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Resumo

Um sistema de bobinas de Mirnov foi construído, calibrado e utilizado para a análise
das descargas de plasma no tokamak TCABR. Este sistema é composto de 22 bobinas
magnéticas que foram instaladas ao redor de uma seção transversal no interior da
câmara de vácuo do TCABR, tendo-se em conta os efeitos produzidos pela geometria
toroidal do sistema. Cuidados especiais foram tomados para proteger os enrolamentos
das bobinas com relação a ação do plasma, e também para evitar que correntes de
Foucault viessem a comprometer o funcionamento do sistema.

Para este diagnóstico também foi construído um sistema eletrônico específico para a
filtragem e amplificação dos sinais das bobinas, para serem, depois, digitalizados pelo
sistema VME e gravados através do sistema de aquisição de dados do TCABR. Foi
desenvolvido, também, um programa para a análise destes dados, baseado no processo
da análise Fourier, de forma a permitir a identificação dos modos de perturbação
MHD presentes nas descargas do TCABR.

Com este sistema de deteção colocado em operação, foi então possível investigar as
descargas de plasma do TCABR para dois regimes de operação: descargas de "run-
away" e plasma resistivo. Nas descargas com elétrons fugitivos "run-away", foram
observadas estruturas nos sinais de tensão de enlace, Hα, raios-X duros e bobinas de
Mirnov, bastante correlacionados entre si. Nas descargas com plasma resistivo, foi
observado que as oscilações de Mirnov no tokamak TCABR possuem freqüências no
intervalo de 10 kHz - 15 kHz. Em algumas das descargas também foram observadas
correlações entre os sinais de emissão de raios-X duros e as oscilações de Mirnov,
bem como correlações entre as flutuações da densidade de partículas e as oscilações
de Mirnov. Experimentos com deslocamento horizontal da coluna de plasma
permitiram observar como variava o comportamento das amplitudes dos sinais das
bobinas de Mirnov.

Também, foram estudadas algumas descargas disruptivas com plasma resistivo no
limite de altas densidades. Pode-se analisar as oscilações de Mirnov e os modos de
perturbação antes da ocorrência de disrupturas. Observou-se, por exemplo, que o
modo precursor m = 3 é predominante ao longo da descarga mas, antes da disruptura,
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os modos m = 1, 2, 3 e 4 passam a ser dominantes. Nesta situação a velocidade
angular das ilhas magnéticas foi determinada como sendo de 5,0 x 103 rad/s.

Finalmente, utilizaram-se os sinais do sistema de bobinas de Mirnov para algumas
análises preliminares envolvendo descargas resistivas com ondas de Alfvèn. Foi
observado, por exemplo, que depois de 3 ms de serem ligadas as antenas de Alfvèn, as
oscilações de Mirnov geralmente crescem em amplitude enquanto diminuem em
freqüência, mantendo-se assim até o final da descarga.
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Abstract

A Mirnov coil system was constructed, calibrated and used for detecting the MHD
oscillations in the discharges of the TCABR tokamak. This system is composed of 22
Mirnov coils installed around one cross section of the tokamak, inside the vacuum
vessel, taking into account the toroidal effects of the system. Special care was taken to
protect the coils from being damaged by the plasma, and also to avoid Foucault
currents from interfering on the detecting system.

For this diagnostic it was also constructed an electronic system for filtering and
amplifying the coil signals. After being digitalized by the VME modules the
experimental signals were stored in the computers of the acquisition system.
Furthermore, a computer program was developed to analyse these data, based on
Fourier analysis, and it was used to calculate the dominant MHD modes present on the
TCABR discharges.

The Mirnov system was used to investigate the TCABR plasma discharges for two
different regimes of operation: "run-away" discharges and resistive plasma discharges.
For the "run-away" discharge characteristic spikes in the Vloop, Hα emission, hard X
rays and Mirnov coil signals, were observed to be very strongly correlated to each
other. For the resistive plasma discharges, on the other hand, it was observed typical
Mirnov oscillations with frequencies in the range of 10 kHz to 15 kHz. Some
discharges also showed very good correlation between the fluctuation of particle
density and Mirnov oscillations. By shifting the plasma column horizontally we were
able to study the influence on the magnetic signal amplitudes.

Operating the tokamak with resistive plasma at the high density limit it was possible
to analyse the precursor MHD modes before disruptions for some discharges. It was
observed, for example, that the m = 3 component dominates during almost the whole
discharge, whereas the modes m = 1, 2, 3 e 4 are present before the disruption takes
place. At this point, the angular velocity of the magnetic islands was calculated to be
approximately 5,0 x 103 rad/s.
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Finally, the Mirnov coil signals were used to analyse the resistive plasma discharges
during the application of Alfvèn waves. Three milliseconds after the Alfvèn antennas
are turned on, it was clearly observed the Mirnov oscillations growing in amplitude
whereas the frequency decreased and maintained, afterwards, this characteristic until
the end of the discharge.
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Capítulo I

Introdução

De toda a matéria que forma o Universo, aproximadamente 99% se encontra no estado
de plasma. Neste estado, a matéria encontra-se ionizada, formando um gás quase
neutro onde as partículas que o formam exibem um comportamento coletivo devido à
interação simultânea entre elas.

Para estudar o comportamento exato de um plasma seria necessário acompanhar o
movimento de cada partícula e, portanto, resolver as equações de movimento para
todas elas, o que resultaria extremamente complicado. Entretanto, muitos fenômenos
observados em plasmas permitem que se adote modelos mais simples. Um deles, a
teoria cinética, utiliza aproximações estatísticas e equações de distribuição para cada
espécie de partícula que forma o plasma. Outro modelo, o magnetohidrodinâmico
(MHD), considera o plasma como um fluido condutor onde a identificação de cada
partícula é desprezível, sendo ele estudado como um todo através das equações
magnetohidrodinâmicas.

São muitas as áreas de aplicação do plasma, sendo a obtenção de energia a que
promete oferecer importantes benefícios à Humanidade através da fusão termonuclear
controlada que, comparada a outras formas de obtenção de energia, apresenta muitas
vantagens que reduzem muito o impacto ambiental. Por exemplo, o combustível a ser
utilizado é praticamente ilimitado, barato e bem distribuído geograficamente (o
deutério pode ser retirado da água do mar, enquanto o trítio é obtido das reações
nucleares de fusão do deutério), praticamente não se produzem emissões radiativas
intensas, não se produz lixo radiativo perigoso, etc.
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I.1 - FUSÃO TERMONUCLEAR CONTROLADA

Obter energia térmica através das reações nucleares de fusão, implica em criar um
plasma de elementos leves, a temperaturas muito altas (∼  108 K), confinado o tempo
suficiente de forma a gerar mais energia do que a consumida no processo de
confinamento. A reação que apresenta maior seção de choque de fusão envolve uma
mistura eqüitativa de deutério-trítio (Fig. I.1), produzindo hélio, nêutron e 17,6 MeV
(desta energia o nêutron carrega 80 % e o hélio os outros 20 %).

Fig. I.1: Seções de choque das reações de fusão nuclear em função da energia.

Além disso, ao se produzir o trítio da reação de nêutrons e lítio, obtém-se uma energia
adicional de 4,8 MeV, de forma que todo o processo fornecerá 22,4 MeV, como
mostrado a seguir: [1]

D + Li6 → He4 + He4 + 22,4 MeV (I.1)

A condição para a fusão nuclear sustentada é dada pelo critério de Lawson, baseado
na razão entre a energia obtida nas reações de fusão e a perda no confinamento e
aquecimento do plasma. Este critério envolve o produto da densidade dos elétrons (ne)
pelo tempo de confinamento de energia (τE) e pela temperatura dos íons (Ti). Assim,
tem-se que ne.τE.Ti > 1020 seg/m3 para a reação deutério-trítio (Ti > 107 K), e ne.τE.Ti >
1022 seg/m3 para a reação deutério-deutério (Ti > 108 K).[2]
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Em laboratório, usualmente realizam-se dois tipos de confinamento: o confinamento
inercial, onde os reagentes são comprimidos a densidades muito altas (usando-se
pulsos de laser, por exemplo, durante curtos intervalos de tempo) e o confinamento
magnético, onde os campos magnéticos confinam o plasma a densidades
relativamente baixas durante intervalos mais longos de tempo. As máquinas de
confinamento magnético com geometria toroidal, como stellarators e tokamaks, têm-
se mostrado mais convenientes. Porém, o tokamak é a máquina que tem alcançado
melhores resultados.

I.2 - O TOKAMAK

Em 1955 foi construído o primeiro tokamak, por Golovin e Yavlinsky, na União
Soviética [3]. A palavra tokamak é formada das palavras “tok", "kamera" e "magnit”
que em russo significam "corrente", "câmara" e "magnético", respectivamente.

Nos tokamaks, o campo magnético toroidal (Bφφφφ), criado por correntes elétricas
percorrendo conjuntos de espiras ao redor do toróide, é somado vetorialmente ao
campo magnético poloidal (Bθθθθ), produzido pela corrente elétrica do plasma,
resultando em um campo magnético de linhas helicoidais que tendem a impedir a fuga
das partículas do plasma. Um terceiro campo magnético na direção vertical (Bv) cria
uma força J x Bv anulando a expansão natural do plasma devido à própria geometria
do tokamak, mantendo o plasma em equilíbrio (Fig. I.2).

Fig. I.2: Campos magnéticos que confinam o plasma em tokamaks
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Durante o processo de confinamento, campos elétricos produzidos pelas bobinas
indutoras centrais aceleram os elétrons e íons em direções opostas, colidindo e
aquecendo o plasma (aquecimento ôhmico). No entanto, a altas temperaturas as
colisões diminuem, fazendo-se então necessário que outros métodos de aquecimento
sejam utilizados, como por exemplo, o que usa ondas de Alfvén que está sendo
investigado no TCABR .

I.2(a) - Instabilidades macroscópicas em tokamaks

Experimentalmente, um dos maiores problemas em tokamaks tem sido a aparição de
instabilidades macroscópicas que impõem severas restrições nos valores de corrente e
densidade do plasma a ser confinado. Entre elas, têm-se as “oscilações de Mirnov”, as
“oscilações dentes-de-serra” e as “disrupturas”. Geralmente, estas instabilidades
estão vinculadas aos aspectos resistivos do plasma que, através da quebra e posterior
reconexão das linhas de campo, acabam formando as chamadas "ilhas magnéticas".
Estas instabilidades são usualmente estudadas através do modelo MHD, como será
descrito adiante.

Neste trabalho de tese descreve-se a construção e instalação do sistema de deteção das
flutuações do campo magnético perturbado (oscilações de Mirnov) para o tokamak
TCABR e apresenta-se o método usado para analisar os dados experimentais obtidos.
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Equilíbrio e Instabilidades MHD

II.1 - MODELO MHD IDEAL

O modelo MHD descreve o plasma através de um conjunto completo de equações
formadas por equações de fluido e pelas equações de Maxwell. Este modelo permite
que se determinem as condições para o equilíbrio e a ocorrência de instabilidades do
plasma em tokamaks.

Considerando, inicialmente, que a resistividade do plasma é zero, este sistema de
equações fica simplificado e é conhecido como "sistema de equações MHD ideais",
mostrado a seguir:

Equação da continuidade:
∂ρ
∂

ρm
mt

+ ∇ ⋅ =( )u 0 (II.1)

Equação de movimento: ρm

D
Dt

p
u

J B= × − ∇ ⋅ (II.2)

Lei de Ohm: E u B= − × (II.3)

Transporte de energia:
Dp
Dt

p= − ∇ ⋅
5
3

u (II.4)

Equação de estado: ( )∂
∂

ρ γ

t
p+ ⋅ ∇



 =−u 0 (II.5)

Equações de Maxwell: ∇ ⋅ =E 0 (II.6)

∇ × = −E
B∂
∂t

(II.7)
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∇ ⋅ =B 0 (II.8)

∇ × =B Jµ o (II.9)

Nestas equações, ρm é a densidade do plasma, u é a velocidade do fluido, γ = Cp/Cv é
o coeficiente adiabático (razão dos calores específicos a pressão e temperatura
constantes), p é a pressão do plasma, e o operador de derivada convectiva é dado por
D
Dt t

= + ⋅ ∇
∂
∂

u .

Este sistema de equações apresenta termos com escalas de tempo muito díspares, o
que representa uma dificuldade na sua resolução, mesmo numericamente. Assim,
existem processos que evoluem muito lentamente, enquanto outros são mais rápidos.
Podem-se estimar os tempos caraterísticos dos fenômenos em plasmas usando estas
equações.

Assim, por exemplo, os fenômenos eletromagnéticos em plasmas apresentam um
tempo caraterístico da ordem de τc ~ L/c , enquanto que o tempo caraterístico das
instabilidades MHD ideais é da ordem de τAθ ~ L/VAθ, onde VAθ é a velocidade
poloidal de Alfvèn e L representa a dimensão caraterístico do plasma). [4]

Supondo-se que o plasma esteja em um estado próximo ao do equilíbrio
termodinâmico (∂/∂t = 0) e que a velocidade do fluido seja nula (u = 0), as equações
MHD ideais fornecem um sistema de equações MHD magnetohidrostáticas, dado por:

∇ = ×p J B (II.10)

E = 0 (II.11)

∇ ⋅ =B 0 (II.12)

∇ × =B Jµ o (II.13)

Através destas equações, tanto o equilíbrio MHD como as condições de estabilidade
do plasma em tokamaks podem ser investigadas.
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II.2 - EQUILÍBRIO MHD EM TOKAMAKS

Em um tokamak padrão, que possui uma razão de aspecto grande ( a / R << 1 sendo
Ro e a os raios maior e menor, respectivamente), com coluna de plasma de seção
transversal circular e simetria axial, as condições de operação de tokamaks, para que o
equilíbrio do plasma seja alcançado, podem ser avaliadas de forma bastante simples.
Isto porque, em tokamaks com estas caraterísticas, a aproximação cilíndrica acaba
simplificando os cálculos numéricos a serem realizados. Para isto, um conjunto de
coordenadas cilíndricas R, φ e Z deve ser definido, cuja correspondência com as
coordenadas que descrevem naturalmente o toróide (r,θ ,φ ) → (r,θ , Z = Rφ ), é
mostrada na figura II.1.

Fig. II.1: Coordenadas R,φ  e Z em relação às coordenadas toroidais r, θ e φ .

Como pode-se observar, pela simetria do sistema ao redor da direção toroidal, é
razoável considerar ∂/∂φ = 0, tornando-se os parâmetros do sistema independentes de
φ. As perturbações passam então a ser funções periódicas em φ. Da equação (II.12),
em coordenadas cilíndricas, tem-se: [5]

1
0

R R
RB

Z
BR Z

∂
∂

∂
∂

( ) ( )+ = (II.14)

que será satisfeita caso se utilize uma variável ψ = ψ (R,Z) de forma que

B
R ZR = −
1 ∂ψ
∂

e B
R RZ =
1 ∂ψ
∂

(II.15)
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Das equações magnetohidrostáticas tem-se também que ∇ . J = 0, o que nos permite
supor uma função I = I (R,Z) que satisfaça esta equação caso ela tenha as seguintes
componentes:

J
R

I
ZR = −

1 ∂
∂

e J
R

I
RZ =

1 ∂
∂

(II.16)

Substituindo (II.15) e (II.16) em (II.13) tem-se:

I
RB

o
= φ

µ
⇒ B

I
R
o

φ

µ
= (II.17)

e

J
Ro

φ µ
ψ= −

1
∆* (II.18)

onde ∆* ≡ 



 +R

R R R Z
∂
∂

∂
∂

∂
∂

1 2

2 (II.19)

Substituindo (II.15) e (II.16) em (II.10) obtém-se a equação II.20, conhecida como
equação de Grad-Shafranov:

∆*ψ µ
∂
∂ψ

µ
∂
∂ψ

= − −o oR
p

I
I2 (II.20)

Esta equação permite calcular as condições para o equilíbrio do plasma em tokamaks
de grande razão de aspecto, uma vez conhecidas as funções p(ψ) e I(ψ).

II.2(a) - O fator de segurança e o parâmetro ββββ

O fator de segurança, grandeza importante no estudo do equilíbrio, é definido pela
razão entre caminhos infinitesimais percorridos ao longo de uma linha de força nas
direções toroidal e poloidal. Pela geometria do sistema (Fig.II.1) pode-se observar que
as linhas do campo magnético satisfazem a seguinte relação:

rd
B

Rd
B

d
B

θ φ

θ φ
= =

l
(II.21)

de onde obtém-se:
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d
rB
RB

d q r dφ θ θφ

θ
= = ( ) (II.22)

sendo q r
rB
RB

( ) = φ

θ
 o fator de segurança do tokamak.

Assim, se uma linha magnética for seguida ao redor do toróide, observa-se que esta se
fecha em si mesma ou continua indefinidamente cobrindo uma superfície toroidal
(topologicamente equivalente a um toróide). [6]

As linhas de campo magnético que se fecham em si mesmas são chamadas de
superfícies magnéticas ressonantes. Estas superfícies têm um fator de segurança dado
por q = m/n, onde m e n são números inteiros. Após m voltas na direção poloidal e n
voltas na direção toroidal, volta-se ao ponto inicial. Geralmente, nestas superfícies se
desencadeiam as instabilidades macroscópicas que ocorrem durante o confinamento
do plasma.

O parâmetro β, por sua vez, também é um parâmetro importante para o estudo da
estabilidade de plasmas em tokamaks. Basicamente, este parâmetro indica a
quantidade de pressão de plasma que pode ser obtida de forma estável. Define-se o
parâmetro βθ  como a razão entre a pressão cinética e a pressão magnética do campo
poloidal: [5]

β
µ

θ
θ

=
2

2

p
B

o (II.23)

onde a pressão cinética é dada por  p = Nk(Ti+Te) sendo Ti e Te as temperaturas iônica
e eletrônica, respectivamente, k a constante de Boltzmann e N o número de partículas
de cada espécie.

II.3 - TRATAMENTO DAS INSTABILIDADES MHD

O interesse na investigação das instabilidades macroscópicas do plasma em tokamaks
baseia-se no fato que estas instabilidades limitam o tempo de confinamento do plasma
devido, basicamente, às flutuações da corrente e da densidade do plasma. Apesar das
diferentes causas que podem originar instabilidades macroscópicas, as conseqüências
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são aproximadamente as mesmas: forte perturbação ou até mesmo a completa
destruição do plasma magneticamente confinado. [7]

As instabilidades MHD podem ser analisadas teoricamente usando-se principalmente
dois métodos [8]: a linearização das equações MHD, ou pelo princípio da energia, que
são desenvolvidos a seguir.

II.3 (a) - Linearização das equações MHD

A linearização das equações MHD ideais, com condições de contorno u⊥  = 0 e E// = 0
(conservam massa, fluxo magnético e energia do sistema), é usualmente realizada
considerando-se as grandezas do sistema no estado de equilíbrio termodinâmico
(representadas com o índice “0”) e no estado perturbado (representadas com o
índice "1"):

u = u1

ρ = ρ0 + ρ1

(II.24)
B = B0 + B1

p = p0 + p1

onde uo = 0 e ρ o = ρ o(x). Desta forma, da equação (II.2) tem-se:

ρ
∂
∂

o o o

t
p

u
J B J B

1
1 1 1= −∇ + × + × (II.25)

Das equações (II.7) e (II.3) têm-se:

∂
∂
B

u B
1

1

t
o= ∇ × ×( ) (II.26)

De (II.4) tem-se:
∂
∂
p
t

p po o
1

1 5
3

1= − ⋅ ∇ − ∇ ⋅u u (II.27)

E, da equação (II.1), tem-se:
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∂ρ
∂

ρ
1

1 1

t
po o= − ⋅ ∇ − ∇ ⋅u u (II.28)

Assim, as equações (II.25)-(II.28) são as equações MHD ideais linearizadas. Uma
transformação conveniente pode ser feita escrevendo estas equações em termos do
vetor deslocamento (

r
ξ ) que indica o deslocamento do plasma fora do equilíbrio,

sendo definido por:

r
ξ( , ) ' ( , ' )x u xt dt t

t

≡ ∫ 1

0

(II.29)

As equações (II.25) e (II.28), ao serem integradas, resultam em: [6]

B x B B x1 1 0( , ) ( ) ( , )t o= ∇ × × +
r
ξ (II.30)

p t p p po o1 5
3

1 0( , ) ( , )x x= − ⋅ ∇ − ∇ ⋅ +
r r
ξ ξ (II.31)

Supondo as seguintes condições iniciais:

r
ξ( , )x 00 =

∂
∂
ξ

t
r
( , )x 00 ≠

(II.32)
B x 01 0( , ) = p1 0( , )x 0=

Então tem-se que as constantes de integração anulam-se, de forma que as equações
(II.30) e (II.31) podem ser escritas como:

B x B1 ( , ) ( )t o= ∇ × ×
r
ξ (II.33)

p t p po o1 5
3( , )x = − ⋅ ∇ − ∇ ⋅

r r
ξ ξ (II.34)

Derivando a equação (II.27) com respeito ao tempo, tem-se:

ρ
∂
∂

ρ
∂
∂

0
2 1

2
0

1
0B u

B
t t

= ∇ × ×






 (II.35)

Substituindo a equação (II.25) em (II.35), tem-se:
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Agora, substituindo (II.33) e (II.34), e usando (II.25), em (II.36), tem-se:

ρ
∂ ξ
∂

ξo

t

2

2

r
r

= F{ } (II.37)

onde

[ ]F B B B B{ } ( ) ( ) [ ( )] ( [ ( )])
r r r r r
ξ ξ ξ

µ
ξ ξ= ∇ ⋅ ∇ + ∇ ⋅ + ∇ × × ∇ × × + ∇ × ∇ × × ×p po o o o o o5

3
1

(II.38)
A equação (II.37) é o ponto de início para a análise da estabilidade linear. Quando se
considera que 

r
ξ (x,t) = 

r
ξ (x) eiωt, então a equação (II.37) se transforma em: [8]

ρ ω ξ ξo 2
r r
= −F{ } (II.39)

Quando o equilíbrio de um sistema é instável, tem-se que a solução de (II.37) cresce a
partir da perturbação inicial 

r
ξ (x,0). Assim, se ω 2 em (II.39) for negativo, o sistema

será instável, sendo que a taxa de crescimento das amplitudes no tempo são dadas
por: [9]

ϒ = ω  (II.40)

II.3 (b) - Princípio da energia

Em alguns casos, calcular ω 2 da equação (II.39) pode tornar-se um trabalho muito
complexo. Alternativamente, pode-se ainda utilizar o princípio da energia que também
permite verificar a condição de instabilidade do sistema.

Multiplicando a equação de movimento (II.2) e integrando sobre o volume do plasma,
considerando a condição de fronteira ξ⊥  = 0 e supondo a energia total perturbada como
sendo constante no tempo, tem-se:

[ ]∂
∂

ρ ξ ξ ξ
t

d x d x Fo3 1
2

2 1
2

3 0− ⋅ =∫∫
r r r

{ } (II.41)
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Nesta equação, o primeiro termo refere-se à energia cinética e o segundo à energia
potencial (δW):

δ ξ ξW d x F= − ⋅∫1
2

3
r r r

{ } (II.42)

Então, qualquer perturbação que diminua a energia potencial (δW < 0), acaba
produzindo um incremento de energia cinética, desestabilizando o sistema e, se as
perturbações incrementam a energia potencial (δW > 0), o sistema permanece
estável. [8]

II.4 - ESTABILIDADE EM TOKAMAKS

Existem vários critérios que os parâmetros do plasma devem satisfazer para confinar o
plasma em equilíbrio estável. O critério de Mercier, por exemplo, obtido do princípio
da energia, quando aplicado a tokamaks com grande razão de aspecto, pequeno β e
seção transversal circular, se reduz à expressão: [6]

1
4

2
1 0

2

2
2q r

q r
p r

rB
q

' ( )
( )

' ( )
( )







 + − >

µ

ϕ
(II.43)

onde r é o raio menor da superfície magnética e Bφ é a componente toroidal do campo
magnético medida no eixo magnético. Do segundo termo desta expressão, tem-se que
se a pressão p(r) diminuir ao aumentar r, a condição q2 > 1 estabiliza o sistema e a
condição q2 < 1 produz instabilidades no sistema.

O critério de Krushal-Shafranov, por outro lado, a ser satisfeito no volume do plasma,
indica o limite máximo de corrente toroidal que se pode aplicar na coluna de plasma,
quer dizer, para um Bφ determinado, Bθ não pode ter um valor qualquer. Este critério é
dado por: [7]

q(r) > 1; 0 < r < a (II.44)

A partir de critérios de estabilidade como estes pode-se obter, para regimes estáveis, o
máximo valor permitido para a corrente de plasma, Ip, isto é: [5]
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2 2π
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min ( )
(II.45)

Assim, para cada qmin(a), existe um valor de Ip máximo, acima do qual o sistema fica
instável. Por outro lado, o máximo valor permitido para a densidade de partículas é
dada por: [5]

N
a
R

B
T To i e

<
+9 2

2

µ ( )
(II.46)

Estes resultados estabelecem regiões de operação estável em tokamaks, que podem ser
visualizados no diagrama Ip - N (Fig. II.2). Fora desta região de operação, o
confinamento do plasma tende a ser perjudicado ou até mesmo impossível de ser
mantido.

  Ip

Fig. II.2: Diagrama Ip - N mostrando qualitativamente as
regiões de operação de tokamaks em regimes estáveis.

II.5 - INSTABILIDADES MHD EM TOKAMAK

Experimentalmente, uma grande variedade de instabilidades MHD surgem durante o
confinamento de plasmas em tokamaks. Estas instabilidades podem ser classificadas
em duas categorias:
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•  Instabilidades de modo ideal, que podem ocorrer principalmente quando o plasma
tem uma condutividade muito alta, e

•  Instabilidades de modo resistivo, quando o plasma tem uma condutividade finita.

Das instabilidades de modo ideal, a mais importante é a instabilidade de dobra, que
produz uma “torção” nas superfícies magnéticas e, consequentemente,  na coluna de
plasma como um todo. A taxa de crescimento deste modo[9] é proporcional à
velocidade poloidal de Alfvèn, da forma γideal ≅  VAθ / a. A adição da resistividade nas
equações MHD ideais permite investigar as instabilidades de modo resistivo, como
são as instabilidades de ruptura. [8]. Nos problemas de equilíbrio e estabilidade, é de
interesse os fenômenos que evolvem numa escala da tempo entre τc << τ ~ τAθ << τr,
onde τr representa o tempo caraterístico da difusão resistiva.

Quaisquer instabilidades (desta classificação) em tokamaks pode ser escrita como

δ θ φF f r ei m n~ ( ) ( )+ (II.47)

onde m e n são números inteiros que representam os números de onda dos modos
poloidal e toroidal, respectivamente.

II.5(a) - Instabilidade de dobra

Esta instabilidade, descrita propriamente pela teoria MHD ideal, resulta em uma
deformação da coluna de plasma, empurrando-a contra as paredes do vaso do
tokamak. Ela pode ser estabilizada se existir uma parede condutora perto da superfície
do plasma, por criação de correntes imagens. Na figura II.3 se mostra como esta
instabilidade deforma a coluna de plasma.

Fig. II.3: Instabilidade de dobra.
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Usando o princípio de energia para tokamaks de grande razão de aspecto obtém-se
para as instabilidades de dobra, que δW é dado por: [8]

δ π
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φW R

B
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nq
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dr
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o

= + −
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2
21

'
(II.48)

onde B' é a perturbação do campo magnético. Considerando que o gradiente da
densidade de corrente é sempre negativo, então o sistema será instável para q < m/n.

II.5(b) - Instabilidade resistiva de ruptura

Esta instabilidade deve seu nome à mudança da topologia magnética da coluna de
plasma (Fig. II.4), devido aos gradientes de densidade de corrente na direção radial
que originam uma tendência à difusão das linhas de campo magnético, fazendo com
que estas linhas se quebrem e se reconectem novamente, formando estruturas
chamadas ilhas magnéticas. Experimentalmente, as instabilidades de ruptura podem
manifestar-se através das oscilações  “dentes-de-serra” e as oscilações de Mirnov, por
exemplo.

Fig. II.4: Mudança topológica do campo magnético
relacionada com uma instabilidade de ruptura.

O estudo destas instabilidades através do modelo MHD se realiza adicionando-se o
termo de resistividade na equação (II.3) modificando a Lei de Ohm ideal:

E u B J+ × = η (II.49)

Usando as equações de Maxwell (II.7) e (II.9) em (II.49) resulta em:

∂
∂

η
µ

B
u B B

t o
= ∇ × × + ∇ 2 (II.50)
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onde o primeiro termo reflete o acoplamento do plasma com o campo magnético e o
segundo termo fornece a difusão introduzida pela resistividade, que apresenta um
tempo caraterístico da ordem de τr = L2µo/η (para tokamaks representa processos
muito lentos) [4]. A taxa de crescimento destas instabilidades, γr, é proporcional aos
tempos caraterísticos τAθ e τr, como mostrado na expressão seguinte: [4]

γ
τ
τ

τθ
α

θr
A

r
A∝







 −1 (II.51)

onde α = 1/3 se m = 1 ou α = 3/5 se m >1. A equação que governa esta instabilidade,
no caso de tokamaks, é: [8]
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sendo ψ o campo magnético radial perturbado, Jφ a densidade de corrente toroidal, e
Bθ o campo magnético poloidal. A estabilidade ao redor da superfície ressonante
localizada por rs, quando ε → 0, é dada por: [8]

∆'=
−

+1
ψ

ψ

ε

εd
dr r

r

s

s

(II.53)

de onde a estabilidade é determinada se ∆’ > 0. Instabilidades associadas aos modos
com m > 3, por exemplo, são usualmente estáveis, enquanto que os modos com m ≤ 3
são instáveis. Portanto, para a análise de estabilidade é suficiente estudar perturbações
associadas a modos baixos. [8]

Pode-se mostrar ainda que o tamanho da ilha magnética formada cresce
exponencialmente no tempo, saturando-se quando atinge uma determinada largura, δ,
calculada da seguinte equação: [10]

δ
δ

θ
=

−2 2r r
m

B r
B r

s
m

L
m

mn L

L

( )
( )

(II.54)

onde rs é o raio da superfície ressonante, rL o raio na posição da bobina de Mirnov, e
δBmn(rL)/Bθ  é a flutuação relativa do campo poloidal dado pelas bobinas de Mirnov.
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Na figura II.5b mostram-se ilhas magnéticas associadas aos modos m = 1, m = 2 e
m = 3.

  (a) (b)

Fig. II.5: (a) Seção transversal da coluna de plasma em equilíbrio estável. (b) Seção
transversal da coluna de plasma mostrando estruturas de ilhas (m = 1, 2 e 3).

II.5(c) - Oscilações “dentes-de-serra”

As oscilações “dentes-de-serra” (ou disrupturas internas), descobertas por von Goeler
em 1974, afetam apenas o centro da coluna de plasma, quando q(0) < 1. Os "dentes-
de-serra" estão associados a uma expansão e contração cíclica da região central do
plasma (Fig. II.6) e são desencadeados nas imediações da superfície q = 1.
Experimentalmente, observa-se através dos sinais de raios-X moles, por exemplo, que
a perturbação m/n = 1/1 é a grande responsável pelas oscilações "dentes-de-serra" em
tokamaks.

Figura II.6: Oscilações “dentes-de-serra”.

A forma caraterística destas oscilações é causada por efeitos não lineares da
resistividade, que criam instabilidades térmicas no plasma. A instabilidade térmica em
questão ocorre devido ao rápido aquecimento do centro da coluna de plasma, fazendo
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com que a densidade de corrente do plasma aumente nesta região e, como
conseqüência, o valor do fator de segurança (que depende inversamente de Bθ e,
portanto, de J - equação II.22) diminua gradualmente até atingir o valor q < 1,
produzindo uma queda brusca da densidade de corrente, e portanto, da temperatura.
Assim, o valor do fator de segurança aumenta novamente de forma que q > 1,
começando um outro ciclo, como observado na figura II.6.

II.5(d) - Oscilações de Mirnov

Estas oscilações, observadas pela primeira vez por Mirnov, no tokamak T-3 em 1969,
consistem de pequenas oscilações com freqüências da ordem de 10 kHz em tokamaks
de grande porte, e de até 100 kHz em tokamaks de pequeno porte. Usualmente, estas
oscilações magnéticas não apresentam amplitudes maiores do que 4% do campo
magnético poloidal [9] e, experimentalmente, são detectadas nas bordas da coluna de
plasma, posicionando-se pequenas espiras magnéticas (bobinas de Mirnov) ao redor
do plasma.

Experimentalmente verifica-se que as oscilações de Mirnov são captadas desde o
início das descargas de plasma e vão evoluindo no tempo através de uma seqüência
decrescente de modos, associados a valores de m = 5, 6 até m = 2, 3 quando uma
disruptura pode, inclusive, ocorrer (Fig. II.7).

Fig. II.7: Evolução das oscilações de Mirnov com m decrescente
conforme se aproxima à ocorrência da disruptura maior. [6]
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A existência destas oscilações é usualmente justificada como sendo devido à rotação
das ilhas magnéticas no plasma, intensificando o campo magnético em uma bobina
magnética, ao passarem próximo dela.

II.5(e) - Instabilidade de disruptura

É a instabilidade mais perigosa e misteriosa das observadas em tokamaks.
Experimentalmente é observado que uma disruptura, quando ocorre durante o
confinamento, provoca uma expansão brusca do plasma, acompanhada de um grande
pico negativo na tensão de enlace, depois de uma evolução aparentemente normal da
descarga de plasma. Elas são de dois tipos: as disrupturas menores, que são fracas e
podem ocorrer várias vezes durante o confinamento, e as disrupturas maiores que,
quando surgem, destruem completamente a coluna de plasma.

Geralmente é observado que as disrupturas são precedidas de uma intensa atividade
MHD que cresce em amplitude e que encontra-se associada aos modos m = 1, 2 e
3 [11]. Vários fatores podem influenciar na aparição de disrupturas, entre eles, o valor
da densidade de plasma [12], o perfil da corrente de plasma [13], a concentração de
impurezas [14], etc. Um fato curioso é de que as disrupturas exibem um
comportamento similar tanto em tokamaks de porte grande como também em
tokamaks de porte pequeno como no TBR-1, por exemplo, [15] indicando que se trata
de um fenômeno mais ou menos universal.

Na literatura têm sido reportadas ocorrências de disrupturas em plasmas devidas a
altas densidades de partículas e baixos valores de q na borda [16], interações não
lineares dos modos de ruptura correspondentes a m/n = 2/1 e m/n = 1/1 [17], interação
de ilhas magnéticas q = 2 com o limitador [18], ergodização das linhas de campo dentro
das ilhas magnéticas [19], microturbulências crescentes [20], perturbação dos modos
m/n = 3/2, 5/2 devido ao crescimento da ilha magnética q = 2 [21], etc. Além disso, a
configuração dos modos MHD observados antes da disruptura (modos precursores)
varia bastante. Nos tokamaks TOSCA e no JIPP T-II, por exemplo, foram observados
modos m/n = 3/2 e m/n = 2/1, enquanto que no Pulsator, TBR-1, TFR, T-4, e PLT
foram observados modos com m/n = 1/1 acoplados com m/n = 2/1.
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II.6- UTILIZAÇÃO DE BOBINAS MAGNÉTICAS

No estudo e identificação das instabilidades que surgem durante o confinamento de
plasmas, torna-se importante a determinação da composição dos modos de oscilação
responsáveis pelos fenômenos disruptivos. Bobinas magnéticas de Mirnov são
essenciais para estudos deste tipo em tokamaks.

A forma mais usual de se medir campos magnéticos que variam no tempo, nas
proximidades de um ponto no espaço, é colocando convenientemente pequenas
bobinas de forma que a flutuação de um campo magnético induza uma corrente
através da bobina [22]. Pela forma integral da Lei de Faraday, podemos calcular esta
tensão elétrica induzida na bobina:

V d
d
dt

dinduzida C
S

= ⋅ = − ⋅∫ ∫E l
B

S
'

(II.55)

Desta forma, um conjunto de bobinas magnéticas de Mirnov é capaz de detetar as
flutuações do campo magnético poloidal e toroidal (oscilações de Mirnov) de um
tokamak, segundo a sua disposição com respeito à coluna de plasma.

Além disso, o tratamento das oscilações de Mirnov pode ser feito através do
desenvolvimento de Fourier na forma de uma superposição de vários modos MHD, da
forma: [23]

[ ]~( ) cos( ) ( )
.

B
A

A m B sen mo
m m

m
θ θ θ= + +

=

∞

∑2 1
(II.56)

onde

A B m dm = ∫
1

0

2

π
θ θ θ

π
~( ) cos( )
.

(II.57)

e

B B sen m dm = ∫
1

0

2

π
θ θ θ

π
~( ) ( )
.

(II.58)

Neste desenvolvimento, m representa o número poloidal da equação (II.47). Portanto,
a análise de Fourier dos vários sinais obtidos das bobinas, torna possível identificar os
modos m e n de perturbação predominantes.
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Procedimento Experimental

III.1- O TOKAMAK TCABR

O tokamak TCABR, construído no CRPP (Centre de Recherche en Physique des
Plasmas/Association Euratom-Suisse), em Laussane, Suíça, foi trazido ao Brasil em
1994. Durante os 4 anos que se seguiram, o TCABR foi modificado e remontado no
Instituto de Física da Universidade de São Paulo, tendo como principal projeto
científico a utilização de ondas de Alfvèn para aquecimento e geração de corrente de
plasma [24]. Um outro projeto importante a ser feito no TCABR, é o estudo das
instabilidades de disruptura, para o qual, é importante o diagnóstico magnético de
bobinas de Mirnov.

O TCABR é um tokamak de médio porte (Fig.III.1), que possui câmara de vácuo (de
aço inoxidável não magnético) com seção retangular de 42 cm x 52 cm. O campo
magnético toroidal é criado por 72 bobinas agrupadas em 18 pacotes com 4 bobinas
cada, que suportam uma corrente elétrica máxima de 53 kA. O sistema ôhmico, por
sua vez, é constituído por um solenóide de 200 espiras, pelas quais passam correntes
de ~ 5,5 kA. Os limitadores são de grafite e aço inoxidável. A pressão base na câmara
de vácuo, de até 2x10-7 mbar, é obtida através de duas bombas turbomoleculares de
450 e 1000 l/s. Um dos quatro conjuntos de antenas de Alfvèn projetados já encontra-
se instalado no interior do vaso. [25]

Os parâmetros do TCABR, durante descargas normais de plasma, são mostrados na
tabela III.1. Dentre os sistemas de diagnósticos projetados para o TCABR (Fig. III.2),
já foram implementados a interferometria, espectroscopia, bolometria, bobinas
diamagnéticas, bobinas de equilíbrio (fluxo), bobinas de Mirnov, Hα, raios-X duros e
sondas eletrostáticas. Estão em andamento ainda os que envolvem a deteção de raios-
X moles e o analisador de partículas neutras.
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Fig. III.1: O tokamak TCABR: A. Bobinas de aquecimento ôhmico.
B. Bobinas auxiliares. C. Bobinas do campo vertical.

D. Bobinas do campo toroidal. E. Vaso. F. Janelas de diagnóstico.

Tabela III.1: Principais parâmetros do tokamak TCABR

Campo Magnético Toroidal BT 1,07 T
Raio Maior Ro 0,61 m
Raio Menor a 0,18 m
Corrente de Plasma Ip 100 kA
Duração da Descarga τd 120 ms
Densidade Central de Elétrons ne 3 x 1019 m-3

Temperatura Média de Elétrons Te 400 eV
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Fig. III.2: Localização dos diagnósticos projetados para o TCABR.

Fig. III.3: Esquema de posicionamento da bobina de Rogowski
e de uma espira de enlace em um tokamak padrão.
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Além destes diagnósticos, tem-se em pleno funcionamento uma bobina de Rogowski,
para a medida da corrente de plasma, e um conjunto de espiras de enlace, instalado no
lado externo da câmara de vácuo, que também serve para avaliar o comportamento da
resistividade do plasma durante as descargas. Ambos os diagnósticos são mostrados
na figura III.3 de uma forma esquemática.

III.1 (a) - Sistema de bobinas de Mirnov no TCABR

O sistema de bobinas de Mirnov do TCABR, construído para este trabalho, é formado
por um conjunto de 22 bobinas instaladas ao redor de uma seção poloidal, dentro da
câmara de vácuo, entre as janelas 7 e 8 do vaso (Fig. III.4). O sistema permite que seja
instalado (e desinstalado) através das janelas radiais do vaso toroidal, de forma a
simplificar futuras manutenções.

O projeto e a construção do sistema de bobinas foi feito tendo-se em conta os efeitos
toroidais devidos à geometria do sistema. Desta forma, as bobinas não se encontram
igualmente espaçadas na direção poloidal, como será visto adiante com mais detalhe.
Além disso, teve-se muito cuidado com a fixação e o tipo de proteção das bobinas no
interior da câmara de vácuo, procurando-se também minimizar os efeitos de ruídos e
sinais produzidos por campos magnéticos espúrios no TCABR.

Fig. III.4: Vista superior do TCABR mostrando
a posição do conjunto de bobinas de Mirnov

Os sinais das bobinas magnéticas, após serem filtrados e amplificados, através de
circuitos eletrônicos construídos especialmente para este sistema, são digitalizados e
armazenados por meio do sistema de aquisição de dados do TCABR (TCAqs). A
análise destes dados é feita, posteriormente, através de um programa de computador
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desenvolvido especialmente para este sistema de medição, como será visto em detalhe
no capítulo seguinte.

III.2- CONSTRUÇÃO DAS BOBINAS DE MIRNOV

Cada bobina de Mirnov foi projetada e construída de forma a ter dois enrolamentos,
perpendiculares entre si, medindo flutuações do campo magnético paralelo (vertical) e
perpendicular (horizontal) ao eixo Z.

Na construção das bobinas, usaram-se carreteis de cerâmica especialmente desenhados
e construídos (Fig. III.5a), ao redor dos quais foram enrolados fios de cobre 28 AWG
(American Wire Gauge) de 0,0804 mm2 de seção transversal, com revestimento
dielétrico de poliamida-imida, que suporta temperaturas de até 200°C. Os extremos
dos fios que sobram da bobina foram trançados para evitar a atuação de campos
magnéticos espúrios (Fig. III.5b).

   (a) (b)

Figura III.5: (a) Carretel de cerâmica usado para enrolar
as bobinas de Mirnov. (b) Duas bobinas de Mirnov prontas.

Em média, os enrolamentos da parte externa da bobina foram construídas com 76
espiras, com uma área de 24,1 mm x 20,0 mm, enquanto que os enrolamentos internos
foram construídos com 110 espiras, com 14,1 mm x 14,1 mm, apresentando áreas de
482,0 mm2 e 198,8 mm2, respectivamente.
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III. 3- CALIBRAÇÃO DAS BOBINAS DE MIRNOV

Uma calibração das bobinas magnéticas de Mirnov foi realizada simulando as mesmas
condições de uso, para determinar a sensibilidade (ou área efetiva) de cada uma das
bobinas, e calcular o verdadeiro valor da variação temporal do campo magnético que
atravessa a área delimitada pelas espiras que as compõem.

Da Lei de Faraday na forma integral (eq. II.55), a tensão induzida em uma bobina que
é atravessada por um campo magnético oscilante e perpendicular à sua área, da forma
B = Bo cos(ω t) (Fig. III.6), é dada por:

V d
d
dt

d
d
dt

d
C

S S

= ⋅ = − ⋅ = −∫ ∫ ∫E l
B

S B S
'

. (III. 1)

sendo que
B S⋅ = =∫∫ d B t dS B A to o efcos( ) cos( )ω ω (III.2)

e Aef  é a área efetiva da bobina. Portanto, a tensão induzida pelo campo magnético
oscilante na bobina é:

V A B sen tef o= − ω ω( ) (III.3)

Fig. III.6: Bobina imersa em um campo magnético que varia no tempo.

Tendo em conta que na calibração a tensão foi medida pico a pico (Vpp), então o valor
de tensão a ser usada na equação (III.3) corresponde a duas vezes a tensão V
produzida na bobina quando sen(ω t) = 1, portanto:
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V = 2Aef  ω Bo = 2Aef Bo (2πf ) = (4π Aef Bo) f (III.4)

Experimentalmente, foram medidas as tensões induzidas nas bobinas enquanto a
freqüência do campo magnético fornecida por uma bobina de Helmholtz era variada.
Após construírem-se os gráficos da freqüência do campo magnético oscilante contra a
amplitude da tensão induzida nas bobinas, obtinham-se os coeficientes angulares
(C.A.) das retas resultantes dos ajustes experimentais (comparando com III.4):

Coeficiente angular ≡ (C.A.) = 4π Aef Bo (III.5)

Assim, as áreas efetivas eram obtidas da expressão:

A
C A

B
xef

o
= −( . .)

4
10 6

π
(III.6)

III.3 (a) - Arranjo experimental para a calibração das bobinas de Mirnov

Como já se mencionou anteriormente, para a calibração das bobinas procurou-se
reproduzir a situação a que seriam submetidas durante as descargas do TCABR,
utilizando-se um arranjo experimental que permitisse expor as bobinas a um campo
magnético com freqüência e amplitude de oscilação aproximadamente semelhantes às
encontradas nas condições reais no TCABR. Utilizou-se, então, uma fonte de tensão
DC de +50 V, um gerador de sinal senoidal, um osciloscópio, um circuito eletrônico e
uma bobina de Helmholtz (Fig. III.7).

Fig. III.7: Arranjo experimental usado na calibração das bobinas de Mirnov.
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A bobina de Helmholtz, formada por duas espiras paralelas de 20 voltas cada e raio de
5,5 cm, cria (no seu interior) um campo magnético oscilante, cuja amplitude é dada
pela equação: [26]

IN
a

B o
o 2/35

8µ
= (III.7)

A freqüência do campo magnético foi escolhida para variar na faixa de 5 kHz a
140 kHz, que corresponde à faixa de freqüências esperada para as oscilações de
Mirnov no TCABR. Também foi considerando que a flutuação do campo magnético
poloidal em tokamaks é da ordem de 1% do campo magnético poloidal total (aprox.
0,065 T para uma corrente de plasma de 60 kA).

O circuito eletrônico (Fig. III.8) foi construído de forma a converter o sinal DC da
fonte de +50 V em um sinal AC que alimentasse a bobina de Helmholtz, criando uma
corrente elétrica oscilante com amplitude constante de 110 mA pico a pico, enquanto
a freqüência era variada através do gerador de onda.

Fig. III.8: Circuito eletrônico projetado e construído
para a calibração das bobinas de Mirnov.

III.3 (b) - Resultados da calibração das bobinas de Mirnov

Na determinação da amplitude do campo magnético criado na bobina de Helmholtz
utilizou-se a equação (III.7) com os seguintes valores: µo = 4π x 10-7 [Vs/Am], N = 20,
a = 5,5 x 10-2 [m], I = 55 mA. Sendo que, a amplitude do campo magnético oscilante
Bo = 1,8 x 10-5 T. Substituindo-se na equação III.6, tem-se como resultado a seguinte
expressão para a área efetiva das bobinas magnéticas em função ao coeficiente angular
(C.A.):

Aef  = 44,26 x (C.A.) x 10-4 [m2] (III.8)



Capítulo III - Procedimento Experimental
__________________________________________________________________________________

39

Resumindo, os valores das áreas efetivas obtidas para todas as bobinas são mostradas
na tabela III.2, enquanto que os coeficientes angulares correspondentes são mostrados
no Apêndice 1.

III.4- INSTALAÇÃO DAS BOBINAS DE MIRNOV

III.4 (a) - Posicionamento das bobinas de Mirnov

Como já foi mencionado antes, as bobinas de Mirnov foram instaladas próximas às
paredes e no interior da câmara de vácuo do TCABR. O espaçamento angular entre
elas foi calculado tendo-se em conta os efeitos toroidais do tokamak, segundo a
expressão: [27]

θ ∗  = θ  + ε  sen θ (III.9)

onde θ  é o ângulo em coordenadas toroidais (Fig. III.9), medido a partir do eixo
magnético do plasma, correspondente a posições angulares igualmente espaçadas na
direção poloidal e ε  é a razão de aspecto do tokamak, sendo que para o TCABR,
ε  = a/R = 0,295. As posições efetivas das bobinas são mostradas na tabela III.2.

  1C         2C           3C           4C            5C

1E

2E

3E

4E

5E

1I

2I

3I

4I

5I

6I

7I

  1B         2B          3B          4B             5B

θ*

Fig. III.9: Diagrama do posicionamento das bobinas de Mirnov (círculos
brancos) no interior da câmara de vácuo do tokamak TCABR.
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Tabela III.2: Coeficientes angulares e áreas efetivas das bobinas de Mirnov.

Bobina C.A. Aef [10-4m2]
1 I-R 5,0 221 ± 17
1 I-Z 5,7 252 ± 19
2 I-R 5,0 221 ± 17
2 I-Z 5,6 248 ± 19
3 I-R 5,0 221 ± 17
3 I-Z 5,9 261 ± 20
4 I-R 4,9 217 ± 16
4 I-Z 5,8 257 ± 19
5 I-R 5,1 226 ± 17
5 I-Z 5,9 261 ± 20
6 I-R 5,0 221 ± 17
6 I-Z 6,2 274 ± 21
7 I-R 5,0 221 ± 17
7 I-Z 5,9 261 ± 20
1 B-R 6,4 283 ± 21
1 B-Z 5,1 226 ± 17
2 B-R 5,9 263 ± 20
2 B-Z 4,5 199 ± 15
3 B-R 6,1 271 ± 20
3 B-Z 5,1 225 ± 17
4 B-R 6,1 268 ± 20
4 B-Z 4,6 205 ± 15
5 B-R 5,9 261 ± 20
5 B-Z 4,6 203 ± 15
1 E-R 5,1 226 ± 17
1 E-Z 5,8 257 ± 19
2 E-R 5,2 230 ± 17
2 E-Z 6,3 279 ± 21
3 E-R 5,1 226 ± 17
3 E-Z 5,9 261 ± 20
4 E-R 4,9 217 ± 16
4 E-Z 5,9 261 ± 20
5 E-R 4,7 208 ± 16
5 E-Z 5,7 252 ± 19
1 C-R 5,7 252 ± 19
1 C-Z 4,9 217 ± 16
2 C-R 5,8 257 ± 19
2 C-Z 5,1 226 ± 17
3 C-R 6,2 274 ± 21
3 C-Z 5,0 221 ± 17
4 C-R 6,0 266 ± 20
4 C-Z 5,0 221 ± 17
5 C-R 6,1 270 ± 20
5 C-Z 5,2 230 ± 17
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Tabela III.3: Coordenadas e posição angular (em graus sexagesimais)
das bobinas de Mirnov obtidas a partir da equação (III.9). Os erros

experimentais foram estimados em: ∆∆∆∆θθθθ* = ±±±± 0,004°, ∆∆∆∆Z = ±±±± 2,5x10-3 m
e ∆∆∆∆R = ±±±± 2,5x10-3 m.

Bobina θθθθ θθθθ* R (10-3m) Z(10-3m)
2 E 16,4 21,1 830,0   80,1

1 E 32,7 41,9 830,0 186,2

5 C 49,1 61,9 753,3 245,0

4 C 65,5 80,8 662,2 245,0

3 C 81,8 98,5 585,9 245,0

2 C 98,2 114,9 508,8 245,0

1 C 114,5 129,9 417,7 245,0

1 I 130,9 143,7 415,0 152,4

2 I 147,3 156,4 415,0   90,7

3 I 163,6 168,4 415,0   42,6

4 I 180,0 180,0 415,0      0,0

5 I 196,4 191,6 415,0 -  42,6

6 I 212,7 203,6 415,0 -  90,7

7 I 229,1 216,3 415,0 -152,4

1 B 245,5 230,1 417,7 -245,0

2 B 261,8 245,1 508,8 -245,0

3 B 278,2 261,5 585,9 -245,0

4 B 294,5 279,2 662,2 -245,0

5 B 310,9 298,1 753,3 -245,0

5 E 327,3 318,1 830,0 -186,2

4 E 343,6 338,9 830,0 -  80,1

3 E 360,0 360,0 830,0 0,0

Os errores experimentais nas coordenadas R e Z, foram estimados tendo em conta as
medidas feitas no sistema após ter sido instalado no interior da vaso do tokamak.
Além disso, considerou-se que ∆R = ± 5x10-5 m e ∆a = ± 5 x10-5 m.
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III.4 (b) - Proteção e fixação das bobinas de Mirnov no interior da câmara de vácuo
do TCABR

O sistema de proteção das bobinas de Mirnov é constituído por quatro invólucros
retangulares (calhas) de aço não magnético com 0,5 mm de espessura. Duas destas
calhas, com dimensões de 445 x 22 x 22 mm, foram colocadas nas paredes laterais do
vaso, enquanto que as outras duas, com dimensões 432 x 22 x 22 mm, foram
colocadas nas paredes de superior e inferior. As quatro calhas ficam na sombra do
limitador do tokamak. Estes invólucros também foram projetados de forma a servirem
para a fixação das bobinas nas posições angulares respectivas (tabela III.3), usando-se
separadores de alumínio (Fig. III.10).

Fig. III.10: Invólucro e separadores usados
para fixar e proteger as bobinas de Mirnov.

Como mostrado na figura III.10, alguns cortes apropriados (1 mm de largura) foram
feitos nas paredes laterais das calhas para evitar a criação de correntes de Foucault nas
próprias calhas, que poderiam produzir campos magnéticos espúrios sobre as bobinas.

As quatro calhas foram fixadas às paredes do vaso com presilhas de aço inoxidável
não magnético (Fig. III.11), parafusadas a suportes que haviam sido anteriormente
soldados nas paredes internas da câmara de vácuo do tokamak. A fiação do sistema de
bobinas, que vai desde cada uma das bobinas nas calhas até as janelas com os
passadores de sinais “feed-through”, foi protegida do plasma através de tubos de aço
inoxidável.
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Fig. III.11:  Detalhe dos cortes feitos na calha e nas
presilhas para evitar criação de correntes de Foucault.

III.4 (c) - Envio dos sinais das bobinas de Mirnov

Os sinais captados pelas bobinas de Mirnov são transmitidos desde o interior da
câmara de vácuo para o exterior através de três “passadores de corrente" (feed-
through) de 35 pinos cada, instalados em três janelas laterais do tokamak, próximas ao
sistema de bobinas de Mirnov (Fig. III.12). As conexões dos fios das bobinas nos
passadores de sinais, dentro da câmara de vácuo, foram feitas com presilhas especiais
de cobre, que asseguram a continuidade do sinal mecanicamente, evitando o uso de
soldas (não recomendável para o vácuo). Cada par de terminais das bobinas foram
conetados nos pinos dos passadores de corrente em forma paralela à direção toroidal,
de forma a minimizar a influência do campo magnético toroidal do tokamak. Da parte
externa do passador até os módulos eletrônicos de filtragem e digitalização dos sinais,
foram usados cabos de par trançado com blindagem aterrada, protegendo assim, o
sistema da influência de campos eletromagnéticos externos.
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Fig. III.12: Passador de corrente. Observam-se os extremos das
bobinas já conetados, antes de ser instalado no TCABR.

III.5- TRATAMENTO ELETRÔNICO DOS SINAIS DO SISTEMA

O arranjo experimental da eletrônica associada à medida e digitalização dos sinais de
Mirnov, mostra-se na figura III.13.

Fig. III.13: Arranjo experimental da eletrônica usada para tratar os sinais.

Os sinais provenientes do sistema de bobinas de Mirnov são adequadamente filtrados
e amplificados antes de serem digitalizados. Para isto, foram construídos seis módulos
com oito filtros passa-banda cada, sendo em total usados 44 destes (um filtro para
cada enrolamento da bobina de Mirnov, Fig. III.14). Os filtros foram ajustados para
atenuar todos os sinais fora da faixa de 4 a 100 kHz. Além disso, os amplificadores
foram projetados de forma a ter ganho variável, podendo-se assim, ajustá-los para
tipos diferentes de descargas de plasma. Estes circuitos são alimentados com ± 15 V
através de uma fonte (de 5 A) construída especialmente para este sistema.
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(a)

(b)

(c)

Fig. III.14: Circuito eletrônico associado às bobinas de Mirnov:
(a) Entrada dos sinais em modo diferencial. (b) Filtro passa-alta.
(c) Circuito amplificador de ganho ajustável e filtro passa-baixa.
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Todos os sinais, após serem filtrados e amplificados, passam aos digitalizadores VME
(novamente através de cabos de par trançado com blindagem aterrada), que são
módulos compostos de 8 canais de entrada e que recebem sinais entre +2,5V a -2,5V.
Estes módulos reduzem a impedância do sinal de entrada, trabalham em modo
diferencial (rejeitando sinais produzidos por ruídos e correntes parasitas), e
digitalizam o sinal analógico de +2,5 a -2,5 V em valores entre 0 e 4096, a uma taxa
de amostragem de até 1,25 MHz.

Após a digitalização, o VME transmite os sinais aos computadores do sistema de
adquisição de dados do TCABR (TCAqs), onde são gravados em arquivos de formato
ASCII, permitindo a análise posterior destes dados. Nas medidas experimentais
realizadas, a taxa de amostragem usada foi de 250 kHz, de forma que cada arquivo de
sinal de bobina obtido é composto de 50 000 pontos.



Capítulo IV

Decomposição dos Modos MHD

Como visto no capítulo II, as instabilidades MHD estão associadas aos números de
onda poloidal m e toroidal n, quando supostas na forma da equação (II.47) que, no
caso das oscilações de Mirnov, toma a forma dada na equação (II.56) para cada
instante de tempo. Usualmente, esta última equação é usada para decompor a
componente poloidal das sinais de Mirnov.

Desta forma, foi necessário desenvolver um programa (MHD22.EXE) para que se
pudesse reconstruir, inicialmente de uma forma simplificada, a componente poloidal
dos sinais das bobinas a partir das componentes horizontal e vertical medidas.
Também, através deste mesmo programa, foi realizada a análise de Fourier destes
sinais, da qual foram obtidos os modos presentes nas oscilações de Mirnov ao longo
de algumas descargas do TCABR, assim como, os espectros de Fourier e os diagramas
polares correspondentes.

IV.1- ANÁLISE DOS SINAIS DAS BOBINAS DE MIRNOV

Para uma análise simplificada dos sinais experimentais medidos pelo sistema de
bobinas de Mirnov do TCABR, o programa MHD22.EXE lê os dois arquivos
correspondentes aos dois enrolamentos de cada bobina e calcula os fatores de escala
que os afetam, tendo-se em conta as áreas efetivas das bobinas (tabela II.2), a distância
de cada bobina à coluna de plasma, os ganhos dos circuitos associados e a conversão
do sinal digitalizado ao valor analógico.
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IV.1 (a) - Sinal da bobina na direção poloidal

O fator de escala converte os valores arquivados através do programa de aquisição de
dados (TCAqs) aos verdadeiros valores de flutuação de campo magnético. A seguir,
serão descritos os cálculos feitos para se achar o fator de escala simplificado que afeta
cada um dos enrolamentos das bobinas de Mirnov.

Tendo em conta que os sinais foram digitalizados segundo uma correspondência bem
definida entre os valores analógicos (x), entre -2,5 e +2,5, e os digitalizados (y), entre
0 e 4096 (sendo que o zero analógico, corresponde ao valor digitalizado 2048), então,
cada valor digitalizado teve que ser multiplicado por:

x y= −
5

4096
2048( ) (IV.1)

Além disso, este valor deve também ser dividido pelo ganho (G) usado nos
amplificadores e dividido, ainda, pela área efetiva (Aef) de cada bobina. Assim, o fator
de escala (f ) de cada enrolamento é dado por:

f
A Gef

= −
1

(IV.2)

O sinal negativo empregado nesta última equação é devido à equação (III.1). Assim, o
verdadeiro valor captado por cada enrolamento das bobinas de Mirnov está dado por:

~ ( ) .
.

B x fe k e eθ = (IV.3)

onde o índice e refere-se ao respectivo enrolamento (horizontal ou vertical) da bobina
posicionada no ângulo θk (notação equivalente ao θ * do capítulo anterior).

Tendo-se então calculado os fatores de escala e usando a equação (IV.3), a
componente poloidal do campo magnético associada a cada bobina, na posição em
que se encontra, é dada por:

~( ) ~ ( ).cos( ) ~ ( ). ( )
. . .

B B B senk Z k k R k kθ θ θ θ θ= + (IV.4)

onde ~ ( )
.

BZ kθ  e ~ ( )
.

BR kθ  são as componentes vertical e horizontal, respectivamente.
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IV.1 (b) - Sinal na borda da coluna de plasma

Considerando-se que os sinais experimentais das bobinas foram captadas junto às
paredes do vaso de vácuo do tokamak, o programa de análise construído corrige estes
sinais apresentado-os como se tivessem sido medidos na borda da coluna de plasma.
Esta correção, que foi feita de uma forma simplificada (sem levar em conta o
decaimento específico de cada modo MHD com a distância), é calculada usando a Lei
de Ampère:

 B l⋅ =∫ d Ioµ (IV.5)

 

de onde obtém-se:

 B r a
I
a

o p( )= =
µ
π2

(IV.6)

e

 B r b
I
b

o p( )= =
µ
π2

(IV.7)

onde a = 0,18 m é o raio da coluna de plasma, e b a distância da bobina de Mirnov
medida desde o centro da coluna de plasma (Fig. IV.1). Dividindo-se (IV.6) por (IV.7)
tem-se, para a flutuação do campo magnético poloidal:

 
~( ) ~( )
. .

B r a
b
a

B r b= = 

 = (IV.8)

 

 
 

 Fig. IV.1: Esquema mostrando a posição de uma bobina
 de Mirnov e a sua distância ao centro da coluna de plasma.
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As distâncias das bobinas em relação ao centro geométrico da coluna de plasma são
mostradas na tabela IV.1.

Tabela IV.1: Distâncias das bobinas de Mirnov ao centro da coluna de
plasma. O erro experimental médio foi estimado em: ∆∆∆∆b = ±±±± 2,3 x 10-3 m.

Bobina b (10-3m)
1 I 257,5

2 I 226,5

3 I 211,8

4 I 207,5

5 I 211,8

6 I 226,5

7 I 257,5

1 B 319,3

2 B 270,1

3 B 247,7

4 B 248,2

5 B 277,7

1 E 278,8

2 E 222,4

3 E 207,5

4 E 222,4

5 E 278,8

1 C 319,3

2 C 270,1

3 C 247,7

4 C 248,2

5 C 277,7
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IV.2. TRATAMENTO DOS DADOS

Após ajustar os sinais medidos, com relação à posição de cada bobina, e calcular os
modos de oscilação através do análise de Fourier, o programa MHD22.EXE permite
também que se reconstruam os gráficos das flutuações do campo magnético
relacionados com cada modo de perturbação, em função do tempo, e também que se
construam os diagramas polares correspondentes das medidas realizadas.

IV.2 (a) - Diagramas polares

A construção dos diagramas polares é interessante de ser realizada porque através
desses diagramas é possível se realizar uma avaliação, visual, da dinâmica
correspondente à criação e comportamento de ilhas magnéticas ao longo de uma
descarga de plasma. O processo para se elaborar estes diagramas é descrito a seguir.

Primeiro, o sinal de cada bobina é dividido pelo máximo valor positivo (se o valor for
positivo), ou pelo mínimo valor negativo, (se o sinal for negativo) e, depois, estes
valores normalizados (correspondentes a todas as bobinas de Mirnov), para cada
instante de tempo, são representados em coordenadas polares como exemplificado na
figura IV.2.

0°

60°120°

180°

240° 300°

t = 75,5 ms

Fig. IV.2: Diagrama polar calculado pelo programa "MHD22.EXE"
do disparo N° 2020 do TCABR para o instante t = 75,5 ms.
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IV.2 (b) - Espectros de Fourier

A decomposição das oscilações de Mirnov em espectros de Fourier é usualmente
realizada para se obter os modos relacionados com as perturbações MHD existentes
no plasma. O processo de cálculo dos diferentes modos, como mencionado
anteriormente, é realizado a cada instante de tempo, calculando-se os coeficientes de
Fourier, através das equações seguintes: [23]

A B mm k k
k

=










=
∑1

11 1

22 ~( ) cos( )
.

θ θ (IV.9)

 

B B sen mm k k
k

=










=
∑1

11 1

22 ~( ) ( )
.

θ θ (IV.10)

onde ~( )
.

B kθ  corresponde ao sinal da k-ésima bobina de Mirnov instalada no TCABR,

localizada no ângulo θk . Do cálculo destas constantes pode-se então obter Cm,

C A Bm m m= +2 2 (IV.11)

 

que representa a amplitude associada ao modo m presente no sinal. O programa
construído calcula os valores da constante Cm para m = 0,…,7, dando a percentagem
com que estes modos estão presentes no sinal experimental, em cada instante de
tempo. Na figura IV.3 se mostra o espectro de Fourier correspondentes ao diagrama
polar mostrado anteriormente (Fig. IV.2).

2%

18% 17%

27%

16%

8%

3%

11%

0 1 2 3 4 5 6 7

Espectro MHD (modo m )

Fig. IV.3: Espectros de Fourier calculados pelo programa "MHD22.EXE"
para o disparo N° 2020 do TCABR no instante t = 75,5 ms.
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IV.3. RECOMPOSIÇÃO DO SINAL ORIGINAL

Um teste interessante feito para um sinal de bobina de Mirnov, refere-se à sua
decomposição nos vários modos de oscilação presentes e depois recompo-lo
novamente, comparando o resultado final obtido com o sinal experimental original.
Quanto mais semelhantes forem os sinais (original e recomposto), mais confiáveis
serão os resultados obtidos através do programa.

A decomposição do sinal, para uma bobina de Mirnov posicionada no ângulo θk, é
feito para cada instante de tempo usando-se a seguinte equação: [23]

~ ( ) cos( ) ( )
.

B A m B sen mm k m k m kθ θ θ= + (IV.12)

onde Am e Bm são os coeficientes da expansão calculados das equações (IV.9) e
(IV.10). Na figura IV.5, mostram-se o sinal de bobina de Mirnov original e os sinais
decompostos em seus modos associados.

Quando se somam estes sinais (referidos aos modos 0,…,7, da Fig. IV.5), o resultado
que se obtém é mostrado na figura IV.4, juntamente com o sinal original.

Fig. IV.4: (a) Sinal original e (b) o sinal recomposto de uma bobina
de Mirnov. Observe que os dois sinais são quase idênticos.

Como pode ser observado, o sinal recomposto é muito semelhante ao sinal original, o
que confere um bom grau de confiabilidade ao programa de análise de Fourier
construído para este trabalho.
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Fig. IV.4: Sinal experimental de uma bobina de Mirnov
e as decomposições em seus modos de oscilação.



Capítulo V

Apresentação e Análise dos Dados

O sistema de bobinas de Mirnov projetado, construído e instalado no TCABR para
este trabalho, mostrou-se um diagnóstico bastante eficiente na deteção das oscilações
de Mirnov presentes durante o confinamento do plasma. Foram obtidos resultados
muito interessantes, quanto ao comportamento do plasma confinado, tanto em
descargas resistivas como em regime de elétrons fugitivos. Além disso, para algumas
descargas resistivas, também foram calculados os modos de oscilação associados às
instabilidades MHD utilizando-se o programa MHD22.EXE de análise de Fourier,
desenvolvido especialmente para este trabalho.

V.1- EXPERIMENTOS COM ELÉTRONS FUGITIVOS

Um exemplo de uma descarga de plasma em regime "run-away" no tokamak TCABR
é mostrado na figura V.1. A principal caraterística deste tipo de descarga é a que
envolve uma baixa densidade ne  ~ 2 x 1018 m-3 (medidas através de um

interferômetro de micro-ondas), apesar da alta corrente medida através das bobinas de
Rogowski (Fig. V.1b). A maior evidência de que se trata de uma descarga em regime
de elétron fugitivos vem, porém, do detetor de Iodeto de Sódio que mede uma
quantidade bastante grande de raios-X muito energéticos (raios-X duros), produzidos
por bremstrahlung, em decorrência do feixe de elétrons fugitivos interagir com o
limitador do tokamak (Fig. V.1d). Outra caraterística marcante deste tipo de descarga
refere-se ao baixo valor da tensão de enlace, Vloop < 1 V (Fig. V.1a).
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Fig. V.1: Disparo N° 1659 do TCABR, mostrando os sinais
típicos de alguns diagnósticos para descarga tipo "run-away".

Quando os sinais das bobinas de Mirnov (Fig. V.1e) são analisados, neste tipo de
descarga, observa-se que o nível do sinal magnético é muito baixo (indicando que a
densidade de partículas do plasma é muito baixa) e, principalmente, que as flutuações
caraterísticas destes sinais mostram-se completamente ausentes. O que se verifica, são
apenas algumas estruturas bem localizadas temporalmente, tipo transientes, que
encontram-se muito bem correlacionadas com estruturas semelhantes identificadas,
principalmente, nos sinais de tensão de enlace e de emissão de Hα (Fig. V.1c). Os
sinais expandidos no tempo, apresentados na figura V.2, ressaltam esta correlação
entre os vários sinais experimentais obtidos.
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Fig. V.2: Expansão entre 70 ms e 95 ms do disparo N° 1659 do TCABR,
mostrando as correlações existentes nos vários sinais de diagnóstico.

É interessante observar que, em relação a estas estruturas bastante periódicas
observadas no sinal de Hα, é que elas são muito semelhantes às que são observadas
em outros tokamaks, operando com descargas normais, e que são explicadas em
termos de instabilidades que ocorrem na borda da coluna do plasma, do tipo ELM's
("Edge Localized Modes") [28]. No caso do TCABR, operando em regime de elétrons
fugitivos, no entanto, talvez um modelo mais adequado terá que ser encontrado para
explicar essas estruturas observadas no sinal do Hα. A figura V.3 mostra, em detalhe,
uma dessas estruturas que é usualmente identificada em quase todos os sinais
experimentais, e que poderia, talvez, estar associada a uma interação do fluxo de
elétrons fugitivos com o limitador do tokamak.
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Fig. V.3: Detalhe dos sinais experimentais do disparo N° 1659
do TCABR expandido temporalmente em torno da disruptura.

V.2- EXPERIMENTOS COM PLASMA RESISTIVO

O outro regime no qual também se opera normalmente o TCABR é o que corresponde
a um plasma bastante resistivo. Neste regime, os sinais experimentais apresentados
pelas bobinas magnéticas mostram claramente as oscilações caraterísticas de Mirnov
(Fig. V.4a) e, o que é mais interessante, este sinais estão de forma geral fortemente
correlacionados (de forma inversa) com os sinais de raios-X duros (Fig. V.4b).

Nesta descarga pode-se observar que a partir do instante t ~ 110 ms (note que a
descarga inicia em t = 30 ms) o plasma deixa de ser bastante resistivo e,
consequentemente, há o surgimento de elétrons fugitivos. Esta correlação entre os dois
sinais indica que a densidade de partículas do plasma é muito pequena, a partir
daquele instante de tempo.



Capítulo V - Apresentação e Análise dos Dados
__________________________________________________________________________________

59

Fig. V.4: Disparo N° 2083 do TCABR, correspondente a um plasma
térmico onde pode-se observar a relação (inversa) entre as oscilações

de Mirnov medidas pela bobina 2IZ e o sinal de raios-X duros.

Bem no final das descargas do TCABR, em t ~ 150 ms, a corrente que alimenta as
bobinas do campo vertical é geralmente desligada, fazendo com que o plasma seja
jogado para as paredes do tokamak. Esta é a razão para o surgimento da emissão de
raios-X duros observados no final da descarga.

V.2 (a) - Deslocamento da coluna de plasma

Uma experiência interessante que se realizou para testar os sinais medidos pelas
bobinas de Mirnov, foi investigar o que ocorreria com os sinais de Mirnov frente a
deslocamentos periódicos da coluna de plasma na direção horizontal. Estes
deslocamentos foram propositalmente causados através do sistema de realimentação
("feed-back") do campo vertical do TCABR (Fig. V.5c). Em decorrência dos
deslocamentos da coluna, oscilações nos sinais da tensão de enlace (Fig. V.5a),
corrente de plasma (Fig. V.5b) e das bobinas magnéticas (Fig. V.5d e V.5e) puderam
ser verificadas.

Em particular, analisando os sinais correspondentes a duas bobinas de Mirnov
diametralmente opostas em relação à direção horizontal (bobinas 3E-R e 4I-R),
observou-se que as amplitudes dos sinais observados encontravam-se fora de fase,
conforme esperado.



Capítulo V - Apresentação e Análise dos Dados
__________________________________________________________________________________

60

Fig. V.5: Disparo N° 1749 do TCABR com plasma térmico, durante o qual
a coluna de plasma foi propositalmente deslocada na direção horizontal.

Fig. V.6: Ampliação no tempo do disparo N° 1749 mostrando os sinais
de duas bobinas de Mirnov (3 E-R e 4 I-R), diametralmente opostas,

frente deslocamentos horizontais da coluna de plasma.

Na figura V.6, por exemplo, são mostrados os sinais dessas bobinas ampliados em
termos do tempo e amplitude, para um trecho da descarga. No intervalo de tempo
entre 137,5 ms e 147,5 ms, enquanto a coluna de plasma está se deslocando para fora
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(em direção à região de menor intensidade de campo toroidal), a amplitude das
oscilações de Mirnov detectadas pela bobina posicionada na parede lateral externa (3
E-R) aumenta (Fig. V.6b), ao mesmo tempo que o sinal correspondente à bobina na
parede lateral interna (4 I-R) diminui em amplitude (Fig. V.6c). O contrário acontece
quando a coluna de plasma se desloca para dentro, como pode ser observado entre
142,5 ms e 152,5 ms.

V.2 (b) - Correlação entre a flutuação da densidade de plasma e a oscilação de
Mirnov

Algumas das descargas do TCABR mostraram uma clara correlação entre a flutuação
da densidade de partículas do plasma e as oscilações de Mirnov. Um exemplo é o
disparo N° 2014 do TCABR, mostrado a seguir (Fig. V.7).

Fig. V.7: Disparo N° 2014 do TCABR. As posições em 12,5 mm e 40,0 mm (em
relação ao centro da coluna de plasma) correspondem às regiões do plasma onde

foram medidas as densidades através do interferômetro de micro-ondas.



Capítulo V - Apresentação e Análise dos Dados
__________________________________________________________________________________

62

Observando os sinais, ampliados no tempo, das oscilações de Mirnov e densidade de
partículas do plasma (de dois canais do interferômetro de micro-ondas), entre
t = 81 ms e t = 82 ms (Fig. V.8), verifica-se que as oscilações possuem a mesma
freqüência f ~ 10 kHz. Estas observações indicam uma provável concentração de
partículas nas regiões do plasma onde localizam-se as ilhas magnéticas, responsáveis
pelas oscilações de Mirnov detectadas.

Fig. V.8: Disparo N° 2014 do TCABR, ampliado temporalmente entre
81 ms e 82 ms, onde é mostrada a correlação existente entre as

flutuações na densidade e as oscilações de Mirnov.

V.2 (c) - Experimento com ondas de Alfvèn

As bobinas de Mirnov também foram utilizadas para a análise dos disparos do
TCABR com acionamento das antenas de Alfvèn. Por exemplo, no disparo N° 2041
as antenas de Alfvèn foram ligadas no intervalo de tempo entre 55 ms e 60 ms,
fazendo-se passar por elas uma corrente de 200 A e uma tensão de 10 kV (medidas na
saída da fonte que alimenta as antenas).
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Fig. V.9: Disparo N° 2041 do TCABR. As antenas de Alfvèn
foram ligadas entre os instantes t = 55 ms e t = 60 ms.

Como se pode observar na figura V.9, antes de serem ligadas as antenas de Alfvèn, o
plasma não apresenta qualquer atividade MHD significativa. Depois disso, porém,
aparecem fortes oscilações que se mantêm até o instante t ~ 95 ms, quando a corrente
de plasma já se encontra na fase de decaimento.

A expansão temporal dos sinais, em torno do instante em que o sistema de Alfvèn foi
ligado (Fig. V.10), mostram que as amplitudes das oscilações de Mirnov começam a
aumentar em t ~ 58 ms, 3 ms após serem acionadas as antenas de Alfvèn.

É interessante observar que, logo após ser ligado em t = 55 ms, o sistema de Alfvèn
induz um ruído de alta freqüência nos vários sistemas de diagnósticos do TCABR,
inclusive no sistema de Mirnov. Quando a amplitude das oscilações MHD começa a
aumentar, a freqüência de oscilação é de 19 kHz (em torno de t ~ 58 ms) mas, logo a
seguir, essa freqüência vai baixando para 12 kHz, mantendo-se inalterada a partir dai.
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Fig. V.10: Disparo N° 2041 do TCABR. Observa-se que 3 ms depois de serem ligadas
as antenas de Alfvèn, são produzidas fortes oscilações magnéticas no plasma.

Esta observação indica que as ondas de Alfvèn geradas não só interferem no plasma
de forma a provocar o surgimento e crescimento de ilhas magnéticas, até a saturação,
como também provoca um aumento significativo da velocidade angular destas ilhas.
Muitas vezes, inclusive, até uma disruptura maior é desencadeada, causando a
completa destruição da coluna de plasma.

V.2 (d) - Experimentos com disrupturas e análise dos modos de oscilação

Finalmente, disparos com plasma térmico no limite de alta densidade de partículas
foram feitos com o propósito de investigar o surgimento de disrupturas durante o platô
do perfil da corrente de plasma, permitindo analisar os modos de oscilação que talvez
sejam os responsáveis pela ocorrência destas instabilidades.

No disparo N° 2377 do TCABR, por exemplo, mostrado na figura V.11, o plasma
alcançou uma densidade de partículas de ne  ~ 3 x 1019 m-3 (medido através do

interferômetro de micro-ondas a 12,5 mm do centro da coluna de plasma) originando
uma disruptura em t ~ 79 ms. A corrente de plasma, após este instante de tempo,
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mostra um decaimento longo para zero, em Τ  ~ 16 ms. Durante toda a descarga
observa-se que a emissão de raios-X é praticamente nula, mesmo nos instantes que
antecedem o pico negativo caraterístico na tensão de enlace, o que indica pouca
interação deste com as paredes ou o limitador do tokamak.

Fig. V.11: Disparo N° 2377 do TCABR no limite de altas densidades. Observa-se que
ocorre uma disruptura maior em t ~ 79 ms, seguida de várias disrupturas menores

durante os seguintes Τ ~ 16 ms, até o decaimento da corrente de plasma.

Como pode ser observado nesta descarga, durante o decaimento da corrente de
plasma, após a disruptura maior, várias disrupturas menores são produzidas dando
origem à formação das estruturas observadas nos sinais da tensão de enlace (Fig.
V.11b), oscilações de Mirnov (Fig. V.11c) e Hα (Fig. V.11d). Por outro lado, antes da
disruptura maior em t ~ 79 ms, se observa uma atividade MHD de amplitude quase
constante, com freqüência de aproximadamente 12 kHz. Já nas proximidades da
disruptura, esta freqüência diminui a aproximadamente 9 kHz (Fig. V.12c),
aumentando novamente para 11 kHz em t = 78,8 ms, 200 µs antes da disruptura.
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Fig. V.12: Disparo N° 2377 do TCABR, expandido no tempo nas proximidades
da disruptura. Observa-se um crescimento da freqüência e da amplitude das

oscilações de Mirnov antes da disruptura.

No entanto, observa-se também, através da expansão temporal destes sinais (Fig.
V.12), que aproximadamente 0,5 ms antes da disruptura maior (em t = 79 ms), a
amplitude das oscilações de Mirnov cresce exponencialmente até o instante em que a
disruptura ocorre. A taxa de crescimento experimental antes da disruptura maior, foi
estimada em γexp = 19,2 x 103 s-1. Estas observações indicam que as ilhas magnéticas
aumentam, tanto no tamanho como também na velocidade de rotação.

Outro exemplo interessante de pulso de plasma disruptivo corresponde ao disparo
N° 2369 do TCABR, onde a densidade de partículas foi  ne  ~ 3 x 1019 m-3 (Fig. V.13).

Nesta descarga, uma disruptura surge em t ~ 67,5 ms, levando a corrente de plasma a
decair para zero em um intervalo de tempo bem mais curto que o pulso anteriormente
apresentado, em apenas Τ ~ 5 ms (Fig. V.13a). Durante este decaimento da corrente
de plasma, pode-se observar novamente que várias disrupturas menores surgem até o
decaimento final do plasma, dando origem às estruturas caraterísticas nos sinais da
tensão de enlace (Fig. V.13b), oscilações de Mirnov (Fig. V.13c) e Hα (Fig. V.13d). É
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interessante observar, nesta descarga, a presença de sinais de raios-X duros quando
ocorre a disruptura (Fig. V.14c), indicando uma possível interação do plasma com o
limitador do tokamak.

Fig. V.13: Disparo N° 2369 do TCABR com ocorrência de disruptura em
t ~ 67,5 ms, fazendo com que a corrente de plasma decaia em apenas Τ ~ 5 ms.

Pode-se observar também da figura V.13 que, a partir de t ~ 65 ms, as amplitudes das
oscilações de Mirnov crescem e mantém-se constantes, indicando a ocorrência de uma
saturação das ilhas magnéticas antes da disruptura.

As oscilações magnéticas mostradas na figura V.14, que exibem uma freqüência de 10
kHz e amplitude constante antes do instante t = 66,5 ms, começam a aumentar em
amplitude e freqüência (f ~ 12 kHz) algumas dezenas de micro-segundos antes da
disruptura, aproximadamente. A taxa de crescimento experimental desta instabilidade,
antes da disruptura, foi estimada em γexp = 0,7 x 103 s-1. O fato da amplitude do modo
precursor não crescer  exponencialmente indica um caráter resistivo para estas
perturbações MHD.
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Fig. V.14: Disparo N° 2369 do TCABR, expandido no tempo nas proximidades da
disruptura. Observa-se um crescimento das oscilações magnéticas antes da

disruptura acontecer.

Agora, estas mesmas observações também foram feitas com relação ao disparo
N° 2017 apresentado na figura V.15. Neste disparo, foi alcançado o limite de
densidade ( ne  ~ 3 x 1019 m-3) que acabou por gerar uma disruptura em t ~ 86,7 ms.

Após o pico caraterístico da tensão de enlace (Fig. V.15b) a corrente de plasma decai
para zero em Τ ~ 20 ms.

Analisando-se em detalhe as oscilações de Mirnov a partir de t ~ 86 ms até a
disruptura (Fig. V.15e), verifica-se que a atividade MHD apresenta uma amplitude
constante (indicando uma saturação do crescimento das ilhas magnéticas) e uma
freqüência de ~ 10 kHz.

Expandindo temporalmente ainda mais os sinais experimentais, em torno da região da
disruptura (Fig. V.16), pode-se observar que a partir do instante t ~ 86,3 ms a
amplitude das oscilações de Mirnov começa a crescer exponencialmente até a
disruptura acontecer, indicando, que a disruptura nesta descarga teria sido causada
pelo crescimento das ilhas magnéticas. Por outro lado, a freqüência das oscilações de
Mirnov que até o instante de tempo t ~ 86,6 ms vinha sendo de 10 kHz, muda para 13
kHz aproximadamente 1 ms antes da disruptura, indicando um crescimento da
velocidade de rotação das ilhas magnéticas.
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Fig. V.15: Disparo N° 2017 do TCABR. Observa-se a ocorrência
de uma disruptura maior no instante t ~ 86,7 ms e de várias

disrupturas menores até o decaimento total da corrente de plasma.

Fig. V.16: Disparo N° 2017 do TCABR mostrado em detalhe antes da
disruptura. Observa-se que a amplitude das oscilações de Mirnov apresenta

um aumento significativo conforme vai-se aproximando da disruptura.
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A taxa de crescimento experimental do modo MHD precursor, antes da disruptura, foi
estimada em γexp = 8,9 x 103 s-1. Para este pulso de plasma disruptivo, que possui
q(a) = 4,4 próximo ao instante da disruptura, a composição de modos MHD nos
instantes bem anteriores, próximos e logo após a disruptura, foram calculados através
do programa MHD22.EXE.

Na região entre t = 75 ms e t = 76 ms, onde não há evidências experimentais de
instabilidade, observa-se que a componente m = 3 predomina com aproximadamente
27 % do espectro total (Fig. V.17).
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Fig. V.17: Diagrama polar para o instante t = 75,5 ms e  valores médios do espectro
de Fourier entre t = 75 ms e t = 76 ms, do disparo N° 2017 do TCABR.

No entanto, o espectro de Fourier calculado algumas poucas dezenas de milisegundos
antes da disruptura (86,0 ms ≤ t ≤ 86,7 ms), indica um crescimento porcentual maior
dos modos m = 2 e m = 4, com 16,8 % e 14,7 % do total do espectro, respectivamente
(Fig. V.18).
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Fig. V.18: Diagrama polar e espectro de Fourier no instante t = 86,7 ms
do disparo N° 2017 do TCABR. Observe-se que agora as componentes

m = 1, m = 2 m = 3 e m = 4 correspondem aos modos dominantes.
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Logo após a disruptura, em t = 86,8 ms, observa-se que não existe a predominância
efetiva de uma das componentes em relação às outras, indicando que o plasma já não
se encontra mais em equilíbrio perfeito (Fig. V.19).
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Fig. V.19: Diagrama polar e espectro de Fourier
do instante t = 86,8 ms, logo após a disruptura.

Com relação aos instantes de tempo usados, foi também feita uma estimativa da
velocidade de angular das ilhas, através dos diagramas polares correspondentes, antes
e no instante da disruptura. Foi obtido que wrot = 1,6 x 103 rad/s para o intervalo
75 ms ≤ t ≤ 76 ms e wrot = 5,0 x 103 rad/s para 86 ms ≤ t ≤ 87 ms.

As taxas de crescimento teóricas, para instabilidades ideais e resistivas, foram
calculadas usando as seguintes equações:

•  Taxa de crescimento ideal: [9]

γ
θ

ideal

AV

a
≈ (V.1)
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B

A
o

θ
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µ ρ
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•  Taxa de crescimento resistivo (eq. II.51) para m > 1:

γ τ τ θr r A≈ − −3
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2
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onde [4] τ
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Finalmente, a resistividade η é calculada da equação de Spitzer: [9]
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T eV

Λ
(V.6)

Substituindo nestas equações os parâmetros do TCABR: a = 0,18 m, ρ = 5 x 10-8

Kg/m3 (usando n =3 x 1019 m-3 e mp = 1,67 x 10-27 Kg), Bθ = 0,06 T, Z = 5, ln Λ = 14
e T = 400 eV, tem-se que a taxa de crescimento ideal é γideal ~ 1,33 x 106 s-1, enquanto
que a taxa de crescimento resistivo é γr ~ 3,10 x 104 s-1. Assim, ao comparar as ordens
de grandeza destas taxas de crescimento teóricas, com as obtidas experimentalmente,
podemos verificar que os crescimentos dos modos, observados antes da disruptura
maior, devem-se a instabilidades com caraterísticas resistivas.



Capítulo VI

Conclusões

Os objetivos a que nos propusemos alcançar, neste trabalho, foram plenamente
atingidos. Foi projetado, construído, calibrado e instalado um sistema de bobinas
magnéticas para a deteção das oscilações de Mirnov no tokamak TCABR, sistema que
se encontra atualmente em funcionamento. Este sistema de diagnóstico permitiu que
se estudasse o comportamento do plasma para vários tipos de descargas, analisando-se
as flutuações do campo magnético.

O programa MHD22.EXE, especialmente desenvolvido para a análise de Fourier das
oscilações de Mirnov detectadas pelo sistema de bobinas do TCABR, mostrou-se
confiável ao se recompor os sinais originais das bobinas após terem sido decompostos
nos vários modos de oscilação.

No caso das descargas do TCABR em regime "run-away", envolvendo densidades de
partículas de aproximadamente 2 x 1018 m-3, os sinais das bobinas magnéticas
mostraram, na maioria dos casos, estruturas bem localizadas temporalmente ao longo
de toda a descarga de plasma que aparecem muito bem correlacionadas com as
estruturas que aparecem nos sinais da tensão de enlace, emissão de Hα e, em menor
intensidade, nos raios-X duros.

Por outro lado, nas descargas do TCABR com plasma resistivo, foram observadas
oscilações de Mirnov com uma freqüência na faixa de aproximadamente 10 kHz a
15 kHz. Além disso, observaram-se correlações (em forma inversa) entre os sinais de
raios-X duros e as oscilações de Mirnov. Também foram observadas correlações entre
as freqüências da flutuação da densidade de partículas e as oscilações de Mirnov,
indicando uma possível concentração de partículas na região das ilhas magnéticas.

Nas descargas do TCABR com plasma resistivo no limite de altas densidades, com
ne  ~ 3 x 1019 m-3, observou-se que o decaimento da corrente de plasma, após a

ocorrência de uma instabilidade de disruptura maior, ocorria em intervalos de tempo
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que variavam de Τ ~ 5 ms a Τ ~ 20 ms. Para alguns pulsos de plasma foi calculado
que o modo dominante m = 3 estava presente ao longo da descarga, mas antes da
disruptura, observou-se que um crescimento dos modo m = 2 e m = 4. Foi possível
também fazer uma estimativa da velocidade de rotação das ilhas magnéticas como
sendo 1,6 x 103 rad/s ao longo da descarga e 5,0 x 103 rad/s antes da disruptura. Isto
foi possível, analisando os diagramas polares correspondentes.

Finalmente, o sistema de bobinas de Mirnov do TCABR foi utilizado para análises
preliminares do plasma com ondas de Alfvèn. Foi observado, por exemplo que, após
3 ms de serem ligadas as antenas de Alfvèn, aparecem fortes oscilações de Mirnov,
acompanhando as oscilações observadas no sinal da tensão de enlace. Em algumas das
descargas obtidas, foi observado que, ao serem ligadas as antenas de Alfvèn, a
freqüência das oscilações de Mirnov diminuiu de 19 kHz a 12 kHz, em poucos
milisegundos.

Como desenvolvimento futuro deste trabalho, planeja-se instalar um outro conjunto de
bobinas magnéticas de Mirnov e poder, assim, analisar oscilações de Mirnov
detectadas em duas seções do TCABR, além de posicionar algumas bobinas na
direção toroidal para se obter o modo n. Pretende-se, também, desenvolver um
programa de análise dos dados mais sofisticado e que seja compatível com o sistema
de aquisição de dados do TCABR. Isto permitirá um estudo mais detalhado das
flutuações do campo magnético do TCABR.

Finalmente, pretende-se também construir um sistema de limitador ergódico
magnético que será utilizado no estudo do comportamento do plasma magneticamente
confinado pelo tokamak TCABR, junto a perturbações magnéticas externas.



Apêndice 1

Coeficiente Angular das Curvas de
Calibração das Bobinas de Mirnov
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