em função da

temperatura.

Em 1987, Almeida /13/ apresentou técnicas de dopagem de ligas de FeSit

com manganês ou cobalto, tornando-as tipo E ou Ü respectivamente e utiliza o aparato

experimental esquematizado na Figura 1.7 para determinar o coeficiente Seebeck dos

termoelementos. Utilizando dois voltímetros, fontes quente e fria e banho de referencia

à temperatura controlada, pode-se medir as temperaturas impostas às junções e a dife-

rença de potencial gerada pelo termoelemento, e utilizando o equacíonamento abaixo,

calcular o coeficiente Seebeck.

(1.6)

onde: V = tensão gerada

5 = coeficiente Seebeck

AT = diferença de temperatura imposta

Logo
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Fig. 1.7 Aparato experimental usado para determinar o coeficiente Seebeck

Na área de equacionamento e simulação do comportamento dos conversores

termoelétrícos pode-se destacar o trabalho de Domenicali /18 / , em 1954, que apre-

senta um estudo sobre os fenômenos de transporte de calor envolvidos, resultando na

equação diferencial de calor, em estado estacionárío, para um elemento quimicamente

homogêneo e aquecido eletrícamente:

onde:

div KVT + - - TJ

K — condutividade térmica;

T = temperatura absoluta;

a = condutividade elétrica;

r = coeficiente Thomson; e

J - densidade de corrente elétrica

(1.8)
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Sherman /19/ , em 1960, fez uma revisão do equacionamento e dos resultados

obtidos pelos métodos teóricos de análise dos conversores, que consideram as propri-

edades em função da temperatura média no tennoelemento e são, ainda hoje, usados

nos programas computacionais de análise do conversor tennoelétrico.

Chmielewski /20/ , em 1982, apresentou o programa DEGRA2 que modela

o conversor termoelétrico, avaliando a sua performance em função do tempo, consi-

derando o decaimento do material radioativo e, consequentemente, a diminuição da

temperatura na junção quente. Simula ainda o funcionamento dos conversores de SiGe

utilizados no GTR que fornecerá energia para a missão Galileo à Júpiter, que deve

durar alguns anos.

1.3.3 Análise do sistema espacial

Os primeiros trabalhos que estudam os dois assuntos em conjunto, ou seja,

bomba eletromagnética com geração de energia por termoelementos, são os trabalhos

de Johnson /21, 22/, em 1973, que apresentaram respectivamente as bombas estudadas

no projeto espacial americano "Systems for Nuclear Auxiliary Power" (SNAP) e um

programa computacional simples para análise destas.

0 programa "Space Nuclear Power System Analysis Mode" (SNPSAM) / 2 3 /

é um programa modular desenvolvido na "University of New Mexico" especialmente

para a análise do sistema SP-100, simulando os seus principais componentes ou seja:

- reator nuclear;

- circuito primário de refrigeração;

- trocador de calor;

- bomba EMTE;

- conversores termoelétrícos de energia; e

- radiadores,

sob estado estacionárío ou transientes.

0 SNPSAM utiliza modelos já conhecidos e confiáveis para a simulação de

cada componente. O núcleo do reator é analisado por cinco modelos acoplados:

• modelo de cinética e controle de reatividade;

- modelo de realimentação de reatividade;
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- modelo de decaimento de calor;

modelo térmico; e

modelo hidráulico

O circuito primário é modelado para o cálculo de perda de pressão.

O trocador de calor tem dois sub-modelos:

- modelo hidráulico, que calcula as perdas de pressão; e

- modelo térmico, que faz o balanço térmico e calcula as tempo aturas no

circuito.

A bomba EMTE é simulada por:

- modelo teórico dos termoelementos (Sherman);

- campo magnético no entreferro da bomba, calculado pela equação de

campo; e

- cálculos da altura dinâmica e eficiência, que são baseados no modelo de

Barnes.

O conversor é modelado usando-se as propriedades na temperatura média dos

termoelementos e o equacionamento teórico, baseado nas temperaturas das junções, \

para o cálculo da tensão Seebeck gerada. j

O modelo dos radiadores da bomba EMTE e do radiador principal para re- j

jeição do calor excedente considera os limites de transmissão de calor do tubo de calor

de potássio.

0 SNPSAM foi desenvolvido, inicialmente, para estudar a bomba EMTE com

apenas um circuito. E um programa que simula todos os componentes, porém, usa

modelos simplificados de análise da bomba.

O programa "End-to-End Transient Analysis Program" (EETAP) /24/ , foi

desenvolvido no "Texas A&M University". É um programa computacional que simula

transitórios e operação em estado estacionário de sistemas de potência nuclear espa-

cial para geração elétrica. 0 EETAP modela um reator espacial genérico que inclui

um reator rápido refrigerado a metal líquido, circuitos primário e secundário, bombas

eletromagnéticas termoelétricas, geradores termoelétricos, condicíonadores de potência

e radiadores com tubos de calor. 0 EETAP pode estudar acidentes como falha de

uma bomba, do radiador ou desligamento do reator e subsequente relígamento. Utiliza
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modelos similares aos do SNPSAM.

O ARIES-S /25 / é um programa computacional para projeto de reator espa-

cial, que simula seus componentes chaves e os sistemas de controle e proteção, desen-

volvido pela "General Electric Company". Escrito em Fortran, opera iterativamente

em tempo real simulando transitórios. Na Figura 1.8 pode-se observar o esquema de

modelamento do SP-100 pelos ARIES-S, que inclui:

- reator nuclear;

- sistemas de transporte de calor primário e intermediário;

- conversores termoelétrícos;

- tubulações;

- radiadores; e

- sistemas de controle e proteção do reator.

SUBSISTEMA CIRCUITO

SUBSISTENA REATOR

I
I

DEMANDA
DE POTÊNCIA

RADIADORES
(TUBOS DE CALOR)

Fig. 1.8 Modelo do SP-100 estudado com o programa ARIES-S

1.4 Objetivo do trabalho

A bomba eletromagnética termoelétrica (EMTE), sem magneto permanente,

com campo magnético e corrente elétrica controlados pelo diferencial de temperaturas

imposto nos terminais de seus conversores termoelétrícos, é um equipamento de con-

cepção moderna, eficiente e compacta, que está sendo desenvolvido para ser utilizado

no controle do escoamento dos circuitos de refrigeração do reator nuclear espacial do
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projeto SP-100.

Para se determinar o ponto de atuação do reator, é indispensável a simulação

da bomba EMTE em conjunto com os outros componentes do sistema, já que todos os

parâmetros de funcionamento estão interligados.

Os programas de análise do sistema nuclear espacial (SNPSAM, ECTAP e

ARIES-S) fazem uma avaliação global do funcionamento do conjunto de equipamentos,

que são modelados de forma simplificada. No caso da simulação da bomba EMTE,

estes utilizam as equações teóricas básicas para o cálculo da tensão Seebeck, do campo

magnético e da altura dinâmica.

Devido a necessidade de um estudo detalhado para o projeto e simulação de

bombas eletromagnéticas termoelétricas, desenvolveu-se no IEAv, e é o objetivo deste

trabalho, um programa computacional (denominado BEMTE) que pode ser usado para

a análise de bombas EMTE, bem como, de bombas de corrente contínua em estado

estacionário. Para tanto, foi elaborado um esquema que engloba alguns modelos de

avaliação dos principais parâmetros de funcionamento da bomba e dos componentes do

sistema nuclear espacial.

Como a preocupação principal é com o controle do escoamento executado pela

bomba, os demais componentes do sistema são simulados simplificadamente, apenas

para fechar o problema, ou seja, para compatibilizar os parâmetros de funcionamento

do reator e da bomba. Já os componentes e parâmetros da bomba EMTE são estudados

minuciosamente.

0 conversor termoelétrico é modelado calculando-se a distribuição de tempe-

ratura em cada termoelemento, resolvendo-se a equação diferencial unidimensional de

condução de calor numericamente, obtendo-se em seguida o valor da resistência interna

total e a tensão Seebeck gerada.

O cálculo do campo magnético pode ser executado de duas maneiras: pelo

programa POISSON /26/ acoplado ao BEMTE, que resolve as equações de Maxwell

obtendo a distribuição de campo nos canais da bomba, ou diretamente pela equação de

campo.

A altura dinâmica fornecida pela bomba para cada circuito é calculada com

base no campo magnético médio e na corrente elétrica útil em cada canal, utilizando o

equacionamento de Barnes e Blake.
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2. BOMBAS ELETROMAGNÉTICAS

2.1 Princípio de funcionamento

As bombas eletromagnéticas não têm partes móveis, são completamente sela-

das, apresentam alta confiabilidade e permitem a utilização de fluido radioativo à alta

temperatura sem perda de transmissão. Estas características as tornam interessantes

para utilização em reatores nucleares espaciais refrigerados a metal líquido, já que não

é possível qualquer tipo de manutenção do sistema no espaço,

0 princípio de funcionamento de uma bomba eletromagnética está baseado

na interação entre um campo magnético e uma corrente elétrica que atravessam, em

direções distintas (de preferência perpendicular), um fluido condutor, produzindo neste

uma força cuja magnitude e direção são definidas pela Lei de Faraday.

P=bfexS (2.1)
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onde:

F = força;

It = corrente útil pelo canal da bomba;

D = densidade de campo magnético; e

b = dimensão geométrica característica.

Na Figura 2.1, pode-se observar os parâmetros geométricos e físicos envolvidos

no cálculo da força resultante da interação do campo magnético com a corrente elétrica,

impostos na bomba eletromagnética de condução, considerando perpendicularídade en-

tre eles.

v

Fig. 2.1 Princípio de funcionamento de uma bomba eletromagnética de condução

2.2 TIPOS de bombas

Conforme o tipo de alimentação elétrica, as bombas eletromagnéticas podem

ser de corrente contínua ou de corrente alternada. As bombas de corrente contínua são

também conhecidas por bombas eletromagnéticas de corrente contínua de condução.

Conforme o esquema de funcionamento, as bombas de corrente alternada podem ser

dos seguintes tipos /27/:



(i) condução; e

{ — linear plana; 4

— anular; e
— helicoidal.

A bomba eletromagnética de corrente contínua foi patenteada em 1919 por

Hartmann e usada comercialmente nos Estados Unidos a partir de 194S para transporte

de alumínio líquido /28/ .

No reator rápido experimental EBR-II / 2 9 / (norte americano), que utiliza

sódio líquido nos seus circuitos de refrigeração, são utilizadas:

• bombas EM de corrente contínua no circuito primário; e

• bombas EM de corrente alternada de indução, do tipo linear, para bom-

bear o refrigerante do secundário.

No projeto espacial americano SNAP, nas décadas de 50 e 60, foram estudados

e testados vários tipos de bombas eletromagnéticas para o controle do escoamento do

refrigerante NaK (liga binaria 22% sódio - 78% Potássio), usado nos circuitos primário

e secundário do reator. Com base nos resultados obtidos e critérios de peso, tamanho,

eficiência, confiabilidade e integração com o sistema, a bomba eletromagnética de cor-

rente contínua, com geração elétrica feita por conversores termoelétricos acoplados, foi

a escolhida para ser utilizada em reatores nucleares espaciais / 2 1 / .

Na Figura 2.2 pode-se observar o esquema da bomba usada no SNAP-10A,

nota-se que há apenas um circuito por bomba. A diferença de temperatura entre o

circuito e a aleta produz, nos termoelementos, a corrente que interage no canal com o

campo magnético fornecido pelo ímã permanente, resultando na força que controla o

escoamento do refrigerante. O SNAP-10A foi lançado em 1965 e operou por 43 dias

no espaço, quando foi desativado por problemas em um equipamento eletrônico. Os

resultados obtidos indicam uma excelente performance da bomba eletromagnética de

corrente contínua utilizada.
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Fig. 2.2 Esquema da bomba usada no SNAP-10A

Outro esquema de bomba EM de condução testado durante as fases de de-

senvolvimento e qualificação do sistema SNAP, apresentado na Figura 2.3, mostrou-se

bastante eficiente. Neste é utilizado um magneto permanente de Almico V que fornece

o campo magnético, conduzido por magnetos tipo WC" de Hiperco 27 para diminuir

as perdas. A corrente elétrica é gerada nos módulos de conversão, colocados sepa-

radamente do corpo da bomba, a partir da diferença de temperatura existente entre

os circuitos primário e secundário. São usados barramentos flexíveis de cobre para a

condução da corrente elétrica, de modo que as direções do campo e da corrente se-

jam perpendiculares no momento em que interagem, nos canais primário e secundário,

dando origem às forças que controlam os escoamentos nos circuitos / 2 2 / .

Na Figura 2.4 pode-se observar o esquema do circuito experimental especial-

mente desenvolvido para os testes deste tipo de bomba.
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Fig. 2.3 Esquema de bomba EM estudada no projeto SNAP
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Fig. 2.4 Circuito de teste da bomba EM do SNAP com 2 canais
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O programa espacial norte americano SP-100, subsequente ao SNAP, pretende

utilizar bombas eletromagnéticas termoelétricas (EMTE) de corrente contínua com al-

gumas alterações estruturais, que eliminam a necessidade de imãs permanentes para a

geração do campo magnético, tornando-as mais compactas e diminuindo, assim, consi-

deravelmente o peso total. Este novo esquema utiliza como material ferromagnético o

Hiperco 27, que apresenta uma elevada temperatura de Curie (da ordem de 1240 K). O

magneto é utilizado na forma aproximada de um u S n , os canais da tubulação do fluido

a ser bombeado çncontram-se entre as pernas do magneto. São usados conversores ter-

moelétricos acoplados, que geram a corrente elétrica que atravessa os canais do fluido e

placas condutoras fechando o circuito elétrico, envolvendo a parte central do magneto

"S" e induzindo, portanto, um campo magnético. A interação entre o campo magnético

e a corrente elétrica produz a força que controla o escoamento do fluido de trabalho.

O esquema de funcionamento da bomba EMTE do reator SP-100 pode ser

observado em detalhes nas Figuras 2.5 e 2.6. Note que a temperatura fria dos termoe-

lementos é definida em função da temperatura ambiente no espaço e da eficiência dos

tubos de calor, usados para manter a estrutura da bomba a baixa temperatura /30/ .

/
ESCOAMENTO V C S T

CO.NWTOR ^
ELÉTRICO

TUBOS DE
CALOR N

PÕLOS
MACNÊTICOS

yv. CONVERSOR
/^ XERMOELÉTRICO

i
TU, ESCOAMENTO

. CANAL DA
BOMBA

Fig. 2.5 Esquema da bomba EMTE
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Fig. 2.6 Corte transversal da bomba EMTE

A utilização deste tipo de bomba é bastante vantajosa do ponto de vista de

segurança do controle de refrigeração do sistema, já que ela apresenta realimentação

negativa na diferença de temperatura imposta acs conversores termoelétricos. Ou seja,

aumentando o gradiente térmico há um acréscimo na corrente elétrica gerada, conse-

quentemente, no campo magnético induzido e na força resultante, melhorando a refri-

geração do sistema, o que tende a diminuir a diferença de temperatura /31 / .

Outro esquema de bomba eletromagnética termoelétrica em estudo para apli-

cação no SP-100 pode ser observado nas Figuras 2.7 e 2.8. Neste esquema, o controle

do escoamento nos circuitos primário e secundário é feito por uma única bomba EMTE.

As diferentes temperaturas dos circuitos do reator são aplicadas diretamente às junções

dos conversores termoelétricos (que fazem parte da bomba) gerando então a corrente.

Esta induz o campo magnético, com quem interage nos canais òe refrigeração, dando

origem a força que controla o escoamento nos circuitos primário e secundário do reator
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Fig. 2.7 Esquema da bomba EMTE para controle de escoamento de 2 circuitos

independentes.
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CANAL FRIO
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CORRENTE ELÉTRICA

Fíg. 2.8 Vista cortada da bomba EMTE
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2.3 Estudo de bombas EM no RESPA

No âmbito do projeto RESPA, pretende-se estudar os diversos componentes

do sistema de geração elétrica nuclear espacial, entre eles a bomba EMTE. A parte

experimental está sendo programada e será iniciada pelo projeto e desenvolvimento de

uma bomba eletromagnética de corrente contínua para o controle do escoamento de um

circuito experimental a mercúrio /5 / . Este fluido de trabalho foi o escolhido por ser o

único metal que se encontra no estado líquido à temperatura ambiente, o que eliminará

uma série de problemas práticos e de segurança, para o controle e operação do circuito

experimental.

Após uma série de experiências com o circuito a mercúrio, que também deverão

fornecer fatores de ajuste para o programa BEMTE, pretende-se projetar e simular

bombas EM para circuitos a sódio e a lítio (este é o fluido usado como refrigerante em

reatores nucleares espaciais) e finalmente desenvolver bombas EMTE.
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3. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

3.1 Equacionamento básico

3.1.1 Equações de Maxwell

Antes de se apresentar o esquema do sistema espacial em questão, é necessário

fazer uma breve revisão dos conceitos teóricos e do equadonamento básico que se utiliza

no estudo das bombas eletromagnéticas. Inidando-se pelas equações de Maxwell na

forma vetorial, no sistema MKS, tem-se:

(3.1)

(3.2)

dív D — Pi; e (3.3)
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divB = O, (3.4)

as duas últimas equações são condições de contorno, sendo pt a resistividade elétrica.

Em adição às equações de Maxwell, deve-se considerar a equação de con-

servação da corrente elétrica:

r + ^ = O . (3.5)

Outros conceitos de interesse são:

B = tiH\ e (3.6)

D = eE (3.7) i

1
onde: j

fi — permeabilidade magnética; |

H = intensidade de campo; <
i

D = densidade de fluxo elétrico; e

e = permissividade elétrica.

Assumindo ainda, as simplificações listadas abaixo:

- velocidades envolvidas muito menores que a velocidade da luz;

- regime permanente, logo:

t f
- fluido incoxnpressível:

t " f = •••

div 9 = 0 , (3.9)

as equações de Maxwell ficam:
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roí E = 0 ; e (3-10)

com as condições de contorno:

rot H = J , (3.11)

d i v j = 0; (3.12)

e obedecendo a Lei de Ohm:

divB = 0 , (3.13)

onde:

/ = a(Ê + vxB)

B = densidade de campo magnético;

J = densidade de corrente elétrica;

E = campo elétrico;

a — condutividade elétrica; e

v = velocidade do fluido condutor.

(3.14)

3.1.2 Equações da magnetohidrodinâmica

O estudo da magnetohidrodinâmica (MHD) de um fluído é convenientemente

tratado utilizando-se o equacionamento de Navier-Stokes e adicionando-se à equação

da quantidade de movimento o termo de força eletromagnética /6/ .

Partindo-se da equação da quantidade de movimento geral em termos de ten-

sores, pode-se escrever:

© - ê ( » + í w - * - ' £ (316)

onde:
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TJÍ = tensor mecânico;

TJÍ = tensor eletromagnético;

Çi = momento do campo eletromagnético;

p = massa específica do fluido; e

0 = potencial gravitacional.

Considerando-se o meio isotrópico e homogêneo, a equação de movimento

torna-se:

ÕVÍ dP d
+ - " K ; (316)

onde:

P

fti

viscosidade do fluido;

pressão mecânica; e

densidade de força de campo eletromagnético, sendo:

it d9i\
Xj ~ dl)

Para um fluido incompressível, tem-se que:

(3.17)

divv = 0

então, a equação da continuidade resulta em:

^ +div(,tO =0 ,

logo:

e a força no corpo pode ser dada por:

(3.18)

(3.19)

(3.20)

f, = pt Ê + fx É . (3.21)

Estudando-se o escoamento na horizontal ou no espaço, pode-se desprezar o

efeito gravitacional. Admítíndo-se ainda, que \ij i constante, a equação 3.16 torna-se:
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(3.22)

que na form.i vetorial fica:

dv
(3.23)

Em regime permanente tem-se:

d_
at = o (3.24)

e admitindo-se, ainda, perfil de velocidades plenamente desenvolvido, o termo do lado

esquerdo da equação torna-se nttlo, logo:

0 = - (3.25)

Com este equacionamento pode-se definir os valores de campo magnético,

corrente elétrica e campo de velocidades interna ao canal da bomba EM em todas as

direções. Neste estudo porém, necessita-se apenas dos valores de perda de pressão e

velocidade média na direção do escoamento.

3.2 Equações da bomba eletromagnética de corrente

contínua

Utilizando-se o equacionamento apresentado no item anterior e considerando-

se as geometrias envolvidas neste estudo (geometria retangular) e a necessidade de se

trabalhar apenas com valores médios integrais, pode-se fazer algumas simplificações

sem perder, no entanto, a precisão exigida nos valores médios globais necessários à

avaliação dos parâmetros de interesse das bombas eletromagnéticas / 9 / .

Para os metais líquidos, a permeabilidade magnética é igual à do vácuo, ou

seja:

fi = n0 = 4* IO"7 [wb/A.m] , (3.26)

logo:

B = UOS . (3.27)



Pode-se ainda admitir que o termo p,E é nulo no equacionamento, portanto,

a força F torna-se:

F = / x B . (3.28)

Como comentado no capítulo anterior, a lei de Faraday (eq. 21) define a

intensidade e a direção da força exercida no fluido condutor sob influência da corrente

elétrica e do campo magnético imposto. Observando-se, na Figura 3.1, o esquema de

uma bomba eletromagnética de corrente continua com magneto do tipo " C , pode-se

notar que a corrente de campo (/Cam?«) atravessa N espiras, admitindo-se o entreferro

(d), a altura do canal da bomba (a), a largura do canal (b) e o comprimento útil (c),

monta-se o equacionamento para a avaliação do desempenho da bomba em questão.

Considerando-se a perfeita perpendicularidade entre o campo magnético, a corrente

elétrica imposta e a direção do escoamento do fluido, a força resultante da interação

entre campo e corrente pode ser calculada pela equação:

F= B It b,

onde: /« é a corrente interna ao canal da bomba.

I CAMPO

Fig. 3.1 Esquema de bomba eletromagnética de corrente contínua
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De acordo com a Lei Circuital de Ampere, que relaciona as intensidades de

campo magnético em torno de uma trajetória fechada de fluxo magnético e o compri-

mento da trajetória com a corrente que a circunda, tem-se:

Nttp Icm, . = H I , (330)

onde:

HL = HmLm + Hmrd, (3.31)

sendo:

Hm = intensidade de campo magnético;

Lm = comprimento do magneto;

Har — intensidade do campo no ar; e

d = entreferro.

Sabendo-se que as perdas no ar são muito superiores às do magneto, pode-se

considerar

Netp Ie.mp. = H.rd. (3.32)

Logo, o campo magnético no entreferro é dado por:

B B *** N"r Iemmr°. (3.33)

Utilizando-se as definições:

rh = vazão em massa;

w = vazão volumétrica;

p — massa específica do fluído condutor; e

v = velocidade do fluido,

tem-se:

« > = - ; e (3.34)
P



.1%

32

w (3.35)

onde ab é a área do escoamento.

A corrente elétrica útil (/,) é um parâmetro muito importante no projeto da

bomba EM e pode ser calculada com base no circuito elétrico equivalente, apresentado

na Figura 3.2. Sendo a corrente total / fornecida por fonte externa subdividida em:

Jt = corrente útil que atravessa o canal da bomba pelo fluido condutor sob os efeitos

do campo magnético;

Iw = corrente de fuga pela parede do canal; e

/» = corrente de "bypass", que é a corrente de fuga pelo líquido onde não há in-

teração com o campo magnético.

w

Fig. 3.2 Circuito elétrico equivalente da bomba EM de corrente contínua

As densidades de corrente são obtidas dividindo-se o valor da corrente pela

sua respectiva área de passagem. Por exemplo: a densidade de corrente útil {Jt)é dada

por:

3 - £ (3.36)
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Rt,R* e A» são respectivamente as resistências elétricas do fluido no canal da

bomba, da parede do canal (perpendicular ao campo magnético, na direção da corrente

elétrica) e a resistência de "bypass". Esta é calculada multiplicando-se a resistência

elétrica útil (Rt) por um fator empírico que está relacionado com as geometrias envol-

vidas /32/.

A tensão elétrica da bomba é dada por:

(337)

onde:

= resistência elétrica equivalente do circuito; e

Ee = força contra-eletromotriz resultante do deslocamento do fluido no

campo magnético. Esta voltagem induzida pode ser calculada pelas

expressões:

Ee = Bbv (3.38)

ou

Ec = — . (3.39)
a

Nota-se que a corrente /« é uma função da vazão volumétrica, logo, pode-se

definir a pressão desenvolvida pela bomba como:

£ ; « (3.40)

(3.41)

Como já se supunha, a pressão é uma função direta da vazão da bomba.

Observando-se as equações 3.37, 3.39 e 3.41, pode-se escrever o diferencial de

tensão elétrica total, supondo-se perdas de contato elétrico nulo, como:



A potência elétrica fornecida à bomba é dada por:

Pt =

ou

e a potência mecânica útil fornecida pela bomba é dada por:

Pmtc = P t» .
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(3.42)

(3.43)

(3.44)

(3.45)

Pode-se, portanto, calcular a eficiência da bomba em questão pelas expressões

abaixo:

ou

100% (3.46)

e/ =
Pw

100%. (3.47)

3.3 Estudo da bomba eletromagnética termoelétrica

O principio de funcionamento de uma bomba EMTE é o mesmo de uma bomba

EM de corrente contínua, mas não são utilizadas fontes para geração de campo ou para

o controle da corrente elétrica, que é fornecida pelos conversores termoelétricos. Devido

a geometria utilizada (magneto "S'' ou magneto circular), algumas considerações devem ,

ser feitas e o esquema de cálculo alterado. 1
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3.3.1 Cálculo da altura dinâmica

0 circuito elétrico equivalente da bomba EMTE pode ser alterado em relação

ao anterior eliminando-se a resistência de "bypass", por se verificar uma maior interação

entre a corrente de fuga pelo líquido e o campo externo ao magneto devido a grande

variação de densidade de campo no sentido do escoamento. 0 circuito elétrico equiva-

lente da bomba EMTE é dado na Figura 3.3. O equacionamento, necessário ao cálculo

da corrente útil (/e) interna ao canal, fica:

(3.48)

(3.49)

(3.50)

It=(IRw-Ee)/(R (3.51)

"I

w

Fig. 3.3 Circuito elétrico da bomba EMTE
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Caso seja conhecido o fator de "bypass", pode-se utilizá-lo e o circuito elétrico

equivalente da bomba EMTE tornar-se igual ao da bomba EM (Figura 3.2).

0 cálculo da altura dinâmica da bomba EMTE para cada circuito é igual ao

da bomba EM de corrente contínua, utilizando a equação (3.41), já apresentada.

3.3.2 Cálculo do campo magnético

Na bomba EMTE, o campo magnético é produzido por uma única espira

fechada que conduz toda a corrente, gerada pelos termoelementos (TE), que circula

ao redor do magneto central e, como pode ser observado na Tabela 3.1, apresenta 2

caminhos possíveis, ou seja, pelas pernas externas. Neste caso, a equação 3.33, que

calcula o campo em cada canal, torna-se:

lá '
(3.52)

A Tabela 3.1 apresenta as geometries estudadas, as fontes de corrente e os

campos magnéticos resultantes.

Tabela 3.1: Campo magnético nos magnetos considerados

magneto tipo

C

s

e
(circular)

fonte elétrica

externa

conversor termoelétrico

conversor termoelétrico

n° de espiras

N

1

1

campo magnético

Na Figura 3.4 pode-se observar as linhas de campo produzidas no magneto

tipo "S", simulando-o com o programa POISSON.
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Fig. 3.4 Linhas de campo no magneto "S"
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3.3.3 Equacionamento do conversor termoelétrico

O elemento termoelétrico é um semicondutor que, com uma dopagem conve-

niente, tem suas características originais modificadas tornando-se do tipo P ou tipo N.

0 termoelemento tipo P gera corrente elétrica no sentido do fluxo de calor, ou seja, no

sentido da junção quente para a fria, e o termoelemento tipo N gera corrente elétrica

no sentido contrário.

O conversor termoelétrico (TE) transforma a diferença de temperatura, im-

posta às suas extremidades, em uma diferença de potencial elétrico. O conversor TE

é basicamente composto por uma junção quente, por onde é adicionado calor; uma

junção fria, por onde é rejeitado o calor, e pelos elementos termoelétricos propriamente

ditos, que compõe as pernas quente e fria do conversor / 3 3 / .

Na Figura 3.5, pode-se observar o esquema básico de um conversor termoelé-

trico, com os termoelementos tipo P e N e as junções quente e fria, onde:

t = comprimento dos elementos;

qa = taxa de calor absorvido na junção quente;

qr — taxa de calor rejeitado na junção fria;

TH = temperatura na junção quente;

Tc = temperatura na junção fria;

I = corrente elétrica no circuito;

Ri = resistência externa; e

j Vi — tensão na resistência externa.
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Fig. 3.5 Esquema do conversor termoelétrico

Se uma diferença de temperatura é imposta entre as junções e se o circuito

elétrico está aberto, aparece uma tensão elétrica chamada Seebeck. Este é o efeito

Seebeck.

0 coeficiente Seebeck do par é dado por:

S = S - S = I S I + I S I (3 53)

Sendo que para o elemento tipo P o coeficiente Seebeck é positivo e para o

elemento tipo N é negativo. A diferença de potencial elétrico é dada por:

(TH-TC), (3.54)

onde:

TH = temperatura quente;
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TC = temperatura fria; e

S,n(Tm) = valor do coeficiente Seebeck do par para a temperatura média

T

sendo:

(I7T +TC)
T m - - .

Pode-se ainda definir a tensão Seebeck por:

(3.55)

-r
JTC

Spn{T) dT . (3.56)

Pode-se, então, calcular a corrente elétrica / gerada pelo conversor para uma

resistência externa Ri por:

(3.57)

onde: Re é a resistência elétrica interna total dos termoelementos.

Na Figura 3.6, pode-se observar o circuito elétrico equivalente do conversor ter-

moelétrico / 7 / .

:PN

Fig. 3.6 Circuito elétrico equivalente do conversor termoelétríco

E importante também comentar os efeitos Peltier e Thomson que podem ser

representados pelas relações de Kelvin. A absorção ou rejeição de calor, quando uma
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corrente elétrica passa através de uma junção, é chamada efeito Peltier:

i , (3.5S)

onde:

npn é o coeficiente Peltier do par (pn), e

sendo:

*pn = -~np (3.59)

Os coeficientes Peltier e Seebeck estão relacionados como:

-pn(T) = T Spn(T). (3.60)

A absorção ou rejeição de calor quando uma corrente passa através de um

condutor que apresenta um gradiente de temperatura é chamado efeito Thomson. O co

efíciente Thomson pode ser relacionado com o coeficiente Seebeck pela equação abaixo:

(3.61)
Oi

e o calor trocado é dado por:

dq = Tpn(T)Ij£dL. (3.62)

A corrente / positiva significa que esta tem o sentido do incremento positivo

dL. 0 calor dq positivo significa que é absorvido pela junção. r(í) é o coeficiente

Thomson, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do termoelemento ser do

tipo P ou JV, respectivamente.

Considerando-se os conceitos apresentados e computando-se os efeitos de

transporte de calor nos termoelementos, isto é: condução e aquecimento Joule e Thom-

son, pode-se estudar os parâmetros de interesse do conversor resolvendo-se a equação

diferencial unidimensional:

(3.63) |
!i
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sondo:

i = 1, . . . JTE número do termoelemento;

t par para elemento tipo N; e

t impar para elemento tipo P ,

onde:

Ti = temperatura no elemento i;

Ki = condutividade térmica do elemento t;

Ti = coeficiente Thomson do elemento t;

pi = resistividade elétrica do elemento i;

Ai = área transversal do elemento t; e

/,- = corrente elétrica no elemento i.

0 equacionamento unidimensional proposto é bom se considerado o isolamento

térmico e elétrico dos termoelementos, o que é uma hipótese bastante coerente para o

estudo que se propõe.

Para a solução da equação de calor no conversor adotou-se um esquema de di-

ferenças imitas, que é detalhado no Apêndice A. Resolvendo-a, obtém-se a distribuição

de temperatura em cada elemento termoelétrico, sua resistência interna e tensão See-

beck gerada /34/.

Definindo-se a resistência elétrica adimensionalizada, como:

»-*£. (3.64)

pode-se calcular a corrente / total gerada pelo conversor como sendo:

_ *,n(TQ) - *pn(TF) - J f f (ry(T) - rw(T)) dT
(l+m)J?c '

A tensão na carga pode ser calculada por:

OU



w
a corrente

ou

total gerada

r

no conversor é dada por:

1

?t + Rc

1
l+m '
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(3.6S)

(3.69)
nc i tm

a potência elétrica na carga é:

PL = VLI = qa-qr, (3.70)

onde: ça = calor absorvido na junção quente;

qr = calor rejeitado na junção fria,

e o rendimento do conversor pode ser obtido como:

17 = — 100% (3.71)

ou

IJ = ^ ^ - 100%. (3.72)
Ia

Outro dado importante é a figura de mérito (z) do conversor que é uma pro-

priedade deste. A eficiência máxima de conversão é obtida para a relação de resistências

elétricas dada por:

+ 2 . (3.,3)

3.3.4 Cálculo da eficiência da bomba EMTE

As bombas EMTE utilizam tubos de calor para o resfriamento do magneto,

a fim de mantê-lo com temperatura inferior à de Curie. Devido a alta condutividade

térmica equivalente daquele componente, assumiu-se que a temperatura do magneto é

igual à do espaço /35/.

Conhecendo-se a boa performance do isolamento térmico multifolha, que con-

siste de folhas finas metálicas separadas por partículas de óxído de alta pureza, mantida

em vácuo, apresentando condutividade térmica da ordem de 10~7 a 10~5 W/cmK e é

utilizado nas bombas EMTE, considerou-se nulas as perdas de calor nesta /36/.
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É importante considerar que & eficiência da bomba EMTE deve ser calculada

onde:

e/*i. = e / «7 (3.74)

eficiência da bomba; e

rendimento do conversor.

3.4 Cálculos termohidrâulicos do sistema

A potência gerada pelo reator nuclear pode ser um dado de entrada do pro-

grama. Deve-se, então, avaliar o comportamento do sistema de refrigeração estudando

o fluido de trabalho, cujo escoamento é controlado pela bomba eletromagnética ter-

moelétrica.

A Figura 3.7 apresenta o esquema de fluxo de calor no reator espacial. O calor

gerado no núcleo, por reação nuclear de fissão, é retirado pelo refrigerante do circuito

primário, passa pelo trocador de calor, para o circuito secundário e finalmente vai para

os radiadores que devem rejeitá-lo para o espaço /37 / .

REATOR

PRIMÁRIO

rçfrigeronte Li

CONTROLADOR

BLINDAGEM

\r

SECUNDÁRIO

refrigerante Li

VI Cr
TE BOMBA

EMTE

CONDICIONADOS!
DE POTÊNCIA

ENERGIAELÉTRICA

RADIADOR

I DERIVAÇÃO DO
I RADIADOR

Fig. 3.7 Sistema de transporte de calor
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H 3.4.1 Cálculo térmico dos circuitos

O equacionamento para estudo térmico dos circuitos primário e secundário do

sistema é relativamente simples. Para o circuito primário, tem-se:

Pot = rnp c,p AT,, (3.75)

onde:

•Pot = potência do reator;

rhp — vazão em massa do refrigerante, no circuito primário; e

cff = calor específico do refrigerante do circuito primário,

T, = TQP-TFP , (3.76)

sendo:

TQP = temperatura quente do primário; e

TFp — temperatura fria do primário.

. Do mesmo modo para o circuito secundário, tem-se:
i

\
Pot = ms cp. AT., (3.77)

onde:

Pot = potência do reator;

ma — vazão massica do refrigerante, no circuito secundário;

cp, = calor específico do refrigerante, no circuito secundário; e

ATf = TQS - TFS. (3.78)

3.4.2 Calculo do trocador de calor

A equação para balanço térmico no trocador de calor é:

Pot = U A LMTD, (3.79)
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onde:

P0t = calor trocado - potência do reator;

U — coeficiente global de troca de calor;

A — área de troca de calor; e

LMTD = temperatura média log&rítmica.

O trocador de calor pode ser de fluxo paralelo ou em contra corrente, como

apresentado nas Figuras 3.8 e 3.9. As expressões para LMTD estão apresentadas

abaixo /38/.

para o fluxo em paralelo:

(3.80)

para o fluxo em contracorrente:

LMTD =
ln\(Tt-tt)J

(3.81)

Pode-se observar que o esquema do trocador de calor com fluxo em contra

corrente apresenta maior LMTD e, portanto, maior eficiência de troca de calor para

uma mesma área de troca.

T,f°K

Fig. 3.8 Esquema do trocador de calor em paralelo
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T.t°K

Fig. 3.9 Esquema do trocador de calor em contracorrente

3.4.3 Cálculo de perdas de pressão nos circuitos

Para se determinar o ponto de atuação do sistema deve-se obedecer a expressão

AP4om». = AP<eirc. i (3.82)

ou seja: altura dinâmica da bomba = perda de pressão no circuito.

As perdas de pressão total nos circuitos do reator podem ser obtidas calculan-

do-se as perdas parciais e somando-as em seguida. No programa BEMTE porém,

a perda total é calculada com base nos dados de comprimento e diâmetro médios

equivalentes de cada circuito, fornecidas pelo usuário. A equação para o cálculo da

perda de pressão total do circuito primário é dada abaixo:

onde:

AP, r i m = AP e j r c , + AP»,,

APCirc,= perda equivalente do circuito primário e

AP», = perda de pressão na bomba,

(3.82)

com:



prim

onde:

= / Lprim p (v)2/(2 DIAM), (3.83)

— comprimento equivalente do circuito primário;

P = massa específica do fluido;
v = velocidade média;

Dl AM — diâmetro médio equivalente; e

/ = fator de atrito,

e:

p =cfp (v)7(2 DEB) (3.84)

onde:

c = comprimento da bomba; e

DEB = diâmetro equivalente da bomba,

sendo:

onde:

PERM é o perímetro molhado e

PERM = 2 (a + 6).

0 coeficiente de atrito deve ser avaliado em função do número de Reynolds,

conforme o tipo de escoamento:

a- para o regime laminar (Reynolds < 2100)

Reynolds

b- no regime de transição (2100 < Reynolds < 3000)

(3-87)



/ = 0.03048 + Reynolds 1.522E-5 , e

c- para o regime turbulento (Reynolds > 3000)

/ = 0.0056 + 0.5/(Reynolds0-32).
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(3.88)

(3.89)

Na Figura 3.10 pode-se observar a curva de fator de atrito em função do

número de Reynolds /23/ .

te

%

0.01
100

f«64.0/Rt

f =0.0056+ 0.5/R»0"

fsO.03048 +1.522 xlO"eR«

1000 10000 100000

NÚMERO DE REYNOLDS

1000000

Fig. 3.10 Fator de atrito em função do número de Reynolds

0 mesmo procedimento deve ser seguido para o cálculo da perda de pressão

do circuito secundário.

i
1



O PROGRAMA BEMTE

Para o estudo e simulação de um reator nuclear espacial do tipo SP-100 é

:ssário conhecer como operam circuitos de refrigeração, conversores termoelétricos,

adores de calor e radiador e relacioná-los à operação da bomba.

Para se determinar o ponto de atua ão do sistema, obtendo-se a vazão e as

ras dinâmicas da bomba EMTE em cada circuito de refrigeração, para uma dada

;ncia térmica do reator espacial, deve-se resolver, simultaneamente, as equações

piadas de: Maxwell, Ohm, continuidade, escoamento e energia, apresentadas no

ítulo anterior.

0 programa computacional de simulação de B_ombas EletroMagnéticas

moEJétricas (BEMTE), escrito em FORTRAN V, foi desenvolvido de modo a re-

er, iterativamente, as equações de interesse para analisar o comportamento de

ibas eletromagnéticas termoelétricas em relação a um sistema nuclear espacial de

ição elétrica.

Dependendo das necessidades do usuário e do sistema em estudo, são possíveis

ias opções no programa BEMTE, tais como: tipos de bomba, esquema de avaliação

pos de saída.

( I O
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Neste capítulo serão abordadas as opções e esquemas numérico e computaci-

onal do programa BEMTE.

No Apêndice B são apresentados alguns diagramas de bloco de interesse, in-

cluindo o do programa completo, e a lista de subrotinas que compõe o BEMTE e a

função de cada uma delas no programa computacional elaborado.

4.1 Tipos de bombas estudadas

0 BEMTE foi elaborado de modo a permitir a simulação de bombas EMTE

e eletromagnéticas de corrente contínua.

4.1.1 Bomba EM

A bomba eletromagnética de corrente contínua, utiliza, em geral, magneto

tipo "C" ou "H" e fontes elétricas independentes, que fornecem energia para a bomba

e para as bobinas de campo. Não possui, portanto, termoelementos.

Um único circuito de refrigeração é simulado para o cálculo de perda de pressão

e as propriedades de interesse são calculadas para a temperatura média do circuito

(TMED).

4.1.2 Bombas EMTE

As bombas eletromagnéticas termoelétricas são formadas basicamente por:

- canais de refrigeração onde passa o fluido a ser bombeado;

- magneto de Hiperco-27 em formato especial para direcionamento do campo

magnético gerado;

- isolamento térmico tipo multifolha;

- elementos termoelétricos para geração da corrente elétrica; e

- barramento de cobre para fechar o circuito elétrico.

Conforme o tipo de magneto e o número de circuitos controlados pela bomba

EMTE, estudou-se três situações:
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4.1.2.1 Bombas EMTE com magneto "S" para controle de um

circuito

A bomba controla o escoamento em apenas um circuito de refrigeração. Pos-

sui, portanto, apenas um par de conversores termoelétricos P_ - N. As Figuras 2.5 e 2.6

apresentadas no capítulo 2 exemplificam este tipo de bomba EMTE.

Conforme o esquema de acoplamento térmico, este tipo de bomba pode ser

subdividido em dois casos:

NCASO 1 - As temperaturas nas junções quentes dos termoelementos (TH(1)

e TH(2)) são iguais a temperatura quente do reator (TQP).

NCASO 2 - As temperaturas nas junções quentes dos termoelementos da

bomba EMTE são distintas (TH(1) = TQP e TH(2) = TFP).

Em ambos os casos, as temperaturas nas junções frias dos termoelementos

(TC(1) e TC(2)) são iguais a temperatura ambiente no espaço (TAMB).

Nas Figuras 4.1 e 4.2 são apresentados, respectivamente, os esquemas do cir-

cuito primário de refrigeração do reator utilizando bombas EMTE para NCASOl e

NCASO2.

( REATOR

TFP

RADlADOR

TU8OS DE CALOR

TOP

TOP

B0M3A
EMTE

RADlADOR
(T AM8)

Fig. 4.1 Modelo do circuito simulado para NCASOl
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( REATOR

TFP

TOP

BOMBA
EMTE

RAOIAOOR
(T AMB)

Trp

TOP

A RAOIAOOR

) TUBOS DE CALOR

Fig. 4.2 Modelo do reator simulado com NCASO2

4.1.2.2 Bombas EMTE com magneto tipo "S" para controle

do escoamento nos circuitos primário e secundário

Os escoamentos nos circuitos primário e secundário do reator estão sendo

controlados pela mesma bomba EMTE, com magneto tipo "S" que apresenta dois pares

de conversores termoelétricos. As Figuras 2.7 e 2.8 exemplificam este tipo de bomba.

Conforme o esquema de acoplamento térmico pode ser subdividido em:

NCASO 3 - é um caso particular, em que todas as temperaturas nas junções

frias dos tcrmoelementos são iguais a temperatura fria do secundário do reator (TC =

TFS) e a temperatura das junções quentes dos termoelementos do conversor da bomba

estão à temperatura quente do circuito primário do reator, ou seja, TH = TQP. Este

tipo de bomba pode ser observado na Figura 4.3, e o esquema dos circuitos do reator

com este tipo de bomba EMTE é apresentado nas Figuras 4.4 e 4.5 /37/ .

NCASO 4 - é o esquema geral para uma bomba EMTE, com magneto "S",

que controla os circuitos primário e secundário do reator espacial. Neste esquema as

temperaturas nas junçõe3 dos termoelementos são distintas.
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MAGNETO
CENTRAL

PARAFUSO

MAGNETO

BARRA>ENTO
ELÉTRICO

ESTRADA DO
SECUNDÁRIO

CANAL DO PRIMÁRIO

CANAL DO SECUNDÁRIO

C ^ TERÍ1OELEMENIO
ISOLAMENTO

PÓLO MAGNÍIICO

SAÍDA DO SECUNDÁRIO

SECUNDÁRIO
ENTRADA SAlDA DO

DO PRIMÁRIO PRIMÁRIO

~íc'.

Fig. 4.3 Esquema da bomba EMTE simulada com NCASO3 ^
•>»•*

70S

í HAtCft

TFP ^

TKOCAOW

Oi CAOft

r
EUTt

\

MOUOM

TUWS BC C A M

Pig. 4.4 Modelo do sistema simulado com NCASO3, assumindo trocador de calor com

escoamento em paralelo
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TTS TOS

í RUTOR

TMCAOO*

OC CALO*

TOP

A
TOP

V

•ONU

one

*

)

TMOS K CALO*

Fig. 4.5 Modelo do sistema simulado, com trocador em contracorrente para NCASO3

Nas Figuras 4.6 e 4.7 estão apresentados os esquemas dos circuitos de refri-

geração do reator nuclear espacial controlados pela bomba EMTE considerando troca-

dores de calor com fluxo em paralelo e em contracorrente, para NCASO4.

TOS

( REATOR

TFP

TOP

•OMSA

one

TOS

TW

TROCAM*

DC CAIO*

•Ti

Fig. 4.6 Modelo do sistema estudado, < )m NCASO4, assumnindo trocador de calor

com escoamento paralelo

TOS

f RCATM
•OMA

CWTE

TOS

A
WS

DC CALM

• j

RA0U00R

TWOS DC CAIO*

Tf$

Fig. 4.7 Modelo do sistema estudado, com trocador de calor em contracorrente, para

NCASO4
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4.1.2.3 Bombas EMTE rom magneto circular

Os escoamentos nos circuitos primário e secundário do reator espacial são

controlados pela mesma bomba EMTE, com magneto circular que apresenta tanto

termoelementos quanto número de canais de fluido bombeados (em número par), es-

trategicamente, colocados de modo que haja um canal quente, um termoelemento tipo

P um canal frio, um termoelemento tipo H, prosseguindo com esta seqüência, de modo

que a corrente seja gerada pelo termoelementos sempre no mesmo sentido, aproveitando

a diferença de temperatura imposta pelos canais de refrigerante a ser bombeado. Pode

haver, se necessário, condutores elétricos de modo que o circuito elétrico fique fechado

e a corrente circule ao redor do magneto central. 0 campo magnético produzido deve

ser conduzido pelas pernas externas do magneto que tem a forma final circular como

pode-se observar as Figuras 4.8 e 4.9, que representam o corte de uma bomba EMTE ;

com magneto circular com seis canais sendo obviamente três quentes e três frios e com |

seis termoelementos (três do tipo N e três do tipo P). j

Não foi encontrada na literatura pesquisada nenhum estudo ou simulação de ^ j

bombas EMTE com este tipo de configuração.

Este tipo de bomba será estudado, definindo-de NCASOI, onde I é o número

total de canais da bomba e, consequentemente, de termoelementos, sendo que consi- , £-; ,

derou-se, para efeito de programação 6 < I < 10. -y !££ j

Devido ao esquema idealizado, ao fato dos canais da bomba fornecerem incre- ?i j

mento de pressão no mesmo sentido e considerando-se os resultados de simulações com

a bomba EMTE com magneto "S" que mostraram maior eficiência de bombeamento

para NCASO3 comparado a NCASO4, a bomba EMTE com magneto circular opera ;

(corrio em NCASO3), ou seja, com as junções frias dos termoelementos mantidas à

temperatura fria do secundário do reator (TC(I) = TFS) e a temperatura das junções
j

quentes dos termoelementos à temperatura quente do primário (TH(I) = TQP). Con- j

forme o esquema do trocador de calor os circuitos do reator com este tipo de bomba |

pode ser esquematizado como nas Figuras 4.10 e 4.11. 1



CONDUTOR ELÉTRICO

ISOLANTE TÉRMICO

TERMOELEMENTO

REFRIGERANTE

MAGNETO

F CANAL FRIO

Q CANAL QUENTE

- > CORRENTE ELÉTRICA

Fíg. 4.8 Esquema da bomba EMTE com magneto circular
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CANAL SECUNDÁRIO

CANAL PRIMÁRIO

CANAL SECUNDÁRIO

MAGNETO
CENTRAL

CANAL PRIMÁRIO

Fig. 4.9 Corte longitudinal da bomba EMTE com magneto circular

TOS

í «ATOU

TROCWOft

OC CALOU

TC*

" S

TO,

c~
• " V

• M A

CHTC

J

TWOS OC C«.OR r

its

Pig. 4.10 Modelo do sistema estudado, com a bomba EMTE com magneto circular,

assumnindo trocador de calor com escoamento em paralelo

t



59

TTS TQS

í «ATOU

1 TFP ""*""

TMCJDQ*

K ULOM A.
TOP

• M A

EMTE

_

; )

TTS

Fig. 4.11 Modelo do sistema simulado, com a bomba EMTE com magneto circular,

assumindo trocador de calor em contracorrente

Na Tabela 4.1 pode-se observar os tipos de bombas estudadas pelo BEMTE,

o número de termoelementos e a relação existente entre as temperaturas dos circuitos

de refrigeração (TQP, TFP, TQS e TFS) com as temperaturas nas pernas dos termo-

elementos (TH e TC). Nota-se que para NCASO 4 está-se considerando trocador de

calor em contracorrente entre a saída da bomba e o seu retorno.

Tabela 4.1 Casos estudados no BEMTE

NCASO

0

1

2

3

4

> 6

Tipo
de

bomba
EM

(mag. C)

EMTE
(mag. S)

EMTE
(mag. S)
EMTE

(mag. S)
EMTE

(mag. S)
EMTE

(mag. circular)

Número
de termo-
elementos

2

2

4

4

NCASO

Tempera-
turas
reator
TMED

TQP
TFP
TAM
TQP
TFP
TAM
TQP
TFP
TQS
TFS
TQP
TFP
TQS
TFS
TQP
TFP
TQS
TFS

Temperaturas das
junções dos TE

TH(1) = TH(2) = TQP

TC(1) = TC(2) = TAMB
TH(1) = TQP
TH(2) = TFP

TC(1) = TC(2) = TAMB
TH(I) = TQP

TC(I) = TFS

TH(1) = TH(2) = TQP
TH(3) = TH(4) = TQS
TC(1) = TC(2) = TFS
TC(3) = TC(4) = TFP

TH(I) = TQP
TC(I) = TFS

C
a

>
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4.2 Tipos de análise

4.2.1 Bomba EM

No caso de uma bomba EM de corrente contínua com magneto tipo U C ,

é possível fazer dois tipos de estudos. 0 primeiro consiste em se variar o valor da

corrente total da bomba, que será fornecida por uma fonte externa, até que, para

a vazão desejada, se obtenha o valor do incremento de pressão fornecido pela bomba

igual à perda de pressão do circuito de refrigeração. Para tanto será utilizado o esquema

apresentado a seguir:

(1) Calcula-se os valores das resistências elétricas parciais,

campo magnético e tensão contra eletromotriz (EC);

(2) calcula-se perda de pressão no circuito;

(3) calcula-se corrente útil e o AP bomba; e

(4) verifica-se a convergência ^P£p%Pe < desvio.

* se convergiu —* imprimir resultados e gráficos
desejados

» usa-se uma nova corrente e
volta-se ao item (3) até convergir.

* nao convergiu

O segundo esquema é o caso em que se conhece o ponto de operação da

bomba EM e deseja-se obter suas curvas características, deve-se manter constante a

corrente fornecida pela fonte e variar a vazão no circuito, calculando-se, então, a altura

dinâmica da bomba, a nova perda de pressão do circuito, a tensão elétrica na bomba e

seu rendimento, traçando-se, em seguida as curvas de interesse, seguindo o esquema:

(1) Obtém-se as resistências elétricas parciais, o campo

magnético e a tensão contra eletromotriz (EC);

(2) calcula-se perda de pressão no circuito;

(3) calcula-se a corrente útil;

(4) calcula-se AP^nta e outros parâmetros de interesse; e

(5) faz-se a contagem de pontos da curva voltando a (1)

até que se tenha todos os pontos, traçando em seguida

os gráficos desejados.

e i

• Q
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§ 4.2.2 Bombas EMTE

Do ponto de vista do tipo de avaliação pode-se separar as bombas eletro-

magnéticas termoelétricas em dois tipos. A primeira, que bombeia o fluido em apenas

um circuito, apresenta um par de conversores termoelétricos cujas temperaturas das

junções quentes são as do circuito primário do reator e as junções frias se encontram a

temperatura ambiente. Este tipo de bomba é de fácil simulação, como apresentado no

esquema abaixo:

(1) Dada geometria da bomba e do circuito e propriedader

importantes;

(2) admite-se um valor inicial para a vazão;

(3) calcula-se resistências elétricas parciais;

(4) calcula-se resistência de carga;

{ - corrente do conversor;

- campo magnético;
- corrente útil; e
— força contra eletro motriz;

(6) calcula-se APeire,ft<> e AP»omè-; e

(7) verifica-se convergência - desvio.

se convergiu imprime curvas de interesse

não convergiu —> é dado nova estimativa de vazão
e volta-se ao item (3).
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O outro tipo de bomba EMTE controla o escoamento nos circuitos primário

secundário do reator (com magneto S ou circular). Neste caso, existe apenas 1 ponto

e trabalho, com base nos dados geométricos dos circuitos, da bomba e dos conversores

para uma determinada eficiência de troca de calor entre os circuitos de refrigeração.

l esquema completo para avaliação do ponto de trabalho neste caso pode ser obtido

>mo segue:

(1) dados geométricos da bomba, dos conversores e do tro-
cador de calor e outros parâmetros e propriedades de
interesse;

(2) estimativa inicial de TQS (temperatura quente do se-
cundário) ou TFS (temperatura fria do secundário);

(3) estimativa inicial de vazão do primário, cálculo das re-
sistências elétricas parciais;

— outras temperaturas do reator
— vazão do secundário
- corrente do conversor
- campo magnético

l - corrente útil

(4) cálculos

(5) cálculos APbomba e APcrc. para primário e secundário;

(6) compara APiomto e APcirc para primário

• não convergiu -

• se convergiu

estin ativa de nova vazão primá-
rio < volta ao item (4).

imprime curvas de interesse e con-
tinua

(7) Compara APtomha e APeirc. para secundário;

* não convergiu -

* se convergiu

estimativa de novo TQS ou TFS e
volta ao item (3).
achou-se o ponto de trabalho da
bomba EMTE para o sistema
estudado.
Traça as curvas de interesse e fim.

L *

>
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4.3 Cálculo da resistência de carga

As propriedades do refrigerante bombeado e dos materiais que compõe a

bomba eletromagnética devem ser fornecidos pelo usuário na forma de polinõmios em

função da temperatura ou em tabelas. Neste caso elas são avaliadas e transformadas em

polinõmios pelo próprio programa. A função das propriedades de interesse são então

consideradas na forma:

f(T) = a0 a2T
2 anT" (4.1)

onde T é a temperatura em °K e ao,ai,02, —«n são os coeficientes da função.

Com base nas resistividades elétricas dos materiais que compõe a bomba e de

sua geometria, as resistências elétricas parciais e total do circuito elétrico equivalente

são calculadas na subrotina CALRES. A resistência total obtida é a resistência de carga,

que será utilizada, posteriormente, no cálculo da corrente total gerada pelo conversor

termoelétrico.

4.4 Cálculo de conversão termoelétrica

4.4.1 Dependência das propriedades com a temperatura

Ao contrário da maioria dos artigos sobre conversores termoelétricos, que se

baseiam em modelos mais simples, o programa BEMTE leva em conta a dependência

das propriedades dos materiais termoelétricos com a temperatura /19, 34/. Logo, os

coeficientes Seebeck (Si), Thomson (TJ), Peltn :• (TTJ), a resisitividade elétrica (/>,) e

a condutividãde térmica (if,-) dos materiais s; > calculadas para cada intervalo dos

termolementos em função da temperatura /33, : 9/.

As funções polinomiais, fornecidas pele usuário ou calculadas pelo programa

para as propriedades dos elementos termoelétricrs, são, então, apresentadas na forma:

onde:

f(T) =

f = T - Tr;
T = é a temperatura em °K;

... anTn , (4.2)

C.
íjí

> a
c
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i

T r= é a temperatura de referência em °K; e

),O2...on = são os coeficientes do polinômio.

4.4.2 Cálculo da corrente elétrica gerada pelo conversor ter-

pno elétrico
O programa, na subrotina TECEN, resolve a equação de calor na forma uni-

dimensional e estado estacionário em cada termoelemento, separadamente. As propri-

edades, áreas e comprimentos de cada termoelemento podem ser distintos, o que leva a

diferentes curvas de temperatura e tensões Seebeck. A tensão elétrica total, gerada pelo

conjunto de conversores, é obtida pela soma das tensões parciais gerada por cada termo-

elemento. A dependência das propriedades com a temperatura torna a equação (3.63)

não linear o que exige um procedimento iterativo para sua solução, como apresentado

na seqüência abaixo:

(1) são conhecidas as propriedades />,,#,, Sj e r, na tempe-

ratura média entre as junções (considera-se a tempe-

ratura inicialmente constante em todo o elemento); a

resistência de carga, Ri; e os parâmetros geométricos; •„

(2) calcula-se a corrente IQ com a equação 3.65; ;

(3) calcula-se a distribuição de temperatura em cada ter-
moelemento;

(4) redefine-se as propriedades, em cada intervalo, />,,,; >
KÍJ : SÍJ e TÍJ, utilizando as distribuições de tempera- *
tura calculadas no item anterior. Caso a convergência

das distribuições de temperatura não tenha sido ob-
tida, retorna-se ao item (3);

(5) calcula-se a resistência interna, Re, para as atuais dis-

* < tribuíções de temperatura e a corrente total, CURN;

f~ (6) testa-se a convergência da corrente no circuito elétrico
é

equivalente. Caso a convergência não tenha sido ob-
tida, faz-se /o =CURN e retorna-se ao item (3). Caso
contrário, calcula-se os parâmetros de interesse do con-
versor e retorna-se ao programa principal.
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A dependência espacial da equação é considerada no esquema de diferenças

finitas usado, que a reduz a um conjunto de equações algébricas, representado por

uma matriz tridiagonal e resolvido pelo método de "eliminação Gaussiana" (item (3)

do processo iterativo) /40/. Uma vez obtida a distribuição de temperatura em cada

elemento termoelétrico, calcula-se a tensão na carga e a corrente resultante (item (5)).

Pode-se ainda calcular, se desejado, os principais parâmetros do conversor, tais como:

eficiência, potência elétrica, figura de mérito, etc.

4.5 Cálculo do campo magnético

1

Com base na corrente, o campo magnético resultante na bomba EMTE pode

ser obtido por dois métodos. No primeiro, o campo é calculado com as equações aproxi-

madas, apresentadas no capítulo anterior. No outro, utiliza-se os programas da família

POISSON, que são programas que se complementam, com os quais pode-se calcular

a distribuição do campo magnético em uma determinada região desejada. A seguir

calcula-se o campo médio que será utilizado para o cálculo da força resultante.

No Apêndice C são apresentados os programas da família POISSON usados

pelo BEMTE e o esquema de overlays utilizado, que diminui sensivelmente a memória

computacional exigida. É ainda apresentado o diagrama de blocos completo para o

cálculo de campo com o POISSON, que pode ser resumido no esquema seguinte:

(1) monta-se os arquivos de entrada com base na geometria

da bomba e corrente total, inicialmente com um valor

negativo qualquer;

(2) obtém-se a malha do sistema;

(3) calcula-se a corrente total da bomba, pelo esquema do

item (4.4);

(4) com base neste novo valor de corrente, obtém-se a den-

sidade de corrente na região estudada;

(5) calcula-se a distribuição de campo, o campo magnético
médio no entreferro e retorna-se ao programa princi-
pal.
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Para cada nova corrente total calculada (item (3)) tem-se um novo valor de

campo magnético calculado nos itens 4 e 5.

4.6 Cálculo da corrente útil da bomba

Com os valores de resistências parciais dos elementos que formam a bomba

EMTE, a corrente total gerada pelos conversores termoelétricos e o campo magnético,

pode-se obter o valor da corrente útil (que passa pelo fluido no canal sob os efeitos do

campo magnético), conforme o esquema:

(1) dada geometria, são calculadas as resistências parciais;

(2) calcula-se resistência de carga;

(3) calcula-se a corrente total (conforme o no item 4.4);

(4) corrente útil é calculada pela equação 3.51;

(5) calcula-se campo magnético (item 4.5);

(6) calcula-se novo Ee (força contra e'etromotriz); e

(7) verifica-se erro relativo de Ec e volta a (2) até convergir.

4.7 O p ç õ e s c o m p l e m e n t a r e s

Um dado de entrada pedido pelo programa é o comprimento dos termoelemen-

tos, que podem ser distintos. Se desejado é possível manter as temperaturas nas pernas

dos termoelementos constantes, independentemente das temperaturas dos circuito de

'," r- refrigeração do reator. Neste caso, a corrente fornecida pelo conversores termoelétricos

'•'' ie mantém constante e pode-se traçar as curvas características da bomba.

» A área dos termoelementos é calculada pelo programa, se desejado porém,
Ir
,£, pode-se impor novo* Vtuutes de AR(I) aos termoelementos.

Fatores de ajuste de campo magnético, podem ser fornecidos pelo usuário,

para correção de possíveis erros, resultantes do equacíonamento teórico.
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O programa permite ainda, utilizar fatores de perdas térmicas (FTH e FTC)

para relacionar as temperaturas no núcleo do reator e dos circuitos de refrigeração às

temperaturas das junções quente e fria dos termoeiementos. Na Tabela 4.2 é apresen-

tado um exemplo de aplicação destes fatores a um reato- operando com uma única

bomba EMTE para controle dos escoamentos dos circuitos primário e secundário, com

trocador de calor em contracorrente entre uma perna e outra da bomba (NCASO4).

Tabela 4.2 Aplicação de fatores de perdas térmicas para NCASO4

NCASO

4

Fatores

FTH(I)
FTC(I)

Temperatura
no reator

TQP
TFP
TQS
TFS

Temperatura das
junções dos TE

TH(1) = FTH(l). TQP
TH(2) = FTH(2). TQP
TH(3) = FTH(3). TQS
TH(4) = FTH(4). TQS
TC(1) = FTC(l). TFS
TC(2) = FTC(2). TFS
TC(3) = FTC(3). TFP
TG(4) = FTC(4). TFP

Como observação final deste capítulo, deve-se salientar a possibilidade de se

rodar, em uma única vez, várias geometrias de bomba, para um dado reator, e assim,

escolher a que melhor se adapta. Pode-se ainda, alterar algumas características do

reator, como potência de operação ou da<io3 da tubulação, e verificar a resposta das

bombas testadas. As saídas em forma de tabelas, podem, se desejado, ser transformadas

cm gráficos e assim são levantadas as curvas características das bombas em estudo.

Estas opções diminuem o tempo utilizado em testes, facilitam a análise dos resultados

e contribuem para a definição do sistema reator-bomba que está sendo desenvolvido.
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5. APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RE-
SULTADOS

i..

Após a apresentação, nos capítulos precedentes, do equacionamento envolvido £,

e dos métodos utilizados no programa BEMTE pretende-se neste capítulo mostrar e ^

analisar os resultados de simulações de interesse, que levem a validação deste programa \~_

computacional, pa ra o estudo e avaliação de bombas eletromagnéticas termoelétricas, H»

para aplicação em sistemas nucleares espaciais. '

Devido ao diversificado equacionamento utilizado, é necessário se fazer a com-

paração dos resultados parciais obtidos em várias etapas do programa, com dados da

literatura especializada correspondente, validando assim partes do esquema, até que se

possa finalmente considerar o programa validado como um todo.

5.1 Simulação de bombas eletromagnéticas de corrente con-
tínua

Na Figura 5.1 pode-se observar o esquema geométrico da bomba eletromag-

nética de corrente contínua do circuito primário do "Experimental Breeder Reactor"

(EBR), que bombea NaK a aproximadamente 250°C.
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POLO MMNCTlCO

KXO MASNETICO

Fig. 5.1 Canal e polos magnéticos da bomba EM do UEBR"

Na Tabela 5.1 são apresentados alguns parâmetros de interesse usados na

simulação desta bomba pelo BEMTE, com base nos dados da referência / 9 / .

Tabela 5.1 Dados da bomba EM do "EBR"

a
b
c
e

folga
fator bypass

número de espiras
I/esp

.041 (m)

.08 (m)

.19 (m)

.000635 (m)

.00316 (m)
22
2
15000 A

Na Figura 5.2 pode-se verificar a boa aproximação dos resultados obtidos.

ã~ Comparando-se a curva teórica da bomba à fornecida pelo esquema utilizado no

BEMTE. Nota-se ainda que, o fator de "bypass" usado (22), resultou em uma apro-

ximação maior dos pontos experimentais que a curva característica da bomba EM de

corrente contínua, apresentada na referência / 9 / .

Para um bom ajuste das curvas teóricas obtidas pelo programa BEMTE às

curvas experimentais, pode-se considerar fatores de correção. Estes devem ser obtidos

a partir de simulação teórica e experimental de uma mesma bomba. No projeto
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0.15 -

0.10

o pontos experimentais
x curva obtida com o BEMTE
— curva característica da bomba / 9 /

I I I I I I I I I I I I I I I I

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020
VAZAO (m3/s)

0.025 0.030

Fig. 5.2 Curva característica da bomba EM do "EBR"
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RES PA está sendo contruída uma bomba EM de corrente contínua com magneto tipo

"c" e duas bobinas de campo, cujo esquema é apresentado na Figura 5.3 e seus princi-

pais parâmetros são listados na Tabela 5.2. Inicialmente, ela será usada para bombear

mercúrio líquido à temperatura ambiente no circuito experimental que está esquemati-

camente representado na Figura 5.4 /31/.

Tabela 5.2 Parâmetros da bomba EM e do circuito experimental

a
b
c
e

folga
fator bypass

campo
L. eq. circ.

4> circ.

1 cm
3 cm
7 cm
.1 cm
.8 cm
13
7500 Gauss
10 ra
2.54 cm

BOBINAS

MAGNETO i C l

Fig. 5.3 Esquema da bomba EM com magneto tipo C
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Fig. 5.4 Circuito experimental a mercúrio

Para se otimizar o controle da bomba serão utilizadas duas fontes de ali-

mentação, uma (de 15 A , 60 V) para o controle do campo magnético a outra (de 800

A) para o suprimento da corrente do can;.l. A independência das correntes impostas

facilita o ajuste do ponto de trabalho da bomba e sua avaliação.

Usando o BEMTE pode-se obter suas curvas teóricas. O campo magnético

será mantido constante em 7500 Gauss e a corrente total imposta ao canal variado,

traça-se então as curvas de pressão em função da vazão, para cada uma das correntes

impostas, como apresentado na Figura 5.5. Nota-se que para um comprimento equiva-

lente do circuito a mercúrio de 10 m e diâmetro equivalente de 2,54 cm, tem-se a curva

de carga. A intersecção desta com a curva de desempenho da bomba fornece o ponto

de trabalho para a corrente imposta. No caso de I = 500 A a vazão de trabalho será

de 4,1 kg/s, o que corresponde a uma vazão volumétrica de 0.0003 m3/s.

Assumindo campo magnético de 7500 Gauss a corrente de 700A na Figura 5.6

é evidenciada a importância do fator de multiplicação da resistência de "bypass",
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podendo-se notar que para a bomba EM do RESPA variando este fator tem-se diferentes

curvas de desempenho da bomba e o fator ideal será obtido experimentalmente. Watt

/32 / apresenta um estudo sobre fatores de bypass, e conclui que estes são dependentes

principalmente da geometria da bomba e do fluido bombeado, mas o seu ajuste depende

de avaliação experimental.

5.2 Cálculo do campo magnético

Para se verificar a precisão do equacionamento teórico usado no cálculo do

campo magnético médio no canal da bomba, deve-se comparar seu resultado àquele

obtido com o POISSON e seus programas complementares.

Simulando o magneto us" da bomba EMTE do SP-100 com o POISSON,

utilizando o arquivo de dados apresentado no Apêndice C l , usado para gerar a malha

com o programa AUTOMESH obteve-se a tabela do Apêndice D.l, que apresenta a-

distribuição de densidade de campo no centro do canal.

Devido a simetria existente, necessita-se simular apenas metade do magneto

"s", obtendo-se resultados muito próximos, com erro relativo para o campo magnético

médio menor que 2%, com maior facilidade de simulação e economia de tempo e

memória computacional.

Impondo-se uma corrente de 3400 A, uma única espira e entreferro de 2,5

cm, utilizando a equação 3.52, obtém-e 855 Gauss. Simulando o magneto "s" com

o POISSON o campo magnético médic. obtido é de 811 Gauss e com metade do "s"

tem-se 827 Gauss. Sendo que o maior erro é dado pelo equacionamento teórico, que não

leva em consideração as perdas no magneto. Neste caso o seu-erro relativo é de 5,4%,

porém, quanto menores forem as perdas envolvidas menor será o erro do cálculo teórico,

cujo uso é muito interessante, no BEMTE, devido a sua simplicidade e economia de

tempo e memória computacional.

As propriedades eletromagétvcas do Hiperco-27 podem ser encontradas na re-

ferência 41 e devem ser consideradas na montagem do arquivo TAPE 7 ("INPUT" do

POISSON) /26/ .

Nas Figuras 5.7 e 5.8 são apresentados os esquemas dot magnetos simulados

e a distribuição de linhas de campo fornecidas pelo POISSON.



PROB. NANE = C-TESE1S

Fig. 5.7 Campo magnético no magneto "S"

INE = C-tesel

Fig. 5.8 Distribuição de campo em metade do magneto MS"

. . / V ' • • •- - '•• - i - Y . . :
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Na Figura 5-9 pode-se observar as distribuições de densidade de campo magné-

tico total no canal da bomba EMTE com magneto "S" do SP-100, no sentido do esco-

amento, para os dais casos simulados peto POBSON, com base na Tabela do Apêndice

D.l.

O programa POISSON também pode ser usado para simular magneto circular

pois aceita avaliação em geometria cilíndrica.

No trabalho atual considerando a geometria simulada no magneto circular es-

tudado, é possível obter o campo magnético nos canais da bomba EMTE, considerando

o magneto circular como uma aproximação do magneto "S", os fatores de correção de

campo devem ser levantados em estudos posteriores.

Na Figura 5.10 é apresentada a distribuição de campo magnético no canal da

bomba EM do RESPA, no sentido transversal ao escoamento, podendo-se notar uma

considerável perda de campo no entreferro nas áreas laterais. Por esta razão deve-se

usar polos magnéticos mais largos que o canal da bomba EM tipo V .

Estes dados também reforçam a necessidade de utilização de fatores de

correção de campo diferenciado para os canais do primário e secundário da bomba

EMTE, com magneto tipo "Sn, já que no projeto desta os canais do secundário do

reator se encontram na região externa do magneto. Em contrapartida, pode-se ter

um menor entrefeno no secundário, se for usado isolamento térmico apenas entre a

tubulação do primário e o magneto. Estes fatores de correção, quando corretamente

I utilizados, podem levar a resultados mais realistas do ponto de operação do sistema.

I ,%
| 5.3 Avaliação do conversor tcrmoelétrico
i.

j* Com o objetivo de avaliar os resultados obtidos na sub-rotina TECEN, que

calcula entre outros parâmetros a distribuição de temperatura dos termoelementos e a

corrente total fornecida, foram feitas algumas simulações e comparação dos resultados

com os dados encontrados na literatura.

Na Tabela 5.3 são apresentadas as propriedades de três pares de conversores

termoelétriccw em função da temperatura obtida da referência /19/. Na Tabela 5.4 tem-

se os parâmetros usados para cada par termoelétrico que maximizam a eficiência do

conversor, a faixa de temperatura de trabalho, o valor da máxima eficiência calculada

analitícamente e o obtido pelo programa BEMTE, para comprimento dos termoelemen-

tos de 1 cm. Nota-se um erro relativo muito pequeno entre os resultados exatos e o»

do programa.
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Tabda5.3 Propriedade* PeN

>V<s'<s. tipo

coetSeebeck

ÍMV/'C1

resisti vidade
d&rica

[flem]
condutividade

térmica

1

S, * .1ST + 211

* - 4 . i < r *

2

5.-JT-400

5,-200

Jf.-f

3

5,-200
#.-io-»

x.«#

Tabela 5.4 Parâmetros de avaliação do conversor tenauclctrico

—--^^^ tip©

corrente I(A)
áreaA(cm2)

resist, de carga
J?í.(Ohms)

máx. eficiência
cálculo analítico

eficiência
BEMTE

1

1.22
.036
.071

.029

.0293

2

55
4.5—
5.1 x IO"»

.26

.2587

3

65
2.2
4.8 x 10"»

.34

.3351

Na Figura 5.11 é apresentada a distribuição de temperatura no conversor do

tipo 2 (cujas propriedades estão na Tabela 5.3), tanto no termodemento P como N para

os parâmetros da Tabda 5.4 e comprimento de 1 cm, sendo que as curvas obtidas pdo

BEMTE coincidem com as apresentadas na referência /19/, o que comprova a validade

do método utilizado.
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Fig. 5.11 Distribuição de temperatura noa termoelementos tipo P e N
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fennas de os dados do de akoo (7t%) e Cermaaio (22%) / » /

utilizando a mesma resistência externa (35,7 mil). Ou seja, Ap « .22027 cm* e

s .27276 cm2. O comprimento dos UimotWiatntw é igual a 2 cm c as

impostas nas junções quente e fria são respectivamente de 1000 K e 600 K.

programa difere em cerca de 10%.

Tabela 5.5 Resultados para a liga Si/Ge

Parâmetros

Potência elétrica (mWj
Tensão externa (mV)
Corrente elétrica (A)

Calor absorvido (mW)
Eficiência n%

Resistência externa H^míl)

Propriedades

276
99.3
2778
5454

- 54)6
29.0
35.7

BEMTE

284.4
100.8
2822
5645
5.04
31.9
35.7

5.4 Simulação do reator e. pacial SP-100

Após a validação dos resultados obtidos nos esquemas pardaís utilizados

no programa BEMTE, pode-se analisar a atuação de bombas eletromagnéticas ter-

moelétricas, quando do controle do escoamento dos circuitos de refrigeração de reatores

nucleares rápidos espadais. Baseando-se em parâmetros do projeto americano SP-100,

apresentados na literatura, para a bomba EMTE_com magneto "S", para controle de

escoamento nos circuitos primário e secundário, montou-se a Tabela 5.6 que é a base

para os arquivos de dados utilizados nas simulações do BEMTE, para a obtenção do

_- ponto de operação do sistema SP-100, que serio apresentadas a seguir. Nota-se que os

resultados obtidos são compatíveis aos dados da literatura específica /42,43/.

t Na Figura 5.12 é apresentado o esquema do reator SP-100 simulado, pode-se

| notar que há 12 bombas EMTE para o controle de escoamento do» circuitos primário
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altera (a)
mifara da primário (b)

•argua oo eccundtno (o)
comprimento (c)

cspcewrn da parede (e)
comprimento dee termodemeatoc

largara do magneto central
ponto de Cunc do magneto

material do magneto

1.7S4cm
2.6?fcm
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SGc/GaP

7.41cm
1240 K
HYPERCO-27
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SEPAMOOR Dt CÁS

TWCADOX DE CALOR

Fig. 5.12 Esquema de refrigeração do reator SP-100

Na Figura 5.13 é apretentad» a curva de carga dó" drcuíto primário do reator

SP-100 e o* pontos de altura dinâmica da bomba em funçio da vazio mámca para

NCASO3 (THT(I) - TQP e TCT(I) - TPS). Pòdendo-ie notar o ponto de atuaçio do

•ittema, ou seja, thp * 1,004 kg/*.
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turn imposta aos tennoekmentos, a corrente gerada e o campo mafnétko cm função da

vazão para este sistema. Nota-se que quanto menor a vazão do circuito primário, i

a diferença de temperatura imposta aos termina» dos conversores termodétnc

sequentemente maior será a corrente gerada, resultando em um maior campo magnético

produzido no magneto V c portanto, a altura dinâmica da bomba será maior quanto

menor a vazão mássica. Em contrapartida quanto maior a vazão, maior será a perda

de carga do circuito.

A bomba EMTE deve ser projetada de modo a satisfazer as exigências do

circuito de refrigeração, neste caso, teremos um ponto de atuação definido em função

da geometria e dos parâmetros do sistema.

Na Figuro 5.17 é apresentada a curva de carga do circuito primário de refri-

geração do reator SP-100 e os pontos de altura dinâmica da bomba cm função da vazão

mássica considerando o esquema da Figura 4.7 (NCASO4) ou seja, valores das

temperaturas nos terminais dos conversores termodüricos dependem de todas a» tem-

peraturas relevantes dos circuitos primário e secundário de refrigeração do sistema.

Assumiu-se o trocador de calor em contracorrente.
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Nota-se que o ponto de atuação do sistema, neste caso, para a mesma geometria de

bomba é de 0,814 kg/s. Assim, a corrente gerada pelos conversores termodétricos para

uma mesma vazão é menor, devido ao esquema utilizado, portanto, a eficiência da

bomba diminui. Na Tabela 5.8 são apresentados alguns parâmetros de interesse para

esta simulação, ou seja, a corrente gerada, o campo magnético resultante, a pressão

dinâmica do primário fornecida pela bomba e a eficiência do sistema.

Tabela 5.8 Parâmetros de operação para NCASO4

mp (kg/s)
1,8
1,2
W>
0,9
0,8

HA)
1923
2237
2416
2524
2659

B (Gauss)
477
554
599
625
659

APi (N/mJ) x 10»
0,999
0,136
0,159
0,174
0,193

ef«i»%
1,39
1,14
1,03
0,98
0,93

Na Figura 5.18 sâo comparadas as eficiências da bomba EMTE para NCASO3

e 4. Nota-se que NCASO3 apresenta maior eficiência de bombeamento para a mesma

vazão de operação, pois a diferença de temperatura media imposta aos termoelementos

é maior.

As necessidades do circuito devem definir a geometria da bomba utilizada já

que a variação de alguns parâmetros geométricos influem diretamente no funcionamento

desta e do sistema como um todo. '

Na Tabela 5.9 são apresentados alguns parâmetros de funcionamento de bom-

bas EMTE para o SP-100 com diversos comprimento úteis, sendo mantidos os demais

dados geométricos da bomba e na Figura 5.19 sâo apresentadas as curvas de altura

dinâmica correspondentes usando o esquema NCASO3. Pode-se notar que quanto

maior o comprimento V , maior a altura dinâmica, a corrente gerada e a eficiência

da bomba para uma mesma vazão. A definição do comprimento usado na bomba deve

ser feita em função das exigências do circuito de refrigeração e do peso final do sistema,

que é um parâmetro relevante para sistemas espaciais.
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Tabela 5.9 Parâmetros de funcionamento da bomba EMTE, para o sistema SP-100,

variando o comprimento útil do canal

V (cm)

8,5
17

25,5
34,0
51

mp (kg/s)

0.512
0.788
1.004
1.179
1.435

KA)

1696
2526
3190
3744
4627

AP (N/m2) x 10*

.080

.175

.277

.377

.562

«ficiênci»
bomba (%)

33
45
60
69
77

Na Tabela 5.10 são apresentados alguns parâmetros de funcionamento de

bombas EMTE com larguras do canal diversos para o sistema SP-100. O comprimento

e a altura útil do canal são mantidas constantes, respectivamente, em 25,5 cm e 1,784

cm. Nota-se que quanto mais largo o canal maior será a vazão correspondente ao ponto

de atuação do sistema.

Sendo "a" e "c" constantes para cada vazão são definidos valores de cor-

rente e campo magnético que independem de "b". A largura do canal influi diretamente

na altura dinâmica da bomba. Logo, quanto maior "b" maior a altura dinâmica para

uma mesma vazão e como o ponto de atuação é definido também pela perda de carga do

circuito tem-se para cada geometria de bomba uma vazão de trabalho correspondente.

Tabela 5.10 Parâmetros da bomba, para o ponto de atuação do sistema, para diversas

larguras de canal

"b"
(cm)
1,338
2,676
5,352

mp
(kg/s)
0,922
1,004
1,023

(K)
204"

195,8 _
194

Corrente
— (A)

3364
3190
3144

Campo
(Gauss)

833
790
779

A P
(N/m2) x IO5

0,303
0,277
0,271

ef»

W
58
60
60

Na Figura 5.20 são apresentadas as curvas características da bomba EMTE para

os canais definidos na Tabela 5.10 em função da vtzio e a curva de perda de carga do

circuito primário do SP-100.
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Na Tabela 5.11 são apresentados alguns parâmetros de funcionamento de bom-

bas EMTE com comprimento e área do canal úteis constantes (25,5 cm e 4,76 cm2)

dimensões (a e b) são variadas, nota-se que quanto maior a altura (a) maior será o

entreferro, portanto, menor será o campo magnético gerado para uma mesma corrente

elétrica imposta. Porém, quanto maior a altura (a) maior será a área dos termoelemen-

tos e, portanto, maior a corrente gerada pelos conversores para uma mesma diferença

de temperatura imposta aos seus terminais, o que deve contribuir para um aumento no

valor do campo magnético gerado.

Nota-se que quanto maior as dimensões da bomba EMTE, maior será a vazão no

ponto de atuação do sistema, para um mesmo circuito.

A definição final da geometria da bomba deve ser feita após um estudo detalhado

das diversas opções possíveis e dos parâmetros exigidos pelos circuitos de refrigeração.

A fim de se obter um ponto ótimo de atuação do sistema.

Tabela 5.11 Parâmetros da bomba EMTE em função da sua geometria e vazão de

operação

geometria
(»)

a = .01784
b = .02676

ponto de atuação

•«A
a = .011893
b = 1.5 b

b = .04014
ponto de atuação

« = f
a = .00892

b = 2b
b - .05352

ponto de atuação

a s 2a
a = .03568

b = .01338
ponto de atuação

thp
(kg/s)

1.8
1.2
1.0
0.8

1.004
1.8
1.2
1.0
0.8
.955
1.8
1.2
1.0
0.8
.914
1.8
1.2
1.0
0.8

1.047

AT
(K)

153,6
179,8
196,4
220,1
195,8
153,6
179,8
196,4
220,1
200,6
153,6
179,8
195,4
220,1
205,3
153,6
179,8
196,4
220,1
191,9

Corrente
(A)
2330
2876
3202
3657
3190
1519
1910
2142
2464
2201
1115
1426
1609
1862
1705
4713
5681
6270
7099
6114

Campo
(Gauss)

577
713
793
906
790
492
618
693
798
712
426
545
615
712
652
686
826
912
1033
889

A P
(N/m2) x 10*

.145

.224

.279

.365

.277

.120

.192

.243

.323

.257

.101

.168

.215

.290

.242

.177

.260

.317

.407

.301

ef»

{%)
71
64
60
55
60
74
68
66
62
65
72
69
67
64
65
74
43
39
34
40



96

Na Figura 5.21 é apresentado o esquema do circuito auxiliar de refrigeração do

reator espadai com bomba EMTE do tipo NCASOl, ou seja, apenas o nttmmnàn de

um circuito de refrigeração está sendo controlado e a diferença de temperatura entre a

temperatura de saída do reator (TQP) e a ambiente (TAMB) definem a corrente gerada

pelos conversores termoelétrícos da bomba. Neste estudo considerou-se seis circuitos

auxiliares de refrigeração, correspondendo a uma potência térmica por bomba EMTE

de 0,4 MWt. Por falta de dados na literatura, simulou-se este caso com os parâmetros

geométricos da bomba EMTE com magneto tipo "S" do caso anterior. Os resultados

mais importantes são apresentados na Tabela 5.12 para um comprimento equivalente

do circuito primário de 10 m e diâmetro médio equivalente da tubulação de 1.91 cm.

TUBO
BAIONEIA

KOCLEO DO
REATOR

TROCADOR
DE CALOR

RADIADOR
BOMBA

BOMBA
EMIE

CIRCUITO
fRIKARtO

Fig. 5.21 Esquema do circuito auxiliar de refrigeração do SP-100 /45/

Nota-se uma maior corrente gerada para uma mesma vazão, já que a diferença de

temperatura imposta aos terminais do conversor é maior'e na Figura 5.22 são apresen-

tadas as curvas de altura dinâmica da bomba e de carga do circuito primário simulados.
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Tabela 5.12 Parâmetros de operário de

do arauto primário de refrigeração

mp (kg/s)
13
1.5
1.35

AT(K)
553
564

sn
580

Í(A)
8338
8742
8840
9250

B(Gaus)
2068
2166
2225
2292

AJ\ (N/mz) x 10*
1.8*
2J08
2.18
*32

8£5
MO

4.87

Não encontrou-se na literatura i

igneto circular, para simulá-la utifisaram-se c

EMTE do SP-100, já apresentados. Assumiu-se um total de 12 bombas para o controle

^ 3 J ^ 3 8 ^E^E^jOs^^uOsa^DKiKjBp ÀMOBY 8^3f8A^Us8^8v MvoTa^^DnHft^lsv 8£ !

O arquivo de dados para simulação da bomba EMTE com magneto circular

com seis canais é apresentado no Apêndice C.2 e a listagem de saída correspondente

pode ser observada no Apêndice D.2.

Na Figura 5.23 pode-se observar as curvas de altura dinâmica e perda de

carga para o circuito primário do SP-100, obtendo-se o ponto de atuação do sistema

com vazão de 0,846 kg/s.

Na Figura 5.24 são apresentadas as curvas de eficiência do sistema de bombe-

amento, para as bombas EMTE cora magneto "S" (NCASO3), e com magneto circular,

nota-se que a bomba EMTE com magneto "S" apresenta uma maior eficiência devido

a dupla passagem do fluido por ela.
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Fig. 5.23 Curva da bomba EMTE para o circuito primário do SP-100 com NCASO6
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6. CONCLUSÕES

O programa BEMTE mostrou-se uma ferramenta eficiente e fácil de ser utili-

zada na simulação e projeto de bombas eletromagnéticas termoelétricas, para o controle

do escoamento em reatores nucleares espaciais refrigerados a metal líquido, pois fornece

o ponto de atuação do sistema, em estudo estadonárío, em função de seus dados de

projeto.

O esquema de análise elaborado engloba modelos de avaliação dos principais

parâmetros de funcionamento da bomba e do sistema nuclear espacial. Os resultados

parciais, obtidos em cada etapa do programa, foram comparados a dados disponíveis

na literatura específica e se mostraram satisfatórios, . i erros percentuais aceitáveis,

conforme apresenta-se a seguir:

- Cálculos termohídráulicos: o princípio de conversão de energia é usado na

simulação do trocador de calor para o cálculo das vazões e temperaturas nos

circuitos primário e secundário do reator. As perdas de carga nos circuitos

e a altura dinâmica da bomba são calculadas, pois são necessárias para

se verificar se as vazões encontradas representam o ponto de atuação do
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sistema. No exemplo do item 5.1 o cálculo da altura dinâmica da bomba

EM do EBR pelo BEMTE, utilizando-se um fator de "bypass" adequado,

apresentou resultados mais próximos dos pontos experimentais que a curva

característica, sugerido por Barnes / 9 / . Estes resultados evidenciam a

importância de montagem e ensaios de bombas EM, a fim de se obter suas

curvas características reais e se determinar os parâmetros de ajuste do

programa.

- Corrente elétrica do conversor: no BEMTE o conversor termoelétríco é mo-

delado calculando-se a distribuição de temperatura em cada termoelemento,

resolvendo-se a equação diferencial unídimensional de condução de calor nu-

mericamente, obtendo-se, assim, o valor da resistência elétrica interna total

e a tensão Seebeck gerada. Este modelamento, que considera as temperatu-

ras nos terminais e internas ao conversor, fornece resultados mais realistas

que o modelo teórico sugerido por Sherman /19/ . As diferenças são da

ordem de 2% em relação a corrente gerada, como apresentado na Tabela

5.5.

- Cálculo do campo magnético: o esquema idealizado para o cálculo do

campo magnético nos canais da bomba EMTE com o acoplamento dos pro-

gramas da família POISSON só foi possível devido a utilização de "OVER-

LAYS" que minimizam a memória computacional utilizada. Os resultados

obtidos são decorrentes da solução das equações de Maxwell, portanto, exa-

tos / 6 / . Já o equacionamento teórico apresenta um erro da ordem de 6%

para o canal primário da bomba SP-100, conforme verificado no item 5.2.

Os fatores de correção de campo magnético, para uma dada bomba EM em

estudo, são função, principalmente, da sua geometria e podem ser obtidos executando-

se o POISSON, após a convergência do problema e obtenção do ponto de atuação do

sistema. Nas simulações posteriores, estes fatores podem ser utilizados, em conjunto à

equação teórica de cálculo de campo, tornando o programa BEMTE ainda mais rápido

(tempo computacional médio inferior a 1 segundo por iteração para simulação do SP-

100) sem perder, no entanto, a precisão necessária ao projeto.

Comparando-se as bombas EMTE com magneto circular e do tipo "S" verifi-
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cou-se que a última apresenta maior eficiência de bombeamento, pois o comprimento útil

do canal é dobrado, em relação ao de magneto circular. Concluiu-se, como evidenciado

na literatura /37/ , que a bomba EMTE com magneto "Sn deve ser a escolhida para

compor o sistema espacial SP-100, ainda não totalmente definido.

O esquema de entrada de dados permite ao usuário fornecer as curvas de

propriedades em função da temperatura, assim como, opções de execução que tornam

o programa BEMTE bastante versátil, permitindo inclusive a simulação de varias geo-

metrias de bomba e circuitos em uma única tarefa, obtendo-se as curvas características

em forma gráfica, que facilita a definição do projeto final do sistema.

A precisão fornecida, facilidade de utilização, versatilidade e esquema elabo-

rado tornaram o BEMTE um programa rápido e confiável para a simulação de bombas

eletromagnéticas tennoelétrícas.

O BEMTE pode tornar-se parte de um programa mais amplo para a simulação

de transitórios do sistema espacial completo de geração elétrica. Para tanto deve-se

acoplá-lo à programas que modelam outros componentes do sistema como:

- núcleo

- isolamento térmico multi-folha

- radiador

- tubos de calor, etc,

de modo a se obter um estudo detalhado de todos os parâmetros de interesse no projeto

do sistema.

Uma sugestão para continuidade do trabalho é a avaliação do campo de ve-

locidades, utilizando o modelo desenvolvido por Chang /12 / , para o estudo do fun-

cionamento da bomba EMTE com magneto circular apresentada na Figura 6.1, cujas

densidades de campo magnético e correntes elétricas não são constantes nos canais (não

retangulares) da bomba.



104

ISOLANTE TÉRMICO

TERMOELEMENTO

REFRIGERANTE

MAGNETO

F CANAL FRIO

Q CANAL QUENTE

> "CORRENTE ELÉTRICA

Fíg. 6.1 Bomba EMTE com magneto circular e canais não retangulares
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APÊNDICE A

SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE
CONDUÇÃO DE CALOR

NO CONVERSOR TERMOELÉTRICO
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A equação de condução de calor apresentada abaixo é uma equação diferencial

unidimensional não-linear uma vez que as propriedades dos elementos dependem da

temperatura, logo, não pode ser solucionada por métodos convencionais.

± (A, Ki (T.) g ) - trfT.) / . S + ̂  tf - 0., (Al)

Em um conversor termodétrico, a corrente que circula no circuito é depen-

dente das propriedades dos materiais, temperatura e resistências envolvidas no cir-

cuito, logo, deve ser tratada como uma variável dependente o que acarreta em uma

complicação adicional para a solução da equação. -_ •_ . _ _-

Neste trabalho é adotado um esquema de diferenças finitas e a solução destas

equações é obtida através de um procedimento iterativo apropriado.

Neste Apêndice será detalhada a obtenção das equações em diferenças finitas.

Com base na Figura 3.5 que representa um conversor tennoelétrico, dividin-

do-se cada demento i em um conjunto de J intervalos e considerando-se em cada qual

as propriedades uniformes e a temperatura média como sendo aquela no centro do

intervalo (Figura A.l), a integração da Eq. (A.l) no intervalo j dada por:

r fornece a seguinte equação:

r

onde:

Tifj

Ti(Xj) = tcmperatur» mMi» no íntcrvtlo j do dtmento f;

Tj ( z t ) ss umptr»tura n» interface entre o> intervalos j tj + 1 do elemento t;

Ti{xJ) s temperatura na interface entre «a intervalos j e j — 1 do elemento i;

renstivídade elftric» »o intervalo j do elemento i;

coencíentc Thomson no intervalo j do elemento f;

coiidiitividade ternika no intervalo; do elemento »;e

x ^ - x j « larm»»doín»erva|pr/f -
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/ ^ * ^

L
Fig. A.I Esquema utilizado para a obtenção das equações em diferenças finitas

Utilizando-se a expressão de fluxo de calor por condução, q"(x) = —Ki ̂ f, pode-se

escrever

Ai [flf («7) - ??(*+)] - nj li [Tti - T%] + ¥ li Ai = 0. (A4)

í Às temperaturas nas interfaces dos i-tervalos, T^ e T~j, podem ser obtidas em

L termos das temperaturas nos centros dos itervalos impondo-se a condição de continui-

dade de fluxo de calor nestas interfaces. " Xo è:

ton (AJ)

0,

para as quais define-se:

(4.7)



(A10)

Solucionando as Eqs. (A.5) e (A.6) para ifj e T^, utilixando as expiessões para

fiuxo de calor dadas pelas Eqs. (A.7) a (A.10), obtém-se:

(A12)

Logo, o fluxo de calor em cada interface do intervalo j é obtido em termos das

tempe- raturas no centro dos intervalos utilizando-se as Eqs. (A.ll) e (A.12) como

segue:

Agora, substituíndo-se as Eqs. (A.ll) a (A.14) em (A.4), assumindo que todos os

intervalos tenham a mesma largura (A, » A , j « 1,».,/) e rearranjando, pode-se

escrever:

onde;



(4.17)

(A.18)

(4.19)

Embora a forma da equação (A.15) seja válida para todos os intervalos, os coefici-

entes e o termo não homogêneo dados pelas Eqs. (A.16) a (A.19) são válidos somente

para os intervalos internos, isto é, j = 2,..., J ~ 1. .

Para determinação dos coeficientes da Eq. (A.15) para os intervalos externos, isto

é, para j = 1 e j — J, deve-se fazer uso das condições de contorno para o problema.

Neste trabalho todos os casos de interesse recaem na situação de temperatura

conhecida nas extremidades dos elementos. Isto é:

em i = (4.20)

li =sTc em x — C,

onde i éo número do termoelemento, 1 = 1,2r..,:JTE.

A equação para j *= 1 é obtida utilizando-se o fato que a temperatura TJJ na junção

quente ( i =* 0) é conhecida. Na Figura A.2 é apresentado o esquema parcial dos pontos

começando por * •» 0. _



Fig. A.2 Esquema para obtenção da equação para 7

Integrando-se (A.l) entre i = t,"=O e x — xf, obtém-se:

- A i g | ' ( x + ) - Ki Af £ \ - :,i li [ 2 $ = 0 . (A22)

K A ^±\ -K A ( rM
di I - ~* A

e utilizando-se (A.12), (A.13) e o fato • ie T~x = TH, obtém-se os seguintes coeficientes

para a equação (A.15) para j = 1, ass nindo intervalos de larguras iguais:
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A equação para j ** J é obtida utilizando-se o feto que a temperatura Tc a»

junção fria (x = l) é conhecida- Na Figura A.3 são apresentados os pontos usado» para

o estudo da temperatura no fim do conversor (x = / ) .

1lH HI T(| 1

» . J L . J L . J L > * • Y

Fig. A.3 Esquema para obtenção da equação para j = /

Procedendo-se de maneira análoga ao caso j s= 1, isto é, integrando-se (A.1) entre

x~j e x = * * = £ e definindo-se:

KiÁi -dx-
M-28)

obtém-se os seguintes coeficientes para :>. equação (A.15) para j = J, assumindo inter-

valos de larguras iguais: ;

Oi,J ~ —

c,,/ » 0; (A.30)

*.'.J

J+I^-ifef -vi**- * * » •



Uma vez conhecidos todo*

(A.1S) para j * l, .„, J, pode-se escrever este conjunto de equações na

como apresentado a seguir

onde Hi é uma matriz tridiaeonal de

(A35)

(A36)

para»= 1,2,..., JTE. Onde JTE é o número total de termodementos da bomba EMTE.

No presente trabalho, a solução da equação matricial dada por (A.33), a qual

detennina a distribuição de temperatura no demento-i, é obtida através do Método de

Eliminação Gaussiana.

Para determinação dos elementos da matriz Jjfc e do vetor Pi da Eq. (A.33), é

necessário que se conheça a dependência com a temperatura das propriedades dos ma-

teriais, tais como, condutívidade térmica, resístívidade elétrica e coeficiente Thomson.

0 coeficiente Thomson é obtido a partir do coeficiente Seebeck, logo, é necessário

também que se conheça a dependência deste último com a temperatura*

Uma vez que o calor Thomson e o calor Joule sio, na realidade, transferidos às

junções pelo processo d* conduçio de calor, a tis» de calor absorvido da fonte quente,



Pettier lejâtado

JTE

Ptea doto de cálculo destas taxas de cakr, «dotou-se 1

JTE —% -Tjf)
(it»)

Cabe aqui salientar que a resistcncí» as elementos, Jle, e

parâmetro m, são dependentes das distribu ies de temperatura nos

volvem as suas resistívidades elétricas, enqi ito que Eps só depende das temp

nas junções.

A resistência Rt i calculada como segi :: -

JTB JTB

(All)
»1 — *• iml — i-1

A corrente / que dreula no drcuito <Jepende da tensio gerada devido ao cinto

Seebeck, e das resistendas envolvidas no circuito détrico equivalente do conversor.
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B.l Diagramas de blocos de interesse

Neste Apêndice são apresentados em forma de diagrama de blocos o esquema

geral do programa BEMTE (Figura B.l), alguns esquemas parciais que visam facili-

tar o entendimento dos procedimentos de cálculos e a lista de sub-rotinas, funções e

"OVERLAYS" do programa BEMTE.

Na Figura B.2 é apresentado o diagrama de blocos da sub-rotina TECEN que

calcula a corrente gerada pelos conversores.

Nas Figuras B.3 e B.4 é apresentado o diagrama de blocos que esquematiza o

cálculo da nova vazão para a próxima iteração do programa, a fim de definir o ponto

de atuação da bomba EMTE para o sistema espacial estudado. A convergência ocorre

quando a pressão dinâmica da bomba, para uma dada vazão, for igual (dentro de um

erro aceitável) à perda de carga do circuito.

Nas Figuras B.5 e B.6 é apresentado o diagrama de blocos para a definição da

corrente usada na iteração seguinte para o cálculo da bomba EM.

A estrutura do "OVERLAYS" utilizada para o cálculo de campo magnético

com o programa POISSON é ilustrada na Figura B.7. A utilização de "OVERLAYS"

é um recurso semelhante a sub-rotina, com a diferença de que a memória computaci-

onal reservada no momento que se executa um dado "OVERLAY" é, apenas, aquela

necessária à execução do mesmo. Com isso, economiza-se em memória e tempo com-

putacional.

0 esquema elaborado permite a execução dos programas da família

POISSON pelo BEMTE, utilizando recursos de manipulação de arquivos, dentro do

próprio programa, no sistema CDC CYBER 170/750 /46/ .

As modificações necessárias a adaptar os programas da família POISSON para

ser executada no sistema computacional utilizado, são apresentadas na referência 47.
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ú tipo de Bomba
tipo de avaliação

(NCASO)

(icriro)

bomba EM bomba EMTE

S \ j y N 1 TQS, TFP
Fig . B . I Diagrama de b locos geral do programa BEMTE
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define as
propriedades
para as novas

distribuições de
temperatura

dados:
geometria

propriedades

temperaturas

TECEN

assume distribuição uniforme de
temperatura nos elementos
T t j « TM « (TH • TC)/2

calcula propriedades dos
temoelementos para TH

calcula corrente inicial

solução da equação de calor
e obtém-se Tj «

calcula a nova corrente IN

calcula o> parâmetros
do conversor

c retorna

Fig. B.2 Esquema de cálculos da sub-rotina TECEN



inicialização do problema

cálculos do sistema

chute inicial de vazão

verifica convergência

VC - VM

ERQ) - |ERRO|

convergiu

não convergiu

K - K • 1 c FIM

escolha da nova vazão

Fig. B.3 Diagrama d« blocos para convergência ta vazão da bomba EMTE
(1§ parte)
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|ERA|

vo

ER(l

EX -

>/i

• 1) •

\ f

ERRO

ER(I)

ER(I)

* ERA

f

M - 1

VB - VM

ERA - ERRO

W x VM + VA

VA - VB
VE - VC

VM - •

\

VM
1.5

f

0> y EX \v
T >0

A

| ¥ 1
ERA - ERRO

VA - VM

\

VM- 1.5 V M |

>f

to

H -

VA -

ERA-

M • 1

VM

ERRO

2

nove vazão
(retorna)

Fig. B.4 Diagrama de blocos para convergência em vazão da bomba EMTE
(complemento)
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(nova corrente)

C

<

BEXTE J

\ f
W

\

t •
I

ERA <

f

• 0

• 1
• 1

> 0

chute inicial de corrente

inicialização do problema

cálculos do sisceou

verifica convergência

K \
- 1 ^ IC >

ER(1) -

IN

> |ERRO|

convergiu

escolha da nova corrente

Fig. B.5 Diagrama de blocos para iterações em corrente da bomba EM (19 parte)



121

IC - IN

EX • ERRO*ERA

nova corrente
(retorna)

Klg. B.6 Diagrama de blocos para iterações em corrente da bomba EM
(complemento)
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nova vazao

V overlay 0 /

t ipo tf* boaba
dados de entrada

rMlsteacies
fperatwra»

corrente

•agncclco

calcula parãoecro*
c gonco d*

atuação da boaba

AUTOKESH

overlay 1

LATTICE
overlay 2

POISSON
overlay 3

overlay 2

POISSON

overlay 3

Fig. B ,7 Esquema de "overlays" usado no BEMTE
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B.2 Lista de sub-rotinas do BEMTE

TESE - sub-rotina principal do programa BEMTE (OVERLAY 0); controla

a execução e verifica convergência.

DADO - sub-rotina de leitura de dados (propriedades dos materiais) da bom-

ba eletromagnética de corrente contínua com magneto do tipo "c",

é chamada por TESE.

DADOS - sub-rotina de leitura de dados (propriedades dos materiais e dos

termoelementos) da bomba eletromagnética termoelétrica, chamada

por TESE, com magneto tipo V .

POLCTE (ITE, KTE, NGRAD, NPTS)

- sub-rotina que calcula dos coeficientes dos polinômios que represen-

tam as propriedades termoelétricas dos conversores, em função da

temperatura, quando estas são fornecidas em forma de tabela pelo

usuário, é chamada por DADOS.

POLPRE (IE, NGRAD, NPTS)

- sub-rotina que calcula os coeficientes dos polinômios que represen-

tam as propriedades dos materiais que compõe a bomba eletro-

magnética; quando estas são fornecidas pelo usuário em forma de

tabelas, é chamada por DADO e DADOS.

POLFIT (X, Y, SIGMAY, NPTS, NTERMS, MODE, A, CHISQR)

- sub-rotina auxiliar usada por POLCTE e POLPRE para cálculo dos

coeficientes dos polinômios.

FUNCTION DETERM (ARRAY, NORDER)

- função que calcula o valor do determinante da matriz usada no

"• cálculo dos coeficientes dos polínômios, usada por POLFIT.
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TECEN - sub-rotina que estuda o conversor termoelétríco e calcula a corrente

fornecida por ele à bomba, chamada por TESE.

TRID (I, N, AA, BB, CC, FF, TP)

- sub-rotina que resolve um sistema de equações algébrícas formado

por uma matriz tridiagonal pelo método da eliminação Gaussina,

chamada por TECEN.

FUNCTION PROP (I, K, NPOW, COEF, T, ARG)

- função que calcula o valor das propriedades dos termoelementos para

uma dada temperatura T.

FUNCTION PREF (I, NPRE, CPRE, T, ARC)

- função que calcula o valor das propriedades dos materiais da bomba

para uma dada temperatura T.

FUNCTION AINTGRL (I, K, NPOW, COEF, TH, TC, ARG)

- função que calcula a integral de uma função em temperatura na

forma polinomial, usada em TECEN.

CALTEM calcula as temperaturas nos circuitos primário e secundário do rea-

tor usando dados de vazão e geometria do reator e parâmetros do

trocador de calor (chamada por TESE se KTROC > 0).

TROCAL calcula as temperaturas nos circuitos primário e secundário do rea-

tor usando dados de vazão e geometria do reator e parâmetros do

trocador de calor (chamada por TESE se KTROC < 0).

CTEMPTE • sub-rotína chamada por TESE que define as temperaturas nas jun-

ções dos termoelementos conforme o tipo de bomba em estudo.



CTEMK1
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sub-rotina chamada por TESE se KASO = 1, verifica se as tempe-

raturas nos conversores termoelétrícos são coerentes.

CTECF3

AREATE

sub-rotina que define as temperaturas nos conversores termoelétrícos

com base nos fatores térmicos (chamda por TESE se KASO = 3).

sub-rotina chamada por TESE que define e imprime as áreas e com-

primentos dos conversores termoelétricos da bomba eletromagnética

termoelétrica.

CALRES

CDPREST

TESTGR

GRAF

sub-rotina que calcula as resistências parciais dos materiais que

compõe a bomba eletromagnética termoelétrica (chamada por

TESE).

sub-rotina chamada por TESE que calcula a perda de pressão nos

circuitos de refrigeração do reator e na bomba.

sub-rotina chamada por TESE que prepara tabela de dados para

impressão gráfica dos parâmetros de interesse.

sub-rotina que imprime em forma gráfica as tabelas preparadas por

TESTGR.

- sub-rotina auxiliar usada por GRAF.

SCAL (XMIN, XMAX)

- sub-rotina que calcula a escala usada nos gráficos impressos pela

subrotina GRAF.

CONAUT - sub-rotina usada para acoplamento do OVERLAY 0 com OVER-

LAY 1 para se rodar o programa AUTOMESH da família POIS-

SON.
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sub-rotina usada para controle da execução dos programas LAT-

TICE (OVERLAY 2) e POISSON (OVERLAY 3).

sub-rotina que altera o valor de CURN no arquivo TAPETO (ge-

rado pdo programa AUTOMESH) e que será usado no programa

LATTICE como dado de entrada. Esta subrotina é chamada por

CONTROL.

CAMPINT - calcula o campo magnético médio na bomba a partir dos dados ob-

tidos com o programa POISSON.

B.2.1 Lista de OVERLAYS do BEMTE

BEMTE OVERLAY0

- programa principal de análise de bombas Eletromagnéticas Ter-

moelétricas.

AUTOMESH OVERLAY1

- programa da família POISSON que gera malha necessária aos outros

programas da série.

LATTICE OVERLAY2

- programa que calcula a distribuição da densidade de corrente na

malha e fornece dados para o POISSON.

POISSON OVERLAY3

• programa que calcula densidade de ompo magnético na malha, for-

nece dados para o cálculo do campo médio no entreferro da bomba.
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DADOS DE ENTRADA
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C-TESE1S
SIEC llEC-5.DI-.5.XIUX-32-5.YIUI-l«-,rnLI-2.IPOIIT«5.
SPO X-O..Y-O.,
SPO X-O..Y-1C.
SPO X«32-5,Y«H-, S O D
SPO X-32S.Y-0.. SEID
SPO X«O..Y-O.. SEID
SIEC HaTO.IPOIIT-S. SEID
SPO X«.5.Y«f.5.
SPO X-.5.Y-15..
SPO I-3.5.Y-15.. SEID
SPO X*2t.,Y*12.5, SEID
SPO X-29.,Y«12-, SEID
SPO X-3.5.Y-12-. SEID
SPO X-3.5.Y-9.5. SEID
SPO X«3.5.Y«f.5. SEID
SPO X«.5,Y«f.5. SEID
SIEC KAT-2.IP0IIT-10. SEID
SPO X-3.5.Y-6.5,
SPO
SPO
SPO
SPO
SPO
SPO

X-3.5.Y-S.5, SEID
X-32..Y-9.5, SEID
X-32..Y-1.. SEID
X-29..Y-1..
X-3.5.Y-3.5,
X-3.5.Y-4..

SEID
SEID

SEID
SPO X»29.,Y«4., SEID
SPO X-29..Y-C.5, SEID
SPO X-3.5.Y-6.5. SEID
SREG lUT-i,ant—3400.,iroirr-5, S E I D

SPO X-3.5.Y-9.5. SEID
SEID
SEID
SEID

SPO X-3.5.Y-9.5, SEID
SREC KAT»l,ant-3400.,IP0IiT-5I SEID
SPO X-3.5.Y-4., SEID
SPO X*3.5,Y-6.5, SEID
SPO X«29.,Y«6.5. SEID
SPO X-29..YM-, SEID
SPO X-3.5.Y-4-, SEID

SPO X>3.5,Y«12.,
SPO X-29..Y-12..
SPO X*29.,Y*9.5.
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C.2 Dados do SP-100 com bomba EMTE circular

6 0 2 0
0 1

29 .001
10 .001
1 1 1 1
0 0 0 0

I I 50 10
• * 0.0001 0.0001

] 1 0

>t 400.0 1450.0
i 40 3 0

[ i* 0. .2405E-01 .3762E-02-.327SE-05 .1699E-08
0.
0. .5704E»02 .2340E-01-.8498E-04 .S122E-07
0.
0. .3724E-01 .3478E-03-.2073E-06 .7850E-10
0.
0. O. .3478E-03-.4146E-06 .2355E-09
0.
0. .1038E+01-.3733E-02 .1160E-04-.6382E-08
0.

:> 0. .S047E+02 .2190E-01-.8160E-04 .S017E-07
0.
0. .3470E-01-.4696E-03 .2855E-07 .1256E-09

' 0. 0. -.4695E-03 .5711E-07 .3768E-09
0.
0. .2405E-01 .3762E-02-.3275E-0S .1699E-08
0.
0. .5704E+02 .2340E-01-.8498E-04 .S122E-07
0.
0. .3724E-01 .3478E-03-.2073E-06 .7850E-10
0.
0. 0. .3478E-03-.4146E-06 .2355E-09
0.
0. ,1038E*01-.3733E-02 .1150E-04-.6382E-08
0.
0. .5047E+02 .2190E-01-.8160E-04 .5017E-07
0.
0. .3470E-01-.4696E-03 .285SE-07 .1256E-09
0.
0. 0. -.4695E-03 .6711E-07 .3768E-09
0.
0. .2405E-01 .3762E-02-.3275E-05 .1699E-08
0.
0. S704E+02 .2340E-01-.8498E-04 .6122E-07
0.
0. .3724E-01 .3478E-03-.2073E-06 .7850E-10
0.
0. 0. .3478E-03-.4146E-06 .2356E-09
0.
0. .1038E+01-.3733E-02 .U50E-04-.6382E-08
0.
0. .5047E*02 .2190E-01-.8160E-04 .B017E-07
0.
0. .3470E-01-.4696E-03 .2855E-07 .1266E-09
0.
0. 0." -.4696E-03 .6711E-07 .3768Í-0»
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l

2

4179.3

4172.2

4165.1

4157.6

4150.S

4143.3

0.

454.0

3 6

0

.124E-2

0.

8

1 2

500. 4345

600. 4257

700.

800.

900.

1000

1100

1200

0

515.

471.

0

.22S6E-7

0.

0

2.E-8

0.

5

1

400.

600.

800.

1000

1200

1.8

1600.0

-.20S7E-5 .1369E-8 -.3156E-12

-.101 0.

2

81E-6

95E-6

108E-6

.116E-5

.122E-5

10.

1

.2E6

0.2SS

0.

0.01784

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

5000.

500.

0.01784

0.01157

.0254

10.

1350.

0.02676

.0254
800.
0.00076

0.00076 0.0

1000. 900.

0.003 0.03148 0.00764 1.0

0.8 0.0
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APÊNDICE D

SAÍDAS



D.l Distribuição de campo no magneto S
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I

a
9

10

I t

12

13

14

IS

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

4S

49

SO

51

52

S3

54

SS

56

57

58

59

L

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22
22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

KVECTOl)
-2.409273E»04
-2.408716E*O4
-2.406517E*O4
-2.4027O3E*O4
-2.397269E*04
-2.390213E»O4
-2.381S3SE+04
-2.371234E«04
-2.3S9312E*04
-2.34S770E»04
-2.330609E+04
-2.313*30E*04
-2.295436E*04
-2.27S426E+04
-2.2S3803E*04
-2.230567E*O4
•2.205721E*O4
-2.1792C7E*O4
-3.1S1204E*04
-2.121S36E*04
-2.090263E*04
-2.0S73S7E«04
-2.022909E*O4
-1.986*29E*04
-1.949148E»04
-1.909867E*04
-1.868987E+04
-1.826S06E+04
-1.782427E»04
-1.736749E*04
-1.689471E*04
-1.640S94E*04
-1.590U7E*O4
-l.S38039E*04
-1.484360E»04
-1.429077E+04
-1.372191E*04
-1.313700E*04
-1.2S3604E*04
-1.191902E+04
-1.128S94E+O4
-1.063680E+04
-9.971662E*03
-9.290S80E*03
- 8 . S93724E*03
-7.881407E»03
-7.154277E»O3
-6.413673E»03
-S.682369E*03
-4.9062S0E+03
•4.157132E*03
-3.4367S1E»O3

I (cm)
3.500
4 000
4.SOO
5.000
S.SOO
6.000
6.SOO
7.000
7.500
«.000
•.soo
9.000
• .500

10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
13.500
13.000
13.SOO
14.000
14.500
15.000
IS.SOO
16.000
16.SOO
17.000
17.SOO
18.000
18.S00
19.000
19.500
30.000
20.SOO
21.000
21.SOO
22.000
22.SOO
23.000
23.SOO
24.000
24.SOO
2S.O0O
25.500
26.000
26.SOO
27.000
27. SOO
28.000
28.SOO
29.000

T
10.SOO
10.SOO
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.SOO
10.500
10.SOO
10.SOO
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.SOO
10.SOO
10.SOO
10.500
10.500
10.SOO
10.SOO
10.SOO
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.SOO
10.SOO
10.SOO

•KCUISS)
- 1 8 3 6
-1.453
-1.101
-0.936
-0.889
-0.900
-0.931
-0.966
-1.003
-1.039
-1.07»
-1.113
-1.14*
-1.1*6
-1.225
-1.266
-1.30*
-1.349
-1.3*5
-1.419
-1.447
-1.464
-1.47*
-1.4*6
-1.4*4
-1.47S
-1.463
-1.442
-1.413
-1.3*1
-1.341
-1.296
-1.341
-1.185
-1.123
-1.056
-0.977
-0.885
-0.769
-0.S86
-0.300
0.211
1.097
2.707
S.674

10.929
20.677
37.418
66.924

113.664
176.6*1
245.2S3

•T
3.139

-3*. 413
-60.313
-93.491

-134. MO
•1S7.343
-189.795
-223.331
-254.64S
-3*7.037
-319.399
-3S1.737
-3*4.04*
-41*.333
-448.590
-4M.S1T
-513.011
-S4S.17S
-577.30*
-60».413
-641.494
-673.553
-705.590
-737.613
-769.61*
-SOI.615
-833.604
-86S.S89
-897.571
-929.S55
-961.545
-993.543

-1O2S.6S2
-1057.576
-1089.617
-1121.6*0
-1153.763
-1185.8«6
-1217.983
-1250.102
-12*2.217
-1314.277
-1346.241
-1377.96*
-1409.263
-1439.626
-1468.20S
•1493.003
-1509.618
-1510.19S
-1477.401
-1386.398

•T
2.aii

21.450
60.333
•3.49*

134.S93
157.345
1*9.797
332.333
254.647
3*7.039
319.401
351.73*
3*4.050
416.335
448.592
4B0.*l*
513.013
545.177
577.309
609.415
641.496
673.555
70S. 592
737.613
769.619
•01.617
833.605
865.590
897.572
929.SS6
961.$46
993.543

1O2S.5S2
10S7.577
10*9.618
1121.6*0
1153.764
1185.867
1217.983
1250.102
12*2.317
1314.277
1346.242
1377.970
1409.274
1439.668
1468.351
1493.471
1S11.100
1514.467
1487.92*
1407.924

DBY/DTCMDSS/aO
-1.29O4E+00
-7.9706E-01
-3.7O73E-O1
-1.3291E-01
-S.1S32E-O3
4.S147E-02
6.718SE-03
7.777SE-O2
7.4478E-O2
7.3MSE-O3
7.1766E-03
7.05O7E-O2
7.3O53E-O2
7.6O4SE-O3
•.2599E-02
S.7469E-02
8.3693E-02
7.7767E-02
7.2984E-02
S.9930E-02
4.7335E-02
3.M26E-02
2.0346E-02
7.0336E-03

-S.1803E-03
-2.1754E-02
-3.3687E-02
-4.9OS4E-O2
-6.3774E-02
-7.2372E-02
-8.8908E-02
-9.6700E-02
-1.0961E-01
-1.2067E-O1
-1.2938E-01
-1.4712E-01
-1.S949E-01
-2.OO71E-O1
-2.6643E-01
-4.42SSE-01
-7.3S14E-O1
-1.2957E*00
-2.3388E+00
-4.2O2SE*OO
-7.6461E+00
-1.3746E+01
-2.4691E*01
-4.2237E«01
-7.4228E*O1
-1.Í487E»»
-1.4O87E*O2
-1.3623E+02

PBT/DX
-6.0791E«01
-6.37ME«01
-6.42S6E*01
-6.470SE*01
-6.4876E*01
-6.4908E«01
-6.4S93E*01
-6.4851E*O1
-6.4806E«01
-6.47S4E»01
-6.4703E*01
-6.4649E«01
-6.4S98E»01
-6.4S40E«01
-6.4482E«01
-6.4421E»01
-6.43S9E-HM
-6.4294E*01
-6.4237E*01
-6.4184E*01
-6.4138E*01
-6.4096E*01
-6.40S8E*01
-6.4030E«01
-6.4003E*01
-6.3983E«01
-6.3972E*01
-6.3966E+01
-6.396SE»01
-6.3972E*01
-6.3989E*01
-6.4007E*01
-6.4033E*01
-6.4066E+01
-6.4102E*01
-6.414SE*01
-6.4I86E*01
-6.4220E*01
-6.4240E*01
-6.4231E+01
-6.4167E*01
-6.4034E*01
-6.3747E*01
-6.3088E+01
-6.1802E*01
-S.9229E*01
-5.3S64E*01
-4.230SE»01
-1.790SE+01
3.0S51E*01
1.2072E*02
2.4913E*O2

1FIT
1.3E*00
3.3C-01

-3.7S-02
-1.3E-03
-1.3S-04

S.1E-03
-4.7E-03
7.1E-03
1.2E-O3
6.6E-03

-2 .W-03
3.SE-03
1.9E-03
7.0E-03
3.0E-03
6.4E-03
2.1E-03
1.0E-04
S.7E-03
1.5E-03
S.OE-04
S.3E-03
1.9E-03

-1.1E-03
-2.2E-03
6.SE-03

-1.7E-03
1.0E-03

-4.3E-03
-1.3E-04
-6.7E-03

1.2E-03
9.0E-04
S.8E-03
2.6E-03

-8.8E-04
8.2E-03
4.5E-03

-7.8E-04
4.3E-03
4.4E-04
1.6E-02

-1.1E-02
-7.7E-02
-9.1E-02
-2.4E-02
2.1E-01

-3.6E-01
-7.SE-01
-1.2E*00
-2.8E*00

1.6E»00
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D.2 Saida da bomba EMTE circular

•*••••• BORBA ELETROMAGNÉTICA TERMELÉTRICA •••••••

•CASO
KASO -

KTIPO * 2

KPOIS

IRCURV

IHTAB *

( TIPO DE BOMBA )
KASO'0 FORNECER RL(I)
XASOxl FORNECE HL(IJ.THT(I).TCT(I)
KASO>2 FOMECE HLÍI I.AR(I)
KAS0*3 FORNECE ML(I).FrH(I).FTC(I)
TIPO DE AHALISE DA BORBA
m P O — 1 RODA 1 VEZ. IRPRIRE RESULT.
RTIPO*O RODA ATE CONVERG.. IRPRIR. RESULT.
m P O « l RODA 1 VEZ. TRAÇA CURVAS DA BOHBA
KTIPO*2 RODA ATE C0NVER6., TRAÇA CURVAS DA BOHBA
KTIP0=3 IDEH ANTERIOR E VARIA TQS OU TFS. SE JTE*4
SE KPOIS>0 HAO USA POISSOH
KPOIS IAO O . USA POISSOH

SE IRCURVs-1 CURVA UMIDADE IHGLESA
SE IRCURV*O CURVA SI. VAZÃO HAS.
SE IMCURV*! CURVAS EH SI .VAZAO VOL.

SE IHTAB«O
SE IHTAB*!

•AO IRPRIRE TABELA
IRPRIRE TABELAS

XHHRAXs NUH.HAX.ITER. 29
ERRHAXs HAX ERRO PRESSÃO .1000E-02
IJHHAX* KUH.RAX.ITER. CAHPO 10
ERECHXs HAX ERRO DE EC .1000E-02

NUHERO DE DADOS: VAZÃO. CORP.TUB E DIAH. TUB * 1
HUHERO DE DADOS: POTER.REATOR. TEMPERS. * 1
HUHERO DE GEOHETRIAS DA BOHBA TIPO S » 1
NUHERO DE COMPRIMENTOS (E AREA) DOS TE » 1

POLIHOHIO » A(l) • A(2)»X • A(3)»X»»2 • A(4)*X**3 • A(5)*X*«4 • A(6)»X»»5

A( 1)= .5806E+04 A( 2)=-.S08SE*01 A( 3)> .5222E-02

A( 4)=-.1784E-05 A( 5)» .O0OOE*00 A( 6)a .OOOOE+00

VALOR DE CHI-SQUARE REDUZIDO 2221E-01
X( I ) T( I ) YCAL( I )
.5000E+03 .434SE»04 .4346E+04 .2415E-01
.6000E+03 .4257E+04 .4250E*04 -.1767E«00
.7000E*03 .4179E+04 .4193E*04 .3376E*0O
.8000E*03 .4172E*04 .4167E»04 -.1331E+00
.9000E»03 .4165E+04 .4159E»04 -.1S42E*OO
.1000E*04 .4158E+04 .4159E*04 .2901E-01
.1100E»04 .4151E*04 .4156E*04 .1403E»00
.1200E»04 .4143E»04 .4141E*04 -.«703^-01

POLIHOHIO * A(l) • A(2)«X • A(3)*X**2 • A(4)«X*«3 * A(S)*X**4 * A(6)*X**5

A( 1)« .4726E-06 A( 2)» .8915E-09 A( 3)«-.7525E-13

A( 4)=-.1246E-15 A( S)« .0000E»00 A( 6)* .0000E*00

VALOR DE CHI-SQUARE REDUZIDO 6562E-10
X( )
.4000E*03
.6000E*03
,8000E*03
.1000E+04
.1200E>04

Y( )
.8100E-06
.9500E-06
.1080E-0S
.1X60E-0S
.1230E-0S

NPT »
NPOWER
INPTE

40

LMAX s
MHAX *

IPRISL*

IPRIKT»

IMPRTE»

TCAL( I )
.8092E-06
.9536E-06
.1074E-05
.1164E-05
.1219E-05

-.«375E-01
.3750E+00

-.S625EtOO
.3750E*00

-.937SE-01

NUMERO TOTAL DE INTERVALOS NOS CONVERSORES
3 NAXIRO COEFICIENTE DOS POLINOHIOS
O SE INPTE IGUAL k ZERO LE COEFICIENTES POLINOHIAIS

SE INPTE POSITIVO LE INPTE PONTOS TABELADOS

60 HUHERO KAXIHO DE ITERAÇÕES PARA TEHPERATURA
10 NUHERO RAXIHO DE ITERAÇÕES PARA CORRENTE

O XHPRIHt RESULTADOS DA ITERAÇÃO EH TEHPERATURA SE ICUAL A
O INPRIHE RESULTADOS DA ITERAÇÃO EM CORRENTE SE IGUAL A 1
O NAO IHPRIHE TEHP. NEM PROPRIEDADES SE NEGATIVO ;

IHPRIRE SOMENTE TEHPERATURA SE IGUAL A O ;
IRPRIME TEMP. E PROPRIEDADES SE POSITIVO

O IHPRIHE PARÂMETROS DOS CONVERSORES SE IGUAL A 1
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EPST * .1000E-03 PRECISÃO REQUERIDA E> TEMPERATURA
EPSI * .1000E-03 PRECISÃO REQUERIDA EM CORRENTE

ALPHA * 1.00 FATOR DE POMDERACAO PARA TEMPERATURA

TEKPERATBRA IIIHA ACEITÁVEL MSS CUNERSQRES
TEHPERATORA MAXIMA ACEITÁVEL M S CO

« 0 0 . 0 0 0 0
1450.0000

K
K

• • COEFICIEITES DOS POUMOMXOS DAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS TERMELÉTRICOS**

- RESISTIVIDADE ELÉTRICA E l MUOMM-CM
- CQBDOTIVIDADE TERRICA E l MIUMATT/K-CI
- COEFICIERTE SEEBECE SB UUVOLT/S
- COEFICIENTE TMOMSOM EH UUVOLT/E

ELERERTO-1

ORDER RESISTIVIDADE COIDOTIVIDADE SEEBECE TKOHSOK

-1
0
1
2
3

ARC

.OOOOE'OO

.240SE-01

.37C2E-02
-.327SE-05
.1699E-08

.OOOOE'OO

ELEXERTO-2

ORDER

-1
0
1
2
3

ARC

RESISTIVIDADE

.0000E*00

.1038E«01
-.3T33E-02
.11S0E-O4

-.C382E-0Í

.0O00E*0O

ELEHEITO-3

ORDER

-1
0
1
2
3

ARG

RESISTIVIDADE

.0000E*00

.2405E-01

.3762E-02
-.3275E-05
.1699E-08

.0000E*00

ELEREMTO-4

OROEH

-1
0
1
2
3

ARG

RESISTIVIDADE

.O0O0E*O0

.1038E*01
-.3733E-02
.USOE-04

-.«382E-08

.OOOOEtOO

ELERERTO-S

ORDER

-1
0
t
2
3

ARC

RESISTIVIDADE

.0000E*00

.240SE-01

.3762E-02
-.327SE-05
.1699E-08

.OOOOE^OO

EZ.EHEJrrO-6

ORDER

-1
0
1
2

RESISTIVIDADE

.OOOOE'OO

. 1038E»01
--3733E-02
.1150E-04

.OOO0E*O0

.5704E»03

.2340E-01
-.8498E-04
.S122E-07

.OO00E*O0

COIDOTIVIDADE

.OOOOE^OO

.5047E«02

.2190E-01
-.81S0E-04
.5O17E-O7

.0OO0E*O0

CORDUTIVIDADE

.0000E»00

.5704E*02

.2340E-01
-.849SE-04
.5122E-07

.OOOOE^OO

CONDUTIVIDADE

.OOOOE*00

.5047E*02

.2190E-01
-.8160E-04
.SO17E-O7

.0O00E*O0

CONDUTIVIDADE

.OO00E»00

.6704E*02

.2340E-01
-.8498E-04
.5122E-07

.OOO0E*OO

COWDOTIVIDADE

.OOOOE+00

.5047E»02

.2190E-01
-.8160E-04

.0000E*00

.3724E-0!

.3478E-03
-.2073E-04
.78S0E-10

.OO0OE*O0

SEEBECE

.0OOOE«00
-3470E-01

-.4C9CE-03
.28SSE-07
.1256E-09

.OOOOE^OO

SEEBECE

.OOOOE^OO

.3724E-01

.347SE-03
-.2073E-06
.7850E-10

.0O0OE*00

SEEBECE

.OOOOE+00

.3470E-01
-.4696E-03
.2856E-07
.1254E-09

.0O00E*OO

SEEBECE

.0000E»00

.3724E-01

.3478E-03
-.2073E-0C
.7850E-10

.OOOOE^OO

SEEBECK

.OO00E*00

.3470E-01
-.4Í96E-03
.285SE-07

.0O00E»00

.0O00E«00

.3478E-03
--4146E-0»
.23SSE-09

.OOOOE+00

THOHSOH

.0OOOE*0O

.OOO0E*0O
-.469SE-03
.S711E-07
-3768E-09

.0O00E*00

THOHSON

.OOOOE+00

.OOO0E*00

.3478E-03
-.4146E-06
.23S5E-09

.OOO0E*OO

THOHSOB

.OOOOEtOO

.0O00E*00
-.4695E-03
.S711E-07
.3768E-09

.OO00E*00

THOMSON

.0000£*00

.O00OE»00

.3478E-03
-.4146E-06
.2355E-09

.O000E»0O

THOMSON

,OO0OE*0O
.O00OE*00

-.4695E-03
.8711E-07
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3 -.6382E-08 .501TE-07 .1256E-09 .3768E-09

ARG .O0OOE*0O .OOOOE*00 .0OO0E»O0 .OO00E»00

TEBPERATU**MÍNIMA ACEITÁVEL NO CIRCUITO 4 S 4 . 0 0 0 0 K
TEMPERATURA MAXIMA ACEITÁVEL MO CIRCUITO 1 6 0 0 . 0 0 0 0 X

•* COEFICIENTES OAS EZPANCOES POLIBONIAIS OAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS • •

N - l VISCOSIDADE 00 REFRIGERANTE (N.S/R2)
K=2 CP 00 REFRIGERANTE (J/KG.X)
N-3 MASSA ESPECIFICA DO REFRIGERANTE (KG/N3)
N=4 RESISTIVIDADE ELÉTRICA DO REFRIGERANTE (OHR.M)
N=S RESISTIVIDADE ELÉTRICA DO COBRE (OHM.I)
N=6 RESISTIVIDADE ELÉTRICA DA TUBULAÇÃO (OHM.M)

POLINOMIO « A ( l ) • A(2)*X • A(3)»X*»2 • A(4)*X**3 • A(S)*X**4 • A(6)»X**S

N > 3

N « 5

CPRE «

ARC *

CPRE «

ARC «

CPRE •

ARC *

CPRE «

ARC *

CPRE «

ARC =

CPRE =

ARC =

.1240E-02

,OOOOE*00

-5806E»04

.OOOOE+00

.515OE»O3

.4710E»03

.225«E-07

.OOOOE+00

.2000E-07

.OOOOEtOO

.4726E-06

.OOOOE+00

-.2057E-05

-.5085E»01

-.1010B*00

.0000E«00

.OO0OE*00

.891SE-09

.1369E-08

.5222E-02

.0O00E»O0

,0OO0E»O0

,0OO0E*00

-.7525E-13

-.3156E-12

-.1784E-05

.OO00E*0O

.OO00E*00

.O000E*00

-.1246E-15

VAZÃO. COMP. E DlAM. TUBO NUMERO 1
VAZÃO MASSICA = 1.800000 (KG/S)
COMPRIMENTO EQUIV. TUBULAÇÃO * 10.000000 (M)
DIÂMETRO TUBULAÇÃO = .025400 (M)

CONTROLE TROCA CALOR > 1
COEF. TROCA CALOR GLOBAL * .5000E+04
COMPRIMENTO EqUIV. TUB. SEC. = 10.000000 (M)
DIÂMETRO TUB. SEC. = .025400 (H)

INPUT DE POTÊNCIA E TEMPERATURAS NUM. 1
POTÊNCIA DO REATOR * .2000E*06 WATTS
TEMPER. AMBIENTE * 500.00 X
TEMPER. QUENTE NO PRIMÁRIO * 1350.00 K
TEMPER. FRIA NO SECUND. « 800.00 X
TEMPER. FRIA NO PRIMÁRIO = 1000.00 K
TEMPER. QUENTE NO SECUND. = 900.00 X

GEOMETRIA DA BOMBA NUMERO 1
COMPRIMENTO ATIVO DA BOMBA * .255000 (H)
ALTURA ÚTIL DO CANAL» .017840 (M)
LARGURA ÚTIL DO PRIMÁRIO a .026760 (M)
ESPESSURA DA PAREDE DO PRIMÁRIO « .000760 (H)
ESPESSURA DO ISOLANTE ELÉTRICO* .003000 (M)
ESPESSURA DO MAGNETO CENTRAL » .031480 (M)
ESPESSURA DO BARRAMENTO DE COBRE • .007640 (M)
FATOR DE CAMPO MAGNÉTICO* 1.0000

FATOR DE CALCULO DE RESIST BYPASS * .0000

ALTURA DO CANAL SECUNDÁRIO « .017840 (M)
LARGURA ÚTIL DO SECUNDÁRIO • .011670 (M)
ESPESSURA DA PAREDE DO SECUNDÁRIO * .000760 (M)
ESPESSURA DO ISOLAMENTO SECUNDÁRIO > .000000 (N)
FATOR DE CAMPO MAGNÉTICO* .8000
FATOR DE CALCULO DE RESIST BYPASS SEC* .0000

ENTREFERRO * .025360 (N)
AREA ÚTIL BOMBA * .000477 (H2)
AREA CALCULADA DOS CONVERSORES * .004937 (M2)
AREA ÚTIL DE PASSAGEM DE CORRENTE • .004549 (M2)

ENTREFERRO SECUNDÁRIO*
AREA UTIL BOMBA SECUND.
AREA CALC. CONV. SEC. •

.019360 (N)
> .000206 (M2)
.004937 (M2)

ITERAÇÃO * 1 . VMASS * 1 .800000 (KG/S)
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ii> 2 TEW. quem m i . * IOM.TS K TE», FRIA MUI. « 1000.00 K

I2> 5 TERP. QOERTt SEC. « MO.OO K TERP. FRIA SEC. * 873.12 K
VRSEC « 1.78*913 (KC/S)

CORPRIREITQ DO TEMO ELES. #mfmi 1

CORDICAO DE CORTORM DE TERPERATURA ER ARRAS JUKOES

ELERERTO-1 : RATERIAL TIPO-P
ELEMERTO-2 : RATERIAL TIPO-I

I* 1 RL(I) * .30 Cl ( CORPRIREITO DO ELEREITO )
AR(I) > 49.3C800 CR2 ( AREA TRANSVERSAL DO ELEREITO )
OELT(I) « .OOTSOCI ( IRTERfALO EITRE OS WtS )

TH(I)« 102».7 R ( TERPERATURA IA JUKCAO QUENTE )
TC(I) * «73.1 K ( TERPERATURA RA JURCAO FRIA )

rram» .oooooo ( FATOR DE TERPERATURA RA JURCAO QUENTE )
rrc(i) * .oooooo ( FATOR DE TERPERATURA IA JUVCAO FRIA )

1= 2 RL(I) « .30 Cl ( CORPRIREITO DO ELEREITO )
AR(I) * 49.36800 CR2 ( AREA TRANSVERSAL DO ELEREITO )
DELT(I) « .007S0CI ( INTERVALO EITRE OS NOS )

THCI)* 1026.7 R ( TERPERATURA IA JUICAO QUENTE )
TC(I) * «73.1 E ( TERPERATURA IA JURCAO FRIA )

FTHÇI)» .000000 ( FATOR DE TERPERATURA RA JURCAO QUENTE )
FTC(I) * .000000 ( FATOR DE TERPERATURA RA JUICAO FRIA )

I* 3 RL(I) * .30 Cl ( CORPRIRERTO DO ELERERTO )
AR(I) • 49.36800 CR2 ( AREA TRANSVERSAL DO ELEREITO )
DELT(I) * .007S0CR ( INTERVALO ENTRE OS NOS )

TH(I)s 1026.7 K ( TERPERATURA IA JUNCAO QUENTE )
TC(I) * S73.1 K ( TERPERATURA NA JUNCAO FRIA )

FTH(I)« .000000 ( FATOR DE TERPERATURA NA JUNCAO QUENTE )
FTC(I) « .000000 ( FATOR DE TERPERATURA HA JUNCAO FRIA )

I* 4 HL(I) * .30 CR ( CORPRIREITO DO ELEREITO >
AR(I) « 49.36800 CH2 ( AREA TRANSVERSAL DO ELEREITO )
DELT(I) « .007S0CR ( INTERVALO ENTRE OS NOS )

TH(I)« 1026.7 R ( TERPERATURA RA JUNCAO QUENTE )
TC(I) * 873.1 K ( TERPERATURA RA JURCAO FRIA )

FTH(I)« .000000 ( FATOR DE TERPERATURA RA JUNCAO QUENTE )
FTC(I) * .000000 ( FATOR DE TERPERATURA NA JUNCAO FRIA )

Is S HL(I) * .30 CR ( CORPRIRERTO DO ELERERTO )
AR(I) « 49.36800 CH2 ( AREA TRANSVERSAL DO ELEREITO )
DELT(I) • .00750CR ( INTERVALO EITRE OS IOS )

TH(I)« 1026.7 X ( TEHPERATURA IA JUNCAO QUENTE )
TC(I) > 873.1 K ( TEHPERATURA NA JUICAO FRIA )

FTK(I)» .000000 ( FATOR DE TERPERATURA RA JUNCAO QUENTE )

rrc(i) • .oooooo ( FATOR DE TERPERATURA NA JUNCAO FRIA )
1= 6 KL(I) > .30 CR ( CORPRIBENTO DO ELERENTO )
AR(I) « 49.36800 CR2 ( AREA TRANSVERSAL DO ELERENTO )
DELT(I) > .007S0CH ( INTERVALO ENTRE OS NOS )

TH(I)> 1026.7 X ( TEMPERATURA RA JUNCAO QUENTE )
TC(I) > 873.1 K ( TERPERATURA NA JUNCAO FRIA )

FTH(I)* .000000 ( FATOR DE TEHPERATURA NA JUNCAO QUENTE )
FTC(I) » .000000 ( FATOR DE TERPERATURA NA JUNCAO FRIA )

RESISTÊNCIAS CALCULADAS ER OHMS
RUTI • .3931E-06 RUTS « .1721E-06 RPI • .2431E-03 RPS > .9947E-04
RTUB * .2110E-0S RCOB • .3714E-06

IJN * 1 RLOAD « .003051 RILIOHNS ( RESISTÊNCIA EXTERNA )
RCARGA * .3051E-05 OKNS

CONVERGÊNCIA 00 TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE
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CURB 3 2848.447 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF * .227 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI > .397SE-O6 (OHMS) ECl a .OOOOE*00 (VOLTS) CORRU » .2844E*04 (AMP)

RSEC * .1718E-06 (OHMS) EC2 * .OOOOE*OO (VOLTS) CORRUS * .2844E*04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO > .7057E-01 (OT/M2)
CAMPO PRIM. COR.* .7057E-01 (VB/H2)

CAMPO SEC. CALC.= .9244E-01 (VB/H2)
CAMPO SEC. COR. « .7396E-01 (WB/M2)

IJN > 2 RLOAD * .013562 MILIOHMS ( RESISTÊNCIA EXTERNA )
RCARGA * .1356E-04 OHMS

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN = 2S35.315 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF = .833 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

R'JI = .5702E-05 (OHMS) ECl * .1547E-01 (VOLTS) CORRU * .2468E*04 (AMP)

RSEC = .5378E-05 (OHMS) EC2 * .1568E-01 (VOLTS) CORRUS - .2374E*04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO « .6281E-01 (VB/M2)
CAMPO PRIM. COR.B .6281E-01 (VB/M2)

CAMPO SEC. CALC> .8228E-01 (HB/M2)
CAMPO SEC. COR. > .6583E-01 (VB/H2)

IJN > 3 RLOAD > .014021 MILIOHMS ( RESISTÊNCIA EXTERNA )
RCARGA • .1402E-04 OHMS

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN = 2523.189 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF = .854 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI = .5835E-05 (OHMS) ECl » .1377E-01 (VOLTS) CORRU = .2463E*04 (AMP)

RSEC = .5704E-05 (OHMS) EC2 » .1395E-01 (VOLTS) CORRUS - .2379E*04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO « .6251E-01 (WB/H2)
CAMPO PRIM. COR.» .6251E-01 (VB/M2)

CAMPO SEC. CALC.= .8189E-01 (VB/M2)
CAMPO SEC. COR. * .6551E-01 (UB/M2)

IJN = 4 RLOAD « .013970 MILIOHHS ( RESISTÊNCIA EXTERNA )
RCARGA * .1397E-04 CHMS

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN * 2524.523 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF * .852 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI = .5821E-05 (OHMS) ECl * .1371E-01 (VOLTS) CORRU * .2464E+04 (AMP)

RSEC = .5668E-05 (OHMS) EC2 * .1389E-01 (VOLTS) CORRUS » .2381E+04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO * .6255E-01 (WB/M2)
CAMPO PRIK. COR.» .6255E-01 (WB/M2)

CAMPO SEC. CALC* .8193E-01 (WB/M2)
CAMPO SEC. COR. • .65S5E-01 (VB/M2)

VPUMP > .2731E*01 (M/S) REYP • .11S5E+06

KMN s 1 VMASS
CAMPO
DPRES
VELBP
DPNEU

O
O CURN

PMECB
POTB"

1.800000
.6265E-01
.7454E*05
.2731E+01

-.6590E+05

XG/S) VVOL > .3911E-02 (M3/S)
WB/H2) CORRU > ,2464E*04 (AMP.)
N/M2) DPPUHP» .8639E*04 (N/H2)
H/S)
N/M2) X ERR0«-.7628E+03 (X)

.2526E*04 (AMP.)

.3379E*02 (NM/S) VOLTB > .1469E-01 (VOLTS)

.37091*02 (WATTS) POTMAX* .8904EO2 (WATTS)
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EFICB « .3795E«02 (X)

VHSEC * 1.788912 (KG/S) VtOLS » .3782E-02
CARSEC* .6555E-01 I US/12) CORRUS* .2381E*O4
DPRESS* .7621E»05 IB/112) DPUSPS* -8747E*04
VELBS > .61O7E*01 1R/S)
DP*EHS*-.«747E*05 (B/B2) XERR0S«-.7713E*03 (X)

R3ER0» O SRECB « .3308E*02 (NR/S) THECB > .CC87E*02 (BBV5)
VOLTS * .1430E-01 (VOLTS) POTS « -3611E*02 ÍHATTS)
EFICS * .3715E«02 (X) EFSIST» -6397E*00 (X)

ITERAÇÃO = 2 VHASS * 1.200000 (XC/S)

Kl= 2 TEMP. QUEUE PUR. « 1040.08 R TERP. FRIA PRIH. « 1000.00 K

S2« 3 TERP. QUESTS SEC. « 900.00 K TERP. FRIA SEC. > 860.25 K
VRSEC • 1.209802 (KC/S)

RESISTESCIAS CALCULADAS ER OHMS
RUTI * .3981E-06 RUTS * .1721E-06 RPI « .2441E-03 RPS * .9892E-04
RTUB * .2109E-0S RCOB * .3714E-06

U S « 1 RLOAD * .013962 RILIOBHS ( RESISTEBCIA EXTERNA )
RCAR6A * .1396E-04 OKRS

CORVERGESCIA DO TE OBTIDA ER 2 ITERAÇÕES ER CQRREVTE

CURS * 2955.308 AMPERES ( CORRESTE ELÉTRICA )

EFF « .995 X ( EFICIESCIA DE COSVERSAO )

RUI « .S818E-0S (OHMS) EC1 * .1371E-01 (VOLTS) CORRU * .2894E»04 (AMP)

RSEC • .5664E-05 (OKRS) EC2 * .1389E-01 (VOLTS) CORRUS = .2810E*04 (AMP)

CAMPO RAGSETICO * .7322E-01 (WB/M2)
CAHPO PRIH. COR.« .7322E-01 (UB/M2)

CAMPO SEC. CALC.s .9S91E-01 (VB/R2)
CAMPO SEC. COR. * .7673E-01 (WB/R2)

U S * 2 RLOAD » .010433 MILIOHRS ( RESISTÊNCIA EXTERNA )
RCARGA s .1043E-04 OKRS

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN « 3068.080 AMPERES ( CORRESTE ELÉTRICA )

EFF « .791 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI * .4033E-0S (OHMS) EC1 « .1072E-01 (VOLTS) CORRU * .3019E+04 (AHP)

RSEC = .3920E-05 (OHMS) EC2 * .1099E-01 (VOLTS) CORRUS » .29S2E*04 (AHP)

CAMPO MAGNÉTICO > .7601E-01 (VB/M2)
CAHPO PRIH. COR.» .7601E-01 (VB/N2)

CAMPO SEC. CALC.« .9957E-01 (VB/M2)
CAMPO SEC. COR. > .7966E-01 (WB/H2)

IJN > 3 RLOAD = .010374 RILIOHMS ( RESISTÊNCIA EXTERNA )
RCARGA s .1037E-04 OHMS

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES ER CORRENTE

CURN * 3070.053 AHPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF * .787 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI s .4016E-05 (OHMS) EC1 « .1113E-01 (VOLTS) CORRU • ,3020E*04 (AMP)

RSEC * .3877E-05 (OHMS) EC2 « .1140E-01 (VOLTS) CORRUS * .2950E*04 (AMP)

CAHPO MAGNÉTICO « .7606E-01 (HB/H2)
CAMPO PRIM. COR.» .7606E-01 (WB/N2)

CAKPO SEC. CALC.a .9964E-01 (WB/M2)
CAMPO SEC. COR. > .7971E-01 (WB/M2)

VPUMP « .1823E+01 (R/S) REYP « .7757E*05

KHN • 2 VHASS > 1.200000 (KG/S) VVOL > .2611E-02 (H3/S)
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CARPO
DPRES
VELIP
DPIEH

RIERO* O
MERO» o ami

PRECB
yon
EFICB

.7CME-01 un/n)

.3S«SE«OS 11/13)
1823E+01 i l / S )

-.32MS*0S (H/R2) X ERR0«-.lTtSE»O3 (X)

COMO * .30201*04 (AMP.)
DTtOV* .128TE*0S <R/R2)

.30701*04

.33C2E«02

.3787EO2
343t£*02

.RR/S) VOLTN «
WATTS) POTIAX»

.1234E-01

.97T7E«02
(VOLTS)
(WATTS)

VHSEC * 1.209*02 I
CARSEC* -7971E-01 <
OPRESS* .37C9E+0S I
VELIS * .412SE*01 I
DP«EHS«-.24S1E»OS I

.ES/S) WOLS * .2SS4E-02
VB/R2) CORRQS* .2950E«04
R/M2) DPORPS» .I31«C«O5
I/S)
• /12) XEU0Ss-.ltC0E*03 (X)

3
M3ER0* 0* SRECI « .33MEO2 ( n / S ) TIECB « .«729E*02 ( m / S )

VOLTS « -1192E-01 (VOLTS) POTS « .3SS9E*02 (VATTS)
EFZCS « .3443EO2 (X) EFSIST» .S419E*00 (X)

ITERAÇÃO = 3 VHASS * .tOOOOO (EC/S)

Ml* 2 TERP. QOEITE P»I>. « 1040.11 E TEMP. FMA P R » . *

«2= 4 TERP. QUECTE SEC. * 9 0 0 . 0 0 E
VKSEC * .tOO9«l (EG/S)

TEEP. FEIA SEC. *

1000.00 E

•39.97 E

RESISTÊNCIAS CALCSLAOAS E> OHHS
RUTI * .3981E-06 W T S * .1721E-04 RPI * .24S4E-03
RTUB * .210SE-0S KCOI * .3714E-04

KPS s .9802E-04

IJI 1 «LOAD * .010374 IILIOHBS
RCAftGA « .1037E-04 U B S

( IESISTEICIA EZTEUU )

COSTERCEJICIA DO TE OBTIDA EX 2 ITERAÇÕES El CORKEITE

COM * 37S7.48S ARPERES ( CORRERTE ELÉTRICA )

EFF = .962 X ( EFICIBICIA DE CORTERSAO )

RUI s .4016E-05 (OHHS) E M * .1113E-01 (VOLTS) CORRU * .370CE*04 (ARP)

RSEC = .3831E-0S (OHRS) EC2 = .1141E-01 (VOLTS) COR&US « .3C3SE«04 (ARP)

CARPO RACKETICO > .9310E-01 (VB/R2)
CARPO PRIR. COR.* -9310E-01 (WI/H2)

CARPO SEC. CALC.* .1219E»00 (VB/R2)
CARPO SEC. COR. * .97SCE-01 (VB/H2)

IJR * 2 RLOAD * .00793* RILIOHRS
RCARGA * .793CE-0S OHRS

( RESISTERCIA EZTERHA )

COHVERCEKCIA 00 TE OBTIDA ER 2 ITERAÇÕES EN CQRREHTE

CURR = 3859.195 ARPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF = .7C9 X ( EFICIEKCIA DE COHVERSAO )

RUI - .2822E-05 (OBRS) EC1 • .9104E-02 (VOLTS) CORRU « .3tl6E*04 (ARP)

RSEC - .2638E-0S (OHRS) EC2 » .9227E-02 (VOLTS) CORRUS « .37S8E*04 (ARP)

CARPO RA6VETIC0 * .95C2E-01 (WI/R2)
CARPO PRIH. COR.» .9562E-01 (VB/R2)

CARPO SEC. CALC.» .1252E«00 (VB/R2)
CAHPO SEC. COR. « .1002E*00 (WB/H2)

IJR 3 RLOAD » .007914 RILIOHHS
RCARGA » .7914E-05 OKHS

( RESISTERCIA EZTERRA )

COKVERGERCIA DO TE OBTIDA ER 2 ITERAÇÕES ER CORRERTE

CUR» « 3860.146 AHPERES ( CORRERTE ELÉTRICA )

EFT « .767 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI • .2816E-05 (OKHS) EC1 • .93S1E-02 (VOLTS) CORRU • .3816E*04 (ANP)

RSEC * .2622E-0S (OHRS) EC2 • .9477E-02 (VOLTS) CORRUS > .37S7E*04 (ANP)



CARPO RAORXICO * .9SC4S-O1
CAHK nxi. coa.» .wctt-oi
CARPO SEC. cite.»
CARPO sec. c « . •

.i3S3t«oo

.ioe»«oo

(U/R2)

vmnm
(w/n)(w/n)

tram « .m«c*oi (•/$)
KRR « 3

R1ERO* 0
R2ER0* 0

VRASS *
CARPO « .9SC4S-O1
DPIXS * .1731t*OS
VELBP * .121tC«01
DPRSH « .314«E*O4

COM

¥
MO)

(n/s;.MlfSM
.20MC*OS

lUEKOx 0

.3M9E*02

.419TE«O2

.3O2«E«O2

VRSCC * .tOOMl
.1002E«OO
.1M2C«OS

VÉUS « .2T2SE««1
DPREKS* .30S2C*04

SRECS * .3M1E«42
VOLTS « .1013E-O1
EFICS * .3020C*02

rs)

ITERAÇÃO * 4 VRASS • 1.

RI* 2 TEMP. qVERTE P9-IR.

RJ* 3 IERP. QUAJI1 SCC

.RI/S) VOLT1 *
«ATTS) POTRAX» .11T9C«O3

K/S) VTOLS * .1M7E-02
MS7R2) CORMS* .37STC»04
I/R2) DPOPS» .2111E*OS
R/S)
R/M2) XERROS* .14COC«O2

(RB/S) TREC» > .T130C*02
CVOLTS) M IS « .390*E*02
(X) EFSI5T» .4«3*E»O0

(KVS)

1041.09 E

(X)

(VOLTS)

(«ATTS)

M/5

(X)

* «oe.oo i
MS234 (I6/S)

TO». Ft» na.
nv. nu* ssc. *

1000.00 I

ROTI
tLVJM

USISTEKIâS CALCOUBAS Ei
.3MXE-0C JOTS * .1721E-0C
-2107E-0S KCOB « .3T14E-0*

* .244W-OJ RPS * .MS4E-04

IJ» RLOAD « . 0 0 7 9 U I I U O B B ( IESISTEKIA ETTEUU )
kCABU * .T»ttE-OS OBIS

COBTEMOICI* DO TC OITXDA El 2 XTEUCOES EH COMtESTE

COR» « 3444.41» AMPERES ( COUEITE ELÉTRICA )

EFF * .MS t ( EFICIEKIA DE C0VTEUAO )

RVI « .2 t l«E-0S (ORXS) EC1 « .93S1E-O2 (VOLTS) C0M0 * .3401E»04 (ARP)

RSEC > .2C24E-0S (ORB) EC2 « .MT9E-02 (VOLTS) COtROS * .3342E*04 (AW)

CAMPO RAGXETICO « .tS34E-01 (HI/12)
CARPO » » . COR.» .SS34E-01 (WI/R2)

CARFO SEC. CALC.* .tlllE»M (VI/K2)
CARPO SEC. COR.. * .IS43E-01 (VI/R2)

IJ» 2 «LOAD * .009104 IILIOKKS
RCAKGA * .9104E-0S OHMS

( RESI5TEKCIA EXTERSA )

COKVERCEMCIA 00 TE ORTIOA ER 2 ITERAÇÕES ER CORRERTE

CUM > 3399.410 ARPERES ( CORRERTE ELÉTRICA )

EFF « .772 X ( ETICIERCIA DE CORVERSAO )

RUI > .3413E-0& (ORRS) EC1 » .1042E-01 (VOLTS) CORRÜ * .33S2E»04 (ARP)

RSEC * .3212E-0S (OHRS) CC2 > .10S2E-01 (VOLTS) CORROS * .32I7E*O4 (ARP)

CARPO RACRETICO • .M23E-01 (HB/R2)
CARPO PRIR. COR.* .M23C-01 (W/R2>

CARPO SEC. CALC.» .1103E«00 (WI/R2)
CARPO SEC. COR. > .M27E-01 (VB/R2)

IJR 3 RLOAO • .009119 RILIOHRS
RCARCA « .9119E-0S OHRS

( RESISTERCIA CXTERXA )

CORVERCEHCIA 00 TE 01TIDA ER 2 ITERAÇÕES ER CORItERTE



CVRR > 3399.0S4 A R K U S ( CORRERTE ELÉTRICA )

EFT « .773 X ( mCIERCIA M CORVERSAO )

ROI « .341SE-O5 (OMS) ECI « .1020E-01 (VOLTS) COMB * .33S2EO4 (ART)

RSEC « .3223E-OS (QMS) EC2 > .1O3M-OI (VOLTS) CORRBS * .32MS*0« (ARP)

CARPO RACRETICO •
CARPO MIR. CM.* .M31S-01

CARPO SEC. CALC.» .tl«3E»O0 (WR2)

CARPO SEC. CM. * .0R2SE-01 (M/R2)

VPÜRP * .1S21E*O1 (R/S) RETP * .M92E«0S

RC/S) «VOL * .2170E-03
KR/R2) CCRM « .3352E*«4
R/R2) M I M I » .1SS2E«OS

VRASS * 1.
CARPO * .M21E-01
DPUS « .2S03S*0S
VELRP * .1S21E*O1
DPRER «-.1OO1E«OS

R1ES2* O
R2HUJ* 0 CVRR

H3E&0*

PRECR *
POTR *
EFICR •

VRSEC «
CARSEC*
DPRESS*
VELRS *

0 SRECR *
VOLTS *

ITERAÇÃO * S VRA

R:* 2

V2< 3

RUTI *
RTUI >

.3446E*02

.394M*02

.32T1E*O2

.995234
.M3SE-01
.2«S7E«0S
.33f«E*0l

.3414E«02 i

.109SE-01 i

.3241E*O2 i

SS * .900C

TERP. QOERTE PRIR. *

RR/S) VOLT» *
•ATTS) POTRAI*
I)

RC/S) WOLS «
«R/R2) CORNS*
R/R2) RPORPS*

R/R2) XERROS*-

RR/S) TRECB >
VOLTS) POTS *
13 ETSIST*

«0 (KC/S)

.1162E-01

.10S4E«03

.2099E-02

.U33E*02

.«0S0E«02

.3722E«02

.S032E«00

(VOLTS)
(WATTS)

(R3/S)
(ARP.S

(X)

8»
10S3.43 R TERP. FRIA PUR. * 1000.00 E

TER?. QOERTE SEC. * 900.00 E TERP. FRIA SEC. • 846.66 R
VRSEC * .901407 (KC/S)

RSSISTERCIAS
.3MIE-06
.2107E-OS

CALCULADAS ER ORRS
RtfTS * .1721E-06 RPI * .24S0E-03 RPS * .SS32E-04
RCOI * .3714E-06

US * 1 RLOAO * .009117 RILIOKRS ( RESISTEXCIA EXTE4BA )
RCARGA * .9117E-0S ORRS

CORVERGERCIA DO TE 01TIDA ER 2 ITERAÇÕES ER CORRERTE

COSR * 3S78.310 ARPERES ( CORRERTE ELÉTRICA )

EFT » .813 X ( EPICIERCIA DE CORVERSAO )

RUI * .34HE-05 (ORRS) ECI « .1028E-01 (VOLTS) CORRO * .3S31E*04 (ARP)

RSEC * .322IE-OS (ORRS) EC2 * 103IE-01 (VOLTS) CORROS * .3467E*04 (AÜP)

CARPO RACRETICO • .M66E-01 (WR/R2)
CARPO PRIH. COR.* .MC6E-0I (HS/R2)

CARPO SEC. CALC.* .1161E*00 (VR/R2)
CARPO SEC. COR. « .9291E-01 (VS/R2)

U N * 2 RLOAO * .008S33 RILIOKRS ( RESISTERCIA EZTERRA )
RCARGA • .8S33E-0S OKRS

COXVERCERCIA DO TE OITIOA ER 2 ITERAÇÕES ER CORRERTE

CUR» * 3601.377 ARPERES ( CORRERTE ELÉTRICA )

EFF * .769 X ( EFICIEKCIA DE CORVERSAO )

RUI * -31I9E-05 (OKRS) ECI * .9747E-02 (VOLTS) CORRU • .3SS6EO4 (ARP)

Rsr.C * .2936E-05 (OHHS) EC2 « .9896E-02 (VOLTS) CORR'JS « .349SE»04 (AH?)

CAMPO RACXETICO * .S923E-01 («»/H2)
CAKfC PRIR. COR.* .8923E-01



142

cavo SEC. caw.* .stoo&oo
t

in • i
• .outt-ot

Err *

RUI * -3I17C-0S (OMS) B i • .M1OC-O2 (VOLTS)

RSEC * .2V92E-OS (ORBS) EC3 • .tOOK-OS (VOLTS)
c a v o RACBCTICO > .BOSSC-M
cavo ma. coa.«

• s

uoo* •
•2ER0* O

cavo SR. caie.* .uost>oo
R . COR. • .NStt-Ol

« .13C0E*! (B/S)

[•*/»_

me» * .3ts«E*«a
.«OMOT I

VOLT* > . M 2 3 t > 0 t (VOLTS)

(ians)

:—i it>(1/12) XERR0S«-.2lSlE*Q2 (X)

R3ER0» 0 SRRR • .3400E*O2 ( H / S ) TBRB * .CS«fC*02 (Bl/S)
VOLTS * .tOSCt-Ol (VOLTS) NTS * .3OME*02 (WATTS
EFXCS * .31«TE*O2 ( I ) ETSIST* .4M2C*00 (X)

ITERacaO s C VRASS > .OSOOOO ( K / S )

• t « 2 TEV. QOEITE MIR. « 10M.M I TE». FRIA PR». *

n* 2 TEV. qonnt SEC. > soo.oo E TEV. FUA S R . «
VBSEC « .tSSOCl ( I C / S )

REsiSTsacias CALCVLaoas a ORBS
RQTI * .3M1E-0C ROTS * -172IE-O» RfX * .24S2E-O3 RfS * .MX9E-04
RTOB » .2S0CE-0S RCOO « .3714C-M

1000.00 i

« 1 RUMO > .000S2T RIUOMS
RCARCA > .«S27E-0S

( Bisxsmcia EXTEMU )

COBVERCEHCia M TE ORTTM ER 2 ITERAÇÕES ER CORMRTE

COM « 370S.031 aVERES ( CORRERTE ELÉTRICA )

ETT « .7tt X ( ETICIERCIA OE CORVERSM )

RUI * .31I7E-OS (OHRS) EC1 > -M10E-02 (VOLTS) CORRO * .3M3E*04 (AR7)

RSEC * .2932E-0S (OHRS) EC2 > .MCOE-02 (VOLTS) CORROS > .3MIE*O4 (AW)

CARTO RACHETXCO • .tlttC-Ol
MIR. COR.» .MRtE-Ol

.1204E»00

.M2K-01
cum SEC. CALC.»
CARTO SEC. COR. •

IS* « 2 RLQAD > .00*230 RILtORHS
RCARCA > .0230E-0S ORHS

( RESISTÊNCIA EXTERM )

COIVERCESCIA DO TE OBTIDA ER 2 ITERAÇÕES EH CORREITE

CUM « 3720.»»2 ARTERES ( CORRERTC ELÉTRICA )
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EFF * .768 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI > .2967E-0S (OHMS) EC1 = .9544E-02 (VOLTS) CORRU = .3676E+04 (ANP)

RSEC • .2785E-05 (OHMS) EC2 « .9704E-02 (VOLTS) CORRÜS = .3616E+04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO • .9219E-01 (VB/H2)
CAMPO PRIM. COR.' .9219E-01 (UB/H2)

CAMPO SEC. CALC.» .1208E»0O (VB/H2)
CAMPO SEC. COR. > .9661E-01 (V8/M2)

IJN 3 RLOAD > .008228 MILIOHMS
RCARCA * .8228E-05 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN • 3721.112 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF « .767 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI s .2967E-05 (OHMS) EC1 > .9576E-02 (VOLTS) CORRU • .3676E»04 (AHP)

RSEC = .2783E-0S (OHMS) EC2 « .973SE-02 (VOLTS) CORRUS » .3616E+04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO • .9219E-01 (UB/H2)
CAMPO PRIM. COR.» .9219E-01 (VB/M2)

CAMPO SEC. C A L O .1208E»00 (VB/H2)
CAMPO SEC. COR. > .9661E-01 (WB/H2)

KMN

VPUMP * .1294E*01 (M/S) REYP * .SS43E»05

6

H1ER0»
H2ER0*

O
O

M3ER0* O

ITERAÇÃO

VMASS
CAMPO
DPRES
VELBP
DPNEV

CURN
PMECB
POTB
EFICB

VHSEC
CAMSEC
DPRESS
VELBS
DPNEUS

SMECB
VOLTS
EFICS

.850000
.9219E-01
.1929E+05
.1294E*01

-.2973E*03

.3721E*04

.3520E*02

.4108E+02

.3090E*02

.853061
-9661E-01
.2017E*05
.2903E*01

-.6873E*03

.3520E*02

.1036E-01
,3090E»02

KG/S)
WB/M2)
N/H2)
N/3)
M/M2)

(ANP.)
(NN/S)
(WATTS)
(X)
KO/S)
WB/M2)
N/H2)
M/S)
N/M2)

(NM/S)
(VOLTS)
(X)

VVOL > .18S3E-02
CORRU * .3676E*04
DPPUHP* .1900E+05

X ERR0«-.1565E*01 (X)

VOLTB »
POTMAZ>

.1104E-01

.1139E+03

VVOLS * .1798E-02
CORRUS= .3616E+04
DPUMPS* .1958E+05

(VOLTS)
(HATTS)

(M3/S)
(AMP.)
(N/M2)

XERR0S«-.2999E*01 (X)

TMECB «
POTS «
EFSIST'

.7040E+02

.3854E+02

.4743E*00

(NM/S)
(WATTS)
(X)

VMASS .826000 (XG/S)

Nl« 2 TEMP. QUENTE PRIM. « 1058.29 X

N2= 2 TEMP. QUENTE SEC. * 900.00 X
VHSEC > .826589 (XG/S)

RESISTÊNCIAS CALCULADAS EM OHMS
RUTI « .3981E-06 RUTS > .1721E-06 RPI
RTUB « .2106E-06 RCOB • .3714E-06

TEMP. FRIA PRIH. =

TEMP. FRIA SEC. »

1000.00 X

841.83 K

• .24S3E-03 RPS • .9810E-04

IJN 1 RLOAD •
RCARGA

.008227 MILIOHMS
.8227E-06 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN • 3782.642 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF • .780 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI > .2967E-0S (OHMS) EC1 > .9576E-02 (VOLTS) CORRU > .3737E+04 (AMP)

RSEC > .2784E-0S (OHMS) EC2 • .9736E-02 (VOLTS) CORRUS > .3677E*04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO >
CAMPO PRIH. COR.i

.9372E-01

.9372E-01

CAMPO SEC. CALC.' .1228E+00
CAMPOJSEC. COR. • .9821E-01

(WB/H2)
(WB/H2)

(WB/M2)
(WB/M2)
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IJN 2 RLOAD > .008072 HILIOHHS
RCARCA * .8072E-0S OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EN 2 ITERAÇÕES EN CORRENTE

CURM * 3789.049 AHPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF « .767 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI - .2892E-0S (OHMS) EC1 « .9450E-02 (VOLTS) CORRO « .3744E*04 (AHP)

RSEC * .2703E-0S (ORNS) EC2 "• .9S88E-02 (VOLTS) CORRUS > .3685E*04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO « .9388E-01 (VB/H2)
CAMPO PRIM. COR.» .9388E-01 (VB/N2)

CAMPO SEC. CALC* .1230E*00 (VB/H2)
CAMPO SEC. COR. « .9838E-01 (VB/H2)

IJN RLOAD •
RCARGA

.008071 MILIOHMS
.8071E-05 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN « 3789.112 ANPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF * .767 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI = .2892E-05 (OHMS) EC1 « .9466E-02 (VOLTS) CORRU • .3744E*04 (AMP)

RSEC * .2702E-05 (OHMS) EC2 " .9604E-02 (VOLTS) CORRUS * .3685E+04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO « .9388E-01 (VB/H2)
CAMPO PRIM. COR.* .9388E-01 (VB/H2)

CAMPO SEC. CALC> .1230E+00 (WB/H2)
CAMPO SEC. COR. > .9838E-01 (VB/H2)

VPUMP « .1256E*01 (M/S) REYP « .5385E«0S

KHN = 7

N1ER0*
H2ER0*

VMASS
CAMPO
DPRES
VELBP
DPNEW

CURN
PMECB
POTB
EFICB

.825000
.9388E-01
.1S29E+05
.1256E»01
.141SE*04

.3789E+04

.3544E+02
-4152E»02
.3059E»02

(KG/S)
HB/H2)
N/N2)
>i/s)

VVOL > .1799E-02 (M3/S)
CORRU • .3744E+04 (AMP.)
DPPUMP* .1970E+0S (N/M2)

H/N2) X ERRO* .7180E+01 (X)

VOLTB * .1096E-01
POTNAX* .1169E*03

M3ER0»

VNSEC « .826589
CAMSEC* .9838E-01
DPRESS* .1906E*05
VELBS > .2813E»01
DPNEWS* .1255E*04

SMECB * .3S39E*02
VOLTS * .1024E-01
EFICS • .3054E«02

(ANP.)
IMf/S)
I WATTS)
(X)
KG/S) VVOLS * .1742E-02
NB/M2) CORRUS* .3686E+04
N/M2) DPUNPS* .2032E*05
N/S)
N/M2) XERROS* .6177E*01

(NH/S) TMECB •
(VOLTS) POTS «
(X) EFSIST"

.7083E*02

.3879E*02

.4691E*00

(VOLTS)
(HATTS)

Í
N3/S)
ANP.)
N/M2)

(X)

m/s)
(WATTS)
(X)

ITERAÇÃO * 8 VMASS * .837500 (KG/S)

Ni» 1 TEMP. QUENTE PRIH. * 1057.42 X

N2* 1 TEMP. QUENTE SEC. « 900.00 K
VMSEC • .834582 (KG/S)

TEMP. FRIA PRIM.

TEMP. FRIA SEC. *

RESISTÊNCIAS CALCULADAS EM OHMS
RUTI * .3981E-06 RUTS * .1721E-06 RPI > .2452E-03 RPS
RTUB > .2106E-05 RCOB « .3714E-06

1000.00 X

842.39 K

.9813E-04

IJN 1 RLOAD * .008071 MILIOHMS
RCARGA « .80715-05 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

RUI

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN « 3764.245 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF s .762 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

.28&2E-05* (OHMS) EC1 « .9466E-02 (VOLTS) CORRU • .3720E+04 (AMP)
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RSEC = .2702E-05 (OHMS) EC2 « .9604E-02 (VOLTS) CORRUS * -3660E*04 (AMP)

CAMPO MAGMETICO « -9326E-01 (VB/M2)
CAKPO PRIM. COR.» .9326E-01 (VB/tt)

CAMPO SEC. CALC.s .1222E»00 (HB/M2)
CAMPO SEC. COR. • .9773E-01 (VB/H2)

UN RLOAD «
RCA&GA

.008133 MILIOHMS
.8133E-0S OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN = 3761.658 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF * .767 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI = .2929E-05 (OHMS) EC1 * .9546E-02 (VOLTS) CORRU * .3717E+04 (AMP)

RSEC - .2726E-0S (OHMS) EC2 = .9634E-02 (VOLTS) CORRUS « .3657E+04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO « .9320E-01 (VB/M2)
CAMPO PRIM. COR.» .9320E-01 (VB/N2)

CAMPO SEC. CALC.» .1221E+00 (WB/M2)
CAMPO SEC. COR. « .9767E-01 (WB/H2)

VPUNP » .127SE*01 (M/S) RETP • .6467E»0S

KHN = 8

H1ER0* O
M2ER0= O

VMASS
CAMPO
DPRES
VELBP
DPNEU

CURN
PKECB
POTB
EFICB

.837600
.9320E-01
.1879E«05
.127SE+01
.6274E*03

.3762E+04

.3546E*02

.4145E*02
•3081E*02

(KG/S)
IVB/H2)
IM/H2)
<M/S)
(M/H2)

W O L > .1826E-02
CORRO « .3717E*04
DPPUMP* .1942E*05

(M3/S)
(AMP.)
(N/H2)

X ERRO* .3231E+01 (X)

VHSEC « .834582
CAMSEC* .9767E-01
DPRESSs .1939E+05
VÉUS * .2840E*01
DPNEWS* .6262E«03

!

AMP.)

NM/S) VOLTB » .1102E-01
WATTS) POTMAX* .1151E+03
KG/S) VVOLS « .1759E-02
UB/R2) CORRUS* .3657E*04
N/M2) DPUMPSs .2002E+05
M/S)
N/M2) XERRQS* .3128E*01
(NH/S)
(VOLTS)

XERRQS

H3ER03 O SHECB » .3S21E*02
VOLTS = .1026E-01 ,
EFICS * .30S9E+02 (%)

ITERAÇÃO = 9 VMASS = .843750 (KG/S)

NI* 2 TEMP. QUENTE PRIM. * 1057.00 K

TMECB " .7066E*02
POTS « .3858E+02
EFSIST" .4713E+00

(VOLTS)
(WATTS)

(M3/S)
CAHP.)
(N/M2)

(X)
(NH/S)
(WATTS)
(X)

N2= 1 TEMP. QUENTE SEC. » 900.00 K
VMSEC * .84127S (KG/S)

RESISTÊNCIAS CALCULADAS EH OHMS
RUTI * .3981E-06 RUTS » .1721E-06 RPI
RTUB s .2106E-05 RCOB « .3714E-06

TEMP. FRIA PRIM. «

TEMP. FRIA SEC. *

1000.00 K

842.85 K

« .24S2E-03 RPS « .9315E-04

IJN = 1 RLOAD *
RCARGA

.008135 HILIOHMS
.8135E-05 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EH 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN • 3746.119 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF « .765 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI « .2931E-05 (OHMS) EC1 • .9546E-02 (VOLTS) CORRU « .3701E+04 (AMP)

RSEC s .2727E-05 (OHMS) EC2 > .9627E-02 (VOLTS) CORRUS > .3642E*04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO • .9281E-01 (WB/M3)
CAMPO PRIM. COR.' .9281E-01 (WB/M2)

CAMPO SEC. CALC.» .1216E»00 (WB/M2)
CAMPO SEC. COR. > .9726E-01 (WB/M3)

IJN 2 RLOAD > .008172 MILIOHMS
'RCARGA • .8172E-05 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )



CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EU CORRENTE

CURN = 3744.583 AMPERES ( COMENTE ELÉTRICA )

EFF » .767 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI * .2948E-0S (OHHS) EC1 * .9S70E-02 (VOLTS) CORRO * .3700E*04 (ARP)

RSEC * .2747E-05 (OHMS) EC2 * .9665E-02 (VOLTS) CORRDS * .3640E»04 (AM?)

CAMPO MAGNÉTICO * .9278E-01 (VB/N2)
CAMPO PRIM. COR.» .9278E-01 (UB/M2)

CAMPO SEC. CALC.« .121SE*00 (WB/M2)
CAMPO SEC. COR. « .9722E-O1 (VB/N2)

KKN

VPOMP « .1284E«01 (N/S) REYP * .5S04E*0S

9

NlEROa
H2ER0*

O
O

VMASS
CAMPO
DPRES
VELBP
DPNEH

CORN
PMECB
POTI
EFICB

VMSEC
CAMSEC
DPRESS
VELBS
DPHEWS

.•43750
.9278E-01
.1904E*0S
.1284E*O1
.1981E»03

KG/S)
VB/M2)
N/N2)
H/S)
N/M2)

W O L « -1839E-02
CORRO « .3700E*04
DPPOMP* .1924E»05

X ERRO» .1029E«01 (X)

.374SE»04 (AMP.)

.3S39E*02 INM/S) VOLTB « -1104E-01 (VOLTS)

.4134E«02 (WATTS) POTMAX* -1146E*03 (WATTS)

.308»E*02 (X)

.«41275
.9722E-01
.1967E*05
.2863E*01
.1623E+03

KG/S) WOLS
HB/M2) CORRVS
N/N2)
M/S)
N/M2)

DPUHPS»

XERROS'

.1773E-02

.3640E«04

.1984E»05

(M3/S)
(AMP.)
(N/M2)

.8183E*00 (X)

SMECB
VOLTS
EFICS

.3516E*02

.1029E-01

.3069E*02

(NR/S) TMECB
(VOLTS) POTS

-7055E+02 (MM/S)
.3852E+02 (WATTS)
.4725E+00 (X)

H3ER0= O
VOLTS » .1029E-01 (VOLTS)

EFSIST'

ITERAÇÃO * 10 VHASS > .846875 (KG/S)

Ml* 1 TEMP. QUOTE PRIM. * 1056.79 X TEMP. FRIA PRIM. =

112= 1 TEMP. QUENTE SEC. > 900.00 X
VMSEC s .845317 (KG/S)

RESISTÊNCIAS CALCULADAS EH OHMS
RUTI = .3981E-06 RUTS > .1721E-06 RPI
RTUB • .2106E-05 RCOB « .3714E-06

TEMP. FRIA SEC. =

1000.00 X

843.12 K

.2452E-03 RPS « .9816E-04

1 RLOAD « .008174 MILIOHMS
RCARGA > .8174E-05 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURM * 3736.065 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF • .766 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI s .2949E-05 (OHMS) EC1 » .9570E-02 (VOLTS) CORRU « .3691E+04 (AMP)

RSEC • .2747E-05 (OHMS) EC2 > .9661E-02 (VOLTS) CORRUS * .3631E+04 (AMP)

CAMPO MAGNÉTICO • .9256E-01 (WB/M2)
CAMPO PRIM. COR.» .9266E-01 (HB/M2)

CAMPO SEC. CALC.» .1213E»00 (W8/M2)
CAMPO SEC. COR. • .9700E-01 (WB/M2)

IJN 2 RLOAD • .008194 XILIOHMS
RCARGA • .8194E-05 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN « 3735.212 AHPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF • .767 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI = .2957E-05 (OKKS) EC1 • .9580E-02 (VOLTS) CORRU = .3690E*04 (AMP)

RSEC « .2760E-05 (OHHS) EC2 « .9686E-02 (VOLTS) CORRUS * .3630E*04 (AMP)



CAMPO RACIETICO
CAMPO Pai». CO*.

.92S4E-01

.92S4E-01

CAMPO SEC. CALC.s -1212E»O0
CAMPO SEC. COR. « .9698E-01

(WB/M2)
(W1/M2)

(HB/R)

KMI

VPDMP

10

.1289E»01 (R/S) RETP « .S524E*0S

VMASS • .MCSTS
CAMPO « .9254E-01
DPRES > .1917E*05
VELBP > .1289E»01
DPMEW «-.2S43E«02

(KC/S) W O L * .1846E-02
HB/12) CORRU > .3690E+04

DPPUMP» .1914E»0S

M/M2) X ERR0«-.1328E*00 (X)

H1ER0»
H2ER0*

0
0 CURM «

PRECB «
POTB «
EFICB «

.3735E»04

.3S34E*02

.4126E*02

.3091E»02

(ARP.)
(MM/S)
(WATTS)
(X)

VRSEC * .845317
CAMSEC» .9698E-01
DPRESS* -1984E*05
VELBS 3 .2877E*01
DPNEWS»-.1083E*03

H3ER0" SMECI
VOLTS
EFICS

.3515E*02

.1031E-01

.3075E»02

VOLTB « .1105E-01 (VOLTS)
POTHAX» .1143E*03 (WATTS)

KC/S) VVOLS * .1781E-02 (M3/S)
WB/M2) COMUS» .3630E*04 (ARP.)
IM/M2) DPORPSs .1973E»05 (M/M2)
R/S)
N/M2) XERR0S«-.5486E»00 (X)

(MM/S) TMECB » .7049E»02 (HM/S)
(VOLTS) POTS * .3850E*02 (WATTS)
(X) EFSIST» .4733E+00 (X)

ITERAÇÃO * 11 VMASS > .845313 (KC/S)

Nl« 1 TEMP. QUEMTE PRIM. * 1056.89 X

R2= 1 TERP. QUEMTE SEC. * 900.00 K
VHSEC * .845189 (KC/S)

TEMP. FRIA PRIM.

TERP. FRIA SEC. *

1000.00 K

843.11 X

RESISTÊNCIAS CALCULADAS EM OHMS
RUTI = .3981E-06 RUTS » .1721E-06 RPI
RTUB « .2106E-05 RCOB * .3714E-06

« .2452E-03 RPS * .9816E-04

IJK 1 RLOAD a
RCARGA

.008195 MILIOHMS
.8195E-05 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERMA )

V,.

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM 2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

CURN * 3737.136 AMPERES ( CORRENTE ELÉTRICA )

EFF * .768 X ( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI • .2958E-05 (OHMS) EC1 > .9580E-02 (VOLTS) CORRU « 3692E+04 (ANP)

RSEC * .2760E-05 (OHMS) EC2 • .9683E-02 (VOLTS) CORRUS « .3632E+04 (AMP)

CAHPO HACNETICO * .92S9E-01 ÍWB/R2)
CAHPO PRIM. COR.* .9259E-01 (VB/M2)

CAMPO SEC. CALC.» ,1213E*00 (HB/H2)
CARPO SEC. COR. * .9703E-01 (VB/M2)

IJN 2 RLOAD * .008189 MILIOHMS
RCARGA • .8189E-05 OHMS

( RESISTÊNCIA EXTERNA )

CONVERGÊNCIA DO TE OBTIDA EM

CURN « 3737.375 AMPERES

EFF « .767 X

2 ITERAÇÕES EM CORRENTE

( CORRENTE ELÉTRICA )

( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI >

RSEC

.2953E-05 (OHMS) EC1 *

.2759E-05 (OHMS) EC2

.9564E-02 (VOLTS) CORRU « .3692E*04 (AJfP)

> .9687E-02 (VOLTS) CORRUS • .3632E*04 (ARP)

KMN

CAHPO MAGNÉTICO « .9260E-01 (HB/H2)
CAHPO PRIM. COR.» .9260E-01 (VB/M2)
CAHPO SEC. CALC.» .1213E»00 (WB/N2)
CAHPO SEC. COR. • .9704E-01 (VB/N2)

VPUHP » ,1287E*O1 (H/S) REYP > ,S513E»06
11 VHASS » .845313 (KG/S) VVOL « .18436

CARPO • .92601-01 (VB/H3) CORRU • .3692E»04
DPRES » .1910E«0S (N/R2) DPPUHP» ,1916E*0S
"VELBP • ,1287E*01 (H/S)

02 (H3/S)
04 (AHP.i
05 (N/H2)



\

DPMEV * .«0$3E«02 (M/M2) X EJtRO» .31S9E»00 (X)

RtEROs O
M2ER0* O CUM * -3737E*O4 i

PHECB * .3S32E«O2 <
POTB > .4124E«O2 I
EFICB * .3O««£«O2 I

VMSEC * .t4Slt9 I
CAMSEC* .9T04E-01
DPRESS* .19ME*OS
VÉUS « .287«E«O1 i
DPHEVS*-.79«1E*O2 I

H3ERO* O SMECB * -3S19EH)2
VOLTS * .1031E-01
EFICS « -307«E»02

AMP..
• M / S ) VOLTB « .1104E-0X (VOLTS)

TTS) POTMAX* . 1 1 4 4 E * 0 3 (WATTS)
i

EG/S) WOLS « . lTt lE-02
HB/M2) COMOS* .3«32E*O4
M/M2) DPOMPS» .1»T«E«OS

R/M2) XEM0S*-.«040E«00 (X)

S/S) TMECB « .TOS1E*O2 (RH/S)

LTS) POTS « .3tS4E*O2 (WATTS)
EFSIST» .4731E*00 (X)

(n
Is

ITERAÇÃO * 12 VMASS * .B4«094 (EC/S)

Mia i TEMP. QOERTE PRIR. « 10SC.M E

M2= 1 TEMP. QOEMTE SEC. « 900.00 E
VMSEC « .845739 (R6/S)

RESISTEICIAS CALCULADAS EM ORMS
ROTI • .3991E-OC ROTS « .1T21E-0C B
RTUB > .210CE-0S RCOB • .3714E-OI

TEMP. FRIA PRIM. « 1000.00 E

TEMP. FRIA SEC. * «43.15 E

« .2452E-03 RPS > -9916E-04

IJM * 1 . 0 M 1 W MIUOIMS
.•im-os

( tESISTEKXA EXTEMA )

comacEMciA M TE OSTIOA EM

COM * 3735.«24 AMPERES

EFF « .T«7 X

2 ITERAÇÕES EM COMEMTE

( COMEMTE ELÉTRICA )

( EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO )

RUI = -29S2E-05 (OHMS) ECl a

RSEC * .27S9E-05 (OHHS) EC2

.9S44E-02 (VOLTS) COMO * . 3»1E*O4 (ARP)

' . M M E - 0 2 (VOLTS) COM0S « .3«31E»04 (ARP)

CAHPO MACMETICO •
CAMPO PRIR. COR.»

CAMPO SEC. CALC>
CAMPO SEC. COR. >

.92SCE-01

.92SCE-01

-1212E+00
.9700E-01

(HB/R2)
(HI/M2)

(HB/H2)
(HB/M2)

VPOMP * .12ME»01 (M/S) RETP > -S519E*0S

12 VMASS > . M « 0 9 4
CAMPO « .92SCE-01
DPRES * .1914E*05
VEUP * 128t£«01
DPMEU • .1289E*02

(EC/S)
IHB/M2)
IM/M2)
IM/5)
(M/M2)

W0L «
CORRU a
DPPORPa

.1I45E-02

.3C91E«04

.1915E»05

(H3/S)
(AHP.)
(R/M2)

X ERRO» .6731E-01 (X)

R2ER0*
O
O COM

PHECB
POTB
EFICB

.3736E*04
-3532E*02
.4124E*02
-3090E»02

K3ER0» O

VRSEC * .945738
CARSEC* .9700E-01
DPRESS' .1986E»05
VELBS * .2878E»01
DP«EWS«-.n95E*03

SHECB « .3S18E*02
VOLTS > .1031E-01
EFICS « .3078E»02

(ARP.)
(RH/S) VOLTB > .1104E-01 (VOLTS)
I WATTS) POTHAXa .1143E+03 (WATTS)
(X)

WOLS a .1782E-02 (R3/S)
CORRUSa .3631E*04 (ARP.)
DPOMPS* -1974E*0S (R/R2)
XERR0Sa-.60S2E»00 (X)

88*
R/R2)
(RM/S)
(VOLTS)

TRECI «
POTS a
trsisT-

-7050E»02
.3853E»02
.4732E*00

(RR/S)

í?5m)

•••* O PRIHARIO COHVERCIU •••••

••»••••••••• FIR DE CÁLCULOS DA BORBA ••••••••••••



vakat -vi*1* 'v

TABELA DE DADOS PARA GRAFICO (PRIMÁRIO)
CURH(ANP)V»US(KG/S)YV0!.<M3/S) VVOL(GPH)DPRE(II/II2)PBON(N/M2) DPRE(PSI) PBOH(PSI) PMECB (U) VOLTB (V) PELE.B W EPIC.B X
.2525E*04 .1800E+01 .3911E-02 ,6200E*02 .7484E«0S .8639E«04 ,i082E*02 .1264E+01 ,3379E*02 .1469E-01 .3709E+02 .3796E*02
.3070E*O4 .1200E*01 .2611E-02 ,4140E«02 .3S85E«05 .1287E+05 .5202E*01 .1868E+01 .3362E*02 .1234E-O1 .3787E*02 .3438E*02
.3860E+04 .8000E*00 .174SE-O2 ,2766E*02 ,1731E*05 .2046E+05 .2512E*O1 .2969E+01 .3569E«02 .1087E-0X .4197E+O2 .3026E*02
.3399E+O4 .1000E*01 .2178E-02 ,3453E«02 ,2583E*O5 .1582E+05 .3748E*01 .2296E+01 .3446E»02 .1162E-01 .3948E*02 .3271E*02

.3602E»O4 .9000E+00 .196x£-02 .31O9E*O2 .2138E+05 .1779E*05 .31O2E*01 .2581E*01 .3488E*O2 .U23E-01 .4043E*02 .3154E*02

.3721E+04 .8500E*00 .1853E-02 .2938E*02 ,1929E*05 .1900E+05 .2800E+01 .2757E*01 .3520E*02 .U04E-01 .4108E+02 .3090E*02
-3789E+04 .825OE+OO .1799E-02 .28S2E+02 .1829E*05 .1970E+05 .26S4E+01 .2859E*01 .3644E*02 .1096E-01 .4162E+02 .30S9E*02

.3762E+04 ,8375E*00 .1826E-02 .2895E+02 .1879E+05 .1942E+05 .2727E+01 .2818E»01 ,3S46E«02 .1J02E-01 .4145E+02 .3081E*02

.3745E+04 .8438E«00 .1839E-02 .29t6E«02 .1904E*05 .1924E*05 .2763E+01 .2792E*01 ,3539E«02 .1104E-01 .4134E+02 .3088E*02

.373SE+04 .8469E*00 .1846E-02 ,2927E*02 .1917E«0S .1914E»05 .2782E+01 .2778E+01 .3534E+02 .U05E-01 .4126E*02 .3091E*02

.3737E*O4 .84S3E«00 .1843E-02 .3921E«02 .1910E+05 .1916E*05 .2772E+01 .278tE*01 .3S32E+02 .1104E-01 .4124E*02 .3088E«02

.3736E*04 .8461E«00 .184SE-02 ,2924E*02 .1914E+05 .191SE*05 .2777E+01 .2779E*01 .3532E+02 .U04E-01 .4124E*02 .3090E+02
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CURVAS DA BORBA
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• —
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j

.12E-01»
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• —

._• ..+-—-* — • -• •-
1.0 1.2 1.4
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VOLTACEM MA BOMBA_• *.. • «—.—+ «

1.6

j
•

•

— •

1.8

i
•
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«
I
i
i
•
I

I
•

. lOE-01»-——• • — — • — — • - — — - •--—-•- 1 • — • •
.80 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

VRAS (KG/S)

POTÊNCIA MEC. BOMBA
36.

36.

35.

H

C

n
*
n
/ 35.

34.

34. •~. »--...*..-..»..-...»..— »._ •-—--•-
•80 1.0 1.2 1.4

VRAS (KG/S)
1.6 1.8



TABELA SE DADOS PARA GRAFICO (SECUNDÁRIO)
VNS(KG/S)VVOL(II3/S) VVOL(CPH)DPRE(N/N2)PB0ll(N/R2) DPRE(PSI) PBOM(PSI) PMECS («> VOLTB (V) PKECT (V) PELE.T V EFIC.S V.
.17«»E«O1 .3782E-02 .6995E+02 .7454E*0S ,8747E*04 .1108E*02 .1269E+01 .3308E*02 .1430E-0Í .6«87E*02 .8904E*02 ,3716E*02
.1210E«01 .2S54E-O2 .4O49E+02 .3S85E*05 .1318E*05 .5470E*01 .1912E*01 .33«6E*02 . IH2E-01 .6728E+02 .9777E«02 .3443E»02
.8010E*00 .1687E-02 .267SE«02 ,1731E*06 .2U1E+05 .2616E+O1 .3063E+01 .3BeiE*02 .1013E-01 .713OE*O2 ,U79E*03 .3020E*02
-99S2E*00 .2O99E-02 ,3328E*02 ,2583E*05 .1626E*05 .3865E+O1 .2360E*0J ,3414E*02 .109tE-0t .«e0E*02 .10S4E*03 .3241E»O2
.9014E*00 .19O0E-02 .3012E*02 .2138E+05 .1832E+05 ,3229E*O1 .2658E+01 .3480E*02 .10S6E-01 .«969EtO2 .U06E*03 .3147E»02
.8S3tE«00 .1798E-02 ,28S0E«02 ,1929E*O5 .1958E*06 .2927E«01 .2841E+O1 .3S20E+02 ,Í03«E-01 .7040E*02 .U39E*03 .3090E*02
.82C6E*OO .1742E-02 ,2761E*02 ,1829E*0S .2032E+05 .2767E»O1 ,2949E*01 .3639E+02 1024E-01 .7083E*02 .H69E*03 .3064E+02
.8346E«00 .1759E-02 ,2788E*02 .1879E*05 .2002E+05 .2814E»01 .290SE*01 .3521E+O2 .1026E-01 .7068E»02 .1161E*03 .30S9E+02
,8413E*00 .1773E-O2 .2810E+02 .1904E*05 .1984E*OS .2855E+01 .2878E*01 .3S16E+02 .1O29E-O1 ,7065E»02 .U4«E*03 .3069E»02
,84S3E*00 .Í781E-02 .2824E*02 .Í917E*OS .1973E*05 .2879E+01 .28«4E*0J ,3516E*02 .1031E-01 .7049E*02 .X143E»O3 .3076E*02
.MS2E*00 .1781E-02 .2823E«02 ,1910E*0S .1976E»0S .2879E+01 ,28«7E*01 ,3519E*O2 .1031E-01 ,7051E*02 .Ü44E+03 .3078E*02
.84S7E«00 .1782E-02 .282SE«02 .1914E+0S .1974E+0S .2882E+01 ,2865E*01 ,3518E*02 .1031E-01 .70S0E+02 .U43E*03 .3078E*02
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