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Resumo 


Estudamos o efeito de correntes helicoidais internas resultantes de modos tearing sobre 
a estrutura magnética de plasmas toroidais em equilfbrio. Estas correntes são considera
das sobre uma superfície magnética racional e ao longo das linhas do campo magnético de 
equilíbrio. Sobre as superfícies racionais surgem ilhas magnéticas devido ao campo per
turbativo. As ilhas magnéticas são visualizadas por dois métodos: pelo mapa de Poincaré 
das linhas do campo magnético e pela superfície magnética aproximada calculada por um 
método da média. Este método da média foi desenvolvido para determinar a estrutura 
das superfícies magnéticas de um sistema cuja simetria é destruída por uma pequena per
turbação. Consideramos dois tipos de tokamaks: tokamak de razão de aspecto grande e 
tokamak de razão de aspecto pequena. 
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Abstract 


We study the effect of belical enrrents ou the magnetic structure af toroidal plasmas 
in equilibrium. These enrrents are considered on a rational magnetic surface along Ull

perturbed magnetic field lines. The symmetry 15 broken by the helical perturbation and 
magnetic islands arise at every rational surface. The structure of magnetic island ls ob
tained by two methods: numerical integration of magnetic field lines and an averaging 
method. This averaging rnethod has been developed to determine the magnetic structure 
of a system with syrnmetry broken by small perturbations. Two kinds of tokamaks are 
considered: large aspect ratio tokamak and small aspect fatio tokamak. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste seculo foi descoberto que se dais átomos leves se fundirem resultando em outro mais 
pesado teremos liberaçãú de energia. Esta forma de produção de energia ocorre no interior 
do Sai onde átomos de hidrogênio se fundem produzindo hélio. Se conseguirmos reproduzir 
a fusão nuclear entre átomos de hldrogênio na Terra. teremos urna fonte inesgotável de 
energia pois o hidrogênio ê abundante, 

O maior obstáculo para. se conseguir a fusão nuclear está no fato de que os núcleos rea· 
gentes po~uem a mesma carga elétrica, Isto faz com que exista repu1são entre os núcleos 
devido à força de Coulomb, Uma maneira de sobrepujar a força repulsiva é forneter sufi· 
ciente energia dnétka aos átomos de modo que estes ultrapassem a barreira Coulombíana 
e forças nucleares comeeem a atuar entre os núcleos fazendQ com que haja fusão. Como 
exemplo prático citamos o caso do hidrogênio: para que ocorra a fusão dos átomos de hi
drogênio precisamos aquecer o gás a uma temperatura de aproximadamente 108 K. Nesta 
t(!mperatuA praticamente todos os átomos estão ionizados formando um plasma. 

Para um reator de fusão gerar mais energia que a consumJda é necessário que o plasma 
seja mantido a uma temperatura extremamente alta por um tempo suficientemente longo 
para que ocorram várias reações de fusão, O critério de Lawson estabelece que o produto 
da densidade do plasma n com o tempo de confinamento T deve exceder um valor critico 
para que o reator de fusão seja econom1camente viável, isto é, prodU7.a mais energia que 
a tonsumida. Em uma reação típica de Deutério-Trítio. o critério de Lawson estabelet:f; 

3que 1fT > 10'lO s m- para uma temperatura do plasma T = 10 kcV, 
Existem hat;;içamente duas maneiras de se alt;ançar o critério de Lawson: 

1. Confinar um plasma de baixa densidade (n "Y }O20 m-3 ) por um tempo T '" 15 por 
meio de campos magnéticos intensos. Este tjpo de confinamento é denominado de 
confinamento magnético. 

2, 	 Comprimir o plasma a densidades extremamente altas (n '" 1031 m-3 ) por um tempo 
suficiente para que O critério de Lawson seja satisfeito antes que o plasma se expanda. 
A compressão do plasma. adma mencionada, ti obtida por méio de ~rs. 

Nesta tese nos restringimos ao confinamento magnético. mais especificamente ao toka
mak, 
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o tokamak é um dos mais promissores sístemas de connnamento de plasma. Sua 
concepção surgiu na ex-União Soviética. Neste dispo$itivo~ a câmara onde o plasma fica 
confinado é toroidal de modo a reduzir as perdas ~as extremidades que: ocorrem em 
sistemas com geometria linear (por ex. 9-pinch e espelhos magnéticos). 

Os campos magnéticos que confinam o plasma são basicamente o campo magnétko 
toroidal e o campo magn~tico poloídaL O campo magnético toroidal é produzidQ por 
bobinas poloidais colQcadas ao redor do tor6íde e o campo magn<:tko poloidal ~ produzido 
pela corrente toroidal induzida no plasma. A soma dos dois campos magnéticos resulta 
em um cruupo helicoidal dentro do tokamak. As linhas do campo magn~tico definem 
superfícies no plasma. Estas superfícies são denominadas de superfícies magnéticas. Sobre 
uma superffcie magnética, o campo magnético B satisfaz B x dr =- 0, 

A existência de superfídes magnéticas fechadas é uma condição importante para um 
bom confinamento. Isto se deve ao fato de que as partículas carregadas se movem prefe~ 
rendalmente ao longo das linbas do campo magnético. Se as linhas do campo não formam 
uma superfície magnética podemos ter a difusào das partículas para fora do plasma e a 
conseqüênte perda. de confinamento. Nos sistemas que apresentam uma simetria. mostra~se 
que existem superfícies magnéticas (EDENSTRASSER. 1980b). 

Embora exista uma grande quantidade de dados- de vários tokamaks com características 
bem distintas j não existe uma compreensão exata dos vários fenômenos envolvidos no 
confinamento do plasma, Por exemplo.. observa·se que o plasma não permanece estável 
por muito tempo: surgem instabilidades que provocam a perda de energia ou então a 
destruição total da coluna de plasma. 

L"m parâmetro muito importante no estudo das instabilidades do plasma em tokamaks 
é o fator de segurança q. Este fator nos dá uma jdeia da belicidade das linhas de força do 
campo magnético que çoufina o piasma, Se o fator de segurança for um número radonal. 
isto é. se q = mln. a linha de força se fecha sobre si mesma após UI voltas na direção 
toroídal e n voltas na direção poIoidal. As superfícies magnéticas onde o fator de segurança 
é um número racional sào denominadas de superffdes racIonais. Muitas das instabilidades 
que surgem nos tokamaks estào associadas a estas superfícies. 

EJltff~ os principais objetivos na pesquisa de fusão termonudear está o de compr~lIdt:'r 
os fenômenos envolvidos nas instabilidades e enrontrar meios de controlá-las (MORItlS. 

1992; HEGNA e BHATTACHARJEE. 1991}. Entre as instabilidades que surgem nos tokamaks 
podemos citar {\VESSON, 1978: MORRIS. 1992): 

• 	 Instabilidade de. dobra (kink) - estas instabilidades se caracterizam por deformarem 
toda a superfície externa da coluna de plasma. Esta instabilidade ocorre quando o 
fator de segurança q é um número radonal (1/1. 2/1. 3j1 ... } fora da coluna de 
plasma. isto é. no vácuo. Se o fator de segurança na superfície do plasma é maior que 
1 não há esta instabilidade (limite de Kruskal-Shafranov} (KISBIKAWA e ""'A KATA NI. 

1990)• 

• 	 Instabi.lidade. vertical ~ esta instabilidade é a responsável pela movímentação da 
coluna de plasma na dir~ão verticaL O plasma não fica em uma posição fixa dentro 
da câmara. Muitas vezes ocorre a perda de confinamento quando a. coluna de plasma 
toca o vaso da câmara. A maneira de se controlar esta instabilidade é monitorar 
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a posíção da <:oluna de plasma durante a descarga e apucar um ounpo magnético 
externo qu~ faça a ooluna d~ plasma voltar à sua poslçào Inicial (MORRIS, 1992) . 

• 	 instabilidades dente de serra - esta instabílidade foi primeiramente observada por 
VOl'\ GOELER ei alo {VON GOELER et ai., 1974). lnkialmenw Ocorre um aumento 
gradual na temperatura dos elétrons na região central do plasma (dentro de um raio 
T < T 8 ) -e depois uma queda abrupta da temperatura. Fora desta região observa-se o 
fenômeno oposto, isto é. há um aumento abrupto da temperatura -e posteriormente 
uma diminuição graduaL Um modelo simples para explicar esta jnstabilidade foí 
proposto por KADOMTSEV (KADOMTSEV, 1975). O modelo considera que o fator 
de segurança na reglãú tentral do plasma nca menor que 1 surgindo, então, a insta
bilidade MnD de modo m = 1. n ;::; 1. Esta instabilidade cresce provocando uma 
abrupta reront'{;ção das linhas de força e um transporte das partículas da região 
central para fora. 

• 	 Instabilidade de dirupturu - esta é a instabilidade mais perígosa que acontece no 
plasma. Ela provoca a perda completa de confinamento em um curto intervalo de 
tempo. da ordem de miusegundos. A perda de <:annuamento provota uma grande 
tensão m€cãnica e um aqm~cimento das paredes da cãmara. Nesta instabilidade 
ocOtre uma redistribuição da densidade de wrrente dentro do plasma e parte do 
plasma é expulso para fora da coluna. Este processo é interpretado como sendo 
uma seqüf}ncia de reconecções das linhas do campo magnético causadas pelos modos 
tearing dentro do plasma (PULSATOR TEAM, 1985). 

Neste trabalho pretendemos analisar a influência de perturbações helicoidais no camp<l' 
magnético interno ao plasma. As perturbações helicoidais são produzidas por torrentes 
que fluem ao longo da linha do campo magnético de uma superfície racional (q::: mjn). 
Estas perturbações destroem a estrutura de superfícies m~rrnéticas devido à quebra de 
simetria do plasma toroida!. Surgem ilhas magnéticas ao redor das superfícies raclonais. 
Dependendo da intensidade da perturbação. as linhas do campo magnético apresentam um 
comportamento caótico em torno das ilhas magnétícas. Esta região caótÍf;a surge quando 
as ilhas de diferentes superfícies raclonais se tocam. 

Das experiências com correntes helicoidais enroladas sobre a câmara toroidal. surgiu 
a idéia de que a dlruptuxa poderia ser causada pelas ilhas magnéticas que surgem sobre 
as superfícies racionais, A forma com que a diruptura induzida pela rorrente helicoidal 
externa evolui é muito semelhante à da instabilidade de diruptura (KARGER eI ai., 1975: 
PULSATOR TEAM, 1985). 

1'\05 trabalhos já publicados sobre o efeito de perturbações helicoidais internas ao 
plasma, tem-se basicamente duas abordagem: 

1, Considera-se que existe uma .corrente helicoidal sobre uma superfide magnética ra
dona] (m t n). :r:stas torrentes sào usadas para slmular modos tearing no plasma. O 
modelo para desçrever o plasma é cilíndrico. O efeito toroida! ê introduzido somente 
na compouente B.., do campo magnético. Não se considera a evolução temporal da 
perturbação (FINi\. 19i5j, 
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2. Analisa-se a evolução temporal dos modos 	tearing na geometria toroidal a partir 
da teoria. MHD resistiva, Este conjunto de equações é rêSo1vído numericamente. 
(CAROEOAS et ai., 1981). 

o nosso modelo difere da abordagem de CARRERAS et ai. pois não consideramos a 
evolução temporal dos modos da. perturbação. Com relação ao trabalho de F'INN a di
ferença maior está no fato de que usamos um sistema de coordenadas intrinsicamente 
tQmidaJ para descrever o equilJbrlo, Outra diferença é que a conente flui ao longo das 
linhas do campo magnético de uma superfície racional. Nós obtemos analiticamente .fi 

função de íh1XO que descreve, de forma aproximada. a separatriz das ilhas magnéticas. 
Para determinarmos as ilhas magnéticas geradas pelas perturbações helicoidais consi

deramos que (J campo magnético resultante é a. soma do campo magnético de equllfbrio e 
do campo helicoidal perturbativo. Não consideramos a resposta do plasma no campo de 
equiHbrio. Usamos dois métodos para visualizar as ilhas magnéticas: 

1. 	 Mapa de Poincaré - Construímos o mapa de Poincaié das linhas do campo magnéti· 
co resultante. Este mápa é formado pelos pontos onde a linha de força cruza uma 
secção reta do toróide, Os pontos de intersecção da tinha de campo com o plano do 
mapeamento são obtidos pela integração numérica da equação da linha de campo 
(B x dr). 

2. 	 Método da Média - O método da média permite que se obtenha analitjcamente a 
estrutura magnética de um sistema com simetria destruída por uma pequena per
turbação. Este método foi desenvolvido por KVCINSKI et aI. (KUCINSKI et aI., 199:2). 

Nesté trabalho consideramos dois tipos de tokamaks: tokamaks de razão de aspecto 
grande e tokamaks de razão de aspecto pequena. A razão de aspecto é definida como a 
razão entre o raio maior e a semilargura da coluna do plasma no plano equatorial. O inte
resse em tokamaks de pequena razão de aspecto é a aparente inexistência de instabilidade 
de diruptura (SVKES, 1992; SYKES et ai., 1993). 

Outras características dos tokamaks de razão de aspecto pequena são: 

• 	 Alongamento natural na direção Z (eixo de rotação do toróide}. Este alongamento 
depende do perfil da densidade de corrente do plasma (SVKES, 1992; GALVÃO ct aI.. 
1993). Cálculos mostram que este alonga.mento favorece a esta.bilidade com relação 
a deslocamentos verticais da coluna de plasma (KALMYKOV, 1992). 

• Corrente de plasma alta e forte paramagnetlsmo {PENO e S1'RICKLER.. 1986). O pa
ramagnetísmo alto implica que o campo magnético toroidal ereforçado pela presença 
do plasma. 

• 	 Fator de segurança alto na borda do plasma (6 < q( a j < 20) e alto shcar. O sheu.r é 
a variação do fator de segurança com a posição radial r ao centro do plasma (dq/dr). 
Estes dois fatores podem ser umas das causas da maior estahilidade deste tipo de 
tokamak contra instabilidades de diruptura (SVKES et ai .• 1993}. 
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A seqüência adotada neste trabalho é: no capítulo. 2 apresentamos o método da média, 
Neste capítulo discutimos as exigências que as coordenadas devem satisfazer para que 
o método da média possa. ser usado. No capitulo 3 apresentamos alguns sistemas de 
coordenadas toroidais que poderiam ser usados na descrição de plasma toroidais ta li razão 
pela qual foi escolhido o sistema de coordenadas poiares toroidais e não outro. No capítulo 
4 calculamos a função de fluxo ~ que satisfaz a equação de Grad-Shafranov para um 
tokamak de razão de aspecto grande. A função qt é usada para determinar a superfície 
m~unética e Q campo de equihôrio. Nó eapítulo 5 calculamos o campo gerado pelas 
correntes helicoida.is perturbativas que fluem ao. longo de uma. linha de campo. de uma 
superfície magnética racional. No capítulo 6 integramos numericamente a equaçw da 
linha de força do campo magnétko e comparamos com o resultado obtido pejo método 
da média. Nos cálculos numérico.s consideram-se os parâmetro:s do TBR-l, No capitulo 
7 analisamos o caso de tokamaks de razão de aspecto pequena, Os parâmetros, neste 
caso, são os projetados para o TBR-E. O projeto da construção do tokamak TBR~E nâo 
será executado por falta de verhas. O TBR~E ,seria um típico tokamak de baixa razão de 
aspecto. 
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Capítulo 2 

Método da média 

Uma manmra de analisar a influência de correntes helicoidais sohre o plasma em equillôrio 
é ver como as superfícies magnéticas se alteram na presença das correntes helicoidais. As 
superfícies magnéticas podem ser visualizadas no mapa de Poincaré das linhas do campo 
magnético. O mapa de Poinurê é fcito pelos pontos onde as linhas dó campo cruza.m um 
plano transversal ao toróide. Estes pontos são determinados pela integração numérica da 
equação das linhas do campo magnético. Uma das dificuldades neste procedimento é o 
tempo computacional para se obter um mapa. 

O método da média permite visualizar as superficies magnéUcas deformadas peia 
corrente helicoidal sem a necessidade de integrar numericamente as linhas do campo 
magnético. Este. método foi desenvolvido por KrcrNsKI et aI. (KUC1NSKl ti ai, 1992), 

2.1 Equação da linha de força 

Em uma linha de força, o campo magnético deve satisfazer a equação 

Bxdr:O. (2.1) 

Isto significa que o campo magnétko B é tangente à linha de força. 
Para analisarmos a infiuêncía das correntes helicoidais internas ao plasma. COrri símetria 

tOfoidal, consideramos que o campo magnético total B é a superposição linear do campo 
magnêtiw do plasma em equil.íbrio Bo com o campo magnético perturbativo b. 

B= Bo+b. 

Esta hipótese implica que a equação (2.1) é escrita. em termos de coordenadas curvilíneas 
generalizadas Xl • x2 e x3 • como 

d:r:1 B~ + &1 dX2 B2 + &1
~ - ~0...c.;:" (2.2)

dx:! =: B~ +63 • dr3 - B~ +b3 • 

Si são as componentes contravariantes do campo ma.gnétl.:o B. 
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o método da média desenvolvido por KGCINSKI et ai. é aplicável a qualquer sistema 
de equações diferenciais que tenha a seguinte forma: 

dx 1 
~fl(Xl.X2,X3).

dx3 
(2,3)

dx' p2(X1,x3) +rf2(:c1.x2, 3?j • 
dx' 

onde! é o parâmetro da perturbaçãO' e a coordenada x3 tem periodicidade L. 
Para reduzirmos o sistema de equaçijes (2.2) ao sistema de equações (2.3) escolhemos 

as coordenadas generalizadas (xl, xl, x3) da seguinte forma: 

:ri ~ coordenada de fluxo magnétíro do tampo nào perturbado, Seu significado é d~ 
coordenada radial. 

x 2 - coordenada ignorável para o plasma em equilfbrio. 

x 3 - outra coordenada relevante para descrever o equilíbriQ. 

Esta escolha de coordenadas faz com que o campo magnético de éqtlih'brio satjsfaça 

ôBó =0 e BÕ =0,
â;r'l 

e 
agii 
(jx'J ;:; O, 

onde gii sâo as componentes contravariantes da métrü:a, 
A condição BÕ = O segue imediatamente da escolha de :rI pois Bo . V1li = O. 
A escolha das coordenadas adma reduz os t(!rmos da equaçào (2.3) a 

b' I b' ) -,,f' - (2.4)BgV+B8 
B'F' = -º. ' (2,5)B5 ' 
6' B2o tiJ

tI' ' 
(2,{j)B3-B'3B3'" fi fi o 

2.2 Superfícies magnéticas médias 

Pelo método da média. a solução do sistema de equações (2.3) é escrita. em termos das 
coordenadas médias ;rI e comO' (KucrNsKl et ai. 1992): 

xl::;r +b;rl(;T.~,X3). 
(2.7) 

x 2 =: $2 + X2(X1, X2. x 3 ) +6:r2(x1, x2. x3) . 
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onde b i $ão rorreçôes de segunda. ordem em ê e xl, x 2 satisfazem 

dx' 
dx' = ,j1(x',x' + x',x3)+ 0(,'), 

dx' 
dx' 

= F'(x',x')+ O(E). 

o termo x2 é dado por: 
X2 :;;; Fz(X1,x3). 

As operações" e - sobre as func;;ões F2 e fI são definida.s por: 

](x',.') '" iJ.L f(x1,x',x3)dé, 

P(fl E J(X',x'.x') = f -]. 

P(J)",!(X'.x,.x')=fr({ JdX') 

Deve ficar claro que as operaçÕEs -, ~ e - sâo efetuadas somente sobre as funções F 2 

2e p' e nào sobre as coordenadas. A barra sobre as coordenadas Xl e x serve para lembrar 
que estas são obtidas por um processo de média. 

A superfície magnética médiat em aproximação de primeira ordem, é dada em termos 
da função {ver apêndice A) 

WH(x1,;r2)=lIft(;Tl)-1:<-1.+P yjb1(tl .xZ,;r3)d.x2 , (2,8) 

onde 

lIt9{(x1): Lrl19B5( .;r3)dXl. (2.9) 

e c é uma constante que satisfaz 

,c.x3 ):;;; O. 

A função WH(;t.r2 ) tem o significado de fluxo magnético através da superfície x 2 = 
constante. limitada pelo eixo magnético e a superfície magnética Xl. Cada superfície 
magnética é definida por W H{XI, x2 ) :;;; constante. 
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Capítulo 3 

Sistemas de coordenadas 

A simetria de um problema físico é um fator preponderante na escolha de um sistema de 
coordenadas. 

Em muitos trabalhos usa-se o sistema de coordenadas polar local para d€8.::('Cver o 
plasma (por exemplo SnAFRANoV, 1963; GREENE et ai.. 1971: YOSHlKAWA, 1974; DE 
~1tNXA. t977: CLEMENTE. 1982). Este sistema de coordenadas é adequado quando o 
plasma torcidal tem grande razão de asp<:çto. isto é. 

Raio maior dO' tor.~ide ~ 1, 
Raío menor do tor6ide 

Nós usamos, neste trabalho, um novo sistema de coordenadas (sistema polar toroidai) 
que descreve melhor os plasmas toroidais quando a aproximação de grande razão de as
pecto não ~ satisfatória. Keste capítulo mostramos o sistema convencional de coordenadas 
toroidais, o sistema de coordenadas polar(!$ locais e o nosso sistema polar toroida), Todas 
as çoorde-nadas são definidas em termos das coordenadas dUndrkas R, )J e Z, O eixo Z 
.: çoinddente com o eixo de rotação do toróide, 

3.1 Coordenadas toroidai~ 

As coordenadas toroidais ç, w e íp são definidas em relação às coordenadas cilfndrÍcas R e 
Z torno: 

,ª~sinh !R = 
(3.1 ) 

z = cosnÇ - cosw 

onde ~ ê uma constante com significado de raio maior. 
As superfícíes coordenadas são (MORSE e FesHBAcH. 1953): 

ç == ço constante. São superfíde-s torojdais de TaiO menor a = Rói sinhçl) e raio maior 
Ro = mcoth ';0, Os torójdes não são conc.êntricos pois o ralo maior depende da 
constante eo; pa.ra cada toróide temos um centro diferente. 
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Figura 3.1: Superfici~s coordenadas do sistema toroidal convencional. Secção transversal 
r.p = constante, 

W ::: 410 constonif. São superfícies esféricas de ralo Rbl sin Wo COm centro sobre o eixo Z na 
posição Z = R~cotWo, Todas as esferas passam pela circunferência Z """ O. R::: R~ 
que corresponde ao toróide limite e...... 00, 

'P """ 'fJD constante. São semi-planos que contém o eixo Z, 

Na figura (3.1) temos um esquema das supedJdes çoordenadas do sistema toroidal 
convencional, 

[m inconveniente no uso deste sistema de coordenadas é que a coordenada { não tem 
um significado geométrico claro. 

3.2 Coordenadas polares locais 

As coordenadas polares locais p, I) e 1.p são definidas em relação as coordenadas cilindricas 
çomo: 

R - Ro - peosl). 
(3,2) 

Z = psin 1), 
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F'1gura 3.:2: Superfícies coordenadas do sistema polar local. Secção transversal VI ;;;;; cons~ 
tantL 

Isto é equivalente a considerar o raiQ maior do tor6ide Ro como sendo o centro do sistema 
de cQQrdenadas. Na figura (3.2) temos o esquema das superfídes coordenadas deste sistema 
de coordenadas. 

As superfides p := po constante representam toróides concêntricos com centro em Ro. É 
importante ressaltar que p deve ser menor que Ro para que o sistema defina uruvocamente 
um ponto. 

Este sistema de coordenadas é conveniente para descrever plasmas com razão de as· 
pecto grande (curvatura do toróide desprezível) porque nesta aproximação (pjRo ~ 1). o 
sistema se aproxima do sistema polar cilíndrico convencional. 

Os 4!feitos toroídais são importantes quando se estuda o fenômeno. de ressonância. no 
plasma túmidaL Este efeito ficará mais daro no capítulo 6. 

3.3 Coordenadas polares toroidais 

A idéia que originou este sistema de coordenadas foi obtida das coordenadas toroidais 
convencionais ~, w e 'Y'. 
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Nas coordenadas toroidais os fatores de métrica são: 

R~h, 
coshl; - cosw ' 

R~
h«} = 

coshl; - cosw ' 
R'

_7-0=0__ sinh I; .h, 
cosh I; - cos w 

o termo Ro/(coshç - cosw) aparece em todos os fatores de métrica e tem a dimensão 
de comprimento. 

Definimos 

R~ 
p, cosh ç - cos...; , 
(Jt = 1i - W • 

Estas coordenadas estão relacionadas com as coordenadas polares locais (eq. 3.2) por: 

2]1/2 
Pt = P [1- ;0 cos(J+ (2~J 

2]-1/2 
sinOt=sinO [1-:ocosO+(2~J 

A demonstração se faz considerando que Ro e Ro são coincidentes nas equações (3.1) 
e (3.2). 

É claro da relação acima que PI - P e OI - O no limite de pl Ro «: 1. Na figura 
(3.3) temos as superfícies coordenadas Pt e 0/. Podemos notar que. se a razão de aspecto é 
pequena (Rolp ~ 1). as superfícies coordenadas Pt apresentam uma deformação acentuada 
em relação a uma superfície toroidal circular. 

Escolhemos este sistema de coordenadas (polar toroidal) por causa das suas carac
terísticas: 

• É um sistema de coordenadas intrinsicamente toroida!. 

• É um sistema de interpretação geométrica simples. 

Usaremos, quando conveniente. a nomenclatura Xl. x2 e x3 para designarmos coorde
nadas curvilíneas generalizadas; e i e ei para os vetores de base contravariante e covariante. 
respectivamente; gij para as componentes contravariantes da métrica do sistema curvilíneo. 
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1.5 
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Figura 3.3: Superfícies coordenadas do sistema polar toroida!. O valor de s no gráfico 
representa a razão Pt / Ro . 
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Capítulo 4 

Equilíbrio toroidal razão de 
aspecto grande 

Perturbações helicoidais sohre um plasma em equilíbrio alteram as superfícies magnéticas. 
Dependendo da intensidade da perturbação formam~se ilhas magnétkas ao redor de sUw 

perfícies onde as linhas do campo magnético se fecham após m voltas na direção tOTúidal 
l' n voltas na direção poloidal (P\iLSATOIl. TEAM, 1985; KARGElt fii ai., 1975; OKAlIiO, 

1990). As superfícies magnéticas que apresentam estas características são conhecidas como 
superfícies magnéticas racionais. 

Se as illias magnéticas sobre as diferentes snperfides racionais se tocam, apartH:em 
regiões onde as linhas do campo magnético tem um compartamente caótico. A regíão 
caótica pode provoçar uma perda no confinamento do plasma pois uma partícula carregada 
Sé move preferencialmente ao lóngo de uma linha de força. 

Os modos tearingpodem ser simulados por correntes helicoidais que fluem internamente 
ao plasma. sobre uma superfície magnética racional. Para calcular o efeito destas correntes 
helicoídais sobre o plasma em equihôrio consideramos que o campo magnéticO' resultante 
é a superposição linear do campo magnético de equilibrio Bo e do campo magnétíco 
helicoidal perturbativo b. Não ê considerada a resposta do plasma às correntes helicoidais. 

Kossa primeira etapa é. então. obter o campo magnétito do equih'brio torci.daI e o 
campo das correntes helicoidais para depois analisarmos os efeitO's da superposição. 

4.1 Equilíbrio MHD ideal 

o sistema plasma + rompo magnético é complexo pois as partículas carregadas que 
compõem o mesmo $C movem sob a ação dos campos aplicados e, por sua vez.. géram 
campos eletromagnéticos que modificam o campo aplicado, 

Adotamos a teoria MHD (magnetoidrodinámica) de um único fluido para descrever o 
plasma na presença de campos magnéticos. A teoria MHD assame que o plasma é descrito 
em termos de um fluido condutor com as varíáveis hidrodinâmicas usuais - densidade p. 

velocidade ti' e pressão P {JACKSON, 1983). 
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Nós consideramos. neste trabalho, que o plasm.a não é resistivo, Isto é1 usamos as 
equações MHD ideal pará. descrever o plasma (NIsnfKAwA e VVAKATANJ, 1990); 

• eqtltlçãa da continuidade 

{}p +\·(",,)=0. (4.1)
{}I 

• equaçiio da lei da força 
íJv

PIfi = -vP+J x B. (4.2) 

onde foram desprezadas as forças viscosas e gravltacional. 

~spre2:ando a corrente de deslocamento e a resistividade, os campos eletromagnéticos 
no fluido são descritos por: 

{}B =-\xE,
OI 
vxB=l'oJ. (4.3) 

E+vxB=O. 

No caso de s(' ter um confinamento estacionário. isto é, 8i = O as equações (4.1-3) se 
reduzem. a: 

JxB=vP. (H) 

\ X B = l'oJ . (4.5) 

v·8=0. (4.6) 

Da equação (4.4) é fácil ver que B· vP:;;;;; O. Isto significa que no equilíbrio, as linhas de 
força do campo magnético estão sobre uma superfície isobârica (P=constantc). Analoga. 
mente. da eqlla'Ção (4.5) concluimos que J . v p = O. isto é, as linhas de corrente também 
estão sobre uma superfície de P=constante. 

O sistema de equações (4.4-6) admite uma solução se o plasma tiver uma simetria 
(EDENSTRASSEIl. 1980a: KUC1NSKi e CALDAS. 1990). isto é. se o plasma em equih'brio 
tiver uma coordenada ignorávet Existem somente 3 daslres de soluções simétricas possiveis 
para o sistema de equações (4.4-6): sistema com simetria axial. transladonal e beücoidal 
(EDENSTRASSER, 198Gb). Não existe prova. conclusiva sobre a existência de soluções para 
o caso tridimensional não simétrico (EDENSTRASSER. 19S{)a; l:v1ISHIKAWA. 1990), 

A solução do sistema (4.4-6) é escrita em termos da função de fluxo poloidaJ 1JI que 
2satisfaz a equação de Grad·Shafrano\'. Se usarmos Xl, x e :r3 como coordenadas gEmera· 

lizadas. a equação de Grad~Shafranúv é escrjta como (IÜ1CINSKI e CALDAS, 1990): 

"", P' 'lI' 19"" (923) (9")] [O {I"' y ~ -PQYS3 -Pu +1'0 - - - - - -, (4. i)-lU lh1 933 ÔX1. YJ3 
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onde 

A"'/> " 933'1· G!) 
p' 

l' 

= 

" 

dP 
d'/>
dI 
d'l! 

' 

. 

P e I são a pressão dnétka do plasma e o fluxo poloidal da densidade de corrente. 
respectivamente. 

Nesta equação, a coordenada ignorável é :r;3. lsto signífica que as grandezas físicas P, 
B e J independem de x 3 e o coeficiente métrico 9ij satisfaz &gij/8::r3 = O. Uma expressão 
semelhante à (4.7) foi obtida por EDENSTRASSER (EDENSTR.ASSER. 1980a). 

O campo magnético B e a densida.de de corrente J sào dados respectivament~ por: 

e3 e3
B = - X V'I! +B3 - • 

933 933 

Ela e3
J= -xVI+J,-, 

Y33 933 

onde e; é a base (".ovariante (ei;;:;:;; 8rllJx i ). 

t)m dos grandes problemas em se resolver a equação de Grad~Shafranov é o desconheci
mento da dependência P(1II} e I( 1]1 J. Para se saber .esta. dependência precisamos conhecer 
a solução, mas só obteremos a solução se conhecermos P e J. Em geral são escolhidas 
algumas funÇÓCl> P(W) f? I(w} qUf? concordem com o que é observado experimentalmente. 

4.2 Equação do equihbrio em coordenadas polares toroidais 

Adotando Xl, xi: e xJ como: 

X I - P - --,-;:""'-
= t-coshe-cosw' 

x2 =. Ot =: ir -w, 

x
3 == 'P, 

temos como base contravariante ei (e i :::; vxi ): 

1 sinh { sín ef 
e :::; V {>I ;;:;:;; -Pt R~ e{ + Pt R~ eo l • 

e2 :::; v8 :::; eu, ,
1 p, 

.' = VI" = -?'c~
Pt sính ~ 
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Os elementos contravariantf;!'s da matriz de métrica gii são (gij ;;;;;;; e l , ei ): 

2p, 8II = 1--COSI' 
11h 

sjn (J,
g" 

11h 
g" = 0, 

I 
9 " Z'p, 

g" O,= 
I33 

9 = 11" 

onde 

I 2Pt Pt')• 2 '(2
R::;:; Ro 1- JilCOSOI- 128m 81 (4,8)

( o 110 

A raiz quadrada do detenninante da métrica ê: 


..;g '" (e' ,.' x .sr' , 
..;g = RhP, ' 

Com a métrica calculada podemos escrever a equação de Grad~Sbafranov (eq. 4.7) 
corno 

I {) (iN!) I {)'\lI ,d? ( p, p' )-~ Pl- +zl)<l'l =.uoJ30(1lF)+.uoRó dm 2 R1 cose~+~sín281 Pl UPt aPt Pt Ut li' o Ró 

p, co, 8, (2b2 '1' I b\ll \ p, sin a, (I 8>11 2 {)''I' ) + = + -- I + -- - --;;';;-i- (4,9)
Rb OPt Pt f:)Pt J Ro p~ 89/ p, aOti!Jpt 

ondt> 
"dP d(I'2

I'oJ",,( (jI) = -PoRo d'It - d\ll '21'01 ), 

As componentes do campo magnétko de ~quilfbúo são dadas por 

I 8;'
nÓ =- Bo' vPr =- - Rôpt BOI' (HO) 

1 {)'I!
B5 = Bo' vet = lfopt 8Pt 1 

(UI) 

e o campo toroida] por 
D03 ;;;;;;; RB;; ;;;;;; -Pol. (4.12) 
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4.3 Determinação de ip 

Em geral a equação para \li é não linear e não existe um método geral de resolução, 
A equação de Grad~Shafranov deve ser resolvida de forma autoconsistente pois a 

equação depende de duas funções P(ilI) e I(ilF) que por sua vez dependem da solução. 
Nós construímos um procedimento para determinar ~ por aproximações sucessivas 

(KUCINSKI ei aI., 1990) semelhante ao de YOSRIKAWA (YOSHIKAWA, 1974). O método de 
YOSHIKAWA utiliza as coordenadas polares locais. 

No limite de grande razão de aspecto (RÓ/Pl - 00). a equaçào (4.9) se reduz. a 

1-J!.. (p, /}'liD) ~ /}''liD _ 
p, IJp, 8p, +..2 ao' - POJ30( 'lio(p" O,)) . I', , 

A função 'ltU(P1lfil } ê a solm;:ão de ordem zero em (pdR~) da equação de Grad-Shafranov. 
Esta equação é idêntka à equação do equilíbrio ciündrkQ; se conhecemos uma solução 
d1índrka temos uma solução para a função w-o(Pt. 8/) pois equações idênticas com condições 
de contorno ídênticas possu(>m a mesma solução. Embora a função WQ(Pt, OI) seja idêntica 
à solução cillndrica, seu significado é diferente pois (Jt e OI são coordenadas com carac~ 
teristicas toroidais. 

Para determinarmos'" escrevemos esta função como soma da solução de ordem zero 
mais uma correção 61P 

'1'(1'1> O,) = W~(p,) + .W(p,. O,) . 

Admitimos também que '1'0 é independente de 8t • isto é. Ilto{pr} sa.tisfaz 

1..~ ( d'lio(p, l)
PtdPt PI dpt ;;;; JloJaor~{)lpj))· (4.13) 

Se a correção éli! for pequena. podemos escrever os termos de densidade de corrente J 
e de pressão P na equação (4.9) como: 

dJwJ,,,(W) " J",,(Wol + [ d'lio ('1',,)1,'li. 

dP dP [d'P 1d'li('I') d'lio ('li,,) + d'lio,('liD) ''li. 

Os perfis da pressão e da densidade de corrente estão relaf:ionados na aproximação dlíndri
ca por 

_R~2::, ('lio) = ;1,J30('liO), 

onde fip é a razão entre a pressão cinética média e a pressão magnética na superfície do 
plasma devido ao campo poloidaL 

Com as aproximações acima mencionadas, a soiução para 'i' resulta em 

" I'
'11(1'1> o,) = Wo(ptJ + W~(pd rosa, R' A(p)dp, (-1.14)1" o 
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onde 1" ,1A(p,) = -I +;3, + 2.", 2 p'll; dp. 
Pt 'i'Q o 

Pata p: ;:; a, A é o fator de assimetria do campo poloidal. 
Nesta. solução, termos da ordem de (Pt! .RfJl3: foram desprezados, 
Fica claro das equações (4.13) e (4.14) que. se coohecemos um perfil da densidade de 

corrente Jao(p,), podemos determinar a função de fluxo 1jI. 

Neste trabalho, o perfil da densidade de corrente é uma função com um máximo no 
centro do plasma e nulo na borda: 

IR' [ ']'J,.(p,) = ' ~(7 +I) 1 - ~ a2<'ia 

onde 

lp "'" corrente de plasma. 

o :;;; raio menor do plasma. 

I constante. 

Com esta escolha dE' perfiL as componentE's do campo magnético de equílibrio Bo são 
dadas por (eqs. 4.10-12): 

1_ 'IIó(Ptll' LA(p)dp sinO" (4,15)BO-R' ~,
OPI fJ( "'''O 

B~ = ~p, [>I'~(P,)(I- ~~A(PdCQSDd +>I'~(ptl 1: :óA(P)dp COSO,], (4,16) 

8 3 lia l 
(4,17)G "'" - R'1 ; 

ondE' 

= 1l01, ~ 1 _ 1 _ p,')'+1]1J1;(p! ) p' [ ( 
a22~ Pt 

l,
1 Oi 

I

2" 

f é a corrente que produ?; o campo toroidal éxterno. 
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Capítulo 5 

Campo helicoidal perturbativo 
razão de aspecto grande 

o efeito de um campo helicoidal externo sobre o tokamak é a formação de ilhas magnéticas 
ao redor de superfícies onde o fator de segurança q é um número racional (superfícies 
racionais). O tamanho das ilhas magnéticas depende da intensidade dos modos helicoidais 
(m, n) que compõem a perturbação. Portanto. é importante conhecer os diferentes modos 
helicoidais (m. n) da perturbação. 

Basicamente existem 3 maneiras de se determinar o campo magnético de uma distri
buição de corrente: 

1. 	Calcular o campo magnético B pela integração direta da lei de Biot-Savart (Sy, 
1981). 

2. Calcular o potencial vetor A e depois B (B = v x A) (MIRIN et ai.. 1976). 

3. Calcular o potencial escalar magnético ~ e depois B (B;;;; vcp) (KUCINSKI e CAL
DAS, 1987: KVCIl\SKI, 1992). 

Neste trabalho as correntes perturbativas fluem ao longo das linhas do campo magnéti
co sobre uma superfície magnética racional de secção reta não circular. Para calcularmos 
o campo magnético produzido por tais correntes usamos a abordagem do potencial escalar 
magnético. 

No potencial escalar magnético calculado por KUCINSKI (KUCINSKI, 1992) considera
se uma distribuição helicoidal de corrente sobre uma superfície toroida! não circular. Este 
é o potencial usado, neste trabalho, para calcular o campo magnético perturbativo b. 

5.1 Potencial escalar magnético <I> 

No trabalho de KUctl\SKI (KUCIl\SKI, 1992) são usados dois sistemas de coordenadas: 
coordenadas toroidais convencionais (~, w, Ifl) e um sistema não ortogonal genérico (xl. 
x 2 , x 3 ). O sistema de coordenada toroidal é usado para escrever o potencial escalar 
magnético 4l que satisfaz a equação de Laplace. Nas coordenadas toroidais convencionais. 
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a equação de La.place é separável. O sistema não ortogonal é usado para espedficar as 
condiç.oos de contorno sobre o campo ma.gnético, 

A superfície toroidal nâo circular é definida por xl :;;;;; con.stante. A coordenada xl está 
relacionada com as coordenadas toroidais convencionais ç e w por uma relação da forma: 

ry = l/(x'l+ ij(x') cose, , (5.1) 

onde 

11 == cosh~ t 

Of 1i-w. 

Se Ji(x 1 ):;;;;; 0, Xl = constante representa uma superfície toroidal circular ({ =: comtante): 
A corrente Jteucoidal que flui ao longo de uma linha do campo magnético sobre a 

superfície Xl é descrita em termos do fator de segu.rança Jocal q definido por 

d;p Bo'vl' 
q=-= . 

- d8, Bo'Ve, 

onde B() é o campo magnético de equilíbrio do plasma. O fator de segurança nos dá 
uma noção do quão rápido a linha de campo gira no ângulo poloidal (J/ para um dado 
deslocamento angular !.fi. Em tokamaks com secção reta quase circular podemos escrever 

q '" q{x') +q(x') cos9, . (5.2) 

Para plasmas com formas arbitrárias, as equações (S.l) e (5.2) devem ser substituídas por 
séries de Fourier. 

Sobre uma superfície racional (m,n). as linhas dt' força se fecham após m voltas na 
direção torojdal e 11 voltas na direção poloidaL Nestas superfícies. a equação (5.2). se 
reduz a 

d..; m 1 
dO!:::::: -;+mxo)cos()t, (5.3) 

oude j;1 = :tA define a superfície magnética racional. 
Da relação (5.3). podemos definir uma <:oordenada helicoidal x 2 como 

2 x :: mOI - 1I.;P + nq(xó) sinO/ . 

x2 = constante representa uma linha do campo magnético Bo ao longo do qual flui a 
corrente . 

.!\. terceira coordenada relevante para se determínar ú potêucia] escalar magnético 4> é 
o ângulo púlotdal Ot (:t3 ;; Oi)' 

Uma COrrente que flui ao longo de uma linha de campo sobre uma superfície racional 
é representada pela densidade de .corrente J como: 

Ih " ') '(' ')J= -u(.r -Xo u:r -xo e3 ...;g 
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onde h é a corrente que passa pela linha de campo. 
Neste caso, as condições de contorno são escritas (;omo: 

polI! eirg12 
- 11'[::.] • g 
POlh irZ 

= -f t (5.4)[::'l 
= 0<[::'l " 

onde gii são 0$ coeficientes métricos e os colchetes representam a descontinuidade nas 
componentes do campo magnético interno e externo à superfície de corrente. 

O potencial escala. magnético, calculado da equação de Laplace, é dado por (KUCINSKI. 
1992); 

I +% 
t =. J1~ h1jo-l/2(l]+msBd/2 ~ e[vICpZv(lj)ei(vet-n1fiínQdelr? (5.S) 

lii ~ __-IX> 

onde fio é o valor de fi na superfície racional :tA e $"1t<[Ct< sào constantes obtidas das condições 
de contorno (5.4) (ver apêndice B). 

A função ZdlJ} ~ 

na região interna à corrente.Z,(q) = { Q~+H/,lq)
P' na região externa à corrente.m+v-l/Z(11) 

onde P e Q são as funções de Legendre. 
Em aproximação de primeira ordem. os potenciais interno oIJi e externo te à corrente 

são escritos como: 

. floh (~+cose')'I' t::: Mi",Zv(q) sin[(m+v)U,-nl"i.
i!)l.C ~ -- L- "Zp(Tjol

1< l}O p=_~ 

onde 
M~ :::::: Jo • M.oi = _ Jo • 

v 2 2 

( J 1 m 1j TIl 1
Al, = - - --~o - ---Jo

2 4ii m+18ii' 
• J1 111 ~ m - 2 1 


M: , = --2 - -4 =Jo - '·<-l<S-Jo .. 

1) m- 1) 

i J 1 m ij m + '2 1
lvI = -- - --lo + ---Jo . 

1 2 411 m+181j 

I J1 m ij m 1
M 1 ::::: - - --Jo+ ---Jo . 

- 2 411 m-18i'j 

Todas as quantidades Mio! sào calculadas na superfície de descontinuidade é Jk 5. Jk(nq) 
são funções de Bessel de ordem /.:. 
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5.2 Campo magnético 

Como foi dito anteriormente, o campo magnético é calculado a partir do potendal ~sca1ar 
magnétíro 4> (b:::; Vi), Em coordenadas generalizadas xl, xZ e $3 temos: 

8p 1 8p 2 8p 3 
b = {j;;rI e + âx2€ + âx3e . 

A escolha das coordenadas generalizadas é muito impnrtante para a análise da super
posição do campo helicoidal perturbativo com o campo magnético de equili'brio usa.ndo Q 

método da média. No método da. média (capítulo 2), uma das coordenadas é a função de 
fiuxo 'V, 

A posíção de uma superfície magnétka de um tokamak de grande razão de aspecto 
pode ser descrita aproximadamente por uma CúOrdéuada Pc definida por 

'Ii(p"O,) = 'V(p, = Po,8, = roJ2) 

Devido à equação (.tJ4) 

'Vo(pol:>< 'Vo(p,) + [i{Pt!<o'O" (5,6) 

ondt' 

[ilpt! = lJ!~lptl { f:;,AlP)dp, 

A coordenada po representa o vaJor médio de Pt na superfície magnética, 
Para podermos trabalhar com a coordenada po precisamos ~screv&-la explicitamente 

como uma função conhecida. Se escrevermos 

Pt == po +óPo. (5,i) 

e substituimos esta relação em (5.6) temos 

1, p l' Phpo:><- lfA(p)dp",- R,A(p)dp. (5,8) 
1'00 PtQ 

Ou seja a coordenada po é muito próxima de Pt e coincide cOm a mesma no caso de grande 
razão de aspecto. 

Adotamos po como coordenada de fluxo. As outras duas coordenadas relevantes para 
calcularmos as componentes do campo perturbativo são: uma coordenada helicoidal e uma 
coordenada poloída!. Escrevendo as coordenadas explicitamente temos: 

;rI =po. 

X
2 

5 tl = mU/- mp, 
, _ n 

X = v" 

A base contravariante e i deste sistema de coordenadas é: 

23 



1e - (1-.mA(Po)COS8t)[-(1-~COSDt)ee+~~Sin9teet] 
bPo .•+ -SlfiUteS/ • 
Po 

2 m ( OPo ) n ( Po )e "" t>o 1- Po cosSt eu. - R~ 1+ R~ çosOt e.;, 

3 1 ( óPo )e - 1- -cos(Jt eu,. 
po po 

.;g é igual a 

.j9;; R~o [1 + (~~A(po) + Ó;o) COSOr] , 

Calculando al,l componentes contravarianlcs do campo perturbat.ívo em termos de po. 

u e 8f temos: 

R' +00 1 ( m,.)(\"~+.1.,/fíbli.~ """ _/.loh~ L j\l~)(!{();i,t +_) L 2 sin[u+vOd 
ír n "'=_<)& 2 po 

I R' I:+~ -LM"(Lm')""+k[IJ (1(a,i.e +;-)2 + (m + v))+ I1fi li -'2, Po 

:r. TI Y""_~ 2 po po 2 


Po [ . 1 . 1 )]+-I ul.f(o!,e - -}+ 2(n l,t + -) +(m +v) sin[u +{v + lWd 
R~ \ 2 2 

jiQfl; Rti +00 M!'( (pm,n )O:"€+~ ["PO ( i,~ 1:2 )+-- L - - - (a +-) -(m+v) 
r. n 2 Pu Pu 21'=-<:<:. 

pú (. . 1 1 )]+ Rb o"{(oLc-2')+2{Ol,t+:.l}-{m+lI) sin[u+(v-l)8t l. (5.9) 

. J.I. Ih RI +CG·lrfl,f] (pm,n)c,'''+' 
..füb'J1,c """ _0_-'1. " _v_ __ 

i 
{m +v}cos[u + vOt] 

~ " L.. pm.. pnp=-oo v 

I R' +~ M'·' ( m.").,.<+~ [ (1 . )~!!5L!.J! -ç- -"- p-- p~ -- - (m + v)(a"! - t\(PoH
r.: fi ,L....., 2.pm,l'l Pa Ro 2 

V:::::-'X< 

- (m + v)(a'" +~) ~o] cos!o +(v - 1)9,] 
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!loIh Rb ~ M~" (pm.n)o"'+! [PO (~_ (m + .)(oi., _ A(Po»)
+ 7r '11 1/1::: 'lpm,1I po R:, 2 

00 

.-(m+v)(a"'+-)-3 fJ Po ]00$["+(.+1)8,]. (5.10)
2 po 

fob' '" m fob3 
• 

Nestas expressões 

ai", -(m+v+lf2). 

a~ = m+JI-l!2. 

pm,)l == <:oordenada radial da perturbai,jãQ (m. n). 

Os índices i e e representam componentes internas e externas, respectivamente. 
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Capítulo 6 

Tokamak de razão de aspecto 
grande 

o efeito das correntes helicoidais sobre as superfícies magnéticas de equIlíbrio deve ser 
mais acentuado onde q é um número racional. Ao r~or destas supedídes surgem illtas 
magnéticas devido à quebra de simetría do campo de equihôrio pela ..órrente perturbatlva. 

Denominamos de ilha magnética principal às ilhas que surgem ao redor da superfide: 
cuja heliddade {m, 11) coincida com a da corrente perturbativa: as ilhas magnétkas se
cundárias o.U satélites sãO' as ilhas que surgem ao redor das outras superffdes radúnais 
cujas helicidades são m ± i, m ± 2 , ' .. 

Usaremos dois métodos para verificar a influência das correntes nelicoidais sobre o 
plasma em equiliôrÍo, O método da média e a integração numérica das linhas do campo 
magnético, 

6.1 Método da média 

Para usarmos () método da média escolhemos as mesmas coordenadas do cálculo do campo 
perturbati\'o (capítulo 5): 

:rl=PO~ 

x1 = mel - nr,; , (6.1 ) 

:r3 =8/. 

A coordenada Po define aproximadamente uma snperfide magnética. x 2 ê uma coordenada 
helicoidal e x 3 , uma coordenada pOloídal. O equilíbrio do plasma s6 depende de Pc e Ot • 
o que está de acordo com as exigências da seção 2.1. 

Neste sistema de coordenadas, podemos escrever as componentes do campo magnético 
de equilibrío çomo (eqs, 4, 16~17): 

'I'~lpo) [(PO I1< p ) 1Bo' "\'ú, '" , I - -,AIPo) - - ,A(p)dp <0,0, • (6.2)
ROPo R:, Pu p!> Ro 
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8 0 .'100'" /lOI. (1+2.e<!.rose,) (6.3) 
r 2:rRh Rú 

Foi consíderado. nestas equaçOO, que (eqs. 4.8 e 5.7) 

(RJZ '" R~' (1- 2~~ COS8,) 
"p

p, '" po - -,A(p)dpcos8, . 1po Ro 

Para determinarmos a função que descreve as superfícies magnéticas médias qí:11 pre
cisamos calcular primeiramente o termo P da equação (2.8). Da equação (2,5). o termo 
F2 é dado por 

FZ ::::. 80' Vx
2 = m _ n Bc . v~ . (6.4 )

Bí)' vxa Bc' vOt 
Introduzindo o fator de segurança q 

dI' 8 0 , VI' 
q=-=

dBt Bo' VOI 

a equação (6.4) fica escrita como; 

F2 =m_nq. 

Usando as equações (6.2) e (6,3). a expressão para f'Í se roouz a 

=m-nq-gcosuI,F' - - " 

onde 
_ /JaIr Po 
q = 2,;'I>&(Pol ~ 

__ a(po 11<P \ 
q = q-, . -(2 +A(po)) - - -A(p)dp)

Ro\a POfirJU 

Aplicando as operaçôes -. ~ e - temos: 

P=m-nfj.-F'l = -nqcos8 f (6.5 ) • 

F = -nqsin 91 • 

o próximo passo para obter lI'H é determinar a superfície magnética média não per
turbada '1>1, (eq. 2.9). 

Em torno da superfície radonal q(plll..n)::;:;: mln. a função de fluxo midio ~~ tem um 
máximo. isto é:. W~/(pm.>1) ;;- O. v'amos demonstrar esta afirmação. 

Da equação (2.9) temos quÕ;' 

.,,0' - "'B'YH(Po)=v9 o' 
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ou seja~ 
~llI'(po) = ..;gBo· V8,(m - nq). 

Usando a equação (6.2) temos 

~llI'(po) = ~~( ~ - '1).
n 

Se li:::::: m/n então qI~' ;;;; O. 
Ao redor da superfície racional pm.n a função 1jI:~(po) é. então, aproximada por: 

i1!~::= -21 
(i)~q!)pm,.. (ll(Jo}2 + constante, 

onde 
l!:.Po ;;;; po _ pm..lI , 

Para finalizarmos o cákulo de 11TH precisamos somente obter a integral da equação 
(2.8) que envolve a componente do campo perturbativo b1 , 

NO' capítulo 5. foi obtida a componente [,1 do campo perturbativo como uma séríe. Os 
primeiros harmônicos são €scrltos como (eq. 5.9): 

.fib1 ::::: b~,n sin u +b!n+l,n sin{ u: +OI! +b:"_Ln sin( u - 9d ' (6.6) 

Neste campO' cO'nsidera~se que a corrente flui ao longo de uma linha de força da superfície 
racional q(p"h") = m/no 

Das equações (6.5) e (6,6) temos: 

j 
-Z7+P 

c ..;ib1(;1.X2.X3)dxZ 

+I 1.t1+Vi 2
= /I~l b~+Í'.1l e sin(x + vOt}dx1,. 

+1 
= - L b~+II,n cos(.:rZ -lIqsinOt +vUd· 

,.."",-1 

Falta agora tírar a média na coordenada 9t , Esta média é facilmente calculada se 
usamos I) resultado 

+~ 

t:l:il,nO,::: L Jl(z)eilO, • 
J=-oo 

onde Jt{z) são funções de Bessel de ordem I. Temos então 

- = ..2+P +11 ygb1(xl, x2.;r3)dx2 ::: - L b~+v.n cos(x2)J,Anij) , 
c v:::::-\ 
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Tendo todos os termos calculados podemos escrever a função que descreve a superfície 
magnética média na vizinhança da ressonância (m, n) como: 

WH '" -~(W~q'),m .• (LlPO)' + ÓWH C05("). (6.7) 

onde 
+1 

óiJIfI = L b~+V"JV(nq) 
v=-) pm.n 

Essa equação é semelhante à Hamiltoniana de um pêndulo não linear (Sagdeev et al .. 
1988). 

Uma superfície magnética é dada por 

iJlfI(X1.X2 ) = constantf., 

que pode ser reduzida a 

úpo' -')x 1/2.,- lI' ( __ '" ±_. 1_](2 sin 2 
pm.n 1\ 2 

onde 1\ é uma constante positiva e 8il1 fi :2' o. 
A constante I'V é dada por 

11'= ( 
)'/'141ó'IIHI 

nql iJrÓPo 2 • 
pm. ., 

Se bilifI < O 

I..J.pOA- ' . .2 2 X
11' ( 2) 1/'
-- '" ±- 1 - 1\ cos - . 
pm.n 1\' 2 

Se 1\ = 1. temos a separatriz da ilha magnética principal. Para]( > 1 temos as 
superfícies internas à separatriz e para ]( < 1, as superfícies externas. 

Em aproximação de primeira ordem as coordenadas Xl e x 2 são (eq. 2.i): 

po=po, 

2x 2 = x - F2 = mOI - no..p +nqsin8t . 

A separatriz da ilha magnética principal é. portanto, escrita como: 

p_pm.. [1 _. 1 
o =±l'Fcos -(m8t -no..p+nqsm8t} (6.8)pm,n 2 

se 8ili fi :2' O. Se liili fi < O basta trocar a função cosseno pela função seno na expressão 
anterior. 

29 

http:iJlfI(X1.X2


Para calcularmos as outras ilhas magnéticas devemos fazer uma alteração na escolha 
da coordenada x2 • Para obter a separatriz da ilha satélite na superfície q = (m + D.m )/n 
escolhemos x2 como 

2x = (m +D.m)8t - TI.!.p. 

Seguindo o mesmo procedimento que para o caso da ilha principal obtemos a função 
de fluxo médio não perturbado iI!'k como 

i!!t ~ -'21 
(i!!~q')pm+Am,n (ilpO)2 + constante, 

onde 
D.po = po _ pm+bom,n . 

Deve-se notar que a posição da ressonância da ilha satélite é pm+bom,n. 
A integral da equação (2.8) é escrita como 

X 2 +P 
c Viibl(Xl,X2,x3)dx2j 

+1 jX2+P 
= 2: b~+II,n sin(x2 + (v - ilm)9ddx2 , 

v=-I c 

+1
2: b~+II.n cos(x2 - nqsin 91 + (v - l},m )81 ) , 

v=-1 

Tirando a média na coordenada 9t esta expressão fica 

X'i+P _ +1 _

j Vii b1(Xl. x 2. x 3) d:r2 = - L b~+v,n cos( X2)JII _bom (nq) . 
c 11=-1 

A separatriz da ilha magnética secundária na superfície pm+t:.m,lI será 

Po _ pm+bom,n 
= ±Hl cos [~«m + ~m)01 - n!.p + nqsin 9t )] (6.9)pm+t:.m,lI 

onde 
. (4IÓq,HI )1/21

H' = -I 1 2 
nq iI!oPO pm+6m,n 

+I 

(6.10)liJ!H = L b~+v,nJII-t:.m(nij) 
v=-I pm+6m,n 

e liJ!H ~ O. 
Se li!! H < O temos a função seno ao invés de cosse7io. 

Alguns resultados importantes podem ser obtidos da superfície média calculada: 
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• 	 Se tivermos apenas um modo helicoidal no campo perturbativo1 isto é, se v Só tiver 
o valor 0, temos a formação de ilhas magnéticas ao redor de todas as superfícies 
magnética racionais. Este acopla.mento de modos aparece naturalmente no método 
da média e ê devido à -curvatura toroidal. 

• A nossa teoria prevê que se houver apenas um modo helicoidal na perturbação e o 
plasma for dJinddco, temos somente a formação da ilha magnética principaL Este 
resultado pode Ser facilmente visto da eq. (6.10) pois ij = O no caso cilíndrico e 
./_6m(n9}:;: Opara qualquer Llm F o. 

• 	 A largura da ilha magnética aumenta com a raiz quadrada da intensidade da pertur
bação, que no nosso caso 6 a intensidade da corrente helicoidal. 

• 	 A largura da ilha magnética é inversamente proporcional à raiz quadrada do "shear'" 
da linha de força. isto é, q/. Esta dependência está de acordo com a obtida por 
FER.NANDES et al, (FERNANDES et ai., 1988). que usou o modelo cilindrico com 
correção tomidal apenas no campo túmidal. 

Na próxima seção é feita a tompara;;ão direta da superfide médía aqui obtida com a 
integração numérica das linhas de força. 

6.2 Integração numérica 

A comparação entre o método da média e a integração numêrka das linhas de força é feita 
por meio do mapa de Poincaré. O mapa de Poincaré é construido a partir dos pontos 
onde a Jinha de [orça cruza o plano 'P ;;: 'Pc. Para obtermos os pontos onde a linha de 
força cruza o plano precisamos acompanhar a linha sobre: uma superfície magnética. Isto 
é possível fazendo a integração numérica da equação B x ri1" = O. 

Se usarmos as mesmas coordenadas do método da média 

x' = (10, 

x' 5 U = mtJt - ny , 

x' = 8, ' 

a eqnação B x rir = Ose reduz ao sistema de equações diferenciais 

d(1o b' 
(6.11)de, = B5 +Ir' ' 

du B2 +b2 
(6,12)dO, = Bi+b'" 

Como o mapa de Poincaré é feíto no plano !p = constimte temos que reescrever este 
sistema de equações consid\":!'rando :p como coordenada independente. 

Com esta idéia. a equação {S.U) k reescrita como 

b1dpo dOI 
(6.13)

d." = Bg +b' d." , 

31 



Se usamos a definição da coordenada u, a equação (6.12) fica reescrita como 

b2du dip BÕ BÕ b3 

(6.14)dO j = m - n dO j ~ BÕ + BÕ - BÕ BÕ . 

Usando as definições 

B6 ;:; Bo' vu e Bg ;:; Bo' V'Ot . 

é facil mostrar que a equação (6.13) pode ser simplificada para 

dO, _ b~ ( 3)-1- 1-- (6.15)
d1p q BJ 

onde q é o fator de segurança. 
O sistema de equações que determina uma linha de força fica, portanto, escrito como: 

t!l'Q &' @J.
dy ;:; Bg + b3 dy . 

(6.16)
3@J. = 1 (1 _b)-1

d y q B5 
As componentes do campo perturbativo b1 e b3 são dadas pelas equações (5.9) e (S.lO) 

do capítulo S. 
Para integrarmos numericamente o sistema (6.16) precisamos de uma condição inicial 

ph e oi· Este par de coordenadas é o primeiro ponto do mapa de Poincaré. os pontos 
consecutivos são obtidos sempre que 

!Ç = 'Po + 2mr 

onde n é um inteiro positivo. 
No IFUSP existe uma biblioteca de rotinas numéricas que integram sistemas de equa

ções diferenciais ordinárias de primeira ordem. A rotina por nós escolhida é a DIVPAG 
que faz parte do lMSL. Esta rotina usa o método de Adams-Moulton para a integração 
numérica. 

O método de Adams-Moulton é um método de múltiplos passos com um esquema de 
predição-correção. isto é. cada ponto é calculado usando os pontos anteriores. O ponto 
final é obtido fazendo-se um refinamento do ponto calculado na predição por um processo 
iterativo. Esquematicamente o método corresponde a 

Xi+1;:;Xi+ h } 

Yi+! ;:; f(Yi-n, Yi-n+l • .•. , Yi-l, Yi ; Xi) predição do ponto Xi+! e Yi+l' 


(j+l) ( (j))} fi dYi+1 = 9 Yi+l re namento o ponto Yi+l· 

Outros métodos de integração são encontrados no livro de STOER e Bu RLIRSCH (STOER 

e BURLIRSCH, 1980). 
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Nas figuras a seguir temos os resultados numéricos obtidos usando os pa.râmetros do 
TBR.-l 

Ip = 9.600 A, 
a OlOSm) 
Ro 0,30m. 
i - 3, 
Er = 0.4 T. 

A intensidade da perturbação I;' é considerada como sendo 

b"
-::=13'

" 
ou seja, 

Ih == { 2,..Po'11~ 
iJ.oJo{ nq)mR~ 

Discussão dos resultados: 

• A concordância entre o método da média e a integração numérica é perfeita. 

• 	 Existe uma assimetria acentuada no tamanho das ilhas magnéticas. As ilhas sâo 
menores na parte mais próxima ao eixo de rotação do tokamak. Esta assimetria não 
é obtida peio modelo cilíndrico com uma correção toroida} somente no campo BT 
(FER.~A~DES et al.. 1988). Este modelo prevê ilhas magnéticas de mesmo tamanho. 

• 	 O tamanho das ilhas magnéticas aumenta com a intensidade da perturbação. Para 
uma perturbação da ordem de 1%, as ilhas magnéticas já se t~çam, provocando um 
aumento da região caótica. ao redor da separatriz. 

• 	 O tempo computacional pa.ra se obter um mapa de Pojncaré foi da ordem de 30 min .. 
Pelo método da média o tempo é da ordem de 15 seg," lsto mostra que o método da. 
média produz resultados excelentes em um tempo muito menor. 
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Capítulo 7 

Tokamak de razão de aspecto 
pequena 

Os tokamaks de razão de aspecto pequena apresentam um alongamento natural n~ direção 
vertical do torô,de (PENG (; Sl'RICKI,ER, 1986; KALMYKOV, 1992; GALVÃO ct ai.. 1993), 
Para estudar,mos o êf~jto de perturbações helkoidals sobre este típo de tokamak é preciso 
escolher outro sistema de coordenadas pois o que foi usado no (:3$0 de razão de aspecto 
grande não serve, As superfícies coordenadas de Pt apresentam um achatamento na direção 
Z como pode ser visto na figura (3,3), 

Neste capitulo faremos um estudo análogo ao que foi feito para tokamaks de grande 
razão de aspecto usando outro sistema de coordenadas. Este novo sistema de coordenadas 
apresenta o alongamento desejado. 

7.1 Sistema de coordenadas 

Para descrever superfícies toroidais alongadas generalizaremos: o sistema polar tomlda!. 
Definímos as novas coordenadas como 

Xl;;;;;; l' = Pt(1 + ecos28t ) 


3'2 = OI (7.1) 

;t3 = 'P 


onde e é um parâmetro que determina o alongamento das superfícies toroidais. Se e = 0, o 
sistema de coordenadas coincide com o polar toroida!. A coordenada r tem um significado 
de coordenada radial semelhante ao de PI_ 

Na figura (7.1) temos as superfícies coordenadas deste sistema. 
Neste sistema de coordenadas, a base contravarlante é dada por: 

1 r sinh ( (, rSinOI) 
e = vr = - R~ e~ + f + Ró eo, , 

2 _ n" _ f 
e-VUf-~eo" 

r 
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Figura 7 .1: Sup~rfj'des coordenadas do sistema polar toroidal generalizado para e = 0, 16 . 

3 I e .. 
e = Vi.,? = rsinh~ 'r' 

onde 

1(0t} " 1+eoo,20" 

J'; di 
dO, . 

Os coeficientes métricos contravariantes gij sâo escritos comO': 

g" /2 +1'2 +2 ;,U'sinOI - ! COS (fi L 

1
9 ' 

!. (f' + rsinO,)
• 

l' Rh 
gl3 O. 

/'
9" ; o'r-

o,9 '" 
1g33 

R,'lR'o 
onde 

(r)'. 2.r OH == 1 - 2 RóI cos I - R~J sm fll· 
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A raíz quadrada do determin.ante da métrica é 

rR'
v0= p". 

7.2 Superfícies magnéticas de equilíbrio 

Escrevendo a equação de Grad-Shafranov (eq. 4,7) explicitamente em termos de Xl. x2 e 
x3 temos: 

II ô'iII 2Z ô'iII . 12 ô'iII iJiII lJili 
9 lJ:t12+g 8$22+2g âxlâx2+J'haxl +A'lBx2 


_ I O'" [fi (9") fi (913)] dP, dI 

- p, v0 /Ix' 9" - /Ix' 933 - 1'00:" d'll - PoId'll ' 

onde 

A, = lfE. [i!.- (v09") + i!.- (v00")]J'ii âx1 933 âx2 g33 

A,  !/33 [i!.- (v0 ,,) + i!.- (v0g22)]
- ..[§ Ox I 933 g l}x2 g33 


P ê a pressão cinética do plasma. 


I é o fluxo da corrente poIoidal. 


Esta equação pode ser simplificada se usamos os coeficientes métricos gi). 


II t}2W 2z82'4r . 12 (}2qr (}\][ âf! 

9 âr? +9 fJ8tZ + 2g Br8e, + AI ar + Az aO
t 

dP z dI 
= -P0933dill - /101d'/l . (7.2) 

onde 

A, ~ .; [UI" +/'1 + ;~(I' sin 0, - IcOSB,)] 

f sín fi: 
Az = R' . 

01' 

Para determinarmos W supomos válida a expansão em série de Fourier da forma: 

'/1(1', e,) '" '/Io( 1') +iII, (r) eose, +iII,(r) cos2B, . (7.3) 

Admitimos também que os termos da expansão satiafazem a seguinte ordenação 

l'/Iol;J> 1'11,1 ;J> 1'1<,1· 


A superfíde do plasma é defiillda por r == u. A condíção de contorno sobre qt fica 


~(r :: o.Od == ~{){a) == constante. 
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Se substituirmos a equa.ção (1.3) na equação (7.2) obtemos- equaçôes diferenciaís aco
pladas que envolvem to, ípl e ~2, A maneira para. desacoplar estas equaçõcs é desprezar 
termos de segunda ordem no inverso da razão de a.$peçto em cada uma das ~uações 
acopladas e considerar que o perfil de pressão satisfaz 

,2 dP 
-llo dijlo = tlpJoo(il'.l· 

Com estas aproximações. obtemos as equações para 'Ilo• 1Js} e qi'2: 

d'ijlo ! dijlo = jloJ30(il'O)' (7.4)
dr2 +rdr 

d'ijI, +~ dijl. _ ~ijll _ ~odJ",(ijlo) 'fi I = 
dr2 T dr r 2 diJl o 

I dijlo r 
- R. dr +2~o R' (1- PpIJ",(ijlo). (7.5 ) 

o 

d''fI, +.!. "'fi, _ 2."" -1'0 dJ,.('fI.) 'fi, 
dr2 T dr r2 díflo 

[ 
3)]r' ( r d1,o("'o)

:::: 110J30(~O) -2e + Rb 2 - 2J}P +110(l - ,3p )(tl R~ ._~ 

110 2d2Jao(Wo) ld1Jlo ( r') 3 r (ldq,l 1) _+:r 1lt1 d1ltã +;:Tr 4e- Rh2 + 2Ró -;Tr+ r2W1' (f,O} 

Este çoujunto de equações pode ser resolvido da seguinte maneira: 

1. Primeiro determína·sf' 'Pu da equaçãO' (7A). 

2. Com a solução 1Jto. dete,rnina~se ,,) da equação (1.,5). 

3. Finalmente. com W'o e \}ih calculamos W2 da equação (7.6), 

A solução '1'0 é identica a uma solução cilíndrica. Este método já. foi discutido nO' 
capítulo 4. 

Para determinarmos Wo. escoltu:-mos o perfil da densldadé de corrente como: 

J30{'I'O{Tn=J30(T)::::j{)(I- ::)". 
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Esta função tem máximo no centro e é nula nas bordas do plasma. A solução ili'o será, 
então, . , 

f 1
ili'o{r)= poJoa 1-y"l'+l 

4(1 +1) J, ]_ Y dy, 

onde 
T' 

Y=1-2'- a 

conforme visto no capítulo 4. 
A determinação de ili'1 e ili'2 é feita numericamente com o uso da solução homogênea. 
As equações (7.5) e (7.6) são escritas genericamente como: 

/I 1 I
Y + -y + ao(x)y ~ A(x). (7.7) 

x 

Escrevemos a solução y(x) desta equação como: 

y(x) ~ Yh(x)/(x). 

onde Yh (x) é a solução da equação homogênea associada à (i.7). que pode ser determinada. 
Substituindo y(.:r) na equação (i.7) encontramos a equação para f(x) 

Yhl" + (2Yh+ ~) f' = A(x), 

A solução pode ser escrita na forma: 

I(x) ~ , 1 f' tYhA(t)dt,::-;:dz1d "'Yh c 

onde d e c são constantes a serem determinadas pelas condições de contorno. 
A solução da equação (7.7) que satisfaz a condição 

y(O) ~ finito. 
(7.8 )

y(o)~O. 

é dada por 

y(x) ~ Yh(X)1' ,dz, f' tYhA(t)dt. (7.9) 
" "'Yh lo 

A exigência (7.8) vem do fato que ili'1,2(O) deve ser finito e que ili'1,2(a) = O. 
Da equação (7.9). concluímos que a solução y(x) fica completamente definida se conhe

cemos a solução homogênea. A solução da equação homogênea é calculada numericamente 
se tivermos uma condição inicial para Yh(X) e Yh(x), 

Expandindo em série de Frobenius em torno de x = O temos a condição inicial procu
rada, 

1 T' 1 ( 1 ) T' 1
Wl.h(T)"'T [1- 2(1+,)a' + 12(I+e) 1- 2 + 1+, o' + ... 

,[ 1"T' 1(51"-6)T' 1
ili'2.h(T)~T 48 a4+'"1- 302 + 
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FIgura 7.2: Componentes. dE' Fourier '*'0, ~l e ii'2 para os parâmetros projetados do TBR· 
E. 

Na figura (7.2) temos os cálculos feitos para os parâmetros projetados do TBR-E que 
seria construído no IFUSP. Os paràmetros projetados são 

Raío maior == 0.48 m , 
Razão de aspecto := 2.0. 
Corrente de plasma =. 75 kA, 
Campo toroidaI do vácuo :::::: 0,48 T , 
Paramagnetismo :::; 3%, 

As constantes do equilibrio seriam e = 0,17 e l' =. 2. 
Da figura notamos que IPo fi o termo dominante na régião mais externa ao plasma. 

Próximo ao centro isto não é vérdade, Como as superffdes magnétkas racionais (2, 1) e 
(3.1) ficam na região mais externa ao plasma. usaremos somente t'st€ termo para descrever 
o equihôdo. É importante ressaltar que nossos resultados serão mais qualitativos que 
quantitativos pois termos de segunda ordem no inverso da razão de aspecto estão sendo 
desprezados. No caso de razão de aspecto pequena estes termos devem Ser ímportantes. 

Com a aproximação de ordem zero. as supedrcies magnéticas sào dadas por r =rnns
tantt. 

O fator de segurança q. deste equibôrio, apresenta uma dependência com relação ao 
alongamento da coluna de plasma, como pode ser visto na figura (1.3). Esta dependência 
está de acordo com o que é observado experimentalmente (SVKES ef aI.! 1993}. 
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Figura 7.3: Perfil do fator de segurança li para os parâmetros projetados do TBR-E. 

7.3 Campo helicoidal perturbativo 

Neste capítulo. consideramos que a corrente perturbativa €stá sobre uma superfície mag
nética racional (m, n) dada por xÕ :;;: rl/l,/i. :;;: constante. Devído a definição do sistema de 
coordenadas leq. 7.1). a equação (5.1) não é mais válida e deve ser substituída por 

~(r) = lj(r) + ~(r) + ~lrJ cos20, . 

onde 

Rf,li!r) = r 
ij(r) = -1, 

Rrie
ij(r) = 

r 

e r é a coordenada de superfície. 
Esta mudança faz com que as constantes e-1/lJCv tenham que ser recalculadas das 

condições de contorno, Os cálculos € resultados estão no apêndice B. A expressão do 
potencial escalar magnético contínua sendo da forma (5.5). 

Para calcularmos as wmponentes do campo magnético perturbativo usamos como 
coordenadas 

,xl :;;;: r 
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2x =u= mOt- mp 

$3 = ih 

As componentes b1 e li' de ordem uro em é são 

m 
l _ jJoihR~ (r ,") 'I' Co [Zo(li)+ 2R(, Z~(,ii)l5in(U +9,), (7,10),[ih '" .... (uI' \ r r 

f '" ( m,")'/' (7.11)'8),[ih' '" _f!:..!!.::::!!?:..- ComZo(lJ) '!R(' + , ' 
nr. r r 

onde 
v'U -::::: Rôr 

" 
7.4 Superfícies magnéticas médias e resultados numéricos 

No método da média. a componente b1 do campo perturbativo é a mais importante pois é 
ela a responsável pelo surgimento da estrutura de ilhas magnéticas ao redor das superfícies 
racionais. A componente DÓ = O pela escolha do sistema de coordenadas. 

Para determinarmos a superfície magnética média no tokamak de péquena razão de 
aspecto consideramos apenas o modo helicoidal principal (m.ll) da componente b1 do 
campo helicoidal perhlrbatívo. Este UlllcO modo gera toda a estrutura de ilhas magnéticas 
nas superfícies racionais pois a descrição do plasma é intrinsicamente toroidal. 

O modo helicoidal principal da componente b1 é dada por 

1 i.c l' ~ ...fijb ~ 11m.", fim ti. 

onde os índices i e e indicam interno e eztcrno em relaçãQ à supedície de eorrente. respecw 

tivamen1e. O coeficiente bin':~ é 

bl"~ = _pu1hRó (rm.",) 1/'1 C~.c [z~.t(fj}+2RbZ~i'~(1J)] 
"',fi 2mr r r 

Z; - Q" Z' - P'0- m-l/2 e "'(} - m-l/'l' 

Seguindo o mesmo procedimento do caso de razão de aspe<:tQ graud€. mostra-se que a 
função de fluxo média em torno da superfície racional (m, n) é dada por 

'i!11 '" - ~ ('Il~ij'),m," (4)1')' +ó'Il H COs(x') , 

onde 
6'1lH = b;;,.Jo(niflLrn," 

,Ó,F::. r _ rm,n . 

A superfície magnética é definida pela condição lP H ::. constante. 
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A separatriz da ilha magnética principal resulta em 

:..r__-::T:-,m;:-,_" = ±lV cOS [:'(mot - nIP + nqsin Ot)]
rm,n 2 

se 6fVJI 2: fi. 
Q coeficiente lo/". que mede a se:milargura da ilha, é dado por: 

IV = í 4!ó'l1H! )'/2
\nq'lPó.,2 

Irm." 

No ca>iO das ilhas satélites o termo da perturbação é dado por 

b'fJfJI = b!n; nJAm.(nq>1 +' 
, r'" "''''.'' 

A separatriz das ilhas satélites. neste easo, €o 

T - rm+nm.u [1 J 
+~ = ±W(05 -Um + ~m)/J! - n~ +nqsin9t)rm lIl.ft 2 

se ólJl H ~ fi e a semilargura: 

4!ó'l1H! )'/2w= ( '-2 
nq 
-I ~() r I.,.m+a".v' 

Se 6íIt II < O. substituímos cosseno por seno, 
A seguír temos as figuras onde sào comparados o método da média çom a integração 

numérica da linha de campo. Foram usados os parâmetros projetados para o TBR-E, qne 
repr~enta um tokamak típico de razão de aspecto pequena. Nestas figuras os parâmetros 
do equib'brío e da perturbação são mantidos fixos; 56 há a variação do alongamento. 

Um resultado muito importante que tiramos dos mapas é que a região caótica em 
torno das ilhas magnéticas diminui à medida que aumentamos Q alongamento. Existe nm 
a.umento na distância entre as separatrizes com o alongamento. Isto pode ser um indicio 
de qu(> tokamaks de secção reta alongada são mais estáveis com relação as instabilidades 
provocadas por perturbações helicoidais. 
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Figura 7..1: Estrutura magnétka devido a uma perturbação helicoidal sobre a superfície 
racional (2.1) para os parâmetros projetados do TBR"E. Os círculos pequenos são obtidos 
pela integração numérica e a linha contínua pelo método da média. Á intensidade da 
perturbação neste çaso é de 2,0% e (I atongam<tnio e ::;:: 0,08. O plano do mapeamento é 
;p:::; O. 
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alongamento é 0.12. 
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alongamento é 0.1 'j , 
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Figura 7.7: Perturbação helicoidal sobre a superfície racional (2,1). O parâmetro do 
alongamento é 0.08. Plano do mapeamento <p = TI. 
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Capítulo 8 

Conclusões e comentários finais 

Nosso objetivo. neste trabaTho. foi analisar a influencia de perturbações helicoidais em 
tokamaks. Estas perturbações helicoidais são resultantes de correntes superficiais que 
fiuem sobre uma superfície magnética racional e ao longo de uma linha de campo. O 
modelo considerado para descrever o plasma e o campo perturbati\'o é intrinskamente 
tomida!. Não é usada a correção toroidal somente sobre o eam:po magnético túmida} 
calculado do modelo cilindrico. 

C'sarnos duas formas para verificar a influência das correntes citadas: construção do 
mapa de PoiuGl.ré sobre urna secção reta do tokamak e o método da média. O método da 
média permite que seja obtida a estrutura magnética de plasmas perturbados por pequenas 
Qsci)ações. Foram considerados nesta análise dois tipos de tokamaks: tokamaks de razão 
de aspecto grande e tokamaks de razão de aspecto pequena. Os principais resultados a 
serem d~tacados são: 

• As perturbações helicoidais internas produzem a formação de ilhas magnétIcas sobre 
várias superfícies racionais do plasma. Estas cadeias de ilhas surgem devido ao 
acoplamento dos modos em plasma toroidais. Este acoplamento se faz pelo termo 
oscilante do fator de segurança fi. Kão existe acoplamento de modos se o plasma for 
dUndrico. isto é. se o termo ij ::;:: O. 

• 	 O acordo entre o método da média e o mapa de Poi:tu:aré obtido numericamente é 
perfeito enquanto não existir a superposição das ilhas magnéticas. A grande vanta
gem do método da média é o tempo extremamente reduzido para se obter a estrutura 
das ilhas magnéticas. 

• 	 Em plasmas toroídais. as illias magnéticas sobre a mesma superfície radona.l não 
possuem o mesmo tamanho como ocorre ~m plasmas cilíndricos. As ilhas magnéticas 
são menores na. região de campo toroidal mais intenso. Este efeito é previsto pelo 
método da. média, apesar de se fazer uma média na coordenada poloidal. 

• Se 	a intensidade da perturbação aumentar, a regIao caótica aQ redor das ilha.." 
magnéticas cresce. Isto se deve ao fato de que as ilhas magnéticas de diferentes 
superfícies racionais se tocam. Esta região caótica pode ser uma das responsáveis 
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pela diruptuta que ocorre nos plasma toroidais. Nosso modelo prevê que o modo
(2,1) é mais destrutivo que o modo (3,1) pois as ilhas geradas por este modo são 
maiores na regiào mais interna dó plasma, 

• 	 Em tobmaks de razão de aspeçto pequena, existe uma diminuição da região caótica 
em torno das ilhas magnéticas com o- aumento do- alongamento na direção Z. Esta 
diminuição na regiào caótica deve melhorar Q confinamento do plasma. 

Apesar da nossa descrição do -equilíbrio toroidal de razão de aspecto pequena ser li~ 

mitadu, podemos ver claramente. dos mapas, que o alongamento das superfícies tem um 
efeito estabilizante sobre as perturbações helicoidais. Este resultado é milito importante 
pois vem confirmar que tokamaks alongados com razão de aspecto peqnena devem ser mais 
estáveis com relação às dírupturas (SVKES et ai., 1993). 

Nosso modelo prevê o mesmo comportamento do fator de segurança que é observadQ 
experimentalmente (figura 7,3). Nota-se qUê o shear é mais acentuado para plasmas alon
gados. O efcito do sheà'r e cóníJjderado por SYKES et ai. como sendo um dos responsáveis 
pela maior estabilidade dos tokamaks de razão de aspecto pequena. 

O estudo de tokamaks de razão de aspecto grande já foi publicado no Plasma Phys. 
Contr, Fusian. 34, 1067 (1992). Devemos publicar os resultado de tokamaks com razão de 
aspecto pequena. 

Uma possível continuação deste trabalho é a extensão dos nossos resultados para t<r 
kamaks com razão de aspecto menor que 2. Para que isto possa ser feito. é necessário 
desenvolver melhor a parte do equilfbrio túroidaL 
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Apêndice A 

Desenvolvimento do método da 
média 

Este apêndicE se baseia no capz'tulo 3 da tese de doutoramento de Luiz H. A. lvloniel"ro 
(MONTEIRO. 1995) apresentada aQ Instituto de Fúica da USP. 

Em um sistema sjm~trico de confinamento existem superfícies magnéticas que confinam 
as partículas que compõem o plasma. Estas superfícies magnéticas são descritas por uma 
função 'ijI(X1.X2 ) = CCJnstanfe. Se li simetria f! quebrada por uma pequena perturbação. 
as linhas de campo ainda podem formar superfícies magnétiças aproximadas em algumas 
regIaes. 

Quando um sistema intcgrável sofre urna pequena perturbação de magnitude e, as 
quantidades que- eram constantes do movimento começam a evohôr lentamente, Através de 
um método de média, pode~6.e escrever as (lquações que governam a evolução das grandezas 
que variam lentamente. A idéia básica neste método é separar o movimento perturbado 
em dois: um de evolução lenta e outro de osdlação rápida, A média é tomada sobre 
a variável angular que oscila rapidamente. Este método leva diretamente ao cálculo dI:' 
invariantes adiabáticos, que são os invariantes aproximados do movimento perturbado. 

BRSe'aníÍo-se nestes princípios, N. N. Bogolyubov e colaboradores como Y. A. MítrG
polsky e N. Krylov propuseram procedimentos analíticos para resolver liÍstema..<;; de equações 
diferenciais que não derivam necessariamente de uma hamiltúnlana ou, se derivam, não 
são necessariamente escritos em termos de variáveis canônicas. 

Seja o seguinte sistema de n equações diferendais de primeira ordem: 

dx' _ jh(; )- :r; , T (i = 1,2... .,k•.. .,0),
dr 

onde JI' é função das n variáveis :ri e é periódica em r çom período L. 
O método da mêdia consiste eUl se substitwr o sistema de eqltaçÕ(':s que contém a 

evolução rápida do movimento - que aparece na dependência de fi: com a va.riável T 

-- por um sistema de equações médias. O pontos crudal deste método é a mudança de 
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cO'ordenadas xl.: _ :tI; que possibilita eliminar, com um dado grau de precisão, as fases: 
rápidas das equações originais. e assim separar o movimentO' rápido do lento. 

O métodO' da. média desenvO'lvido por Bogolyubov fui aplicado PO'r A. 1. MO'rozov e L. S. 
Solov'ev com o objetivo de investigar a mO'rfolO'gia de campos magnéticO's de sistemas não
simétricos, sem íntegrar diretamente as equaçôes das linhas de campo B x dr ;;;;;; O. Eles 
determinaram analitkamente uma função de superfície magnética aproximada 'Jl(X-l, x2 ) 

cO'rrespondente ao seguinte campo magnético B: 

B(x1
, x2.:r3

) ;. &1 el +b2 
e2 + (Bg +b3

)e3 r 

onde Bo ;;;;;; B~(;1;J, ;r2) C3 é O' campo simétricO' longítudinal e b (xl.:rZ• x3) é um pequenO' 
campo que destrói esta simetria. 

As eq nações diferenciais que descrevem a trajetória das linhas de B sãO': 

dx k nk ôk 

(k=1,2).dx3 ;;;;;; B3::: Bg+b3 

Desprezando termos da ordem de (bjBI))3 ou menores. estas equações são reescritas 'fOmo: 

k 
dx 3b' ( b')
dxa::t BZ ,1- B3 ;;;;;; l'(xi

,x ) (i.k=L2j. (A.l) 

Se as funções fI> sâo periódicas em x 3 , então, pode-se aplicar um método de média 
para solucionar este sistema de equações. 

Foi adotada a seguinte notação: 

- 1 f L - J- :3 
f( ) '" L lo !(x i

, x )dx . 

P(/)" j(x i . ,3) = f -7. (A.2) 

p",f(xi.x')~ p(f' ldx» (i=1.2). 

onde as operações. de média - ~ integração ~ em x3 sào feitas mantendo-se XT consta.nws: 
e L é o período da coordêliada ;1:3, A expressão (A.2) estabelece que qualquer função 
f( :e l ,;r2, Z3) pode ser escrita como a Súma de um termo que independe de z3 {neste CMO 

] ) com um termo que varia com x 3 (neste caso 1), 
Pelo método da média de Bogolyubov ~ as soluções aproximadas do sistema de €quaçôes 

(A.1) são dadas por: 

xk = xh +p,(Xi,;r3) +, .. (i.k= 1,2), (.'1..3) 

onde as coordenadas médias xh satisfazem as seguintes equações: 

- k ~f.: .... 
dx -J' ~fi~-- -+......., , ... (i.k ~ 1.2). (A.. )

dx3 ex! 
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Substituindo as funções fh definidas em (A.I) nas equações médiM (AA) e levando em 
conta que V . B == 0, obtém~se: 

dx! 1 aiJ! 
dx3 "" ,;gllÕ ü;:'i' 

(A.5) 

dx' -1 iN! 
dx3 ~ V9B~ ax1 • 

sendo a função de superfície lj1(X'l.XZ) definida como (MOROZOV e SOLOV'E\', 1966): 

iji(Xl,X');;; ijio - fJ bIb', (A,6) 
o 

onde liIo é a função de fluxo do <:anlpo não perturbado. 
As equações (A.5) implicam que llf satisfaz a: 

v'll(X',x'J' rir"" O, (A.;) 

onde dF representa um deslocamento paralelo às linhas médias do campo B. Portanto, 
a função W(;T. ;rói J descreve as superfícies magnéticas médias de B. Considerando as 
correções periódicas em x3 , o comportamento real(aproximado) destas linhas é dado pela 
expressão (A.3): 

~ í,k
Xk e:;: x k + .08+ 0 ( b )'Bo (i,k= 1.2). 

Assim, as superfícies definidas por: 

lbt z b2 
it'(:r - .B"J ,:x - B3 ) '.:!! constante. 

o O 

contém as linhas de b. (om uma precisão da ordem de (/)/ Bo)?'. 
Com este procedimento. MOROZOV e SOLOV'EV (~'loRozov e SOLOV'EV, 1966) obti

veram uma função de superfície magnética aproximada sem a integra.ção direta da equ.ação 
B x dr == O. Na determinação da expressão (A.6). eles assumiram que o campo simétrico 
era puramente longitudinal (Bo == B& e3), Tal restrição limita muito a utilidade prática 
desta expressão. 

O método da média desenvolvido por I\:GCf!\SKI daI. (KUCINSKI et ai.. 1992) fornece 
uma expressão analítica para a função ~ para o CMO do campo simétrico não ser somente 
langitudl'nal. 

Na aplicação do método da média desenvolvido por IÜ;CINSKI et aI.. a escolha das co
ordenadas é fundamental. Dependendo da escolha. alguns detalhes da. estrutura magnética 
podem desaparecer no processo de média. Se tomarmos :rI como uma quantidade de su~ 
perfícle: magnética do campo não-perturbado Bo. Z2 como a çoordenada ignorável e .1"3 
como sendo a outra coordenada relevante ao sistema temos: 

BA = Bo' vx1 
=. O. 
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âgij _fJSõ = o --0,
Ih' tlx' 

onde gU são as tompónentes çontravariant~s dt) tenror métrico. A simetria do equílJbrio 
é destruída pela. dependência de b com x2 • Note que BÕ ;;;;;;; O decorre da escolha das 
coordenadas e niio de uma restrição ao campo Bo. Assim, o sistema de equações a ser 
resolvido é: 

dx 1 b1 

dx3 = BÕ +1;3 . 
(A.8) 

dx2 B5 +1;2 

dx3 - Bõ+ b3 ' 

No método da média. as equações odginals para Xl e x'Z são substituídas por equações 
média em termos de xl é ..r2 , A escolha desta!> coordenadas médias não ê única. 

Adota·se (IÜ'CINSKI Li ai.): 

;rI :: ;t+Dxl(~T. x2. x3-), 

3;rz :5 + ;2(~T, x 2 , x ) + óx 2(x 1, x2, :r3) . 

Em princípio • .;(1 e x 2 podem ser soluções de qualquer sistema autônomo de duas equações 
diferenciais de primeira ordem: e x 2 pode ser escolhido arbitrariamente. A idéia de Kt:~ 
CtNSKI et ai. foi de construir um método de perturbação onde a solução de prime.iro.ordem 
(éx i = O) do sistema de equações (A.S) contivesse as principais características da estrutura 
magnética. fJx' são as correções de segl1nd(J~orr1em. 

A cscoUla para xl, x 2 e 1lt sào: 

dXl b' ( b
3 
)-' 

dx3 =S3 1
+Bg 

- Íi'... 2 _ -l! 
'" - B3' o 

--=:;0--,:-----

IJ)(XT. x2) = fo~l .,(9SÕ(x1.x3 ) dJ'l - lr2+~ v'õb1(;I, x2, x3 ) d:r2 • (A.9) 

onde c ~ uma constante que satísfaz à condição: 

v'iib'(x',c.x3); O. 

Pode-se mostrar que a função W definida por (A,9) obedece às equações: 

d;rl I 63_I )-' i!'l! 
dx" == JüBg V+ B8 flx2 • 

dx' 1 ( b')-ltl~-- 1+- -
dx' v'iiBí! B3 iJx' . 
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o que implica na expressão (A.7): 

'1'1'(,', .2) . ãr '" O. 

Portanto . .as superfícies definidas por 

Ê2
1}t(xl.x~_ B~)~constanlf';. 

o 

representa uma sup~dí;;ie magnética aproximada para o campo total B. 
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Apêndice B 

Coeficientes do potencial escalar 
magnético <P 

A concliçào de contorno é usada para calcular os coeficiélües do potencial escalar magnético 
q,. Supomos que a <:orrente está sobre a superfície xÕ := constante. Do capítulo 5 ternos 
que as condições de contorno sàO' escritas como (eq. 5A}: 

poh ;;rZ glZ 
---E 

Ã _gH[:!l 
_ Jl.oh i~l .. --e .[:;'1 

o.r;:,1 
" 

Da relação 

[8<11]- 1'0 I, ir' 
.\l:1 ~ f. 
V> " 

obtemos a primeira condição sobrE' el"ICv. 

+~ qL [Ell'lc"Zv{1J)] t il•S, = 1j~n(1] +cos Ot )-1!2e ill. sin$j . 

p=-= 

onde 110 = "fj(xô), 
O lado direito desta equação pode S€r expandido em série de Fourier resultando em 

+= +~I: [,'"'C,Z"(~)l ei'o, = I: ,ISIAs,i5O,. 
11=-00 5=-00 

onde 
lSIA I 12::- cos{nqsin8, - SOt)1/2

f' s=~ dO
271 o 1+eoos20t f· 
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A relação 


[Oiflj = _l1<>h,ixlg12 

8:x1 " 911 l 


resulta €m 

f [5IvICj;Z~(1J)] eillO• = -~1j512(11+ coslh)-3/Zé'QsinO, 
vc:=-oo 

._1/2 12(O' )-1-1110 (1J+cOSOt)-1/2 -:1- Leü;qsinlf, (B,I)&3;1 gH • 

o termo 
i)~ )-1 g" 


( âr1 9 11 


é calculado da definição de Xl e x2• 

I] == cosh ~ := 1/(x1J+ q{x1
) cosOt +~(:rl) cos 20/ . (B,2) 

2x = mOI - nlÇ + nqsin O,. (B.3) 

iDa relação (B.2) e {B.3) mostra-se que a base- e ;;;;;; vxi {> escrita corno: 

1e := (:x~)-I [sinh(v(" + íisínO/v9t +2ijsin 29, Vt!f] 

2e := (m + 11 +qcos8dv81 - nvy. 

Portanto temos 

Ôq)-I gl'l (m+nqcosOd(ijsjn01+2~sin2Bd 
( ax l grr= -1+(1]+~t:Os81+~cos2IJd2+(ijsinOt+2~sin29t)2' 

Expandindo a equação (B.l) em série de Fourier. temos que 


+00 +00
E [,lvICvZ~(q)l ,i"", = E (,15IB} +,ISIB~) e'S" . 
V=-G<> 5:::::-00 

Os coeficientes de Fourier tISIB!- e 5!SIBj são dados por 

EIS1 B1 ;;;;;; _-.!... rt: cos( nq sin OI - Set ) dO( . 
s 4r. 10 (1 + ecos 20t )3/2 . 

tISIB~ = Rti 
2" 

a::, (m +nqcos 8d(iJsin 8~ +2~sin 28d sin( nqsin Si - S0r> dex I _ _ í·Lo (I + e co, 20,), [-1 + (~+ ijco, O, + ij eos 20,)2 + (ij,jn e, .;. 2ij,jn 28,)') 
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As c01Istantf'J; é"lutC" satisfazem, portanto; o sistema de equações 

+= +00
L [elpICvZp(q)] .,"', = L ,ISIAs,"". 

v=-oo S=-OQ 

+00 +~

L [,'v'C"Z~(q)1 ,i"', = L ,ISIEsei 
..." 

1'=-00 S-=-OQ 

onde Bs == B} +B~. 
Este sistema tem solução. em aproximação de ordem zero em!. como 

,( Q) IPQ'
Cs = As - B'fioQ' PQ' _ P'Q p . 

i ( P'Q IP)
Cs = As - B,'ifop' PQ' _ P'Q Q . 

onde P e Q são as funções de Legendre. 

P == P::;+S-l!Z<ij). 

Q '" Q:::+5-11,(»)' 
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