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Resumo     

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento conceptual de um módulo de um sistema integrado de 

reflectometria para o projeto DEMO. A motivação surge pelo facto de os módulos, feitos de Eurofer97, 

estarem sujeitos a cargas térmicas elevadas, que nas simulações levam a superfície do módulo a atingir 

temperaturas superiores a 1300℃, bem acima da temperatura máxima de operação do material (550℃). 

Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de um sistema de arrefecimento que mantenha o 

módulo a temperaturas inferiores a 550℃ e que cumpra com os requisitos de fusão nuclear do DEMO. 

O trabalho aqui apresentado descreve o desenvolvimento conceptual de um módulo de reflectometria, 

bem como do respetivo sistema de arrefecimento em CAD, e a respetiva análise termoestrutural, com 

base no método dos elementos finitos. O modelo proposto apresenta uma redução de temperatura na 

superfície do módulo de cerca de 70% e uma temperatura máxima no módulo 20% inferior à 

temperatura máxima de operação do material. A nível estrutural, os deslocamentos na estrutura devido 

ao carregamento térmico foram determinados e são inferiores a 0,5% do comprimento deformado. As 

tensões obtidas foram comparadas com as tensões limite de elasticidade dos materiais, estando na 

sua globalidade abaixo dos valores de referência. Por fim, é proposta uma metodologia para o fabrico 

do módulo desenvolvido com base nos processos de fabrico utilizados no “Breeding Blanket”. Como 

trabalho a desenvolver futuramente, é sugerido um estudo mais aprofundado dos contactos entre os 

vários componentes do módulo, do sistema de fixação e dos métodos de fabrico dos componentes. 
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Abstract 

This dissertation presents a conceptual development of an integrated reflectometry system module for 

the DEMO project. Motivation arises from the fact that the modules, made of Eurofer97, are subjected 

to high thermal loads resulting in surface temperatures of the modules above 1300℃, well above the 

maximum material operating temperature of 550℃. Hence, it is necessary to develop a cooling system 

capable of maintaining the temperatures of the module bellow 550℃,while complying with the DEMO 

nuclear fusion requirements. The work here presented describes the conceptual development for the 

reflectometry module and its cooling system recurring to CAD models and thermo-structural finite 

element analyses. With this, a conceptual model is proposed presenting a modulus surface temperature 

reduction of about 70% and a maximum module temperature of 20% below the maximum material 

operating temperature. At structural level, the thermal displacements are determined to be less than 

0.5% of the deformed length. The stresses obtained are compared with the tensile yield stresses of the 

materials, being overall below the reference values. Lastly, a manufacturing methodology of the module, 

based on the manufacturing processes used in the Breeding Blanket, is proposed. For further work it is 

suggested a more detailed contact study of the module regarding the fixation systems as well as the 

manufacturing methods of the components. 
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1.  Introdução 

A energia é o veio central da vida da civilização moderna e do crescimento económico. Quanto mais a 

sociedade e a economia se desenvolvem, maior é a dependência que têm da energia. Como é possível 

ver na Figura 1.1, 86% da energia primária consumida provem de combustíveis fósseis. Além de serem 

um tipo de recurso não renovável, e, portanto, limitado, os combustíveis fósseis estão na origem de 

problemas ambientais que atraem cada vez mais a atenção no mundo.  

 

Figura 1.1 - Consumo de Energia Primária em 2015 [1] 

Para atender à crescente procura de energia, que deverá aumentar em mais de 30% até 2040 de 

acordo com dados de 2016 da Agência Internacional de Energia [2], e conseguir reduzir as emissões 

dos gases de efeito de estufa é necessário encontrar novas fontes de energia para substituírem os 

combustíveis fósseis. A energia nuclear tem sido considerada como um novo recurso energético de 

grande potencial e valor a ser explorado, uma vez que tem diversas vantagens em relação aos recursos 

tradicionais, assim como características sustentáveis, económicas, seguras e limpas.  

Existem dois modos de obter energia nuclear: a fissão que consiste em dividir um núcleo grande em 

vários de menor dimensão, e a fusão que funde núcleos pequenos num grande de grande dimensão. 

Na fissão nuclear, utilizada em bombas atómicas e reatores nucleares, a energia é produzida pela 

separação do núcleo de um átomo, geralmente, do elemento urânio devido às suas características 

favoráveis. Na fusão nuclear, a produção de energia advém da fusão de núcleos de átomos sob 

elevadas temperaturas, tal como acontece no Sol e noutras estrelas. Comparando com a fissão, a fusão 

é um processo mais seguro e que requer menos combustível. Deste modo, a fusão nuclear tem 

perspetivas promissoras de crescimento para ser a energia do futuro [3]. 

 

1.1 Processo de fusão e dispositivos Tokamak 

A fusão nuclear é uma reação através da qual dois núcleos leves de átomos, geralmente hidrogénio e 

seus isótopos (deutério e trítio), são combinados formando um núcleo mais pesado. Esta ligação é 

geralmente acompanhada pela emissão de partículas e pela libertação de bastante energia sob a forma 

de raios gama e de energia cinética das partículas emitidas. As principais reações de fusão são [4]: 
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• Fusão de um núcleo de deutério com um núcleo de trítio originando um núcleo de hélio com dois 

neutrões e 2 protões e libertando um neutrão e 17,6 𝑀𝑒𝑉 de energia, Figura 1.2: 

 𝐷 +𝑇 → 𝐻𝑒 
4 +𝑛+ 17,6 𝑀𝑒𝑉 (1.1) 

 

Figura 1.2 - Esquematização da reação de fusão nuclear – neutrões a azul e protões a amarelo (adaptado de [4]) 

• Fusão de dois núcleos de deutério dando origem a um núcleo de hélio com dois protões e um 

neutrão e libertando um neutrão e 3,2 𝑀𝑒𝑉  de energia: 

 𝐷 +𝐷 → 𝐻𝑒 
3 +𝑛 + 3,2 𝑀𝑒𝑉 (1.2) 

• Fusão de dois núcleos de deutério dando origem a um núcleo de trítio, um protão e 4,03 𝑀𝑒𝑉 de 

energia: 

 𝐷+ 𝐷 → 𝑇 + 𝑝 + 4,03 𝑀𝑒𝑉 (1.3) 

Para a realização de reações de fusão nuclear são essenciais três requisitos: temperaturas de 108 ºC, 

de modo a que a energia cinética dos núcleos seja suficiente para superar as forças de repulsão 

electroestática e formar o plasma; confinamento do plasma a temperatura elevada durante o tempo 

mínimo necessário para ocorrer a reação e densidade plasmática suficiente para que os núcleos 

estejam próximos entre si o suficiente de modo a ocorrerem as reações de fusão nuclear. Um dos 

métodos de alcançar a fusão nuclear na Terra é o confinamento magnético do plasma em dispositivos 

específicos, dos quais se destaca o Tokamak [3]. 

O conceito de Tokamak foi proposto pela primeira vez na União Soviética no final da década de 1950. 

O termo “Tokamak” é um acrónimo das palavras russas toroidalnaya kamera e manitnaya katushka, 

que significam “câmara toroidal” e “bobina magnética”. O significado literal de Tokamak é que é um 

confinamento magnético, e sua configuração é em forma de um toro (ou donut) [3]. 

Atualmente, o Tokamak é considerado o dispositivo mais promissor para o desenvolvimento de centrais 

de fusão nuclear. Os dispositivos Tokamak podem acabar com a lacuna tecnológica atual para resolver 

os problemas de energia no futuro. Devido a isso, a tecnologia a que se refere o Tokamak é confrontada 

com inúmeros desafios o que a torna um dos temas de pesquisa mais emocionantes [3]. 

Até agora, só o Tokamak JET (Joint European Torus), no Reino Unido, conseguiu manter o plasma 

confinado durante alguns segundos, mas a uma temperatura abaixo da necessária, de algumas 

dezenas de milhões de graus. Espera-se que o ITER (Iternational Thermonuclear Experimental 

Reactor) consiga atingir a temperatura necessária e se torne o primeiro reator a produzir mais energia 

que a que gasta. 
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Além do ITER, prevê-se a construção de reatores de fusão de demonstração que possam produzir 

energia elétrica e serem comercializados. Para alcançar isso no prazo mais curto, estudos mostraram 

que, além da operação do ITER, seria necessário um programa paralelo de testes de materiais [5]. 

A 5 de Fevereiro de 2007, a EURATOM (European Atomic Energy Community) e o Governo do Japão 

assinaram, em Tóquio, o Acordo da Abordagem mais Ampla que consiste num conjunto de atividades 

de I&D que visam complementar o projeto ITER, e no seu seguimento, preparar a construção do DEMO 

(DEMOnstration Power Station), até 2050 [6]. 

 

1.2 Projeto Demo 

A fusão nuclear mantém a promessa de energia abundante e limpa. No entanto, ainda existem alguns 

e significativos obstáculos técnicos que têm de ser superados antes de ser possível comercializar a 

eletricidade gerada. O objetivo final da investigação sobre a fusão para a energia é fornecer eletricidade 

limpa, economicamente viável, de forma sustentável e segura. Assim sendo, primeiramente, é 

necessário demonstrar que a fusão nuclear é uma fonte de energia credível [7]. 

Os programas mundiais de fusão nuclear definiram a construção e operação bem-sucedidas do DEMO 

com o último passo antes da comercialização de energia elétrica proveniente de fusão nuclear, i.e., o 

DEMO deve fornecer aos grandes produtores de energia, a confiança necessária para investirem na 

fusão comercial. Existem divergências nos Planos dos Programas Mundiais de Fusão relativamente a 

quando será contruído o DEMO, e também, sobre os objetivos e requisitos para a fase inicial do DEMO. 

No entanto, existe concordância de que o DEMO deve, finalmente, demonstrar a viabilidade comercial 

da força da fusão. Existe também acordo relativamente aos principais objetivos do DEMO [8]: 

• Demonstração de autossuficiência de trítio em ciclo de combustível fechado; 

• Demonstração de extração de energia a elevadas temperaturas e, simultaneamente, controlo 

e extração eficiente de trítio; 

• Demonstração de segurança e impacto ambiental atrativos (sem necessidade de plano de 

evacuação; apenas desperdício radioativo de baixo nível; sem distúrbios das atividades diárias 

públicas; sem risco de trabalho ou exposição superior às outras centrais); 

• Demonstração aceitável de fiabilidade, manutibilidade e disponibilidade (manutenção remota 

do núcleo de fusão com reparação/substituição em tempo aceitável; operação de rotina com o 

mínimo de interrupções não programadas; alcance de uma disponibilidade superior a 50% e 

extrapolação para valores comerciais praticáveis) e; 

• Demonstração de potencial para competitividade económica.  

Os requisitos centrais para o DEMO centram-se na sua capacidade de gerar 500 MW líquidos de 

eletricidade para a rede e operar num ciclo de combustível fechado, isto é, produzir e queimar trítio 

num ciclo fechado. A Figura 1.3 ilustra a esquematização de uma central de fusão nuclear, enumerando 

os principais componentes que a constituem e representando o ciclo de combustível em que opera.  

Existe, ainda, uma série de questões tecnológicas e físicas que têm de ser resolvidas. Uma delas é a 

seleção de um conceito adequado para o breeding blanket. Os blankets são os componentes da parede 

interna do reator que absorvem a energia da reação de fusão e protegem os componentes do lado de 
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fora da câmara.  O “breeding blanket” (BB), é um blanket (com lítio no seu interior) que além das funções 

descritas acima, assegura o processo de criação de trítio necessário para a reação nuclear, devido à 

presença de lítio na sua constituição. A escolha do fluido de refrigerante que flui através do blanket está 

intimamente ligada ao equilíbrio da central uma vez que é está presente em todos os sistemas de 

transformação da energia de fusão em eletricidade – refrigeração, turbina e gerador, ver Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 - Esquematização de uma Central de Fusão Nuclear (adaptado de [9]) 

Outra questão é a seleção do conceito e configuração para o “divertor”. O projeto da “first wall” (FW) 

ou primeira parede, isto é, do revestimento mais interno da parede do reator, e a sua integração no 

blanket é um problema adicional, uma vez que deve levar em conta que a FW poderá receber cargas 

de calor superiores às assumidas em estudos anteriores. É, também, necessário fazer a seleção da 

duração mínima do impulso e a correspondente mistura de sistemas de aquecimento do plasma. O 

DEMO deve ser projetado de forma a que todos os trabalhos de manutenção possam ser realizados 

remotamente através de manipuladores e, portanto, é necessário escolher sistemas de manutenção 

remotos, confiáveis e rápidos. O impacto das várias opções do projeto na confiabilidade e 

disponibilidade total da central é analisado numa abordagem integrada. O desenvolvimento do DEMO 

requer bastantes avanços tecnológicos e inovações em diversas áreas, como por exemplo, os materiais 

estruturais que resistem mutuamente a elevadas cargas térmicas e ao bombardeamento de neutrões 

com níveis de energia sem precedentes [10]. 

 

1.3 Sistemas de refletometria 

Como já foi referido, para permitir que ocorra fusão o núcleo do plasma está a uma temperatura na 

ordem dos 150 milhões de ℃ e como tal, o campo magnético deve garantir que o plasma mantém a 

distância para as paredes da máquina. Surge assim a necessidade de conhecer em tempo real a 

posição do plasma e para isso são utilizados diversos sistemas de diagnóstico, nomeadamente, 

sistemas de refletometria que estão presentes na solução proposta neste estudo. 
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Do ponto de vista de controlo, a central de fusão DEMO exige uma capacidade de diagnóstico confiável 

com base num conjunto mínimo de sistemas de diagnóstico individuais e robustos. O sistema de 

diagnóstico geral deve ser preciso na deteção de condições de disrupção do plasma e exibir robustez 

a níveis de fluxo e fluência de radiação relativamente elevados. Os sistemas de diagnóstico individuais 

devem fornecer a precisão de medição necessária, a cobertura da faixa dinâmica e alcançar um tempo 

de vida útil aceitável. 

Das soluções viáveis candidatas para serem usadas como diagnósticos no DEMO, os sistemas de 

refletometria são conhecidos pela sua fiabilidade e longa durabilidade sob irradiação gama e de 

neutrões. A ausência de elementos frontais, como espelhos e sensores, faz com que os sistemas de 

refletometria sejam especialmente adequados para suportar o rígido ambiente previsto para o DEMO, 

durante os longos períodos de operação entre a substituição dos “blankets”.  

Está atualmente em estudo, um conceito inovador, ver Figura 1.4, que envolve a integração de vários 

grupos de antenas e guias de ondas numa seção poloidal completa dos “breeding blakets” [11]. Essa 

secção poloidal, totalmente dedicada aos diagnósticos, e de agora em diante denominada “Cassete 

Fina” (CF) deve ser integrada na estrutura dos “blankets”, de acordo com as necessidades de 

arrefecimento gerais, obtendo um comportamento termomecânico e uma blindagem de neutrões 

semelhante aos segmentos de “blankets”. Para cumprir os requisitos de diagnóstico, prevê-se que 

várias antenas sejam necessárias, distribuídas em algumas seções poloidais em vários locais toroidais.  

Na Figura 1.4 é visível uma representação CAD (“Computer Aided Design”) do conceito CF, um projeto 

preliminar da secção de diagnósticos com 40 antenas e guias de onda correspondentes que são 

encaminhados através dos módulos da CF até à sala de diagnósticos.  

 

Figura 1.4 - Cassete Fina: a) Projecção poloidal. b) Detalhe das antenas e dos guias de onda dentro da CF. 

Conforme ilustrado na Figura 1.4 b), as antenas enfrentam o plasma diretamente e portanto, são 

expostas a elevadas doses de radiação dos neutrões que saem do plasma e dos fotões gama gerados 

nas interações nucleares nos materiais circundantes. Sob estas elevadas cargas de calor, surge a 

necessidade de utilizar um sistema de refrigeração para que as temperaturas de operação dos 

componentes estejam dentro da gama de valores aceitáveis do ponto de vista termomecânico. 
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1.4 Relação com a Engenharia Mecânica 

Ao longo das últimas décadas, a investigação em fusão nuclear tem sido essencialmente um desafio 

científico havendo um significativo contributo da engenharia para o seu progresso. 

Enquanto a engenharia elétrica tem desempenhado um papel importante na obtenção do confinamento 

magnético num Tokamak, a engenharia mecânica possibilitou a construção de tokamaks que suportem 

as tensões mecânicas induzidas pelas correntes de plasma e campos magnéticos. 

A mecânica dos materiais é essencial no design de um Tokamak, para o cálculo da resistência, rigidez 

e estabilidade da estrutura e para determinar as tensões, extensões e deformações dos componentes. 

Uma estrutura de um Tokamak deve possuir resistência suficiente para as cargas a que está sujeita. 

Componentes com exigências geométricas especiais, como, por exemplo, a de minimizar colisões no 

interior da máquina do Tokamak necessitam de elevada rigidez de forma a suportarem este ambiente 

adverso. Para algumas estruturas com problemas de flexão é também necessário verificar a 

estabilidade [3]. 

Estudos de transferência de calor e de comportamento termoelástico são essenciais para a 

determinação das deformações que ocorrem nos componentes que integram um Tokamak, com maior 

destaque para aqueles que enfrentam diretamente o plasma como é o caso do módulo de reflectometria 

em estudo nesta dissertação.  

 

1.4.1 Evolução do estudo das transferências de calor 

Ao longo dos tempos têm sido desenvolvidas vários estudos sobre a natureza do calore a 

termodinâmica. Desde o desenvolvimento do termómetro de água por Galileo em 1593 [12] até à 

atualidade vários cientistas deixaram a sua marca na história, destacando-se seis dos maiores 

pioneiros do estudo da transferência de calor e que coexistiram entre 1700 e 1920: Newton, Black, 

Fourier, Carnot, Planck, e Nusselt [13]. 

A primeira equação teórica da história da Física para a transferência de calor entre um objeto aquecido 

e um fluido surge em 1701, com Isaac Newton quando publica “Scala Graduum Caloris” (“Uma Escala 

dos Graus de Calor”) [13], Atualmente essa equação é conhecida como a Lei do Arrefecimento de 

Newton e baseia-se na diferença de temperatura.  

A equação diferencial do calor, que descreve o processo transiente de condução, surge somente entre 

1768 e 1830 com Jean-Baptiste Joseph Fourier que formula também a lei da condução térmica, 

conhecida como lei de Fourier, que estabelece que o fluxo de calor conduzido num corpo é proporcional 

ao gradiente negativo de temperatura. 

Em relação à radiação térmica, estão entre os maiores expoentes da história três nomes: Planck com 

a análise do espectro de radiação de um corpo negro, Wien com a lei do deslocamento e Stefan-

Boltzmann com estudos sobre a intensidade da radiação [14].  

Em 1824, Sadi Carnot [15] publica o livro “Reflections on the Motive Power of Fire”, onde estabelece a 

importância da transferência de calor, afirmando que: "a produção de força motriz não se deve a um 

consumo real de calorias, mas ao seu transporte de um corpo quente para um corpo frio, ou seja, ao 

seu restabelecimento do equilíbrio".  
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A partir do século XIX a investigação sobre a transferência de calor desempenha um papel importante 

na transição da ciência do calor para as aplicações em engenharia térmica [13]. Assim, a partir do 

século XX, o calor passa a ser definido como um tipo de energia transferida devido à existência de um 

gradiente de temperatura ou gerado por fricção. 

1.4.2 Evolução do estudo da mecânica estrutural 

O registo da história da engenharia estrutural começa com os antigos egípcios. No século 27 a.c., 

Imhotep tornou-se o primeiro engenheiro estrutural notável, após construir a primeira pirâmide de 

degraus conhecida no Egipto [16].  

A introdução da ciência moderna no cálculo de estruturas tem início no século XVII com Galileu Galilei, 

Robert Hooke e Isaac Newton através da publicação de três grandes obras científicas. Em 1638, Galileu 

publica “Dialogues Relating to Two New Sciences”, onde define a gravidade como uma força que dá 

origem a uma aceleração constante. Foi a primeira utilização de uma abordagem científica para a 

engenharia estrutural, incluindo as primeiras tentativas de desenvolver uma teoria para as vigas [17].  

Em 1676, Robert Hooke estabelece pela primeira vez a Lei de Hook antecipando desta forma pioneira, 

uma compreensão científica da elasticidade dos materiais e do seu comportamento mecânico sob 

carga. Onze anos depois, em 1687, Sir Isaac Newton publica “Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica” apresentando as suas Leis do Movimento, fornecendo, pela primeira vez, uma 

compreensão das leis fundamentais que governam o movimento dos corpos [18]. 

Embora a elasticidade tenha sido compreendida em teoria bem antes do século XIX, apenas em 1821 

Claude-Louis Navier formulou a teoria geral da elasticidade numa forma matematicamente utilizável, o 

que permitiu um desenvolvimento acelerado da ciência dos materiais e da análise estrutural no final do 

século XIX e início do século XX [19].  

No final do século XX e início do século XXI, o desenvolvimento dos computadores permitiu que a 

análise de elementos finitos se tornasse uma ferramenta significativa para a análise estrutural e para o 

projecto. O desenvolvimento de programas de elementos finitos levou à capacidade de prever com 

precisão as tensões em estruturas complexas. Na última parte do séc XX, os desenvolvimentos na 

compreensão dos materiais e do comportamento estrutural foram significativos, através do 

conhecimento detalhado de diversos tópicos como a mecânica da fractura, engenharia sísmica, 

materiais compósitos, efeitos de temperatura nos materiais, controlo vibracional e dinâmica, fadiga e 

outros [20]. 

 

1.5 Métodos Numéricos na Análise Térmica e Estrutural 

A utilização de métodos aproximados para resolver equações diferenciais através de funções de 

interpolação foi introduzida por Rayleigh (1870), Ritz (1909) e Galerkin (1915) [21]. Ao contrário do 

Método de Elementos Finitos (MEF) atual, estas soluções careciam da necessidade das funções de 

interpolação serem válidas na totalidade do domínio do problema. Embora o Método de Galerkin já 

fornecesse bases sólidas para o MEF, só com o trabalho de Courant em 1943 é que o MEF teve o seu 

início com a utilização de funções descontínuas em subdomínios triangulares [22]. 
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O termo Elemento Finito foi inicialmente utilizado por Clough (1960) [21], no contexto de uma análise 

estrutural bidimensional. Durante as décadas de 60 e 70 [23], o âmbito do MEF foi alargado a outras 

aplicações como a flexão de placas e cascas, reservatórios de pressão, problemas elásticos 

tridimensionais e problemas de escoamento de fluidos e transferência de calor. 

 

Tendo em conta que o MEF envolve operações aritméticas sobre matrizes de grandes dimensões, os 

seus programas exigiam computadores de topo da tecnologia da época. Durante a década de 60 [21], 

foi desenvolvido o código NASTRANTM capaz de análises com centenas de milhar de graus de 

liberdade. Desde então, muitos outros códigos foram desenvolvidos como o Ansys®, Autodesk® Algor 

ou o Abaqus®. Atualmente, com o aumento exponencial da capacidade dos computadores já é possível 

utilizar estes códigos em computadores pessoais, permitindo realizar análises estáticas, dinâmicas, de 

escoamento de fluidos, eletromagnetismo, resposta sísmica, entre outras. 

No projeto e desenvolvimento de componentes para reactores de fusão nuclear, tendo em conta a 

complexidade das geometrias e das condições envolvidas, existe a necessidade de recorrer a análises 

numéricas de elementos finitos para avaliar o comportamento térmico e mecânico dos componentes. 

Em 1993, Hiroshi Tamura recorre ao MEF usando o ANSYS® para estudar a rigidez do crióstato que 

opera sob várias cargas elevadas, como forças eletromagnéticas, pressão atmosférica e tensões 

térmicas [24]. Atualmente, todos os componentes que constituem um reator de fusão nuclear são alvo 

de diversas análises ([11], [25], [26], [27] e [28]), afim de verificar a sua capacidade de resistir ao 

ambiente agressivo em que serão inseridos. 

 

1.6 Identificação do problema 

Os sistemas de diagnóstico são essenciais na operação de reatores Tokamak, uma vez que a aquisição 

de dados é essencial para o controlo magnético do plasma. Em aplicações como o ITER ou o DEMO, 

desempenham também um papel importante no desenvolvimento de modelos de plasmas e reações 

nucleares. 

Um dos desafios na produção de um Tokamak para geração de energia para a rede elétrica, é 

assegurar a operação em regime estacionário por períodos de tempo significativos, sendo essencial 

garantir que o plasma permanece confinado mantendo a distância para a superfície interior do 

Tokamak. A determinação do posicionamento do plasma pode ser feita com diagnósticos 

eletromagnéticos, que apresentam um erro superior a elevadas temperaturas, ou através de sistemas 

de reflectometria. 

Os sistemas de reflectometria permitem determinar com precisão e fiabilidade, aquando de operação 

em regime estacionário, a posição relativa do plasma na câmara de vácuo de um reator de fusão 

nuclear. 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento conceptual de um sistema integrado de 

reflectomeria a integrar no projeto DEMO. Várias opções têm sido discutidas em relação à partilha da 

FW e da Back Support Structure (BSS) entre o BB e os módulos de reflectometria. O conceito 

apresentado neste estudo é baseado na estrutura independente de um módulo cassete, denominado 

CF e ilustrado na Figura 1.5. É um problema abordado do ponto de vista da exequibilidade de um 
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módulo cassete independente, e que ficará posicionado no interior do Tokamak, como um módulo 

completo de blankets, ocupando uma secção toroidal com uma espessura média de 200 mm. Estará 

sujeito a elevadas cargas, derivadas da radiação térmica e da radiação ionizante, contanto com 

arrefecimento ativo, com sistema de hélio pressurizado. 

O sistema é constituído com módulos que incluem antenas, guias de onda e circuitos de arrefecimento. 

Pretende-se então, com base em conceitos preliminares, caracterizar a resposta mecânica do sistema 

para as cargas de operação em regime estacionário, e proceder a possíveis melhorias decorrentes dos 

resultados, bem como estudar possíveis processos para fabrico do módulo de diagnósticos. 

 

Figura 1.5 – Ilustração sumária dos componentes do módulo de diagnósticos 

 

1.7 Descrição do conteúdo 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos principais. O primeiro capítulo é a Introdução, onde é 

abordada a produção de eletricidade a partir da fusão nuclear como forma de combater a crescente 

emissão de gases de efeito de estufa e a dependência atual de recursos limitados para a obtenção de 

eletricidade na rede. Na Introdução é, também, apresentado o processo de fusão bem como alguns 

requisitos do processo e o dispositivo (Tokamak) mais utilizado. É, ainda, feita uma abordagem a alguns 

dispositivos em funcionamento ou em construção, JET e ITER, bem como do projeto DEMO, no qual 

se insere o presente estudo. Neste capítulo é, também, revelada a importância dos sistemas de  

diagnóstico em reatores de fusão nuclear, nomeadamente dos sistemas de refletometria. De seguida, 

é feita uma alusão à importância da engenharia mecânica no desenvolvimento de componentes para o 

DEMO com uma breve revisão histórica do estudo das transferências de calor, da mecânica dos fluidos 

e da mecânica estrutural. É também, feita uma revisão histórica da utilização do método de elementos 

finitos para a realização de análises térmicas e termoelásticas. Por fim, o capítulo um termina com a 

identificação do problema em estudo nesta dissertação. 

O capítulo 2 apresenta os fundamentos teóricos que estão na base das análises apresentadas nesta 

dissertação. Começa por descrever os fundamentos de transmissão de calor associados à condução, 
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convecção e radiação, apresentando as equações pelas quais se regem. De seguida apresentam-se 

as equações inerentes à mecânica estrutural e à termoelasticidade. Finaliza com uma breve revisão do 

método de elementos finitos utilizado nas análises apresentadas. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada ao longo de todo o presente estudo. Começa por 

introduzir três modelos de verificação que permitem justificar algumas opções tomadas e comparar com 

resultados analíticos. Seguidamente, descreve a metodologia utilizada para o design do módulo, bem 

como, toda a metodologia proposta para a formulação do sistema de arrefecimento e para a realização 

das análises. 

O capítulo 4 começa por apresentar os resultados relativos aos modelos de verificação e fazer a sua 

comparação com os resultados analíticos. Prossegue com a apresentação das diversas partes do 

design do módulo e a justificação das opções tomadas ao longo do mesmo. Ainda antes de definir as 

condições de fronteira para a análise, é apresentada a formulação e simplificação do modelo para a 

realização das análises. É também, apresentado o refinamento da malha utilizada na análise de MEF. 

Posto isto, apresentam-se os resultados obtidos na análise térmica do modelo criado e posteriormente 

os da análise termoelástica. O capítulo dos resultados termina com a apresentação de um estudo da 

viabilidade de conceção mecânica do modelo desenvolvido e de possíveis métodos de fabrico a utilizar.  

Para terminar, o último capítulo apresenta as conclusões retiradas ao longo deste trabalho e aborda 

alguns pontos a focar em trabalho a desenvolver futuramente. 
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2.  Fundamentos Teóricos 

2.1 Fundamentos de Transmissão de Calor 

Transmissão de calor pode ser definida como a transferência de energia térmica de uma região para 

outra, seja num meio sólido, líquido ou gasoso [14].  Sempre que existe uma diferença de temperaturas 

num dado sistema, o calor flui da região à temperatura mais elevada para a de temperatura mais baixa, 

e portanto, o conhecimento da distribuição de temperaturas no sistema torna-se essencial para o estudo 

da transmissão de calor. 

A Figura 2.1 ilustra três modos diferentes de transmissão de calor, consoante o meio onde ocorre:  

• Condução – Transferência de energia das partículas mais energéticas para as menos 

energéticas de uma substância, devido às interações entre partículas. Refere-se à 

transferência de calor que ocorre através de um meio estacionário, que pode ser um sólido ou 

um fluido; 

• Convecção – Transferência de energia devido ao movimento macroscópico juntamente com o 

movimento molecular aleatório de um fluido. Reporta-se à transferência de calor que ocorre 

entre uma superfície e um fluido em movimento; 

• Radiação – Energia emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura não-nula. Não 

necessita de meio de propagação, pois a energia é transferida por radiação eletromagnética. 

 

Condução através de um 

sólido ou fluido estacionário 

Convecção de uma superfície 

para um fluido em movimento 

Troca de calor por radiação 

entre duas superfícies 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 2.1 - Modos de transferência de calor: a) condução; b) convecção e; c) radiação [14]. 

Dentro de um reator de fusão nuclear do tipo Tokamak, o ambiente presente entre os componentes é 

considerado vácuo, portanto o modo de transferência de calor dominante é a radiação. No entanto, 

existe condução dentro dos componentes, bem como convecção em todos os elementos com 

refrigeração. Sendo assim, o presente estudo aborda os três modos de transmissão de calor. 

 

2.1.1 Condução 

A condução é o processo pelo qual o calor é transmitido de uma região a elevada temperatura para a 

outra a temperatura mais baixa dentro de um meio ou entre meios diferentes em contacto físico direto.  

L 
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A lei fundamental que rege a transmissão de calor por condução é a Lei de Fourier, segundo a qual o 

fluxo de calor se define como a quantidade de calor que atravessa uma área 𝐴, normal à direção das 

linhas de fluxo, na unidade de tempo 𝑡.  A uma dimensão, esta lei traduz-se pela seguinte equação 

diferencial e permite obter o fluxo de calor, 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ : 

onde 𝑘 é a condutibilidade térmica do material, 𝑇 é a temperatura e 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 é a derivada da temperatura ao 

longo da direção normal 𝑥.  

Considere-se agora, uma parede plana com secção transversal constante e com as superfícies laterais 

a temperaturas diferentes, mas constantes (𝑇1 e 𝑇2), tal como no exemplo de condução da Figura 2.1 

a). O fluxo de calor que atravessa a placa de espessura 𝐿 pode ser calculado por: 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ = −𝑘

𝑇1 −𝑇2
𝐿

. (2.2) 

Posto isto, a taxa de calor 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 pode ser expressa por: 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ 𝐴= −𝑘𝐴

∆𝑇

𝐿
, (2.3) 

onde ∆𝑇 = 𝑇1 −𝑇2. Sabendo que a resistência térmica à condução 𝑅 pode ser dada pela expressão: 

 𝑅 =
𝐿

𝑘𝐴
 , (2.4) 

pode-se relacionar a taxa de calor com a resistência térmica, reescrevendo a equação (2.3): 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 = −
∆𝑇

𝑅
. (2.5) 

 

2.1.1.1 Equação diferencial da condução de calor 

Fazendo um balanço de energia e recorrendo à Lei de Fourier, é possível obter a equação diferencial 

da condução de calor que constitui uma ferramenta para a análise da mesma e a partir da qual é 

possível obter a distribuição de temperaturas 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧) em função do tempo 𝑡: 

 
𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑥

𝜕𝑇

𝜕𝑥
)+

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
)+

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘𝑧

𝜕𝑇

𝜕𝑧
)+ �̇� = 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 , 

(2.6) 

em que �̇� representa a quantidade de geração interna de calor por unidade de volume, 𝜌 a densidade 

mássica do material e 𝑐𝑝 o calor específico a pressão. 

Uma propriedade importante em análise de transferência de calor por condução é a difusividade térmica 

do meio 𝛼, que representa a razão entre a condutividade térmica e a capacidade calorífica volumétrica:  

 𝛼 =
𝑘

𝜌𝑐𝑝
 

(2.7) 

Esta propriedade mede a capacidade do material de conduzir energia térmica em relação à sua 

capacidade de armazená-la. 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑
′′ = −𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥
   , (2.1) 
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Combinando as duas últimas expressões e simplificando para o caso de o material ser isotrópico (𝑘𝑥 =

𝑘𝑦 = 𝑘𝑧 = 𝑘) e homogéneo (𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.), como é assumido na situação em estudo nesta dissertação, 

obtém-se uma versão simplificada da equação(2.6): 

 
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
+
�̇�

𝑘
=
1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
. (2.8) 

De acordo com o que foi abordado anteriormente, ver §1.2, espera-se que o DEMO funcione em regime 

contínuo, e como tal, para as análises desta dissertação será considerado regime estacionário, isto é, 

será estudada a situação de equilíbrio em que não se considera a variação da temperatura com o 

tempo. Sendo assim, a equação de calor para o regime estacionário fica reduzida a:  

 
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
+
�̇�

𝑘
= 0. (2.9) 

De notar, que apesar da equação de calor aqui apresentada estar em coordenadas cartesianas, a 

mesma também pode ser expressa em coordenadas cilíndricas ou esféricas. 

 

2.1.1.2 Condições de Fronteira 

Como foi referido anteriormente, para determinar a distribuição de temperaturas num meio, é 

necessário aplicar e resolver a forma apropriada da equação do calor. No entanto, essa solução 

depende das condições de fronteiras existentes, e, se a situação variar com o tempo, a solução também 

depende das condições iniciais.  

Neste estudo, como já foi referido, não são consideradas variações da temperatura com o tempo e, 

portanto, a solução da equação de calor apenas depende das condições de fronteira. Assim, pode-se 

resumir as condições de fronteira geralmente encontradas na transferência de calor  em três tipos [14], 

tal como apresentado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Condições de fronteira para a equação da difusão de calor na superfície x=0 (adaptado de [14]) . 

1.  Condição de Dirichlet em que a temperatura da 

superfície 𝑻𝒔 é constante: 

𝑻(𝟎, 𝒕) = 𝑻𝒔 

 

(2.10) 

 

2.  Condição de Neumann em que o fluxo térmico 

𝑞𝑠
′′ na superfície é constante: 

a) Fluxo térmico diferente de zero: 

−𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|
𝑥=0

= 𝑞𝑠
′′ 

 

 

 

(2.11) 
 

 b) Superfície isolada termicamente ou 

adiabática: 

𝜕𝑇

𝜕𝑥
|
𝑥=0

= 0 

 

 

(2.12)  
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3.  Condição de Robin que impõe a existência de 

convecção (ℎ - coef. convecção) na superfície: 

−𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|
𝑥=0

= ℎ[𝑇∞ −𝑇(0, 𝑡)] 

 

 

(2.13) 
 

 

2.1.1.3 Geração de calor interno 

A colisão de neutrões com os átomos de um corpo é, neste trabalho, a principal responsável pela 

geração de calor interno. Tal, acontece devido à conversão da energia cinética dos neutrões em calor 

no momento do choque com as partículas atómicas do corpo. 

A geração de calor interno pode ser expressa recorrendo a um estimador do  fluxo de calor 𝐹2 que 

atravessa uma superfície [29]: 

 𝐹2 =
1

𝐴
∫ ∫ ∫ 4𝜋𝜑(𝑟𝑠 ,

𝑑𝛺𝐸𝐴

𝐸,𝛺)𝑑𝐸𝑑𝐴 , (2.14) 

em que 𝐴 é a área da superfície do corpo, 𝐸 a energia de cada partícula que passa pelo corpo e Ω a 

área da secção de corte do corpo em questão. 

A geração de calor interno 𝐹6 pode ser expressa recorrendo a um estimador da deposição de energia 

[29]: 

 𝐹6 =
𝜌𝑎
𝑉𝜌𝑔

∫ ∫ ∫ 𝐻(𝐸)𝜑(𝑟𝑠 , 𝐸, 𝑡)𝑑𝐸𝑑𝑡𝑑𝑉
𝐸𝑡𝑉

, 
(2.15) 

sendo 𝑡, o tempo da descarga, 𝑉,  o volume, 𝜌𝑎, a densidade atómica, 𝜌𝑔 a densidade mássica, 

𝜑(𝑟𝑠 ,𝐸, 𝑡),  o fluxo de partículas e 𝐻(𝐸), a resposta calorífica. 

No âmbito desta dissertação, estas quantidades serão estimadas utilizando o código Monte Carlo N-

Particle (MCNP) [30]. 

 

2.1.2 Convecção 

A convecção processa-se através de uma troca de energia calorífica entre partes em movimento de um 

fluido, entre fluidos diferentes ou entre um fluido e uma superfície sólida, sempre que haja um gradiente 

de temperaturas [14]. 

Considerando o exemplo de convecção presente na Figura 2.1 b), em que se assume uma superfície 

à temperatura 𝑇𝑠 em contacto com um fluido à temperatura 𝑇∞ e com um coeficiente de convecção ℎ, 

o fluxo de calor trocado entre a superfície e o fluido 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣
′′  é obtido, de acordo com [14], pela Lei do 

arrefecimento de Newton: 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣
′′ = ℎ(𝑇𝑠 −𝑇∞). (2.16) 

O coeficiente de convecção ℎ  depende das condições existentes na camada limite, as quais, por sua 

vez, são influenciadas pela geometria da superfície, pela natureza do escoamento do fluido e por uma 

série de propriedades termodinâmicas e de transporte do fluido. 

Considerando o escoamento interno de um fluido ao longo de um tubo com temperatura de superfície, 

𝑇𝑠, o calor removido do tubo para o fluido pode ser obtido através de um balanço de energia no tubo. 
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Sabendo as temperaturas de entrada 𝑇𝑒 e saída 𝑇𝑠, o caudal mássico �̇�  e o calor específico 𝑐𝑝 do 

fluido, o calor removido por convecção 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 pode ser expresso por: 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = �̇�(𝑇𝑠 −𝑇𝑒) (2.17) 

A transferência de calor por convecção pode ser classificada de acordo com a natureza do escoamento 

do fluido, isto é, de acordo com a origem das diferenças de pressão que formam as correntes de 

convecção. Quando estas diferenças de pressão são devidas, unicamente, às diferenças de densidade 

do fluido, motivadas pela existência de gradientes térmicos, a convecção diz-se natural. Se as 

diferenças de pressão forem devidas a causas externas independentes do fenómeno térmico (como 

ventiladores, bombas ou ventos), a convecção diz-se forçada. 

No contexto desta dissertação a convecção estudada dá-se entre o fluido refrigerante, que está em 

circulação dentro dos canais presentes no interior da FW do blanket, e a própria parede interna dos 

canais. Como tal, é necessário ter algumas noções sobre o processo de convecção forçada num 

escoamento no interior em tubos. 

Uma vez que o coeficiente de convecção depende das condições na camada limite é necessário 

caracterizá-la como laminar ou turbulenta. Para isso é utilizado o Número de Reynolds 𝑅𝑒 , que, para 

o caso de escoamentos interiores, se define como: 

 𝑅𝑒𝐷 =
𝜌𝑢𝑚𝐷ℎ
𝜇

=
�̇�𝐷ℎ
𝐴𝜇

, 
(2.18) 

 𝐷ℎ =
4𝐴

𝑃
, (2.19) 

onde 𝜌 é a densidade, 𝑢𝑚, a velocidade média e 𝜇 a viscosidade dinâmica do fluido. 𝐷ℎ é o diâmetro 

hidráulico característico da secção de corte e é obtido pela equação (2.19), em que 𝐴 representa a área 

da secção de corte do tubo e 𝑃 o perímetro da mesma. �̇� representa o caudal mássico. Um valor crítico 

de 𝑅𝑒𝐷, para um escoamento interno, acima do qual o escoamento é turbulento e abaixo do qual o 

escoamento é laminar é apresentado pela seguinte condição [14]: 

 𝑅𝑒𝐷,𝑐 ≈ 2300. (2.20) 

Em casos em que existe uma mudança abruta da área de secção, como por exemplo o caso da entrada 

de um tubo ligado a um reservatório, o escoamento é turbulento logo desde a entrada do tubo. De notar 

ainda que, no caso de o comprimento do tubo ser muito superior ao diâmetro hidráulico característico 

do mesmo, pode-se assumir que o número de Reynolds é constante ao longo de todo o escoamento. 

De modo a determinar o coeficiente de convecção do fluido ℎ, é necessário recorrer a um número 

adimensional que representa o quociente entre o calor transferido por convecção e condução num 

fluido. Esse número adimensional denomina-se Número de Nusselt e relaciona-se com ℎ por: 

 𝑁𝑢𝐷 =
ℎ 𝐷ℎ
𝑘
 , (2.21) 

sendo 𝑘 a condutividade térmica do fluido. 
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Outra propriedade que caracteriza o escoamento é o Número de Prandtl que é definido como a razão 

entre a difusividade viscosa e a difusividade térmica [14]: 

 𝑃𝑟 =
𝜇 𝑐𝑝
𝑘
. 

(2.22) 

No caso de o escoamento ser turbulento e completamente desenvolvido, com 𝑅𝑒𝐷 ≥ 10000 , 𝑃𝑟 entre 

0.6 e 160 e 𝐿/𝐷 ≥ 10 [14], pode-se utilizar a correlação de Dittus-Boelter para a determinação do 𝑁𝑢𝐷: 

 𝑁𝑢𝐷 = 0,023 𝑅𝑒𝐷
4/5 𝑃𝑟𝑛, (2.23) 

em que 𝑛 = 0,3 no caso de arrefecimento (𝑇𝑠 < 𝑇𝑚) e 𝑛 = 0,4 no caso de aquecimento (𝑇𝑠 > 𝑇𝑚). 𝑇𝑚 

representa a temperatura média do fluido tendo em conta a sua temperatura de entrada e saída e é 

utilizada na determinação das propriedades do fluido. 

 

2.1.3 Radiação térmica 

A radiação térmica é o processo de troca de calor mais preponderante em todo o universo, uma vez 

que é através da radiação que é transmitida a maioria da energia no universo [14].  

A energia do campo de radiação é transportada por ondas eletromagnéticas, também designadas 

fotões. Enquanto a transferência de energia por condução ou convecção requer a presença de um meio 

material, a radiação não necessita dele, e, na realidade, até ocorre mais eficientemente no vácuo. 

Qualquer corpo que esteja a uma temperatura não nula, é capaz de emitir e absorver radiação de 

diferentes comprimentos de onda dentro do seu espectro. Um exemplo disso são os nossos próprios 

corpos, que estão constantemente a emitir e absorver radiação. 

Na análise de um problema de radiação surge a necessidade de quantificar os diversos fluxos radiativos 

presentes: 

• Poder emissivo, 𝑬: representa a taxa à qual a energia é radiada pela superfície e é dado por: 

 𝐸 = 휀𝜎𝑆𝐵𝑇𝑠
4 , (2.24) 

em que, 휀 é a emissividade da superfície do corpo, 𝜎𝑆𝐵 a constante de Stefan-Boltzmann com 

o valor 5.6697𝐸−8 [W/(m2.K4)] e 𝑇𝑠 a temperatura da superfície. 

• Irradiação, 𝑮: é a taxa à qual a energia incide na superfície, podendo ser absorvida, transmitida 

ou refletida. Considerando a conservação da energia, a soma das porções refletida (𝜌𝑟𝑒𝑓), 

transmitida (𝜏) e absorvida (𝛼𝑎𝑏𝑠) deve ser igual a 1: 

 𝜌𝑟𝑒𝑓 + 𝜏 + 𝛼𝑎𝑏𝑠 = 1, (2.25) 

em que cada coeficiente se situa entre 0 e 1.  

Se a superfície for opaca (𝜏 = 0), difusa e cinzenta (𝛼 = 휀) tem-se: 

 𝜌𝑟𝑒𝑓 = 1 −𝛼𝑎𝑏𝑠 = 1 − 휀. (2.26) 

Todos estes parâmetros são funções da temperatura da superfície e da direção e comprimento 

de onda da radiação, no entanto para o efeito desta dissertação apenas serão considerados 

como função da temperatura. 
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• Radiosidade, 𝑱: representa a taxa à qual a energia abandona a superfície de um corpo e é 

dada por:  

 𝐽 = 𝐸 + 𝜌𝑟𝑒𝑓𝐺. (2.27) 

Conhecendo os fluxos radiativos presentes pode-se exprimir o fluxo radiativo útil como: 

 𝑞𝑟𝑎𝑑
′′ = 𝐽 − 𝐺. (2.28) 

Relacionando com as equações (2.24) e (2.27), e ainda, com a equação (2.26) para o caso da superfície 

opaca, obtém-se que o fluxo radiativo útil pode ser expresso por: 

 𝑞𝑟𝑎𝑑
′′ = 휀𝜎𝑆𝐵𝑇𝑠

4−𝛼𝑎𝑏𝑠𝐺. (2.29) 

Considere-se agora, o caso em que um corpo: 

• Absorve toda a radiação incidente, independentemente da sua direção e comprimento de 

onda, 𝜆: 𝛼𝑎𝑏𝑠(𝜆,𝑇) = 1; 

• Para uma dada temperatura 𝑇 e comprimento de onda 𝜆, nenhum outro corpo emite mais 

radiação: 휀(𝜆, 𝑇) = 1; 

• É um emissor difuso, isto é, emite radiação para todas as direções. 

Assim, um corpo com estas características é denominado por corpo negro e, tendo em conta que a sua 

emissividade é unitária, o seu poder emissivo total é representado por: 

 𝐸𝑏 = 𝜎𝑆𝐵𝑇
4 . (2.30) 

No entanto, nem todos os corpos podem ser considerados negros, situação em que a emissividade é 

diferente de um e calculada por: 

 𝜖(𝑇) =
𝐸(𝑇)

𝐸𝑏(𝑇)
. (2.31) 

Considerando uma superfície opaca e difusa e sabendo que 𝑞 = 𝑞′′ ×𝐴, é possível determinar a taxa 

útil a que a radiação abandona a superfície 𝑖, com base na seguinte equação: 

 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖 =
𝐸𝑏𝑖− 𝐽𝑖

(1 − 휀𝑖)/휀𝑖𝐴𝑖
. (2.32) 

Para analisar as trocas radiativas entre duas ou mais superfícies é necessário calcular os fatores de 

forma. O fator de forma 𝐹𝑖𝑗 é um valor que varia entre zero e um e representa a fração de radiação 

emitida pela superfície 𝑖 que incide na superfície 𝑗.  

Duas das propriedades dos fatores de forma de maior relevância são: a Relação de Reciprocidade e a 

Regra do somatório para um recinto fechado representadas nas equações (2.33) e (2.34), 

respetivamente: 

 𝐴𝑖𝐹𝑖𝑗 = 𝐴𝑗𝐹𝑗𝑖 (2.33) 

 ∑𝐹𝑖𝑗 = 1

𝑁

𝑗=1

, (2.34) 
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sendo 𝑁 o número de superfícies do recinto fechado. 

A expressão geral para a determinação do fator de forma entre duas áreas diferenciais 𝑑𝐴𝑖 e 𝑑𝐴𝑗, como 

as ilustradas na Figura 2.2, é a seguinte: 

 𝐹𝑖𝑗 =
1

𝐴𝑖
∫ ∫

cos(𝜃𝑖) cos (𝜃𝑗)

𝜋𝑅𝑖𝑗
2

𝑑𝐴𝑖𝑑𝐴𝑗
𝐴𝑗𝐴𝑖

 (2.35) 

 

Figura 2.2 - Fator de forma entre dois elementos de superfície com áreas 𝑑𝐴𝑖 e 𝑑𝐴𝑗,[14] 

Em certos casos específicos, os fatores de forma também podem ser obtidos através de gráficos, como 

o ilustrado na figura abaixo, ou ainda, por determinadas soluções analíticas presentes em [14]: 

 

Figura 2.3 – Representação gráfica da função analítica do fator de forma para placas retangulares paralelas [14] 

Na resolução de problemas de radiação através de métodos computacionais, o cálculo dos fatores de 

forma é feito através do método do “Hemi-cube”, representado na Figura 2.5. 

 

Figura 2.4 - Esquematização do método do Hemi-cube, [31] 

 

Segundo este método, se uma superfície de um elemento 3D emite radiação, a superfície é dividida 

em 𝑁 pequenos elementos 2D que se denominam pixéis.  
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De acordo com [31], o fator de forma neste método é calculado por: 

 𝐹𝑖𝑗 =∑∆𝐹𝑛

𝑁

𝑛=1

=
cos(𝜃𝑖) cos (𝜃𝑗)

𝜋𝑅𝑖𝑗
2

∆𝐴𝑗 (2.36) 

Uma vez que a precisão dos resultados depende da resolução do Hemi-cube, quanto maior o número 

de divisões maior é a precisão. No entanto, o tempo computacional necessário para a operação 

também aumenta. 

De acordo com [14], o fluxo radiativo que incide numa superfície 𝑖, proveniente de todas as superfícies 

do recinto fechado, pode-se obter através de: 

 𝐺𝑖 =∑𝐹𝑖𝑗 𝐽𝑗

𝑁

𝑗=1

 (2.37) 

Por outro lado, e relacionando com a equação (2.28), a potência radiativa entre a superfície 𝑖 de área 

𝐴𝑖 e todas as superfícies presentes no recinto fechado pode ser calcula através da seguinte equação:  

 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖 =∑𝑞𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

=∑𝐴𝑖(𝐽𝑖−𝐺𝑖)

𝑁

𝑗=1

=∑𝐴𝑖𝐹𝑖𝑗(𝐽𝑖− 𝐽𝑗)

𝑁

𝑗=1

 (2.38) 

Usando a abordagem da rede de radiação (análogo elétrico para a radiação), pode-se definir uma rede 

de resistências entre as superfícies de um recinto fechado (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 - Representação da rede de troca de radiação entre uma superfície  𝑖 e as restantes superfícies de um 

recinto fechado (adaptado de[14]) 

De notar que, os valores das resistências representadas são os quocientes das expressões (2.32) e 

(2.38). 

 

2.2 Fundamentos de Mecânica dos Sólidos 

É sabido que, todos os materiais estruturais possuem até certa medida elasticidade, isto é, se forem 

sujeitos a forças externas produzem deformações estruturais que, não excedendo um certo limite, são 

recuperadas com a remoção das forças.  
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Para o efeito desta dissertação serão definidas alguns pressupostos relativos às propriedades dos 

corpos em análise [32]: 

• Os corpos sujeitos às forças externas aplicadas são linearmente elásticos, isto é, regressam 

à sua forma inicial após serem retiradas as forças; 

• Os corpos são homogéneos, de tal forma que, um elemento mais pequeno pertencente ao 

corpo possui as mesmas propriedades físicas específicas do corpo; 

• Os corpos são isotrópicos, isto é, as propriedades elásticas são as mesmas em todas as 

direções. 

Portanto, considere-se um sólido tridimensional, homogéneo, isotrópico e linearmente elástico sujeito 

a forças de corpo ou internas (forças distribuídas no volume de um corpo) e de superfície ou externas 

(forças distribuídas na superfície de um corpo).  

O objetivo principal numa análise estrutural é determinar o deslocamento, isto é, a diferença entre a 

posição inicial e final do corpo [32]. Considere-se os deslocamentos ao longo da coordenada 𝑥, 𝑦 e 𝑧 

definidos pelo vetor deslocamento: 

 {𝒖} = {𝑢 𝑣 𝑤} (2.39) 

Uma vez que se assume a hipótese de deformações infinitesimais, os deslocamentos relacionam-se 

com as deformações por: 

 {𝜺} = [𝑫]{𝒖} , (2.40) 

em que [𝑫] é o operador de diferenciação da matriz: 

 [𝑫]=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕

𝜕𝑥
0 0

0
𝜕

𝜕𝑦
0

0 0
𝜕

𝜕𝑧
𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥
0

0
𝜕

𝜕𝑧

𝜕

𝜕𝑦
𝜕

𝜕𝑧
0

𝜕

𝜕𝑥]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2.41) 

O estado de extensão em cada elemento de volume do corpo é caracterizado pelo vetor extensão: 

 {𝜺} = {휀𝑥 휀𝑦  휀𝑧 𝛾𝑥𝑦  𝛾𝑦𝑧 𝛾𝑧𝑥} (2.42) 

Tal como para as extensões, as tensões também podem ser definidas num vetor tensão: 

 {𝝈} = { 𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜎𝑧 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑦𝑧 𝜏𝑧𝑥} (2.43) 

Quando um corpo elástico se deforma linearmente ao ser solicitado existe uma relação constitutiva 

entre o estado de tensão e de extensão gerados sendo essa relação definida pela Lei de Hooke [32]: 

 {𝝈} = [𝑬]{𝜺𝒆} , (2.44) 

onde, {휀𝑒} é a extensão elástica e [𝐸] a matriz elasticidade definida por: 
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 [𝑬] =

[
 
 
 
 
 
𝜆 + 2𝜇 𝜆 𝜆
𝜆 𝜆 + 2𝜇 𝜆
𝜆 𝜆 𝜆 + 2𝜇

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0           0           0
0           0           0
0           0           0

𝜇 0 0
0 𝜇 0
0 0 𝜇]

 
 
 
 
 

 (2.45) 

onde, 

 𝜆 =
𝜈𝐸

(1 + 𝜈)(1 + 2𝜈)
 (2.46) 

e, 

 𝜇 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
 (2.47) 

em que 𝐸 representa o módulo de elasticidade (também conhecido como módulo de Young) e 𝜈 é o 

coeficiente de Poisson. 

A equação de equilíbrio estático traduz-se da seguinte forma: 

 [𝑫]𝑻{𝝈}+ {𝑿} = 0 , (2.48) 

sendo {𝑿} = {𝐴 𝐵 𝐶}, o vetor das forças volúmicas nas direções 𝑥, 𝑦 e 𝑧 como por exemplo, o peso do 

corpo. 

Usualmente, para materiais dúcteis, recorre-se à tensão de von Mises para representar a tensão 

equivalente e comparar o valor com a tensão de cedência: 

 𝜎𝑣𝑀 =
√(𝜎𝑥 −𝜎𝑦)

2
+ (𝜎𝑦−𝜎𝑧)

2
+ (𝜎𝑧−𝜎𝑥)

2 +6(𝜏𝑦𝑧
2 + 𝜏𝑧𝑥

2 + 𝜏𝑥𝑦
2 )

2
 

(2.49) 

A extensão equivalente é calculada dividindo a tensão de von Mises pelo módulo de elasticidade: 

 휀𝑣𝑀 =
𝜎𝑣𝑀
𝐸

 (2.50) 

2.3 Termoelasticidade 

É sabido que quando a temperatura de um corpo aumenta ou diminui ele tende a expandir ou contrair, 

respetivamente. Esse fenómeno deve-se às extensões térmicas que surgem com a variação da 

temperatura. 

As extensões térmicas que se verificam num corpo sujeito a uma variação de temperatura, surgem quer 

por essa variação não ser uniforme, quer porque o corpo seja impedido de se expandir livremente. 

Imagine-se um corpo constituído por pequenos elementos cúbicos de igual tamanho. Se a temperatura 

do corpo variar de forma não uniforme, cada elemento expandir-se-á com uma quantidade diferente, 

proporcional à sua própria variação de temperatura. Como o corpo deve permanecer contínuo, cada 

elemento influencia as distorções dos seus vizinhos, surgindo necessariamente tensões. 

A extensão total em cada ponto de um corpo sujeito a uma variação de temperatura é constituída por 

duas partes. A primeira é uma expansão uniforme 휀𝑡, proporcional à variação da temperatura ∆𝑇. Dado 
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que esta expansão é a mesma em todas as direções para um corpo isotrópico, apenas existem 

deformações lineares, sendo nulas as distorções angulares: 

 {𝜺𝒕} = {𝛼∆𝑇 𝛼∆𝑇 𝛼∆𝑇 0 0 0} , (2.51) 

onde, 𝛼 é o coeficiente de expansão térmica e ∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇𝑖 a variação de temperatura do elemento de 

volume. Parte-se do princípio que o elemento infinitesimal do corpo é aquecido de uma temperatura 𝑇𝑖 

até 𝑇 onde 𝑇𝑖 é a temperatura inicial e definida como estado de distribuição de temperatura uniforme 

de referência, onde não são produzidas tensões nem deformações no corpo.  

A segunda parte compreende as extensões necessárias para manter a continuidade do corpo, as quais 

estão relacionadas com a Lei de Hooke, ver Eq (2.44), como extensões elásticas {휀𝑒}.  

Assim sendo, podem-se expressar as extensões elásticas como: 

 {𝜺𝒆} = {𝜺} − {𝜺𝒕} . (2.52) 

Considerando que as propriedades do material não são afetadas pelas alterações na temperatura, isto 

é, o coeficiente de expansão térmica 𝛼(𝑇) = 𝛼 e o módulo de Young 𝑬(𝑻)= 𝑬 são constantes, pode-

se reescrever a lei de Hooke, equação (2.44), com a presença das deformações devidas aos gradientes 

térmicos: 

 {𝝈} = [𝑬]({𝜺}− {𝜺𝒕}) , (2.53) 

de onde é possível retirar a expressão para a tensão térmica associada às deformações térmicas: 

 {𝝈𝒕} = [𝑬]{𝜺𝒕} (2.54) 

Tendo em conta a equação (2.40), pode-se reescrever a equação de equilíbrio, agora com a presença 

de carga térmica, e provar que as cargas térmicas podem ser aplicadas como forças internas:  

 [𝑫]𝑻[𝑬]([𝑫]{𝒖}− {𝜺𝒕}) + {𝑿} = 𝟎  (2.55) 

As condições de fronteira serão, neste estudo, deslocamentos específicos impostos pelas cargas 

térmicas, conforme se traduz: 

 {𝑢} = {𝑢}𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑚 𝑆𝑢 , (2.56) 

em que 𝑆𝑢 é a superfície onde são impostos os deslocamentos devido à dilatação térmica e, portanto, 

é a superfície de aplicação da condição de fronteira. 

 

2.4 Método dos Elementos Finitos 

O método dos elementos finitos é um método numérico para a resolução de equações diferenciais que 

geralmente são demasiado complexas de resolver satisfatoriamente por métodos analíticos clássicos. 

O MEF consiste na discretização de um meio contínuo em vários elementos, mantendo as mesmas 

propriedades do meio original [33].  

O seu desenvolvimento teve início no final do século XX, no entanto, apenas se tornou viável com o 

aparecimento dos computadores que trouxeram a facilidade de resolução de equações algébricas 

enormes. O MEF começou como um método de análise de tensões e, hoje em dia, é usado para 
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problemas de transferência de calor, fluxos de fluidos, lubrificação, campos elétricos e magnéticos e 

muitos outros [33]. 

Tipicamente uma análise de elementos finitos envolve os seguintes passos [33]: 

1. Discretização do meio contínuo que consiste em dividir a região da solução em elementos 

finitos, geralmente denominado como criação da malha; 

2. Escolha das funções de interpolação, usadas para interpolar a variável de campo sobre o 

elemento, sendo, normalmente, empregues funções polinomiais em que o grau depende do 

número de nós atribuído ao elemento; 

3. Formulação das propriedades de cada elemento, ao nível da análise de tensões, o que significa 

determinar as forças nodais, associadas a todos os estados de deformação do elemento, que 

são permitidas; na transferência de calor, significa determinar os fluxos de calor nodais, 

associados a todos os campos de temperatura no elemento, que são admitidos; 

4. Reunião das equações de todos os elementos, de modo a determinar o sistema de equações 

global para toda a região da solução; 

5. Aplicação das cargas conhecidas, forças nodais e/ou momentos na análise de tensões e fluxos 

de calor nodais na análise de transferência de calor; 

6. Aplicação das condições de fronteira no domínio da análise estrutural, de forma a especificar 

como a estrutura é suportada, isto é, indicar alguns deslocamentos nodais conhecidos 

(normalmente nulos); no âmbito da análise térmica, onde tipicamente certas temperaturas são 

conhecidas, indicar todos os valores de temperatura nodais conhecidos; 

7. Resolução do sistema de equações global que permite a determinação das temperaturas 

nodais para o caso da análise térmica e dos deslocamentos nodais na análise estrutural 

(problema fracamente acoplado); 

8. Cálculo de resultados adicionais, de que são exemplo, as deformações e respetivas tensões 

na análise estrutural e os fluxos de calor na análise térmica. 

Uma das maiores valias deste método é a sua versatilidade, uma vez que, pode ser aplicado a 

diferentes problemas físicos em que o corpo pode ter diferentes formas, cargas e condições de 

fronteira. A malha pode ser de diferentes tipos, formas e propriedades físicas. E toda esta versatilidade 

pode ser contida num único programa de computador. No entanto, é de referir que no caso geral, quanto 

mais precisa e próxima da realidade for a discretização, maior será a necessidade de poder 

computacional. 

 

2.4.1 Equação dos elementos finitos para a transmissão de calor 

Como já mencionado, o método dos elementos finitos começa com a definição da região da solução,  

isto é, o domínio 𝑉 é dividido em elementos finitos conectados por nós. 
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Figura 2.6 - Região discretizada com elementos finitos e nós [33] 

De seguida, determinam-se as funções de interpolação para cada elemento finito onde é necessário 

usar funções de forma 𝑁𝑖 [34], onde 𝑖 é o número do grau de liberdade do elemento. 

 𝑻 = [𝑵]{𝑻} (2.57) 

 [𝑵] = [𝑁1  𝑁2… ] (2.58) 

 {𝑻} = {𝑇1  𝑇2… }
𝑇 , (2.59) 

onde {𝑇} é o vetor de temperaturas nos nós e [𝑁] é a matriz das funções de forma. 

A diferenciação da equação da interpolação da temperatura fornece a seguinte relação de interpolação 

para gradientes de temperatura: 

 

{
 
 

 
 
𝜕𝑇

𝜕𝑥⁄

𝜕𝑇
𝜕𝑦⁄

𝜕𝑇
𝜕𝑧⁄ }
 
 

 
 

=

[
 
 
 
 
𝜕𝑁1

𝜕𝑥
⁄ 𝜕𝑁2

𝜕𝑥
⁄ …

𝜕𝑁1
𝜕𝑦⁄

𝜕𝑁2
𝜕𝑦⁄ …

𝜕𝑁1
𝜕𝑧
⁄ 𝜕𝑁2

𝜕𝑧
⁄ …]

 
 
 
 

 {𝑇} = [𝐵]{𝑇} , (2.60) 

onde [𝐵] representa a matriz das derivadas das funções de forma para a interpolação dos gradientes 

de temperatura. 

O software utilizado nesta dissertação (ANSYS®) recorre ao método de Galerkin [31] para a formulação 

de elementos finitos a partir da equação diferencial que formula o problema físico. Como enunciado em 

§2.1.1, um problema de transmissão de calor pode ser formulado pela a equação de calor (2.6) 

juntamente com as condições de fronteira apresentadas na Tabela 2.1. 

Usando o método de Galerkin, pode-se reescrever a equação básica da transferência de calor da 

seguinte forma: 

 ∫ (
𝜕𝑞𝑥

′′

𝜕𝑥
+
𝜕𝑞𝑦

′′

𝜕𝑦
+
𝜕𝑞𝑧

′′

𝜕𝑧
− �̇� + 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
)𝑁𝑖𝑑𝑉 = 0

𝑣

 (2.61) 

Da integração por partes e da aplicação do teorema da divergência para os primeiros três termos, a 

expressão acima resulta em: 

 ∫ 𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑁𝑖𝑑𝑉

𝑉

−∫ [
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥

 
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑦

 
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑧
]{𝑞"}𝑑𝑉

𝑉

= ∫ �̇�𝑁𝑖𝑑𝑉
𝑉

−∫ {𝑞′′}𝑇{𝑛}
𝑆

𝑁𝑖𝑑𝑆 , (2.62) 

Em que {𝑛} (vector normal à superfície do corpo) e {𝑞"} são dados por: 

 {𝑛}𝑇 = {𝑛𝑥 𝑛𝑦 𝑛𝑧};  (2.63) 
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 {𝑞′′}𝑇 = {𝑞𝑥
′′ 𝑞𝑦

′′ 𝑞𝑧
′′}. (2.64) 

De acordo com a Tabela 2.1 e [34] as condições de fronteira consideradas neste estudo são definidas 

como: 

• Temperatura específica: 

 𝑇𝑠 = 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 𝑒𝑚 𝑆1; (2.65) 

• Fluxo de calor específico: 

 𝑞𝑥
′′𝑛𝑥 + 𝑞𝑦

′′𝑛𝑦+ 𝑞𝑧
′′𝑛𝑧 = −𝑞𝑠

′′ 𝑒𝑚 𝑆2; (2.66) 

• Convecção: 

 𝑞𝑥
′′𝑛𝑥 + 𝑞𝑦

′′𝑛𝑦+ 𝑞𝑧
′′𝑛𝑧 = ℎ(𝑇𝑠 −𝑇𝑒) 𝑒𝑚 𝑆3; (2.67) 

• Radiação: 

 𝑞𝑥
′′𝑛𝑥 + 𝑞𝑦

′′𝑛𝑦+ 𝑞𝑧
′′𝑛𝑧 = 𝜎휀𝑇𝑠

4 −𝛼𝑞𝑟
′′ 𝑒𝑚 𝑆4, (2.68) 

em que 𝑞′′ foi definido anteriormente neste capítulo na equação (2.1), bem como as restantes variáveis.  

É de notar que quando a radiação é contemplada num problema de transferência de calor a análise 

torna-se não linear devido ao termo 𝑇𝑠
4 da equação (2.67). 

Aplicando as condições de fronteira à equação (2.62), obtém-se a equação discretizada: 

 

∫ 𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑁𝑖𝑑𝑉

𝑉

−∫ [
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥

 
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑦

 
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑧
]{𝑞′′}𝑑𝑉

𝑉

= ∫ �̇�𝑁𝑖𝑑𝑉
𝑉

−∫ {𝑞′′}𝑇{𝑛}
𝑆1

𝑁𝑖𝑑𝑆+∫ 𝑞𝑠
′′

𝑆2

𝑁𝑖𝑑𝑆

−∫ ℎ(𝑇 − 𝑇𝑒)
𝑆3

𝑁𝑖𝑑𝑆−∫ (𝜎휀𝑇4 −𝛼𝑞"𝑟)
𝑆4

𝑁𝑖𝑑𝑆 , 

(2.69) 

sendo {𝑞′′} calculado pela equação: 

 {𝑞′′} = −𝑘[𝐵]{𝑇}. (2.70) 

A equação dos elementos finitos para a transferência de calor discretizada assume a seguinte forma 

finita [34]: 

 [𝐶]{𝑇}̇ + [𝐾𝑇]{𝑇} = {𝑅}, (2.71) 

em que [𝐶] é a matriz global do calor específico, [𝐾𝑇] a matriz global da condutividade térmica e {𝑅} o 

vetor das cargas térmicas. {𝑇} e {𝑇}̇  são, respetivamente, os vetores da temperatura e da primeira 

derivada da temperatura. 

De acordo com [34], [𝐾𝑇] pode ser expressa como: 

 [𝐾𝑇] = [𝐾𝑐]+ [𝐾ℎ]+ [𝐾𝑟] , (2.72) 

onde [𝐾𝑐], [𝐾ℎ] e [𝐾𝑟] são as matrizes globais de condução, convecção e radiação, respetivamente. 

E o vetor {𝑅} é composto por: 
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 {𝑅} = {𝑅𝑇} + {𝑅𝑐}+ {𝑅ℎ}+ {𝑅𝑟}+ {𝑅�̇�} , (2.73) 

em que, {𝑅𝑇}, {𝑅𝑐}, {𝑅ℎ}, {𝑅𝑟} e {𝑅�̇�} representam os vetores globais para as cargas térmicas 

correspondentes ao fluxo de calor, à condução, à convecção, à radiação e à geração de calor, 

respetivamente. 

Para a análise térmica em regime estacionário presente nesta dissertação o software de elementos 

finitos resolverá a seguinte equação: 

 ([𝐾𝑐]+ [𝐾ℎ] + [𝐾𝑟]){𝑇} = {𝑅} (2.74) 

 

2.4.2 Equação dos elementos finitos para a elasticidade 

O propósito de uma análise estática de elementos finitos num problema linear elástico é determinar o 

campo de deslocamentos que fornece o mínimo da função de energia potencial ∏: 

 ∏ = ∫
1

2
{휀𝑒}𝑇{𝜎}𝑑𝑉

𝑉

−∫{𝑢}𝑇{𝑝𝑉}𝑑𝑉

𝑉

−∫{𝑢}𝑇{𝑝𝑆}𝑑𝑆

𝑆

 , (2.75) 

onde, {𝑝𝑉} = {𝑝𝑥
𝑉  𝑝𝑦

𝑉  𝑝𝑧
𝑉} é o vetor das forças volúmicas e {𝑝𝑆} = {𝑝𝑥

𝑆  𝑝𝑦
𝑆  𝑝𝑧

𝑆} é o vetor das forças 

superficiais. Note-se que as condições de fronteira dos deslocamentos não estão presentes na função 

∏ e, por isso, devem ser implementadas depois da assemblagem das equações dos elementos finitos. 

Aplicando o teorema da mínima energia potencial garante-se que o mínimo de ∏ é dado pela solução 

exata da equação (2.55), e sendo assim, a equação para o MEF vem de: 

 {
𝜕∏

𝜕𝑞
} = 0 , (2.76) 

onde {𝑞} é o vetor dos deslocamentos nodais de um elemento finito de três dimensões, definido por:  

 {𝑞} = {𝑢1 𝑣1 𝑤1 𝑢2 𝑣2 𝑤2… } (2.77) 

Os deslocamentos num qualquer ponto pertencente a um elemento finito {𝑢} podem ser interpolados 

através dos deslocamentos nodais {𝑞}: 

 {𝑢} = [𝑁]{𝑞} , (2.78) 

onde [𝑁] é a matriz das funções de forma: 

 [𝑁] = [
𝑁1 0 0
0 𝑁1 0
0 0 𝑁1

|
|
|

𝑁2 …
0 …
0 …

] (2.79) 

As deformações também podem ser determinadas a partir dos deslocamentos nodais: 

 {휀} = [𝐵]{𝑞} , (2.80) 

em que [𝐵] é a matriz de diferenciação dos deslocamentos e representada por: 

 [𝐵] = [𝐷][𝑁] = [𝐵1 𝐵2 𝐵3… ] , (2.81) 

onde, 
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 [𝐵𝑖] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥

0 0

0
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑦

0

0 0
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑧

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥

0

0
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑧

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑧

0
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2.82) 

Usando a equações (2.78) e (2.80)e as expressões para a extensão elástica (2.52) e para a tensão 

(2.53), a função para a energia potencial (2.75) reescreve-se como: 

 

∏ = ∫
1

2
([𝐵]{𝑞}− {휀𝑡})𝑇[𝐸]([𝐵]{𝑞}− {휀𝑡})𝑑𝑉

𝑉

− ∫([𝑁]{𝑞})𝑇{𝑝𝑉}𝑑𝑉

𝑉

−∫([𝑁]{𝑞})𝑇{𝑝𝑆}𝑑𝑆

𝑆

 

(2.83) 

Recorrendo à equação(2.76), obtém-se a seguinte equação de equilíbrio para o elemento finito: 

 ∫[𝐵]𝑇[𝐸][𝐵]𝑑𝑉

𝑉

{𝑞}−∫[𝐵]𝑇[𝐸]{휀𝑡}𝑑𝑉

𝑉

−∫[𝑁]𝑇{𝑝𝑉}𝑑𝑉

𝑉

−∫[𝑁]𝑇{𝑝𝑆}𝑑𝑆

𝑆

= 0 , (2.84) 

que é, geralmente, apresentada da seguinte forma: 

 [𝐾]{𝑞} = {𝑓} = {𝑝} + {ℎ} , (2.85) 

onde [𝐾] é a matriz rigidez do elemento definida por: 

 [𝐾] = ∫[𝐵]𝑇[𝐸][𝐵]𝑑𝑉

𝑉

 , (2.86) 

e {𝑝} e {ℎ} são, respetivamente, o vetor das forças aplicadas e o vetor das cargas térmicas: 

 {𝑝} = ∫[𝑁]𝑇{𝑝𝑉}𝑑𝑉

𝑉

− ∫[𝑁]𝑇{𝑝𝑆}𝑑𝑆

𝑆

 (2.87) 

 {ℎ} = ∫[𝐵]𝑇[𝐸]{휀𝑡}𝑑𝑉

𝑉

 (2.88) 

 

Depois de se conhecer a equação de equilíbrio do elemento finito é necessário determinar o sistema 

de equações global que é representado por: 

 [𝐾]{𝑄} = {𝐹} , (2.89) 
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onde [𝐾] é a matriz rigidez global, {𝑄}  o vetor dos deslocamentos e {𝐹} o vetor das forças. 

As matrizes e os vetores globais resultam de um arranjo específico das matrizes e dos vetores do 

elemento que depende da discretização espacial. Este sistema de equações poderá ser resolvido por 

um método direto ou um método iterativo, dependendo da sua complexidade. Para um sistema simples 

o método direto é mais indicado por ser mais rápido, no entanto, para um sistema complexo, o método 

iterativo é o indicado pois permite um melhor grau de aproximação. 

 

2.4.3 Tipos de elementos finitos 

No âmbito desta dissertação as análises de elementos finitos são realizadas através do software 

ANSYS® que possui vários tipos de elementos finitos com diferentes nós e graus de liberdade 

associados [35].  

De entre estes, os elementos finitos utilizados neste trabalho são os enunciados abaixo. 

 

2.4.3.1 Elementos finitos da análise térmica 

• SOLID90 – é um elemento 3D sólido com 20 nós com um grau de liberdade em cada nó 

correspondente à temperatura. Conhecido pela sua utilidade e flexibilidade para modelar 

limites curvos. A sua geometria é a ilustrada na Figura 2.7.  

 

Figura 2.7 - Geometria dos elementos SOLID90 e SOLID186 (adaptado de [35]) 

• SHELL131 – é um elemento 3D do tipo casca, dividido em camadas, com 4 nós e até 32 graus 

de liberdade, correspondentes à temperatura, em cada nó. Este elemento condutor é aplicável 

a uma análise térmica 3D estacionária ou transiente. SHELL131 gera temperaturas que podem 
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ser transitadas para elementos estruturais de modo a modelar a termoelasticidade. A sua 

geometria é a ilustrada na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 - Geometria do elemento SHELL131 (adaptado de [35]) 

• SURF152 – é aplicável a análises térmicas 3D e pode ser utilizado para aplicações de várias 

forças numa superfície, como na convecção. Pode ser sobreposto com outro elemento, 

simultaneamente, numa face ou em qualquer elemento 3D térmico. A sua geometria é a 

ilustrada na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Geometria do elemento SURF152 (adaptado de [35]) 

• SURF252 – é utilizado para forças radiativas aplicadas na superfície e só pode ser usado com 

o método da radiosidade (“radiosity solver method” [35]). Pode ser sobreposto a uma face de 

qualquer elemento sólido 3D de temperatura ou elemento casca que suporte temperaturas. É 

aplicável a análises térmicas 3D e permite várias forças e efeitos superficiais simultaneamente. 

Por exemplo, SURF152 e SURF252 podem ser aplicados na mesma face de um elemento 

sólido para suportar as forças provenientes do fluxo de calor por convecção e do fluxo de calor 

por radiação, respetivamente. A sua geometria é a ilustrada na Figura 2.10. 
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Figura 2.10 - Geometria do elemento SURF252 (adaptado de [35]) 

• FLUID116 – é um elemento 3D do tipo beam que permite a transferência de fluido e a condução 

de calor entre dois nós. Apenas possui como graus de liberdade a temperatura e a pressão. 

Está associado ao fluxo de calor devido à convecção induzida e ao transporte de massa no 

fluido. Usado simultaneamente com SURF152 permite quantificar e analisar a convecção. A 

sua geometria é a ilustrada na Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 - Geometria do elemento FLUID116 (adaptado de [35]) 

2.4.3.2 Elementos finitos da análise de elasticidade 

• SOLID186 – é um elemento 3D de 20 nós que exibe comportamento de deslocamento 

quadrático. Possui três graus de liberdade por nó correspondendo às translações nas direções 

x, y e z. O elemento suporta plasticidade, hiperelasticidade, fluência, grandes deflexões e 

grandes capacidades de deformação. De notar, também, que é um elemento adaptado à 

modelação de malhas irregulares. A sua geometria é igual à do SOLID90, conforme ilustrado 

através da Figura 2.7. 
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3.  Metodologia 

Neste capítulo são descritas as diversas metodologias desenvolvidas e implementadas nesta 

dissertação. De uma forma geral, uma vez que este trabalho consiste em projetar conceptualmente um 

módulo da Cassete Fina, torna-se necessário: 

1. Identificar o módulo crítico (i.e., o que recebe maior fluxo de calor) de toda a cassete; 

2. Com o módulo crítico identificado, proceder ao desenvolvimento de um modelo conceptual 

inicial que contemple a integração das guias de onda e das antenas no módulo (ver Figura 1.5); 

3. Desenvolver de uma proposta preliminar de arrefecimento para o módulo de acordo com os 

requisitos e as necessidades aferidas; 

4. Fazer a análise térmica do módulo com o sistema de arrefecimento proposto para determinar 

se o referido sistema é suficiente, e caso o não seja, regressar ao ponto 3 para um 

melhoramento do sistema; 

5. Realizar uma análise estrutural do módulo com o sistema de arrefecimento proposto e 

respetivas cargas térmicas, determinadas em 4, para verificar a integridade estrutural (ao nível 

da tensão de cedência) do modelo desenvolvido; 

6. Analisar a pré-viabilização do modelo proposto através de um breve estudo dos processos de 

fabrico a utilizar para a produção do mesmo onde são apresentadas propostas e algumas 

sugestões. 

De forma a melhorar a compreensão dos processos iterativos da metodologia geral adotada, esta é 

esquematizada na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Esquematização da metodologia geral adotada 
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3.1 Modelos de Verificação 

Antes da realização das análises de elementos finitos aos modelos dos módulos, três modelos de 

verificação são apresentados para estabelecer uma relação entre a implementação numérica e os 

fundamentos teóricos. Assim, a verificação é realizada por comparação entre os resultados numéricos 

e analíticos obtidos. 

 

3.1.1 Modelo convectivo 

Este modelo remete para os fundamentos de transmissão de calor por convecção, ver §2.1.2, e 

pretende verificar o método de cálculo numérico utilizado na convecção. Para tal, considera-se um 

paralelepípedo, como ilustrado na Figura 3.2, de comprimento 𝐿, secção quadrada de lado 𝑎 e que 

possui um furo de diâmetro 𝐷 ao longo de todo o comprimento.  

Numa das faces do corpo é imposto um fluxo 𝑞′′, sendo as restantes faces consideradas adiabáticas. 

Considera-se também, que ao longo do furo existe um escoamento de um fluido com caudal mássico 

�̇�, temperatura média de entrada 𝑇𝑚,𝑒  e temperatura média de saída 𝑇𝑚,𝑠. 

 

Figura 3.2 - Geometria e condições de fronteira do modelo convectivo 

 

Para o cálculo analítico são definidos os valores de 𝑞′′, 𝑇𝑚,𝑒 e 𝑇𝑚,𝑠 na equação (2.17) de modo a obter 

o caudal necessário para remover o calor pretendido. Uma vez determinado o caudal necessário é 

possível estimar o coeficiente de convecção ℎ através da equação (2.21) complementada pelas 

equações (2.18) e (2.23). A temperatura média da superfície do furo 𝑇𝑠 é calculada através da equação 

(2.16). 

No cálculo numérico é definido o 𝑞′′, a 𝑇𝑚,𝑒 , o �̇� e o ℎ, conforme a configuração ilustrada na Figura 3.2 

e cujos valores de �̇� e ℎ são os estimados no cálculo analítico. 
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A verificação deste modelo consiste em comparar a temperatura média de saída do fluido 𝑇𝑚,𝑠 obtida 

numericamente com a imposta no cálculo analítico, bem como a temperatura média da superfície do 

furo 𝑇𝑠 obtida numericamente com a calculada analiticamente. 

 

3.1.2 Modelo radiativo 

Consiste em determinar as trocas de calor por radiação entre duas superfícies a temperaturas distintas 

e distanciadas de uma distância 𝐿, afim de comparar os resultados analíticos com o método de 

resolução radiativo do ANSYS®.  

Conforme ilustrado na Figura 3.3, ambas as superfícies são retangulares com comprimento 𝑌 e largura 

𝑋. A superfície 1 está a uma temperatura 𝑇1 e possui emissividade 𝜖1 enquanto que a superfície 2 está 

a uma temperatura 𝑇2 e possui emissividade 𝜖2. Ambas as superfícies estão num ambiente a uma 

temperatura 𝑇𝑎 e com emissividade 휀𝑎 = 1.  

 

Figura 3.3 - Geometria e configuração do modelo radiativo 

 

Esta verificação é feita através da comparação dos valores obtidos analiticamente e numericamente 

para a radiação emitida 𝐸𝑖, a radiação incidente 𝐺𝑖 e a potência radiativa útil 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖 em cada uma das 

superfícies.  

O cálculo analítico da radiação emitida é realizado com base nas equações (2.30) e (2.31) e o cálculo 

da radiação incidente com base nas equações (2.37) e (2.27), sendo o cálculo da potência radiativa útil 

obtido através da equação (2.38). Os fatores de forma são obtidos através das equações (2.33) a (2.35). 

Para o cálculo numérico são definidas as condições presentes na Figura 3.3, com especial atenção 

para a malha que é definida como um único elemento em cada superfície de forma a aproximar-se do 

método analítico utilizado.  



35 
 

3.1.3 Modelo termoelástico 

Este modelo remete para a teoria da termoelasticidade, ver §2.3, e tem como objetivo verificar a 

implementação dos conceitos teóricos no cálculo numérico das tensões e deformações resultantes da 

expansão térmica do modelo sujeito a um elevado gradiente térmico. 

Como tal, considera-se o caso de uma barra duplamente encastrada de comprimento 𝐿 e secção 

quadrada de lado 𝑎 e a qual está a uma temperatura 𝑇, superior à temperatura ambiente, tal como 

ilustrado na Figura 3.4.  

 

Figura 3.4 - Geometria e configuração do modelo termoelástico 

 

Para o cálculo analítico é necessário determinar as reações nos apoios, causadas pela dilatação 

térmica que ocorre na viga. Sendo este um problema estaticamente indeterminado, recorre-se ao 

método da sobreposição libertando um dos apoios de modo a que a barra alongue livremente à medida 

que sofre dilatação térmica. De acordo com a equação (2.51) determina-se a deformação térmica 𝛿𝑇 =

휀𝑇𝐿. 

Aplicando uma força 𝑃 no apoio livre representando a reação ao alongamento, obtém-se uma segunda 

deformação 𝛿𝑃 de valor igual a 𝛿𝑇. A tensão na barra é dada pelo quociente desta força pela área da 

secção da barra 𝜎 =
𝑃

𝑎2
. 

No cálculo numérico, recorre-se ao mesmo método de libertação de um dos apoios afim de verificar a 

deformação térmica 𝛿𝑇 com a obtida analiticamente. A tensão na barra é determinada considerando 

ambos os apoios encastrados e verificada com a obtida analiticamente na mesma situação. 
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3.2 Procedimento para a identificação do módulo crítico 

Uma vez que o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento conceptual de um dos dezassete módulos 

da CF (ver Figura 3.5) torna-se necessário determinar qual é o módulo que é sujeito a maior carga 

térmica de modo a que a solução proposta seja conservadora. 

 

Figura 3.5 - Representação CAD da CF: a) Pormenor da BSS a unir os módulos; b) Pormenor dos guias de onda; 

c) Numeração dos módulos 

 

Com esse objetivo, é feito um estudo sobre qual o módulo que apresenta maior temperatura na 

superfície sujeita ao fluxo radiativo emitido pelo plasma. É feita uma análise térmica em regime 

estacionário de um corpo a irradiar um fluxo de calor, 𝑄, para as superfícies dos dezassete módulos de 

forma a simular a troca de calor radiativa entre o plasma e a CF (ver Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 - Geometria utilizada para a análise do módulo crítico 
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Para simular o fluxo radiativo são aplicadas três condições, ver Figura 3.7. A condição A e B simulam 

a troca radiativa (surface to surface) entre a superfície externa do plasma e as superfícies da CF, num 

ambiente a uma temperatura média, 𝑇𝑎, e cujas emissividades das superfícies são, respetivamente,  휀𝑃 

e 휀𝑊. A condição C define a temperatura do plasma de modo a que este emita um fluxo radiativo Q 

representativo da radiação térmica emitida pela reação de fusão nuclear. 

 

Figura 3.7 - Configuração utilizada na análise do módulo crítico 

 

Através dos resultados da análise térmica de elementos finitos determina-se a superfície da CF que 

atinge a temperatura máxima, correspondendo a mesma ao módulo crítico a ser estudado nesta 

dissertação. 

 

3.3 Projeto e desenvolvimento do módulo 

A implementação do sistema de reflectometria no DEMO requer que as antenas, fabricadas de 

Eurofer97 (aço ferrítico/martensítico de reduzida ativação) com revestimento de tungsténio, sejam 

posicionadas em frente ao plasma. Os guias de onda, também em Eurofer97, devem ser encaminhados 

das antenas que apontam ao plasma até à sala de diagnósticos, atravessando duas barreiras de vácuo, 

a primeira ao nível da câmara de vácuo e a segunda ao nível do crióstato.  

No que se refere à geometria propriamente dita, cuja modelação é desenvolvida utilizando o software 

CATIA V5® [36], é necessário atender a diversos requisitos de projeto impostos pela posição do módulo 

e pelos componentes que o circundam. São exemplos principais desses requisitos a altura ℎ , a largura 

𝑙, a profundidade 𝑝 ilustrados na Figura 3.8. 
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Figura 3.8 - Geometria do módulo 

Com as medidas exteriores do módulo definidas, torna-se necessário projetar e desenvolver o módulo 

para ser o mais aproximado dos restantes blankets e assim ser possível integrá-lo no toro. Para tal 

define-se a geometria da secção transversal ao longo de todo o módulo (ver Figura 3.9), aplicando um 

ângulo de abertura 𝛼, bem como um boleado de raio 𝑟 nas arestas frontais de modo a evitar eventual 

concentração de tensões. 

 

Figura 3.9 - Geometria da secção transversal do módulo 

Conforme enunciado em § 1.6, a solução apresentada neste trabalho é baseada no conceito de CF 

independente, isto é, com a FW independente da FW dos blankets (ver Figura 3.14). Como tal, é 

necessário definir a espessura da FW 𝑡𝐹𝑊.  
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Figura 3.10 - Definição da FW 

Após a modelação da FW, é necessário fazer a integração das antenas e das guias de onda como 

ilustrado na Figura 3.11. Para tal são modeladas as antenas e as guias de onda, bem como os 

componentes envolventes em função das mesmas. 

 

Figura 3.11 - Integração das antenas e das guias de onda 

As antenas possuem uma geometria tronco-piramidal quadrangular, sendo que a abertura maior fica 

disposta à face interna da FW e a abertura menor liga às guias de onda. A geometria é a apresentada 

na Figura 3.12, sendo que a espessura 𝑡𝐴 ao longo de todas as paredes das antenas é constante. À 

esquerda vê-se a secção do lado da FW com altura interior ℎ𝐴, largura interior 𝑙𝐴 e espaçamento entre 

as antenas 𝑒𝐴. À direita, vê-se a secção das antenas onde se conectam as guias de onda com altura 

interior ℎ𝐺, largura interior 𝑙𝐺 e espaçamento entre os centros 𝑒𝐺.  

 

Figura 3.12 - Geometria das antenas: a) ligação à FW (prespectiva lateral-frontal); b) ligação às guias de onda 

(prespectiva lateral-traseira) 

As guias de onda têm perfil retangular de secção constante e espessura 𝑡𝐺 e a sua geometria é a 

ilustrada na Figura 3.13: à esquerda, a geometria interior das guias de onda que é igual à geometria 
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interior das antenas na secção onde se ligam, isto é, a mesma altura ℎ𝐺 e largura 𝑙𝐺; e à direita o 

caminho intermédio entre as duas guias de onda, de profundidade 𝑝𝐺  , altura 𝐻𝐺 e raio de curvatura 𝑟𝐺 . 

 

Figura 3.13 . Geometria das guias de onda: a) perfil das guias de onda; b) caminho das guias de onda dentro do 

blanket 

 Várias opções de implementação da secção de diagnósticos têm vindo a ser discutidas em relação à 

partilha da FW e da BSS entre os BB e a secção de diagnósticos, no entanto o conceito apresentado 

neste trabalho baseia-se na estrutura independente da cassete fina ilustrada na Figura 3.5. 

A CF independente, constituída por dois meios sectores poloidais, é anexada à BSS conforme ilustrado 

nas soluções da Figura 3.14. As duas possibilidades de fixação consideradas têm como características 

comuns o uso da alimentação de He fornecido pela BSS e a fixação da CF à BSS. Estes requisitos 

garantem que o BB e a CF sejam inseridos ou removidos como um só componente permitindo 

operações de manipulação remota de todo o conjunto. Outro requisito que é respeitado em ambas as 

soluções é a segmentação entre os módulos de diagnóstico da mesma forma que acontece nos BB, 

ajudando a manter um comportamento mecânico similar entre os módulos. 

 

Figura 3.14 – Ilustração de duas possibilidades de integração: a) BSS comum – a CF é fixa à parte da frente da 

BSS; b) CF independente – a CF é fixa à lateral do BB  



41 
 

3.4 Desenvolvimento do sistema de arrefecimento para o módulo 

Sendo este um módulo de diagnóstico incorporado na CF sujeita a um enorme fluxo de calor, e por isso 

com uma elevada temperatura (> 1000℃) na superfície (como é possível verificar através dos 

resultados da análise realizada para a identificação do módulo crítico), torna-se indispensável a 

existência de um sistema de refrigeração no módulo para que as condições necessárias ao correto 

funcionamento dos mecanismos de diagnóstico sejam cumpridas. 

Com esse objetivo é realizado um estudo do sistema de refrigeração utilizado no BB de forma a avaliar 

a viabilidade e adaptabilidade na aplicação de um sistema semelhante no módulo de diagnóstico. Com 

esse trabalho e, tal como já referido anteriormente, com o objetivo de manter na medida do possível a 

constituição do módulo de reflectometria semelhante à do BB, desenvolve-se um sistema de 

refrigeração focado em canais de hélio a elevada pressão (80 𝑏𝑎𝑟) ao longo de toda a FW, cuja 

esquematização é apresentada na Figura 3.15 a). 

 

Figura 3.15 - Distribuição do arrefecimento no: a) BB [37]; b) módulo de reflectometria 

Como é possível verificar na Figura 3.15 b), na solução proposta para o módulo de reflectometria a 

alimentação dos canais de refrigeração é definida para se realizar através da BSS, cujo 

desenvolvimento do sistema de alimentação dos canais de arrefecimento está fora do âmbito desta 

dissertação. 

A existência de duas câmaras, uma de hélio frio e outra de hélio quente, na parte de trás do módulo 

permite conectar os diversos canais ao longo do módulo ao mesmo tempo que se mantêm separados 

o fluido de entrada e de saída dos canais. 
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De referir que os canais de arrefecimento ilustrados na Figura 3.15 b) são distribuídos alternadamente 

ao longo de toda a FW, espaçados entre eles por uma distância 𝑒𝑐 e distanciados da face exterior da 

FW por uma distância 𝑑𝑐, conforme ilustrado na Figura 3.16 a). 

Relativamente à geometria da secção dos canais de refrigeração é adotada para todos os canais do 

módulo de diagnóstico a mesma geometria dos canais da FW dos BB, isto é, secção retangular com 

altura  ℎ𝑐, largura 𝑙𝑐 e espessura 𝑡𝑐 constante. 

 

Figura 3.16 - Dimensões dos canais de arrefecimento 

Na Figura 3.16 b) é ilustrada a geometria dos tubos onde circula o hélio, que por sua vez são 

incorporados dentro do módulo e, portanto, a dimensão real dos canais de hélio é a ilustrada na Figura 

3.16 c). 

Devido à necessidade de retirar calor do interior do módulo, nomeadamente, nos blocos interiores 

desenvolvem-se duas secções de arrefecimento interior seguindo a geometria esquematizada na 

Figura 3.17. Os canais presentes nestas secções são incorporados dentro dos blocos interiores do 

módulo e ligados às câmaras de hélio da parte de trás do módulo conforme ilustrado na Figura 3.17.  

 

Figura 3.17 - Esquema da distribuição de hélio nas seções de arrefecimento interiores 

Estas secções de arrefecimento interior (uma próxima de cada lateral da FW), são também distribuídas 

ao longo de toda a altura do módulo em conjuntos idênticos aos da Figura 3.17. 



43 
 

Com base na observação dos resultados obtidos, nomeadamente a existência de pontos quentes e de 

uma temperatura média no módulo acima do desejado, na primeira análise térmica de elementos finitos 

decide-se fazer uma melhoria do sistema de arrefecimento de modo a otimizar o arrefecimento do 

módulo.  

Nesta nova fase de desenvolvimento, opta-se por fazer uma nova abordagem no desenvolvimento do 

sistema de arrefecimento.  Retiram-se as secções verticais de arrefecimento interior e adicionam-se 

canais de arrefecimento nos blocos interiores e distribuídos ao longo de toda a altura do módulo do 

mesmo modo que os canais presentes na FW, permitindo a construção do módulo em secções 

horizontais montadas de forma sequencial. A conjugação destes canais nos blocos interiores com os 

canais da FW é ilustrada na Figura 3.18, onde os sentidos dos fluxos de He são alternados de secção 

para secção. 

 

Figura 3.18 - Esquematização dos canais de arrefecimento dos blocos interiores juntamente com os canais da 

FW: a) Secções horizontais ímpares; b) Secções horizontais pares 

Outra das alterações do novo sistema de arrefecimento é a colocação de canais de arrefecimento com 

a mesma geometria da Figura 3.18 nas placas do topo e do fundo do módulo. 

Com o objetivo de melhorar o arrefecimento das antenas, os canais de arrefecimento nas suas 

imediações são otimizados de forma a acompanharem a geometria das antenas tal como ilustrado na 

Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 - Geometria dos canais de arrefecimento na região das antenas 
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3.5 Procedimento para análise térmica de elementos finitos 

Com o objetivo de se verificar se o sistema de refrigeração proposto cumpre a sua funcionalidade, isto 

é, se mantém a temperatura do módulo dentro da gama de funcionamento, é realizada uma análise 

térmica no software de elementos finitos ANSYS®. 

 

3.5.1 Geometria 

É elaborada uma preparação do modelo modelado no CATIA V5® e apresentado no §4.4 com recurso 

ao software ANSYS Spaceclaim®. Nesta preparação, o modelo é simplificado ao unir diversos corpos 

de acordo com a sua geometria e com o material que o constitui, reduzindo a complexidade da análise.  

Para a representação do fluido dentro dos canais de arrefecimento são utilizadas beams com secção 

igual à secção interna do canal. Estas beams são definidas no software como sendo um fluido térmico. 

O plasma é representado através de uma superfície curva com área consideravelmente superior à da 

superfície do módulo. 

 

3.5.2 Materiais 

Uma vez que existe uma variação significativa das temperaturas dos corpos ao longo da simulação, é 

necessário definir no ANSYS® os materiais utilizados no modelo, bem como as suas propriedades em 

função da temperatura. 

Como enunciado em §3.3, todo o corpo do módulo de reflectometria, as antenas e as guias de onda 

são feitas de Eurofer97. Uma vez que este não é um material comum e, portanto, não pertence à base 

de dados do ANSYS®, é necessário definir as suas propriedades dentro do software. As propriedades 

mecânicas do Eurofer97 em função da temperatura são apresentadas no Anexo 1 - Propriedades 

mecânicas do Eurofer 97. 

Como referido anteriormente, o fluido utilizado para o sistema de refrigeração é o hélio a uma pressão 

de 80 bar de acordo com [37], pelo que as suas propriedades em função da temperatura também têm 

de ser fornecidas ao software e podem ser consultadas no Anexo 2 - Propriedades mecânicas do He a 

80 bar. 

Relativamente à cobertura da FW, esta é definida como sendo de tungsténio, cujas propriedades 

mecânicas em função da variação da temperatura são apresentadas no Anexo 3 - Propriedades 

mecânicas do Tungsténio. 

De referir que as propriedades dos materiais aqui referidas estão de acordo com as utilizadas no projeto 

do BB [37]. 

 

3.5.3 Contactos 

Para esta análise todos os contactos são definidos como “bonded”, isto é, os corpos são ligados uns 

aos outros como se fossem um só corpo. Desta forma as extensões num corpo evoluem para os corpos 

a que estão ligados como se não existisse qualquer fronteira. 
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3.5.4 Malha 

Numa análise de elementos finitos é necessário definir a malha a aplicar ao modelo de modo a que 

esta se ajuste ao tipo de análise e à geometria do modelo. 

Primeiramente é feito um estudo de qual a geometria de elementos que melhor se adequa à geometria 

dos corpos do modelo em análise. Com a geometria escolhida é utilizado um dos comandos disponíveis 

no Mechanical Module do ANSYS® para a definição da malha. 

Após a definição do tipo de elementos a utilizar na malha é estabelecido um tamanho para os elementos 

que se adeque à dimensão dos corpos em análise. Nas situações em que se verifique ser necessário 

é ainda feito um refinamento local de modo a eliminar as transições bruscas entre os elementos. 

À medida que é feita a definição da malha verifica-se a qualidade da malha gerada através da função 

Element Quality que permite avaliar a quantidade de elementos de cada tipo que é utilizada na geração 

da malha. Esta função classifica os elementos numa escala entre 0 e 1 conforme sejam pouco 

adequados ou bem adequados, respetivamente. Considera-se que a malha é adequada para a 

geometria quando possui a maioria dos elementos próximos de 1.  

 

3.5.5 Configuração 

 

3.5.5.1 Temperatura de entrada do fluido 

A temperatura de entrada do fluido 𝑇𝑓,𝑒 = 300℃ é um dos requisitos do projeto [37] e é definida no início 

de cada uma das beams que representam o fluido dentro dos canais, bem como nas superfícies da 

câmara do fluido de entrada, ver Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 - Definição da temperatura de entrada do fluido 

3.5.5.2 Caudal do fluido 

O caudal do fluido dentro do sistema de arrefecimento �̇� é determinado seguindo a mesma metodologia 

utilizada na verificação do modelo convectivo, isto é, recorrendo à equação (2.17) e definindo o calor 𝑞 

que se pretende remover do blanket, a temperatura de entrada do fluido 𝑇𝑓,𝑒 e a temperatura de saída 

do fluido de refrigeração 𝑇𝑓,𝑠.  

O calor total 𝑞 a ser removido pelo sistema de arrefecimento é a soma do calor emitido pelo plasma 

𝑞𝑟𝑎𝑑 = 𝑞′′𝑟𝑎𝑑 ×𝐴𝑠 com o calor interno gerado no interior do módulo 𝑞𝑔𝑒𝑟 = 𝑞′′𝑛𝑢𝑐 × 𝑉𝑚 onde: 𝑞′′𝑟𝑎𝑑 =
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500
𝐾𝑊

𝑚2  é o fluxo de calor radiativo emitido pelo plasma [37]; 𝐴𝑠 = 0,668𝑚
2 é a área da superfície do 

módulo que absorve a radiação do plasma; 𝑞′′𝑛𝑢𝑐 = 8
𝑊

𝑐𝑚3 é o fluxo de calor gerado pela colisão dos 

neutrões com os átomos que constituem o módulo [25]; 𝑉𝑚 = 0,2𝑚
3 é o volume do módulo. 

Posto isto, o calor que é necessário remover através do sistema de arrefecimento é  

𝑞 = 𝑞𝑟𝑎𝑑 + 𝑞𝑔𝑒𝑟 = 1934𝐾𝑊. 

Segundo [37], a temperatura de saída do fluido de refrigeração 𝑇𝑓,𝑠 não deve exceder os 500℃. 

 

3.5.5.3 Coeficiente de convecção do fluido 

Para simular a convecção entre o fluido e as paredes internas dos canais de arrefecimento é necessário 

inserir no software qual o coeficiente de convecção do fluido ℎ, bem como a temperatura média do 

fluido 𝑇𝑓,𝑚. Para tal é aplicada uma condição de fronteira do Mechanical Module do ANSYS® 

denominada convection entre as beams representativas do fluido e as paredes internas dos canais, tal 

como ilustrado Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 - Aplicação da convecção no ANSYS® 

Para o cálculo do coeficiente de convecção ℎ recorre-se aos fundamentos teóricos do §2.1.2, 

nomeadamente à equação (2.21) complementada pelas equações (2.18) a (2.23). 

A temperatura média do fluido 𝑇𝑓,𝑚 é igual à média entre 𝑇𝑓,𝑒 e 𝑇𝑓,𝑠, isto é𝑇𝑓,𝑚 =
𝑇𝑓 ,𝑒+𝑇𝑓,𝑠

2
= 400℃.  

 

3.5.5.4 Fluxo de calor radiativo 

Segundo [37], o plasma presente no Tokamak do DEMO emite um fluxo de calor radiativo 𝑞′′
𝑟𝑎𝑑

=

500
𝐾𝑊

𝑚2 . De modo a simular este fluxo é definido no software que a superfície do plasma a uma 

temperatura 𝑇𝑝 emite radiação como um corpo negro 휀𝑝 = 1 para um ambiente envolvente a uma 

temperatura média 𝑇𝑎, ver Figura 3.22. A temperatura 𝑇𝑝 é obtida através da equação (2.30), em que 

𝐸𝑏 = 𝑞
′′
𝑟𝑎𝑑

. 
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Figura 3.22 - Definição do fluxo radiativo e da temperatura do plasma 

Uma vez que o módulo é sujeito a temperaturas elevadas é tida em conta a radiação emitida pelo seu 

corpo, definindo que este também emite radiação para o ambiente envolvente. Segundo [37] a 

superfície frontal do módulo possui uma emissividade 휀𝑚,𝑓 = 0,2, devido à elevada qualidade do seu 

acabamento superficial, enquanto que as superfícies laterais e superiores possuem 휀𝑚,𝑙 = 0,5.  

 

3.5.5.5 Energia interna 

Como referido anteriormente, a colisão dos neutrões libertados na reação nuclear com os átomos que 

constituem o módulo resulta na geração de calor interno no módulo.  

 

 

Figura 3.23 - Fluxo de calor nuclear no módulo de reflectometria obtido por MCNP [25] 

A definição desta energia interna na análise térmica é feita pela importação de um ficheiro de dados 

com o fluxo de calor por unidade de volume do módulo. Este ficheiro de dados é o obtido através de 

uma análise neutrónica realizada em MCNP e cujos resultados estão apresentados em [25] e ilustrados 

na Figura 3.23. 
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3.6 Procedimento para análise estrutural de elementos finitos 

A análise estrutural realizada neste trabalho, tem o objetivo de avaliar se o módulo desenvolvido suporta 

as cargas térmicas a que está sujeito. Como já atrás foi abordado, não é objetivo deste trabalho estudar 

a fixação do módulo no Tokamak pelo que a fixação definida nesta análise é meramente representativa. 

 

3.6.1 Geometria 

A geometria utilizada na análise estrutural é semelhante à utilizada na análise térmica (ver § 3.5), com 

a exceção de se adicionarem os pinos na parte de trás do módulo de forma a possibilitar a definição da 

fixação na análise. Sendo este um design conceptual, o objetivo da análise é avaliar o comportamento 

mecânico do módulo como um todo e, portanto, de modo a simplificar o modelo desprezam-se os canais 

de arrefecimento, considerando o módulo um sólido onde se integram as antenas e as guias de onda. 

Com o objetivo de fazer uma malha mais adequada à geometria do módulo, divide-se o modelo em 

diversos blocos possibilitando a definição de malha diferente em cada um dos blocos conforme a 

necessidade. 

 

3.6.2 Materiais 

Os materiais aplicados nesta análise são os mesmo dos definidos em §3.5.2, com a exceção de não 

serem definidas as propriedades do hélio, uma vez que não é considerado nesta análise. 

 

3.6.3 Contactos 

Novamente, os contactos são definidos como “bonded” de modo a considerar o módulo como um todo. 

 

3.6.4 Malha 

A divisão do modelo em diferentes blocos possibilita obter corpos com geometrias simples e por sua 

vez aplicar elementos com dimensões adequadas aos corpos.  

Para a definição do tipo de elementos da malha é utilizada a função “Hex Dominant”, de modo a que 

esta seja essencialmente constituída por elementos hexaédricos (Figura 4.25). 

É utilizada a função “Body Sizing” para definir o tamanho dos elementos em cada um dos corpos tendo 

especial atenção para obter, na medida do possível pelo menos um elemento por espessura em cada 

corpo. 

A qualidade da malha gerada é avaliada, novamente com base na função “Element Quality”. 

 

3.6.5 Configuração 

A configuração da análise estrutural tem por base três condições de fronteira impostas: a aplicação da 

aceleração gravítica a toda a massa do modelo; a aplicação dos suportes nos pinos de fixação; e a 

importação da geração de calor. 
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3.6.5.1 Definição dos suportes 

De modo a representar uma possibilidade de fixação, foram adicionados os pinos de fixação 

representados na Figura 3.24.  

 

Figura 3.24 - Definição dos suportes nos pinos de fixação 

Nestes pinos são definidas duas condições de suporte como ilustrado na Figura 3.24:  

• Aplicação de suporte elástico nas faces laterais dos pinos, de modo a que os pinos possam 

absorver alguns deslocamentos do módulo. Este suporte simula a utilização de um tirante de 

fixação que possua um sistema de amortecimento por forma a responder às dilatações 

ocorridas no módulo; 

• Aplicação de suporte fixo na face anterior dos pinos, de modo a restringir quaisquer 

movimentações nesta face. Este suporte simula a aplicação de um mecanismo de freio na 

fixação do tirante. 

 

3.6.5.2 Importação das temperaturas no modelo 

Sendo que o objetivo principal desta análise é estudar o comportamento do módulo perante o gradiente 

térmico imposto, é necessário importar os resultados da geração de calor obtidos na análise térmica. 

Assim, é possível analisar o comportamento termoelástico do módulo e determinar quais os 

deslocamentos gerados pela dilatação térmica. 

 

3.6.5.3 Aceleração gravítica 

De modo a contabilizar a massa do módulo é definida a aceleração gravítica no modelo tal como 

ilustrada na Figura 3.25.  
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Figura 3.25 - Aplicação de aceleração gravítica à massa do módulo 

 

De notar que, ao ter suprimido os canais de arrefecimento, o volume que era ocupado por hélio passa 

a ser ocupado por Eurofer97 e, portanto, a massa do modelo aumenta significativamente, o que torna 

esta abordagem algo conservativa. 
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Esta página foi intencionalmente deixada em branco 
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4.  Apresentação de Resultados 

Ao longo deste capítulo são apresentados os diversos resultados obtidos na sequência da aplicação 

das metodologias descritas no §3.   

 

4.1 Verificação dos modelos 

Conforme descrito anteriormente, com o objetivo de verificar a aplicação dos fundamentos teóricos nas 

análises de elementos finitos deste trabalho, são apresentados e verificados três modelos 

representativos do problema estudado neste trabalho. 

 

4.1.1 Modelo convectivo 

De acordo com a metodologia apresentada no § 3.1.1, é desenvolvido um modelo com base na 

geometria da Figura 3.2 e cujas dimensões assumem os valores apresentados na Tabela 4.1. O fluido 

utilizado para esta verificação é a água cujas propriedades consideradas a uma temperatura média 

𝑇𝑚 = 150º𝐶  e à pressão 𝑝 = 5 𝑏𝑎𝑟 são as apresentadas na Tabela 4.1 de acordo com [14]. 

Tabela 4.1 - Dimensões do paralelepípedo e propriedades do fluido utilizado no modelo convectivo 

Parâmetro Valor Unidade Parâmetro Valor Unidade 

𝑳 1000 𝑚𝑚 𝒄𝒑 4302 
𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

𝒂 100 𝑚𝑚 𝝁 185E-6 
𝑁𝑠

𝑚2 

𝑫 50 𝑚𝑚 𝝆 919,12 
𝑘𝑔

𝑚3 

   𝑷𝒓 1,16 - 

   𝑲 0,688 
𝑊

𝑚𝐾
 

 

Seguindo a metodologia definida, ver §3.1.1, para este modelo realiza-se o cálculo analítico cujos 

parâmetros de entrada e respetivos resultados são apresentados na Tabela 4.2  

Tabela 4.2 - Parâmetros de entrada e resultados do cálculo analítico do modelo convectivo 

Parâmetros de entrada Resultados analíticos 

Parâmetro Valor Unidade Parâmetro Valor Unidade 

𝒒′′ 500 
𝐾𝑊

𝑚2
 �̇� 0,1162 

𝑘𝑔

𝑠
 

𝑻𝒎,𝒆 100 ℃ 𝒉 775,15 
𝑊

𝑚2𝐾
 

𝑻𝒎,𝒔 200 ℃ 𝑻𝒔 560,64 ℃ 
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A partir dos resultados analíticos, nomeadamente do o �̇� e do ℎ, define-se a análise de elementos 

finitos no ®ANSYS em que o fluxo de água é modelado através de um elemento beam (§2.4.3.1) do 

tipo fluido térmico (FLUID116) e cujo material associado é água com as propriedades indicadas na 

Tabela 4.1. A configuração utlizada nesta análise é a apresentada na Figura 3.2 e cujos parâmetros 

assumem os valores da Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Parâmetros de entrada da análise numérica ®ANSYS do modelo convectivo 

Parâmetro Valor Unidade 

𝒒′′ 500 
𝐾𝑊

𝑚2
 

𝑻𝒎,𝒆 100 ℃ 

�̇� 0,1162 
𝑘𝑔

𝑠
 

𝒉 775,15 
𝑊

𝑚2𝐾
 

 

Relativamente aos resultados da análise térmica de elementos finitos para este modelo de verificação 

a distribuição da temperatura do fluido pode ser observada na Figura 4.1, na qual o valor máximo 

corresponde à temperatura média de saída do fluido 𝑇𝑚,𝑠 = 202,69º𝐶  

 

Figura 4.1 – Distribuição da temperatura do fluido ao longo do furo em ºC 

 

Os resultados numéricos para a distribuição da temperatura da superfície do furo são apresentados na 

Figura 4.2, onde a temperatura média da superfície do furo corresponde à média entre o valor máximo 

e mínimo da figura, 𝑇𝑠 =
804,93+363,32

2
= 584,13º𝐶. 
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Figura 4.2 - Distribuição da temperatura da superfície do furo em ºC 

 

Os resultados obtidos analiticamente e numericamente são apresentados na Tabela 4.4 

Tabela 4.4 - Resultados obtidos analiticamente e numericamente para o modelo convectivo 

Parâmetro Unidade Valor Analítico Valor numérico ®ANSYS Desvio 

𝑻𝒎,𝒔 ℃ 200,00 202,69 1,35% 

𝑻𝒔 ℃ 560,64 584,13 4,19% 

 

Pelos resultados obtidos, é possível verificar desvios de aproximadamente 1.3% e 4.2% para as 

temperaturas médias de saída do fluido 𝑇𝑚,𝑠  e da superfície 𝑇𝑠, respetivamente, pelo que se considera 

o modelo e método numérico verificados. 

 

4.1.2 Modelo radiativo 

Seguindo a metodologia descrita no §3.1.2, é desenvolvido o modelo ilustrado na Figura 3.3 com as 

dimensões e condições de fronteira apresentadas na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 -Dimensões e condições de fronteira do modelo radiativo 

Parâmetro Valor Unidade Parâmetro Valor Unidade Parâmetro Valor Unidade 

𝑳 50 𝑚𝑚 𝑻𝟏 800 ℃ 𝝐𝟏 0,5 − 

𝑿 100 𝑚𝑚 𝑻𝟐 200 ℃ 𝝐𝟐 0,5 − 

𝒀 50 𝑚𝑚 𝑻𝒂 400 ℃ 𝝐𝒂 1 − 
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Os resultados do cálculo analítico e do cálculo numérico bem como os desvios correspondentes são 

apresentados na Tabela 4.6.  

Tabela 4.6 - Resultados analíticos e numéricos do modelo radiativo 

Parâmetro Unidade 
Superfície 1 Superfície 2 

Analítico ANSYS Desvio Analítico ANSYS Desvio 

𝑭𝟏,𝟐 - 0,286 0,250 12,55% - - - 

𝑬𝒊 𝑊 187,90 187,97 0,04% 7,10 7,10 0,11% 

𝑮𝒊 𝑊 58,37 57,66 1,22% 103,59 97,85 5,54% 

𝒒𝒊 𝑊 158,71 159,14 0,27% -44,70 -41,82 6,44% 

 

A partir dos valores apresentados na Tabela 4.6, é possível observar desvios de 0,27% e 6,44% para 

a potência radiativa útil da superfície 1 e 2, respetivamente. O método de resolução radiativo considera-

se verificado, tendo em conta que os valores calculados numericamente são aproximados aos 

analíticos. 

Observa-se também que o desvio obtido entre o cálculo analítico e numérico para o valor do fator de 

forma é 12,55%, verificando-se que o desvio associado ao cálculo do fator de forma tem uma 

contribuição relevante para a proximidade das soluções.  

 

4.1.3 Modelo termoelástico 

De acordo com a metodologia apresentada no §3.1.3 é desenvolvido um modelo com base na 

geometria ilustrada na Figura 3.4 e cujas dimensões assumem os valores apresentados na Tabela 4.7. 

O material da viga é considerado aço com valores de expansão térmica 𝛼 e módulo de Young 𝐸 

constantes e apresentados na Tabela 4.7 para uma temperatura ambiente de 25℃. Considera-se que 

inicialmente a barra está a uma temperatura ambiente 𝑇𝑖 e que é aquecido a uma temperatura 𝑇𝑓, cujos 

valores são apresentados na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 – Dimensões, propriedades e condições de fronteira do modelo termoelástico 

Parâmetro Valor Unidade Parâmetro Valor Unidade Parâmetro Valor Unidade 

𝑳 1000 𝑚𝑚 𝜶 1,20E-5 ℃−1 𝑻𝒊 25 ℃ 

𝒂 100 𝑚𝑚 𝑬 210 𝐺𝑃𝑎 𝑻𝒇 350 ℃ 

 

Da execução do procedimento descrito para o cálculo analítico desta verificação, descritos em §3.1.3, 

obtêm-se os resultados apresentados na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 - Resultados do cálculo analítico para o modelo termoelástico 

Parâmetro Valor Unidade 

𝜹𝑻 3,9 𝑚𝑚 

𝝈 819 𝑀𝑃𝑎 
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A Figura 4.3 ilustra os resultados para a deformação térmica obtidos da análise estrutural de elementos 

finitos. 

 

Figura 4.3 – Deformação térmica na barra (ampliação 65x) 

Relativamente aos resultados da análise estrutural de elementos finitos a este modelo de verificação a 

deformação resultante da dilatação térmica consiste no alongamento da barra, tal como é ilustrado na 

Figura 4.3 e cujo valor é 𝛿𝑇 = 0.0039 𝑚. 

A respetiva tensão obtida, por cálculo numérico, é a apresentada na Figura 4.4: 

 

Figura 4.4 – Tensões na barra devido à dilatação térmica 

Os resultados obtidos analiticamente e numericamente são apresentados na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 - Resultados obtidos analiticamente e numericamente para o modelo termoeleastico 

Parâmetro Unidade Valor Analítico Valor numérico ®ANSYS Desvio 

𝜹𝑻 𝑚𝑚 3,9 3,9 0% 

𝝈 𝑀𝑃𝑎 819 819 0% 

 

Pelos resultados obtidos na Tabela 4.9, os desvios relativos para a deformação e para a tensão no 

material são ambos “zeros”, pelo que, é possível verificar que não existe qualquer diferença entre os 

valores numéricos e analíticos, e por esse motivo, o método de resolução termoelástico utilizado é 

considerado verificado. 
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4.2 Identificação do módulo crítico 

A análise térmica em regime estacionário para identificação do módulo crítico é realizada seguindo a 

metodologia apresentada no §3.2. 

Segundo [37], o plasma emite um fluxo radiativo 𝑄 = 500 𝑘𝑊/𝑚2, pelo que aplicando a equação (2.30), 

em que um corpo negro a uma temperatura 𝑇𝑃 emite um fluxo radiativo a temperatura do plasma será 

500 × 103 = 5.67 × 10−8 × 𝑇𝑃
4  → 𝑇𝑃 = 1450º𝐶 . 

De acordo com [37] a emissividade das superfícies da CF é 휀𝑊 = 0,2, uma vez que se trata de uma 

camada de tungsténio polido. Já em relação ao plasma, uma vez que é considerado que o mesmo se 

comporta como um corpo negro, a sua emissividade é 휀𝑃 = 1.  

 

Figura 4.5 - Configuração utilizada na análise dos 17 módulos para determinar o módulo crítico 

Aplicando os valores definidos aos parâmetros da análise, ver Figura 4.5, determina-se a temperatura 

nas superfícies da CF. 

 

Figura 4.6 - Temperaturas em ºC das superfícies da CF 

Como é possível ver na Figura 4.6, o módulo cuja superfície atinge maior temperatura (T~1373 ºC) é o 

módulo equatorial interior o qual está representado na Figura 3.5 c) com o número 3 e, portanto, é esse 

o módulo considerado como crítico nesta dissertação. 
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4.3 Design do módulo 

Um resumo da aplicação da metodologia de modelação do módulo descrita em §3.3 é ilustrado na 

Figura 4.7: 

 

Figura 4.7 - Esquematização das etapas do desenvolvimento do módulo: a) Desenvolvimento da FW; b) 

Aplicação de um bloco interior no módulo; c) Modelação das antenas e guias de onda; d) Integração das guias 

de onda; e) Integração das antenas no módulo; f) Fecho dos topos do módulo; g) Aplicação de uma cobertura de 

tungsténio na frente e nas laterais do módulo 

 

Inicialmente procede-se à modelação do módulo de reflectometria como um só corpo, de acordo com 

a Figura 3.8 e a Figura 3.9, cujas dimensões assumem os valores apresentados na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 - Dimensões exteriores do módulo 

Parâmetro Valor Unidade 

𝒉 2300 𝑚𝑚 

𝒍 140 𝑚𝑚 

𝒑 600 𝑚𝑚 

𝒓 40 𝑚𝑚 

𝜶 95 ° 

 

A utilização do modelo da FW independente impõe a necessidade da definição de uma espessura para 

a para a parede de 𝑡𝐹𝑊 = 25 𝑚𝑚 (Figura 3.10). A definição deste valor provém do valor utilizado no BB 

do DEMO [37], e o resultado é o apresentado na Figura 4.7 a). 

Sendo este um módulo de diagnósticos, e não um BB, não existe a necessidade de ocupar o seu interior 

com um sistema para absorção de neutrões como nos restantes blankets. Posto isto, decide-se colocar 

no seu interior blocos maciços de Eurofer97, representados na Figura 4.7 b), facilitando assim, a fixação 

das antenas e das guias de onda no módulo.  

Na Figura 4.7 c) é visível o resultado da modelação das antenas e das guias de onda segundo as 

geometrias apresentadas na Figura 3.12 e Figura 3.13, respetivamente. Com base em [38], as 

dimensões destes dois componentes assumem os valores apresentados na Tabela 4.11.  
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Tabela 4.11 – Dimensões das antenas e das guias de onda 

Parâmetro Valor Unidade Parâmetro Valor Unidade Parâmetro Valor Unidade 

𝒄𝑨 125 𝑚𝑚 𝒕𝑨 5 𝑚𝑚 𝒕𝑮 1 𝑚𝑚 

𝒍𝑨 35 𝑚𝑚 𝒍𝑮 10,16 𝑚𝑚 𝒓𝑮 150 𝑚𝑚 

𝒉𝑨 50 𝑚𝑚 𝒉𝑮 22,86 𝑚𝑚 𝑯𝑮 500 𝑚𝑚 

𝒆𝑨 10 𝑚𝑚 𝒆𝑮 60 𝑚𝑚 𝒑𝑮 195 𝑚𝑚 

 

A integração das antenas e dos guias de onda é realizada no bloco interior do módulo tal como ilustrado 

na Figura 4.7 e), sendo primeiro necessário adaptar o bloco interior e a FW, ver Figura 4.7 d). 

Após a integração das guias de onda e das antenas é feito o fecho dos topos do módulo com placas 

de Eurofer97 com espessura igual à FW, ver Figura 4.7 f).  

Tal como ilustrado na Figura 4.7 g), é adicionada uma camada de tungsténio de 2 𝑚𝑚 [39]na face 

frontal e nas laterais do módulo de modo a reduzir a deposição de trítio na parede do módulo, bem 

como aumentar a resistência ao elevado fluxo de neutrões a que as paredes são sujeitas. 

 

4.4 Desenvolvimento do sistema de arrefecimento para o módulo 

4.4.1 Primeiro modelo conceptual para o sistema de arrefecimento 

De acordo com a metodologia apresentada em §3.4, é desenvolvido um primeiro modelo conceptual 

para o sistema de arrefecimento do módulo. A geometria dos canais de arrefecimento é definida de 

acordo com a Figura 3.16, cujas dimensões são apresentadas na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12 - Dimensões dos canais de arrefecimento 

Parâmetro Valor Unidade 

𝒉𝒄 15 𝑚𝑚 

𝒍𝒄 10 𝑚𝑚 

𝒕𝒄 1 𝑚𝑚 

𝒆𝒄 20 𝑚𝑚 

𝒅𝒄 3 𝑚𝑚 

 

O resultado da modelação dos canais de arrefecimento na FW é ilustrado na Figura 4.8, na qual é 

possível visualizar a distribuição dos canais de arrefecimento ao longo da parede do módulo.  

Na Figura 4.8 e) é possível observar que os canais partem de uma câmara de fluido e terminam noutra 

camara de fluido separada da primeira, tal como esquematizado na Figura 3.15 b). A alternância entre 

os canais que ora têm o fluido a entrar pela esquerda do módulo e a sair pela direita, ora têm o fluido 

a entrar pela direita e a sair pela esquerda, com o objetivo de permitir obter um arrefecimento simétrico 

em todo o módulo é visível na Figura 4.8 d). 
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Figura 4.8 - Canais de arrefecimento na FW: a) Vista de topo; b) Perspetiva; c)Vista lateral; d)Pormenor da 

curvatura dos canais na região das antenas; e)Vista de corte em perspectiva. 

Na região das antenas os canais da FW precisam de ser diferentes do restante do módulo de forma a 

não obstruírem a abertura das antenas. Como tal, decidiu-se adotar a abordagem em que os canais ao 

chegarem próximo da abertura das antenas curvam 90º ligando com o canal do nível seguinte, ver 

Figura 4.8. 

Como referido em §3.4, complementarmente aos canais da FW, esta primeira abordagem para o 

sistema de arrefecimento do módulo possui duas secções verticais de canais no bloco interior do 

módulo. O resultado da modelação CAD desses canais interiores é ilustrado na Figura 4.9 

 

Figura 4.9 - Canais de arrefecimento do bloco interior: a)Vista de topo; b) Perspectiva; c)Vista lateral 

A conjugação dos canais da FW com os do bloco interior constitui o primeiro conceito para o sistema 

de arrefecimento do módulo e o resultado é ilustrado na Figura 4.10.  
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Figura 4.10 - Sistema de arrefecimento do módulo (1º conceito): a) Vista de topo; b) Perspectiva; c) Perspectiva 

com corte da FW. 

Como é possível observar na Figura 4.10, todos os canais estão conectados pelas câmaras de fluido 

situadas na parte de trás do módulo, estando a anterior dedicada ao fluido de entrada e a posterior ao 

fluido de saída. 

De referir, ainda, que a distribuição dos canais de arrefecimento ao logo do módulo é feita 

simetricamente quer na vertical quer na horizontal, com a única exceção da região das antenas que 

devido ao seu posicionamento obriga a uma adaptação dos canais na sua envolvente.  

 

4.4.2 Segundo modelo conceptual para o sistema de arrefecimento 

Seguindo a metodologia descrita em §3.4 é desenvolvido um segundo conceito conceptual para o 

sistema de arrefecimento em que são tidas em consideração as conclusões relativas à primeira análise 

térmica, nomeadamente, a necessidade de colocar arrefecimento na base e no topo do módulo, a 

necessidade de aumentar o arrefecimento nas antenas e ainda a necessidade de retirar mais calor do 

interior do módulo principalmente na região frontal. 

Com o objetivo de retirar uma maior quantidade de calor do interior do módulo substituem-se as duas 

secções de canais verticais por canais horizontais distribuídos ao longo de toda a altura do módulo das 

secções com canais da FW. O resultado da modelação desses canais é ilustrado na Figura 4.11 
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Figura 4.11 - Canais da FW e do interior do módulo (2º conceito): a)Distribuição ao longo de todo o módulo; 

b)Pormenor da parte superior do módulo; c)Percurso dos canais numa secção generalista do módulo. 

A necessidade de arrefecimento nas placas da base e do topo é colmatada com a introdução de dois 

canais em cada placa como ilustrado na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Placas de fecho do módulo e respectivos canais de arrefecimento: a)Placa do topo; b) Placa da 

base. 

Relativamente à questão do arrefecimento na região das antenas é realizada uma adaptação dos 

canais dessa região de modo a que estes contornem a geometria das antenas e seja possível obter 

arrefecimento em todas as faces das mesmas. Para essa adaptação são utilizadas três geometrias de 

canais ilustradas na Figura 4.13. 
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Figura 4.13 - Arrefecimento na região das antenas:a) Vista global; b) Canais do topo das antenas; c)Canais das 

laterais das antenas; d) Canais entre as antenas. 

O resultado da conjugação de todas as alterações efetuadas no sistema de arrefecimento é ilustrado 

na Figura 4.14, onde se pode verificar que é mantida a simetria do arrefecimento no módulo devido à 

alternância dos canais, bem como o facto de todos os canais estarem interligados por câmaras de 

fluido, à semelhança do que é realizado no primeiro conceito. 

De modo a ilustrar uma possível ligação das câmaras de fluido (de entrada e de saída) à BSS são 

adicionados ao módulo canais na parte de trás do módulo ao longo de toda a sua altura. 

 

Figura 4.14 - Modelação da segunda abordagem para o sistema de arrefecimento: a)Vista global; Corte 

longitudinal; c)Identificação dos diferentes componentes do sistema; d)Parte de trás do módulo; e)Vista de topo 

De referir que com o objetivo de facilitar o fabrico do módulo, os diferentes canais que o constituem 

(canais da FW, canais interiores e canais de alimentação) são distribuídos ao longo das mesmas cotas 

verticais tal como é ilustrado na Figura 4.14 b). Deste modo, o módulo poderá ser fabricado através da 

assemblagem de secções transversais idênticas à da Figura 4.11 c), uma vez que todos os canais 

estão distribuídos ao longo de secções horizontais no módulo. Relativamente à fixação do módulo à 

BSS, embora não seja objeto de estudo neste trabalho, é modelada uma solução através de pinos 

embutidos na parte de trás do módulo, ver Figura 4.14 d). 
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4.5 Análise térmica de elemento finitos 

De acordo com a metodologia geral descrita em §3.5 são analisadas as diferentes soluções propostas 

para o sistema de arrefecimento até que se determine uma solução que permita cumprir o requisito de 

que a temperatura do módulo não ultrapasse a temperatura máxima de serviço 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 550º𝐶 [37]. 

 

4.5.1 Análise térmica do 1º conceito do sistema de arrefecimento 

De acordo com a metodologia apresentada no §3.5 analisa-se termicamente o módulo de reflectometria 

com recurso a um software de elementos finitos (ANSYS®), com o objetivo de de avaliar a eficácia do 

primeiro conceito para o sistema de arrefecimento do mesmo, ver §4.4.1. 

A geometria utilizada na análise é obtida de acordo com o que é descrito em §3.5.1 e é ilustrada na 

Figura 4.15. O modelo é definido em cinco corpos sólidos distintos: a FW, os blocos interiores do 

módulo, as placas verticais, as placas superior e inferior e os tubos dos canais de arrefecimento são 

considerados como um só corpo feito do mesmo material; as antenas e as duas guias de onda 

constituem outros três corpos distintos; a cobertura de 2 mm à volta da FW constitui o outro corpo do 

modelo em análise. 

 

 

Figura 4.15 - Geometria utilizada na análise térmica de EF do 1º conceito do sistema de arrefecimento 

Seguindo a metodologia apresentada no §3.5.4, define-se a malha a utilizar na análise térmica. Na 

Figura 4.16 e no Anexo 4, é possível visualizar alguns pormenores da malha utilizada.  
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Figura 4.16 - Malha utilizada na análise térmica de EF do 1º conceito do sistema de arrefecimento 

Uma avaliação da qualidade da malha utilizada nesta análise é ilustrada na Figura 4.17, onde é possível 

verificar que a grande maioria dos elementos que constituem a malha tem uma classificação próxima 

de 1, o que é indicativo de uma malha de boa qualidade. Constata-se ainda que a malha é constituída 

maioritariamente por elementos hexaédricos e que a utilização da função Hex Dominant é adequada 

para a geração desta malha. 

 

Figura 4.17 - Avaliação da qualidade da malha gerada para o 1º conceito do sistema de arrefecimento 

Seguindo a metodologia descrita em §3.5 são definidas as condições de fronteira da análise térmica 

cujos parâmetros de entrada são apresentados na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13 - Parâmetros de entrada da análise térmica do 1º conceito do sistema de arrefecimento 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑻𝒑 1450 ℃ 

𝑻𝒇,𝒆 300 ℃ 

𝑻𝒂 400 ℃ 

𝒉 1723 
W

m2𝐾
 

�̇� 1,86 
𝑘𝑔

s
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Tal como referido em §3.5.5.5, as cargas térmicas nucleares são importadas diretamente da análise de 

neutrónica do MCNP para o Mechanical Module do ANSYS®. 

Os resultados obtidos para a temperatura no modelo com este primeiro conceito de sistema de 

arrefecimento são apresentados na Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 - Resultados obtidos para a temperatura do 1º conceito do sistema de arrefecimento: a) no exterior 

do módulo; b) no interior do módulo; c) nas antenas e guias de onda 

 

Na Figura 4.18, é possível verificar que existem pontos quentes bem definidos nalgumas regiões, 

nomeadamente nas antenas e nas partes superior e inferior do módulo, onde as temperaturas 

ultrapassam os 1100ºC. Estas regiões mais quentes verificam-se em componentes mais afastados dos 

canais de arrefecimento. Por essa razão torna-se essencial, numa nova abordagem para o sistema de 

arrefecimento do módulo, aumentar o arrefecimento nestas regiões, isto é, colocar canais próximo das 

antenas e nas placas de topo e fundo do módulo. 

Apesar destas regiões quentes, as temperaturas na parede frontal da FW rondam os 700ºC, e reduzem 

à medida que se afasta da frente do módulo.  

Uma vez que a temperatura máxima admissível para o Eurofer97 é 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 550℃, verifica-se que este 

sistema de arrefecimento não é suficiente para retirar o calor necessário e, portanto, inicia-se o 

desenvolvimento de um novo conceito do sistema de arrefecimento do módulo. 

 

4.5.2 Análise térmica do 2º conceito do sistema de arrefecimento  

Uma vez desenvolvida a nova abordagem para o sistema de arrefecimento do módulo torna-se 

necessário avaliar se a mesma cumpre o objetivo, isto é, se a temperatura do módulo se mantém abaixo 

da temperatura máxima de serviço 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 550º𝐶. 

Para essa avaliação é realizada uma nova análise térmica de elementos finitos seguindo a metodologia 

descrita no §3.5. 
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A geometria utilizada nesta análise, ver Figura 4.19, é obtida a partir da modelação para o segundo 

conceito de acordo com o que é descrito em §3.5.1. 

 

Figura 4.19 - Geometria utilizada na análise térmica de EF do 2º conceito do sistema de arrefecimento 

A malha utilizada nesta nova análise térmica é definida com base na metodologia descrita em §3.5.4. 

No entanto, para esta análise decide-se utilizar elementos tetraédricos (§2.4.3.1) no módulo, pois 

adaptam-se melhor à complexidade geométrica dos canais no seu interior. Aliado a este facto os 

elementos tetraédricos possuem menos nós por elemento, o que numa malha com a quantidade de 

elementos como esta resulta numa significativa redução do poder e tempo computacional necessário.  

Sendo esta uma análise térmica, a orientação dos elementos poderá não ser relevante 

(comparativamente com uma análise estrutural) e, portanto, a utilização de elementos tetraédricos é 

considerada uma opção adequada.  

Na Figura 4.20  e no Anexo 5, é possível visualizar alguns pormenores da malha utilizada. 

 

Figura 4.20 - Malha utilizada na análise térmica de EF do 2º conceito do sistema de arrefecimento 

Uma avaliação da qualidade da malha utilizada nesta análise é ilustrada na Figura 4.21, onde é possível 

verificar que a maioria dos elementos que constituem a malha têm uma classificação acima de 0,7. 

Ainda se pode verificar que a malha é constituída maioritariamente por elementos tetraédricos que 

permitem obter uma malha adequada a esta análise térmica. 
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Figura 4.21 - Avaliação da qualidade da malha gerada na análise térmica do 2º conceito do sistema de 

arrefecimento 

Com base na metodologia descrita em §3.5, são definidas as condições de fronteira da segunda análise 

térmica cujos parâmetros de entrada são apresentados na Tabela 4.14. De referir que para o cálculo 

do caudal mássico e do coeficiente de convecção do fluido foi assumida uma temperatura de saída do 

fluido 𝑇𝑓,𝑠 = 463º𝐶, com base na temperatura média obtida na primeira análise, em vez dos 500℃ 

estimados no primeiro cálculo. 

Tabela 4.14 - Parâmetros de entrada da análise térmica do 2º conceito do sistema de arrefecimento 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑻𝒑 1450 ℃ 

𝑻𝒇,𝒆 300 ℃ 

𝑻𝒂 400 ℃ 

𝒉 1959 
W

m2𝐾
 

�̇� 2,29 
𝑘𝑔

s
 

 

Tal como referido no §3.5.5.5, as cargas de calor nuclear são importadas diretamente da análise 

neutrónica do MCNP para o Mechanical Module do ANSYS. Tendo em conta que as alterações 

efetuadas ao sistema de refrigeração não têm impacto significativo na geração de calor interno no 

módulo e à impossibilidade de obter dados de uma nova análise neutrónica assume-se o mesmo fluxo 

de calor nuclear utilizado na primeira análise térmica.  

A Figura 4.22 ilustra a distribuição da geração de calor interno no módulo devido a esse fluxo de calor. 
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Figura 4.22 - Cargas de geração de calor interno em 
𝑊

𝑚3
 importadas do MCNP para o Mechanical Module do 

ANSYS® 

Os resultados obtidos para a temperatura no modelo do segundo conceito do sistema de arrefecimento 

são apresentados na Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 - Resultados obtidos para a temperatura do 2º conceito do sistema de arrefecimento: a) no interior e 

exterior do módulo; b) no fluido de arrefecimento; c) nas antenas e guias de onda 

Através da avaliação dos resultados obtidos nesta análise é possível verificar que os pontos quentes 

detetados na primeira análise desapareceram, o que valida a abordagem utilizada para arrefecer os 

topos do módulo e a região das antenas 

Adicionalmente, pode ainda observar-se que a temperatura máxima obtida (424,29℃) é inferior à 

temperatura máxima de serviço (𝑇𝑚𝑎𝑥 = 550℃) e, portanto, verifica-se que este 2º conceito do sistema 

de arrefecimento é válido e cumpre os requisitos. Da Figura 4.23 é ainda possível deduzir que a 

temperatura média no módulo está claramente abaixo dos 400ºC e que a temperatura máxima ocorre 

na extremidade das guias de onda onde não existe arrefecimento próximo. 
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4.6 Análise estrutural de elementos finitos 

De acordo com a metodologia descrita em §3.6 é realizada uma análise estrutural de elementos finitos 

ao 2º modelo conceptual desenvolvido para o sistema de arrefecimento e cujas temperaturas cumprem 

os requisitos de projeto, ver § 4.5.2.  

A geometria utilizada na análise é obtida de acordo com o que é descrito em §3.6.1 e é ilustrada na 

Figura 4.24. 

 

Figura 4.24 - Geometria do modelo utilizado na análise estrutural 

De acordo com a metodologia descrita em §3.6.4 é definida a malha de elementos a utilizar nesta 

análise. Alguns dos pormenores da malha obtida são visíveis na Figura 4.25 e ilustrados com maior 

detalhe no Anexo 6. 

 

Figura 4.25 - Malha utilizada na análise estrutural 

Como é possível observar, quer na Figura 4.25 quer na Figura 4.26, a malha obtida é constituída quase 

na sua totalidade por elementos hexaédricos de 20 nós cada, o que permite obter uma avaliação dos 

deslocamentos no modelo. Na Figura 4.26, é possível verificar que na malha utilizada a maioria dos 

elementos tem qualidade perto de 1, o que é um indicativo da satisfatória qualidade da malha gerada. 
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Figura 4.26 -Avaliação da qualidade da malha gerada para a análise estrutural 

Conforme descrito em §3.6.5.2, as temperaturas do módulo são importadas diretamente dos resultados 

da análise térmica. Na Figura 4.27, é possível observar o resultado da importação das temperaturas 

para análise estrutural. 

 

Figura 4.27 - Importação da temperatura no módulo ºC 

Através da análise estrutural de elementos finitos efetuada ao módulo é possível avaliar a deformação 

resultante da dilatação térmica no módulo. Na Figura 4.28 são apresentados os resultados obtidos para 

a deformação, onde se consegue verificar que o valor máximo é aproximadamente 4 𝑚𝑚 numa das 

extremidades do módulo 

 

Figura 4.28 - Deformação em [mm]: a)Vista global; b)Interior do módulo; c)Parte de trás do módulo; d)Efeito da 

deformação (ampliação 170x). 



72 
 

Recorde-se que com esta análise se pretende avaliar a resistência do módulo às cargas térmicas a que 

está sujeito e, como tal, é necessário verificar quais as tensões presentes em cada componente. Para 

isso recorre-se às tensões de vonMises obtidas no ANSYS® 

 

 

Figura 4.29 - Tensões no módulo em [MPa]: a) Vista global; b)Interior do módulo; c)Parte de trás do módulo; 

d)Elementos com tensão superior a 1000 MPa. 

Na Figura 4.29 é apresentado o gradiente de tensões obtido ao longo de todo o módulo. Pela análise 

da Figura 4.29 é possível verificar que existem três regiões cujas tensões são claramente acima do 

restante módulo. São elas, a cobertura de tungsténio, os pinos de fixação e a região das antenas.  

Na Figura 4.29 a) é possível observar que o máximo de tensões obtido, apesar de ser um valor 

significativamente elevado (~25 GPa), ocorre nos pinos de fixação que não constituem objeto de estudo 

nesta dissertação e, portanto, esse valor não é considerado relevante para este estudo. 

Os valores elevados de tensão (> 900 MPa) na cobertura de tungsténio devem-se, essencialmente, ao 

facto de existir uma transição de materiais (Tungsténio/ Eurofer97) com diferentes coeficientes de 

expansão térmica, o que resulta numa maior deformação num material do que no adjacente. Uma vez 

que para efeitos da simulação o contacto entre a cobertura e o módulo é definido como bonded (ver 

§3.6.3), a existência de uma maior deformação do Eurofer97 gera uma força de corte no componente 

de tungsténio. Como a cobertura de tungsténio tem apenas 2 𝑚𝑚 de espessura e, portanto, uma área 

transversal reduzida, a tensão devido a esta força de corte será significativamente maior na cobertura 

do que no módulo. Contudo, os valores obtidos para a cobertura são aceitáveis, uma vez que os valores 

para a tensão de cedência do tungsténio para uma temperatura entre os 300℃ e os 400℃  estão, 

respetivamente, entre os 950 𝑀𝑃𝑎 e os 1050 𝑀𝑃𝑎. Na Figura 4.29 d), é possível verificar que as regiões 

com tensões superiores a 1000 𝑀𝑃𝑎 acontecem apenas em regiões que não são objeto de estudo 

(pinos de fixação) e na região das antenas onde existem descontinuidades geométricas que geram 

concentrações de tensões. 

Relativamente ao interior do módulo, todo ele é feito de Eurofer97, e os resultados obtidos para as 

tensões de von Mises são apresentados na Figura 4.30. 
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Figura 4.30 -Tensões no interior do módulo em [MPa]: a) Vista global; b) Interior do módulo; c) Parte de trás do 

módulo; d) Elementos com tensão superior a 600 MPa. 

Da análise da Figura 4.30, é possível verificar que, na sua globalidade o interior do módulo possui 

tensões abaixo dos 450𝑀𝑃𝑎 que definem o limite elástico do Eurofer97 para a temperatura máxima do 

módulo. Pela observação da  Figura 4.30 c) constata-se que o valor máximo (~12,6 GPa) obtido para a 

tensão no interior do módulo ocorre na região dos pinos de fixação o que permite deduzir que o sistema 

de fixação assumido para esta análise não é o mais indicado e que deve ser redimensionado ou 

alterado em trabalhos futuros.  

Relativamente às antenas e às guias de onda, os resultados para as tensões são apresentados na 

Figura 4.31.  

 

Figura 4.31 - Tensões nas antenas e guias de onda [MPa]: a) Antenas e guias de onda; b) Antenas; c)Elementos 

com tensão superior a 1000 MPa nas antenas. 

Como é possível observar na Figura 4.31, as tensões nas guias de onda (< 300 MPa) não ultrapassam 

o valor da tensão de cedência do Eurofer97 (~450 MPa a T = 425℃) e obtêm o seu máximo na região 

de contacto com as antenas, também pelo facto de existir uma transição de materiais através de um 

contacto definido como bonded (ver §3.6.3). Nas antenas verificam-se tensões mais elevadas, na gama 

dos  900 𝑀𝑃𝑎 aos 1000 𝑀𝑃𝑎, no entanto, essa é também, a gama dos valores de tensão de cedência 

do tungsténio para as temperaturas registada na da antena. Na Figura 4.31 c) é possível verificar que 
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apenas em zonas muito localizadas e de existência de acidentes geométricos (quinas vivas), a tensão 

ultrapassa os 1000 𝑀𝑃𝑎. 

4.7 Processos de fabrico 

Com o objetivo de abordar o design conceptual proposto, é estudada a exequibilidade do módulo 

desenvolvido, decidindo-se realizar algumas alterações no conceito, das quais a principal passa por 

substituir o conceito de um módulo constituído por FW e blocos interiores por um conceito de bloco 

único feito de Eurofer97, ver Figura 4.32. 

 

Figura 4.32 - Módulo concebido num bloco único de Eurofer97: a)Vista global; b)-corte longitudinal 

Nesse bloco designado corpo do módulo são inseridos os tubos dos canais de refrigeração feitos em 

Eurofer97, as guias de onda, também, de Eurofer97 e as antenas de reflectometria feitas de tungsténio. 

Por fim, a frente e as laterais do módulo são cobertas com uma camada de 2 𝑚𝑚 de tungsténio. 

Relativamente ao fabrico dos tubos dos canais de arrefecimento e de acordo com [40] sugere-se que 

sejam obtidos através de pressão isostática a quente (Hot Isostatic Pressure – HIP). Com recurso a 

este processo é possível obter os perfis retangulares desejados com bom acabamento e sem 

comprometer as propriedades mecânicas do material. 

Pela sua geometria, as guias de onda também poderão ser fabricadas por HIP, contudo a tolerância 

exigida para a superfície interna das guias de onda é muito mais apertada e, como tal, é necessário 

avaliar se é possível obter esse acabamento com este método. 

No que se refere ao fabrico das antenas sugere-se que sejam fabricadas através de maquinagem por 

eletroerosão a fim de obter o toleranciamento necessário para o correto funcionamento das antenas. 

Tendo em conta a distribuição dos canais ao longo da altura do módulo, sugere-se que o fabrico do 

corpo do módulo seja feito por secções acopladas umas em cima das outras consecutivamente. As 

secções são constituídas por blocos de Eurofer de espessura constante e maquinadas para obter o 

formato exterior do módulo como na Figura 4.33. 
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Figura 4.33 – Esquematização da processo lógico de maquinagem de uma secção generalista: a)bruto de 

maquinagem; b) Definição da forma da secção; c) Abertura dos canais  de arrefeciemento da respectiva secção. 

Em cada uma das secções são maquinados, através de fresagem, os canais para a colocação dos 

tubos de arrefecimento. Após a maquinagem de cada secção são introduzidos os tubos respetivos de 

cada secção de modo a que a face superior da secção fique alinhada com a face superior do canal, 

como ilustrado na Figura 4.34.  

 

Figura 4.34 – Esquematização da integração dos tubos numa placa generalista: a)Tubos já com a geometria 

definida; b)Bloco maquinada c) Tubos integrados na respectiva placa 

Com o canal posicionado utiliza-se a soldadura laser para fixar os tubos na respetiva placa [37], como 

ilustrado na Figura 4.35. 

 

Figura 4.35 – Esquematização da soldadura dos tubos de arrefecimento à placa correspondente 
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Após a fixação de todos os tubos de arrefecimento nas respetivas placas, inicia-se a montagem do 

corpo do módulo começando pelas secções de base, tal como ilustrado na Figura 4.36. Para a ligação 

entre as várias secções sugere-se a utilização do processo de soldadura por difusão que consiste na 

aplicação simultânea de calor e pressão [40]. Com esta configuração, o requisito da existência de 

barreira dupla entre o circuito de arrefecimento e o interior do Tokamak, é verificado através da 

colocação dos tubos dentro dos blocos sucessivos, conjuntamente com a aplicação da soldadura. 

Para a realização desta montagem será necessário o desenvolvimento de uma ferramenta do género 

de um gabarito que permita manter o alinhamento das placas ao longo de toda a montagem, bem como 

o correto posicionamento das antenas e das guias de onda, que para não comprometer o seu 

desempenho, poderão ser colocadas livremente dentro de uma “manga”, garantindo a dupla barreira. 

Um aumento da espessura das guias de onda poderá ser necessário, por forma a reduzir as tensões 

acumuladas devido aos processos de soldadura.  

 

Figura 4.36 - Esquematização do processo de montagem das diversas secções do interior do módulo 

 

No fim da montagem de todas as secções constituintes do interior do módulo, é feito um polimento das 

superfícies laterais e frontais do mesmo e adicionada a cobertura de tungsténio, encerrando a 

montagem do módulo. Por fim, é feito um tratamento superficial na face frontal da cobertura de 

tungsténio, uma vez que as superfícies direcionadas diretamente para o plasma necessitam de um 

acabamento refinado. 
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5.  Conclusões e trabalho futuro 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento conceptual de um módulo de reflectometria a integrar 

no Tokamak do projeto DEMO, em que um dos requisitos estabelece a temperatura máxima de serviço 

nos 550℃. De forma a satisfazer este requisito, são desenvolvidos diferentes modelos CAD, dos quais 

dois são estudados, através de análises de elementos finitos recorrendo ao software comercial 

ANSYS®, do ponto de vista térmico e apenas um destes do ponto de vista termo-estrutural. 

O desenvolvimento em CAD tem por base os modelos já desenvolvidos para os BB sendo realizada 

uma adaptação para as condições e necessidades específicas do módulo de reflectometria. O modelo 

aqui proposto permite a integração de três pares de antenas e respetivas guias de onda num só módulo. 

O módulo e o seu arrefecimento são aqui desenvolvidos, de modo a que seja possível adaptar o design 

a qualquer um dos outros módulos da CF. De forma a garantir a estanquicidade do módulo, é utlizada 

uma abordagem de dupla barreira no sistema de arrefecimento, sendo que a primeira é o tubo do canal 

e a segunda é o próprio módulo. 

Neste trabalho, são realizadas análises térmicas de elementos finitos a dois conceitos de sistema de 

arrefecimento. O primeiro permite concluir que o primeiro conceito para o sistema de arrefecimento 

desenvolvido não é suficiente, uma vez que as temperaturas na parede frontal da FW (~700℃) são 

significativamente acima da temperatura máxima de operação do Eurofer97 (𝑇𝑚𝑎𝑥 = 550℃). Verifica-

se ainda, que o módulo necessita de arrefecimento localizado nos topos e na região das antenas, uma 

vez que a temperatura nestas regiões ultrapassa os 1000℃. Adicionalmente, conclui-se que o módulo 

necessita de um maior arrefecimento no seu interior, de forma a contrariar o calor interno gerado pela 

radiação ionizante.  

Um segundo conceito do sistema de arrefecimento (reformulação do anterior) e respetiva análise 

térmica permitem validar o sistema, apresentando uma redução de temperatura média da superfície do 

módulo de cerca de 70% para 𝑇𝑠 = 400℃  e uma temperatura máxima no módulo (424,29℃), 20% 

inferior à temperatura máxima de operação do material 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 550℃. A análise estrutural realizada a 

este modelo conceptual a partir das temperaturas obtidas da análise térmica permite avaliar o 

comportamento mecânico do módulo desenvolvido. É assim possível concluir que, na sua globalidade, 

as tensões originadas no módulo devido às cargas térmicas (no tungsténio ~900 𝑀𝑃𝑎 e no Eurofer97 

~100 𝑀𝑃𝑎) são inferiores aos limites de elasticidade dos materiais dos componentes do módulo (no 

tungsténio ~1000 𝑀𝑃𝑎 e no Eurofer97 ~450 𝑀𝑃𝑎). Contudo, é possível verificar que as transições 

diretas de Eurofer97 para tungsténio geram concentração de tensões e, por esse motivo, devem ser 

evitadas ou então ser melhoradas. 

Como trabalho futuro, sugere-se o desenvolvimento conceptual de uma solução para a integração do 

módulo na estrutura da CF, isto é, desenvolver uma solução de fixação para o módulo e um sistema 

de alimentação das câmaras de hélio. Ainda do ponto de vista da conceção, num trabalho a realizar 

posteriormente, recomenda-se que se considere aumentar a largura da CF para que seja possível 

colocar todas as guias de onda necessárias para o diagnóstico.  Do ponto de vista térmico será 

relevante analisar/avaliar o regime transitório de modo a contemplar o escoamento do fluido ao longo 

dos canais de arrefecimento. Do ponto de vista estrutural, num trabalho vindouro, poderão ser tidas em 



79 
 

consideração as cargas electromagnéticas presentes no interior do Tokamak, bem como um dispositivo 

de fixação devidamente dimensionado para o efeito.  

No que se refere ao fabrico do módulo, será necessário futuramente realizar um estudo mais 

aprofundado de análise de processos de fabrico do módulo de forma a verificar e analisar os impactos 

inerentes a cada processo de fabrico e respetivas implicações no comportamento mecânico dos 

materiais.  
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Anexo 1 -   Propriedades mecânicas do Eurofer 97 

As propriedades mecânicas do Eurofer 97 são apresentadas na Tabela A.1 de acordo com [37]. 

Tabela A.1 - Propriedades mecânicas do Eurofer 97 

Temperatura 
αm – Coeficiente 

de expansão 

térmica 

E – Módulo 
de Young 

Constante de 
Poisson 

ρ - 
Densidade 

Cp – Calor 
específico 

λ – 
Condutividade 

Térmica 

Rp0.2,min – 
Tensão de 

cedência 

Rm,min – 
Tensão de 

rotura 

°C 10-6 K-1 GPa  kg m-3 J kg-1 K-1 W m-1 K-1 MPa MPa 

20 10,3 217 0,3 7760 439 27,63 516 637 

50 10,5 215 0,3 7753 462 28,73   

100 10,7 213 0,3 7740 490 29,87 480 595 

150 11 210 0,3 7727 509 30,32 466 573 

200 11,2 207 0,3 7713 523 30,28 457 555 

250 11,4 205 0,3 7699 534 29,95 449 537 

300 11,6 202 0,3 7685 546 29,51 442 517 

350 11,8 199 0,3 7670 562 29,1 431 495 

400 11,9 196 0,3 7655 584 28,84 416 468 

450 12,1 194 0,3 7640 616 28,82 393 434 

500 12,2 190 0,3 7625 660 29,08 360 392 

550 12,4 183 0,3 7610 721 29,62 316 340 

600 12,5 176 0,3 7594 800 30,38 257 277 

650  169 0,3    181 200 

700  162 0,3    87 107 
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Anexo 2 -   Propriedades mecânicas do He a 80 bar 

As propriedades mecânicas do He à pressão de 80 bar são apresentadas na Tabela A.2 de acordo com [37]. 

 

Tabela A.2 - Propriedades mecânicas do He a 80 bar 

Temperatura Cp – Calor específico ρ - Densidade Entalpia 
λ – Condutividade 

Térmica 
µ - Viscosidade dinâmica 

°C J kg-1 K-1 kg m-3 10-6 J kg-1 K-1 W m-1 K-1 10-5 Pa s 

200 5182 7,9625 2,4835 0,2164 2,6929 

220 5182,9 7,6476 2,5872 0,2218 2,7675 

240 5183,6 7,3566 2,6908 0,2281 2,8411 

260 5184,3 7,0869 2,7945 0,2346 2,9139 

280 5184 6,8362 2,8982 0,2405 2,9858 

300 5185,5 6,6026 3,0019 0,2466 3,0569 

320 5186 6,3844 3,1056 0,2526 3,1273 

340 5186,4 6,1802 3,2093 0,2585 3,197 

360 5186,8 5,9886 3,3131 0,2645 3,2661 

380 5187,2 5,8085 3,4168 0,2703 3,3345 

400 5187,5 5,6389 3,5206 0,2761 3,4025 

420 5187,8 5,4789 3,6243 0,2818 3,47 

440 5188,1 5,3278 3,7281 0,2874 3,537 

460 5188,4 5,1847 3,8318 0,293 3,6035 

480 5188,5 5,0491 3,9356 0,2985 3,6697 

500 5188,8 4,9204 4,0394 0,304 3,7355 

520 5189 4,7982 4,1432 0,3095 3,801 

540 5189,1 4,6818 4,2469 0,3148 3,8663 

560 5189,3 4,5709 4,3507 0,3202 3,9312 

580 5189,4 4,4652 4,4545 0,3255 3,9959 

600 5189,5 4,3642 4,5583 0,3307 4,0603 
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Anexo 3 -   Propriedades mecânicas do Tungsténio 

As propriedades mecânicas do Tungsténio são apresentadas na Tabela A.3 de acordo com [37]. 

 

Tabela A.3 - Propriedades mecânicas do tungsténio 

Tungsténio 

αm – 
Coeficiente de 

expansão 
térmica 

υ - Constante de 

Poisson 

E – Módulo 

de Young 
ρ - Densidade 

Cp – Calor 

específico 

λ – 
Condutividade 

Térmica 

Rp0.2,min – 
Tensão de 
cedência 

°C 10-6K-1  Gpa kg m-3 J kg-1 K-1 W m-1 K-1 MPa 

20 4,5 0,28 398 19298 129 172,8 1300 

100 4,5 0,28 397 19279 131,6 164,8 1266 

200 4,53 0,28 396 19254 134,7 155,5  

300 4,58 0,28 395 19229 137,8 147,2 1048 

400 4,63 0,28 393 19205 140,9 139,8  

500 4,68 0,28 390 19178 143,9 133,1 853 

600 4,72 0,28 387 19152 146,8 127,2 765 

700 4,76 0,28 383 19125 149,6 122,1 650 
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Anexo 4 -   Malha gerada para a análise térmica do 1º conceito 

do sistema de arrefecimento 

 

Figura A.1 - Malha gerada para o módulo para a análise térmica do 1º conceito do sistema de 

arrefecimento 
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Figura A.2 - Malha gerada na parte superior do módulo para a análise térmica do 1º conceito do sistema de 

arrefecimento  
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Figura A.3 - Malha gerada nas antenas e nas guias de onda para a análise térmica do 1º conceito do sistema de 

arrefecimento  
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Figura A.4 - Malha gerada para as beams de hélio para a análise térmica do 1º conceito do sistema de 

arrefecimento  
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Anexo 5 -   Malha gerada para a análise térmica do 2º conceito 

do sistema de arrefecimento  

 

Figura A.5 - Malha gerada para o módulo para a análise térmica do 2º conceito do sistema de arrefecimento 
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Figura A.6 - Malha gerada na parte superior do módulo para a análise térmica do 2º conceito do sistema de 

arrefecimento  
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Figura A.7 - Malha gerada para a região das antenas para a análise térmica do 2º conceito do sistema de 

arrefecimento  

 

 

Figura A.8 - Malha gerada no topo do módulo para a análise térmica do 2º conceito do sistema de arrefecimento  
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Figura A.9 - Malha gerada nas antenas e guias de onda (para a análise térmica do 2º conceito do sistema de 

arrefecimento  

 

 

Figura A.10 - Malha gerada nas antenas para a análise térmica do 2º conceito do sistema de arrefecimento  
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Figura A.11 - Malha gerada para as beams de hélio para a análise térmica do 2º conceito do sistema de 

arrefecimento  



96 
 

Anexo 6 -   Malha gerada para a análise estrutural  

 

Figura A.12 - Malha gerada para o módulo na análise estrutural 
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Figura A.13 - Malha gerada no interior do módulo (análise estrutural) 
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Figura A.14 - Malha gerada no topo do módulo (análise estrutural) 

 

 

Figura A.15 - Malha gerada para a região das antenas (análise estrutural) 
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Figura A.16 - Malha gerada nas antenas e nas guias de onda (análise estrutural) 
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Figura A.17 - Malha gerada nas antenas (análise estrutural) 
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