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RESUMO 

 

 Neste trabalho são abordados alguns aspectos do tokamak TCABR, particularmente no 

que diz respeito à ruptura do plasma, às descargas e ao sistema vertical. Desenvolveu-se um 

modelo zero-dimensional para modelagem das descargas, envolvendo 5 equações diferenciais. 

Com esse modelo obteve-se os perfis temporais de parâmetros importantes da descarga tais 

como: corrente de plasma, tensão de enlace, temperatura eletrônica, densidade eletrônica e 

densidade de partículas neutras. Verificou-se, com as simulações, a influência de parâmetros 

importantes no comportamento das descargas. A partir de resultados experimentais do TCA e 

do TCABR verificou-se a compatibilidade desses resultados com o modelo. Fez-se um estudo 

da ruptura do plasma no TCABR utilizando-se um modelo físico para os processos que 

envolvem a ruptura com o qual pode-se delimitar a região de ruptura que depois pode ser 

comparada com os resultados experimentais. Experimentalmente verificou-se que, para o 

TCABR, a ruptura ocorre para pressões entre 9.10-6 a 3.10-4 mbar e campos elétricos entre 2 e 

10 V/m. A relação campo-pressão, E/p, na região de ruptura, está entre 3.107 e  

5.108 V.m-1.bar-1. Foi também feito um estudo do sistema de controle realimentado do campo 

vertical onde determinou-se algumas funções de transferências importantes, particularmente 

para os blocos não lineares desse sistema. A partir de um programa computacional foi feito 

um mapeamento do campo vertical e do índice de curvatura do campo. Verificou-se que a 

razão entre a componente vertical do campo, no centro do vaso, e o valor correspondente de 

corrente que passa pelas espiras é de 3,5.10-5 T/A e o índice de curvatura do campo está em 

torno de 0,45. 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 In this work, some aspects of the TCABR tokamak are studied. In particular, some 

points concerned to the plasma breakdown, to discharge characteristics in tokamak mode 

and to the vertical field system are investigated. A zero-dimensional model has been 

developed, especially for this work, based on five differential equations involving the 

ohmic heating circuit and the conservation laws of energy, electrical charge and neutral 

particles. The model was used for simulating the TCABR plasma discharges. Therefore, 

time profiles of important plasma parameters like plasma current, loop voltage, electron 

temperature, electron density and neutral density, were obtained. Also, as a result of the 

simulations, was verified how the tokamak machine parameters and plasma parameters 

influence the behavior of the discharges. Some experimental results from the TCABR and 

TCA were compared with the results of the simulations. A study of the rupture of the 

plasma was carried out adopting a physical model that includes many physical processes. 

This model was used to delimit the breakdown region for TCABR tokamak machine and as 

a tool to understand the experimental data. Experimentally, it was observed that, for 

TCABR, the rupture occurs for pressures values between 1.10-5 to 3.10-4 mbar, and electric 

fields values between 2 and 10 V/m. The ratio electric field-pressure (E/p), in the rupture 

region, is between 3.107 and 5.108 V.m-1.bar-1. For the control system of the vertical field 

we obtained some transfer functions mainly for the non-linear blocks of the system that 

have been used in the experimental tests. A computer program was developed to obtain the 

map of the magnetic vertical field lines and the index of curvature of the field. Finally it 

was verified that, in the center of the vessel, the ratio between the magnetic vertical field to 

the electric current that flows in the vertical coils is, 3.5.10-5 T/A and the index of 

curvature of the field is ~0.45. 
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1 - Introdução 

 
 O objeto de estudo da Física de Plasmas, voltada para a área da Fusão Nuclear, está 

no conhecimento dos processos físicos que ocorrem em um gás ionizado (plasma) de alta 

temperatura. Particularmente importantes nessa área são os processos que ocorrem em 

plasmas magnetizados. O plasma constitui o que chamamos de o quarto estado da matéria 

pois é dotado de propriedades que o distingue dos outros três estados: sólido, líquido e 

gasoso. O plasma constitui 99% de toda a matéria que forma o universo [Che-84]. 

 A obtenção de energia útil a partir de reações termonucleares tem sido a principal 

motivação das pesquisas experimentais e teóricas realizadas nas últimas décadas na área da 

Física de Plasmas e Fusão Termonuclear Controlada. Os resultados mais promissores até 

hoje obtidos em laboratório, nesta área, foram feitos em máquinas do tipo Tokamak. Esses 

resultados colocam esse tipo de máquina como a mais séria candidata ao futuro reator de 

fusão [Bic-88]. 

 No Brasil,, existem três grupos experimentais de pesquisa envolvendo máquinas 

tokamak [Lud-98, Mac-96, Nas-99], sendo que no Laboratório de Física de Plasmas do 

Instituto de Física da USP (LFP-IFUSP) está em funcionamento, desde o final de 1999, o 

Tokamak TCABR (Tokamak Brasileiro de Aquecimento Alfvén). Esta é uma máquina de 

médio porte, cujo programa científico está orientado para o estudo de plasmas 

magnetizados de altas temperaturas, e particularmente para a realização de experiências 

com aquecimento, e geração de correntes não indutivas por ondas de Alfvén [Nas-99]. 

 O presente trabalho envolve um estudo experimental visando um melhor 

conhecimento do TCABR, de como utilizar esse conhecimento para otimizar o seu 

desempenho. O conhecimento do funcionamento da máquina é de importância 
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fundamental para a obtenção de pulsos de plasma reprodutíveis, em nosso caso de plasma 

de hidrogênio, e também para a otimização e controle dos parâmetros do plasma. Com 

essas motivações em mente estudamos os diversos sistemas que compõem a máquina e que 

criam os campos elétricos e magnéticos responsáveis pelas descargas tanto em modo 

Limpeza como em modo Tokamak. Neste trabalho são utilizados dois modelos: um para a 

ruptura do gás permitindo assim uma melhor compreensão da formação da descarga no 

TCABR e um outro envolvendo o Sistema de Aquecimento Ôhmico (circuito primário e 

plasma) que é utilizado para a modelagem das descargas. Esses dois modelos são 

instrumentos importantes em nosso estudo. Para o Sistema Vertical, além da discussão do 

sistema de controle realiza-se um mapeamento do campo magnético vertical e discute-se 

suas implicações no equilíbrio da coluna do plasma. Por fim, outra motivação, também 

importante, foi o de superar o problema da documentação deficiente que recebemos 

quando da transferência do TCABR para o LFP-IFUSP. 

 A seguir é descrito, de forma resumida, o conteúdo de cada capítulo. 

 No capítulo 2 é feita uma breve introdução às máquinas Tokamak e apresentados os 

principais parâmetros do Tokamak TCABR e dos sistemas que o formam: Toroidal, 

Aquecimento Ôhmico, Limpeza/Pré-ionização, Vertical e Sistema de Vácuo. 

 No capítulo 3 é feita a descrição do Sistema de Limpeza/Pré-ionização. O elemento 

central deste sistema consiste num oscilador de Rádio-Freqüência de alta potência, operado 

em duas freqüências diferentes. A função do processo de Limpeza por descarga está na 

redução das impurezas no interior do vaso. Na Pré-ionização cria-se um plasma 

parcialmente ionizado de baixa temperatura a partir do qual é iniciada a descarga. Um 

campo magnético toroidal ajustável é aplicado durante o processo de Limpeza. Neste 

capítulo é também apresentado um modelo simples que permite delimitar a região de 

ruptura do gás. 

 No capítulo 4 é descrito o Sistema de Aquecimento Ôhmico e apresentado um 

modelo que envolve cinco equações diferenciais; duas equações de circuito e três equações 

de conservação. Com base nessas equações desenvolveu-se um programa computacional 

para simulação das descargas no TCABR e que permite a obtenção de perfis temporais de 

parâmetros importantes do plasma. 

No capítulo 5 é feita a descrição do Sistema Vertical, onde é dada ênfase ao sistema 

de controle associado a este sistema. 



1 – Introdução 3

 No capítulo 6 são apresentados os resultados experimentais, bem como a discussão 

destes, utilizando como ferramentas os modelos apresentados. A comparação dos 

resultados experimentais com as simulações obtidas a partir dos modelos são feitas para 

pulsos obtidos no TCABR em operação em nosso laboratório e também para o TCA 

quando em operação em Lausanne. São comparados os resultados experimentais para a 

ruptura do gás no TCABR com os obtidos pelo modelo teórico. São também analisados os 

resultados relacionados com o Sistema Vertical no controle de um pulso real de plasma 

obtido no TCABR. E finalmente é feito um estudo envolvendo as linhas de campo 

magnético e do índice de curvatura na região do plasma. 

 Finalmente, no capítulo 7 são apresentados as conclusões mais importantes obtidas 

neste trabalho assim como possíveis desenvolvimentos futuros que podem ser 

implementados a partir deste trabalho. 

 Em resumo, os principais objetivos deste trabalho são: o conhecimento do 

funcionamento dos vários sistemas que formam o TCABR; a utilização desse 

conhecimento para a obtenção de descargas reprodutíveis e de longa duração; e finalmente, 

o desenvolvimento de modelos que sirvam de ferramentas na otimização do funcionamento 

e interpretação resultados obtidos no TCABR. 

 O sistema de unidades utilizado neste trabalho é o Sistema Internacional, à 

excepção da temperatura eletrônica, em eV, ou de outras grandezas sinalizadas durante o 

texto. 



 

 

 

 

 

 

 
 

2 - Máquinas de confinamento magnético e o Tokamak TCABR 

 
 O aumento da atividade econômica e conseqüente aumento do consumo de energia nas 

sociedades modernas, apontam para uma muito provável exaustão dos recursos energéticos 

existentes, e desta forma poderão causar sérios problemas ao progresso material das nações 

[Gol-76]. Outra questão também de extrema e crescente importância é a da preservação do 

meio ambiente. 

As fontes de energia que atualmente atendem as necessidades de consumo são as fontes 

associadas a combustíveis fósseis e às energias renováveis: 

 a) Os combustíveis fósseis são principalmente o carvão, o petróleo e gás combustível. 

 b) Quanto às fontes renováveis podemos citar: a hidráulica, a solar, a eólica, as marés, a 

geotérmica, biomassa, etc. 

Além dessas fontes temos ainda a energia nuclear de fissão e, mais recentemente, a 

possibilidade teórica de se obter energia útil a partir de reações nucleares de fusão. 

Atualmente, apesar de uma parte das necessidades globais de consumo de energia possa 

ser atendida por fontes de energia renováveis, estudos apontam para o fato que essas fontes 

não serão totalmente suficientes para a futura demanda energética. Fazendo uma comparação 

[Sto-89] da quantidade de matéria-prima para a geração de 1 GWatt/ano de eletricidade, 

utilizando-se as várias fontes de energia, são necessárias: 1 tonelada de Lítio (Li) em reações 

de fusão, 200 toneladas de Urânio em reatores de fissão ou 4,5.109 kg de carvão. Por esse 

motivo a fusão termonuclear controlada apresenta-se como uma forte candidata a ser uma 

fonte de energia importante para suprir as necessidades energéticas futuras. 
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A fissão nuclear consiste numa reação nuclear, espontânea ou provocada, em que um 

núcleo atômico, geralmente pesado (Plutônio, Urânio), se divide em duas partes de massas 

comparáveis, emitindo neutrôns e liberando grande quantidade de energia. 

O segundo processo, a fusão nuclear, tem por base uma reação nuclear na qual dois 

núcleos leves se fundem dando origem a elementos mais pesados, com uma grande liberação 

de energia. A reação que ocorre em condições mais favoráveis é a reação entre o Deutério e o 

Trítio, que gera como subprodutos partículas alfa (He4) e nêutrons (n). Essa reação pode ser 

escrita na forma: 

 
D + T => He4 (3,5 MeV) + n (14,1 MeV)     (2.1) 

 
Para que estes núcleos, carregados positivamente, possam se aproximar 

suficientemente um do outro (ou seja, vencer a força de repulsão coulombiana), e também 

para que, globalmente se obtenha mais energia que a consumida na obtenção das condições 

necessárias para que essas reações ocorram, o plasma deve ser elevado a temperaturas da 

ordem de 100 milhões de graus centígrados (para o caso do Deutério + Trítio). 

O desafio das pesquisas atuais sobre a fusão está na construção de reatores, econômica 

e tecnologicamente factíveis, baseados em reações termonucleares semelhantes às que 

ocorrem no Sol. 

Os dois grandes processos de confinamento de plasmas utilizados experimentalmente 

em laboratórios são: confinamento magnético e confinamento inercial. No processo de fusão 

onde se utiliza o confinamento magnético, o gás ionizado a elevadas temperaturas é confinado 

por meio de campos magnéticos. No processo de fusão por confinamento inercial, o 

combustível é fortemente comprimido até que a ignição ocorra. 

Quanto à geometria, o confinamento magnético pode ser dividido nas configurações 

lineares e a toroidais. 

a) Na configuração linear, as partículas movimentam-se entre as duas extremidades de 

uma “garrafa magnética” com simetria axial. Nesse tipo de geometria, os campos magnéticos 

tem maior intensidade nas extremidades da garrafa onde temos os chamados “espelhos 

magnéticos”. Este movimento de vaivém das partículas está no entanto sujeito a grandes 

perdas na região dos espelhos e por isso esta configuração não é indicada para os reatores. 
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b) Nas configurações toroidais, as linhas de campos magnéticos são curvados e, 

portanto, não se tem as perdas que ocorrem nas máquinas lineares. Para se ter confinamento 

verifica-se a necessidade de sobrepor ao campo toroidal uma componente que lhe seja 

perpendicular (campo poloidal). As linhas de força do campo total, nessa configuração, tem a 

forma de hélices em torno das quais se movimentam as partículas do plasma. 

Existem vários tipos de configurações toroidais dependendo de como a helicidade das 

linhas do campo magnético é obtida. As principais configurações [Las-81] são: o Tokamak, o 

Stellarator, e o RFP ("Reversed Field Pinch"). 

A seguir descrevemos de forma geral e sucinta o Tokamak e, em particular, o 

Tokamak TCABR e suas principais características. 

 

2.1 - O Tokamak 

 
 Tokamak é a designação dada a um tipo de máquina de confinamento magnético de 

plasmas de alta temperatura com simetria toroidal e inventada em 1951 pelos físicos russos 

I.E. Tamm e A.D. Sakharov [Tam-61]. A palavra Tokamak deriva da contração das palavras 

em russo: "toroidalnaya", "kamera", "magnitnaya" e “Katushka” cuja tradução significa 

"câmara magnética com bobina toroidal”. 

Nas máquinas Tokamak (fig. 2.1), tem-se uma câmara, em geral de aço inoxidável, 

onde um campo magnético forte na direção toroidal (BT) é gerado a partir de uma corrente 

que circula num conjunto de bobinas regularmente espaçadas em torno do eixo secundário da 

máquina (direção toroidal). A coluna de plasma tem a tendência a expandir e chocar-se contra 

as paredes do vaso. Para manter a coluna de plasma no centro do vaso é necessário proceder-

se à aplicação de um campo vertical (Bv) que, interagindo com a corrente de plasma, cria uma 

força JXB na direção radial com sentido apontando para o centro da máquina. 

A corrente de plasma (Ip) é gerada indutivamente pelo transformador de Aquecimento 

Ôhmico e esta corrente gera o campo magnético poloidal (Bp) que tem, também, importância 

na estabilidade da coluna de plasma. O Sistema de Aquecimento Ôhmico é igualmente 

responsável pelo aquecimento do plasma. Da soma do campo magnético toroidal (gerado pelo 

Sistema Toroidal) com o campo poloidal, gerado pela corrente de plasma, resulta num campo 

magnético cujas linhas de força são helicoidais. Do exposto, verifica-se que num Tokamak, os 
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campos magnéticos são produzidos por correntes que circulam em bobinas externas e 

correntes que circulam no interior do próprio plasma. 

 
Fig. 2.1: Representação dos campos e correntes em máquinas Tokamak: Ip é a corrente de plasma, E é o 

campo elétrico criado pela corrente que passa no primário do transformador de aquecimento ôhmico (ITAO), BT é 

o campo toroidal criado pela corrente (IT) que passa nas espiras do Sistema Toroidal, Bv é o campo vertical 

criado pela corrente Iv que passa nas espiras do Sistema Vertical, Bp é o campo magnético poloidal criado pela 

corrente de plasma [Bos-81]. 

 
 Como até hoje, os melhores resultados das pesquisas na área de fusão nuclear foram 

obtidos em máquinas Tokamak, esta coloca-se como a mais séria candidata ao futuro reator 

experimental de fusão. Atualmente encontra-se em fase de projeto uma máquina de grande 

porte destinada a estudos de plasmas nas condições das que existirão no futuro reator de 

fusão. Este projeto está sendo realizado a nível internacional e é o que existe de mais 

avançado em matéria de fusão nuclear. O nome dado ao projeto é ITER (“International 

Thermonuclear Experimental Reactor” – Reator experimental internacional de fusão 

termonuclear) [Ite-99], e essa máquina tem a estrutura de um Tokamak. O volume de plasma 

nesta futura máquina será da ordem de 1000 m3 e a potência de fusão deverá atingir 

1 Gigawatt (ver fig. 2.2.b). Este Tokamak de grandes dimensões foi desenhado a partir de 

resultados obtidos em máquinas menores. A evolução dos resultados obtidos em máquinas 



Capítulo 2 – Máquinas de confinamento magnético e o Tokamak TCABR 8

Tokamak é mostrada no gráfico 2.2.a e 2.2.b, onde se pode observar que uma das máquinas 

atuais em funcionamento (JET) já atingiu a condição de “breakeven” (QDT =1, condição onde 

a potência total obtidas das reações nucleares se iguala a potência injetada no plasma para 

manter as reações de fusão do Deutério com o Trítio). 

 

 
 
Fig. 2.2: a) Evolução dos resultados nas máquinas Tokamak em função da temperatura iônica e do parâmetro 

n.τE (densidade x tempo de confinamento de energia). São também representadas as regiões para o rendimento 

das máquinas dependendo do quociente entre a potência injetada e a potência obtida das reações nucleares. [Gen-

99]. Em b) temos a progressão temporal em função da potência obtida por fusão, para várias máquinas. As 

máquinas com melhores resultados atualmente são o JET na Inglaterra e o TFTR nos EUA. 

 
 O Tokamak TCABR, que a seguir será discutido, insere-se no grupo de máquinas para 

o estudo de plasmas de fusão por confinamento magnético e na classe das máquinas de 

geometria toroidal. O ponto central do programa científico para esta máquina é a investigação 

da possibilidade de aquecimento do plasma e geração de correntes não induzidas por ondas 

Alfvèn. O TCABR entrou em operação, no Brasil, no final do ano de 1999 e suas 

características principais encontram-se descritas no item seguinte. 
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2.2 - O Tokamak TCABR 

 
O Tokamak TCABR [Nas-98] (Tokamak Brasileiro de Aquecimento Alfvèn) é uma 

máquina de médio porte instalada no Laboratório de Física de Plasmas do Instituto de Física 

da Universidade de São Paulo (LFP-IFUSP). Esta máquina foi transferida do laboratório 

CRPP “Centre de Recherches en Physique de Plasmas, Lausanne”, cujo nome original era 

TCA (“Tokamak Chauffage Alfvèn”). Na tabela 2.1 encontram-se os parâmetros principais 

do TCABR [Nas-99] e na fig. 2.3 encontra-se o desenho esquemático da máquina onde são 

mostrados os principais sistemas que formam a máquina. 

 
Tabela 2.1: Parâmetros principais do Tokamak TCABR. 

PARÂMETRO SÍMBOLO UNIDADE VALOR 

Raio maior (geométrico) Ro m 0,615 

Raio menor (limitador) a m 0,18 

Razão de aspecto Ro/a --- 3,4 

Corrente de plasma Ip A 135.103 

Duração da corrente Td s ≤150.10-3 

Temperatura iônica no centro Tio eV 200 

Temperatura eletrônica no centro Teo eV 600 

Densidade eletrônica ne m-3 6.1019 

Tempo de confinamento de energia dos 
elétrons τE s 1.10-3 

Logaritmo de Coulomb Λ  15 

Campo magnético toroidal BT T 1,5 

Número atômico efetivo Zef ---- 1,5 à 4,5 

Campo elétrico mínimo de ruptura do gás 
(obtido à pressão de 2,1.10-8 bar) 

Emin. V/m 2,0 

Gás de trabalho H2 Hidrogênio --- 

Pressão de base Pbase bar 1,5.10-10 
 

Os principais sistemas associados ao TCABR, no condicionamento das paredes do 

vaso, na criação e confinamento do plasma, são: Aquecimento Ôhmico, Toroidal, Vertical, 

Limpeza/Pré-Ionização e Sistema de Vácuo. 
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Fig. 2.3: Desenho esquemático do TCABR onde encontram-se representados: A- bobinas do Sistema de 

Aquecimento Ôhmico, B- bobinas auxiliares para minimizar o campo de fuga do A. O. (conectadas em série com 

as bobinas do Sistema de Aquecimento Ôhmico), B’- bobinas auxiliares para minimização do campo de erro,  

C- bobinas do Sistema Vertical, D- bobinas do Sistema Toroidal, E- Vaso e F- janelas de diagnóstico. 

 
A disposição geométrica dos diversos conjuntos de bobinas estão representadas na  

fig. 2.3. Em seguida é feita uma descrição sucinta de cada sistema: 

 
2.2.1 - Sistema de Vácuo 

 
Este sistema é responsável pela remoção das impurezas presentes na atmosfera da 

câmara. Ele é composto por: uma bomba turbomolecular de 450 l/s (futuramente será 

instalada uma segunda bomba turbomolecular de 1000 l/s); uma bomba mecânica; dois 

medidores de vácuo um deles localizado no interior do vaso e um segundo na entrada da 

bomba turbomolecular; uma válvula agulha responsável pela admissão contínua do 

hidrogênio para o interior do vaso; uma válvula piezoeléctrica responsável pela injeção 

pulsada de gás, em geral, durante o pulso de plasma; e finalmente, tem-se um analisador 
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de gás residual que permite medir as pressões parciais dos gases no interior do vaso 

(fig.2.4). As bombas operam continuamente seja em modo limpeza, modo tokamak ou 

apenas para manter a pressão de base (pressão mais baixa possível dentro do vaso), que 

atualmente está em torno de 1,5.10-7 mbar. O hidrogênio é o gás de preenchimento 

utilizado para o funcionamento da máquina TCABR nos regimes tokamak e limpeza, e a 

sua injeção para o interior do vaso é, em geral, feita a uma taxa constante. A pressão 

desejada dentro do vaso é controlada pela válvula agulha e para injeção de gás pulsado, 

durante o pulso de plasma, utiliza-se uma válvula piezoeléctrica. O analisador de gás 

residual é utilizado na obtenção das informações sobre o nível de impurezas contidas no 

vaso, através da medição das pressões parciais dos gases no interior do vaso. Em situação 

de emergência (queda de força, desligamento de uma das bombas, perda de pressão no 

vaso, falha no sistema de refrigeração na bomba turbomolecular, etc), o sistema de 

controle do Sistema de Vácuo ordena imediatamente o fechamento de uma válvula tipo 

gaveta (isolando a câmara), o desligamento completo das bombas mecânica e 

turbomolecular e a abertura da válvula “venting” que permite o aumento de pressão na 

linha de bombeamento por injeção de N2 e deste modo é evitada a migração de partículas 

de óleo da bomba mecânica para dentro da câmara de vácuo. Informações sobre a coluna 

de plasma são obtidos a partir das janelas de diagnóstico, que são os pontos de acesso ao 

interior do vaso. 

 
 

Fig. 2.4: Esquema geral do Sistema de Vácuo utilizado no TCABR. 
 



Capítulo 2 – Máquinas de confinamento magnético e o Tokamak TCABR 12

2.2.2 - Sistema Vertical 
 

É o sistema responsável pelo controle da posição da coluna de plasma dentro do vaso. 

O controle da corrente nas bobinas verticais é feito a partir de um conjunto de resistores 

variáveis. Os sensores de posição do centro da coluna de plasma são constituídos pelas 

bobinas seno e cosseno. Há também, entre estes sensores e os resistores variáveis, um circuito 

de controle analógico que opera em tempo real. No TCABR pode-se controlar 

simultaneamente os campos vertical e horizontal. A posição das bobinas do Sistema Vertical 

encontram-se representadas na fig. 2.3, pela letra C, e as características principais deste 

sistema encontram-se descritas na tabela 2.2. O funcionamento, bem como uma descrição 

mais detalhada do Sistema Vertical serão vistos no capítulo 5 deste trabalho. O resultado, 

obtido por simulação, para o mapeamento dos campos magnéticos produzidos por este 

sistema é apresentado no capítulo 6. 

 
Tabela 2.2: Parâmetros principais do Sistema Vertical. 

PARÂMETRO SÍMBOLO UNIDADE VALOR 

Tensão inicial no banco vertical (máxima) Vbvmáx V 400 

Capacitância do banco principal C F 5 

Indutância para o conjunto de bobinas L1, L2, L3 e 

L4 
L1234 H 1,2.10-3 

Resistência interna das bobinas (para um ramo) Riv Ω 12.10-3 

Corrente máxima total (nos dois ramos) Ivmáx A 4.103 

Número total de bobinas 

(10 espiras em cada bobina) 
--- --- 8 

Índice de curvatura na região do plasma N --- 0<n<1,5 

Número de estágios resistivos (por ramo) nestágio --- 120 

Valores limites dos estágios resistivos (n1 e n120) n1 ; n120 Ω 25 ; 0,0197 
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2.2.3 - Sistema de Aquecimento Ôhmico 

 
Este sistema é responsável pela criação e aquecimento da coluna de plasma através de um 

campo elétrico criado na direção toroidal. Os parâmetros principais deste sistema encontram-

se na tabela 2.3. No capítulo 4 está descrito o funcionamento deste sistema, assim como 

também um modelo teórico criado para ajudar na interpretação as descargas ôhmicas do 

TCABR. Através de um programa de simulação, assente neste modelo, obtemos os perfis 

principais das descargas para esta máquina. A posição do primário do transformador de 

aquecimento ôhmico encontra-se representado pela letra A na fig. 2.3. 

 
Tabela 2.3: Parâmetros característicos do Sistema Aquecimento Ôhmico. 

PARÂMETRO SÍMBOLO UNIDADE VALOR 

Tensão do banco principal (máxima) VAo máx V 6.103 

Capacitância do banco principal CAO F 38.10-3 

Resistência interna das bobinas RiAO Ω 48.10-3 

Indutância das bobinas LAO H 9,1.10-3 

Número total de espiras  --- 200 

Fator de acoplamento entre os circuitos 

primário e secundário do T.A.O. 

K --- 0,383 

 

2.2.4-Sistema Toroidal 

 
Este sistema cria o campo magnético, na direção toroidal, mais intenso da máquina e 

desempenha um papel importante na estabilidade da coluna de plasma. As linhas do campo 

magnético toroidal no interior das bobinas do toroidal fecham-se concentricamente e a 

intensidade desse campo é dada pela lei de Ampère: 

 
 

T

To
T R..2

I.N.
B

π
µ

=    ,     (2.2) 
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onde IT é a corrente nas bobinas toroidais; RT é o raio maior da bobina e N é o número de 

espiras da bobina toroidal e µ0 é a permeabilidade magnética no vácuo (µ0=4.π.10-7 

Newton/Ampére2). 

A bobina do Sistema Toroidal (fig. 2.3, letra D) é formada por 72 espiras retangulares 

divididas em 18 grupos de 4 espiras cada. 

Na fig. 2.5 encontra-se representado, por um diagrama de blocos, a alimentação das 

bobinas toroidais. Na tabela 2.4 encontram-se apresentado os parâmetros principais do 

Sistema Toroidal do TCABR. 

 

 
Fig. 2.5: Diagrama de blocos do Sistema Toroidal. 

 
Tabela 2.4: Parâmetros característicos do Sistema Toroidal. 

PARÂMETRO SÍMBOLO UNIDADE VALOR 

Campo magnético toroidal  

(corrente ≈46 KA nas espiras) 
BT T 1,1 

Indutância das espiras LTor H 2,2.10-3 

Resistência interna RiTor Ω 2,7.10-3 

Corrente máxima e campo toroidal máximo. Itmáx; Btmáx KA;T 66;1,5 

Variação máxima do campo.  % 2 

Número total de espiras  

(18 grupos de 4 espiras cada) 
 -- 72 

Tensão na entrada do transformador toroidal Vtoroidal V 13,6.103  
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Basicamente o Sistema Toroidal é constituído pelas seguintes partes, que são 

apresentadas no diagrama de blocos da fig. 2.5. 

a)  Linha trifásica com capacidade de 600 Ampères (13,8 kV) e comprimento de 1400 metros 

que liga a subestação da USP à cabina primária localizada na parte externa do Laboratório de 

Física de Plasmas. 

b) Chaves de controle e segurança. Entre a cabina primária e o transformador T2 tem-se 

chaves selecionadoras manuais, disjuntores, equipamentos de proteção e de medida. 

c) Ponte retificadora. A tensão de saída do transformador T2 é retificada por uma ponte de 

retificação trifásica em onda completa. Os diodos são refrigerados a água e mantidos a 

uma temperatura de quatro graus centígrados aproximadamente. Um sistema de 

desumidificação também é usado por forma a evitar a condensação de água nas superfícies 

de contato destes diodos. 

d) Bobina toroidal. As espiras da bobina toroidal são refrigeradas a água, por um sistema de 

refrigeração diferente do utilizado na refrigeração dos diodos da ponte de retificação. A 

temperatura da água encontra-se aproximadamente à temperatura ambiente. 

 

2.2.5 - Sistema de Limpeza e Pré-Ionização 

 
Este sistema compreende as seguintes funções: 

a) Limpeza por descarga. Sua função principal é a redução de impurezas que é feita 

através do Método de Taylor de Limpeza [Tay-77, Ore-77]. Neste processo utiliza-se um 

oscilador de alta potência (100 kW) operando em 5 KHz em regime pulsado. Um campo 

toroidal de confinamento ajustável de cerca de 350 gauss é aplicado durante o processo. O 

oscilador é conectado ao conjunto de espiras do Sistema Vertical. 

b) Pré-ionização. O processo de Pré-ionização consiste na obtenção de um plasma 

parcialmente ionizado de baixa temperatura criado antes da descarga em regime tokamak. 

Para esse fim, é utilizado o mesmo oscilador utilizado no processo de limpeza, mas com uma 

freqüência de 16 kHz. 

 A comutação entre Limpeza e Pré-ionização é feita através de chaves pneumáticas. No 

modo limpeza o Sistema Vertical encontra-se obrigatoriamente desconectado das bobinas 

verticais, enquanto que na Pré-ionização a separação elétrica entre o sistema de Limpeza/Pré-

ionização é feito através de filtros sintonizados para a freqüência de 16 kHz. 
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É importante frisar ainda, a necessidade de minimização de campos espúrios no 

instante da formação do plasma. Isto é feito por meio de correntes que passam pelas espiras de 

compensação (ver fig. 2.3 letra B’). Os campos espúrios de ≈4 gauss, obtido 

experimentalmente, se originam principalmente dos Sistemas de Aquecimento Ôhmico e 

Toroidal e fazem com que as linhas de campo cruzem as paredes do vaso dando origem a 

perdas e conseqüentemente dificultando a ruptura do gás. No caso dos campos espúrios 

excederem certos limites, a corrente de plasma não chega a ser formada, mesmo que o campo 

elétrico para criá-lo seja intenso. 



 

 

 

 

 

 

 

3 - Limpeza, pré-ionização e formação da corrente de plasma 

 
 Nas máquinas Tokamak, as condições das superfícies da câmara de vácuo são de 

extrema importância para se obter boas descargas [Ore-77]. A Limpeza por Descarga é um 

dos processos mais utilizados na limpeza e condicionamento das paredes do vaso antes da 

operação da máquina em regime Tokamak. Através deste processo é possível reduzir-se o 

nível de impurezas no plasma. Podemos avaliar o nível de contaminação do plasma pela 

grandeza Zef (número atômico efetivo), dado pela relação: 

 

∑
∑

=
ii

2ii
ef Zn

Zn
Z     ,    (3.1) 

 
onde: ni é a densidade iônica da espécie i e Zi é o número atômico da espécie i presentes no 

vaso. 

As principais fontes de impurezas nas máquinas Tokamak são os materiais em contato 

com o plasma e também as impurezas adsorvidas nas diversas superfícies internas ao vaso, a 

saber: paredes internas do vaso, o limitador e os diagnósticos introduzidos no interior da 

câmara. Os materiais das paredes do vaso, do limitador e dos diagnósticos contribuem, na 

contaminação, com impurezas de alto Z (Fe, Mo, etc). Este tipo de contaminação é devido ao 

bombardeamento das paredes por íons energéticos que escapam da coluna de plasma, por 

elétrons fugitivos (“runaways”) ou ainda por outras partículas. Além disso, as superfícies da 

paredes, também podem conter elementos de baixo Z adsorvidos (oxigênio, carbono, etc). 

Outras fontes de contaminação que também podemos considerar são: vazamentos na estrutura 

da câmara e contaminação por impurezas contidas no gás de preenchimento da câmara. 
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A presença das impurezas manifesta-se de várias formas [McC-79], a saber: aumento 

da resistividade do plasma com conseqüente aumento da tensão de enlace e aumento das 

perdas de energia por radiação. 

Quanto à perda de energia por radiação, esta é principalmente devido a fatores como 

[Sil-80]: radiação de Bremsstrahlung (passagem de um elétron pelo campo colombiano de um 

íon); recombinação e transições dos elétrons entre as camadas de energia do átomo. Esses três 

processos são respectivamente proporcionais a Z2, Zα e Zβ, com α e β>2. 

 No TCABR, para a diminuição da presença de impurezas é utilizado o método Taylor 

de Limpeza por Descarga [Ore-77, Tay-78]. Este método mostra-se bastante eficiente na 

eliminação de oxigênio, quando utilizados pulsos de plasma de baixa energia (<10 eV), e 

também para que haja a formação de vapor de água. Outra impureza, também normalmente 

encontrada em Tokamaks, é o carbono e a sua eliminação é feita por pulsos de alta ou baixa 

energia, obtendo-se a formação de metano. Neste caso a temperatura eletrônica de 2-3 eV é 

considerada suficiente [Ore-77]. Tanto a água como o metano, são retirados da câmara através 

do Sistema de Vácuo. 

Os principais processos que intervêm no condicionamento das paredes são [Ira-86]: 

1. Formação de água e de outros compostos sobre a parede, que passarão a estar 

também presentes no meio gasoso. 

2. Dissociação de moléculas de H2O por colisão com os elétrons. 

3. Adsorsão de moléculas de H2O nas paredes. 

4. Bombeamento dos compostos pelo Sistema de Vácuo (processo mecânico). 

Como elemento auxiliar no processo de limpeza, freqüentemente são utilizadas 

resistências elétricas na parte externa do vaso para o aquecimento adicional das paredes (com 

temperaturas da ordem de 80 °C), e desta forma facilitar o processo de desprendimento das 

moléculas de água que se encontram adsorvidas nas paredes internas do vaso. 

A guisa de exemplo, mostramos na fig. 3.1 a evolução das pressões parciais dos gases 

que se encontram no interior do vaso do TCABR medidas, a partir do analisador de gases 

residuais, durante o processo de limpeza por descarga. Numa primeira fase é introduzido o 

hidrogênio a uma pressão de ≈1,4.10-4 mbar no interior do vaso. Durante a fase de injeção do 

hidrogênio e antes de se colocar o oscilador em funcionamento (fig. 3.1, de B a C) podemos 
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observar um decréscimo lento da pressão parcial dos vários gases medidos (N2/CO, O2, CO2 e 

Argônio). Quanto à água, a pressão desta decaí imediatamente após a injeção do hidrogênio  

Após o início do funcionamento do oscilador (fig. 3.1, ponto D) verificamos uma 

subida abrupta das pressões parciais dos seguintes compostos: água (H2O), monóxido de 

carbono - CO (e/ou nitrogênio – NO2), dióxido de carbono (CO2), Argônio (Ar), enquanto que 

a quantidade de oxigênio molecular (O2) apresenta uma queda abrupta nesta fase. Uma 

possível explicação para este fenômeno estará no desprendimento das moléculas de H2O, 

N2/CO, Argônio e CO2, das paredes do vaso através do efeito de aquecimento provocado pelo 

plasma lançado contra as paredes do vaso nos instantes iniciais de operação do oscilador. 

Relativamente ao oxigênio, observa-se uma queda abrupta desse elemento no início da 

descarga, que parece estar associado ao efeito de dissociação destas moléculas provocada pelo 

aquecimento do plasma. Durante o período de limpeza por descarga (≈35 minutos) 

observamos um decaimento lento das pressões parciais para todos os gases medidos que pode 

ser explicado pelo fato do efeito de arrastamento das moléculas pela bomba turbomolecular 

superar a taxa de remoção das impurezas das paredes. Durante este período observamos uma 

eficiência maior do processo de limpeza na fase inicial da descarga o que parece ser 

conseqüência de uma maior facilidade de remoção das impurezas que se encontram mais à 

superfície do vaso. 

Após o desligamento do Sistema de Limpeza (fig. 3.1 ponto F) e, encontrando-se 

apenas as bombas turbomolecular e mecânica em funcionamento, as pressões parciais dos 

gases no interior da câmara apresentam comportamentos distintos, a saber: o oxigênio 

molecular, nitrogênio/monôxido de carbono e argônio apresentam uma subida; e o vapor de 

água e o dióxido de carbono apresentam um decaimento nos respectivos valores de pressão 

parcial. Para H2O e CO2 verifica-se uma queda que pode ser interpretada pelo processo de 

bombeamento e também pela adsorsão destes elementos pelas paredes. Com relação à subida 

do nível de oxigênio molecular, o motivo deste fato parece ser a recombinação dos átomos de 

oxigênio, formando assim moléculas de O2. Quanto ao Argônio e N2/CO também observamos 

uma ligeira subida nos valores de pressão parcial. 
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Fig. 3.1: Perfis temporais das pressões parciais dos gases obtidos durante o processo de limpeza por 

descarga no TCABR. Essas pressões foram medidas na entrada da bomba turbomolecular com um analisador de 

gás residual. 

 
Os valores de pressão parcial de cada gás medido, para cada uma das fases acima 

descritas, encontram-se na tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1: Evolução das pressões parciais dos gases contidos no interior do vaso do TCABR. 

 

Início 

Após 

injeção de 

H2 

Antes de 

ligar o 

oscilador 

Logo após 

o ligar do 

oscilador 

Pouco antes 

do desligar 

do oscilador 

Pouco depois 

de desligar o 

oscilador 

No final 

das 

medições 

Tempo 

(min.) 0 5 14 15 48 50 180 

H2 1,4.10-7 1,1.10-4 1,1.10-4 1,0.10-4 1,1.10-4 1,4.10-4 1,5.10-4 

H2O 8,2.10-6 2,8.10-6 2,6.10-6 1,25.10-5 5,4.10-6 3,0.10-6 1,0.10-6 

N2/CO 6,7.10-6 4,7.10-6 2,0.10-6 3,8.10-6 1,6.10-6 1,6.10-6  4,1.10-6 

O2 1,7.10-6 1,3.10-6 4,7.10-7 8,4.10-8 4,7.10-8 5,5.10-8 9,5.10-7 

Ar 3,4.10-8 4,7.10-8 1,9.10-8 4,7.10-8 4,4.10-8 1,9.10-8 2,3.10-8 

CO2 3,9.10-8 2,4.10-8 1,6.10-8 2,9.10-7 6,3.10-8 1,6.10-8 9,9.10-9 

Ponto A B C D E F G 

 
Após alguns meses de observação das pressões parciais, medidas no interior da vaso 

do TCABR, podemos concluir que o processo de limpeza parece ser bastante eficiente na fase 

inicial da descarga e deve ser aplicado por algumas horas (≈2 horas). Após este período de 

limpeza, o oscilador pode ser desligado ficando apenas em funcionamento as bombas 
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turbomolecular e mecânica. Procedimentos de limpeza antes do disparo da máquina em 

regime Tokamak também se mostrou bastante útil na ruptura do gás e na obtenção de pulsos 

de plasma longos. 

Descrevemos, a seguir, os elementos que formam o oscilador. 

 

3.1 - Descrição do oscilador 

 
 Os elementos principais do Sistema de Limpeza por Descarga do TCABR são: um 

oscilador de radiofreqüência de alta potência (100 kW), responsável pela criação de um 

plasma pulsado de baixa temperatura, e uma fonte de corrente conectada aos terminais da 

bobina toroidal utilizada para criar um campo de confinamento de ≈350 gauss. No modo 

Limpeza por Descarga, a freqüência do oscilador é de 5kHz e no modo Pré-ionização, a 

freqüência é de 16 kHz. 

O oscilador pode ser basicamente dividido em três módulos: Módulo de Alta-Tensão, 

Módulo de Comando e Módulo do Oscilador, representados esquematicamente na fig. 3.2. 

 

 
Fig. 3.2: Diagrama de blocos do oscilador. 
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Tem-se também um conjunto de “interlocks” externos e internos. Esses “interlocks” 

são dois circuitos independentes de micro-chaves interligadas que são abertas se alguma 

condição de segurança não é satisfeita, desligando o oscilador. As micro-chaves associadas 

aos “interlocks” internos monitoram a sobretensão, sobrecorrente e ausência de ventilação nos 

tríodos de potência, a abertura das portas dos bastidores que contem os circuitos eletro-

eletrônicos do oscilador, etc. 

 A seguir descreve-se os módulos que formam o oscilador em uso no TCABR. 

3.1.1 - Módulo de Alta-Tensão 

 
O módulo de alta-tensão é formado essencialmente por: um transformador de alta-

tensão, uma ponte retificadora com possibilidade de retificação em meia onda ou onda 

completa e um filtro L-C (fig. 3.2). 

O oscilador é energizado através da chave principal conectada à rede trifásica de  

380 V. A fonte de alta-tensão só é acionada após o aquecimento do filamento dos tríodos de 

potência. A saída do transformador de alta-tensão está ligada a uma ponte retificadora.  

A retificação pode ser de meia-onda ou de onda completa conforme a seleção feita 

manualmente através de um painel de comutação. A seleção permite a obtenção de dois níveis 

distintos de tensão. 

A conexão entre a saída da ponte retificadora e o restante circuito de potência é feita a 

partir de uma chave pneumática. Quando a chave pneumática é desligada, os capacitores do 

filtro L-C são aterrados através de resistores de descarga. 

 No módulo de alta-tensão, o filtro de potência L-C é formado por três seções de 

filtragem (cada seção é constituída por uma indutor e um capacitor). A função deste filtro é 

reduzir a ondulação da tensão e também desacoplar o oscilador da ponte retificadora em 

freqüências altas. A grau de filtragem é aumentado pelo número de seções adicionadas. 
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3.1.2 - Módulo de Comando 

 
 Este módulo é formado pelo bloco principal de comando, pelo interruptor de 

comutação limpeza/pré-ionização e pelo pulsador. 

A comutação entre modo limpeza e modo pré-ionização é feita a partir de um 

interruptor. Esse interruptor comanda as chaves pneumáticas CH1, CH2, CH3 e CH4 

representadas na fig. 3.3. A comutação destas chaves pneumáticas permite alterar a 

capacitância do circuito tanque e desta forma obter-se as freqüências de 5 kHz, em modo 

limpeza, e de 16 kHz, no modo pré-ionização. 

Na caixa principal de comando encontram-se reunidos os elementos que determinam o 

estado de funcionamento do oscilador e que servem para: monitorar o estado dos “interlocks” 

externos e internos; acionar os tríodos de potência determinando os períodos de oscilação ou 

inibição do oscilador; acionar a refrigeração dos tríodos, acionar a fonte de alta tensão e, 

finalmente, em caso de falha, desligar por completo o oscilador e colocando-o em modo 

segurança. A função dos “interlocks” consiste no monitoramento das condições externas a 

serem satisfeitas em sistemas externos ao oscilador e também de condições internas. O 

acionamento dos elementos que formam os tríodos de potência é feito de forma seqüencial e 

temporizada, de forma que as válvulas não sejam danificadas. O acionamento dos vários 

elementos do tríodo é feita na seguinte ordem: filamento, grade e por fim ânodo. A caixa de 

comando também ativa os sistemas de refrigeração dos tríodos e também o comando da fonte 

de alta tensão. Por fim, em caso de falha de funcionamento, a caixa principal de comando 

ordena o desligamento completo do sistema colocando-o em modo segurança (descarga 

completa dos capacitores do filtro L-C, dos capacitores do circuito tanque e desligamento da 

fonte de alta-tensão). 

Os instrumentos de monitorização permitem a visualização de valores de tensões e 

correntes em pontos importantes do circuito do oscilador, tais como: tensão na rede trifásica 

(valor da tensão em cada uma das fases); tensão do filamento e da grade dos tríodos de 

potência; e a tensão e corrente no ânodo dos tríodos de potência. 

Finalmente, temos o pulsador que é um circuito eletrônico que permite ajustar a 

largura dos pulsos do oscilador entre 5 e 20 ms e com taxas de repetição dos pulsos de ≈1 a 5 

Hz. A saída do pulsador está conectada a um circuito de amplificação que está ligado às 

grades dos tríodos de potência (fig. 3.3). Dependendo do nível de tensão nas grades dos 
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tríodos de potência, o oscilador pode ficar no estado de oscilação (tríodos oscilando, t1 na fig. 

3.3) ou de inibição (tríodos cortados, período t2 na fig. 3.3). 

Atualmente o oscilador operar com pulsos de largura t1≈17 ms e com taxa de repetição 

de ≈1Hz (t2≈1 segundo). 

3.1.3 - Módulo do Oscilador 

 
 Na fig. 3.3 tem-se um diagrama simplificado do módulo oscilador. A freqüência de 

oscilação na saída do oscilador é determinada pelo circuito tanque composto pelos indutores 

do transformador de acoplamento (L1) e por uma associação de capacitores, e também pela 

indutância das bobinas do Sistema Vertical. Da associação composta por 8 capacitores do 

circuito tanque e interligados por meio de chaves pneumáticas obtêm-se as freqüências: 

5 kHz, no modo limpeza, e 16 kHz no modo pré-ionização. Os tríodos de potência são os 

elementos ativos do oscilador [Ter-55]. Além da realimentação, os tríodos também funcionam 

como chaves podendo inibir o funcionamento do oscilador quando uma tensão negativa de 

aproximadamente -1500 volts, obtida a partir do pulsador/modulador, e aplicada às grades dos 

tríodos. 

 

 
Fig. 3.3: Esquema básico do oscilador do TCABR. 

 
 Em seguida vamos apresentar um modelo teórico simplificado que delimita a região 

de ruptura do gás no interior da câmara. O processo de ruptura do gás pode ser obtido durante 

a pré-ionização ou pelo campo elétrico gerado no início da descarga do Sistema Ôhmico 

(utilizado atualmente no TCABR). 
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3.2 - O processo de ruptura em descargas toroidais 

 
No início do processo de formação do plasma, é necessário proceder-se à ruptura 

(“breakdown”) do gás inicialmente não ionizado contido no vaso. Para que o processo de 

ionização ocorra, a taxa de ionização υion do gás deve ser maior que a taxa de perdas β das 

partículas já ionizadas. A densidade de elétrons ne(t) produzidos no processo de ionização é 

dada por [Pap-76]: 

 
 t)ion(

eie en)t(n βν −=   ,     (3.2) 

 
onde nei é a densidade inicial de elétrons livres. 

 
Na ruptura do gás tem-se dois processos, um envolvendo ionização dos gás (criação de 

partículas carregadas) e o outro envolvendo as perdas: 

a) Na ionização tem-se que pela aplicação de um campo elétrico, a um gás com uma 

densidade inicial pequena de elétrons e íons livres (ionização inicial), poderá levar à completa 

ionização do gás (Avalanche de Townsend). A ionização inicial do gás resulta da ação de 

várias fontes [Bos-81], entre as quais podemos citar: radioatividade natural; raios cósmicos, 

oscilador de alta freqüência; ou fontes de elétrons como por exemplo o filamento do medidor 

de pressão do tipo “íon-gauge”. 

 
b) Quantos aos processos de perda podem-se ter por: 

• b.1) Difusão- É resultado da existência de um gradiente de densidade, que provoca um 

movimento das cargas elétricas ou partículas neutras das regiões de alta densidade para as 

regiões de baixa densidade do plasma. 

• b.2) Velocidades de deriva- São resultado da curvatura e do gradiente do campo 

magnético. Essas derivas fazem com que as partículas, após um certo número de voltas na 

direção toroidal, atinjam as paredes do vaso. 

• b.3) Campos espúrios- A existência de assimetrias no campo toroidal bem como de 

campos resultantes das correntes na bobina de aquecimento ôhmico na região do plasma, 

fazem com que as linhas de campo magnético cruzem o vaso, o que implica em perdas de 

partículas. 
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• b.4) Recombinação e ligação- Consiste na captura dos elétrons pelos íons, num processo 

inverso à ionização. 

• b.5) Tempo de efetivação do campo elétrico- Essa grandeza está associada ao fato que as 

partículas ionizadas no interior do vaso não respondem de imediato à aplicação de um 

campo elétrico externo. 

A seguir, apresenta-se um modelo para a ruptura do gás [Pap-76] que descreve de uma 

forma simples os limites de ruptura de um gás numa máquina Tokamak. 

 

3.2.1 - Determinação das equações envolvendo processos de ionização e perdas de 

partículas em uma máquina Tokamak 

 
 No modelo que a seguir apresentamos será demarcada uma região, envolvendo o 

campo elétrico toroidal e a pressão do gás, onde é possível obter a ruptura do gás. Vamos 

equacionar os processos relacionados com a criação e perdas de cargas elétricas. 

 
a) Processo de ionização. 

A condição de ruptura do gás é atingida quando a freqüência de colisão elétron-íon é 

igual à freqüência de colisão entre os elétron e os átomos neutros. O tempo crítico (tcr), é o 

tempo necessário para alcançar a condição de ruptura. Na obtenção desse tempo assumimos 

as condições Te≅7 eV e ne/nm≅0,1 [Pap-76]. Assim, da expressão (3.2) obtemos: 
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onde nm é a densidade inicial de moléculas. 

 Um parâmetro importante no estudo da ruptura do gás é o primeiro coeficiente de 

Townsend (α), que é função do campo elétrico, E, da pressão, p, e do tipo do gás. Podemos 

relacionar este parâmetro com a pressão do gás (p) através de uma função f(E/p): 

 
p)

p
E(f=α    ,     (3.4) 
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A função f(E/p) pode ser determinada a partir do gráfico experimental representado na 

fig. 3.4 [Fri-83]: 

 
Fig. 3.4: Primeiro coeficiente de Ionização de Townsend (α) para H2 e N2 (valores experimentais nas 

curvas a cheio) [Fri-83]. 

 
Os elétrons sujeitos a um campo elétrico, e às colisões, tendem a adquirir uma 

velocidade (v) constante na direção do campo elétrico. Essa velocidade, em função de E/p, é 

dada por [Bro-59]: 

 

p
E10.6,4V 2−≈     ,    (3.5) 

 
A taxa de ionização νion do gás é obtida a partir de (3.4) e (3.5): 

 
E)

p
E(f10.6,4V 2

ion
−== αν    .   (3.6) 

 
A curva experimental da fig. 3.5 mostra a temperatura eletrônica em função de E/p 

[Cro-69]. 

 
Fig. 3.5 - Temperatura média eletrônica em função de E/p [Bro-59]. 
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Os elétrons apresentam ainda um movimento aleatório caracterizado pela temperatura 

Te. Para valores de E/p superiores a 37,5.105, Te pode ser obtida pela extrapolação da curva 

experimental dada na fig. 3.5 [Pap-76], ou seja: 

 

p
E10.33,1T 6

e
−≈    (eV) .   (3.7)  

 
A seguir são equacionados os vários tipos de perdas: 

b1) Perda por difusão. 

A difusão das partículas ocorre das regiões de maior densidade para as regiões de 

menor densidade, devido ao gradiente de pressão. A difusão de partículas originada pela 

colisão elástica entre elétrons e as moléculas do gás, na presença de um campo magnético, é 

caracterizada pelo seguinte coeficiente de difusão: 

 

2
0

)(1 mect
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  (m2/s)  ,   (3.8) 

 
onde 3/.0 λwD ≈  é o coeficiente de difusão na ausência de campo magnético; λ é o caminho 

livre médio dos elétrons para colisões com moléculas; wt me /λ=−  é o tempo entre colisões 

dos elétrons; ωc=e.BT/me=1,76.1011BT é a freqüência ciclotrônica (s-1); BT é o campo 

magnético toroidal e w  é a velocidade térmica média dada por: 
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Da expressão 3.8 verificamos que a presença do campo magnético diminui a taxa de 

perdas por difusão das partículas carregadas (D⊥<D0). 

Considerando (ωcte-m)2>>1, usando as expressões para Do, te-m , ωc e a expressão (3.9), 

e finalmente substituindo-as em (3.8) obtemos: 
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 Substituindo E da expressão (3.7) na relação (3.10), e considerando o valor máximo 

para a temperatura eletrônica de 10 eV [Pap-76], obtemos para o coeficiente de difusão: 
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Podemos definir a taxa de perdas de partículas por difusão por: 
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onde a é o raio do limitador. Substituindo D⊥máx da equação 3.11 nesta última expressão 

temos: 
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b2) Perda por velocidade de deriva. 

 Devido à curvatura e ao gradiente do campo magnético inerentes à geometria toroidal 

das máquinas Tokamak, os elétrons adquirem uma velocidade transversal às linhas de força 

do campo magnético que é dada por [Che-74]: 
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onde me é a massa dos elétrons; e é a carga elétrica dos elétrons; v// é a velocidade das 

partículas paralela ao campo magnético; v⊥ é a velocidade das partículas perpendicular ao 

campo magnético e Rc é o raio de curvatura das linhas do campo magnético. 

 O módulo da velocidade de deriva obtido a partir de 3.14 e considerando Rc=R é dado 

por: 
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Substituindo a expressão 3.5 (velocidade paralela às linhas de campo magnético 

toriodal), e a expressão 3.9 (velocidade perpendicular às linhas de campo magnético toroidal), 

na expressão 3.15 temos: 
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Para um elétron que se encontra no eixo do vaso, o tempo de percurso devido à 

velocidade de deriva τv , para que ele atinja a parede do limitador é dado por: 
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Tomando a taxa de perdas por deriva como o inverso da expressão anterior e 

considerando 3.16 temos: 
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b3) Perda devido a campos espúrios. 

Os campos magnéticos espúrios estão sempre presentes em Tokamaks devido às 

assimetrias do campo toroidal, ao campo gerado pela corrente na bobina de aquecimento 

ôhmico, magnetizações residuais, geomagnetismo, etc.. A velocidade de perda devido aos 

campos espúrios é dada por: 
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onde V é a velocidade das partículas na direção toroidal (paralela ao campo magnético 

toroidal), BT é o campo magnético toroidal, e Bz é o campo espúrio. 

Substituindo a expressão (3.5) em (3.19), vem: 
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O correspondente tempo de perda τz, para uma partícula inicialmente localizada no 

centro do vaso, devido ao campo espúrio, é dado por: 

 

 
z

z V
a

=τ    ,     (3.21) 

 
onde a taxa de perda por campos espúrios βz é obtido pelo inverso dessa relação. Substituindo 

Vz dado pela expressão 3.20 na expressão anterior, obtemos: 
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b4) Perdas por recombinação. 

A probabilidade de captura de elétrons por íons é inversamente proporcional à 

velocidade relativa entre ambos. O processo de recombinação pode ser desprezado no caso da 

formação do plasma onde: a pressão de preenchimento é baixa, os campos elétricos são altos, 

a densidade de elétrons e íons são baixas em relação à densidade de partículas neutras 

[Pap-76]. 

 
c) Tempo de efetivação do campo elétrico. 

A efetivação do campo elétrico no plasma não é imediata e por esse motivo é definida 

uma taxa de perda para aplicação do campo elétrico, dada por: 

 

 
E

E τ
β 1

=     .    (3.23) 

 
Por fim, a taxa de perda total βtotal, cujo resultado é a soma de todas as perdas 

individuais que ocorrem em cada um dos processos considerados (difusão, deriva, campos 

espúrios e campo efetivo) referidos anteriormente é dada pela seguinte relação: 

 
 EzdDtotal βββββ +++=     ,   (3.24) 
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3.2.2 - Limites teóricos de ruptura de um gás num Tokamak 

 
Descreve-se a seguir, as condições para a obtenção das curvas que delimitam a região 

de ruptura do hidrogênio no TCABR. Para que a condição de ruptura seja atingida é 

necessário que o tempo crítico (equação 3.3) seja menor que os tempos de perda por difusão 

(τD), deriva(τd), campos espúrios(τz) e efetivação do campo elétrico (τE) Vamos considerar 

quatro condições que delimitam a região de ruptura: 

a) Tempo crítico menor que o tempo de perda por deriva (τcr<τd): 

Utilizando-se as equações (3.3), (3.17) e (3.18) na condição τcr<τd obtemos: 
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onde A é uma constante que fornece uma indicação da densidade de elétrons iniciais 

existentes no gás dada por: 
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Substituindo a equação (3.6) na expressão (3.25) obtemos: 
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b) Tempo crítico menor que o tempo de perda devido aos campos espúrios(τcr<τz): 

Tomando-se as equações (3.3), (3.21) e (3.22) e a condição τcr<τz obtemos: 
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Substituindo a equação (3.6) nessa expressão temos: 
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c) Tempo crítico menor que o tempo de efetivação do campo elétrico (τcr<τE): 

Tomando as expressões (3.3), (3.6) e (3.23) e a condição τcr<τE temos que o campo 

elétrico mínimo para a ruptura é dado por: 
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d) Curva de ruptura para pressões altas 
 

Por fim, para a região de ruptura do gás em pressões altas consideramos um valor de 

0,072 para f(E/p) (fig. 3.4). Esse valor mostrou-se satisfatório tendo-se em vista a região onde 

se obteve os resultados experimentais apresentados no cap. 6. Substituindo este valor na 

expressão 3.30, obtemos a expressão que delimita a região de ruptura para pressões altas: 
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 A partir das quatro relações obtidas a partir de nosso modelo e expressas pelas 

equações 3.27, 3.29, 3.30 e 3.31 e de algumas considerações a apresentar no capítulo 6, 

podemos delimitar a região de ruptura do hidrogênio para o TCABR, que é mostrada na fig. 

3.6. 
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Fig. 3.6: Região típica de ruptura do hidrogênio para o Tokamak TCABR. 

 
No capítulo 6, os resultados do modelo que aqui apresentamos serão comparados com 

os resultados experimentais obtidos para o TCABR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 - Sistema de Aquecimento Ôhmico 
 
 No capítulo anterior apresentou-se o sistema de limpeza por descarga e pré-ionização 

bem como um modelo que determina a região de ruptura do gás contido no interior do vaso de 

um tokamak. Neste capítulo vamos discutir o Sistema de Aquecimento Ôhmico (A.O.), 

principal responsável pelo aquecimento da coluna de plasma. Além da descrição das 

principais partes desse sistema e de seu funcionamento, também é proposto um modelo “zero 

dimensional” para as descargas que será utilizado na simulação da evolução das descargas no 

TCABR. 

 
4.1 - Descrição do Sistema 
 
 Os elementos básicos do Sistema de Aquecimento Ôhmico do TCABR são mostrados 

no diagrama apresentado na fig. 4.1. O circuito primário do transformador de aquecimento 

ôhmico é constituído essencialmente por: um banco de capacitores (CAO), a bobina de 

aquecimento ôhmico (Lt) e um conjunto de resistores representados por RB – RF que são 

inseridos ou retirados do sistema por meio de chaves eletrônicas (ignitrons Ig2 a Ig7). Para o 

circuito secundário do sistema consideramos a coluna de plasma formada por: uma indutância 

Lp e uma resistência Rp(t). O acoplamento entre o primário e o secundário do circuito é 

indicado por M. 

O funcionamento do Sistema de Aquecimento Ôhmico compreende duas etapas. Na 

primeira temos a descarga do banco de capacitores CAO sobre a bobina primária Lt do 

transformador de aquecimento ôhmico (fase A). Na segunda temos a descarga da energia 

armazenada na bobina sobre os resistores RB a RF (fase B e seguintes). A alteração do valor 
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da resistência para cada uma das fases a partir da segunda é obtida a partir do chaveamento 

das ignitrons Ig2 a Ig7. 

 
Fig. 4.1: Diagrama que indica o princípio básico de funcionamento do Sistema de A.O. do 

TCABR. 

 
Na fig. 4.2 apresentamos o esquema do circuito do Sistema de Aquecimento Ôhmico 

do TCABR a partir do qual foi construído o diagrama da fig. 4.1. Nesse circuito mostramos os 

componentes principais bem como elementos auxiliares. Os parâmetros principais do sistema 

encontram-se descritos na tabela 2.3. 

 
Fig 4.2: Circuito simplificado do Sistema de Aquecimento Ôhmico do TCABR onde são mostrados seu 

componentes principais [Che-79]. 
 

Nas condições iniciais do circuito de A.O. temos que todas as “Vacuum switch” (Vs1, 

Vs2 e Vs3) encontram-se fechadas e todas as ignitrons (Ig1 a Ig7) encontram-se abertas. 
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Com base nas duas figuras apresentadas descrevemos as várias fases de uma descarga 

apontando a participação dos diversos elementos do circuito em cada uma delas: 

FASE A: 

 Nesta fase, a ignitron Ig1 é acionada e a energia armazenada no banco de capacitores 

CAO, previamente carregado, é transferida para a bobina. Nesta fase o sistema se comporta 

como um circuito RLC e a resposta é ¼ de ciclo de uma senóide amortecida. 

FASE B: 

 No início desta fase entra em operação o circuito de extinção principal 1 composto 

pelo banco de capacitores C2 (140.10-6F x 9000V), a ignitron Ig2 e componentes a eles 

associados. No início desta fase o banco C2 é conectado ao circuito pela ignitron Ig2 que 

quando acionada gera uma corrente no sentido contrário à corrente de descarga do capacitor 

CA.O. o que acarreta a abertura da chave VS1. Simultaneamente é acionada automaticamente a 

ignitron Ig3 através do diodo D13 e da resistência R13, havendo a inversão da polaridade da 

tensão nos terminais da bobina de A.O. Neste instante é iniciado o processo de descarga da 

energia armazenada na bobina do Sistema de A.O. através da associação em série das 

resistências R, R1, e R2. Esse decaimento da corrente gera um alto campo elétrico toroidal no 

interior da máquina, podendo ocasionar a ruptura do gás, e também dar início ao crescimento 

da corrente de plasma. 

FASE C: 

 Nesta fase, a ignitron Ig4 é acionada, retirando a resistência R1 do circuito de descarga. 

Com a redução da resistência há uma diminuição na taxa de decaimento da corrente no 

primário do circuito e também do campo elétrico toroidal aplicado (tensão de enlace). Esse 

campo é menor que na fase anterior porém ainda alto em relação à fase seguinte. O plasma 

está se aquecendo e a resistividade caindo. A corrente de plasma continua crescendo e deverá 

atingir o início do patamar de corrente no final desta fase. 

FASE D: 

 Quando a corrente de plasma está próxima de seu valor de pico, a ignitron Ig5 é 

acionada, colocando os resistores R2, R3, R4 em paralelo, sendo que essa associação está em 

série com R. A corrente no primário do transformador de A.O. cai ainda mais lentamente, 

colocando a tensão de enlace num valor ainda mais baixo e estável. O início desta fase 

coincide com o início do patamar de corrente de plasma. 
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FASE E: 

 No início desta fase entra em operação o circuito de extinção auxiliar 3 composto pelo 

banco de capacitores C7 (140.10-6F x 9000V), a ignitron Ig7 e demais componentes 

associados. No inicio desta fase o banco é conectado ao circuito pela ignitron Ig7 que é 

acionada, gerando uma corrente de sentido contrário à corrente de descarga que passa através 

da chave Vs3, acarretando na abertura desta. Como conseqüência, a resistência R4 é retirada e 

a nova associação passa a ser formada pelas resistências R2 e R3 em paralelo em série com R. 

Esta fase forma o estágio intermédio para o patamar da corrente de plasma. 

FASE F: 

 Finalmente, nesta fase entra em operação o circuito de extinção auxiliar 2 composto 

pelo banco de capacitores C6 (180.10-6F x 6000V), a ignitron Ig6 e componentes associados. 

No inicio desta fase esse banco é conectado ao circuito pela ignitron Ig6 que é acionada, 

gerando uma corrente de sentido contrário à corrente que passa pela chave Vs2 e acarretando a 

abertura desta. Como conseqüência, a resistência R2 é retirada e a nova associação passa a ser 

formada pelas resistências R3 em série com R. Esta é a última configuração dos elementos do 

circuito de descarga do Sistema de Aquecimento Ôhmico e permanece inalterada até a 

descarga de toda energia armazenada no primário do transformador de aquecimento ôhmico. 

Esta fase coincide com o final do patamar da corrente de plasma indo até à extinção completa 

dessa corrente. 

Na tabela 4.1, são apresentados os elementos envolvidos no início de cada fase, a 

associação das resistências envolvidas para cada fase da descarga os intervalo de tempo, e a 

designação dada ao intervalo de tempo para as fases. 

 A título de ilustração, representamos na fig. 4.3 os perfis temporais da corrente 

e tensão na bobina primária do transformador de aquecimento ôhmico. Estes perfis foram 

obtidos, por simulação, na situação particular de uma descarga sem formação de plasma, a 

partir de um modelo “zero dimensional” mais geral e que escreveremos no item seguinte. As 

setas na fig. 4.3 indicam o ponto de disparo das ignitrons e entre os disparos das ignitrons 

encontra-se assinalada a fase correspondente. 
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Tabela 4.1: Comutação das Ignitrons e “Vacuum switches”, resistências equivalentes, e intervalo de tempo para 

cada fase de uma descarga do sistema de A.O. 

FASE Ignitrons e “Vacuum Switches” Resistência equivalente Intervalo de tempo 

A Ig1 ligada RRA =  t0 

B 
Ig2 ligada (Ext. Principal); Vs1 

aberta; Ig3 ligada 
RRRR 21B ++=  t1-t2 

C Ig4 ligada RRR 2C +=  t2-t3 

D Ig5 ligada R
R

RR
R*R

R*
RR
R*R

R
2

34

34

2
43

34

D +
+

+

+
=  t3-t4 

E 
Ig7 ligada (Extinção Auxiliar 2); Vs3 

aberta 
RR*

RR
R*R

R 2
32

32
E +

+
=  t4-t5 

F 
Ig6 ligada (Extinção Auxiliar 1); Vs2 

aberta 
RRR 3F +=  t5-t6 

 

 
Fig. 4.3: Perfil temporal da corrente (linha contínua) que circula na bobina primária do aquecimento ôhmico 

(It(t)) e da tensão (linha tracejada) sobre a bobina (V b.A.O), para uma descarga no TCABR sem formação de 

corrente de plasma. 
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4.2 - Modelo de descargas ôhmicas no Tokamak TCABR 
 

Neste item é apresentado um modelo que pretende descrever as descargas ôhmicas no 

TCABR. Com esse objetivo, descrevemos um conjunto de 5 equações diferenciais e 

discutimos as hipóteses e considerações teóricas associadas ao modelo representado por essas 

equações. As duas primeiras equações do modelo estão associadas aos circuitos primário e 

secundário do transformador de aquecimento ôhmico que a seguir descrevemos nos itens a e 

b, respetivamente. 

 
4.2.1- Equação do circuito primário do transformador de aquecimento ôhmico 

 

Durante a fase de descarga do banco de capacitores CAO sobre a bobina Lt (fase A), a 

corrente parte de zero e sobe até atingir o seu valor máximo. Durante o processo de 

transferência de energia, essa tensão vai diminuindo em módulo até atingir o valor nulo 

(instante em que a corrente no indutor primário é máxima). Para esta fase, vale a equação: 

 

∫ =++ 0
dt

)t(dI
L)t(RIdt)t(I

C
1 t

ttt
AO

  ,   (4.1) 

 
onde R é a resistência interna da bobina, Lt é a indutância da bobina do primário e It é 

a corrente que circula no circuito primário do transformador de aquecimento ôhmico. Tem-se 

ainda uma pequena perda de energia que é devida à dissipação, por efeito ôhmico, na 

resistência interna da bobina do sistema (R=0,048 Ω). 

A ruptura do gás no interior do vaso, que pode ocorrer na fase B, é obtida quando o 

campo elétrico E=Venlace/2πRo é maior que o valor do campo necessário para a ruptura do gás 

(veja cap. 3) a uma dada pressão. 

Uma vez obtida a ruptura do gás, o campo elétrico aplicado a seguir tem por objetivo 

aumentar a corrente de plasma até esta atingir seu valor de patamar (fase C). Com a aplicação 

de campos elétricos de menor intensidade nas fases D e seguintes, é mantido o patamar de 

corrente de plasma. A partir da fase B, e ocorrida a ruptura do gás, temos que considerar a 

resistência e indutância do plasma em nosso modelo. No circuito primário deve-se considerar 

não só a resistência e indutância mas também um termo que envolve a corrente de plasma 

refletida no primário. Nestas condições, a equação associada ao primário do transformador de  
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aquecimento ôhmico nas fases de B a F é dada por: 

 
 0)t(I)t(R)t(I

dt
dM)t(I

dt
dL ttPtt =+−    ,  (4.2) 

 
onde Rt é a resistência do primário para cada fase e M é a indutância mútua entre o primário e 

o secundário do transformador ôhmico dada por: 

 
 tP LLKM =     ,    (4.3) 

 
e K é o fator de acoplamento do transformador de A.O. A indutância de plasma Lp é dada por 

[Kal-86]: 

 

]
R6
a

4
7)

R2
a1)(

a
R8

[ln(R10.4L 2
o

2

o

2
o

o
7

P +−+= −π   ,  (4.4) 

 
onde Ro é o raio maior da máquina e a é o raio do plasma. 

 

4.2.2 - Equação do circuito secundário do transformador de aquecimento ôhmico 

 
Para a equação do circuito secundário vamos considerar as situações em que há 

formação de corrente de plasma e sem formação de corrente de plasma. 

Na primeira situação, consideramos que o secundário do transformador de 

aquecimento ôhmico é formado pela própria corrente de plasma, e descrita pela seguinte 

equação elétrica do circuito: 

 
0)t(I)t(R)t(I

dt
dM)t(I

dt
dL PPtPP =+−   ,   (4.6) 

 
Na situação em que não exista a ruptura do gás, a tensão induzida num fio elétrico 

colocado ao redor da máquina é dada por: 

 

dt
)t(dI

MV t
induzida =    ,    (4.5) 
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Para as restantes três equações do modelo são consideradas as equações de conservação 

da energia, das cargas elétricas e das partículas neutras. Essas equações são descritas nos itens 

a seguir. 

 

4.2.3 - Equação da conservação da energia 

 
Para a equação de balanço de energia, vamos considerar inicialmente apenas o efeito 

ôhmico como fonte de aquecimento e para as perdas consideramos as perdas globais 

representadas pelo tempo de confinamento de energia. Nessas condições, a conservação da 

energia é expressa pela equação [Hug-83]: 

 
 

eE

t
P

2
P

t E
)t(R)t(I

dt
dE

τ
−=   ,    (4.7) 

 
onde Et é a energia térmica total da coluna do plasma e τEe é o tempo de confinamento de 

energia para os elétrons. O membro esquerdo da equação dá a taxa de variação temporal da 

energia, Ip
2Rp é a energia total injetada no plasma por aquecimento ôhmico e E/τEe é a taxa de 

perda de energia para os elétrons. 

A energia térmica total (Et) das partículas contidas num volume V é dada por: 

 
 dVE

V
t ∫= µ    ,     (4.8) 

 
onde µ é a densidade de energia das partículas, dada pela relação: 

 
 )t(T)t(nK

2
3)t(T)t(nK

2
3

iibeeb +=µ   .   (4.9) 

 
Nesta relação, Kb é a constante de Boltzman, ne a densidade de elétrons; ni é a densidade de 

íons; Te é a temperatura eletrônica e Ti é a temperatura iônica. 

 Para o nosso modelo vamos considerar apenas a contribuição dos elétrons. Para a 

densidade e temperatura eletrônica vamos considerar perfis radiais parabólicos pois, além de 

serem simples, aproximam-se dos obtidos experimentalmente. Esses perfis são dados por: 
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 ])
a
r(1)[t,0(n)t,r(n 2

ee −=    e   (4.10) 

 
 ])

a
r(1)[t,0(T)t,r(T 2

ee −=    ,   (4.11) 

 
onde ne(0,t) e Te(0,t) são respectivamente a densidade e temperatura eletrônicas de pico no 

centro da coluna de plasma. 

Utilizando-se de uma aproximação cilíndrica para a coluna de plasma obtemos para a 

energia: 

 
 ∫=

a

0
bot rdr2)t,r(T)t,r(n

2
3KR2E π   ,    (4.12) 

 
e substituindo nesta expressão, os perfis definidos em (4.10) e (4.11) obtemos: 

 
 )t,0(T)t,0(n10.313,0E ee

19
t

−=    ,   (4.13) 

 
onde a temperatura é dada em eV. 

A partir deste ponto vamos designar densidade e a temperatura de pico no centro da 

coluna por ne(t) e Te(t), respectivamente. 

Por fim, substituindo a expressão da energia (4.13) na equação (4.7), obtemos uma 

equação diferencial envolvendo a temperatura eletrônica: 

 

)t(n
dt
d

)t(n
)t(T

)t(n10.313,0

)t(T)t(n10.313,0
)t(R)t(I

)t(T
dt
d

e
e

e

e
19

Ee

ee
19

p
2

p

e −
−

=
−

−

τ  . (4.14) 

 

Esta é a terceira equação do sistema de equações diferenciais que compõem nosso 

modelo. 

 

 

 

 

 



4 – Sistema de Aquecimento Ôhmico 

 

44

4.2.4 Equação da continuidade para as cargas eléctricas 

 
A quarta equação diferencial, que consideramos em nosso modelo, é a equação da 

conservação para as cargas [Che-84]: 

 

)t()t(ne)t(nD
t

)t(n
ione

2e ν=∇−
∂

∂   ,   (4.15) 

 
onde o termo do lado direito da equação corresponde à taxa de criação das partículas através 

do processo de ionização e o segundo termo do lado esquerdo corresponde à taxa de perda de 

partículas por difusão. 

Considerando um modelo unidimensional e fazendo a aproximação 2
e

2
e

2

a
n

x
n

−≈
∂

∂ , 

obtemos para a equação da continuidade: 
 

2
e

ion
e

a
)t(n

D)t()t(ne
dt

)t(dn
−= ν   ,    (4.16) 

 
onde νion é dada por [Kul-84]: 

 
 ionnion Vn ><= σν   ,     (4.17) 

 
onde nn é a densidade de partículas neutras e <σ.v>ion é freqüência de ionização dada por 

[Nrl-90]: 

 ]
)t(T

w
exp[

w

)t(T

w
)t(T

0,6

10V
e

ion
2

ion

2
1

e

ion

e

11

ion −
+

=><
−

σ   .  (4.18) 

 
Nesta relação wion é a energia de ionização do átomo de hidrogênio (wion=13,6 eV). 

 Para a taxa de perdas por difusão, vamos inicialmente calcular o coeficiente de difusão 

que pode ser escrito como: 

 
colisão

2
LrD ν=     .    (4.19) 

 
Nessa expressão, o termo νcolisão é a freqüência de colisão dos elétrons no plasma e rL é 

o raio de Larmor para os elétrons dado por: 
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c

T
L w

v
r =   ,      (4.20) 

 
onde Tv  a velocidade térmica média e 

e

T
c m

eB
w =  é a freqüência ciclotrônica. 

Considerando agora a expressão da velocidade média térmica dada por [Mit-73]: 

 

 2
1

e

eb
4

T )
m

TK10.28,9(v
π

=    .    (4.21) 

Substituindo-se na expressão (4.19), as expressões (4.20) e (4.21), obtemos o 

coeficiente de difusão: 

 

 
wm

)t(TK10.28,9
D 2

c

colisão

e

eb
4 ν
π

=    ,   (4.22) 

 
onde me é a massa eletrônica, e a freqüência de colisão dos elétrons com os íons e elétrons 

com as partículas neutras é dada por: 

 
eoeicolisão ννν +=   ,     (4.23) 

 
onde, νei é a freqüência de colisão elétrons-íons dada por [Miy-80]: 

 

 
2
1

e
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2
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2
3

ee
2
5

i
ei

m5,28

)t(T)t(nelnZ

ξπ

Λ
ν

−

=   ,    (4.24) 

 
onde Zi é a carga iônica, lnΛ é o logaritmo de Coulomb e ξo é a constante de permissividade 

do vácuo (ξo=8,85.10-12 F/m). 

A freqüência de colisão elétron-partícula neutra (νeo) é dada por [Nrl-90]: 

 

 2
1

e

e
n

28
eo )

m
)t(T

)(t(n10.2 −=ν   .    (4.25) 

 
Substituindo as expressões (4.24) e (4.25) em (4.23), e desta em (4.22) obtemos a 

expressão para o coeficiente de difusão clássico: 
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π
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Finalmente, substituindo a expressão anterior e também a expressão (4.17) na 

expressão (4.16) obtemos: 
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que é a quarta equação de nosso modelo. 

 

4.2.5 - Equação da conservação das partículas neutras 

 
Por fim vamos obter a equação da conservação das partículas neutras que será a quinta 

e última das equações diferenciais de nosso modelo. Nessa equação temos os termos de 

perdas e de fontes envolvendo as partículas neutras. A densidade de partículas neutras 

aumenta devido principalmente à injeção externa de gás ou então ao processo de reciclagem 

das paredes. Durante uma descarga, as paredes do vaso funcionam como fonte de gás, onde o 

gás adsorvido nas paredes é liberado, ionizando-se e passando a fazer parte da coluna de 

plasma (processo de reciclagem das paredes). Outra fonte de partículas neutras, considerada 

em nosso modelo, é a injeção de pulsos de gás por uma fonte externa (Injeçãoext). Nessa fonte 

podemos definir a quantidade, o fluxo e o intervalo de tempo de injeção do gás. Assumindo 

que o coeficiente de reciclagem é próximo à unidade, isto é, que a taxa de perdas por difusão 

é igual à taxa de criação de elétrons produzidos por ionização, temos para a conservação de 

partículas neutras [Kul-84]: 

 
 )t(Injeção)

a
D)(t(n)t(n

dt
d

.ext2ionen +−−= ν   ,  (4.28) 
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onde νion é dada por (4.17) e D o coeficiente de difusão dado por (4.26). 

Esta é a quinta equação do sistema de equações diferenciais que compõem nosso 

modelo. 

 

4.2.6 – Alguns parâmetros e expressões que fazem parte do sistema de equações final 
 
1) Fator de acoplamento do Sistema de Aquecimento do TCABR. 

Substituindo os parâmetros do TCABR, dados na tabela 2.1, na expressão 4.4 obtêm-se 

Lp=1,32.10-6(H). A indutância mútua entre os circuitos, foi calculada para o TCABR através 

do programa computacional [Equs],obtendo-se o valor de M=4,1.10-5 (H). Substituindo os 

valores de Lp, Lt e M na equação 4.3, obtemos um fator de acoplamento de K=0,383. 

 
2) Determinação da densidade inicial de partículas neutras. 

Da Lei de gases ideais temos: 

 

)K(T)K/atm(K
)atm(P2

n o
ambienteb

int
n =   ,    (4.29) 

 
onde Pint. é a pressão do gás no interior da câmara medida em atmosferas e Tambiente é a 

temperatura do gás no interior da câmara antes do disparo, que consideramos à temperatura 

ambiente ( Tambiente≈300 oK). O fator 2 na expressão anterior é devido à molécula de 

hidrogênio é diatômico nas condições PTN. 

Relembramos que, no TCABR, a pressão (Pext.) é medida por meio de um de um 

medidor, tipo “íon-gauge”, colocado na linha de bombeamento (fig. 2.4). Esta deverá ser 

corrigida por um fator de aproximadamente ½ , para o hidrogênio, para se obter o valor real 

da pressão no interior do vaso. 

 
3) Resistência do plasma. 

A resistência do plasma, no patamar de um pulso de corrente de plasma, onde 

dIp/dt≈0, é dada por: 
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onde l é o perímetro e A a área da coluna de plasma. 

A resistividade paralela de Spitzer η// [Che-74] é dada pelo inverso da condutividade 

entre elétrons e íons: 
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onde Zef é o número atômico efetivo. 

Considerando o perfil parabólico para a temperatura (equação 4.11) nessa última 

expressão e integrado em toda coluna de plasma, obtemos a expressão para a resistência do 

plasma: 
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lnZef10.26)t(R Λ−=   .    (4.32) 

 
Esta expressão é introduzida no sistema de equações diferenciais e permite o acoplamento 

entre as equações do circuito e as de conservação. Permite também obter o perfil da 

resistência de plasma numa descarga. 

 
4) Tempo de confinamento de energia τEe. 

O tempo de confinamento de energia dos elétrons, no patamar de corrente de plasma 

(regime estacionário), é definido pela razão entre a energia total armazenada na coluna de 

plasma pelos elétrons e a potência total injetada na coluna de plasma [Hug-83]. 

Existem relações entre os parâmetros da máquina e do plasma, e envolvendo o tempo de 

confinamento que são obtidas empiricamente a partir de resultados de uma ou várias 

máquinas, e que permitem fazer estimativas de parâmetros importantes. Essas relações são 

denominadas de leis de escala. Dentre as diversas leis de escala para o tempo de confinamento 

de energia dos elétrons, apresentamos duas bastante utilizadas: 

 

a) - Lei de escala do tipo Alcator A [Eji-82]: 

 
75,0

o
2

e
21

Ee qRan10.5,2 −=τ    ,   (4.33) 

 
onde q é o fator de segurança. 
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b) - Lei de escala de Pfeiffer-Waltz [Pfe-79]: 

 
2

o
25,1

e
22

Ee Ran10.6,5 −=τ    .    (4.34) 

 
Para o TCABR [Cha-84] verifica-se que, considerando-se os valores de projeto e os 

valores experimentais obtidos em Lausanne, o tempo de confinamento de energia para os 

elétrons mostra maior compatibilidade com a lei de escala Alcator A, onde tem-se que o 

tempo de confinamento de energia depende da densidade eletrônica e de fatores geométricos 

da máquina (a e Ro). 

 
5) Condições iniciais 

Para as condições iniciais, no instante de ruptura do hidrogênio e início da corrente de 

plasma, foram feitas as seguintes considerações: 

a-) a corrente no primário do transformador de Aquecimento Ôhmico é máxima; 

b-) a corrente de plasma (Ip) no instante inicial é nula; 

c-) temperatura eletrônica inicial (Teini) é de 7 eV. Este valor é considerado dentro dos 

valores previstos para um plasma frio resultante da pré-ionização; 

d-) para a densidade eletrônica inicial (neini) consideramos um valor de 10% da densidade 

inicial de partículas neutras. 

e-) para a densidade inicial (nnini) de partículas neutras consideramos o valor obtido a 

partir da expressão (4.29). 

 
Concluindo, o nosso objetivo no desenvolvimento deste modelo está na compreensão 

dos principais processos físicos envolvidos nas descargas, assim como na sua utilização como 

ferramenta para a otimização dos parâmetros ajustáveis do TCABR. Com base nesse modelo 

foi elaborado um programa que tem como entrada os vários parâmetros fixos da máquina bem 

como os dados ajustáveis. 

O programa é utilizado para simulação de descargas no TCABR e permite a obtenção de 

perfis temporais importantes, tais como: da corrente no primário do transformador de 

aquecimento ôhmico, da corrente de plasma, da temperatura eletrônica, da densidade 

eletrônica e da densidade de partículas neutras. 
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Os resultados deste programa são apresentados no capítulo 6 deste trabalho, onde é 

feita a comparação desses resultados com os resultados experimentais obtidos no TCA em 

Lausanne e no TCABR em nosso laboratório. 

Este programa computacional (apêndice A), permite mudanças na configuração dos 

vários parâmetros da máquina e do plasma, permitindo dessa forma a verificação fácil dos 

efeitos dessas mudanças nos perfis das descargas. Além disso, o conjunto de equações 

utilizadas encontra-se assente em princípios gerais da física e por estes motivos a sua 

aplicação pode ser estendida a outras máquinas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Sistema Vertical 
 

No capítulo anterior estudámos descargas, em modo Tokamak, no TCABR, 

envolvendo o Sistema de Aquecimento Ôhmico. Neste capítulo será discutido o sistema 

responsável pelo controle da posição da coluna de plasma no vaso. 

Nas máquinas Tokamak, a coluna de plasma tem a tendência de expandir-se e colidir 

contra as paredes do vaso. Por esse motivo, precisa-se de um campo magnético na direção 

vertical, que ao interagir com a corrente de plasma, crie uma força na direção contrária à 

expansão da coluna de plasma. O sistema responsável pelo posicionamento da coluna de 

plasma no centro do vaso é o Sistema Vertical. 

A força resultante da ação desse campo vertical é dada pelo produto vetorial do campo 

vertical com a corrente de plasma. Essa força deve equilibrar  a força de expansão resultante 

da diferença entre as da pressões cinéticas nas regiões internas e externas da coluna de plasma 

(fig. 5.1). A condição de equilíbrio MHD (magnetohidrodinâmica) para um plasma ideal (não 

resistivo) é dada pela seguinte equação [Wes-87]: 

 

 0Vp BXjP
>−>−>−

=∇    ,    (5.1) 

 

onde P é a pressão cinética, PJ
>−

 densidade de corrente de plasma e 0VB
>−

 o campo magnético 

vertical de equilíbrio. 
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Fig. 5.1: Corte transversal do Tokamak TCABR onde é representado a disposição das bobinas do 

Sistema Vertical (L1 a L8) e também as forças que atuam na coluna de plasma. As bobinas OH1, OH2, 

OH3, OH4, E1 e E2 são bobinas auxiliares para minimização do campo de erro (conectadas em série 

com as bobinas do Sistema de Aquecimento Ôhmico) e S representa a bobina do A.O. 

 
 O campo magnético vertical para o equilíbrio da coluna de plasma no centro do vaso 

(Bvo) é dado pela equação de Shafranov [Wes-87]: 
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onde PI  é a corrente de plasma, 0R  é o raio maior do toróide, a é o raio do plasma e Λ Sh é o 

coeficiente de assimetria do campo poloidal dado por: 
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il  é a indutância interna da coluna de plasma normalizada por unidade de 

comprimento dada por: 
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onde Bp é o campo magnético poloidal na superfície do plasma, Pβ (a) é a razão entre pressão 

cinética média e a pressão magnética poloidal na superfície do plasma, dada pela expressão: 
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β   ,     (5.5) 

 
e <P> é a pressão cinética média dada por: 
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O campo magnético poloidal )a(B p  gerado pela corrente de plasma é dado pela 

relação seguinte (Lei de Ampère): 

 

a..2
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)a(B P0
p π

µ
=    .    (5.7) 

 
Além do campo magnético vertical necessário para o posicionamento da coluna de 

plasma no centro do vaso, é necessário também que o índice de curvatura dado por: 
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−=     ,    (5.8) 

 
tenha o valor 0<n<3/2, na região do plasma [Muk-71]. 
 

A determinação do campo magnético, num ponto do espaço, criado por uma corrente 

que circula numa espira é utilizada a Lei de Biot-Savart: 

 

∫=
c 3
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R

Rxld.I
4

B
π
µ    ,     (5.9) 

 
onde dl é o vetor deslocamento infinitesimal ao longo da espira, I é a corrente que passa na 

espira, R é a distância entre o elemento infinitesimal (dl) e o ponto onde se pretende calcular o 

campo magnético. 
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A partir da configuração das bobinas do Sistema Vertical do TCABR obtivemos uma 

relação entre o campo vertical no centro do vaso e a corrente vertical, que é dada por: 
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Substituindo essa expressão em (5.2) obtemos: 
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Atribuindo os valores da máquina (ver tabela 2.1) à expressão anterior e tomando para 

o coeficiente de assimetria (5.3) um valor típico de ΛSh≈0,3 [Hof-83], obtemos: 

 
 P

2
V I10.4,1I −≈    .    (5.12) 

 
Desse resultado, concluímos que a corrente do vertical necessária para o 

posicionamento do plasma no centro do vaso deverá de ser de aproximadamente 1,4% da 

corrente de plasma. 

 
5.1 Descrição geral do Sistema Vertical no TCABR. 
 
 No item anterior fizemos, sucintamente, algumas considerações teóricas associadas ao 

campo vertical e ao equilíbrio da coluna de plasma. Neste item vamos descrever o 

funcionamento do Sistema Vertical e mais particularmente o sistema de controle associado ao 

posicionamento da coluna de plasma no centro do vaso do TCABR. 

 Vários são os tipos de sistemas de criação do campo vertical utilizados em máquinas 

Tokamak. Um sistema simples, utiliza apenas a descarga de um banco (ou bancos) de 

capacitores sobre a bobina vertical, sendo que o sistema é projetado e construído de maneira a 

se obter um perfil de corrente necessária à criação do campo vertical de equilíbrio. Nesse tipo 

de sistema não há realimentação (ver por exemplo o sistema associado ao Tokamak TBR-1 

[Sil-80]). Em sistemas de controle com realimentação, a corrente na bobina vertical é 

controlada por circuitos eletrônicos a partir de sinais da posição obtidos por detetores de 

posição da coluna do plasma. Esse é o tipo de sistema em uso no TCABR [Fon-98,Gal-
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98,Kuz-98] e utilizado na segunda fase de operação do TBR-1 [Rin-91]. Nesse tipo de sistema 

podemos utilizar controles dedicados ou introduzir no elo de realimentação um sistema 

programável (computador). Existem ainda sistemas de controle pré-programados, onde o sinal 

de referência para controle da corrente do vertical encontra-se previamente definido antes de 

cada disparo [Lis-99]. 

Quanto às características do sistema de controle, suas principais exigências são: 

estabilidade, resposta rápida, amortecimento e redução dos erros dentro de valores 

especificados [Oga-82]. 

Na tabela 2.2 encontram-se resumidos os parâmetros principais deste sistema. Na 

figura 5.2 temos o esquema geral do Sistema Vertical do TCABR que pode ser dividido em 

duas grandes partes, um bloco de potência e outro de controle. 

 
Fig. 5.2: Diagrama geral do Sistema Vertical do Tokamak TCABR. A parte A’ representa o bloco de potência do 

Sistema Vertical. As partes B’ e C’ representam o sistema de controle de posição da coluna de plasma com 

realimentação. 
 

 A parte A´ da figura 5.2 representa o bloco de potência associado ao Sistema Vertical 

onde se encontram representados: o banco de capacitores, os conjuntos de bobinas do vertical, 

os resistores de controle de corrente, “shunts” resistivos, etc. 

 As partes B' e C' da fig. 5.2 representam o sistema de controle com malha de 

realimentação para os ramos 1 e 2 respectivamente. A função do sistema de controle é atuar 

sobre a corrente que circula nas bobinas do Sistema Vertical. Este procedimento é feito 
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através da variação das resistências de potência, que estão em série com as bobinas verticais, 

controlando a corrente e, conseqüentemente, o campo magnético na região do plasma. Os 

sinais utilizados como entrada para a malha de realimentação do sistema são: tensão nas 

bobinas verticais (Vb), tensão no terminais da bobina coseno (Ucos) e tensão nos terminais da 

bobina seno (Usen). 

 Nos dois itens que se seguem descrevemos o bloco de potência e o bloco de controle 

associados ao do Sistema Vertical. 

 
5.1.1- Bloco de potência do Sistema Vertical do TCABR 
 

O bloco de potência do Sistema Vertical do TCABR é formado por: um conjunto de 

oito bobinas verticais divididas em dois grupos de 4 bobinas cada e representadas por Lv1 e 

Lv2 (fig.5.2-A'), um banco de capacitores eletrolíticos C (5Fx400V) e os conjuntos de resitores 

ajustáveis (Rv1 ou Rv2). Na figura 5.3 apresentamos o circuito simplificado da parte de 

potência do Sistema Vertical. 

A energia necessária para a geração da corrente nas bobinas do Sistema Vertical é 

armazenada em um banco de capacitores eletrolíticos de 5 Farads com tensão máxima de 400 

Volts. Este banco de capacitores alimenta dois circuitos LR em paralelo, formado por dois 

grupos de 4 bobinas cada (fig. 5.1), e designados por: Lv1 (bobinas L1, L2, L3 e L4) e Lv2 

(bobinas L5, L6, L7 e L8). Em cada grupo, as bobinas estão conectadas em série. 

 Com as bobinas do Sistema Vertical podemos ter três modos de operação: campo 

vertical, campo horizontal e campo de indução para a pré-ionização e limpeza por descarga 

(descrito no capítulo 3). 

A soma das correntes que circulam nos ramos 1 e 2 (Iv1 e Iv2 respectivamente) 

determinam o campo vertical e a diferença dessas correntes criam a componente horizontal do 

campo, permitindo assim o controle da posição do plasma horizontal e vertical de forma 

independente. A corrente em cada um dos ramos (Iv1 ou Iv2) está limitada em 2 kA. 

 Os dois grupos de resistores variáveis de potência permitem colocar, em cada um dos 

ramos do circuito, resistências entre 0,0197 Ω e 25 Ω durante a descarga. Fora das descargas a 

resistência é infinita(circuito em aberto). 
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Fig. 5.3: Circuito simplificado do bloco de potência do Sistema Vertical onde são mostrados seus componentes 

principais. 

 
Cada um dos ramos do Sistema Vertical do TCABR tem 120 estágios resistivos e o 

valor da resistência é obtido pela colocação em paralelo de um certo número dos estágios 

apresentados na tabela 5.1. A resistência total inserida no circuito em função do número de 

estágios colocados em paralelo é mostrada graficamente na figura 5.4. 

 
Tabela 5.1: Valores dos resistores de cada estágio resistivo e para cada ramo do Sistema Vertical do TCABR. 

Estágios Valor das resistências (Ω) Resistência de cada estágio (Ω) 

1 a 2 150  25 

3 a 37 45 7,5 

38 a 44 40 6,67 

45 a 51 33 5,5 

52 a 58 27 4,5 

59 a 65 22 3,67 

66 a 71 18 3 

72 a 79 15 2,5 

80 a 85 12 2 

86 a 91 10 1,67 

92 a 97 8,5 1,42 

98 a 102 7,2 1,2 

103 a 112 6,2 1,03 

113 a 120 4,7 0,78 
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Devido ao fato que a resistência total inserida no circuito não ter uma dependência 

linear com o número de estágios acionados, tem-se que introduzir no elo de realimentação um 

bloco não linear para compensar essa não linearidade. Por razões de projeto [Kel-81] foram 

introduzidos no elo de realimentação dois blocos não lineares, hiperbólico e o logarítmico, 

que operam em duas regiões diferentes. 

 

 
Fig. 5.4: Resistência total inserida no circuito em função dos estágios resistivos ativados. 

 

A região hiperbólica compreende os estágios (grupos de resistores) de 1 a 37. Na 

figura 5.5 encontra-se representado o valor da resistência total em função do número de 

estágios ativados para a região hiperbólica. É também representada e a curva de melhor ajuste 

para estes valores. 
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Rv=55*exp[-n/1.2]+1.5*exp[-n/16.5]

Região Hiperbólica

Data: Data1_B
Model: ExpDecay2
Chi^2 = 0.06275
y0 0 ± 0
x0 0 ± 0
A1 54.95571 ± 1.40533
t1 1.19345 ± 0.03597
A2 1.49967 ± 0.26933
t2 16.53495 ± 3.31545

RV
(Ω)

estágios (1 a 37)

 
Fig. 5.5: Curva mostrando a dependência da resistência total em função do número de estágios ativados 

para a região hiperbólica. Mostra-se também a curva de melhor ajuste para os pontos (em vermelho). 
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A melhor curva (representada a vermelho) ajustada aos valores dos resistores é dada 

pela relação: 

5.162.1 .5.1.55)(
n

eenR
n

v

−

+=
−

  ,     (5.13) 

 
onde Rv(n) é a resistência quando os n primeiros estágios são inseridos no circuito. 

A região logarítmica compreende os estágios de 38 a 120. Na figura 5.6 encontra-se 

representado os valores resistivos correspondentes ao número de estágios ativados para a 

região hiperbólica e a curva de melhor ajuste para estes valores.  Para a região logarítmica a 

melhor curva (representada em vermelho na figura 5.6) é dada por: 
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onde Rv(n) é a resistência equivalente na região logarítmica para número n de estágios 

ativados. 

40 50 60 70 80 90 100 110 120
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20 Data: BData1_B
Model: ExpDecay1
Chi^2 = 6.0793E-8
y0 -0.00089 ±0.00015
x0

3
±0

A1 0.20498 ±0.00013
t1 35.30185 ±0.06829

Rv=-9*E-4 + 0.2*exp[-(n-38)/35.3]

Região Logarítmica

Rv
(Ω )

numero estágios

 
Fig. 5.6: Curva mostrando a dependência da resistência total em função do número de estágios 

para a região logarítmica e a curva de melhor ajuste (em vermelho). 

 
Por fim, os diodos de roda-livre (“Freewheel”) DFw1 e DFw2, representados na figura 

5.3, formam o circuito de proteção e entram em condução quando a tensão sobre o grupo de 

bobinas (LV1 ou LV2) é invertida. Essa situação ocorre nos seguintes casos: quando os estágios 

resistivos colocam uma impedância infinita nos ramos ou na situação em que o capacitor é 

totalmente descarregado. Os diodos evitam que se tenha tensões inversas nos bancos de 

capacitores. 

 A seguir descreve-se o bloco de controle que é colocado no elo de realimentação do 

sistema. 
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5.1.2 - Sistema de controle da posição do plasma 
 
 Na figura 5.2, blocos B’ e C’, encontra-se representado o sistema de controle da 

posição da coluna de plasma para o TCABR. A função deste sistema é comparar o sinal de 

referência (Vref.), que pretendemos obter na saída do sistema, com o sinal real medido na saída 

do sistema (Vrealim.) e que está associado à posição do plasma. O resultado desta comparação é 

o sinal de erro do sistema de controle (veja ponto A do bloco B’ da fig. 5.2) que, depois de 

integrado é aplicado na entrada da placa logarítmica (ponto C do bloco B’ da fig. 5.2). 

 A tensão de enlace (Venlace) é utilizada no TCABR para a formação do sinal de 

referência (Vref.) no sistema de controle do vertical. Ao sinal de tensão de enlace é ainda 

adicionado um pequeno nível de tensão DC (Voffset), de forma a se ajustar a posição desejada 

da coluna de plasma. Outro sinal que poderia também ser usado para sinal de referência seria 

a corrente de plasma, mas o perfil da tensão de enlace, em nossos testes, apresentou-se como 

uma boa escolha como sinal de referência no posicionamento da coluna de plasma. Esse sinal 

apresenta boa reprodutibilidade além de ser um sinal de fácil obtenção. 

 Os principais sinais utilizados na realimentação (Vrealim.) do sistema de controle da 

posição da coluna de plasma são: sinal de tensão das bobinas do vertical (Vb), sinal da bobina 

coseno (Ucos) e sinal da bobina seno (Usen) integrados. O sinal Vrealim é dado por: 

 

espúriosbrea VdtUKUKdtUKVKV ++++= ∫∫ ...... sin4cos3cos21.lim  , (5.15) 

 
onde Vespúrios é o sinal de tensão produzido pelos campos espúrios, e K1, K2, K3, K4 são os 

ganhos ajustáveis de cada sinal. 

A seguir discute-se os termos que formam o sinal de realimentação expresso na relação 

acima.  

• Tensão nos terminais das bobinas do vertical (Vb). É o sinal principal da malha de 

realimentação do sistema de controle. 

• Integral do sinal da bobina cosseno. Permite a determinação do deslocamento horizontal 

do centro da coluna de plasma. 

• Sinal direto da bobina cosseno (Ucos) - Torna a resposta do sistema mais rápida às 

mudanças das condições do plasma (termo diferencial no sistema de controle). 
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• Sinal integrado da bobina seno – Permite determinar a posição vertical da coluna de 

plasma. 

• Vespúrios. Este sinal é usado para a compensação dos campos espúrios detectados pelas 

bobinas magnéticas cosseno e seno. Em particular, este sinal tem origem no acoplamento 

com o campo magnético gerado pelo Sistema Vertical, o que torna necessária a adição de 

uma amostra da corrente do vertical (Iv) que permita o desacoplamento do sinal do campo 

vertical na bobina cosseno. 

A realimentação nos dois módulos é feita de maneira idêntica, apenas o sinal da 

bobina seno é invertida num dos ramos em relação ao sinal de tensão da bobina seno para o 

outro ramo. Esta diferença permite o controle da posição vertical da coluna de plasma. 

Da equação (5.12) vemos que a corrente que circula na bobina vertical necessária ao 

equilíbrio da coluna de plasma no centro do vaso é proporcional à corrente de plasma, a 

menos dos parâmetros Pβ  e il . Com uma escolha adequada dos coeficientes (K1 a K4) da 

combinação linear na equação 5.15, o posicionamento da coluna de plasma fica independente 

de parâmetros não lineares [Kel-80]. Desta forma conclui-se que o termo principal para o 

sistema de controle da posição horizontal do plasma deve seguir aproximadamente a forma da 

corrente de plasma. 

Na tabela 5.2 tem-se os ganhos para as bobinas de plasma , seno e cosseno utilizadas 

no Tokamak TCABR. 

 
Tabela 5.2: Características das bobinas magnéticas em uso no sistema de controle do TCABR: corrente de 

plasma (RPA ou RPB), posição horizontal do centro da coluna de plasma (RCA ou RCB) e posição vertical do 

centro da coluna de plasma (RSA ou RSB) [Vuo-97]. 

Bobina 
Corrente de plasma (Ip) 

RPA e RPB 

Bobina Cosseno 

RCA ou RCB 

Bobina Seno 

RSA ou RSB 

Constante 

Característica. 

KsA = 0,0865±0,0018 

KsB = 0,0865±0,0018 

(mVs/KA) 

Kh = 10,38±0,17 

(µVs/KAcm) 

Sinal nulo= -1,90 cm 

Kv = 14,66±0,24 

(µVs/KAcm) 

Sinal nulo= -0,93 cm 

Relação entre valor 

medido pelas bobinas. 

Magnéticas e o valor 

da grandeza física 

correspondente. 
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A seguir são apresentados os módulos de maior interesse no estudo do sistema de 

controle do vertical são os módulos regulador e logarítmico. A função do modo regulador é 

determinar o sinal de erro do sistema, formando assim o elemento principal de um controle 

Proporcional-Integral-Diferencial (P-I-D) [Oga-82]. A função do módulo logarítmico é 

linearizar o sistema uma vez que a corrente que circula nas bobinas do vertical não é 

proporcional à tensão de comando (entrada do conversor analógico-digital) pois, conforme já 

discutimos, a resistência da associação dos resistores varia de forma não linear com a tensão 

de entrada no conversor analógico digital (fig. 5.4). 

 A seguir descreve-se cada um destes módulos. 

 
5.1.2.1 Placa reguladora 

 
 Os sinais principais na entrada da placa reguladora são: a tensão de referência (Vref.) 

formado a partir da soma da amostra da tensão de enlace com um nível de tensão constante, e 

o sinal vindo da malha de realimentação (Vrealim.) dado pela equação 5.15. Na figura 5.7 

encontra-se representada a placa reguladora. 

 
Fig. 5.7: Diagrama de blocos da placa reguladora. 

 
No ponto A tem-se a diferença dos sinais de referência e de realimentação obtendo-se, 

assim, o valor do erro do sistema de controle do vertical. No ponto B tem-se o sinal de erro 

integrado. O valor da tensão de saída da placa reguladora (Vsr) é: 

 

 ∫ −= dtVV
CR

V rearef
rr

sr .(
.
1

lim)    ,   (5.16) 

 
onde, para o circuito do TCABR, Rr=39.103 Ω e Cr=47.10-9 F. O sinal de saída do modulo 

regulador é aplicado na entrada do modulo logarítmico (ponto C, fig. 5.2). Se esse sinal  

for ≤0,6 V todos os estágios ficam ao corte, impedindo desta forma a circulação de corrente 
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nas bobinas do Sistema Vertical. Para Vsr >0,6 V os estágios serão comutados de acordo com 

estudo a apresentar no próximo item. 

 

5.1.2.2 Placa logarítmica 

 
 Na figura 5.8 apresenta-se o diagrama de blocos do módulo logarítmico. Os sinais de 

entrada dessa placa são: a tensão de saída da placa reguladora Vsr e a corrente nas bobinas do 

Sistema Vertical (Iv/250). O sinal de saída da placa logarítmica pode variar entre 0 Volts e 2,5 

Volts. Com esta excursão é possível comandar todos 120 estágios dos resistores de potência. 

O sinal de corrente para cada um dos conjuntos de bobinas verticais (Iv/250) é obtido a partir 

de um “shunt” resistivo de 0,1 mΩ. 

 
Fig. 5.8: Diagrama de blocos da placa logarítmica. 

 
Os sinais de corrente i1 e i2 na entrada da placa logarítmica estão relacionados pela 

seguinte equação: 

 

2

1
10log2

i
iVd =   (V) ,      (5.17) 

 
onde i1 é dado por: 

 

R

sr

R
Vi =1    ,     (5.18) 

 
onde RR=2,7.103 Ω. 

A amostra do sinal de corrente nas bobinas do vertical ( 2i ) é dada pela relação: 
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i

V
2 R

1
250
I

i =   ,      (5.19) 

 
onde Ri=2,7.103 Ω. 

A linearização do sinal é feita pelos módulos hiperbólico e logarítmico. A operação do 

sistema numa ou noutra região depende do nível do sinal Vd. As funções de transferência bem 

como a delimitação de cada região para são dadas por: 

 

 
1

2
1

10
+−

=
dV

chV   para Vd >0 [região hiperbólica (0<n<38)] , (5.20) 

 
 dcl V9,4V −= ,  para Vd <0 [região logarítmica (38≤n≤120)],  (5.21) 

 

A excursão da tensão de saída de cada um dos ramos está entre 0 V e 10 V. Na 

situação em que 0<DV , o ramo hiperbólico fica saturado ( 10, =SaturadoHV  Volts). A tensão de 

entrada (Vc) do ADC (conversor analógico-digital) é obtida pela soma das saídas dos ramos 

hiperbólico(eq. 5.20) e logaritmo(5.21) e multiplicadas cada uma delas pelos valores de 

KH=0,077 e KL=0,2 (fig. 5.8) respetivamente. Estas constantes (KH e KL) são ajustadas de 

modo a que a tensão de entrada no ADC (0<Vc≤2,5 V) permita comutar todos os 120 estágios 

resistivos (1≤n≤120). A partir das considerações acima, temos que a tensão de saída do 

módulo logarítmico VC ( que é a tensão de entrada no ADC) em função dos sinais de entrada 

desse módulo (Vsr) e IV é dada pelas relações: 

 
 

sr
V

V
I

*77,0   vd>0  [região Hiperbólica (0<n<38)]         ,  (5.22) 

Vc =  
 ).250log(.96,177,0

V

sr

I
V

−  vd<0 [região Logarítmica (38≤n≤120)]   . (5.23) 

 
 O número de resistores ativados (n) em função da tensão de entrada do ADC é dado 

por: 

 
 CV.48n =   .      (5.24) 
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O sinal VC é digitalizado a partir de um conversor analógico-digital de 8 bits é a seguir 

decodificado por um descodificador de 8 bits. O sinal descodificado comanda cada um dos 

estágios de resistores. O diagrama simplificado do circuito responsável pela comutação de 

cada estágio resistivo é apresentado na figura 5.9. 

 
Fig. 5.9: Diagrama de blocos do circuito de ativação de um estágio resistivo. 

 

 A ativação de um estágio resistivo é feito a partir de um circuito de comando (“drive”) 

(figura 5.9), que comanda simultaneamente seis resistências de igual valor e a resistência 

equivalente é colocada em série com as bobinas verticais do ramo. O valor dos resistores para 

cada estágio está apresentado na tabela 5.1. 

 A seguir apresenta-se uma série de perfis temporais de sinais importantes do Sistema 

Vertical do TCABR por nós obtidos durante os testes que realizamos [Fon-98]. Nestes testes o 

sinal de referência (Vref.) usado é obtido a partir de um gerador de funções com um perfil 

parecido com o da tensão de enlace (figura 5.10-a). Na figura 5.10-b temos o sinal de tensão 

aos terminais da bobina vertical. Uma amostra deste sinal é utilizado para a malha de 

realimentação (eq. 5.15, com K1=1/60). Nestes testes, como não há formação de plasma, não 

consideramos os sinais das bobinas cosseno e seno (K2=K3=K4=0 na eq. 5.15). A tensão 

inicial do banco de capacitores do Sistema Vertical foi de 144 V. O sinal de erro do sistema 

de controle do vertical (fig. 5.10-c) é obtido pela diferença entre os sinais de Vref. e Vrealim.. 

Nas figuras 5.10-d e 5.10-e mostram-se, respectivamente, o sinal de erro integrado e o perfil 

de corrente no ramo 1 do Sistema Vertical. 
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Fig. 5.10: Perfis temporais obtidos no Sistema Vertical do TCABR para uma tensão inicial no banco do vertical 

de 144 V: a) Vref – sinal de referência obtido a partir de um gerador de sinais b) tensão aos terminais de um dos 

ramos do Sistema Vertical (Vrealim.) c) sinal de erro do sistema de controle e) Vsr – tensão na saída do módulo 

regulador f) corrente no ramo 1 do sistema vertical. 

 
 Na figura 5.11-a, é mostrado o perfil temporal medido para Vd e em 5.11-b mostra-se 

o perfil calculado a partir da eq. 5.21. Como Vd<0, o perfil temporal no ramo hiperbólico 

encontra-se saturado em torno de 10 V. Em 5.11-c mostra-se o perfil medido à saída do ramo 

logarítmico e em 5.11-d encontra-se representado o perfil calculado a partir da eq. 5.21. Por 

fim, na figura 5.11-e é mostrado o perfil da tensão à saída do ramo logaritmo e em 5.11-f é 

mostrado o mesmo perfil calculado a partir da equação 5.21 e do perfil de Vd obtído 

experimentalmente. (fig. 5.11-a). 

  

 
Fig. 5.11: Perfis temporais obtidos durante os testes da placa logarítmica: a) perfil da tensão Vd (em vermelho); 

b) Mesmo perfil obtido a partir da eq. 5.17 (em preto) c) tensão à saída do ramo hiperbólico e comparação com o 

resultado obtido a partir da condição de saturação para vd <0 e) tensão à saída do ramo logarítmo (em vermelho) 

f) perfil obtido a partir da eq. 5.21 e do perfil experimental de Vd. 
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Na figura 5.12-a é mostrada a tensão medida na de entrada do ADC e na fig. 5.12-b 

mostramos o mesmo perfil, mas agora obtido a partir das eq. 5.22 ou 5.23. Na figura 5.12-c 

tem-se o perfil para a resistência colocada num dos ramos do Sistema Vertical obtido a partir 

das equações 5.13 e 5.14. Por fim, na figura 5.12-d é mostrado o número de estágios ativados, 

calculado a partir da tensão de entrada medida na entrada do ADC e da eq. 5.24. 
 

 
Fig. 5.12: Perfis temporais obtidos para: a) Tensão entrada do ADC; b) mesmo valor calculado a partir das 

equações 5.22 ou 5.23; c) resistência colocada no sistema calculada a partir das equações 5.13, 5.14 e 5.24 d) o 

número correspondente de estágios ativados calculados a partir da eq. 5.24 e do perfil dado na figura 5.11-f. 

 
 Verificamos que os perfis medidos durante os testes apresentam uma boa 

compatibilidade com os valores obtidos a partir das equações. 

No capitulo 6, é feita uma analise deste sistema no controle de um pulso real obtido no 

TCABR e também estudos a respeito da intensidade e configuração do campo magnético 

gerado pelo Sistema Vertical na região do plasma. 



 

 

 

 

 

 

 
 

6- Resultados e discussão 

 
Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados experimentais, obtidos com 

os vários sistemas do TCABR, bem como os resultados das simulações obtidos a partir dos 

modelos que examinamos nos capítulos anteriores. Inicialmente discute-se as condições de 

ruptura do hidrogênio no TCABR com base no modelo exposto no capítulo 3. A seguir são 

apresentados os resultados obtidos com o Sistema Vertical, bem como um mapeamento da 

intensidade e do índice de curvatura do campo vertical na região do plasma. Por fim, são 

analisados os resultados obtidos com o modelo desenvolvido no capítulo 4, onde 

apresentamos simulações para descargas no TCABR para várias condições da máquina. Os 

resultados obtidos com esse modelo são comparados com os obtidos experimentalmente com 

descargas recentes do TCABR e com descargas obtidas no TCA em Lausanne. 

 

6.1 – Condições de ruptura e formação da corrente de plasma no TCABR 

 
Neste item vamos comparar as curvas limites que determinam a região de ruptura do 

hidrogênio, obtidas a partir do modelo exposto no capítulo 3 e aplicado ao TCABR, com os 

resultados experimentais obtidos na máquina. 

 O resultado experimental mais importante relacionado com a ruptura do gás em um 

Tokamak é a curva de ruptura (ou curva de “breakdown”). A importância da obtenção dessa 

curva está em delimitar-se a região, envolvendo a pressão e campo elétrico, onde pode ocorrer 

a ruptura do gás e dar-se início à formação da corrente de plasma. Os fatores principais que 

determinam esse processo são o campo elétrico aplicado ao gás e a pressão. Outros fatores 
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como campo magnético toroidal, campos de erro e grau de ionização inicial também 

interferem no processo. 

 Para a obtenção experimental da curva de ruptura varremos, numa certa região, a 

pressão de preenchimento e o campo elétrico (ou a tensão de enlace), e deste modo 

determinamos os pontos onde a ruptura ocorre. A variação da tensão de enlace é feita a partir 

da variação da tensão no banco principal do Sistema de Aquecimento Ôhmico. 

 Nos experimentos de ruptura do gás, bem como nas descargas em modo tokamak, o 

campo magnético toroidal utilizado foi de ≈1,1 T obtido a partir de uma corrente nas bobinas 

toroidais de ≈46 kA. A corrente foi determinada a partir da tensão nos terminais de um 

“shunt” resistivo, de valor 6µΩ, e colocado em série com a bobina toroidal. Na fig. 6.1 

mostra-se um perfil temporal típico da corrente na bobina toroidal, durante um pulso em 

modo Tokamak, onde pode-se ver que o tempo de subida é de cerca de 2s e que o patamar 

tem cerca de 1,8s de duração. 

 
Fig. 6.1: Corrente na bobina do Sistema Toroidal do TCABR. 

 
 O ponto A da figura anterior, indica o instante em que a bobina toroidal é energizada. 

No intervalo de tempo entre B e C (≈150 ms) dá-se a descarga do Sistema de Aquecimento 

Ôhmico com a conseqüente formação da corrente de plasma (regime de operação Tokamak). 

No instante D é desligada a alimentação das bobinas do toroidal e tem-se um decaimento 

exponencial da corrente. 

 O valor do campo elétrico é obtido pelo quociente entre a tensão induzida sobre um fio 

colocado ao redor do vaso e o perímetro desse mesmo fio (2π0,83=5,22 m). O valor da 
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pressão, que apresentamos na curva de ruptura, é o medido no interior do vaso e seu ajuste é 

feito manualmente através do controle manual de uma válvula de injeção de gás tipo agulha. 

 Na fig. 6.2 são apresentados os sinais de corrente de plasma e tensão de enlace numa 

situação em que a pressão no vaso é de 6,6.10-5 mbar. Podemos observar a existência de um 

tempo de atraso (tatr≈0,45 ms) entre a aplicação do campo elétrico e o início da corrente de 

plasma. Este tempo de atraso apresenta um valor aproximadamente constante para toda a 

região de ruptura do gás. 

 
Fig. 6.2: Início da corrente de plasma depois da aplicação do campo elétrico para uma pressão de 6,6.10-5 mbar. 

 
 Uma indicação da densidade inicial de elétrons existente dentro do vaso antes da 

ruptura é dada pela constante A. Este valor pode ser estimado experimentalmente utilizando a 

expressão 3.3 e desprezando a taxa de perdas β. Obtém-se assim o limite superior para o valor 

de A: 

 
 ioncrtA ν≈    ,     (6.1) 

 
onde tcr é o tempo crítico e νion é a taxa de ionização. Substituindo as expressões 3.3 e 3.6 na 

expressão 6.1 obtemos: 

 
 E)

p
E(ft10.46,3A atr

3≈    ,    (6.2) 

 



Capítulo 6- Resultados e discussão 71

 Uma estimativa mais direta de A pode ser obtida fazendo a integral da curva da 

variação do campo elétrico em função do tempo, considerando os limites de integração desde 

o inicio da aplicação do campo elétrico e o aparecimento da corrente de plasma, ao invés de 

assumir-se um valor constante para o campo elétrico. Nessa situação o valor de A é dado por: 

 

 ∫=
atrt

0

3 Edt)
p
E(f10.4,3A        (6.3) 

 
 Uma outra forma de estimar o valor de A é partindo da própria definição do parâmetro 

dado pela equação 3.26. Como não é possível medir de momento o valor da densidade inicial 

de elétrons livres, podemos fazer variar o seu valor entre 1 e 1014 elétrons/m3, obtendo-se 

desta forma um intervalo para os possíveis valores de A. Conforme pode ser visto pela fig. 

6.3, o valor de A encontra-se entre 8 e 41. Para os nossos cálculos, pressupomos que o valor 

de densidade eletrônica inicial esteja em torno de 1013 elétrons/m3, fazendo corresponder a A 

o valor de 10,9. 

 

 
Fig. 6.3: Dependência do parâmetro A com a densidade eletrônica inicial. 

 
Na fig. 6.4 são representados os limites teóricos da região de ruptura do hidrogênio 

para o TCABR, conforme discutimos no capítulo 3, e a curva de ruptura obtida 

experimentalmente. 
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Fig. 6.4: Representação das curvas teóricas para o TCABR expressas pelo modelo apresentado no cap. 

3. Na curva (A) tem-se o efeito da deriva toroidal, na curva (C) o efeito da efetivação de campo elétrico, 

a curva (D) representa uma curva limite de ruptura para pressões elevadas. O efeito dos campos 

espúrios é mostrado na curva (E). A curva experimental de ruptura do hidrogênio obtida no TCABR é 

representada por (B). Entre parêntesis encontram-se os valores de E/p para cada ponto experimental da 

curva de ruptura. 

 
A curva experimental de ruptura para o TCABR (curva B da fig. 6.4) foi obtida pelo 

procedimento experimental descrito acima e as curvas teóricas foram obtidas a partir do 

modelo apresentado no capítulo 3, onde foram utilizados os parâmetros do TCABR. A seguir 

são discutidos os restantes parâmetros utilizados nas equações limites de ruptura do gás. 

Junto aos pontos experimentais mostrados na fig. 6.4 encontram-se representados, 

entre parêntesis, os valores da razão E/p. Podemos observar que os valores de E/p, para o 

TCABR, encontram-se entre 2,9.107 e 5,9.108 (V.m-1.bar-1). Até onde sabemos não estão 

disponíveis dados de α/p para E/p > 76,7.106 (V.m-1.bar-1) o que nos obrigou a extrapolar a 

curva dada na fig. 3.4. Da extrapolação feita obtemos o valor de α/p≈2,5.106 (m-1.bar-1). para 

um valor de E/p≈6 108. 
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 Substituindo os valores de A=10,9, α/p=2,5.106 e os parâmetros do TCABR na 

equação 3.27 obtemos a curva limite de ruptura para o hidrogênio e representada por A da fig. 

6.4. 

 A curva C da fig. 6.4, foi obtida substituindo-se os valores de α/p e A, acima 

referidos, na expressão 3.30. Consideramos um tempo de efetivação do campo elétrico τE no 

plasma de 0,15 ms. 

 A curva D da fig. 6.4 é a curva limite de ruptura para pressões altas. O valor de α 

estimado para essa região foi de 7,2.10-2. Substituindo os valores de A, τE e α, estimados 

anteriormente, na expressão 3.31 obtemos a curva D da fig. 6.4. 

Finalmente para a curva E da fig. 6.4, consideramos a equação 3.29 e consideramos 

um campo de erro de 4 gauss, obtido experimentalmente. 

Em conclusão, para a região de baixas pressões utilizamos um valor para f(E/p), que 

até onde sabemos, não consta da literatura, mas foi obtido a partir de uma extrapolação dos 

dados existentes. Outra questão foi a determinação do valor de A (parâmetro que estima a 

densidade eletrônica inicial). Em nossos cálculos partimos da própria definição de A e com 

isso conseguimos um ajuste razoável para a curva associada a deriva toroidal (fig. 6.4, curva 

A). 

Verificamos, pelos resultados, que existe uma boa concordância entre os resultados 

experimentais e os previstos pelo modelo e que este pode ser utilizado como instrumento para 

se verificar os efeitos de diversos fatores nas condições de ruptura do gás na máquina. 

 

6.2 – Resultados do Sistema Vertical no controle de um pulso de plasma 

 
 Neste item é analisado o funcionamento do Sistema Vertical, e de seu efeito no 

controle da posição de um pulso de corrente de plasma obtido no TCABR, fazendo uso da 

descrição feita no capítulo 5. No pulso que aqui utilizaremos (fig. 6.5), a corrente de plasma 

foi obtida a partir de uma tensão inicial no banco principal do Sistema de Aquecimento 

Ôhmico de 3,4 kV, uma tensão inicial no banco vertical de 160 V e uma pressão no interior 

do vaso de 1,4.10-4 mbar. Neste disparo, o início da corrente vertical foi sincronizada com o 

disparo das ignitrons I2 e I3 do Sistema de Aquecimento Ôhmico (cap. 4). 
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 Na fig. 6.6.a encontra-se representado o perfil da corrente média (média das correntes 

que passam nos dois ramos, representados nas fig. 6.5.c e 6.5.d) Sistema Vertical (linha 

contínua vermelha) e o perfil da componente vertical do campo magnético criado por essa 

corrente e calculado a partir da expressão 5.10 (linha tracejada azul). A diferença das 

correntes nos dois ramos do Sistema Vertical, representada na fig. 6.6.b, cria um campo 

horizontal que é responsável pelo posicionamento vertical da coluna de plasma. 

 
Fig. 6.5: Representação dos perfis temporais para o pulso 253. a) corrente de plasma; b) tensão de enlace; c) 

corrente no ramo 1 do Sistema Vertical (Iv1); d) corrente no ramo 2 do Sistema Vertical (Iv2); e) tensão de 

comando na entrada do ADC f) Sinal de Hα em unidades arbitrárias g) tensão aos terminais da bobina cosseno 

integrado; h) tensão aos terminais da bobina seno integrado. 
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Fig. 6.6: Perfis temporais no TCABR para uma tensão inicial no banco do sistema vertical de 160 V: a) corrente 

total no sistema vertical e respectivo campo magnético vertical criado pela corrente média que circula nos dois 

ramos do sistema vertical; b) diferença entre as correntes dos dois ramos. 

 
 Na fig. 6.6.a, vemos que o campo magnético de ≈0,05 Tesla é suficiente para 

posicionar uma corrente de plasma de ≈90 kA (fig. 6.5.a) no patamar da descarga. 

A corrente nas bobinas do Sistema Vertical necessária para o posicionamento da 

coluna de plasma no centro do vaso deve ter a mesma forma do perfil da corrente de plasma, e 

o seu valor é de ≈1,4% da corrente de plasma, conforme discutimos no capítulo 5. Pela fig. 

6.7 podemos constatar experimentalmente esse valor na região do patamar da descarga. 

Observa-se ainda um maior valor do quociente de Iv/Ip na fase inicial do plasma, o que pode 

indicar uma “busca do equilíbrio” ou efeitos de um aumento de βp e/ou li nessa fase. 

 
Fig. 6.7: Perfil temporal de Iv/Ip. 

 
 Vamos agora analisar a posição horizontal e vertical do centro da coluna de plasma 

obtida a partir do sinal de tensão integrado aos terminais das bobinas cosseno e seno, 

respectivamente. O sinal em tensão nos terminais de cada bobina, cosseno ou seno, é 

previamente integrado a partir de um integrador de ganho ≈200 s-1 e o valor da posição do 
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centro da coluna de plasma é deduzida a partir das relações mostradas na tabela 5.2. Na fig. 

6.8 encontra-se representado o deslocamento da coluna de plasma relativamente ao centro do 

vaso, segundo a direção horizontal (6.8.a) e vertical (6.8.b). 

 Pela fig. 6.8 podemos observar que o sinal de posição da coluna de plasma é bastante 

instável desde a fase inicial de formação do plasma até atingir o patamar de corrente. Uma vez 

atingido o patamar (t≈18 ms), a posição da coluna de plasma mantêm-se em posição 

praticamente estável até ao final do pulso de plasma. Na fig. 6.9.a apresenta-se o perfil 

temporal da distância do centro da coluna de plasma ao centro do vaso, e em 6.9.b são 

apresentados os perfis da distância do centro da coluna de plasma e da corrente de plasma 

para os instantes iniciais. 

 
Fig. 6.8: Deslocamento da coluna de plasma em relação ao centro do vaso segundo as direções horizontal (a) e 

vertical (b). Consideramos a direção horizontal positiva apontando para fora e a direção positiva vertical 

apontando para cima (direção positiva do eixo do ZZ’). 

 

 
Fig. 6.9:a) Distância do centro da coluna de plasma ao centro do vaso ∆r em função do tempo. b) mesmo perfil 

para os primeiros 6 ms da descarga. 
 
 
 No inicio da formação do plasma (fig. 6.9.b, de 0,2 ms a 0,5 ms), observamos 

deslocamentos rápidos do centro da coluna de plasma. A partir do instante 0,5 ms a corrente 

de plasma começa a subir rapidamente, dando-se o início à formação da coluna de plasma. No 

instante t≈1,8 ms a corrente atinge um valor ≈20 kA e em seguida observa-se uma queda 
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brusca da corrente sem que a coluna de plasma esteja próxima da periferia do vaso. Neste 

mesmo instante vemos que há uma variação brusca do campo elétrico aplicado à coluna de 

plasma. Uma observação de um dos pulsos onde se estudou a ruptura do gás (fig. 6.2) mostra 

também este fenômeno e deve-se lembrar que, naquela situação, não existia campo vertical de 

equilíbrio. Em nosso caso, a possível explicação encontrada para este fenômeno é que o 

campo vertical aplicado não está suficientemente ajustado de modo a estabilizar a coluna de 

plasma no instante em que o campo elétrico muda tão bruscamente. Entre os instantes t≈1,8 

ms e t≈4 ms, observa-se uma estabilização da corrente de plasma associada ao movimento da 

coluna de plasma para a periferia e parece ser este o motivo que restringe o crescimento da 

corrente de plasma. Após o instante t≈4 ms a coluna de plasma vai-se aproximando do centro 

do vaso e a corrente de plasma cresce rapidamente até atingir o patamar de corrente (fig. 

6.5.a). Verificamos que o posicionamento da coluna fica estável a partir do instante em que a 

corrente de plasma atinge o patamar, sendo que a distância do centro da coluna ao centro do 

vaso é de ≈2 cm. 

 A partir dos perfis de deslocamento segundo a direção horizontal (fig. 6.8.a) e vertical 

(fig. 6.8.b) podemos construir o trajeto do centro da coluna de corrente de plasma numa seção 

transversal do vaso, e apresentado nas figs 6.10 a e 6.10.b. Através da análise da trajetória e 

dos instantes assinalados entre parêntesis na fig. 6.10.a, verificamos o movimento rápido de 

posição do centro da plasma na fase inicial da descarga até atingir o patamar da corrente de 

plasma (t=0 ms até t≈18 ms). Durante a fase de patamar de corrente de plasma, a coluna fica 

localizada em torno da posição ∆X≈-2 cm; ∆Z≈-0,5 cm. 

 
Fig. 6.10: a) Percurso do centro de corrente da coluna de plasma. Entre parêntesis é apresentado os 

instantes em que a coluna de plasma ocupa uma determinada posição horizontal e vertical em relação ao centro 

do vaso. b) mostra o percurso do centro de corrente de plasma dentro do vaso. 
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A partir dos resultados representados nas figs 6.8 a 6.10 podemos concluir que é 

possível fazer uma avaliação simples da posição da coluna de plasma e com essa análise fazer 

os ajustes necessários nos Sistemas Vertical e Aquecimento Ôhmico de forma a se obter uma 

centralização da coluna de plasma. 

Para finalizar nossa discussão a respeito do Sistema Vertical do TCABR 

apresentamos, a seguir, alguns aspectos que consideramos importantes a respeito da 

intensidade e configuração do campo magnético vertical gerado na região do plasma. 

 

6.3 –Campos magnéticos produzidos pelas bobinas do Sistema Vertical 

 
 A configuração do campo magnético, gerado pelas correntes que percorrem as bobinas 

do Sistema Vertical, permite a estabilização da coluna de plasma no centro do vaso. Na 

análise do equilíbrio e controle da posição da coluna de plasma é também importante o 

mapeamento das linhas de força do campo magnético vertical e do índice de curvatura do 

campo magnético. 

 As linhas de força do campo magnético num plano transversal r-z (r na direção radial e 

z na direção vertical) geradas pelas correntes que circulam no Sistema Vertical são dadas a 

partir da condição dz/Bz=dr/Br, onde dz e dr são os deslocamentos infinitesimais e Bz e Br são 

as intensidades dos campos magnéticos, segundo as direções vertical (z) e radial (r) 

respetivamente. Dessa relação e também da relação entre o campo magnético e o potencial 

vetor, B=∇xA em coordenadas cilíndricas, obtemos a condição para as linhas de força, 

r.Aφ=constante. O mapeamento do campo é feito a partir do potencial vetor Aφ (direção 

toroidal) para uma espira circular [Sha-75]: 

 

 )]k(E
k
2)k(K)k

k
2[()

r

a
(

2
I

A 2
1espirao −−=

π
µ

φ   ,  (6.4) 

 
onde aespira é o raio da espira, I é a corrente que circula pela espira, r é a distância do elemento 

de espira ao ponto onde se pretende calcular o campo magnético, K(k) e E(k) são os integrais 

elípticas de primeira e segunda ordem respectivamente [Abr-64] e 
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= . Os raios, posições e número de espiras de cada uma das 8 

bobinas do Sistema Vertical são apresentados na tabela 6.1. 

 

 Na fig. 6.11 (lado esquerdo) são mostradas as linhas de força geradas pelo Sistema 

Vertical do TCABR, calculadas num plano transversal, para uma corrente de 1300A 

circulando por todas as espiras da bobina vertical. O valor dessas linhas encontram-se entre 

-7.10-5 e ≈3,7.10-4 para a região do plasma. A curvatura das linhas de campo magnético, 

apresenta a forma côncava e voltada para o centro da máquina, assegurando desta forma a 

estabilidade da coluna de plasma para movimentos verticais, conforme discutimos no início 

deste capítulo. Na mesma figura, é apresentada alguns valores discretos da componente 

vertical do campo magnético numa reta vertical que passa pelo centro do vaso. A razão entre a 

componente vertical do campo, no centro do vaso, e a corrente (1.300A para a situação da 

figura) que circula nas bobinas é de ≈ 3,5.10-5 [T/A], como mostra a equação 5.10. Este valor 

por nós calculado, encontra-se bastante próximo do valor 3,6.10-5 de projeto para o TCA 

[Hof-83]. 

No lado direito da fig. 6.11 podemos observar as curvas de nível de |B|=constante para 

uma corrente de 1300A nas espiras. 

 
Tabela 6.1: Características principais das bobinas do Sistema Vertical. 

Designação 

da bobina 

Raio médio da 

bobina (m) 

Posição vertical do 

centro da bobina (m) 

Número de espiras 

para cada bobina 

L1 0,3335 0,05 10 

L2 0,8495 -0,333 10 

L3 0,9335 0,135 10 

L4 0,3335 0,144 10 

L5 0,335 -0,144 10 

L6 0,9335 0,135 10 

L7 0,8495 0,333 10 

L8 0,3335 -0,05 10 

 
 



Capítulo 6- Resultados e discussão 80

 Na fig. 6.12 encontra-se representado o índice de curvatura do campo magnético (n), 

para uma corrente igual nos dois ramos do Sistema Vertical calculado a partir da equação 5.8. 

Podemos observar que 0<n<3/2, praticamente em toda a região do plasma e que desta forma 

fica cumprida a condição de estabilidade da coluna de plasma para deslocamentos verticais 

[Muk-71]. No centro do vaso e para correntes iguais nos dois ramos, obtivemos o valor de n ≈ 

0,5, bastante próximo do valor de projeto de 0,45 [Hof-83]. 

Na fig. 6.13 podemos observar a dependência do índice de curvatura com a diferença 

dos valores das correntes dos dois ramos do Sistema Vertical. São ilustrados os casos em que 

a diferença de correntes entre os dois ramos é de 130 A (≈10% de diferença), diferença 

máxima esperada durante o funcionamento do sistema.  

 
Fig. 6.11: No lado esquerdo, encontra-se representadas linhas de força para campo magnético vertical, para 

alguns valores de constante entre -1,4.10-4 e 4,7.10-4. Os valores da componente vertical do campo magnético 

para um eixo vertical que passe no centro do vaso são (representação na figura à esquerda): a) - 474 b) – 440 c) – 

327 d) – 180 e) –108 f) – 73 (valores em Gauss). No lado direito da figura encontram-se as curvas de nível para 

o módulo do campo magnético constante (valores apresentados em Gauss). Considerou-se uma corrente de 1300 

Ampères em cada ramo do sistema vertical. As bobinas do Sistema Vertical encontram-se representadas por L1 a 

L8. 
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Fig. 6.12: Índice de curvatura do campo vertical na região do plasma do TCABR para correntes iguais nos dois 

ramos do Sistema Vertical. 

 

 
Fig. 6.13: Índice de curvatura para os casos: Iv1 < Iv2 (azul: traço-ponto), Iv1=Iv2 (preto: contínuo) e Iv1>Iv2 (verde: 

traço-traço). A diferença de corrente entre os dois ramos está entre +10% e –10%. 

 
 Os mapeamentos mostrados foram obtidos a partir de simulações feitas com um 

programa (ver apêndice B) especialmente desenvolvido para este trabalho. O programa foi 

construído em MATHCAD. Os resultados apresentados indicam que o TCABR esta 

operando, no que diz respeito ao campo vertical, de forma compatível com as considerações 

de equilíbrio. 

Em resumo, neste item foram discutidos diversos aspectos relacionados com o Sistema 

Vertical, particularmente em relação aos blocos de potência e de controle de posição da 

coluna de plasma, assim como sobre os pontos importantes ligados à estabilidade da coluna de 

plasma dentro do vaso incluindo o mapeamento das linhas de campo e índice de curvatura. 
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6.4 –Simulação de descargas em regime Tokamak 

 
 Neste item vamos apresentar os resultados obtidos a partir de um programa 

computacional, que simula as descargas ôhmicas para o TCABR, e construído em cima das 

considerações feitas no modelo apresentado no capítulo 3. Nessas simulações são verificados 

efeitos da variação de parâmetros da descarga, tais como: tensão inicial do banco principal do 

aquecimento ôhmico, pressão inicial de preenchimento e Zef. Na tabela 6.2 são apresentados 

os parâmetros mantidos constantes nestas simulações. Finalmente vamos utilizar resultados 

experimentais obtidos no TCA em Lausanne [Cha-84] e também resultados obtidos no 

TCABR para comparar com os resultados do modelo. 
Tabela 6.2: Parâmetros mantidos constantes na simulação. 

PARÂMETRO UNIDADE VALOR 

Tempo de disparo das ignitrons: 

t0;t1;t2;t3;t4;t5 
t (ms) 0; 29,5; 30,5; 46,0; 69,5; 89,5 

Resistência em cada fase de 

disparo do A.O.: Rb; Rc: Rd; 

Re; Rf 

R (Ω) 0,573; 0,308; 0,112; 0,17; 0,278 

Indutância da coluna de plasma Lp (H) 1,325.10-6 

Indutância do primário do 

transformador de A.O. 
Lt (H) 9,1.10-3 

Fator de segurança no centro da 

coluna de plasma 
 qo (adimensional) 1 

Raio maior  Ro (m) 0,615 

Raio do plasma a (m) 0,18 

Fator de acoplamento entre 

primário e o plasma 
K 0,383 

 

 Para cada parâmetro que analisaremos apresentaremos os seguintes perfis: corrente no 

primário do A.O.; corrente de plasma; temperatura eletrônica; resistência do plasma; tensão 

de enlace; densidade eletrônica e densidade de partículas neutras. 
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6.4.1- Dependência com a tensão no banco principal do A.O 

 
 Neste item vamos analisar a influência da tensão inicial do banco principal do Sistema 

de Aquecimento Ôhmico nas descargas ôhmicas, mantendo constante todos os outros 

parâmetros. 

Os valores da tensão inicial do banco principal considerados para a simulação são: 

4.500, 5.000 V e 5.600 V. A pressão inicial do gás no vaso considerada é de 1,76.10-4 mbar e 

admitiu-se Zef=2,3 durante o disparo. É considerada também a injeção adicional de gás 

durante o pulso de corrente de plasma. 

Na fig. 6.14.a são apresentamos os perfis temporais de corrente no primário do 

transformador de A.O. para os diversos valores escolhidos de tensão no banco principal do 

A.O. Observa-se que a variação de corrente no primário (dIt/dt) é maior para os valores mais 

altos de tensão inicial no banco principal, desde o instante inicial até ao instante t≈90 ms. 

Após os 90 ms iniciais, a corrente no primário do transformador apresenta praticamente o 

mesmo valor. 

A corrente de plasma (fig. 6.14.b) atinge o valor máximo para t≈ 18 ms para todos os 

valores de tensão no banco principal considerados. Para os valores de resistores considerados, 

só no caso de tensão inicial de 5600 V se obtém um patamar de corrente de plasma. Para uma 

tensão inicial do banco de 5600 V, o valor máximo de corrente de plasma é de ≈115 kA e se 

mantém estável por cerca de 60ms. 

Na fig. 6.14.c, observamos que a temperatura máxima é de ≈490 eV, para o caso de 

tensão inicial no banco de 5.600 V e permanece praticamente constante em todo o patamar de 

corrente de plasma. 

O perfil temporal da resistência do plasma (fig. 6.14.d) é calculado a partir do perfil da 

temperatura pela expressão da resistência de Spitzer. Podemos observar que o valor mínimo 

para a resistência de plasma é de ≈2,7.10-5Ω, obtida no pulso com maior energia. 

A tensão de enlace no centro da coluna de plasma (fig. 6.14.e), apresenta um 

comportamento semelhante para as várias tensões inicias do banco de A.O. e o valor obtido 

para o patamar é de ≈3 V. 
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Nas figs 6.14.f e 6.14.g são apresentados os perfis temporais da densidade eletrônica e 

da densidade de partículas neutras. Verifica-se um crescimento da densidade de elétrons nos 

intervalos onde há injeção de gás. 

 

 
Fig. 6.14: Através da variação da tensão inicial do banco principal do Sistema de Aquecimento Ôhmico 

do TCABR obtivemos os seguintes perfis: a) Corrente no primário do A.O., b) Corrente de plasma, c) 

Temperatura eletrônica, d) Resistência do plasma, e) Tensão de enlace, f) Densidade eletrônica e g) Densidade 

de partículas neutras. Foram usadas as tensões de 4500V, 5000 V e 5600 V para o banco principal. 
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6.4.2- Dependência com a pressão inicial de preenchimento do vaso 

 
Vamos examinar agora a dependência da evolução temporal de parâmetros do plasma, 

obtidos simulação, com a pressão inicial de preenchimento. 

Para esta simulação, o valor de tensão inicial no banco principal de A. O. foi de 5.600 

Volts. O valor dos resistores e tempo de comutação das ignitrons encontram-se na tabela 6.2. 

Para o número atômico efetivo (Zef) tomamos o valor 2,2. Durante o pulso consideramos 

também injeção adicional de gás. Os valores considerados de pressões iniciais de 

preenchimento dentro do vaso foram: 1,67.10-4 mbar; 1,2.10-4 mbar e 6.10-5 mbar. 

Escolhemos essa faixa de pressão em função dos resultados que obtivemos no estudo da 

ruptura do gás no TCABR. 

O perfil de corrente no primário do transformador de A.O. é apresentado na fig. 

6.15.a. Podemos verificar que os perfis de: corrente de plasma (fig. 6.15.b); temperatura 

eletrônica (fig. 6.15.c); resistência do plasma (fig. 6.15.d) e tensão de enlace (fig. 6.15.e), para 

a faixa de pressões escolhidas, não apresentam diferenças significativas. Verifica-se apenas 

um ligeiro aumento para a corrente de plasma e temperatura eletrônica para densidades mais 

baixas. 

Quanto aos perfis de densidade eletrônica (fig. 6.15.f) e densidade de partículas 

neutras (fig. 6.15.g), as curvas apresentam a mesma forma e há apenas um deslocamento das 

curvas devido aos valores iniciais de preenchimento considerados. 

Através dos resultados da simulação, estes indicam-nos que a pressão inicial de 

preenchimento tem uma influência grande na densidade de elétrons e de partículas neutras e 

pequena nos outros parâmetros. O efeito da pressão de preenchimento (para um dado campo 

elétrico) é particularmente importante na ruptura do gás, como vimos em nosso estudo da 

ruptura do gás no TCABR. 
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Fig 6.15: Estudo de comportamento dos parâmetros em função da pressão inicial de preenchimento da 

câmara. Temos em: a) corrente no primário do transformador de A.O., b) corrente de plasma, c) temperatura 

eletrônica, d) resistência do plasma, e) tensão de enlace, f) densidade eletrônica e g) densidade de partículas 

neutras. Nestes resultados considerou-se os seguintes valores iniciais de pressão de preenchimento: 1,67.10-4 

mbar, 1,2.10-4 mbar e 6,0.10-5 mbar. Foram feitos pulsos de injeção adicional de gás iguais para todos os 

disparos. 
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6.4.3- Dependência com a presença de impurezas (Zef) 

 
 Apresentamos agora os resultados da simulação onde verificamos a dependência dos 

parâmetros do plasma com o nível de impurezas aqui representadas pelo número atômico 

efetivo (Zef.). Os outros parâmetros iniciais são mantidos constantes. 

 A resultados previstos pelo modelo, para uma variação do Zef, são apresentados na fig. 

6.16. Nessa simulação consideramos uma tensão inicial no banco principal do A. O. de 5.600 

Volts. A pressão inicial de preenchimento do vaso considerada é de 1,76.10-4 mbar. O 

parâmetro agora variável é Zef e a ele atribuímos os seguintes valores: 2,2 , 3,0 e 4,5. 

 A corrente no primário do transformador de aquecimento ôhmico é pouco afetada pela 

variação de Zef conforme podemos ver na fig. 6.16.a. Já na fig. 6.16.b podemos observar que 

Zef tem grande influência no perfil da corrente de plasma. Com o aumento do nível de 

impurezas no plasma (maior Zef), a duração da corrente de plasma é menor e a taxa de subida 

até o patamar da corrente é mais lenta. Verificamos portanto que o efeito do Zef é bastante 

grande, daí a importância do controle de impurezas nas máquinas Tokamak. 

 Na fig. 6.16.c está representado o perfil da temperatura eletrônica para cada Zef. Para 

Zef=2,2, o patamar de temperatura eletrônica mantém-se estável em torno de 490 eV no 

patamar. 

 Nas figs 6.16.f e 6.16.g estão representados os perfis de densidade eletrônica e 

densidade de partículas neutras, onde podemos verificar que o perfil é basicamente o mesmo 

para os vários valores de Zef. 
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Fig. 6.16: Efeito da variação do Zef nos parâmetros do plasma. Perfis de: a) corrente no primário do 

transformador de A.O., b) corrente de plasma, c) temperatura eletrônica, d) resistência do plasma, e) tensão de 

enlace, f) densidade eletrônica e g) densidade de partículas neutras, para os valores Zef :2,2, 3 e 4,5. 
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6.5- Comparação dos resultados experimentais obtidos no TCABR e TCA 

com os resultados da simulação 

 
 No item anterior mostramos os resultados obtidos por simulação, fazendovariar alguns 

dos parâmetros importantes do plasma e do Sistema de Aquecimento Ôhmico. A seguir é feita 

a comparação entre os resultados experimentais obtidos nas máquinas TCABR e TCA e os 

perfis obtidos por simulação. 

 

6.5.1- Simulação para uma descarga real no TCA 

 
 Na fig. 6.17 comparamos perfis obtidos experimentalmente no TCA em Lausanne 

[Cha-84] com perfis simulados por nosso modelo. Os parâmetros utilizados nessa descarga 

são apresentados na tabela 6.3. 

 
Tabela 6.3: Parâmetros utilizados para a simulação de resultados obtidos no Tokamak TCA. 

PARÂMETRO UNIDADE VALOR 

Tempo de disparo das ignitrons:  t (ms) 0; 29,5; 30,5; 53,5; 68,5; 99,5 

Resistência em cada fase de 

disparo do A.O.: 

Rb;Rc:Rd;Re;Rf 

R (Ω) 0,593; 0,328; 0,118; 0,17; 0,268 

Indutância da coluna de plasma Lp (H) 1,32.10-6 

Fator de segurança no centro da 

coluna de plasma 
Qo  (adimensional) 1 

Tensão inicial no banco 

principal do A. O.  
VAO (V) 6000 

Número atômico efetivo Zef (adimensional) 2,3 

Pressão inicial no vaso Pvaso (mbar) 1,67.10-4 

Campo toroidal BT (T) 1,5 

Logaritmo de Coulomb lnΛ 15 
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 Para esta simulação foram considerados os parâmetros definidos na tabela anterior. 

Para alguns parâmetros da descarga, tivemos de os propor devido a estes não se encontrarem 

na referência [Cha-84]. Para a pressão inicial de preenchimento consideramos um valor de 

1,67.10-4 mbar, que corresponde a uma densidade atômica inicial de 8.1018 m-3 para uma 

temperatura no interior do vaso antes do disparo de 300 °K. Pela análise feita no item 6.4.2 

observamos que este parâmetro tem uma importância forte na determinação do perfil da 

densidade eletrônica, mas uma importância pequena nos outros perfis. Outro parâmetro 

desconhecido é a tensão inicial no banco principal do A.O. e tivemos de consideramos o valor 

de 6.000 V. Este valor é considerado pois o pulso a analisar apresenta as características 

máximas para os pulsos de plasma a obter na máquina, e por esse motivo o valor de tensão no 

banco principal deverá estar próximo do seu valor máximo. Por final, o valor das resistências 

utilizadas na descarga também são desconhecidas. Os valores por nós considerados, foram 

obtidos pela substituição dos seus valores no programa computacional até encontrar um 

patamar de corrente com características semelhantes ao dado na referência. 

 O perfil de corrente de plasma é apresentado na fig. 6.17.a. Para as condições 

especificadas, a corrente de plasma atinge um valor de patamar em torno de 135 kA. A taxa 

de subida da corrente de plasma desde a sua formação no instante inicial, até atingir o patamar 

é de ≈4,8 kA/ms. Podemos observar que existe uma boa concordância entre os resultados 

experimentais e os obtidos por simulação, a menos de um prolongamento da corrente de 

plasma do perfil de Lausanne. 

 Na fig. 6.17.b encontra-se apresentado o perfil da temperatura eletrônica obtida a 

partir da simulação (linha pontilhada) e a obtida experimentalmente em Lausanne (linha 

contínua). Verificamos razoável concordância na fase inicial de subida da temperatura 

eletrônica até atingir o patamar de cerca de 590 eV. Na fase do patamar, a temperatura 

eletrônica calculada apresenta um valor ligeiramente inferior a obtida experimentalmente. 

 Nas figs 6.17.c e 6.17.d, encontram-se representados os perfis temporais da 

tensão de enlace e da densidade eletrônica. Para a tensão de enlace, no patamar de corrente, 

verifica-se razoável concordância entre os valores experimentais e os resultados da simulação. 

Relativamente ao perfil da densidade eletrônica, com os pulsos de injeção de gás utilizados na 

simulação tem-se uma boa concordância entre os resultados da simulação com os 

experimentais. 
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Na fig. 6.17.e temos os perfis temporais da resistência de plasma simulado e 

experimental. O valor obtido pela simulação apresenta-se ligeiramente maior durante no 

patamar. Para t>100 ms os perfis de resistência de plasma divergem pelo motivo do pulso 

obtido em Lausanne apresentar-se mais longo em relação ao obtido por simulação. 

Por fim, na fig. 6.17.f encontra-se representada a corrente no primário do 

transformador de Aquecimento Ôhmico com e sem plasma, ambos obtidos por simulação. 

Para esse parâmetro não temos o perfil experimental. A corrente do primário no momento da 

formação do plasma é de aproximadamente 11.500 A. Pelo gráfico podemos observar que o 

valor de corrente cai rapidamente para cerca de 5.600 A em t≈26 ms, que corresponde ao 

instante onde se atinge o patamar de corrente de plasma. Observamos também que os perfis 

de corrente no primário do transformador de A.O., com e sem plasma, mantêm-se próximos 

desde o início de formação de corrente e até o instante t≈70 ms (início da fase F). 

Após esse instante verificamos que a essa corrente decai mais rapidamente devido ao 

valor da resistência do circuito, considerada para esta fase (fase F), apresentar um valor bem 

maior o que provoca um aumento rápido da corrente de plasma. O efeito do aumento rápido 

da corrente de plasma é notado na corrente do primário do transformador de aquecimento 

ôhmico (fig. 6.17-f, para t>68 ms).  

Na parte final do plasma, a corrente de plasma obtida experimentalmente apresenta um 

prolongamento maior que o obtido pela simulação. Uma possível explicação para essa 

discrepância pode estar na formação de elétrons fugitivos na fase final da descarga do TCA. 

Podemos observar pela fig. 6.19-a que o valor de temperatura eletrônica para t>100 m, 

calculada a partir da resistência de Spitzer, aumenta rapidamente o que aumenta nossas 

suspeitas de um possível aparecimento de elétrons fugitivos nesta fase da descarga. 
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Fig. 6.17: Comparação entre perfis temporais obtidos experimentalmente no TCA [Cha-84], em Lausanne, com 

os resultados obtidos utilizando o modelo desenvolvido no cap. 4. São apresentados os seguintes perfis: a) 

corrente de plasma, b) temperatura eletrônica, c) tensão de enlace, d) densidade eletrônica, e) resistência do 

plasma e f) corrente no primário do transformador de aquecimento ôhmico são ambos obtidos por simulação 

(com plasma em linha traço-ponto e sem plasma em pontilhado). À excepção do gráfico f), os restantes gráficos 

tem-se os resultados experimentais representados por linhas contínuas e os resultados obtidos por simulação por 

linhas pontilhadas. 

 
 Pelas curvas apresentadas na fig. 6.20, onde se compara os resultados da simulação 

com os resultados experimentais mostrados na referência [Cha-84], verificamos um razoável 

grau de concordância. 
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6.5.2- Comparação entre resultados experimentais obtidos no TCABR com os perfis 

simulados 

 
 Vamos agora apresentar os resultados da simulação para o pulso 253, obtido no 

TCABR, e compará-los com os perfis obtidos experimentalmente. Essa mesma descarga foi 

utilizada para o estudo do funcionamento do Sistema Vertical e encontra-se representado na 

fig. 6.5. Os parâmetros considerados para a simulação desse pulso, são apresentados na tabela 

6.4. 

Tabela 6.4: Parâmetros para a descarga 00253 do TCABR. 

PARÂMETRO UNIDADE VALOR 

Tempo de disparo das ignitrons: 

t0;t1;t2;t3 (I6 e I7 não são 

disparadas) 

t (ms) 0; 28,5; 29,5; 46 

Resistência em cada fase de 

disparo do A.O. : 

Rb;Rc:Rd;Re;Rf 

R (Ω) 
0,665; 0,617; 0,190; 0,147; 

0,114 

Indutância da coluna de plasma Lp (H) 1,325.10-6 

Indutância do primário do 

transformador de A.O. 
Lt (H) 9,1.10-3 

Fator de segurança no centro da 

coluna de plasma 
qo (adimensional) 1 

Tensão inicial no banco 

principal do A.O. 
VAO (V) 3400 

Número atômico efetivo Zef (adimensional) 4,0 

Pressão inicial no vaso Pvaso (mbar) 1,4.10-4 

Campo toroidal BT (T) 1,1 

 

 Fazendo uso, nas simulações, dos valores apresentados na tabela 6.4, compararemos 

agora os resultados experimentais do pulso com os perfis simulados. Na fig. 6.18 encontram-

se representados os perfis obtidos por simulação conjuntamente com os sinais experimentais. 
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Fig. 6.18: Representação dos resultados obtidos pela simulação com os obtidos experimentalmente no TCABR 

(pulso 253). São apresentados os seguintes perfis: a) corrente de plasma, b) tensão de enlace, c) temperatura 

eletrônica, d) resistência de plasma, e) densidade eletrônica no centro do vaso, f) densidade de partículas neutras. 

Os perfis representados por linha pontilhada foram obtidos por simulação e a linha contínuo são os resultados 

experimentais. 

 
 Na fig. 6.18.a, onde são mostrados os perfis da corrente de plasma experimental e 

simulado, podendo observar uma boa compatibilidade entre ambos a partir do instante inicial 

da formação do plasma até ao instante em que é atingido o patamar de corrente. As correntes 

de pico obtidas pela simulação e a experimental apresentam valores bastante próximos. Após 

o pico e durante todo o patamar os valores se distanciam bastante. A explicação para esse fato 

parece estar na presença de elétrons fugitivos (“runaway eletrons”), bastante comuns nas 

etapas iniciais de operação de Tokamaks, devido principalmente à baixa densidade que 

normalmente se tem nessa etapa de operação. 

 Na fig. 6.18.b temos a tensão de enlace medida numa espira colocada ao redor do vaso 

(r≈0,82 m em relação ao centro da máquina) e o valor obtido por simulação para a tensão de 

enlace do plasma. Da comparação dos dois perfis podemos observar a discrepância de valores 

no patamar. O valor obtido por simulação é bem mais alto que o obtido experimentalmente. 
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Como nosso modelo pressupõe a presença somente de elétrons térmicos, esse valor baixo da 

tensão de enlace obtido experimentalmente, típica de descargas com elétrons fugitivos, parece 

indicar a existência de uma população não-térmica de elétrons. 

A temperatura eletrônica (fig. 6.18.c) atinge um valor máximo de ≈480 eV no início 

do patamar da corrente de plasma e esse valor vai caindo, acompanhando a queda da corrente 

de plasma. O valor mínimo para a resistência de plasma é de 5.10-5Ω, e é atingido no inicio do 

patamar da corrente de plasma (fig. 6.18.d). 

Nas figs 6.18.e e 6.18.f são representados os perfis da densidade eletrônica e a 

densidade de partículas neutras onde pode-se ver que, durante a descarga foram injetados dois 

pulsos de hidrogênio. Podemos ver os incrementos correspondentes da densidade eletrônica 

após a injeção de hidrogênio. 

Na fig. 6.19.a é apresentado o perfil de temperatura eletrônica calculado a partir da 

expressão da resistência de Spitzer (eq. 4.32) juntamente com os perfis experimentais da 

tensão de enlace (Venlace) e corrente de plasma (Ip) obtidos no TCA (fig. 6.17). Apresenta-se o 

perfil de temperatura para dois valores do número atômico efetivo Zef ; 1,5 e 4,5. Podemos 

observar que a temperatura atinge um patamar de temperatura eletrônica média para t≈42 ms 

e mantêm-se constante até os 100 ms. Após o tempo de 100 ms a temperatura eletrônica sobe 

rapidamente sugerindo o aparecimento de “runaways” na descarga. 

 

 
 Fig. 6.19. Perfis de temperatura eletrônica calculados a partir dos perfis de corrente de plasma e tensão 

de enlace para: a) TCA (gráfico à esquerda) e b) TCABR (gráfico à direita). Foram utilizados os valores de Zef 

de 1,5 e 4,5 para os cálculos da temperatura eletrônica, em cada uma das máquinas. 
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 Analisando agora o perfil de temperatura média calculada para o TCABR (fig. 6.19.b), 

obtido pelo mesmo método, observamos que a partir do instante t≈30 ms a temperatura vai 

subindo continuamente até atingir valores muito elevados. Esse fato parece indicar que a 

corrente de plasma do TCABR é formada essencialmente por elétrons fugitivos (não-

térmicos), não incluídos em nosso modelo. Essa parece ser a explicação para a discrepância 

entre os resultados da simulação e do pulso analisado. Da mesma forma podemos constatar a 

discrepância entre os perfis temporais de tensão de enlace (fig. 6.18 b) para o pulso 253 entre 

o valor experimental e o valor simulado. Do perfil temporal da tensão de enlace experimental 

observamos um valor bastante baixo (≤0,5 V) na região do patamar de corrente, o que é 

também uma forte indicação de que, as descargas aqui apresentadas obtidas no TCABR, tem 

uma elevada população de elétrons não térmicos devido a formação elétrons fugitivos. 



 

 

 

 

 

 

 
 

7 - Conclusões e propostas para trabalhos futuros 

 
 Expomos agora as principais conclusões do presente trabalho e possíveis trabalhos 

para futuro desenvolvimento. 

 Um dos pontos abordados em nosso trabalho foi o estudo da ruptura no TCABR. 

Nesse estudo utilizamos um modelo para a ruptura do plasma em Tokamaks, que foi 

aplicado ao início da descarga do TCABR e nos possibilitou a delimitação da região de 

ruptura para o TCABR. Além dos parâmetros da máquina, nesse modelo considerou-se 

efeitos e processos importantes como: ionização e temperaturas iniciais, difusão, derivas, 

campos espúrios, atraso na efetivação do campo elétrico, etc. Experimentalmente, obtivemos 

a curva de ruptura para o TCABR onde verificou-se que, nessa máquina, a ruptura ocorre 

para pressões entre 10-5 a 3.10-4 mbar e campos elétricos entre 2 e 10 V/m (ou tensões de 

enlace entre 10 e 50 V). A relação campo-pressão, E/p, na região de ruptura, está entre 

2,9.107 e 5,9.108 V.m-1.bar-1. Fazendo uso do modelo de ruptura, dos parâmetros do TCABR, 

e dos dados experimentais obtivemos 4 curvas, que permitem a delimitação da região de 

ruptura para nossa máquina. A comparação da região de ruptura prevista pelo modelo com a 

obtida experimentalmente mostrou uma boa concordância entre ambas. Nosso estudo indica 

que o modelo utilizado é uma ferramenta útil para se verificar a influência dos vários fatores 

que interferem na determinação da região de ruptura do gás no TCABR. 

 Desenvolvemos também, especialmente para nosso trabalho, um modelo para 

simulação de descargas no TCABR. O modelo esta baseado em 5 equações diferenciais: duas 

envolvendo o circuito de Aquecimento Ôhmico e três envolvendo a conservação da energia, 

das cargas e das partículas neutras. A partir dessas equações construímos um programa 
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computacional que permitiu-nos obter os perfis temporais de parâmetros importantes como 

da: corrente no primário do transformador de aquecimento ôhmico, corrente de plasma, 

temperatura eletrônica, densidade eletrônica e de partículas neutras. Outros parâmetros 

podem ser também obtidos a partir dos perfis temporais principais. A partir das simulações 

fizemos um estudo do efeito da variação da tensão do banco principal do aquecimento 

ôhmico (entre 4.500 e 6.000 Volts), da pressão de preenchimento ( entre 6,0.10-5 mbar e 

1,67.10-4 mbar), da presença de impurezas a partir da variação do Zef entre 2,2 e 4,5.  

O modelo permite também a verificação do efeito da variação de outros parâmetros. Nessas 

simulações obtivemos densidades eletrônicas entre 2.1018 e 4.1019 m-3, temperaturas até  

590 eV, tempos de duração máxima do pulso de 150 ms e corrente de plasma máxima de  

135 kA no patamar, resultados coerentes com o TCABR. A taxa de subida da corrente de 

plasma encontra-se entre os valores de 4,3 kA/ms e 6,1 kA/ms, faixa de valores comuns para 

máquinas Tokamak. Para a densidade de partículas neutras obtivemos ≈1012 átomos/m-3.  

Nas simulações utilizamos como entrada um conjunto de parâmetros relacionados com a 

geometria e o circuito da máquina e também uma lei de escala envolvendo o tempo de 

confinamento de energia. Os resultados da simulação foram comparados com resultados 

obtidos no TCA e no TCABR. Para o pulso do TCA [Cha-84] verificou-se uma boa 

compatibilidade entre os perfis simulados e experimentais para os perfis de corrente de 

plasma, temperatura eletrônica, tensão de enlace, densidade eletrônica, e resistência do 

plasma. Para os resultados obtidos no TCABR a concordância com as simulações foi boa 

para a fase de crescimento da corrente até o começo do patamar. A partir deste ponto os 

parâmetros medidos parecem que se prolongam enquanto que os simulados decrescem.  

Os resultados mostram uma tensão de enlace anormalmente baixa e a partir dessa tensão e da 

corrente de enlace obteve-se a temperatura obtida pela relação de Spitzer indicando valores 

muito altos. Uma possível argumentação para esse fato parece estar na presença elevada de 

elétrons não térmicos presentes na corrente de plasma, possivelmente devido a elétrons 

fugitivos bastante comuns em fases iniciais de operação de Tokamaks devido as baixas 

densidades nessa fase. Durante esse estudo o modelo que desenvolvemos mostrou-se de 

grande nos ajustes dos parâmetros da máquina assim como na interpretação dos dados 

experimentais. O modelo foi construído de tal forma que permite de maneira fácil a 

incorporação de termos adicionais de fontes de energia (aquecimento) ou perdas de maneira 
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relativamente simples. A análise da influência de cada parâmetro na otimização das 

descargas pode ser feita de maneira rápida com o modelo desenvolvido que se mostra uma 

ferramenta de grande valia. 

 Para este trabalho foram também desenvolvidos estudos sobre o funcionamento do 

Sistema Vertical e o mapeamento dos campos magnéticos criados por este sistema. Foram 

obtidas as funções de transferência para o sistema de controle, e feitos testes que comprovam 

as relações encontradas, com uma boa concordância entre ambos. As relações obtidas destes 

estudos são bastante úteis para a compreensão do funcionamento deste sistema, assim como 

poderão servir de base para uma implementação digitalizada do controle de posição do 

plasma. Em regime de operação Tokamak podemos constatar experimentalmente que, os 

perfis de corrente vertical e de corrente de plasma são bastantes semelhantes e que o valor de 

corrente do vertical necessária para o controle de um pulso de plasma, na região do patamar 

de corrente de plasma, é de ≈1,4 %  da corrente de plasma. Este valor está de acordo com a 

previsão teórica, considerando um valor típico para o coeficiente de assimetria de 0,3. Por 

um segundo estudo importante realizado neste sistema obtivemos o valor de 3,5.10-5 T/A 

para a razão entre o campo e a corrente que circula nas espiras do Vertical. Este valor está 

bastante próximo de 3,6.10-5 T/A encontrado na literatura. Obtivemos também para o índice 

de curvatura de 0,5 no centro do vaso. Este valor é próximo ao valor de projecto [Hof-83]. O 

índice de curvatura obtido para a região de plasma satisfaz o critério de estabilidade 

0<n<3/2, na maior parte da região do plasma. Podemos ainda ver a influência do 

desbalanceamento das correntes nos dois ramos do Sistema Vertical e sua influência nos 

critérios de estabilidade da coluna de plasma. 

 Em conclusão, o estudo realizado neste trabalho permitiu-nos uma maior 

compreensão de alguns aspectos do Tokamak TCABR. As ferramentas que utilizamos como 

o modelo desenvolvido para descargas em Tokamaks, o modelo para ruptura do plasma e o 

programa que desenvolvemos para o mapeamento do campo vertical se revelaram 

importantes para a compreensão da máquina. Essas ferramentas foram também úteis na 

interpretação de resultados experimentais e na previsão da influência de parâmetros da 

máquina e do plasma no desempenho das descargas. 
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 A seguir indicamos alguns dos possíveis trabalhos que podem dar continuidade ao 

trabalho aqui desenvolvido: 

a) No estudo da ruptura do plasma seria interessante verificar experimentalmente a 

influência dos vários parâmetros e efeitos incluídos no modelo apresentado como: 

ionização e temperaturas iniciais, difusão, derivas, campos espúrios, atraso na efetivação 

do campo elétrico, etc. 

b) No que diz respeito ao modelo para descargas em Tokamaks que desenvolvemos, pela 

sua flexibilidade, permitiria a inclusão de vários efeitos como por exemplo termos de 

geração de energia (aquecimento) e termos de perdas como as perdas por radiação que 

podem ser importantes para plasmas mais quentes e/ou muito contaminados. No que diz 

respeito à difusão podemos estudar os efeitos de termos correspondentes a vários regimes 

de difusão. Pode-se também incluir uma equação a mais referente a íons e verificar o 

comportamento da temperatura dos íons. Efeitos de recombinação podem também ser 

incluídos juntamente com a ionização. As conseqüências dessas inclusões podem ser 

verificadas experimentalmente. 

c) Pode-se também fazer um acoplamento do modelo para descargas aqui apresentado com 

outro para de equilíbrio interligando assim o Sistema de Aquecimento Ôhmico com o 

Vertical. 
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