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RESUMO 


Neste trabalho foram realizados estudos experimentais de operação do tokamak 

TBR-I sob condições extremas de densidade e de campo magnético toroidal e, também, 

sob a influência de perturllações elétricas radiais e magnéticas helicoidais aplicadas oa 

região periférica da coluoa de plasma. Realizou-se, tanlbém,. uma análise pralitaioar das 

caracteristicas das descargas na região da corrente de plasma com predominância de 

elétrons fugitivos. Para isso foi utilizada a maioria dos diagnóstioos já construídos no 

Laboratóno de Fisica de Plasmas da USP, que silo: diagnóstico por sondas eletrostáticas, 

bobinas de Mlrnov, espectroscopia óptica, interferômetro de micro ondas. detector de 

raios-X duros, detector de Ha, bobinas de Rogowski, bobioas de posição, espiras das 

tensões de enlace e medição da pressão com "ion-gauges" e analisador de gás residual. 

O. resultados permitiram obter uma lei de escala para as descargas do TBR-I associando 

a densidade média de particulas com a densidade média de corrente de plasma. Foram 

observados efeitos muito interessantes oas oscilações magnéticas do plasma sob ação dos 

campos pertnrbativos. Em particular, para os campos elétricos fediais com polarização 

negativa, observou-se uma diminuição considerável oas freqüências des... oscilações e 

uma atenuação oas amplitudes das mesmas, segundo uma análise de Founer. Ao 

contrário, para polarizações positivas, foi observado um plasma mais turbulento. Este 

resultado repetiu-se (porém não tão acentuado como descrito no caso anterior) quando 

foi aplicada uma perturllação magnética helicoidal simultaneamente com o campo 

elétrico radial. Fmalmente, as descargas do TBR-I são caracterizadas pela "Rixa 
densidade de elétrons ".-10" cm~ e alta corrente de elétrons fugitivos (1'..I,). O 

parâmetro de Shafranov foi calculado. partir das medidas do campo magnético vertical 

e do deslocamento do centro da coluna de plasma. A diferença de A nos cálculos é 

explicada pelo deslocamento da órbita do feixe de elétrons fugitivos. 



ABSTRACT 


In !bis work, experimental studies ofoperation limits ofthe TBR-l tokamak were 

acoompJished under extreme conditions of density and toroidal magnetic field, a1so, 

under lhe influences of hefical magnetic field and radial electric field perturbations, 

applied in lhe border zene of lhe plasma column. Also, a preliminary analysis of lhe 

eharactetistics of lhe runaway di,charges was performed. For measurements of lhe 

plasma charactetistics most oflhe diagnostics built in lhe USP Laboratório de Física de 

Plasmas, were used: electrostatíc probes. Mirnov caUs. optical spectroscopy. micro wave 

interferometer, hard X-r.ys detector, H.. detector; Rogow,ki coils, position sensors, loop 

voltage, pressure measurements with ion-gauges and a residual ges anaIyaer. From lhe 

resul!, Ihescaling law for lhe discharges af Ih. TBR-l were obtainecJ. associating lhe 

average densities of particles witb average plasma current densities. Ve'Y interesting 

efrects were observed in lhe magnetic oscll!ations of lhe plasma under lhe action af lhe 

perturbation fields. In particular, for lhe radial electric fieldo with negative polarízation a 

considerable decrease in th. frequency and an attenundon in lhe amplitude of lhe MHD 

oSéillations were observed, accordíng to a FóUrier anaIysis. On lhe contrary, for positivo 

polarízation a more turbulent plasma was observed. Símilar results, but not 50 strong, 

were obtained wben a hetical magnetic perturbation was appUed simultaneou.ly witb the 

radial e10ctric field. FinaUy, runaway di.charges in tIle TBR-l were investigated and til. 

current was fuund to he predominantly dominated by e1ectron beams. Th. Shafianov 

parameter A was calculated from lhe vertical field as weti as from the plasma conter 

displ.""ment and found to he different., wbich can he explained by lhe oroil shifted 

nmaway beam•. 
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CAPÍTULOl 


INTRODUÇÃO 

o consumo mundial de energia na escala de tempo da história da humanidade 

foi sempre pequeno;. se comparado com o das últimas décadas~ que teve um crescimento 

exponencial, A previsão de esgotamento dos recursos ""rurais (petróleo, carvão e gás 

natural) no futuro tem levado a comunidade científica a buscar alternativas viáveis para 

suprir esta demanda, que sejam aceitáveis ecológica e eeonomillamente, 

As aIIern.ativas para atender ã demanda de energia d. população mundial 

prevista para o ano 2075 [Mc-S91, em confurmidade com as recomendações de se evitar 

danos ao meio ambiente, são: a energiA solar, a rlSSão com reatores rápidos e a fusão 

termonuclear .ontrolAda, 

A energia solar, se capt1lda com eficiência de 20% numa área de 0,2% da 

superfieie da terra (grosso modo a fração coberta por desertos) poderia suprir um terço 

das necessidades da população mundial, A fissão. com os roalores regenerativos, tem 

um potencial energético 85 vezes maior que as reservas de petróleo da terra, mas 

apresenta problemas de sel!lJfança e estoeagem de produtos de fisslo, A fusão tem um 

potencial energético 10 milhões de vezes maior que o da fissão, podendo constituir, a 

longo prazo, uma fonte de energia de impacto bestante moderado sobre o meio 

ambiente, além de possuir uma SOl!lJfBnÇ8 intrínseca e utilizar combustíveis 

praticamente inexauriveis e facilmente obtidos na natureza [Ma-&9]. 

O combustível de maior interesse para a fusão é uma mistura, em iguais 

proporções, de deuténo e trltio, Enquanto o deutério é abundante na natureza, o mlio, 

sendo instáve~ com uma meia vida de 12 anos, precisa ser produzido artifioialmente, A 

reação entre o deutério e o mtio produz um núoleo de hélio ("partícula alfa") e um 

nêutron, 

D1.+ T3
-) He"+ n'1 • 1. o 

1) 1) 

3,5 MeV 14,1 MeV 
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onde as energias indicadas ",&reJn..se ã energia cinética dos produtos da reação, 

associnda a um déficit, no balanço de massa da reação, de 0,01875 vezes a massa de um 

próton. 

Enquanto o nêutron deixa imediatamente o plasma, a pardCuIa aJjà pode ser 

aproveitada para aquecê-lo. A reação de fusão D-T será auto-sustentável, isto é, o 

plasma atingirá o ponto de ignjção, quando a energia transportada pelas partículas aJjà 

(20% da energia liberada) permanecer no plasma por um tempo suficiente para que sua 

temperatura se mantenha no p"'amar requerido. Os 80"t.. da energia liberada, 

transportada pelos nêutrons, seriIo convertidos em calor, gerndo fora da área do r<>ator 

onde vão produzir vapor e gerar eletrieidnde. 

A fusão termonuclear controlada por confinamento magnético em configun>ÇÕes 

,- ) teroidais é a linha de pesquisa que apresenta maiores possibilldndes de ser empregada 

nos ","tores a fusão do futuro próximo. 

Dentre as máquinas de confinamento magnético Ioroidal de plasma que tem 

sido construídas até o momento, o tokamak é o dispositivo que tem apresentado os 

melhores resultados de viabilidada de um reator a fusão. Esse tipo de configuração foi 

inventndo na ex-União Soviética, no finaJ dos anos 50. No finaJ dos anos 70, os 

tokamaks haviam se tornado a principal linha de pesquisa no campo da fusão por 

confinamento magnético em quase todo o mundo. 

Para estimar a proximidede dos parâmetros relevantes da ignição do plasma à 

realidede atual das pesquisas em fusão estabelooe-se o produto triplo, isto é, ",Tito como 

o Jator de viabilidede dos r<>atores a fusão. Descargas realizndas nos tokamaks JET IIe

92] e TFTR, utilizando a reação D-T, possibilitáranl alcançar valores significativos para 

os parlimetros de fusão, isto é, tempo de confinamento de energia ~. ,,1,8 S, densided. 

de íons '" li! 4 X 1020 m' e temperatura de íons Ti ,,30 keV. Os melhores valo",. 

obtidos para o produto de fusão, oro uma descarga, estão plÓximos de 0,92 x 1021 m~ s 

keV. Enquanto, o valor necessário de funcionamento de um reator de fusão é estimndo 

em 5 x 10'1 m-'ske V [10-92, J ... 92]. A proximidede da região de ignição obtida 

experimentalmente é mosttnda em um diagrama n,TitE versus T, mosttndo na figura 1.1 

[Wa-97]. 

O avanço obtida nos valo= do parlimetro ",Tj'I'E nas 4 décadas, desde " 

funcionamento do primeiro tokamak, é portanto, notável cerca de 3 ordens de grandeza. 

.' 
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Contudo ainda não é suficiente para o funcionamento de reatores de fus!Io sendo 

oecessário obter tempos de confinamento '. ainda IlllIiores. 

Il' 
ê 
f:' 
€ 

ê 

1021 

LHO, Wl·X O • _ 

,~ I f:P;~ .,~~ ,I
IO~ 'i 

~,I 
Tj(keV) 

Figura 1.1 Diag;ama do produto triplo de alguns tokámal<s de grande porte. 

Os valores alcançados para o tempo de confinamento de energia tE em tokamaks 

são muito menores que os previstos peja teoria das colisões binárias (transporte 

clássico). Os previstos teoricamente 00 cálculo dos coeficientes de transporte, 

incluindo-se os efeitos da geometria toroidal (chamado de transporte neocJássico), 

também silo insuficientes para e><plicar os coeficientes de transporte observados 

experimentalmente. Em particular, a condutividade térmica dos elétrons observada é 

IlllIior por um mtor de .. 10 - 100 vezes em relação aos valores previstos na teoria 

neocJássica. Esse fenômeno tem sido denominado de 'Transporte Anômalo'. 

Experimentalmente, o transporte anômalo manifesta-se em regimes de baixo grau de 

confinamento, chamados de modos L, 

Novos regimes de operação e novas configurações de campos megnétieos tem 

sido e><perimentados, destacando-se o modo H, descoberto em 1982 no ASDEX [Wa

82] e mais recentemente o Cisalhamento Magnético Invertido ("Reversed Magnetic 

Shear") obtido em 1995 por Levington etal [Le-95], obtendo se maiores tempos de 

confinamento e densidades. 

3 
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o modo H de confinamento apresenta tempos de confinamento cetea de 2 vezes 

maiores que os modos L [Zo-95]. Os resultados obtidos com o modo H silo muito 

importantes para li viabilidade dos reatores a fusão pois penu.itenÍ projetar reatores de 

menores tamanhos e assim obter redução de custos. 

O modo H é hoje obtido rotineiramente em máquinas de grande po!te, através do 

uso de aquecimento auxiliar com fuixo de partículas neutnts ou oom ondas de RF. 

Contudo, ainda não existe um modelo que possa explicar detalhadamente a fisica 

envolvida. Sabe-se, entretanto, que os campos elétricos radiais desempenham um papel 

importante. 

Em várias máquinas de pequeoo porte tem sido obtido O modo H de 

confinamento com a aplicação de um campo elétrico radial através de um eletrodo 

,': polarizado iru!erido na região próxima de borda do limitador (SOL). Tnmsiçõe, do 

modo L ao modo H furam observadas oos tokamaks TEXTOR (Alemanha) [Va-92], 

TUMAN-3 (Rússia) [As-92], 1EXT e CCT (Estados Unidos) rra-92], STOR-M 

(Canadá) [Xi-92]. As caracterfsticas básicas que qualificam o chamado modo H de 

confinamento em tokamak. são: o aumento na densidade média, aumento da 

temperatura eletrônica, deeréscimo na emissão da linha espectral Hu, diminuição dos 

potenciais flutuantes elétricos e das oscilações magnétieas na borda. Entretanto, a 

explicação fisica dos mecanismos envolvidos no processo de transição L-H ainda 

precisa ser melhor estabelecida. 

O objetivo principal deste trabalho fui () estudo dos processos fisicos que 

aparecem quando se introduz uma perturbação elétrica na periferia do plasma. Para isto 

fui construido e instalado um sistema de polarização radial 00 TBR-I, de modo que as 

polarizaçQes pudessem ser positivas oU negativas em relação ao potencial elétrico da 

câmara de vácuo. 

Por outro lado, toado em vista qae os trabalhos realjzados anteriormente no 

TBR-I com a utilização de campos magnéticos helicoidais perturbativos (correntes de 2 

a 3% da corrente do plasma) mostraram que hsvia modificações no potencial de plasma 

na região periférica, decidiu ..., também, estudar • influência destes campos quando 

aplicados concomitantemente, ou não, com as penutbações elétricas. 

Utilizando-se estes doas perturbsções (eletrodo polarizado e bobinas helicoidais) 

pode-se modificar as condições de transPorte e estudar suas influências isoladas e 

combinadas sobre os processos envolvidos na região da SOL. 

4 



A experiência realizada neste trabalho coosistiu na medida de aJguns parâmetros 

do plasma importantes para • veri!icação das condições de confinamento. Estes 

parâmetros foram: densidade eletrônica, emissão de ~o Ha, raios-X, tensão de 

Ioop, com:nte de plasma, temperaturas eletrônica e iônica, flutuações da temperatura e 

as oscilações magnéticas. Para isto, furam necessários os seguintes diagnóstitos: 

interferômelro de microondas, espectroscopia ótica, sonda tripla modificada 

(Langmuir), bobinas de Mirnov ,datector da Ha e de raio...X duros. 

Outro processo importante no TBR-j é a emissão de raio...X duros, produzidos 

por elétrons fugitivos ("runaways eleClrons"). Com efeito, grande parte de dascarga é 

quase sempre dominada por este processo c, desta furma, fui realizado um estudo 

preliminar de suas características. 

A seguir é teito um pequeno resumo do conteúdo de cada capitulo desta tese. 

No capítulo 2 é teita uma breve descrição dos modelos teóricos que formam a 

base deste trabalho com a apresentação sucinta de tooria Magm:tohidrodinãmíca, o 

campo Magnético de Equilibrio e " descrição dos processos Ilsicos de produção dos 

elétrons fugitivos. 

No capítulo 3 são teitas descrições resumidas do tokamak TBR-I, dos sistemas 

de diagnósticos e do ammjo experimental. Ainda neste capítulo, é feita uma descrição 

detalhada do sistema de polarização elétrica radial itnplantado no tokamak e o sistema 

de espiras que produzem o campo magnético itelicoidal ressonante no modo 411. 

No capítulo 4 são descritas as diferentes configurações realizadas na aquisição 

dos dados e a apresentação dos mesmos em tabelas • gráficos. Ainda, é teita uma 

descrição do procedi.mento utíli71ldo para a. decompesição das oscilações magnéticas de 

Mirnov em série de Fourier, bem como a.spenlos do método de análise espectral sobre as 

componentes de Fourier obtit1as. 

No capltulo 5 são discutidos os resultados e, finalmente, no Capítulo 6 são 

apresentadas as conclusões deste trabalho e aIgum.as sugestões para a continuidade das 

pesquisas dos lemas relacionados à aplicação de um campo elétrico radial na região 

periférica da coluna de plasma e um estudo nmis aprofuodado dos elétrons fugitivos 

para as descargas do novo tokamak TCA-BR, já em funcionamento do lnstítutn de 

Fisicade USP. 

5 
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CAPÍTULO 2 

INTRODUÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentadas as relações da Teoria Magnetolúdrodioâmica 

(MHD) freqüentemente empregadas no estudo das diversas instabilidades que surgem 

em plasmas magneticamente confinados e as relações que descrevem o campo 

magnético de equihbrio em tokamaks, Por último. é feita uma breve apresentação do 

modelo teórico usado para eaplicar • produção dos elétrons fugitivos em descargas de 

tokamak. e o deslocamento do feixe dos mesmos para fura da região de confinamento 

do plasma 

2.1 Teoria MHD 

o estudo das instabilidades, de loteresse para esse trabalho, que ocorrem em 

plasmas magneticamente confinados é tratado pela Teoria Magnetohidrodínâmiea, 

Segundo esta teoria o plasma é considerado um fluido contínuo sob ação de campos 

elétricos e magnéticos. de modo que pode ser descrito a partir das seguintes equações 

básicas: 

-Equação da Continuidade: op +V,(PV)=O, (l)
ôt 

-Equação de Conservação de Energia: (!+vt}'p-T)=o, (2) 

(proçessos adiabáticos) 

6 



-Equação de Conservação do (3)p(! +v.vJv=-vp+Jx1i 
Momento Linear 

-Equações de.M:axweU: vxÊ=- ali (4)at' 

'VxiÍ=p,J, (5) 

V.B=o. (6) 

onde 1 representa a razão entre os calores específicos a pressão e volume constantes. 

Estando o plasma inicialmente em equilíbrio estático, de modo que. velocidade 

do fluido é nula ( V, = O ), pode se detenninar a evolução temporal de pequenas 

perturbações que eventualmente surgem no meio considerando um termo de perturbação 

nas soluções de equilíbrio, genericamente representadas como: 

1= I,(r)+/,(r,l) (7) 

onde li> (r) é a solução estática e fI (r,t) é. solução dinâmica em primeira ordem. 

Desta forma, as equações básicas podem ser reescritas em termos das variáveis 

de perturbação. A !inearização das equações é feita desprezando os termos superiores à 

primeira ordem, de modo que a equação de conservaçilo do momento linear pode ser 

reescrita por: 

(av.J - -j1[-- -p, - =-[CilxB,)xB, +(VxB,)xB, - VI;. (8)
at p, 

A amplitude da perturbação pode ser representada por um vetor deslocamento 

infinitesimal defmido como [We-781, 

((r,I) = !fJ(r,t)dt. (9) 

7 
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De modo que as grandezas perturbadas 81 , ~ e PI podem ser escritas em 

função de Ç(r,I) , isto é, 

B, = Vx(ÇxBo) (10) 

~ = -rPoV.Ç -t-Vl', , (11) 

p, =-PoV.ç -t-Vpo . (12) 

Substituindo as equações (9), (10) e (11) na equação (8), obtém-se a equação de 

movimento dada por 

a'ç = F(Ç)
Po aI' (13) 

onde 

P'(Ç) = v~vç+t-VPo)+_1 [(VxBJBo +(VxBo~B,].
fio 

(14) 

Admitindo que o vetor deslocamento (r,l) possa ser desenvolvido em série de 

Fourier: 

Ç("7,1) = LÇ.W'o' , (15) 
• 

tal que a evolução temporal da perturbação pode ser estudada a partir dos modos 

normais do sistema, ou seja: 

ft(ç.)=-w.'pç •. (16) 
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i o modo é instável quando o autovalor wuI assume valor negativo, pois sua 

amplitude crescerá a partir de uma perturbação inicial, sendo a taxa de crescimento dada 

por r. =lw.l· 
Do ponto de vista reaJistico, o plasma não deve ser considerado um condutor 

perfeito, pois existe uma resistividade elétrica no meio. Deste modo, o efeito d. 

resistividade é introduzido nas equações MHD através da Lei de Ohm, t +VxB =rií , 
[We-78). Substituindo na equação (4), obtém-se a seguinte equação para o campo 

magnético pertu!hado: 

aB - - - 7f ,
-~Vx(VxB)+-V B, (17)
ai 1', 

Na expressão acjm~ () primeiro termo relaciona o acoplamento das linhas do 

campo magnético com o plasma, o segundo termo representá a difusão através da 

resistividade do plasma. O tempo característico da difusão resistiva é 

T, =P~al (18), 
'I 

onde a é o raio do plasma. A taxa de crescimento das instabilidades obtida da teoria 

MHD ideal desenvolve-se numa escala de tempo comparável ao tempo de trânsito de 

uma onda de AliVón através do plasma, dado por 

r =!!.=al',p (19)
a V BI ~ 

A 

oode V A é a velocidade das ooda, de AlfVén, 

A razão entre os tempos de difusão resistiva e de propagação das ondas de 

Alfvén, representada por S = <Ir., é chamada de "número mal!1lético de Reynolds"; 

par' tokamaks é da ordem de 106 
- 10' . 

Um diagntma esquematizado da geometria toroidal é mostrado na figura 1, O 

campo magnético toroida! B, é produzido por espiras toroidais, externas ao vaso, o 
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campo magnético poloidal é produzido pela corrente de plasma e também por bobinas 

externas. A razão de aspecto A é definida como a razão entre os raios malor Ro e menor 

a . 

.,. 

Ro 

. . \ 

L~ 

Figura 1. Seção transversal do toróide, onde Ro é o raio maior, a o raio do plasma. B, e 
1, Bp são os campos magnéticos toroidal e poloidal. 

A razão entre as pressões cinética e magnética de um plasma é chamada de valor 

beta médio de um plasma ( <Jl> ), dada por 

_ Jpdv
(P)- B' ' 

j-dv
2#, 

onde as integrações são feitas em todo o volume do plasma. 

A estabilidade da coluna de plasma num tokamak depende fundamentalmente da 

inclinação e cisalhamento das linhas de força do campo magnético de equilíbrio. Na 

aproximação .A;»l • com plasma de seção transversal circular a equação das Iinbas de 

força. d4fB. = dWB., se reduz a Rdq,JB. = roelB., ou d.ld9 = q(r), onde 

-Ir)= rB, (20)
q~ R"B. ' 

é denominado fator de segurança das superfides magnéticas, 

No caso das superficies magnéticas denominadas racionais ou ressonantes, os 
r valores assumidos pelo fator de segurança podem ser escritos comoi

.' 
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d(> m -=- (21)
d8 n 

onde m e n são números inteiros que correspondem respectivamente ao número de 

voltas que uma linha de força deve dar nas direções toroidal e poloidal antes de feehar 

sobre si mesma, numa dada superfície magnética, Nestas superfícies podem haver 

quebras e posterior reeonexão das linhas de campo magnético, formando assim ilhas 

magnéticas [We-8I]. 

Dentro da teoria MHD ideal os modos de instabilidades são divididos em dUJ!S 

categorias, uma que envolve um movimento substancial da superfície do plasma, os 

chamados modos de dobra (Kink modes), a outra, com deformações menores da coluna 

de plasma, os chamados modos internos (ou resistivos),
:.1 

Deste modo, a aplicação do principio de energia potencial resultante de um 

deslocamento radial do plasma, incluindo o efeito da resistividade, para tokamaks de 

grande razão de aspecto e plasmas de seção circular fornece a seguinte equação [We

78]: 

d [ d / dIlo" 
dr r dr (r\fl)Lm'\fI- (22)I,~.rJ (B ) =0

m:' (m-nq) 

oode J é a dcosidada de colTente toroidal e 

IBO(m_ ..) i' 
(23)tp= r ~" 

representa a perturbação do fluxo magnético radial, É poasível encontrar soluções 

assintóticas de 'V contínuas em todo o plasma, embora suas derivadas apresentem 

descontinuidade na superficie ressonante. Esta descontinuidade pode ser quantificada 

para plasmas de grande razão de aspecto por [Ta-86]: 

ti. = 1.. d\fll"" comE~O (24)
VI dr r.-c 
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Como condição de estabilidade para as perturbações resisti""". • seguinte 

condição "" > 0, deve ser satisfeita. Caso isso não _era, os modos resistivo. 

desenvolver-se-ão no plasma com uma taxa de crescimento dada pot [Ba-78] 

=05 na q' -)15 -21S(A' \4/~{ , )'" (25)r, 'r 1"<) V.:lá} .,
Rq 

significando que .. estabilidade do. modos resistivos, caracterizados pelos números de 

onda mio, exige que seja satisfeita a desigualdade q(a) < (mln), segundo esse critério a 

superfície racional onde se desenvolveria o modo estaria localizada fora da coluna de 

plasma. 

2.2 Campo magnético de equilíbrio 

Quando todas as forças que atwml no plasma estiverem balanceadas, tal que 

qualquer solução independente do tempo seja possivel, atinge-se o estado de equilíbrio. 

O plasma é conJln.do basicamente pela combinação dos campos magnéticos toroidal 

~ e vertical B" produzidos por espiras externas ao vaso, e pelo campo magnético 

poloidal, produzido pela corrente de plasma. Nas coordenadas toroidais locais (r,a, $), o 

campo magnético resultante pode ser escrito como 

Bo :::::Bil +Bl)ê(Jt (26) 

onde B. e S. são, respectivamente, as componentes toroidal e poloidal. 

A equação das linhas de campo sio determinadas pela condição ikii = O • Neste 

sistema de coordenadas, elas são dadas por: 

dr rd8 R,d,-:::::;-:-, (27)
B, Eu B. 
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onde Ro é o raio mlÚor do tokamak, Para máquinas de grande razão de aspecto A» I, 

pode ser utilizada a aprolÓmação cilíndrica, de modo que o campo de equilíbrio seja 

dado por B, = (O,Bsa,B,,), sendo z =Ro 4>[Ca-95]: 

(28)
Bll) = -I-+-',,::"co"-.-::O ' 

onde Bo é co campo para 8 = O. 

As coordenadas helicoidlÚ' (r,u(9,z» são utilizadas para descrever o campo 

magnético de equílibrio com simetria helicoidal na aproximação cilíndrica, 

representada. por: 

., n 
r = constante e u = me --z = constante. 

R" 

• • z 

Figura 2.2 Coordenadas helicoidlÚs: sentido dos versores helicoidlÚs e tangenei.io em 

relação as linhas de campo magnético. 

A coordenada u descreverá hélices coincidentes com as linhas de força em um. 

deterntinada suporfieie magnética racional caracterizada por q(r.) = min [Ca-as]. Neste 

sistema de coorde!llldas, representado na figura 2.2, os versores ê., tangente à hélice e 

ê.." perpeodicular à hélice, podem ser convenientemente definidos por 

.. 
e. 

arêe +êz 

= '~I=+~(ar=)""" (30) 

e 

... 

e"" 

ê(J-arê: 

~I+(ar)" 
(31) 

onde 0.= nlmR.,. 
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Portanto, as componentes do campo magnético tangencial e helicoidal são 

escritas como: 

R arR. +R (32)" ' ~I +(ar)' 

e 

_R.-arR
Rlul _ I (33)

~I +(ar)' 

A partir da definição do fator de segurança para modos ressonantes, a 

componente helicoidal pode ser reescrita na seguinte forma: 

; ..., 
R [I m] I (34)RM, = ;. r q(r) --;; I+(ar)' 

A componente Bhd será nula somente nas superficies magnéticas racionais onde 

q(rs} = mln. Nesse caso, a hélice descrita pelas coordenadas (r,u) será coincidente com 

as linhas de força. 

A componente poloidal do campo magnético de equi1íbrio pode ser obtida 

considerando-se um perfil parabólico para a densidade de corrente de plasma, ou seja, 

[Ca-95; Vi-92]: 

(35)],=AI-(:nê" 

onde jo e v são parâmetros positivos ajustáveis a cada descarga de plasma. Utilizando a 

lei de Ampére, obtém-se: 

R.(r) = (36)aB.(a) {I-[I-(:JT} 
onde 

R. (a) = 1',1p (37)
2"" 

I 
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sendo r" a corrente de plasma. A posição radial da superficie magnética (r.) é obtida 

manipulando as equações (36), (35) e (20), dada por: 

(38)[I-(Jr+ :q(a(~J -1;0. 

2.3 Elétrons fugitivos 

2.3.1 Introdução 

o aquecimento ôhmico em tokamaks pode, em certas circunstJincias., produzir 

regimes indesejáveis de funcionamento. Em condições normais um plasma confinado 

em tokamaks deve possuir uma distribuição de velocidades Maxwelliana tanto para 

elétrons quanto para prótons ou lons de imporezas. Para que isso aconteça é necesSário 

que a furça de aceleração sobre as partículas carregadas seja contrabalançada pela força 

de atrito viscoso ("drag force") do plasma., ou seja., pelas colisões entre elétrons e íons 

(e-i) ou entre elétrons e as partíeulas neutras (e·n): 

eE;;;;;; l-f1Nd , (39) 

sendo Vd a velocidade de deriva ("drift"). A fteqOência de colisão ventre e-i ou ..... 

dada por: 

Y =1lC1'''''V1h: (40) 

onde n é o nUmero de partículas (m';'}, v~ é a velocidade térmica dos elétrons (kT/m)ln 

e a< a ,ação de choque de transferência de momento dada peIa fórmula de Rutherford, 

U :::. 1 2 (41).'' - (471"&,mv. ) 
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Quando o campo elétrico aplicado for graode pode ocorrer que a velocidade 

adquirida pelos elétrons entre choques seja maior do que a velocidade térmica. Neste 

caso o crescimento de velocidade toma-se cumulativo, pois a fréqüência de colisões 

varia inversamente com V1. Desta forma, os elétrons podem atingir velocidades 

relativísticas e energias relativamente altas. No caso do TBR-l, foram medidas energias 

de cerca de 750 (250) keV [Ri-81]. Em uma distribuição Maxwelliaoa de velocidades 

sempre vai haver elétrons com velocidades maiores que Vth. Entretanto, esse número é 

pequeno desde que a variação da velocidade v introduzida pelo campo, entre colisões, 

seja muito menor do que Vth. Quando esse campo elétrico aumenta, a partir de um 

campo crítico, chamado de campo de Dreicer ~. aumenta a distorção na cauda da 

distribuição Maxwelliana de velocidades, afetando o equilíbrio do plasma e provocando 

um deslocamento de uma parte dos elétrons para raios maiores, chegando a colidir com 

o limitador. 

2.3.2 Modelo Teórico 

Apresentam-se a seguir alguns tópicos fisicos relevantes sobre elétrons de alta 

energia em descargas de tokamak. O sistema de unidades utilizado nas fórmulas é o 

CGS (Gaussiano). Entretanto, por conveniência, escreve-se também as equações numa 

forma prática, tal que as unidades para energia são dadas em eV, para corrente de 

plasma em kA e o campo elétrico em Vem-I. 

O fluxo de elétrons fugitivos é dado por [Kr-64], 

dn' =S, (42)
dI 

onde n' é a densidade dos elétrons fugitivos. O termo do lado direito da equação (42) 

representa a·taxa de produção de elétrons fugitivos, tendo a seguinte fonna: 

3(,,+» [I rz:+I)
S =v.(v.)n.k(z,)a " exp - 4a -'1-;;- . (43) 
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Na equação (43) v. é a freqüência de colisão entre os elétrons; n. »n' , onde no 

é a densidade de e1étrons térmicos; e IJ :::: n,-IL,njzjl é a carga efetiva dos íons; ct = 
j 

ElE" onde E = VI/2nR e VI é a tensão de enlace; k(z,) é uma constante que depende de 

z, igual a 0,32 para z, = 1 e iguala 0,14 para Z, = 10 [Ku-73). O campo de Dreicer E. é 

obtido a partir da condição de equilíbrio entre • força do campo elétrico e a força 

viscosa, tendo. seguinte forma, 

E = 4,.,' -'-In A (44)
d " T.

• 
' 

onde lnA é o logaritmo de Coulomb. Ainda, o campo pode ser escrito numa forma 

oonveniente~ em tennos das unidades práticas: 

E =4xIO-"lnA" r' (45)
d 15 ~, 

Integrando a equação (42) obtém-se a densidade de elétrons fugitivos produzidos 

em um intervalo de tempo t, 
, 

11'(/)=1SdI. (46) , 

A aceleração dos elétrons devido ao campo elétrico é dada por [Kn-79]: 

y(l) = {1+[:'c!' E(t)dt]'}'" (47) 

Em tennos práticos a fórmuÍa pode ser rescrita como: 

y(tJ=[l +(;.9 x lO'!E(/JdJr (48) 

onde "I é o fator relativístico~ isto é, 
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(49)r= ·m····-,C- =2 J""J~_~p-o, ' 

onde & é • energia total do elétron, isto é, E = W + mo e'. O termo W é a energia 

cinética dos elétrons e P=v~/c. onde v' é a velocidade dos elétrons fugitivos e c a 

velocidade da luz. 

A deru;idade de corrente de elétrons fugitivos é dada por 

J'= .(n'v'), (50) 

onde <n'v'> é a média tomada sobre uma seção transversal do plasma. A corrente 
:\ formada pelos elétrons fugitivos pode ser escrita na forma prática como: 

l'= 5,0..10-"a'(n'v', (51) 

onde a é o mn de plasma. 

O deslocamenro da órbita do. e1étroru; em relação ao eixo d. .uperncie 

magnética acontece quando v'lv,. >1 é dado por [Kn-79): 

â= pm,c'.Jr' I 
(52)

R eB9 

N. forma prática (} deslocamento da órbita é reescrito como: 

â =8S P' .Jr' - J (53)
RIp ' 

onde p é o raio da superncie magnética e B. eR. Cp) é o campo magnético poloidal. A 

condição tl<a delennina o valor máximo do parilmetro r=s/moc' [Kn.19]: 
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r';" ~ 1+(2.1 R.)' (54)
17 P" 

o tempo em que os elétrons com energia e' :::::: yS(J são acelerados sob a ação de 

um campo elétrico constante, estimado pela equação (48) é: 

',=L7xlO-' ,fr'=I (55)
E ' 

onde a energia do elétron é (S')1 :;;;:8; + (P'c)2 • p' é o momento do elétron e 

Eu :::::; moc1 = 0,51 MeV. 

A freqüencia de colisão dos elétrons, na forma prãtica, é dada por [Bo-S7]: 

y~ =8.7xIO-sn"r.-l/tinA (56)15 . 

A velocidade média dos elétrons fugitivos é dada por: 


( ,) ~ (p_ - Per )-'1'-'''''li v....,..., 

"" 

Ou ainda, escrita em termos do parâmetro y_ , 

(v.)~c /r_-l (57)Vr_+l 
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CAPÍTULO 3 

ARRANJO EXPERIMENTAL 

Para alcançar os objetivos desse trsbalho foi necessário utilizar pela primeira vez 

a quase totalidade dos diagnósticos já desenvolvidos para o tokamak TBR-l no 

Laboratório de Física de Plasmas do lFUSP, desde a sua construção, Neste capítulo são 

descritos todos os diagnósticos utilizados na experiência e a distribuição dos mesmos nas 

janelas do tokamak. Também, estão descritos OS sistemas de perturbações elétricas e 

magnéticas na borda da coluna de plasma, que sâo: a polarização elétrica radial através 

de um eletrodo e o campo magnético ressonante produzido por espiras enroladas na 

parede externa da câmara de vácuo, 

3.1 Tokamak TBR-I 

o tokamak TBR-l, projetado e constroido no Laboratório de Plasma do IFUSP 

[Na-771, é uma máquina de pequeno porte e razão de aspecto de 3,75. Na tabela 3.1 sâo 

reunidas as principais caracterlsticas da máquina. 

o TBR-J possui 4 janelas radiais, 2 tangenciais, 6 janelas na parte superior e 6 na 

parte inferior do tokamak. Um diagrama esquemalil:ado do TBR-l é mostrado na 

ngura3.1, ilustrando as posições das janelas e a distribuição dos diagnósticos ao longo 

das mesmas. 

Algumas modificações no tokamak tiveram que ser realizadas visando melhorar 

as condições de equib'brió e estabilidade da descarga no TBR-L Os "ripples" do campo 

magnético toroidal) os campos de erro e as impurezas são os principais responsáveis 

pelas perdas do connnamento (equilíbrio) e de energia do plasma e, conseqüentemente, • 
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1àlta de reprodutibiJidade das descargas. Foram feitos novos ajustes na. posições das 

esPiras que produzem os campos magnéticos toroida], vertical e as de compensações, e 

os resultados obtidos experimentalmente" indicaram uma melhora na configuração de 

equilíbrio, refletindo no aumento d. intensidade d. corrente de plasma (=9 kA para 

=11,6kA) e no tempo de duração da mesma (de IOms para 15m.). A sensível diminuição 

nos nivei. de impore>:as fui obsetVllda após as refonnas no sistema de injeção de gás, 

além da troca das válvulas e tubulações foi adicionado um filtro de palâdio na linha de 

hidrogênio. 

Bom b. de v!QUO
IntuCer"m ctn> tUTbo~m oJ~çubr
de m icrovondu j.tncf. R ~ 

Painel de 

jafl el.1I S" e 14 

Filam tlóto d", 
pr6~ioni:t.9io 
ju ela 16 

conexão 
do sistema 
eHR 

. 1 SOAda 
Elelrostéti'll'lt 
janela SI 

E sp Clctro se op ia 
óplh~. EletrodO'
jUII:la R. 3 janeta R I 

injeçlo de gás 
I>uluda.pV«lO 
}'O ela 13 Detector H-a!f. 

janda 11 
Bobinas de Injcçio de gh 
M irl'lov ContInua 
janelA R 2; jan ele 12 

! 

Figura 3.1 Distribuição dos diagnóstico, nas janelas do TBR-l. As letras R, I e S 

indi"""" respectivamente" as janelas radiais, inferiores e superiores. 
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o processo de operação e disparos do TBR-} em regime normal inclui uma série 

de disparos da máquina em modo de limpeza por descarga ôhmica, que devem ser 

realizados antes do modo normal de operação do tokamak. As descargas de limpeza são 

realizadas utilizando uma fonte de alta potência (V=6kV; I=SA), conectada no 

, 	 transformador de aquncimerno ôhmico e acoplada a um oscilador RF de '7kR?;, Também, 

é usada uma fonte de corrente contínua (com lT_ ;; 300 A) ligada no sistema que 

produz o campo ll1IIgnético toroidal. O intervalo eotre os disparos é de 3. e a duração d. 

cada um deles é da ordem de 2m., neste modo de operação não é aplicado o campo 

InIISDético vertical. 

Para produzir a aquncimento e confiname.to do plasInll no interior da câmara de 

vácuo, os bancos de capacitares e o oscilador devem ser nciocados segnndo Ull1II 

programação temporal. No caso dos bancos de capacitores, cada circuito de 

acoplamento é ligado a uma válvula d. ignição ('ignitron'), colocada na saída de cada 

banco. O banco é disparado quando um pulso .><temo é aplicado ao temporizador, que 

por sua vez, nciona a válvula ignição, permitindo assim a passagem da corrente para as 

bobinas d. campo magnético. Um esquema da distribuição das espiras que produzem os 

I campos ll1IIgnéticos de simetria axial no tokamak é mostrado na fignra 3.2. 

i Os perfis caracteristicos de uma descarga completa do IBR-l são mostrados na 

figura 3.3, representando os instantes em que são disparados os bancos de capacitores 

rápidos e lentos, o oscilador de RF e a injeção de gás (quando usado). 

Várias modificações foram realizadas no tokamak desde a sua construção, de 

fofll1ll a melhorar as condições de equillbrio e o confinamento do plasma. Foi instalado 

um filamento de tungstênio no interior da ciintara de vácuo na posição r = 0,11 m. O 

filamento 6 polarizado com -300V em relação ao potencial do vaso (que por sua vez é 

aterrado atravIÍS de Ull1II resistência de 1000). Os elétrons emitidos pelo filamento são 

a<:elerados na direção da superficie da câmara, gerando uma corrente termo-iônica de 50 

mA 
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Figura 3.2. Esquema representando a distribuição das espiras que produzem os campos 

magnéticos no tokamak: (A) espiras de campo toroidal; (B) espiras do campo vertical; 

(C) espiras do transfonuador de aquecimento õhmico; (D) espiras de compensação e; (E) 

limitador fi,ico de aço inoxidável 316 L. 

..... 

.-: 

Eij B-- --G 
I 

A. 

'"'I fi 
C 

i.Nlll 
I~C- • I I I I , I I I I ' I I I I I I l I I 

O I 10 15 t (IIS) 

E 
~ 

H 

Figura 3.3. Diagrama da evolução temporal geral de uma descarga tipica do TBR-I; 

(A,B) Campo magnético toroida! rápido e lento; (C) Oscilador 7 kHz; (D,E) Ôhmíco 

rápido e lento; (F,G) Campo magnético vertical rápido e lento; (H) Pedi! da corrente de 

plasma. 
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Raio Maior: O 30 In 

Raio menor: O1i m 
Raio da coluna de olasma: O08 In 

S~o: Crr~ 

Material da parede: Af;o inoxidável 316L 
Bombeamento: TuroomolecuJar de 380 Us 

(SS Us na câmara) 
p...: '" IO" mbar 
Gás: H, Inj~o continua elou 

pulsada 
1-_-.::B",T",,(máx}: ~ kG 

lPmA,: ",12 kA 

f----'''-~: ",S-I O. 10
12 

em" 
T..: ",130 eV 

"t A!;15 rns 
",-,...6: ,,1 8 ms 
t"",,;.: .. ,.Q I m. ' , 

Equilíbrio: Campo vertical externo com 
feed-back 

Tabela 3.1: Priocípais parâmetros do tokamak TBR-1. 

3,1.1 Sistema de Vácuo 

o sistema de vãcuo é composto de uma bomba mecânica, uma turbo mole~ 

Leybold de 340 I e vários medidores de vácuo, incluindo um analisador de gás residual. 

A menor pressão de base atingida foi de 8 x 10"' mbar com todos os diagnósticos citados 

neste trabalho. O sistema de bombaamento é mantido pennanentemente ligado e no caso 

de uma falba na tensão elétrica uma válvula pneumática de proleyilo entre a bomba turbo 

molecular e o vaso é fuched. automaticamente. Quando é necessário instalar algum 

dia.gnóstico~ ou mesmo fazer a1guma manutenção no vaso, injeta~se nitrogênio até atingir 

• pressão atmosférica. Os possíveis vazamentos são detectados utilizando hélio, através 

do aualisador de gás residual que também é usado para o controle de impurezas. 
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3.1.2 Sistema de Injeção de Gás 

o controle do fluxo de gás injetado na câmara de vácuo pode ser feito por duas 

maneiras diferentes, através de uma válvula agulha (injeção contínua) elou, através de 

uma válvula piezoelétrica (uyeção pulsada de controle eletrônico), ou ainda, ambas as 

vâlvulas. As antigas tubulações entre o reservatórios de gás (hidrogênio e nitrogênio) e 

o tokamak foram substituídas por tubos de cobre (+=1/8") e as vedações entre as 

conexões são de anéis metálicos (latão). Um filtro de paládio foi instalado entre o 

reservatório de hidrogênio e a câmara de vácuo. Na figura 3.4 é representado 

esquematicamente o novo sistema de injeção de gás. 

Vd4 

Vd2 

Vd3 Vd5 Val 

I 
~'· 
~,~.::: 

'~1~0-
r.o', 

Vdl 

,----j~·firôll---

Figura 3.4 Esquema do sistema d. injeção de gás; N2 e H2 são os reservatórios 

de nitrogênio e hidrogênio; Pv-IO é a válvula piezoe!étrica; Vdl,Vd2,VrlJ,Vd4 e Vd5 

são válvu1as diafragma e Vai é a válvula agulha. 
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3.2 Espectroscopia óptiça 

o diagnóstico por espectroscopia óptica [Ch-92j é composto por um 

monocmmador do tipo C.emy-Turner de 1500 mm de distância focal, um sistema de 

deteção e aquisição óptico multicanal de 512 canais e um acoplamento óptico enlre a 

janela radial do TBR-I e o espectrõmetro. O esquema da montagem é mostrado na 

figura 3.5. A relação de dispersão linear do espeetrômetro, escrita para fornecer a 

dispersão sobre o detetor em ÁlcanaI, para. rede de difração de 1800 linhaslmm n. 

primeira ordem e com abertura da fenda de 30 l1ll1. é dada por 

DI = O,ú9253coslarcsen(g,06256xlO·'À)-6,74], (58) 

onde), é o comprimento de onda. N. figura 3.6 é mostrado o gráfico da dispersão linear 

do espectrômetro em função do comprimento de onda. 

detator 
mutticanal 

L2 

l1 

El 

E2 

Especlrômetro I=I,!im 

Figura 3.5 Esquema da monlagem do acoplamento óptico entre o tokarnak e o 

espeetrõmetro, onde El e E2 são os espelhos esféricos côncavos com foco em 1,5 m, LI 

e 12 são .. lente. d. fucalização e d é o diafragma. 

o alinhamento e ooIibração do diagnóstico espeetroscôpico foram feitos 

utilizando um LASER de H.,..Ne e lâmpadas de mercôrio (baixa pressão) e hidrogênio, 

cujo a.1argamento intrinseco é muito pequeno comparado com o alargamento 

instrumental. 
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I 	 Figura 3.6 Gráfico da dispersão linear reciproca (Â/canaI) do espectrógrafo com rede de 

difração de 1800 Vmm sobre o detetor multicanal,I, 
o menor alargamento instrumental observado e consequentememe a melhor j 

resolução alcançada para uma determina abertura de fenda do espectrógrafo, foi para o 

comprimento de onda 6328 Á oorrespondente a linha de elIÚssão do LASER He-Ne. As 

lâmpadas de mercúrio e hidrogênio apresentaram alargamentos intrinseoos maiores 

quando comparados com a linha 632B Á do LASER. Uma das prováveis causas no 

aoréscimo do alargamento das linhas emitidas pelas lâmpadas de hidrogénio e mercúrio, 

pode estar relacionado com o aquecimento das mesmas, uma vez que não foram 

submetidas a neabum processo de resfriamento. Na ligara 3.7 é mostrada a linha 

espectral emitida por uma destas fontes espectrais. onde foram ajustadas funções 

Gaussianas para o perfil instrumental. 

3.2.1 Alargamento Doppler 

o movimento de uma partícula irradiando na direção de observação, causa um 

I 	 deslocamento no comprimento de onda medido da linha espectral emitida No plasma, o 

I 	 movimento aleatório das partioulas causa um alargamento Doppler nas linhas como 

resultado final. A intensidade I de uma linha espectral é proporcional a concentração das 
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Figura 3.7 Perfil d.linlla 6328Âdo LASER de He.Ne, usando uma abertura de renda 

constante de 30 ~ e tempo de deteção de 200 J.tS. 
'-'I 

partlculas radiantes N, e em particular, a intensidade euútid. no intervalo di. é igual a 

I()") dÃ, sendo proporcional a fração de partículas dN. Considerando o plasma 

optícamente transparente. a intensidade emitida é escrita como uma função Gaussiana 

centrada em Âil 

lIA) = Me')'" [-Me' (A-lO)'] (59)1 ( 
\: \ 2nRTJ.." exp 2RT l A, ' 

onde M ea massa atômica da partícula, c a velocidade da luz" R a oonstante universal 

dos gases, T • temperatura e Ào é o comprimento de onda euútido. Quando a intensidade 

da linha for igual á metade da intensidade máxima, isto é, I()") = 0,5 lo (Ã), da equação 

(59) obtém-se: 

In 2 =Me' (Ã,,, - A, J' (60)
2RT~ J.." . 

A largura total a meia altura do perfil Doppler é dada por, 

LU"", = 7,16"10")..( MT )'" (61) 
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onde .u".,. é a largura a meia altura em 

temperatura iônica é Clllculada através de 

A e r • temperatura em Kelvin. Portanto, a 

,, 
T = 1,68XIO'(~"'"J(eV). (62) 

I, 

I 
I 

Pelo método das setlÚ-Iarguras, como mostram Van de Hulst e Reesink [Va-471, 

o alargamento resultante é igual a sorna quadrática dos alargamentos instrumental e 

Doppler, isto é, se o perfil observado é resultado de dois efeitos descritos por funções 

Gaussianas de semi-Iargura AAo.,. e A... , ele será também urna função Gaussiana de 

semi-largura tu... Nesse caso a o parâmetro tu.. obedece a seguinte relação 

A'I,.' = (tu..Dop)' + (A)...)'. (63) 

3.2..2 Aeoplamento óptico: 

As intensidades das linhas espectrais do plasma foram medidas na janela radial n" 

3, mostrada na figura 3.1. A montagem da óptica de fucalização da coluna de plasma 

sobre a fenda do especUógrafu fui projetada considerando os seguintes aspectos: a) o 

material dos componentes ópticos deve rer boa transmissão no víslvel e ultravioleta; b) 

aproveitamento do máximo d. área útil das lentes, tal que satislàça • razão fID do 

espectrógrafo (13,6), onde f e D são, respectivamente, a distância focal e a largura dos 

espelhOS colimadores. O esquema geral do acoplamento óptico é mostrado na figura 3.5, 

onde LI e L2 são lentes bi-convexas, LI é de 250 rnrn de distância focal e 50 rnrn de 

diâmetro e L2 é de 160 mm de distância foCIII e 40 rnm de diântetro, El e E2 são 

espelhos planos e d é o diafragma. As dimensões do plasma, visto pela lente LI do 

acoplamento óptico, são mostradas nas figuras 3.& e 3.8b. 

A área do plasma, no plano de focalização da lente LI, a urna distância de 

682(±2) mm, é de (110 X 46) mm'. A imagem é formada a urna distância de 395(±2) 

mm de LI com área 64 X 26 mm'. Nesta posição é colocado um diafragma com 

diâmetro de abertura de 6 mm, Deste modo, somente urna fração da área do plasma vista 
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pela lente LI é vista pela lente L2, igual a 85 nnn' (equivalente 11 abertura do diafragma). 

Uma Segunda lente L2 é colocada a uma distância de 387(±2) nnn do plano da imagem 

do plasma formada pelalem. LI, Portanto, a imagem do plasma é formada na fenda de 

entrada do espeotrógrafo, dista da lente L2 de 273(±2)mm, com ãroa de 13,8 nnn', 

(mm) 

o 20 50 160 (mm) 

Figura 3,8a, Vista de perfil da focalização da coluna de plasma pela lente LI, 

.' " 

À (mm) 

)fjrr4E~' 

, 

I I 
020 50 160 682 (mm) 

Figura 3.8b, Vista superior, envolvendo a região observada da coluna de plasma 

observada pelalent. LI. 
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3.3 Sonda Tripla Modificada 

A energia e os principais processos de transporte que ocorrem na região d. 

sombra do limitador podem ser estimados a partir d. medidas feitas em sondas 

eletrostáticas. Esse diagnóstico permite determinar a temperatura de elétrons, densidade 

e o potencial do plasma a partir dos sinais de tensão e corrente na sonda. A densidade é 

determinada a partir da medida da corrente de saturação de íons, enquanto que a 

temperatura e O poteocial do plasma são determinados a partir da medida do potencial 

flutuante. 

Neste sistema de sondas triplas modiJicadas [Ca-96], esquematizado na figura 

3.9, os potenciais flutuantes <1>", e ~ são medidos nos terminais SI e S3, mentidos 

flutuantes. Por outro ledo, entre as pontas 82 e S4 há uma diferença de potencial V = 
135 V, imposta por uma fonte de tensão, utilizada para medir a corrente de saturação de 

íons. Dada a impossibilidade fisica de se medir o potencial flutuante na mesma posição 

em que se mede a corrente de saturação de íons, mede-se os potenciais flutuantes em 

torno d. ponta 82, esquelllllli2ada na figura 3.9. Desse modo, calcula-se a média <+mI) 
entre as duas medidas dos potenciais flutuantes, isto é: 

; ... = ti>'f + (>Bf (64)
2 

A temperatura de elétrons pode ser calculada através d. expressão [Ca-96, Ji

91]: 

Te = e(v. -;",) (65)
K• ' 

onde Ka é a constante de Boltzmann. 

o cálculo da corrente d. saturação de ions é feito pela medida da tensão sobre 

uma resistência de Ion, colocada em série com a funte de tensão e com as sondas S2 e 

84. Dessa furma pode-se calcular a densidade eletrônica n. utilizando-se a seguinte 

expressão [Ca-96a]: 
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'" I",n, = 1,1:<10 .J'f. . (66) 
, 

I 
, 

I SI S2S3S4 
I II 

Isi 

r L 
~.4Bt~..., ....... 

v+ v v-

Figura 3.9 Esquema da sonda tripla modificada, onde SI e 53 são os tenninais que 

medem os potenciais flutuantes e 52 e 54 são os terminais utilizados para detenninar a 

corrente de saturação de íons. 

3.4 Diagnóstico por Interferometria de Micro Ondas 

A densidade eletrônica é um dos parâmetros mais importantes a serem medidos. 
I 

I 
, No tokamak TBR-I a densidade no centro da coluna de plasma é da ordem de 7 x lO" 

em-3 e o método que se mostrou mais eficiente é o da interferometria de microondas. 

Para que haja propagação no plasml!. uma onda deve ter freqüência superior à freqüência 

naturai dos elétrons (para o TBR-l f,. "" 90Hz). O interferÔnletro fui construído e 

instalado no TBR-I por Da Silva [8i-89]. operando em 650Hz. Na figura 3.10 tem-se 

um diagrama mostrando as partes do interferômetro do TBR-L O gerador é um. 

Klystroo Refi"" fabricada pela Voei.. Associates ofCanada, modelo VRl101A18 com 

as seguintes caracteristicas básicas: r. (freqüência central) = 650Hz, M (comprimento 

de onda no vãcuo) =4,6 mm e P_ (potência mãxima) = J W. A freqüência da Klystron 

pode, dentro de uma pequena faixa, ser ajustada eletrmucamente variando.... 

ligeiramente a tensão do refletor ou mecanicamente por um ajuste nas dimensões da 

caixa ressonante. 
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Figura 3.10. Diagrama de Blocos do interferômelro de micro ondas do Tokamak TBR-I. 

Neste método um feixe de ondas eletromagnéticas é divjdido em dois. sendo que 

um deles passa pela coluna de plasma (P) e o outro é utilizado como referência (r). As 

duas ondas se encontrarão novamente no detector. Na ausência de plasma, os campos 

elétricos do feixe de micro ondas no detector serão dados por: 

E, = E" co.",1 (67) 

e 

Ep =EpOcos(tat+á;.). (68) 

As ondas estão, em geral, fora de fase (á~. '" O) devjdo a diferença de caminho 

entre o gerador e o anellu'brido. Na presença de plasma, • situação se modifica, pois o 

índice de refração do plasma é diferente de 1, alterando a relação de fase para: 

Ep = EpO COS(aJ1 +.1;, +á~p(t»). (69) 

A defasagem ~, (t) pode ser dado pela aproximação: 

..,. =1,06.10-' J' ()dr =5,3.10-< - lo 
l.l.'I'p _ n. r n. , (70) 

()), '" 
onde n, é a densidade de linha, definida por: 
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- I • 
n. ~ 2o,2Jn.(rldr. (71) , 

Para uma determinada forma do pertil d. densidade, por exemplo, para um perfil
I parabólico dado por : ! 

. I . ' 
, I 

= nm(l-::)n,(r) (72) 

obtém~se 

~~ ;: 5,3.1 O" (~n )20 (73)'f) 3'111.H 

Através dessas duas: últimas expressões pode-se determinar a densidade em 

qualquer ponto, a partir da medição de ~ Para o interferometro utilizado, a defasagem 

~, é obtida a partir do sinal de um único detector, A tensão nos seus tenninais é 

proporcioual ao quadrado da amplitude da onda incidente ('{ = k. E'J, A desvantagem é 

que nesse caso1 O sinal oossenoidal aparece somado a um termo constante 

(E;' +E;'J/4, isto é: 

~,pp(l) =cos.,[k,(E;' + E;')-4V(I)] (74)
2k,E"EpO - ~t/>" 

onde k. é o coeficiente de senSIbilidade do diodo e V(t) a tensão de saida no detector. 

Admitindo um pertil parabólico de densidade com O raio da colullá a=8crn, a 

sensibilidade do interferômetro pode ser caracterizada pelos parâmetros abaixo [E1-96]: 

Ali 3 
I 
I • ~ 310, 1012 cm- (75)

franja
í,, 

• 
M_ == 4~5.IOucm-3 (76)

franja 

Um sinal típico de saida do intmeromelro é mostrado na figuras 3.1 J, 
34 



12 -,0 


~ 
.e. 
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Figura 3.11 Sinais tipicos da corrente de plasma Ip e do sinal na saída do amplificador do 

interferômetro. 

I 3.5 Emissão Ha 

o detetor da emissão Ha [Me-93] consiste de um foto-diodo HUV-IOO-13 

acoplado a um filtro de interferência (Fabry-Perot) centrado na linha Ha(6562.8 Á) com 

resolução de 100 A A focalização do sinal é efetusda com um sistema composto de duas 

lentes plano-eonvexas, uma com foco de 1m e o outra eom foco de O,05m; este esquema 

li mostrado na figura 3.120. 

Acoplodo ao foto-diodo, tem-se um circuito pré-amplificador mostrado na figura 

3.12b e após este, o sinaJ é enviado e registrado no oscilosoópio (ou digitalizado pelo 

CAMAC). Um sinai típico da emissão Ha obtido de uma descarga do tokamak é 

mostrado na figura 3.13. A intensidade espectral dessa emissão está representada em 

termos ds tensão ns saída do detector. Na antiga configuração do TBR-I, o detetar 

estava instalado ns janela superior, a mesma janela do limitador. Na configuração atuaJ, o .! 
detetar fui instalado na janela inferior I.

! 

Figura 3.12 •. Esquema da configuração interns do detetor H",: A) lente plano-convexa, 

FIm; B)filtro; C)lente plano-convexa, FO,05m; D) fOlo-diodo; E) circuito pré

amplificador. 
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Figura 3, 12b, Circuito pré-amplíficador do detetor Ha, 
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Figura 3.13 Sinais típicos da corrente de plasma e da emissão Ha, 

3.6 Raios-X Duros 

o diagnóstico de raios·x duros é composto de um cristal de Na! (cintilador) 

acoplado a uma fotomultiplicadora, Os cintiladores slIo substâncias que emitem fótons 

quando irradiados por partículas ou fótons de alta energia. Quando os fótons colidem no 

fotocatodo da fotomultiplicadora, OCOITem as emissões de elétrons, Os elétrons então 

são acelerados até um sistema de dinodos, com potências diferentes, dispostos de modo 

a produzir por emissão de elétrons secundários um efeito de amplificação em cascata, 

esquematizada na figura 3.14, O deteto' está posicionado à 2m de distância do TBR-I 

no seu plano equatorial. Na figura 3.15 são mostrados o diagrama da montagem e um 

sinal típico deste diagnóstico, O sinal proveniente d. fotomultíplicadora é diretamente 
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integrado, e o resultado desta integração é gravado no CAMAC. A energia média da 

radiação emítidano TBR-1 pode atingír cerca de 700KeV [Rí-81]. 
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Figura 3.14 Esquema de amplificação da fotomultipllcadora junto a um cristal de lodeto 

de sódio ativado com ullio Na! {Ta}. 
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Figura 3.15 Sinal integrado obtido. partir de um detetor de NaI para a monitoração de 

raios*X duros. 

3.7 Sistema de Bobinas Magnéticas de Mirnov 

o sistema de diagnóstico que detecta as oscilações de Mirnov é composto de 16 

bobinas magnéticas não eqüidistantes entre si, de forma a considerar o. efeitos da 

geometria toroida! na análise das oscilações magnéticas [Ar-97J. Uma visualização desse 
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sistema é mostrado na figura 3.16. Cada bobina, de diâmetro aproximadamente 6mm, 

possui 4 camadas de 25 enrolamentos de fio esmaltado AWG-33 (de 0,2Omm de 

diâmetro). A distribuição angular e as sensibilidades das bobinas são mostrados na 

tabela 3.2. Os sinais das bobinas são filtrados antes de serem gravados no CAMAC, 

através de um filtro passa alta, com freqüência de corte em 3 kHz e ganho I. 

Bobina Posição 

Angular(rad) 

Sensibilidade 

(]O"' m') 

Bobina Posição 

Angular(rad) 

Sensibilidade 

(10·' m') 

BI 0,2827 6,79 ± 0,18 B9 3,2924 3,95 ± 0,14 

B2 0,8231 6,76 ± 0,18 BIO 3,5940 4,57 ± 0,14 

B3 1,2881 6,83 ± 0,18 BII 3,9019 4,57 ± 0,14 

B4 1,6902 11,32 ± 0,25 BI2 4,2349 4,54 ± 0,14 

B5 2,0483 11,26 ± 0,25 B13 4,5930 4,48±0,14 

B6 2,3813 11,13 ± 0,25 BI4 4,9951 4,54 ± 0,14 

B7 2,6892 12,40 ± 0,25 BI5 5,4601 4,68 ± 0,14 

B8 2,9908 11,10 ± 0,25 BI6 6,0040 4,13±0,14 

T~ela 3.2 Posição angular em radianos das 16 bobinas de Mirnov e as respectivas 

sensibilidades por área efetiva que constituem o sistema instalado no tokamak TBR-I. 
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Figura 3.16 Flange do sistema de bobinas de Mirnov, instalada na janela radial 2 (como 

está mostrado na figura 3.1). 

j 3.8 Sistema de poIarização elétrica com um eletrodo 

o sistema de polarização elétrica radial ti composto de uma fonte de alta tensão 

bipolar de chaveamento rápido e um eletrodo de aço inoxidável na forma de um arco de 

raio igual a 8 em. Fixado a uma fiange IIlÓVel, através de um feedtrough, o eletrodo tem 

inserção máxima de 12 mm. A seguir são feitas as descrições detalhadas das parte. que 

compõe esse sistema.. 

3.8.1 Fonte de alta tensão: 

A característica básica dessa fume de tensão é polarizar o eletrodo com tensões 

.[ 	 positivas ou negativas em relação ao potencial de terra, durante um pequeno intervalo de 

tempo comparado ao tempo de duração da corrente de plasma. Este chavearnento rápido 

da fome é feito através de dois thiristores de potência, o primeiro para fechar o circuito e 

o segundo para abri-lo. Na fi1!Ura 3.17 é mostrado o esquema do circuito elétrico da 

, fonte de tensão. O instante de disparo d. fonte é sincronizado com o instante do disparo 
,. , 

dos bancos de capacitores, através dos temporizadores do TBR-I. O tempo de duração 

39 



, 
~, 

", 

d. polarização é selecionado na própria fonte, no tamborilo do módulo de disparo dos 

thiristores, com tempo máximo de 10m •. 

A tensão aplicada no eletrodo tem como referência o potencial de uma das 

metades da câmara de vácuo, ou aioda, na metade em que o diagnóstico por soodas 

eletrostátieas foi instalado. As duas metades que formam o toróide São isoladas 

eletricamente entre si nas llanges de acoplamento. Os aterramentos das metades são 

feitos através de resistências de 100 n. Entretanto, o aterramento da metade em que 

estão os sistemas de polarização radial e das sondas eletrostáticas é feito diretamente no 

nu:k do sistema de aquísição de dados. Portanto, ambos os sistemas, eletrodo e sondas, 

tem como potencial de referência o potencial de terra do laboratório, diga-se de 

',', 	 passagem, com resistência de terra de aproximadamente 14!1. O esquema das ligaçães 

elétricas está representado na figura 3.18. 

A medida da diferença de potencial sobre uma resistência de 50 mn, ligada em 

série entre O vaso do TBR-I e a fonte de tensão, fornece a corrente que circula entre o 

plasma e o eletrodo. Deste modo, o sinal d. ddp sobre a resistência é gravado 

diretamente no CAMAC. A medida da voltagem de polarização foi gravada, por sua vez, 

através de um divisor de tensão entre o eletrodo e o CAMAC de 1800 vezes. 

3.8.1 Flange do eletrodo: 

A f1ange do eletrodo foi construlda em aço inoxidável para ser acoplada em uma 

janela grande do TBR-I. O desacoplamento elétrico entre a haste do eletrodo e a f1ange 

é feito através de um "fuedthrough" ( um tubo de cerâmica com as exlrenúdades 

soldadas em anéis metálicos). A inserção do eletrodo para dentro da coluna de plasma é 

feita manualmente, tendo excursão máxima de 12 mm, além dessa posição a estabilidade 

da descarga é prejudicada. Na figura 3. I 9 é mostrado o desenho da !longe do eletrodo. 
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Figura 3.18. (A) Ligações elétricas do eletrodo e (B) da sonda eletrostática no TBR-I; 

(C) fonte da sonda eletrostática. 
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Figura 3,19 Flange do eletrodo (a) eletrodo de aço inoxidável; (b) haste condutora; (c) 

tubo de cerâmica; (d) fole metá1ico; (e); parafusos de ajuste da posição do eletrodo; (f) 

"feedthrough". 

3.9 Enrolamento Helicnidal Ressonante 

o sistema de perturbação ruaguética helieoída! existente no TBR-l é composto 

de uma fonte de corrente chaveada, um módulo de disparo e os enrolamentos das malhas 

condetoras sobre o vaso do tokamak. Os enrolamentos estão posicionados de forma a 

incorporar os efeitos da geometria toroidal do sistema. Além dísS01 existem duas 

helicidades distintas e independentes para os enrolamentos, isto é, uma para mln = 4/1 e 

outra para mln ~ 2/1. Os perfis radiais do campos maguétícos criados através dos 

enrolamentos mln = 411 e 2/1 em função das posições radiais e poloidaís. bem como a 

percentagem da composição dos modos foram apresentados por Araujo [Ar-97]. A 

corrente percorrida no enrolamento é calculada a partir da medida da diferença de 

potencial sobre uma resistência de 150pSl. Esse sina! foi gravado diretamente no 

CAMAC. 
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3.10 Sistema de Aquisição de Dados - CAMAC 

o sistema de aquisição de dados do TBR-I tem como fimilidade gravar os sinais 

provenientes dos sistemas de diagnósticos instalados no tokamak. Os sinais transíentes 

são condicionados por amplificadores (ou atencadores) e injetados em sistemas rápidos 

de conversão aná1ago-digital, transportados a um computador e annazenados em 

diaquetes . 
.\ 

O "hardware" utilizado neste experimento é composto de dois bastidores (ou 

ucrates))), controladores que apresentam interfaclamento para o computador no padrão 

de comunicação GPIB (norma JEEE..488); 4 módulos digítalizadores de lransientes 

modelo Le Croy WD2264 de oito bits, permitindo selecionar a taxa de amostragem entre 

400 KHz (8 canais ativos) a 4 Mhz (I canal ativo), com impedância de entrada de 50 li e 

amplitude lIUÍJ<ima do sinal entrada de 0,512 V (sem polaridade) ou ±O,256 V 

(polaridade positiva ou negativa); Um modelo Le Croy WA8210 de 4 canais ativos com 

taxa de amostragem nWcima de 500 KHz, com impedância de entrada de 10MO e 10 V 

de amplitude mãxima para os sinais de entrada; um módulo gerador de base de tempo 

modelo Le Croy 8501 com fraqüência de pulsos entre 20 Hz e 20 MHz; e finalmente, um 

raicm computador compativel com a famma IBM-PC conectado ao outro extremo do 

sistema CAMAC. , 

I 
o "aofrware" de operação do sistema de aquisição foi inteiramente desenvolvido 

no LeboflltÓriO de Plasmas do IFUSP [Fa-89]. 

O sincronismo desse sistema com o disparo do tokamak é feito através dos 

disparadores do TBR-l, geralmente o inicio da aquisição é mto após o disparo dos 

bancos toroidais rápido e lento, ou melhor, no instante 5,6 ms do inicio do procesao de 

disparo do TBR-1. 
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CAPÍTULO 4 


COLETA e ANÁLISE DE DADOS 

I 
,I 

o objetivo do trabalho foi medir os efeitos causados pelas aplicações de um 

campo elétrico radial n. região da periferia do plasma e de um campo magnético 

helieoidal ressonante no modo 4/1, e, também, determinar a região de operação do 

TBR-l. A eseolha dos instantes da aplicação desses campos perturbativos corresponde 

ao. instantes em que • densidade de elétrons e a amplitude das oscilações magnéticas 

atingem valores altos durante a descarga do TBR-I, garantindo se assim o estudo desses 

fenômenos longe da região de elétrons fugitivos. Além disso foi realizado um estudo 

durante a fase dos elétrons fugitivos (região da eorrente de plasma onde se tem 

predominância de elétrons ''runawayS) . 

A tomeda de dados divide se em 5 etapas: (A) determinação da região de 

operação do tokamak, em função da pressão de trabalho e da intensidade do campo 

magnétieo toroida!; (B) polarização redial da eoluna de plasma através de um eletrodo 

isolado; (C) aplicação de um campo magnétieo helicoidal ressonante; (D) aplicação de 

ambos os campos perturbativos, elétrico e magnético, simultaneamente; (E) medida do ., . 

I 
deslocamento d. posição do feixe de elétrons fugitivos em relação às superfícies 

magnéticas. 

A contigcração geométrica do sistema que produz o campo magnético helicoidal 

perturbativo permite criar campos magnéticos ressonantes noS modos 2/1 e 4/1. Optou. 

se pela configcração 4/1 devido à pradorrúniincia da componente m=4 nas vizinhanças 

da região ressonante q = 4, ou seja, na região da borda da coluna de plasma (a partir de 

r = 7cm )[Ar-97J 

A aquisição de dados foi feita através do sistema CAMAC, composto de 4 

módulos 2264. O número de canais ativos de cada módulo depende da taxa de 

amostragem escolhida na aquisição. Neste caso, foram utilizados 3 módulos de 8 canais 

cada com taxa de amostragem de 400 kHz e um módulo com 4 canais ativos com taxa 
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de amostragem de 1 MHz. O sistema de aquisição foi sincronizado com o inicio d. 

formação da corrente de plasma, isto é. no instante em que o banco de capacitores do 

sistema de aquecimento ôhmico rápido é disparado. 

Nos itens que se seguem, descrevem-se o procedimento e as considerações 

necessárias tomadas na aquisição dos dados. 

4.1 Região de Operação do Tokamak TBR-1 

Os conhecimentos gerais das caracteristicas de uma descarga do TBR-l, sem 

quaisquer perturtlOções externas, são fundamentais nas análises realizadas. O equilíbrio 

e a estabilidade da corrente de plasma no tokamak estão furtemente relacionados com a 

intensidade dos campos maguéticos espúrios gerados durante a descarga. Existem dois 

sistemas de espiras de compensação instalados no TBR-I, que são usados para corrigir 

os campos magnéticos espúrios gerados pelas bobinas de aquecimento ôhmico e do 

campo magnético toroida!. Em função das dificuldades experimentais em corrigir 

completamente o perfil do campo magnético dentro do toróide, esses campos espúrios 

foram apenas minimizados, 

Os campos de erros são determinados a partir d. medida d. tensão induzida 

sobre um conjunto de espiras (de fios finos) de enla"", fil<aS na superficie externa da 

câmara de vácuo ao longo d. direção toroidaL Na figura 4.1 é mostrado o esquema da 

distribuição angular das espiras sobre uma seção transversal do toróide. Essas madidas 

são feitas com auxilío de um voltímetro digital de precisão. Também é usada uma funte 

de corrente alternada ligada à bobina toroidal e em série com as espiras de 

I compensação. A variação do fluxo magnético induz uma voltagem Vind noS circuitos: 

I
, 
v,", = d,p (77)I di 

onde considera-se o campo magnético dentro do circuito de área A como sendo uma 

média espacial, de modo que o fluxo é • ~ B.,., A Consideraedo que a variação do 

fluxo é senoidal, isto é: 
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d(J =w(J (18)
dt 

onde w é a freqüência angular (rede elétrica), Portanto, o campo magnético médio é: 

j 
~, Y';"" (79)B1MJ = wA ' 
" 

dividindo o campo magnético médio pela corrente I que o produziu e transformando as 

unidades de Tesla para Gauss, temos: 

B... _ 26,5 V",. [GIA], (80)-/-- A I 

Na tabela 4.1 são apresentadas as medidas aceitáveis das tensões de enlaces 

devido às componentes espúrias do campo magnético toroida!, gerado por uma corrente 

elétrica de 40 A na bobina toroidal ligada em série com as espiras de compensação. A 

razão entre o campo magnético toroida! e a corrente elétrica que o produziu, para uma 

descarga típica do TBR-I, é da ordem de 700 mGiA Portanto, as intensidades das, 
·1 

componentes dos campos de erros, determinados experimentalmente, são muito 

menores se comparadas coma a intensidade do campo magnético toroida!, 

Este resultado foi alcançado neste trabalho devido a inúmeras modificações 

realizadas nas bobinas que compões O sistema magnético do TBR-I, tais como: o 

redimensionamento dos campos magnéticos tomidal e vertical; modificação do circuíto 

de desacoplamento indutivo entre as espiras do transformador de aquecimento ôhmíco e 

as espiras que produzem o campo magnético vertical; e melhora dos suportes das 

bobinas toroida!s, Medidas similares a esta furam feitas várias vezes no decorrer da 

operação do TBR-l [B0-8I]. Desta forma foi necessário realizar estas medidas para a 

obtenção de menores campos de erros, 

I 
! 
i 
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Figura 4.1 Distribuição das espiras de en1ace em tomo da câmara de vácuo do TBR-l. 

Espiras 

N° 
Tendo 

induzida 
(mV) 

Are. 
(m2) 

B...n 
(mG/A) 

Espiras 

N° 
Fluxo 

Tensão 

induzida 

(mV) 

Are. 
(m2) 

B""" n 
(mG/A) 

1 0,43 0,54(0,05) 0,53(0,05) VS (3-5) 0,02 0,31(0,05) 0,04(0,01) 

2 0,18 0,50(0,05) 0,24(0,05) RE (3-11) 0,06 0,39(0,07) 0,10(0,02) 

3 0,23 0,46(0,05) 0,33(0,05) VI (9-11) 0,47 0,31(0,05) 1,0(0,2) 

4 0,13 0,28(0,03) 0,30(0,05) RI (5-9) 0,42 0,22(0,03) 1,3(0,2) 

5 0,27 0,15(0,02) 1,19(0,05) Loop 

6 0,27 0,13(0,01) 1,41(0,05) VS (2-15) 0,45 0,37(0,05) 0,8 (0,1) 

7 0,53 0,11(0,01) 3,23(0,05) RE (2-12) 0,06 0,29(0,07) 0,14(0,03) 

8 0,24 0,13(0,01) 1,25(0,05) VI (8-12) 0,02 0,37(0,05) 0,04(0,01) 

9 0,15 0,15(0,02) 0,66(0,05) RI (6-8) 0,54 0,14(0,01) 2,5(0,2) 

10 0,36 0,28(0,03) 0,84(0,05) Centrais 

11 0,33 0,46(0,05) 0,48(0,05) VC (1-7) 0,94 0,42(0,05) 1,5(0,2) 

12 0,24 0,50(0,05) 
- - -

0,32(0,05) RC (4-10) 0,20 0,43(0,06) 0,31(0,04) 

Tabela 4.1. Medidas dos fluxos das linhas de campo magnético de erro em doze espiras 

devido a uma corrente alternada de 40 A na bobina toroida! ligada em série com as 

espiras de compensação. As siglas VS, VI e VC representam os fluxos das linhas de 

campo magnético de erro nas direções verticais superior, inferior e central, 

respectivamente e RE, RI e RC as direções radiais externa, interna e central. 
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Figura 4.2 (a) Área formada por duas espiras de enlace (por exemplo, 1 e 1) para a 

medida do flu"" do éaIllpO magnético vertical espúrio; (b) Área lateral formada por 

duas espiras de enlace (por exemplo, 4 e 10) para a medida do fluxo do campo 

magnético radial espúrio; 

4.1.1 Curva de ruptura experimental 

o ponto de ruptura experimental foi obtido, essencialmente, disparando-se o 

banco de capacitares do transformador de aquecimento ôhmioo.. que cria um campo 

elétrico E, para uma detenninada pressão de hidrogênio na cãmara, e, ainda, variando-se 

a intensidade do campo elétrico até o ponto em que não se forma corrente de plasma. 

Esse vaIor mínimo de campo elétrico, juntamente com o valor da pressão, determina um 

ponto no gráfico experimental, Desse modo, foram detenninados os valores minimos e 

máximos da pressão para que ocorra a ruptura, O filamento de tungstênio foi mantido 

ligado em todas as descargas, polarizado com -3S0Vdc em relação a câmara de vácuo, 

pois essa condição favorece a formação do plasma, já que fornece os elétrons iniciais 

necessários para o desenvolvimento da avalanche. 

Na figura 4.3 é mostrada a curva de ruptura para as descargas do TBR-I sob 

condições limites de pressão de preenchimento de hidrogênio e da voltagem do 

oscilador de aquecimento ôhmico, Este gráfico representa as condições experimentais 

básicas para que ocorra o ''break..eveo'', onde cada ponto indica uma condição de 

disparo do tokamak e a curva representa as descargas com e sem a ruptura do gãs, por 
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esse motivo não são consideradas as barras de erros, Os pontos fora da curva 

representam a não ionização do gás e~ oonsequentement~ a não fonnação de plasma. 

Portanto, a região de trabalho do TBR-l está limitada para as pressões de hidrogênio 

entre 6xlO's a 2xlO-4 mbar, medidas na "ion gauge" e um mínimo de voltagem de 300V. 

Deste modo~ qualquer variação nesses limites pode indicar um aumento nos níveis de 

impurezas dentro da câmara ~ ainda, um aumento substancial dos campos magnéticos 

de erros) devido ao movimento das espiras que compõe o sistema toroidal. 
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Figura 4,3 Curva de ruptura experimental: -houve ruptura; • não houve ruptura. 

4.1.2 Fator de Segurança Experimentai 

o procedimento nesta etapa da experiência foi verificar o comportamento das 

descargas no tokamak sob condições limites de pressão e campo magnético toroidal. Os 

sinais provenientes dos diagnósticos de medidas foram tornados a uma taxa de 

amostragem de 200 kHz. Essa taxa foi selecionada de modo a gravar todo o perfil da 

descarga, isto é, • partir do disparo do banco de capacitores do toroidal rápido, Deste 

modo, Coram gravados os seguintes sinais: corrente de plasma (Ip), tensão de enlace 

(VI), sinais das posições horizontal (Ph) e vertical (pv), rruos-X duros (Rx), correntes 

nas espiras toroidais (lt), corrente nas espiras que produzem o campo magnético vertical 

(Iv), corrente na bobina de aquecimento ôhmico (lo), sinal do interferõmetro de micro

ondas (Vt), corrente de saturação de ions (I,), potenciais C2, C4 e os 16 sinais das 

oscilações de Mimov. Entretanto. nessa taxa de amostragem, a anáHse das oscilações de 

Mirnov torna-se imprecisa, pois o espectro de freqüências dessas oscilações (para o 
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TBR-I) está na roxa entre 30 kHz e 200 kHz aproximadamente, Nas figuras 4.4 e 4.5 

são mostrados os perfis obtidos para quatro descargas em condições extremas de 

pressão e eampo magnético toroida!. 

A densidade e a temperatura de elétrons na periferia do plasma foram calculadas 

• partir das medidas da corrente de saturação de íons e dos potenciais flutuantes com as 

soadas eletrostáticas posicionadas em r=7,4cm, Nesta configuração, • taxa de 

amostragem de aquisição foi de 400 kHz, Entretanto, a essa taxa, as análises das 

flutuações elétricas são muito imprecisas devido a baixa resolução da aquisição, embora 

tenha permitido obter valores médios para as densidades e temperaturas. 

Por outro lado, a densidade média no centro da coluna de plasma (supondo um 

perfil parabólico de densidade) foi determinada a partir do sinal de saída do diagnóstico 

por interferometria de micro ondas, O número de franja. de interferiioeia entre as ondas 

que atravessam a coluna de plasma e as ondas do ramo de referência (figura 3.10) é 

proporcional à densidade. As amplitudes nos dois ramos do interferômetro, nas 

entradas do aoel híbrido, foram ajustadas para serem aproximadamente iguais, Em todos 

os casos} a diferença de fase inicial do feixe de referência foi ajustada para que o sinal 

de interferência, antes da formação do plasma, fosse aproximadamente zero. Desta 

furma, o minimo do sioaI do imerferômetro é aproximadamente zero, Em disparos sem 

hidrogênio observa-se uma influência bastante pequena dos campos sobre o sinal 

medido [E1-96], que em geral é descontado dos sinais com plasma. 

O programa 'densO.m feíto para ser executado no MA1LAB, calcula a 

densidade e temperatura do plasma através das medidas da corrente de saturação de íons 

(sondas eletrostáticas) e dos sinais do potencial flutuante. O campo magnético toroidal é 

calculado a partir do sinal da corrente elétrica nas espiras loroidais 11. pelos programas 

'toroidO.m', neste programa calcula-se também o fulor de segurança na borda da coluna 

de plasma a partir dos dados experimentais, 

Na tabela 4.2 são apresentados os parâmetros dos pulsos selecionados do 

tokamak, onde os valores correspondem ao inataote t=2,Oms do iIúcio da corrente de 

plasma, Os valores da densidade eletrônica Ne foram calculados a partir das medidas do 

sinal de saída do Ínterrerômetro e correspondem para a região central da coluna de 

plasma. O cálculo do mtor de segurança q(a) são apresentadas as características das 

descargas e o valor do futor de segurança experimental em r ~ a. 
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Nas figuras 4,4 e 45 são mostrados, respectivamente, doi. pulsos do TBR-l 

com o campo magnético toroida! baixo (0,37 1'), porém com pressões de hidrogênio alta 

(1,2x104 mbar) e baixa (8xl0" mbar) e dois pulsos com campo magnético toroida! alto 

(0,48 T) e pressões de hidrogênio baixa (8"10"mbar) e alta (1,2xl0" mbar), Os sinais 

mostrados são: d. corrente de plasma lp, tensão de enlace VI, posição horizontal Ph, 

raios-X duros. densidade eletrônica na região central da coluna de plasma. 

Pulso Pressão Ne(cm, Btor(T) Ipla. (kA) q(a) 

(las Itlbar) 

A010 8,0 1,51:+12 0,46 11,6 4,3 

A011 8,0 4,01:+12 0,46 11,1 4,4 

AD12 8,0 3,01:+12 0,43 10,8 4,3 

AD13 8,0 5,01:+12 0,43 10,4 4,4 

A019 8,0 1,51:+12 0,3 9,6 3,7 

A020 8,0 1,51:+12 0,3 9,1 3,7 

A857 8,8 1,51:+12 0,46 11,9 4,1 

ASSO 8,8 1,51:+12 ' G,45 11,5 4,2 

ASl!! 8,9 2,51:+12 0,39 11,1 3,8 

AS25 8,9 1,51:+12 0,35 10,3 3,6 

AS31 8,9 1,51:+12 0,32 9,1 3,8 

A888 9,0 4,51:+12 0,4 1M 4,1 

A878 9,0 4,51:+12 0,44 11 4,1 

A028 10,8 4,OE+12 0,46 11,6 4,2 

A037 11 4,51:+12 0,46 12,5 4 

A039 11 4,01:+12 0,46 11,3 4,4 

A030 9,8 4,51:+12 0,4 9,7 4,4 

A035 10 4,01:+12 0,3 9,7 3,7 

1047 12 • 0,47 11,5 4,4 

1046 12 4,51:+12 0,46 11,4 4,5 

1057 12 6,01:+12 0,4 10,3 4 

1061 12 4,01:+12 0,34 , 9,9 3,7,, 

1072 13 • 0,47 , 10,9 4,6, 

1065 13 3,5E+12 0,39 10,6 3,9 

1062 13 4,01:+12 0,37 10,2 3,9 

Tabela, 4,2 Fator de segurança na borda em função do campo magnético toroidal para 

diversos valores da corrente de plasma, tomados em t=2,Oms, a densidade no centm Os 

valores apresentados para q(a) correspondem ao pico da corrente de plasma (11'), 
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Os gráficos do campo magnético toroidal e d. corrente de plasma em função do 

fator de segurança foram construidos a partir dos valor.s obtidos experimentalmente, 

mostrados nas fignras 4.6 e 4.7. 

A partir desses resultados foi possível construir um diagrama que relaciona o 

fator de segnrança cilíndrico com as caracteristicas básicas do tokamak, isto <I, (lIq,) X 

[n.RIBt..], onde", é a densidade média, calculada a partir do sinal do interrerômetro de 
. \\ micro ondas. Este diagrama, chamado de diagrama de Hugill, é mostrado na figura 4.8. 

4,6 
4,4 

;04,2 
-4... 

3,8 
3,6 • • •• 

• 
• 

:= 
: j:.
•• 

3,4 
3,2 

3 
0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 

Btor (T) 

Fig. 4.6 Gráfico do futor de segurança em função do campo magnético, para valores 

medidos em t=2,Oms da descarga. 
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Fis. 4.7 Gráfico do fator de segurança q(a) em função da corrente de plasma para 

valores medidos em t=2,Oms da descarga. 
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Figura 4,S Diagrama de Rugill para o tokamak TBR-L Os valores da densidade 

eletrônica, da corrente de plasma e do campo magnético toroidal foram tomadas no 

instante t=2,O ms, eqüivalendo ao inicio da fase constante da corrente de plasma. 

Neste diagrama, qc é proporcional ao inverso da corrente de plasma. Na 

realidade, o limite inferior do diagrama de RugiU fica melhor representado por uma 

relação linear entre a corrente e a densidade de plasma, O Iimile de Murakami impõe 

que, para tokamaks, a razão NII <)Oll (Am) [Te-SI]. Par. o TBR-I, esta dependência é 
1 

I 
dada por NII. = SxlO

j
• (Am), onde N =1ta'", é a densidade linear de elétron. na 

descarga, Portanto, para evitar disrupções é importante tentar manter esta proporção 

enquanto a corrente de plasma tiver um valor apreciável. Uma di!K:ussÊÍo mais detalhadaI, dos limites de operação do TBR-I, incluindo os limites de elétrons fugitivos e o de 

Greenwald, é apresentada no capítulo 5, 

4.2 POLARIZAÇÃO ELÉTRICA RADIAL ATRAVÉS DE UM ELETRODO 

4.2.1 Curva Caramrístiea 

Foí utilizado um eletrodo d. aço inoxidável não magnetizável na forma de um 

arco de raio igual a Sem e cuja área exposta no plasma de 30 em', Nas figuras 3.17 e 

3,IS são mostrados os esquemas do circuito elétrico da fonte de tensão e a !lange do 

eletrodo, O eletrodo foi inserido n. coluna de plasma em r=7cm, 

A corrente no eletrodo foi calculada a partir d. madida da diferença de potencial 

sobre uma resistência colocada em série entre a fonte e o vaso de vácuo do TBR-I, Para , I 
polarizações elétricas positivas utilizou-se uma resistência de valor nominal igual a 
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IOmn e para polarizações negativas uma resistllncía de 50mn, devido a diferença na 

intensidade nas corrente de polarização observada. Estes sinais foram gravados no 

CAMAC, módulo 8210, as ligações elétricas estão mostradas na figura 3.18. 

Por outro lado, a tensão de polarização foi medida nos terminais de salda da 

fonte, através de um divisor resistivo de 1,8kQ, de modo que a tensão pudesse Ser 

gravada no módulo 8210 do CAMAC. Na tabela 4.4 são mostrados os valores das 

tensões e correntes de polarização sobre o eletrodo. 

A curva caracteristica do eletrodo, mostrada na figura 4.9, foi obtida através das 

medidas de tensões e correntes. Entretanto, não se tem informações d. corrente de 

polarização para potenciais entre +1 OOV e -IOOV devido a ruídos. 

VM 
, liA) VM HA), 

268 20 O O 
262 28 -82 -3 
230 25 -100 -2 
230 30 -100 -4 
208 35 -120 -5 
200 30. -1&2 -35 
200 25 -187 -10 
157 25 -190 -4 
157 27 -230 -10 
156 38 -235 -13 
150 40 -237 -10 
116 25 -265 -13 
96 O -270 -22 
42 O -272 -14 

Tabela 4.4: Valores de tensão e corrente no eletrodo, medidas obtidas durante 
descargas no TBR-l ... 

30 

20 

_ 10 I 
~ ar .,. .;~ • 

·10 ... . ,., 

, 
" , , 
: •• , 

..00 ..3(10 -200 z100 o 100 200 300 

VM 

as 

Figura 4.9. Curva caracteristica do eletrodo de polarização elétrica radial, na forma de 
uma placa com raio de curvatura igual a 8 em e área superficial exposta no plasma de 30 
em', 
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4.2.2 Polarização Elétrica Radial da Coluna de Plasma 

Nesta etapa da experiência., as aquisições dos dados foram feitas com taxas de 

amostragem de I MHz para os sinais das sondas eletrostáticas e 400 kHz para os sinais 

das bobinas de Mimov, corrente de plasma, tensão de enlace, posições horizontal e 

vertical~ interferômetro de microondas e as emissões de raios~X e H~alfa. Os sinais de 

tensão e corrente no eletrodo foram gravados a uma taxa de 500 kHz (módulo 8210 da 

LeCroy). 

Como descrito anteriormente, o instante de aplicação do campo elétrico radial 

foi em 1,7 ms, correspondendo ao início da fase constante da corrente de plasma 

("plateau"). Tensões positivas e negativas foram aplicadas no eletrodo, a inversão da 

polaridade da voltagem foi realizada através de uma chave de inversão conectada aos 

terminais de saida da fonte, de modo que a corrente elétrica de pol~çàQ sempre fQi 

medida sobre uma resistência de baixo valor nominal em série entre a câmara de vàcuo 

e a fonte de tensão. Portanto a diferença de potencial sobre esta resistência sempre fui 

lida em relação ao potencial de referência., que sempre foi o potencial do vaso 

(aterrado). 

O efeito nas caractaristicas do plasma devido a aplicação do campo elétrico 

radial somente foi observado quaado o mesmo foi imerso no plasma em F7em. A haste 

do eletrodo foi isolada eam um tubo cerâmico ('a1umina") de modo que somente o 

eletrodo ficasse imerso no plasma. 

Nas figura 4.10 e 4.11 são mostrados os gráficos das principais caracteristicas do 

plasma em disparos sem perturbações, pulsos S603 e S828. Nas figuras 4.12 a 4.15 são 

mostrados os sinais característicos do plasma com a aplicação de tensões de pola.riz.ação 

positiva e negativa, correspondendo respectivamente aos pulsos 88B (Vb=+270V), 

8824 (Vb=+323V), $775 (Vb= -230V) e 8780 (Vb ~ -320V). 
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As influências da polarização elétrica positiva cum +270V (eletrodo posicionado 

em r=7,Ocm) nos sinais caracteristicos do pulso 8813 são mostradas na figura 4.12. A 

corrente elétrica de polarização atingiu um valor máximo de 28A, 1001'S após o instante 

da aplicação da tensão de +270V sobre o eletrodo. Observa-se que, a partir do instante 

de polarização, ocorreu um aumento nos perfis temporais da teosão de enlace V b da 

emissão de H-alfa Ha, da temperatura eletrônica T. na borda e uma atenuação nas 

oscilações de Mirnov :81 (sinal da bobina 1, uma das mais externas do sistema de 

bobina. de Mirnov). O aumento na tensão de enlace pode ter sido causado por 

influências de impurezas de Z alto e produção de elétrons fugitivos que aparecem mais 

cedo nestas condições de operação. Por outro lado, o aumento na emissão de Ha indica 

uma diminuição da temperatura na região da borda do plasma, que oontradiz com as 

medidas da temperatura nessa região. Provavelmente, o aumento observado no sinal da 

temperatura eletrônica pode ter sido influenciado pela tensão aplicada no eletrodo, pois 

a atuação do mesmo pode alterar o potencial flutuante do plasma e, consequentemente, 

alterar O sinal da temperatura que, por sua vez, é proporcional ao potencial flutuante. 

Estas influências são observadas também no pulso 8824 com tensão de 

polarização de +320V, conforme mostradas na figura 4.13, onde a corrente de 

polarização máxima obtida foi de 14 A Eutretanto, apesar da tensão de polarização 

aplicada ser maior neste caso~ as variações observadas não são tão acentuadas quanto as 

observadas no pulso S813. 

Nas figuras 4.14 e 4.15, correspondendo respectivamente aos pulsos 8775 • 

8780 com polarizações elétricas negativas, essas vari8ÇÕas não são tão acentuadas se 

comparadas com os pulsos de plasma sob • ação da polarização elétrica positiva,r 

embora se destaquem bem se comparadas com os sinais tlpicos do plasma sem 

polarizações elétricas (figuras 4.10 e 4. lI) 

No instante em que é aplicada a polarização elétrica negativa de -320V (pulso 

S780) é medida uma corrente elétrica Ih entre o eletrodo e o plasma de -2,5 A. Nota-se 

uma variação súbita no sinal da tensão de enlace de 4V para 7V, indicando a ocorrênoia 

de uma disrupção ("disruptíon'') menor. Entretanto, no pulso S775, observa-se o 

mesmo efeito no sinal de V, , porém 1501'S antes da aplicação da tensão de polerização 

negativa de -230V. Também, foi observado um crescimento da emissão de Ha, 

indicando um "esfriamento" do plasma durante as polarizações elétricas negativas 

(também nas positivas). 
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4.3 Campo magnético helicoidal ressonante 

A configuração geométrica do sistema que produz o campo magnético helicoidal 

perturbativo no modo 4/1 foi escolhida devido à predontinância da componente m=! 

nas vizinhanças da região ressonante q = 4, ou seja, na região da borda da coluna de 

plasma (r, = 7cm), As perturbaçães magnéticas sempre foram aplicadas no início da fase 

constante da corrente de plasma, em t = 1,7ms, em geraI com tempo de duração de 

Ims, 

A corrente (Th) é determinada a partir da medida da diferença de potencial sobre 

uma resistência de 1,5m!l, ligada em série entre a fonte de corrente e as espiras 

helicoidais, neste modo, o sinal do jlllIso <Ie corrente Ih foi ~avado diretamente no 

CAMAC 

Nas figuras 4,16 e 4,17 são mostrados os gráficos das principais caracteristicas 

do plasma com a aplicação do campo magnético helicoidal 4/1, correspondendo aos 

pulsos S588 (Th=250A) e S602 (Th=320 A), 

Nas figuras 4,18 e 4,21 são mostrados os gráficos com ambas as perturbaçães, 

elétrica radial positiva e negativa concomitantemente com a magnética helicoidal 

(aplicação de uma corrente de 200A no enrolamento helicoidal ressonante no modo 

4/1), correspondendo respectivamente aos pulsos S834 (Vb=+211V; 1h=200A), S818 

(Vb--+275V; Ih=200A), S783 (Vb= -238V ; Ih=207 A) e S784 (Vb= -240V ; Th=204A), 
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As influências da penurbação magnética nos perfis temporals d. tensão de 

enlace, das eralssôes de raios-X duros e H-alfa, das densidades e temperaturas na região 

da periferia do plasma, durante a atuação do campo magnético gerado pelo EHR, são 

mostradas naS figuras 4.16 e 4.17. A influência de Ih observada sobre o perfil da tensão 

de enlace (V, ) é maior que as observadas em V, nO caso das polari2ações elétricas 

positivas e negativas. O perfú de V, no instante da aplicação de Ih aumenta subitamente, 

um salto de 4V para 6V, aproximadamente, indicando um aumento no nível de 

impurezas e uma diminuição da temperatura do plasma. Entretanto, este resultado 

contradiz com OS observados nos sinais de H-alfa, ralos-X duros e da temperatura na 

borda, isto é, nota-se pouca variação na emissão de radiação Ma, um atraso no 

surgimento dos elétrons fugitivos (que aparecem em tomo de t=4rns) e o aumento d. 

temperatura e densidade de elétrons na borda do plasma. 

Nota-se nos pulsos S834 e S818, ambos com corrente de 200A nas EHR e com 

tensões de polari2ação positiva de +21lV e +275V aplicadas no eletrodo, que as 

variações observadas na tensão de enlace são semelhantes às observadas nos pulsos com 

penurbações aplicadas em separado, ou melhor, a forma crescente no perfil de V,. Da 

mesma fonDa, silo obsérvadas variações nos perfis temporais de H-alfa, da densidade e 

da temperatura. 

4.4 Decomposição das oscilações de Mirno" em modos MHD no tempo 

e em freqüências 

A componente poloidal do fluxo das oscilações de Mirnov foi medida utilizando 

16 bobinas distribuidas poloidalmente em uma seção transversal no interior da câmara 

de vácuo, como está representada na figura 3J 6. As oscilações magnéticas foram 

decompostas em suas componentes de Fourier, pennitindo assim acompanhar a 

evolução temporal dos modos desde m=O até m~8, e ainda, o espectro de freqüência dos 

modos MHD. Basicamente.. as oscilações de Mirnov são decompostas numa série de 

Fourier, conrorme a e"Pressão abaixo [Ar-91]: 

iJ. : A, ... ~::<A. cos(mO) +B. sen(mO»+ A, oos(mO) (SI)
2 m>1 2 
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onde A.n e Bm são os coeficientes da série de Fourier, dados por: 

A. = ![~B(k)cos(km{/,,)] (82) 

B. = ![~B(k)sen(km{/,,)] (83) 

onde N o número de bobinas, iguala 16 e BC!:) é () sina! da bobina k. Por sua vez, aI< 
vale 2ltil6 e representa o espaçamento entre bobinas na coordenada de equilíbrio O' 

[Ar·97], O truncamento da série em m=8 decorre do número de bobinas disponíveis, de 

maneira que se pode obter os modos de m=O até m=7, mais o termo em cosseno do 

mndom=8, 

Deste modo, elaborou·se um programa de computador que permitiu decompor as 

oscilações magnéticas de Miruov em suas componentes de Fourier, permitindo assim 

acompanhar a evolução temporal desses modos, e ainda, a evolução das freqüência. dos 

mesmos, O programa "Mlrsuper,m" foi feito para ser executado no MATLAB [Ma·93], 

utilizando, também. a rotina "SpecInIm,m". Os sinais das bobinas de Mirnov foram 

analisados por partes, em intervalos de 640115, correspondendo a 256 pontos 

digitalizados, Os prováveis ruídos gerados nos espectros devido os efeitos de borda são 

nrininrizados utilizando uma janela de Hanningjunto a transformada rãpida de Fourier, 

Os espectro de freqüências foram determinados antes e durante a atuação dos campos 

perturbativos, sempre com o mesmo número de pontos. 

Nas figuras 4.22 e 4,23 são mostrndos os espectros dos modos de instabilidade 

evoluíndo no tempo e em freqüências de dois pulsos sem perturbações. As figuras 4,24 

e 4.25 mostram os espectros de modos e freqüência para dois pulsos com uma 

perturbação elétrica positiva. Nas figuras 4.26 a 4,33 são mostrados os espectros dos 

pulsos com perturbações elétricas negativas, somente magnética e ambas perturbações, 

sempre aos pares. isto é~ dois pulsos com mesmas caracterlsticas perturbativas. 
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4.5 Flutuações eletrostáticas - Decomposição em freqüências 

As medidas dos potenciais eletrostáticos ;;ão resultantes da diferença entre o 

potencial V + e os potenciais flutuantes medidos nas SólIdas 82 e 84, ou melhor, ? '" e 

?lIf' de modo que essa diferença é feita eletronicamente. A temperatura é calculada a 

partir d. diferença entre V. e ?"', (Capitulo 3, item 3.4). Entretanto, os potenciais 

flutuantes e o potenciai V + não foram gravados, devido à falta de mais um módulo 2264 

do sistema CAMAC com taxa de amostragem de lMHz, embora, tenham sido gravsdos 

os potenciais elétricos resultantes. 

Pode-se supor que qualquer grandeza (g) medida do plasma é composta de um 

C', valor de equilíbrio (valor médio) gO mais uma parte flutuante g, isto é, g = gO + g. 

Portanto, as medidas dos sinais da corrente de !Oltllração de lons e da temperatura são 

constituídos de uma parte média (f'" e r) e uma parte flutuante ( r. e 1:) [Ca-96]. 

A relevância das flutuações da UllIll grandeza é quantificada através 00 nível 

relativo das flutuações rf" , dada pela razão entre o nível das flutuações r (= 

< 002 
>112" onde < :> corresponde a uma média em um intervalo de tempo) e o valor 

médio da grandeza medida gO . 

A parte média do sinal da temperatura medido pela sonda foi obtida cortando as 

freqüências acima de 5kHz, airavés de um filtro passa baixa de ordem 7. Enquanto que 

a parte flutuante do sinal é obtida cortando as freqüências abaixo de 5 kHz através de 

um filtro passa alta de ordem 7. ThJsta forma, as análises dos sinais foram realizadas a 

partir do instante 1,3ms em intervalos de 512p.s, de modo que os espectros das 

flutuações eletrostáticas foram determinadas antes e durante as perturbações elétricas e 

magnéticas, através de um computador PC-Pentium-233MHz, utilizando o prowama 

MATLAB. Nas figuras 4.34 a 4.45 são mostrados os espectros das oscilações 

eletrostáticas para distintas condições de disparo do TBR-1. 
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Figura 4.24- Oscilações magnéticas, (pulso 8813), antes e durante a polarização elétrica 
positiva com Vb <=: +270V, aplicada no instante 1)9ms. 
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Figura 4,25- Oscilações magnéticas (Pulso 5824), antes e durante a polarização elétrica 
positiva, com Vb ~+323V, aplicada no instante 1,9ms, 
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Figura 4.26- Oscilações magnéticas (Pulso S775), antes e durante apolarização elétrica 
radial negativa, com Vb = -230V, aplicada no instante 1,7ms. 
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Figura 4.27- Oscilaçães magnéticas (Pulso s780), antes e durante polarização elétrica 

radial negativa, com Vb = -320V, aplicada no instante t7ms. 
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Figura 4.28- Oscilações magnéticas (pulso 8588), antes e durante a perturbação 
magnética helicoidal com corrente elétrica de Ih ~ 250A, aplicada em 1,7ms. 

81 



----1-~--,, 
___~-':et_---

, 
'" ,:;J...-.-- 

2 

----------,- '-.-....... ,,, 
, ' 
":-"" .. 

2 ~10 

Evolucao dos modos no tempo pulso_#_s602 
~-í~-~--'~ '-. '-- 1 6 F----J-----!-----'-----1 

. I - I I 

(]) 
u 

: ----i~-- ..:.._ ~_.1 4 , .-::~=:oj..e '1 __ , 
I 

o -= =-=-....o. o. ,E ~ 1.2 -~-:--=-+---« -
2 4 6 


m 
X 10' 

, , 
.. --- 

. 
~. ,- - r - - -- -.- -

4 6 
m 

Evolucao dos modos no tempo pulso_#_s602 

1 
(]) 
u 5...e oo. o.E E« 2 

1 otempo (ms) 

evolucao em frequências m 


X 10' 

• 

tn2.L~ 

.... -,
...... -j- ,-..,-

I .. _..\_ -...;.. .. 

-----~ 
' 

, 
'-r-_ .... -: 

m 
9. 1 

x10 f(Hz) 

1 , 
1.5 -----1-----.-----~----~, 

w'" 
o. 

, 
- I ___?l 1~u~m:, 

o. 
õ 

O.5ii=:"uu;, ,, 
10 

00 2 4 6 
m 

Figura 4.29- Oscilações magnéticas (Pulso 8602), antes e durante a perturbação 
magnética helicoidal com corrente elétrica de Th=330A, aplicada em 1,7ms. 
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Nas figuras 4.24 e 4.25 são observadas sensiveis diferenças no espectro de 

freqüências dessas oscilações, se comparadas com pulsos sem perturbações, mostradas 

nas figuras 4.22 e 4.23. Em ambos os casos, durante o intervalo de tempo com e sem a 

polarização elétrica. nota-se que existe uma tendência dos modos MHD ficarem 

concentrados em m=l,2 e 3. Por outro lado, nota-se que ocorre uma considerável 

nlenusção das amplitudes, ou ainda. na potência espectral das oscilações de Mimov 

durante a polarização elétrica. 

Das perturbações aplicadas no plasma, a polarização elétrica negativa fui • que 

mais teve influências sobre as oscilações magnéticas. Os resultados obtidos. partir de 

uma análise de Fourier mostraram que ocorre uma nítida predominância do modo m=3 

durante a polarização negativa, levando as oscilações Ienem freqüências bem definidas, 

ou ainda, concentradas em tomo de 50 kHz, conforme silo mostradas nas figuras 4.26 e 

4.27. Este efeito fui observado em todos os pulsos com lensões de polarizações 

negativas acima de -140V. Na tabela 4.5. , silo apresectados os valores dos periodos de 

rotação das estruturas magnéticas, antes e durante as perturbações. Como foi observado, 

para o modo m=3, o periodo de rotação das ilhas magnéticas aumenta aproximadamente 

de um fàtor 2 durante a polarização elétrica negativa. 

Nota-se pouca influência das polarizações elétricas negativas sobre as potências 

espectrais dos modos MHD. Entretanto, as potências espectrais silo maiores se 

comparadas com às resultantes da análise dos pulsos S603 e S828, sem polarizações 

elétricas (figuras 4.22 e 4.23}. 

Dentre os efeitos provocados pelo campo magnético gerado pelo EHR, desataca

se a furte atenuação da atividade MHD detectada pelas bobinas de Mimov, efeito esse já 

observado no TBR-I [Ar-97]. 

É interessante notar nos espectros dos modos MHD e suas respectivas 

decomposições em freqüências, mostrados nas figuras 4.28 e 4.29, • evolução dos 

modos m~2 e 3 e o alargamento das freqllências de tais modos, observadas durante a 

atuação do campo magnético perturbativo. 

As análises de Fourier realizadas para as oscilações magnéticas, mostraram que 

durante as penuri>ações ocorrem atenuações nas amplitudes das flutuações magnéticas. 

Mostraram, tantbém, urna lendênci. na coocentração dos modos MHD em rn=1,2 ,3 e 4. 

A dacomposíção das componentes da Fourier no seo espectro d. freqüências mostrou 

que ocorre um alargamento deste espectro se comparado com pulsos sem perturbações. 
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Figura 4.40. Oscilações elétricas (Pulso 8588), espectro de freqüências das flutuações 
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Figura 4.41. Oscilações elétricas (Pulso S602), espectro de freqüências das flutuações 
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Figura 4.42. Oscilações elétricas (Pulso 8834), espectro de freqüências dss flutuações 
de temperatura a partir do instante 1,3m. em intervalo. de 512/lS, (VlF +211V, 
lIF2llA, aplicadas emI,7ms). 
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Figura 4,43. Oscilações elétricas (Pulso S818), espectro de freqüências das flutuações 
de temperatura a partir do instante 1,3ms em intervalos de 512~s, (Vb = +275V, 
apficada eml,9ms, Dl = 200A, aplicadas eml,7ms). 
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Ao contrário dos resultados obtidos para as flutuw;ões magnéticas, as análises 

espectrais realizadas nos sinais das flutuações elétricas, ou ainda, das flutuações da 

temperatura, durante a polariza~o elétrica positiva, mostraram que ocorre um aumento 

muito grande na potência espectral das flutuações de temperatura, con.funne mostradas 

nas figuras 4.36 e 4.37, se comparadas com os pulsos sem polarizações elétricas radiais 

(mostradas oas figuras 4.34 e 4.35). Neste caso, não se pode afumar Dada. respeito das 

freqüências das oscilw;ões elétricas observadas nos pulsos S813 • S824. A correl~ 

entre as flutuw;ões elétricas e magnéticas não foi detenninada devido a diferença na 

taxa de amostragem de aquisição desses dados. 

Nota·se pouca influência das polarizações elétricas negativas sobre as potências 

espectrais dos modos MHD. Entretanto, as potências espectrais são maiores se 

1 comparadas com as resultantes da anãlise dos pulsos S603 e S828, sem polarizações 

elétricas (figuras 4.22 e 4.23). 

As potência. espectrais das flutuações de temperatura (elétricas), mostradas nas 

figuras 4.38 e 4.39, são menores se comparadas com polarizações positivas e maiores se 

comparadas com pulsos sem perturbações. 

I 
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4.6 Densidade e temperatura média na periferia da coluna de plasma 

A partir de medidas feitas na região da borda do plasma dó TBR-) com sondas 

eletrostáticas. foram obtidas as evoluções temporais médias de temperatura e densidade 

eletrônica do plasma. Os valores de temperatura foram obtidos durante um intervalo de 

cerca de Im. (entre os instantes t=2ms e t=3ms), região onde os parâmetros do plasma 

tem pouca variação temporal. também o nivel de ralos-X duros é baixo. Estes dados 

foram obtidos a uma taxa de amostragem de IMHz e com uma pressão de trabalho de 

8xlO" mbar. 

4.6.1 InDuêneia dos campos perturbalivos na densidade e temperatura na periferia 
do plasma 

De forma a investigar como a intensidade da tensão aplicada no eletrodo atua na 

região periférica d. coluna de plasma, foram calculadas as médias da densidede e 

,
, 	

temperatura li partir dos valores obtidos na posição radial 7,4cm. Para cada v.alor de 

tensão foram medidos os valore. da densidade e temperatura para os instantes I"'2ms, 

em pelo menos três descargas de plasma dífurentes, mantendo-se as mesmas condições 

da confinamento, Os perfis de temperatura e densidade em função da tensões de 

polarizações positivas e negativas são mostrados nas figuras 4A6 e 4.47. 
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Figura 4.46 Densidade e temperatura na periferia do plasma (r=7,4cm) em função da 

tensão de polarização radial positiva, com Ih=OA. 
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Figura 4.47 Densidade e temperatura na periferia do plasma (r=7,4cm) em função d. 

tensão de polarização radial negativa, com Ih~O A, medidas realizadas em F2ms, 

Da mesma fonna Il.ara à perturbação magnética, fOl1lm obtidos oS gráficos d. 

evolução temporal da temperatul1l e da densidade eletrônica na borda da coluna de 

plasma em função da corrente aplicada nas espiras do campo magnético helicoidal. As 

medidas foram tomadas no instante t=2~Oms com as sondas eletrostáticas posicionadas 

em r=7,4cm, A intensidade da corrente nas espiras que produzem o campo magnético
I 

helicoidal perturl>ativo (Ih) fui ajustada a partir da tensão aplicada no banco de 

I capacitores (da fonte que alimenta o sistema), Para cada valor de corrente furam 
I 

medidos os valores de Ne e Te em pelo menos três descargas de plasma diferentes,I 
I 	 mantendo~se as mesmas condições de confinamento. Os gráficos de temperatura e 

i densidade são mostrados na fignra 4.48, 


f Na figu11l4,49 são mostrados oS gráficos d. temperatura e densidade na periferia 


f com ambas as perturbações, Nessa etapa, fixou-se. corrente helicoidal em 200 A e 
! variou-se a tensão de polarização elétrica do eletrodo, 
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Figura 4.48 Densidade e temperatura na periferia do plasma (r=7,4cm) em função da 

corrente na bobina helicoidal modo 411, com VirO V. 
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Figura 4.49 Densidade e temperatura na periferia do plasma (r=7,4cm) em função da 

tensão de polarização radial e com perturbação magnética helicoidal Ih~200A. 
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I 
Os gráficos da densidade e da temperatura eletrônica (calculadas a partir das 

medidas com as sondas eletrostáticas na posição radial 7,4cm) em função das tensões de 

I polarizações positivas, silo mostrados na figura 4.46. Estes valores foram tomados nos 

I instantes iniciais da aplicação da polarização elétrica, em 1='2ms. Para a densidade, nota

se que o perfil de evolução dessa grandeza em função da intensidade da tensão de 

polarização tem 	uma característica decrescente~ embora não podendo ser conclusiva 

devido as grandes barras de erroS dos pontos. Por outro lado, nota-se que a temperatura 

eletrônica na borda da coluna de plasma aumenta com o aumento da tensão de 

polarização elétrica. 

Os perfis médios de densidade e temperatura eletrônica em função das tensões 

de polarizações negativas (calculadas a partir das medidas com as sondas eletrostáticas 

na posição radial 7,4cm) são mostrados na figura 4.47. Nota-se que ocorre poucas 
-, 	

variações nestes perfis, que podem ser considerados constantes, dentro das incertezas 

envolvidas nos pontos. 

É interessante observar a tendência na diminuição da temperatura eletrôni~ em 

função da corrente Ih aplicada no EHR, ao contrário da densidade que se mantém 

aproximadamente constante, conforme são mostrados nas figura 4.48. 
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4.7 Rotação das estruturas magnéticas 

--'t 

,, 

,, 


Diversos pulsos de plasma foram analisados com o objetivo de se estudar mais 

detalhadamente como se processa a rotação poluidal das ilhas magnéticas sob a atuação 

dos campos eletromagnéticos perturbativos. Neste sentido, inicialmente construíram-se 

os gráficos dos sinais detectados pelas 16 bobinas de Mimov, em um detenninado 

intervalo de tempo, em função de suas posições poloidais, conforme exemplo mostrado 

na figura 4.50. Nesta figura, observa-se claramerue que a propagação da fase do sinal 

magnéticc não ocorre linearmente ao longo de 9, devido ao fato da não uniformidade do 

campo magnético toroidal, de modo que na região de campo fraco a velocidade de 

rotação é maior que na região interna. 

Deste diagrama silo obtidos os períodos de rase (T.... ) e os períodos das 

oscilações maguéticas (T...,). O período de rase é definido como o intervalo de tempo 

entre os instantes em que um pico de oscilaçi!o é detectado pela primeira e pela última 

bobina, acreseido de uma correção pois esta encontra-se localizada antes de se 

ccmpletar a trajetória poloidal. O período das oscilações magnéticas é detenninado 

diretamente do sinal de uma das bobinas, definido como o intervalo de tempo que a 

mesma bobina leva para detectar todas as ilhas magnéticas em uma rotação completa 

(nos mesmos instantes em que silo determinados os períodos de fase). 

A direção de rotaçi!o das ilhas magnéticas pode ser vista através dos gráficcs 

polares em seis instantes subsequentes de tempo de um dos pulsos analisados, 8780, 

mostrados na figura 4.51. A partir desses gráfico é determinado o período de rotação das 

ilhas magnéticas (T",,), isto é, o intervalo de tempo que uma ilha leva para completar um 

deslocamento angular de 2". Percebe-se fucilmente, nesta seqüência de gráficos, que as 

ilhas magnéticas rotscionam no sentido anti-horário, ou ainda, no sentido crescente de 9 

e portanto no mesmo sentido da deriva de elétrons V"" uma vez que esta é definida por 

[Ch-74]. 

v'" = - VPxB (84)
qnB' 
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Evoluçêo das oscilações de Mimo\' em 16 bobinas distribuídas poloidalmente 
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Figura 4,50- Deslocamento poloídal da fase das 16 oscilações magnéticas detectadas 

pelas bobinas do diagnóstico de Mirnoy, 

t'~.!MIUlla !"""'''~ i";;,,,~~,"Q('11'"'''' .. ~ 
1 

~~, I l :/ 	 ,,, i "." : ILe'
,. . '" . ,\. 

: ..~ ". í 
' 

\ IY! 1	 
, . \9- , 

! 
.-r 	 ~.-JII 	 I 


;:--'--' / , 
"1~L 	 , i ~ 

'''"'''''' r,<'~ "",",,,,,'11: ~~Wd~) '7 1~"~'6J;11"-;;;;';->=:~ '"''''';1fT\'I rT~. , ",,'. I, \ : l ' ' \ I'"" 
, ,~ .. _. f __ ___ _ 

-;.,.-.~.-
? __L'_.,_ 

Figura 4,51 Pulso 8780; seqüência de gráficos polares indicando a rotação d. ilha 

magnética 3/1. 
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Na figura 4.52 são representado. os sentidos das velocidades de derivas 

considerand()w.se os sinais das cargas. Portanto, o sentido de VOe corresponde ao 

observado experimentalmente. 

'..I 

Figura 4.52- Representação da direção de rotação poloidal da deriva magnétiea de íons e 

elétrons. 

Nas tabelas 4.50, 4.5b e 4.5c, são apresentados os valores earacteIÍsticos dos 

períodos das oscilações magnétieas e das velocidades de rotações e tangenciais das ilhas 

magnétieas (numerada. de 1 a 3). O penodo de rotação médio (T",,) é • média dos 

valores dos periodos de rotação das diferentes ilhas magnétieas. Em eada pulso, os 

cálculo. foram realizados em dois instaotes de tempo diferentes: um antes da atuação 

dos campo perturbativos e outro durante a ação desses campos (o. mesmo. instantes 

considerados nas decomposiçães das oscilações em seus modos MHD). 

A velocidade de rotação (V",,) é expressa em radls, obtida através do 

desloeamento angular de eada ilha no intervalo de tempo considerado. Enquanto que a 

velocidade tangencial ( V ...=2ru:rr". ) é obtida considerando-se que a detecção dos 

campos se deu na posição radial F9,Scm, onde se encontram as bobinas de Mimov no 

interior do diagnóstico magnético. 
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Pulso I"erturt.u;:ão Ilha Mgo T", V", V... T~ T= T .... 

No. Ih(A ; Vb(V) No. us lO" radlo 10 mls "" ... us 
se03 1 38 16 1.7 
Anleo 2 3B 1,6 17 38.7 35 45 
m=3 3 40 16 1.6 
0828 1 55 1.0 1.0 · · Antes 2 55 11 1.2 : 63.3 65 50 
m=3 3 . 70 0.9 09 
0828 1 87 0,9 09 

Durante OA;OV · 2 70 09 09 69 65 70• 
m=3 3 70 0.9 09 
0813 1 25 25 28 25 23 30 
Anl.. 2 25 2.5 2.8 
0813 OA;+27OV • • • • • 43 30 

Durante • • • • 
0780 1 53 1.2 12 
Antes 2 53 1 2 1 2 53 50 50 
rlF3 · 3 53 1.2 1.2 

· 5780 1 80 0.8 08 
Durante OA; -320V 2 62 1.0 1 1 75.6 95 97 

m=3 3 85 0.7 08 
5775 1 37 1.7 1 8 
Antes 2 37 1.7 1 8 37 37 35 
m=3 3 37 1.7 1 8 
5775 1 90 07 07 • 

110 I 80Durante 0A;-230V 2 88 . 07 0.7 i 86.7 
m=3 3 88 0.7 07 I 

! 	 Tabela 4.5a. Períodos de rotação calculados para diferentes ilhas magnéticas em dois 

instantes para cada descarga do TBR-I, antes e durante a aplicação das perturbações 

elétricas e magnéticas. 
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Pulso Perturbação Ilha T", V", V"" T"" 
T~ To.. 

Man 
No. Ih(AJ; VIl(V) No. "" 11l" radls 10 mJs us us ""se02 1 52 12 13 

Antas 2 40 16 16 43 30 35 
m=3 3 52 12 13 
se02 334A;OV 1 6() 1 O 1 1 59 33 30 

Durante" 2 55 1 1 1 1 
se78 1 35 1 8 1,9 
Antes 2 48 1 3 14 44.8 23 30 
m=3 3 43 1.3 1.4 
se78 1 30 2,1 22 

Durante 18M; OV 2 30 21 2.2 31.7 45 35 
m=3 3 35 1,8 1 9 
5704 1 28 22 24 
Antas 2 30 2.1 22 28 33 30 
m=3 3 20 31 3.3 
s704 1 70 0.9 0.9 

Durante 250A; +150V 2 67 0.9 1.0 69 85 70 
m=3 3 70 0.9 O. 
seOl 1 33 1,9 2.0 
Antes 2 38 1 6 1 7 34,7 31 35 
m=3 3 33 1.9 2,0 
seOl 1 • 

Durante 200A;+134V 2 • - 28 30 
m=3 3 • - -
se17 1 37 17 1.8 
Antes 2 37 1 7 1 8 39,7 30 35 
m=3 3 45 14 1.5 
s817 1200A;+262V 1 35 18 19 42,5 : 52 50 

Ourante 2 50 1,2 1.3 , 

se18 1 50 1.2 1 3 
Antes 2 52 1,2 1.4 50,7 52 55 
m=3 3 50 1,2 13 
s818 1 75 08 09 

Durante 200A;+275V 2 77 08 08 75.7 55 80 
m--3 3 75 0,8 09 
s834 1 37 1.7 1,8 
Antes 2 40 1 6 16 38 37 40 
m-3 3 37 1 7 1 8 
S334 1 65 1 O 1 O 

durante 200A;+211V 2 55 11 1.2 89 42 40 
m=3 3 87 0.7 07 
5781 1 37 17 1 8 
Antes ;2 40 1,6 16 39 42 50 
m=3 3 40 16 16 
.781 1 65 1.0 10 

durante 200A;-276V 2 73 09 19 70.3 53 65 
m=3 3 73 09 0,9 

Tabela 4.5b. Períodos de rotação calculados para diferentes ilha, llllIgIlétícas em dois 

instantes para cada descarga do TBR-l, antes e durante. aplicação das perturbações 

elétricas e magnéticas. 
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Pulso P_ção Uh. MIln T", V,.. V... T~, T"" T.., 

No. Ih(A); \Ib(V) No. '" 10 radl5 10 mIs '" lIS '"5782 1 73 09 09 
Antas 2 70 09 OS 73 70 80 
nr-3 3 73 OS 09 
5782 1511A;-188V 1 33 1,6 1.7 39 32 40 

Durante" 2 40 1.6 16 
5783 1 40 1,6 1,6 
Antes 2 38 16 17 34,3 38 35 
m=3 3 25 5 26 
0783 1 60 1.2 13 

Durante 200A;-238V 2 53 1 12 55.3 i 48 35 
m=3 3 S3 1 O 10 . 

• 784 1 62 1 O 1 1 
Antes 2 62 1 O 11 , 62 

, 
82 75, , 

m=3 3 62 1 O 1 1 ,, , 

8784 1 50 1 2 1,3 
Dum"te 207A;-240V 2 60 1 O 1,1 55 80 80 

"",3 3 55 1 1 1.2 
5785 1 60 10 11 
Antes :I 62 1.0 11 61,3 40 45 
m=3 3 62 1 O 11 
5785 1 88 0,6 07 

Durante 204A;-211V 2 78 08 08 90,3 70 60 
m=$ 3 95 0,6 0,7 

Tabela 4.5c Periodos de rotação calculados para diferentes ilhas magnéticas em dois 

instantes para cada descarga do TBR-I, antes e durante a aplicação das pertu:ibações 

elétricas e magnéticas. 

4.8 Medidas das linhas espectrais emitidas peJo plasma do TBR-l 

A montagem experimental empregada na detecção e aquisição do espectro 

emitido pelo plasma do TBRI está esquematizada na figura 3.5. Inicialmente, foi 

realizado um alinhamento óptico no sistema de acoplamento óptico entre o 

espectróglllfo e a janela do tokamak. Em seguida foram realizadas as medidas do 

alargamento instrumental em função d. abertura d. fenda de entrada do espectrõmetro, 

utilizando a linha emitida pelo LASER de He-Ne (6323 A). Na figum4.53 é mostrado o 

perfil do a1"'J!lUl1en!o instrumental. 
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Figura 4.53- Alargamento instrumenllll da linha do LASER de He-Ne (6328 Â) em 

função da abertura da fenda de entrada do especb:ômetro. 
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As intensidades observadas das linhas espectnús emitidas pelo plasma e também 

das fontes de calibração são dadas em unidades relativas à sensibilidade do detector. 

Para a determinação da temperatura não é necessàtia a obtenção da intensidade absoluta 

da linha espectral, pois basta conhecer somente a largura a meia altura do perfil 

detectado. 

O critério n. escolha dos parâmetros de aquisição, com esse diagnóstico, tais 

como a abertura da fenda em 100 11m e o tempo de exposição do detector de 1 ms, são 

devido as intensidades observadas das linhas espectrais emitidas pelo plasma (também": 
devido as perdas através do acoplamento óptico). 

O perfil observado da linha Ha (6563 Â) é resultante d. convolução dos efeitos 

Doppler e instrumental. Uma vez que os dois efeitos tem a Ibrma de uma função 

Gaussi.na, torna-se fãcil determinar O alargamento Doppler das linhas espectrais 

emitidas pelo plasma, usando a relaçllo (63), isto é, ÂÀ' E (ÂÀDop)' + (ÂÀmsi. 

A temperatura do plasma de hidrogênio foi calculada • partir do alargamento 

Doppler (ÂÂDop ) da linha Ha (6563 Â), dada pela seguinte expressão (62). 

Os gráficos das temperaturas do hidrogênio em função dos campos elétri<:os e 

magnéticos perturbativos silo mostrados nas figuras 4.54, 4.55, 4.56 e 4.56. As barras de 

eITOS, nesses gráficos, indicam o desvio padrão da média de 3 valores de medidas feitas 

na mesma região temporal da descarga. Devido às limitações do sislema de 

lOS 
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" 
acoplamento óptico toma-se dificil determinar com precisão a região do plasma 

observada, pois todas as emissões que se dão dentro do ãngulo sólido de observaçãn 

atingem a rede de difração. Assim. a temperatura observada do hidrogênio é uma média 

sobre todos os emissores compreendidos no ãngulo sólido de observação. 
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Figura 4.54- Perfil da temperatura de íons em função da tensão de polarização positiva 

a partir do alargamento Doppler da linha Ha (6563 A). 
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Figura 4.55- Perfil d. temperatura dos íons em função de tensão de polarização 

negativa a partir do alargamento Doppler da linha Ha (6563 A). 
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Figura 4.56- Perfil da temperatura dos ions em função da corrente nas hélices que 

produzem o campo magnético helicoidal 411 a partir do alargamento Doppler da linha 

B" (6563 Aj. 
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Figura 4.57- Perfil da temperatura dos íons em função d. te.siIo de polarização elétrica 

positiva com perturbação magnética halicoidal (Ih=220 Aj, ohtida a partir do 

alargamento Doppler da linha Ha (6563 Aj, 
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4.9 Elétrons Fugitivos no TBR-l 

Nesta parte da experiência foram medidas as variações da posição da corrente de 

plasma, em uma seção transversal do toróide, utilizando 2 bobinas magnéticas e 2 

espiras de enlace, fixadas na parte externa do vaso, como é mostrado na figura 4.58. A 

fonna e a posição do centro da corrente de plasma estão associadas com O contorno do, 

plasma encerrado dentro da última superficie magnética restrita pelo limitador. Portanto, 

as variações transversais das superfícies magnéticas, que encerram a coluna de plasma, 

geram uma variação de fluxo magnético., que por sua vez é detectado pelas bobinas 

magnéticas. Por outro lado, a tensão induzida nas espiras de enlace 1 e 7, associadas de 

modo a medirem a variação do fluxo magnético na direção vertical, é proporcional às 

variações da posição do centro da coluna de plasma. 
J 

j 

z 

7 

R 
> 

Vaso de vácuo 

./' Limitador 

1 ~ ./Centro do contorno 
r----: do plasma 

.\ Centro da corrente 
ydeplasma 

\ \ 1 
I I- to r
I I" 'Espira de 
'/ \ fluxo 

Bobina de 
posição 

Contorno do plasma 

Figura 4.58- Os sensores magnéticos estão à uma distância de llcm do centro do vaso, 

fixados na parte externa do mesmo; as espiras de enlace estão nos pontos I e 7, assim 

como as bobinas que medem o fluxo de Bz. 
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o contomo da corrente de plasma e o deslocamento do centro da coluna de 

plasma podem ser determinados através das variações do fluxo das linhas de campo 

magnético" medidas externamente ao vaso. 

O modelo utilizado para descrever o campo magnético poloidal segne da solução 

da equação de Grad-Shafranov em coordenadas pseudo toro/dais para um plasma de 

seção circular na aproximação com aIR«1. Deste modelo, obtém-se. função de fluxo 

'l' e as componentes do campo magnético [Ku-98a) , dadas por 

'P(p,B) = ,,"RI,["l8; 2_~(1118; -1)C09B_ 
a' ]+ pR(d",COSB+d""inB)+ ~(d~cosB+dusínB) (86) 

/l.1 r p 8R a' I . ) P ( , )~B, =-_P, 1+-ln-cosB+-\d", cosB+d'l'smB --~ducos8+dusm8 (87)2"pL 2R p pR R 

SR
B = ,,"lp[..E..(ln -Jl.in8-'!.-'d slnB-d COSB)- P(d sina-d COS8)] (88) 

p 21I{J 2R p) pR~ '" ., R U H 

onde p,B são as coordenadas pseudo toroidai" isto é, r = R- pcosa,z = psínB e li é o 

raio do lintitador, 

As coordenadas r, =R-b, r, =R+b e lFO, representam as posições das 

bobinas magnéticas e das espiras de enlace neste sistema de rererência. 

O deslocamento do contorno do plasma é calculado a partir das medidas 

realizadas com as bobinas fixadas nessas posições [Ku-98a I: 

A =-b' ['~ln-+-I(I-~')]--.-b [LI!F.--'(1+-a'] +-'-BB ( 1-a'J]b (89) 
.... 2R b' a 2 b' ,,"1p 41lRb l b' 2 b" 
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onde Li!lf:;::: ~1 - P"pl são os fluxos magnéticos medidos nas bobinas 1 e 2, 

L1Bl = BZI + Ba são os campos magnéticos calculados a partir destes sinais. 
1, O deslocamento do centro da coluna (re e Zc ) é determinado a partir da relações 

[Za-86] 

r; =_1 Jr2j~dS (90) 
Ip sp 

z, =_1 Jzj~dS (91) 
Ip sp 

I 
que, também, são usadas em um sistema de realimentação para o controle da posição 

horizontal do plasma. Em geral, o centro da corrente é determinado em função da 
I 

corrente de plasma [Za-86, Br-92], isto é, 

(z, -z,)Ip = Y~'(-rIOg!...B" +(Z-z,)B,Jdl (92) 
L. To 

~: -r{)ip = YJJõ'(2r(z-z,)B, +~' -ri)BJII (93) 
L,. 

onde Lm é um contorno fechado em uma seção transversal do plasma, Bn e B,; são as 

componentes normal e tangencial do campo magnético poloidal em Lm , e To e Co são as 

coordenadas do centro da coluna de plasma (centro da câmara de vácuo). 

Os cálculos da posição central do plasma diferem de O,Sem se comparados com 

os cálculos da posição do contorno do plasma para o equilíbrio no caso em que os 

parâmetros de plasma são: Il. < 0,5 e I; < 1,2 [Ku-98a]. No nosso caso, considerando o 

campo magnético dado pela equação (86) , a equação (93) se transforma: 

A = h[!In 8R - 2;rb1!J3p J (94) 
rc R b J.lo! p 

onde ABp é o campo magnético gerado somente pela corrente de plasma, calculado a 

partir das medidas das bobinas de posição 1 e 7. Entretanto, durante uma descarga do 
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tokamak, o sinal detectado nas bobinas é resultante do campo gerado pela corrente de 

plasma mais o campo magnético vertical, que por sua vez, é obtido em um disparo do 

tokamak sem formação de plasma. Portanto, subtraiodo os sinais obtidos em disparos do 

tokamak com e sem formação de plasma obtém-se o velor de .m" devido somente à 

corrente de plasma. 

Na figura 4.59 são mostrados os perfis temporais da corrente de plasma J,. , 

tensão de enlace V, , densidade eletrônica ceotral N, e Raios-X duros de um. descarga . 
do TBR-I, na qual, nota-se que no ilÚcio da prodoção de raios-X duros (-3,5ms) tem-se 

que a densidade de elétrons é da ordem de 10" em-' e a tensão de enlace de O,5V, 

indicando a existência de elétrons fugitivos. 
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Figura 459- Perfis temporais de uma descarga do TBR-! onde o:\. é o deslocamento do 

ceotro do contorno do plasma. 
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CAPíTULO 5 


RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido às dificuldades de operar simultaneamente o tokamak, o sistema de 

aquisição de dados e todos os diagnósticos, não foí possível adquirir mais que 4 a 5 

des<:argas para a mesma configuração experimenta!, ou melhor, mantendo as mesmas 

condições nos parâmetros de disparos em modo tokamak. Em geral, após a seleção dos 

pulsos reprodutiveis, segundo um critério comparativo entre os sinais das correntes de 

plasma, tensões de enlace e das posições horizonta! e vertical, restaram em média 2 a 3 

melhores pulsos por configuração. Portanto, oS resultados das anâlis.. apresentadas 

neste trabalho furam feitas sobre os pulsos selecionados. Neste capítulo são discutidos 

todos os resultados obtidos nas experiências reslizadas neste trabalho, que são: região 

de operação do tokanlak, limite, de densidades e lei de escala; aplicações de tensões 

polarização elétrica radial na periferia da coluna de plasma (t=7cm), aplicação de 

campos magnéticos helicoidais no modo 411 e a aplicação de ambas perturbações 

simultaneamente; um estudo preliminar d. fàse da corrente de plasma formada, 

predominantemente, por elétrons fugitivos. 

5.1 Lei de Escala 

o estudo do regime de operação dos tokamaks indica que existe um lítuite 

máximo de densidade que pode ser atingido antes que ocorra uma instabilidade que leva 

ã ruptura da corrente de plasma. Existem muitos processos fisicos que levam a esses 

limites de densidade. nos tokamaks, tais como: radiações geradas devido às impurezas 

presentes nas regiões da borda e central da coluna de plasma, 'TIpples" do campo 

magnético toroida!, colislio do plasma no limitador, sistema de injeção de gás 

inadaquado, enfim., qualquer um desses processos circunstanciais de perdas de energia 

pode ser responsável pela perda de densidade em uma descarga tokamak. Em geral, os 
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mecanismos que levam a esses limites não possuem a mesma dependência nos 

parâmetro. de plasma, tal que existe uma multiplicidade de leis de escala que descrevem . 
esses limite. de densidade em função das características próprias dos tokamaks. 

Dentre as leis de escala que existem, destacam se aquelas que associam o limite 

de densidade de elétrons .... com a corrente de plasma. O chamado limite de Murakami 

impõe que ....<B+'R, onde R é o raio maior do tmlide {Mu-76], é atribuJdo ao bal~ 

de potências entre a potência de aquecimento ôbmica aplicada e a pnlência do plasma 

perdida por radiação. O limite de Hugill é representado num disgrama que relaciona a 

densidade eletrônica com a correl1le de plasma (n. - Ip ), ou ainda, n.RIB; X Ilq, 

onde q é o fator de segurança os aproximação cilindrica. Este limite representa a 

deterioração do confinamento de particulas no campo magnético. 

A lei de escala apresel1lada por Oreenwald [Or-8S] relaciona a densidade linear 

média com a densidade de corrente de plasma média, dada por 

ii=iJ~ (95) 

onde K é a elongação do plasma, /i a densidade média medida em 10" m" e J a 

densidade da corrente de plasma medida em MAm" . 

O limite de densidade de elétrons atingido no tokamak TBR-I foi determinado 

eKperimentalmente a partir de um estudo do regime de operação deste tokamak. A 

metodologia adotada neste experimento foi de variar a pressão de preenchimento de 

hidrogênio na câmara em função do campo magnético toroidal B.. O diagrama de 

Hugill, mostrado na figura 5.1, foi construído a partir das medidas da corrente de 

plasma Ip e a densidade média iina região central da coluna de plasma Aplicando a lei 

de escala para o TBR-I, dada peJa relação de Oreenwald, a partir da relação do fator de 

segurança cilíndrico q, =(afR)(BTIB,), onde B,. e B, são os campos magnéticos 

toroidal e poloida~ obtém-se a seguinte relação: 

I 1( /iR 
qc =5" Br ' 

(96) 


Portanto, dentro da escala apresel1lada por Greenwald, dada pela expressão (95), 


a curva indicada no disgrama do TBR-! (figura 5.1) representa a mbima densidade 


que pode ser atingida em função da densidade d. corrente de plasma. As descargas do 
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Figura 5.1 Diagrama de RugiU que delimita a região de operação em tokamaks, com 

dados experimentais do TBR-l. 

TBR-I estão bem distantes desse limite, cerca -de 1,5 ordens de grandezas antes do 

limite máximo. 

Entretanto, a região de operação esta bem próxima do limite mínimo de 

densidade em tokamaks, ou ainda, dentro da região de produção de elétrons fugitivos. 

Essa produção de elétrons de alta energia ocorre quando a densidade eletrônica é 

~ 1013 3pequena, isto é, Ile cm· . Desta fonna, urna fração grande dos elétrons são 

acelerados e atingem energias suficientemente altas e escapam do plasma. A colisão 

desses elétrons com as paredes do vaso e limitador produzem a uma elevada emissão de 

raios-X duros. O limite mínimo de densidade de elétrons 11e.min em descargas tokamaks. 

detenninado experimentalmente [Ko-79], indica que a produção de elétrons fugitivos 

ocorre quando 

n . ,,7xIOlO j" (em-' MA em-') (97)••IDIII ,. 

onde } é a densidade de corrente de plasma média. Essa equação pode ser transformada 

como: 

OUBT(-' )n.~7xl - m,r,m. (98)
',II!III qR 
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Portanto, dentro deste limite, como é mostra.tk> na figura 5.1, o regime de 

operação do TBR-l sempre esteve muito próximo do limite de "nlnaway e]ectroru;", 

contirmaodo que esta é uma caracteristica básica de funcionamento deste tokamak. No 

linal desse capítulo são discntído. mais detalhad,mente • produção de elétrons fugitivos 

no TBR-l. 

5.2 Campo elétrico radial e campo magnético belicoidal ressonante no 

modo 4/1 

o comportamento do plasma sob influências das perturbações e1étrieas radiais 

pôde ser observado a pnrtir das medidas das flutuações da temperatura (elétrieas) e 

magnéticas na xegilio da borda da coluna de plasma. Além disso, foram medidos os 

parâmetros básicos que caracterizam a fonnação e evolução do plasma durante as 

descargas, tais como: as medidos da corrente de plasma, tensão de enlace, raios-X 

duros, emissão Ha, posições horizontal e vertical e as medidas dos alargamentos 

Doppler das linhas espectrais do hidrogênio. As análises foram feitas antes e durante a 

aplicação da polarização elétrica radial, mostrando caracteristicas peculiares quanto à 

polaridade da tensão aplicada. Os resukados obtidos em todas as configurações são 

comparados com os polsos típicos do tokamak sem quaisquer perturbações e estão 

apresentados na tabela 5.1. 
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Vb(V) 

Ih (A) 

Ih (A) 

Ip (kA) 

VI (V) 

Ha' 

Ne (10" cn'-') 

Te (eV) 

Ti (eV) J 

mil 

f(kHz) I!/ 

-

VIR) 

1h=O 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
10 

102 
2,5 
30 

-
-

1,5 
2,0 
12,5 
15 O 
2,1 
23 
1, 3 
1 3 

A1arg. 
40 

VIR) 

1h;<O 
o 
O 
O 
O 

250 
330 
9,8 
90 
5,0 
50 
t 
t 
4 
4 
15 
15 
2,1 
20 

1,2 e 3 
1 2 3 e4 

A1arg. 
A1arg. 

V1r>& 
1h=O 
+270 
+323 

2S 
13 
O 
O 

10,8 
10 O 
4,0 
40 
t 
t 
1 
1 

25 
20 
2,6 
28 

1,2 e 3 
1e2 

A1arg. 
60 

Vb>O 
1h;<O 
+211 
+275 

9 
3 

200 
200 
10,3 
10 O 
4,5 
45 
t 
t 
3 
4 
25 
30 
2,0 
1 8 

1e3 
1e3 

A1arg. 
30 e 50 

Vb<O 
1h=O 
-230 
-320 

-2 
-2 
O 
O 

9,8 
10 O 
4,5 
45 
t 
t 
3 
3 
17 
17 
1,8 
20 
3 
3 

40 
40 

Vb<O 
1h;<O 
-238 
-240 
-2,5 
-1 O 
207 
204 
10,0 
10 O 
4,0 
45 
t 
t 
2 
3 
17 
17 
-
-

1,2 e 3 
1 e 2 

A1arg. 
A1arg. 

(*) As setas orientadas Jllm cima e p&Ja- baixo. representam, simbolicamente, o aumento. e decréscinw

da emissão de Hot durante o intervalo de tempo em que são aplicadas as perturi>ações elétricas e 

magnéticas. em relação aos pulsos sem essas perturbações. 


(••) Ne e Te sao adensidade e temperattu'a eletrônica na borda da coluna de plasma. medidas a partir de 


sondas eletrostáticas. 


(f) Ê a temperatura iônica, calculada a partir do alargameo,o Doppler 0.=6563 Âl. 

(fI) Dl represema o número de onda poloidal. 

(f/f) É a freqüência de oscilação do modo m e 'A1arg.' significa. alargamemo no espectro de 

freqüências. 

Tabela 5.1 As colunas representam as diferentes perturbações aplicadas no TBR-I e as 

linhas são: Vb é • tensão de polarização no eletrodo, Ih é a corrente de polarização e Ih 

é a corrente no EHR. Todos os valores foram tomados no instante t=2,0 ms, durante a 

aplicação dos campos perturbativos. 
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5.3 Elétrons fugitivos 


Os resultados obtidos nesta parte experimental concordam com os obtidos 

anteriormente para o TBR-I [Ri-SI] quando foram medidas energias cinéticas dos 

elétrons fugitivos d. ordem de IMeV, indicando assim um deslocamento substancial dQ 

centro d. corrente de plasma. 

A temperatura eletrônica n<> centro da eoluna de plasma é calculada a partir da 

fórmula de Spitzer, dada por: 

r -, -'In 1''' ...._T. =p.2xJO ',11 AJ (eV....n). (99) 

O beta poloidal Il. pode ser calculado para essa temperatura usando-se a 

expressão 

1~5n*T. 
p , (100)P = B;(a)/2p, 

onde Q fatorl,S leva em eonsideração os íons. Como é mostrado na figura 5.2, para 

tl!:3ms, a temperatura eletrônica é alta para um tokamak de pequeno porte e, por outro 

lado, beta poloídal é muito pequeno. Ai; propriedades de equilíbrio observedas, tal como 

baixa densidade e emissão d. IaÍos-X duros elevada, indicam um regime de operação 

com feixe de elétrons fugitivos. 

O beta poloidal par. a cocr..te de elétrons fugitivos pode ser estimado a partir 

da equação de deslocamento do centro do plasma e do campo maguético vertical, dado 

pela equação[Za-86J, 

B = p,Ip ( In 8R +A-.!.) (101)
'41rR1.a 2' 

onde A é o parâmetro de Sbaftanov dado por A = Pp + ~ -I. 

, 
"! 
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Figura 5.2 Temperatura eletronica obtida a partir da fónnula de Spitzer e o beta 

poloidal par. essa temperatura (2:;= 3). 

o campo magnético poloidal [Za-86], 

B.(a) = B",(a{l- ; Acos.9J (102) 

substituido na equaQÕes (93) fornece O deslocamento do centro do plasma em tennos do 

parâmetro A, 

a'
à~ = 4R (1+2A) (103) 

Os valores de beta poloidal calculados a partir do campo magnético vertical e do 

deslocamento do plasma atingem valores máximos no fioal da descarga, em t=JOms. A 

estimativa desse deslocamento pode ser obtida a partir das seguintes considerações: o 

valor máximo de li (índotância interna do plasma) é obtido se a oondição q(a) " 1 fur 

atendida; considerando um modelo simples para a distribuição da corrente de plasma., 

tal que, j(a) = J,/mc' se O:> p:> .. e j(a) = Ose .. :> p :> •. Deste modo, a indutância 

interna máxima é I""", = 0,5 + In q(a) = 1,9 considerando q(a) = 4. O valor de beta 

poloidal, obtido a partir do campo magnético vertical, para os instantes finais da 
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corrente de plasma, é igual a 1,8. Enquanto que o valor de beta obtido através da relação 

de A... equação (!OI), é igual a 2,3. Esta diferença pode ser explicada pelo 

deslocamento da órbita dos elétrons fugitivos. Um aumento de energia dos elétrons 

fugitivos de 250 para 500keV produz um deslocamento de lcm na órbita dos mesmos. 

;! 
: 
, 	 Os valores de ll, encontrados foram de ) ,6 e 2,5, supondo um feixe de elétrons com 

energias entre 250 a 500keV. Estes valores para ll, são muito próximos aos encontrados 

a patlir do cálculo de Bv e do deslocamento "'"" iguais a 1,8 e 2,3. Entretanto, os valores 

encontrados não concordam oom os calculados a partir da temperatura e do campo 

magnético poloida1, que é da ordem de 0, L Este resultado indica que há formação de 

um teixe de elétrons fugitivos. A fórmula de beta poloidal para os elétrons fugitivos é 

dada por [Fu-91 l, 

fJlb =~r' -) lAOI, 	 (104)
I'p 

e 

(~fJ :::: 41l111cc 	 (105) 
p.e 

onde IAO é • corrente de Alfvén, igual 17kA [Al-39]. No caso em que J" ~ r. ~ 12kA 

(oorrente de elétrons fugitivos for igual a corrente de plasma), o valor de beta poloidal 

para os elétrons fugitivos com energia cinética de 500 keV é igual 2,5 e para energia 

cinética de 250 keV é igual a 1,6. 

A taxa de crescimento da corrente de elétrons fugitivos pode ser obtida .tr.vés 

das equações (42), (43), (44) e (51), podendo ser represeatada COmO; 

áI' =(2;..'(v),S, (kAIms. eV, V) 	 (106)
di lOO,/,c 

onde 

S, ;1.47X10'a+""''''''K(Z,)OXP[-	 (I07);" -lZ,;l»). 

Esta forte dependência de S, com a = ElE" é mostrada na figura 5.3, 

observando-se também, uma substancial depeodência com a carga .retiva dos ions 2:;. 
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Para valores do parâmetro <X entre 0,04 a 0,07 uma taxa de produção SI > I kAlms pode 

ser alcançada para temperaturas de elétrons acima de 20eV e 40e V, o que indica que no 

TBR-I, nos instantes finais da descarga, a corrente de plasma é quase toda formada de 

elétrons fugitivos. 

10r---r--'---'--~~-r---r---r--l 

F,=10 I 

u;

~ 
""-
rJÍ 0.1 f--+--f-t-----f'-----+----+--+-----i---1 

0.01 L_~..u.,--~,.....~--,-'-::-~--,-L_~_,.J.:_~,....,~__:_....,.~-"J 
0.02 	 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0,C19 0.10 

ElE, 

Figura 5.3 Dependência da 	taxa da corrente de elétrons fugitivos com o parâmetro 

a=ElEd. 

A densidade de partículas na região ceotral da corrente de plasma, observada nas 
3descargas do TBR-I, atinge seu valor máximo (_7,5xl0I8 m- ) durante a fase de 

crescimento da corrente de plasma, .entre os instantes 1,0 a 1,5 ms da descarga. A partir 

destes instantes,. a densidade decai exponencia1ment~ atingindo o valor de -1,0 x 1018 

m-3 em tomo dos instantes 3,5 a 4,0 ms, como mostrado na figura 4.59. Neste instante 

observa-se o inicio da emissão de raios-X duros, indicando o início da fase dos elétrons 

fugitivos no tokamak. O valor da corrente de plasma, durante esta fase, é da ordem de 

11 kA, formada basicamente devido ao feixe dos elétrons super térmicos (I' ~ Ip ). 

Este regime de operação do tokamak é caracterizado para valores altos do 

parâmetro de Shafranov A (A = fip + I, /2 -1). Este parâmetro é calculado a partir do 

valor do campo magnético vertical, bem como através das medidas do deslocamento do 

plasma. A diferença obtida entre os valores calculados de A pode ser entendida através 
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do deslocanrento da órbita dos elétrons fugitivos. Para explicar esse regime o valor da 

temperatura de elétrons deve estar entre 20 a 40 eV, que é muito menor se comparada 

com a temperatura calculada a partir da lD.mmIa da resistividade da Spitzer. 

É interessante notar que apesar da taxa de foJlllllÇão da corrente de elétrons 

fugitivos possuir uma forte dependência com os parâmetros do plasma tais como a 

temperatura, densidade, tenJlÍio de enlace e Impurezas, a experiência se mostrou dentro 

de um cenário comportado, como pode ser visto na figura 4.59. 
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CAPíTULO 6 


CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

A seguir são apresentas as principais conclusões do presente trabalho, bem como 

algumas das possiveis linhas de pesquisa para a sua continuidade, 

O estudo da região de operação realizado no tokamak TBR-J perntitiu 

determinar o limite máximo de densidade eletrônica do plasma antes que ocorra uma 

instabilidade de disruptura maior, Este limite. mostrado no diagrama de !fugiU para o 

TBR-l, segue da lei de escala de Greenwall que relaciona a deru!Ídade eletrônica média 

com a corrente de plasma em uma seção transversal EntretanW, a lei de escala é válida 

somente nos primeiros 3 ms da <:Orrente de plasma, pois li partir deste instante " 

densidade eletrônica é da ordem 1018 m" e a corrente de elétrons fugitivos toma-se 

considerável. 

Dentre as perturbações aplicadas na região pmiférica da ooluna de plasma, a 

polarização elétrica negativa foi a que mais teve influência. sobre os perfis temporais do 

plasma, destacando'se as alterações sobre as flutuações magnéticas As análises 

espectrais realizadas sobre as oscilações de Mirnov mostraram que existe uma furte 

tendência na concentração dos modos MHD em m=l e 3, quando aplicadas as 

polarizações elétrica, negativas na periferia do plasma, Além disso, • decomposição dos 

modos MHD no espectro de freqüências mostrou que ocorre um deslocamento para 

freqüências mais baixas (-50 KHz), Por outro lado, foi observado que a atuação desses 

campos não altera as condições d. aquecimento do plasma, e ainda, retarda em 1ms a 

furrnação de elétrons fugitivos, Ao contrário, com a aplicação de uma polarização 

elétrica positiva, as condições de aquecimento do plasma pioram, ocasionando um 

aumento na resistividade do plasma e antecipando a formação de elétrons fugitivos, 

cerca de 0,5 a 1,0 ms se comparadas com pulsos sem aplicações da polarização elétrica 

radial, 

Quando aplicadas amba, as perturbações, elétrica radial e magnética helicoidal, 

verificaram-se as mesmas influências nos parâmetros do plasma com as obtidas somente 
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com a polarizão elétrica radiaL Entretanto, no instante d. aplicação da corrente Ih nas 

EHR foi observado um aumento na resistivade do plasma. com e sem a aplicação 

simultânea do campo elétrico radial. 

O estudo realizado sobre a produção de elétrons fugitivos nO tokamak TBR-l 

mostrou que a corrente de plasma, na fase final da descarga, é substancialmente 

formada por elétrons fugitivos, cuja taxa de produção dos mesmos é maior que lkA/ms. 

O parâmetro de Shafranov A foi calculado a partir do valor do campo magnético 

vertical, bem como através das medidas do deslocamento do plasma. A diferença obtida 

entre os valores calculados de A pode ser entendida através do deslocamento da órbita 

dos elétrons fugitivos. 

Este foi o último trabalho experimental realizado no tokamak brasileiro TBR-l 

antes de ser desativado em janeiro de 1998, de modo que a continuidade deste trabalho 

s6 poderá ser maiizada no novó tokamak TCA-BR do Laboratório de Física de Plasmas 

do Instituto de Física da USP. 

A experiência da polarização elétrica radial através de um eletrodo poderá ser 

realizada no tokamak TCA-BR, de modo a verificar se a influência desse campo sobre 

as oscilações de Mirnov são semelhantes aos resultados obtidos no TBR-I. Além disso, 

poderia, também, ser realizado um estudo das influências da polarização elétrica radial 

com as ondas de Alfvén, que nunca foi obtida antes. 

Os sistemas de diagnósticos que compõe o TCA-BR permitirão determinar 

parilmetros relevantes no estudo dos modos de confinamento, seja devido a influência 

do campo elétrico radial produzido por um eletrodo polarizado elou seja com a 

aplicação de ondas eletromagnéticas de A1fvéo. 

Contudo, a região de operação do Iokamak TCA-BR será na região de "plateau" 

da corrente de plasma, com deosidades de partícula. maiores, cerca de I ordem de 

grandeza, comparadas com as densidades medidas no TBR-L Estas medidas serão feitas 

utilizando um interfurômetro de micro ondas de 7 cacals independentes, operando com 

freqüências em torno de 150 Ghz. Outro diagnóstico fundamental a ser milizado é o 

espectrômetro óptico com um detetar CCD, que permitirá obter a evolução tempotal da 

temperatura iônica e, ainda, a sua distnooição espacial. Além destes, serão utilizados os 

diagnósticos de Ha, Analisador de particulas neutras, bobinas de Mirnov, Bolômetro, 

espalhamento Thomson, sondas eletrostáticas, tomosnma de raios·X moles, detetor de 

raios-X duros e um ECE. Deste modo, poder-se-ã ter uma estatística melhor (ou maior) 
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