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Resumo

Este trabalho apresenta um estudo sobre o transporte de partículas através
da borda de um plasma con�nado em tokamak. É introduzido um modelo, no
qual in�nitas ondas de deriva estão sobrepostas a um potencial eletrostático
de equilíbrio, com campo magnético uniforme, que coloca o problema na
forma de mapas. São analisados dois mapas, a saber, o mapa padrão e
o mapa padrão não-twist. Resultados numéricos são apresentados para o
transporte radial de partículas no mapa padrão. Para o mapa padrão não-
twist, além da análise do transporte, é realizado um estudo sobre variedades
de pontos hiperbólicos e a relação da con�guração destas com o transporte,
mostrando alteração no transporte de partículas quando ocorre reconexão de
variedades.
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Abstract

This work presents a study of the particle transport through the edge of a
plasma con�ned in a tokamak. A model, with an in�nite number of drift
waves superposed to an equilibrium electrostatic potential, in addition to an
uniform magnetic �eld, is introduced, what puts the problem in the form
of mappings. Two mappings are analysed, viz. the standard map and the
standard non-twist map. Numerical results for the radial particle transport
in the standard map are presented. For the standard non-twist map besides
the transport analysis, a study of the manifolds of hyperbolic points and of
the relation of their con�guration with the transport is carried out, showing
that the particle transport is changed when the manifold reconnection occurs.
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Capítulo 1

Introdução

Atualmente é conhecido que o transporte de partículas na borda de um
plasma con�nado em um tokamak é dominado por �utuações de ondas de
deriva1. O objetivo da presente dissertação é através da introdução de um
modelo de campo elétrico, composto por ondas de deriva e um componente
de equilíbrio (com dependência apenas na posição), estudar o transporte de
partículas num plasma idealizado sujeito a um campo magnético uniforme,
possibilitando a veri�cação do modelo, por posteriores comparações com re-
sultados experimentais.

O modelo a ser usado aparece na referência [2], onde é introduzido o
mapa de onda de deriva considerado nesta dissertação. Em geral, é utilizado
um potencial eletrostático composto por um componente de equilíbrio de-
pendente apenas da coordenada e uma superposição de ondas de deriva de
freqüências, amplitudes e números de onda variados. Para o mapa de onda de
deriva aqui empregado, é introduzida a hipótese de que as ondas são in�nitas
em número, com todas as amplitudes e números de onda iguais e que todos
os valores de freqüências são múltiplos inteiros de um valor determinado. É
este modelo para o potencial eletrostático que será explorado ao longo deste
trabalho.

O modelo de in�nitas ondas introduz mapas conhecidos, mas há outras
abordagens ao problema de transporte devido a ondas de deriva. Por exem-
plo, a referência [3] trabalha o problema para uma e duas ondas de deriva

1Conforme a referência [1].
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

com parâmetros distintos.
A análise do transporte começa com uma revisão de algumas propriedades

do plasma, em particular do plasma con�nado num tokamak. É introduzido o
modelo de in�nitas ondas de deriva sobrepostas a um campo elétrico de equi-
líbrio e são obtidos mapas a partir do modelo de campo elétrico. Também são
estudadas características gerais de mapas, sendo as informações aplicadas aos
casos do mapa padrão e do mapa padrão não-twist, que são analisados nume-
ricamente. São introduzidos métodos relevantes para o cálculo do transporte
e explorações numéricas de resultados por estes métodos são realizadas. O
estudo segue através do cálculo de aproximações para as variedades de pon-
tos hiperbólicos e da relação de reconexão de variedades com os coe�cientes
que caracterizam o transporte, como apontado na referência [4].

A dissertação contém seis capítulos. No segundo capítulo são mostradas
algumas características do plasma; também é obtida a deriva ~E × ~B através
do estudo do movimento de uma partícula carregada em campos eletromag-
néticos. Esta deriva representa a forma com a qual são introduzidas as ondas
de deriva. Por �m é considerada a relação entre coordenadas cartesianas e
coordenadas toroidais, mais adequadas para descrever o tokamak.

O terceiro capítulo traz a obtenção dos mapas a partir do modelo de
in�nitas ondas e um estudo de características gerais de mapas. No quarto
capítulo, o mapa padrão, bem explorado na literatura (refs. [5] e [6]), é ana-
lisado numericamente quanto a seus regimes e o surgimento de caos. Neste
capítulo é introduzido o conceito de transporte, com a de�nição de sua prin-
cipal forma de cálculo (conforme aqui utilizado), a saber, o cálculo do desvio
quadrático médio das posições dos centros de guia. Também são calcula-
dos os coe�cientes de transporte, através do ajuste de uma função da forma
F(n) ≡ βnα (onde n é a n-ésima iteração do mapa) aos valores numéricos
do desvio. Para o mapa padrão são calculados alguns casos, para os quais é
possível perceber uma tendência a um comportamento difusivo em regimes
de caos intenso.

O quinto capítulo apresenta a análise do mapa padrão não-twist (ref. [7]),
através do estudo numérico de diversos casos de interesse. Em seguida são
abordadas as variedades deste mapa, para as quais é conhecido o fenômeno de
reconexão de variedades (de acordo com a referência [4]). Este fenômeno, pos-
teriormente é associado a mudanças no transporte e pode portanto fornecer
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informação sobre o mapa quando o caos domina. Finalmente os coe�cientes
de F são calculados para alguns casos exemplares e são introduzidos dois
outros conceitos associados ao transporte, a fração de pontos que atravessam
uma região do mapa e o tempo necessário para que uma dada região �que
sem os pontos colocados inicialmente no seu interior.

Os casos calculados numericamente foram escolhidos por representarem
modelos de comportamento caótico no plasma, permitindo a aplicação da
análise desenvolvida nesta dissertação a dados experimentais.
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Capítulo 2

Plasma

Neste capítulo são apresentadas generalidades sobre plasmas. Algumas
de suas propriedades peculiares são estudadas sucintamente. Dentre as for-
mulações para a descrição do comportamento do plasma, a formulação de
órbitas das partículas será o ponto de partida para a análise do transporte
através da borda de um plasma con�nado magneticamente. Esta formulação
leva aos mapas para o sistema dinâmico, no contexto do modelo utilizado.

2.1 Conceito de plasma

Plasma é a designação de um sistema macroscopicamente neutro, com-
posto por íons (positivos), elétrons e partículas neutras (átomos e molécu-
las), obtido da ionização de gases. Por possuir partículas carregadas em sua
composição, o plasma difere de um gás, devido às interações coulombianas
no primeiro, em contraposição às interações essencialmente dipolares no se-
gundo.

Seja rotulado pelo índice α cada tipo de partícula, qα e nα denotam a
carga e a densidade de número (número de partículas por unidade de volume)
correspondente. Então, a condição de neutralidade macroscópica signi�ca, na
ausência de perturbações externas, que num volume su�cientemente grande
vale: ∑

α

qαnα = 0. (2.1)

5



6 CAPÍTULO 2. PLASMA

Desvios da neutralidade implicam em campos elétricos relativamente inten-
sos. As partículas podem se mover com pouca resistência, como no gás, sendo
os desvios então neutralizados devido ao movimento resultante das partículas
carregadas.

Como os elétrons e íons possuem massas diferentes, as acelerações dos
diversos tipos de partículas serão, em geral, diferentes quando for aplicado
um campo externo, levando a energias cinéticas diferentes e implicando em
temperaturas distintas para cada tipo de partícula.

Um outro efeito característico é a blindagem de cargas localizadas no
interior do plasma. Este efeito está estreitamente relacionado à neutralidade
macroscópica do plasma e esclarece o signi�cado de macroscópico, neste caso.
Quando uma carga de prova é introduzida no plasma, as cargas de sinal
oposto são por esta atraídas. Assim o campo elétrico produzido pela carga
de prova (q) será parcialmente compensado pelo campo produzido devido ao
acumulo de cargas ao seu redor.

Através da teoria cinética dos gases, com a solução da equação de Boltz-
mann1 aplicada à solução da equação de Poisson da eletrostática, pode ser
veri�cado que o potencial gerado pela carga de prova é da forma2:

ϕ =
q

4πε0r
e−r/a. (2.2)

A quantidade a é chamada de raio de Debye. Isto mostra que o potencial de
uma carga de prova é signi�cativo para r < a. Então, além do raio de Debye,
o plasma pode ser considerado macroscopicamente neutro.

2.2 Órbitas de partículas

O restante do presente trabalho será baseado na formulação de órbitas de
partículas, segundo a qual os fenômenos do plasma são analisados de acordo
com seu efeito sobre cada partícula de forma independente, desprezando as
interações entre as partículas e considerando somente as interações destas
com campos externos. Seguindo esta orientação, é útil estudar o movimento

1Conforme a referência [8], p. 78.2Os cálculos são mostrados em detalhe na referência [9], p. 23.



2.2. ÓRBITAS DE PARTÍCULAS 7
de uma partícula carregada em campos eletromagnéticos, servindo este es-
tudo também para precisar conceitos e de�nir alguma notação.

Seja uma partícula de massa m e carga elétrica q, cujo vetor de posi-
ção é dado por ~R num referencial galileano S. Na presença de um campo
eletromagnético, a equação de movimento da partícula é:

m
d~V

dt
= q( ~E + ~V × ~B). (2.3)

Com a separação de componentes em 2.3, surgem as equações:
m

d2X

dt2
= q

(
Ex +

dY

dt
Bz −

dZ

dt
By

)
, (2.4)

m
d2Y

dt2
= q

(
Ey +

dZ

dt
Bx −

dX

dt
Bz

)
, (2.5)

m
d2Z

dt2
= q

(
Ez +

dX

dt
By −

dY

dt
Bx

)
. (2.6)

Para simpli�car a solução, é introduzida a hipótese (a ser considerada
como parte do modelo) de que o campo magnético dominante é representado
por Bz, sendo as outras componentes de ~B muito menores do que esta e
portanto serão desprezadas. Então, omitindo o índice z (Bz = B) as equações
se tornam:

m
d2X

dt2
= q

(
Ex +

dY

dt
B

)
, (2.7)

m
d2Y

dt2
= q

(
Ey −

dX

dt
B

)
, (2.8)

m
d2Z

dt2
= qEz. (2.9)

No caso em que os campos ~E e ~B são constantes, com a de�nição da
freqüência (de Larmor):

ω =
qB

m
, (2.10)

seja:
ϕ = −(ωt + θ), (2.11)
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a trajetória da partícula é dada por3:
X(t) = x(t) + D cos (ϕ), (2.12)
Y (t) = y(t) + D sen(ϕ) (2.13)

e
Z(t) = z(t), (2.14)

com:
x(t) = Cx +

Ey

B
t, (2.15)

y(t) = Cy −
Ex

B
t (2.16)

e
z(t) = Z0 + Vz0t +

qEz

2m
t2, (2.17)

sendo θ, D, Cx, Cy, Z0 e Vz0 constantes dependentes das condições iniciais.
Estes resultados mostram que a partícula executa um movimento circular,

de freqüência ω/2π e sentido dependente do sinal da carga, em torno do ponto
cujas coordenadas são dadas por 2.15, 2.16 e 2.17. Este ponto é chamado de
centro de guia (CG).

Das equações que de�nem a posição do centro de guia, são obtidas para
sua velocidade:

dx

dt
=

Ey

B
, (2.18)

dy

dt
= −Ex

B
(2.19)

e
dz

dt
= Vz0 +

qEz

m
t. (2.20)

Destas, pode ser notado que vale, para a componente da velocidade ortogonal
ao campo magnético:

~v − ~v · ~B

B2
~B =

~E × ~B

B2
≡ ~vd, (2.21)

a velocidade ~vd, com a qual se move a projeção da posição do centro de guia
no plano xy de S, é chamada velocidade de deriva ~E× ~B e não havendo risco
de confusão, simplesmente velocidade de deriva.

3Conforme a referência [10], p. 144.
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Para o con�namento de partículas numa região4 xy o movimento rele-

vante é devido à velocidade de deriva, uma vez que o movimento circular em
torno do centro de guia eventualmente leva de volta as partículas à região
determinada. A velocidade na direção ẑ não é relevante para o con�namento
na referida região xy e não será considerada.

Poderiam ser introduzidas outras derivas, como por exemplo a deriva
devida à curvatura do campo magnético, para uma melhor representação das
condições no plasma (conforme a referência [9]). Entretanto, considerando
evidências experimentais (ref. [1]) que indicam que a deriva dominante para
o transporte na borda do plasma é a deriva ~E × ~B, o objetivo do presente
trabalho é estudar apenas este efeito dominante.

Os efeitos dos termos desconsiderados na solução da equação 2.3 (como
por exemplo dependências temporais do campo elétrico ou outras derivas) não
serão aqui estudados. O esperado é uma descrição realista do comportamento
do plasma sem estas correções.

2.3 Ondas de deriva

Ondas de deriva, de acordo com o uso neste trabalho, são de�nidas como
oscilações em um dos campos que causam a deriva de partículas.

Um modelo para ondas no plasma é a equação de Hasegawa-Mima, dada
por:

∂

∂t
(∇⊥

2φ− φ)− [(∇⊥φ× ẑ) · ∇⊥]

[
∇⊥

2φ− ln

(
n0

ωei

)]
= 0, (2.22)

onde φ é o potencial eletrostático ao qual está sujeito o plasma, ωei = eB/cmi,
mi é a massa de um íon, e:

∇⊥ = x̂
∂

∂x
+ ŷ

∂

∂y
.

Na presença de não-homogeneidades no potencial, a equação de Hasegawa-
Mima admite linearização para pequenas amplitudes.

4Mais precisamente o con�namento de partículas nesta região do plano signi�ca a res-
trição das coordenadas x e y a um certo domínio conveniente, para quaisquer outros valores
de z.
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A onda então se propaga num plasma magnetizado e não-homogêneo (com
densidade n0(x)), com relação de dispersão ω = ~k · ~vd, onde ω é a freqüência
angular da onda, ~k é o seu vetor correspondente e ~vd é a velocidade de deriva
diamagnética (conforme a referência [11]), de�nida por:

~vd = ẑ ×∇ ln (n0cTe/eB)

sendo Te a temperatura dos elétrons e ẑ o vetor perpendicular a ~k.

2.4 Con�namento do plasma

O plasma obtido do aquecimento de um gás a altíssimas temperaturas
(T ∼ 106) deve ser con�nado magneticamente. Surgiram alguns dispositivos
para esta tarefa, entre eles o tokamak (câmara toroidal de con�namento
magnético), que tem sido muito utilizado para estudar o plasma e para buscar
a realização da fusão nuclear controlada.

O tokamak consiste em um toro dentro do qual �ca con�nado o plasma,
seguindo a forma toroidal do recipiente (mas sem entrar em contato com
suas paredes), sendo aplicado um campo magnético externo gerado por uma
corrente elétrica que se desloca ao longo do eixo de simetria do toro. O plasma
se movimenta em torno deste eixo, gerando na direção de seu movimento uma
corrente elétrica (pois os elétrons e íons se movem em sentidos opostos quando
é aplicado um campo elétrico).

O plasma não é apenas um corpo rígido com bordas bem de�nidas e que
não variam temporalmente, mas é um sistema complexo que obedece equa-
ções não-lineares, composto por um grande número de partículas. Portanto
aparecem di�culdades para o seu con�namento. A principal região de inte-
resse, neste trabalho, é a borda, pois é nesta região que o escape de partículas
ocorre.

As partículas escapam pois as equações não-lineares levam a soluções
caóticas (como será observado ao longo deste trabalho) para as suas órbitas,
devido a ondas presentes na borda, ondas (principalmente eletrostáticas) ob-
servadas experimentalmente5. Também escapam devido à difusão por causa

5Conforme a referência [1].
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das colisões entre as partículas e a pequenos defeitos inerentes à fabricação
de peças do tokamak.

Conforme as partículas escapam pela borda, elas colidem com as paredes
do tokamak, diminuindo a densidade do plasma e contaminando sua compo-
sição, di�cultando assim a realização da fusão nuclear controlada.

O tokamak é ilustrado esquematicamente na �gura 2.1 onde também são
de�nidas as coordenadas toroidais convenientes. A partir destas, são feitas
algumas aproximações para o uso de coordenadas cartesianas.

Figura 2.1: Ilustração do tokamak e de�nição das coordenadas toroidais.

Como indicado na �gura 2.1, são usadas três coordenadas para descrever
a posição de um ponto com respeito a uma origem no eixo de simetria,
distante R do centro de um círculo de uma seção transversal do toro e no
mesmo plano de dois destes centros (R é a distância do eixo de simetria a
um destes centros), a saber r, θ e ϕ, respectivamente a coordenada radial, o
ângulo poloidal e o toroidal. O intervalo de interesse para r é: 0 ≤ r ≤ A1,
onde A1, indicado na �gura, é o raio do plasma. Seja a parametrização da
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posição de um ponto de acordo com estas coordenadas, a partir da origem no
eixo de simetria, dada por: ~r = rρ̂+R(ϕ̂× î), onde î é um vetor normalizado
direcionado ao longo do eixo de simetria, ρ̂ ao longo da direção de aumento
de r e ϕ̂ ao longo da direção de aumento de ϕ.

Se R � A1, isto é na escala do problema, qualquer deslocamento apre-
ciável (na escala temporal de interesse) ∆L = R∆ϕ, ao longo da direção
toroidal, implica em uma variação desprezível de ϕ; então é aproximada-
mente válido que a direção ϕ̂ é constante e que o toro seja substituído por
um cilindro, com condições de contorno periódicas. Assim, são obtidas as
relações entre as coordenadas toroidais e cilíndricas:

z = Rϕ,

ρ = r

e θ é mantido sem alterações. O efeito principal da aproximação é desprezar
a curvatura do toróide.

Seja ρ = ρ′ + ρ0. Como na aproximação de coordenadas toroidais por
cilíndricas, seja ρ0 � |ρ′| (região da borda do plasma). Então, qualquer
deslocamento (na escala de deslocamentos apreciáveis ao longo de ρ̂) ao longo
da direção θ̂, ∆l = ρ∆θ implica numa pequena variação de θ.

Lembrando as relações entre as coordenadas cilíndricas e cartesianas
x′ = ρ cos θ, y′ = ρsenθ, z = z. Para valores pequenos de θ e de ρ′ valem:

x′ = ρ0 + ρ′,

y′ = ρ0θ,

com z inalterado (foram tomados apenas os primeiros termos não nulos na
série dos senos e cossenos). Por �m, sejam de�nidas as coordenadas
x = x′ − ρ0 e y = y′ , resultam:

x = ρ′,

y = ρ0θ

e
z = z.

Assim, com condições de contorno periódicas para y, o efeito principal da
aproximação é desprezar a curvatura do cilindro.
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Uma vez caracterizado o plasma e as aproximações sobre sua composição

(descrição de órbitas de partículas sujeitas a campos externos) e sobre as
coordenadas convenientes ao tokamak, será utilizada a deriva ~E × ~B como
forma de introduzir ondas na borda do plasma e transformar o problema do
movimento decorrente no estudo de mapas.
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Capítulo 3

Mapa de Onda de Deriva

Neste capítulo são introduzidos mapas, para estudar a deriva ~E× ~B, que
sofrem as partículas carregadas, num campo magnético uniforme com um
campo elétrico perpendicular ao magnético. A forma mais geral de mapas
a ser tratada será obtida pela introdução de uma superposição de ondas, a
partir da equação para a velocidade de deriva (2.21). Os modelos de potencial
de equilíbrio apresentados levam, em seguida, ao mapa padrão e ao mapa
padrão não-twist.

3.1 Discretização do movimento

Assumindo um campo eletrostático (no plano xy) compatível com as con-
dições do plasma con�nado, o campo possui a forma:

~E = −∇φ(x, y, t). (3.1)
O potencial φ depende apenas do tempo e das coordenadas x e y.

A substituição da equação 3.1 nas equações 2.18 e 2.19 resulta em:
dx

dt
= − 1

B

∂φ

∂y
(3.2)

e
dy

dt
=

1

B

∂φ

∂x
. (3.3)

15
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Sendo H(q, p, t) a hamiltoniana de um certo sistema, onde q e p são as va-
riáveis canônicas conjugadas, as equações de Hamilton são:

dq

dt
=

∂H
∂p

(3.4)
e

dp

dt
= −∂H

∂q
. (3.5)

Comparação entre as equações de Hamilton e as equações 3.2 e 3.3 mos-
tra que o centro de guia, na presença de um tal potencial, forma um sistema
hamiltoniano de 1 grau e meio de liberdade (1 grau de liberdade com hamil-
toniana dependente do tempo), com hamiltoniana:

H(y, x, t) =
φ

B
, (3.6)

com p = x e q = y.
O estudo do movimento de uma partícula em campos eletromagnéticos

será aplicado à descrição de um plasma. Para isto, o plasma será considerado
um conjunto de partículas carregadas. A natureza destas partículas não será
detalhada, pois o movimento estudado será devido à velocidade de deriva,
que independe da carga (q 6= 0) ou da massa das mesmas (conforme a equação
2.21), podem mesmo ser elementos de �uido.

O con�namento do plasma signi�ca, nesta descrição, a limitação das par-
tículas das quais é composto a uma região �nita determinada. Será estudado
um potencial eletrostático com ondas de deriva, sabendo que as ondas de
deriva que surgem de gradientes de densidade num plasma, produzem trans-
porte anômalo de partículas através do campo magnético que as con�na
(conforme a referência [12]).

O potencial a ser estudado é dado por uma superposição de in�nitas ondas
de deriva, de mesma amplitude e um potencial de equilíbrio H(x):

φ(x, y, t) = H(x) +
∞∑

j=−∞

A cos (kyy − jω0t), (3.7)

que pode também ser escrito como:
φ(x, y, t) = H(x) +

∞∑
j=−∞

A[cos (kyy) cos (jω0t) + sen(kyy)sen(jω0t)].
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A série de Fourier da função delta de Dirac, com período T = 2π/ω0 é:

δ(ω0t−2πj) =
1

2π
+

1

π

∞∑
k=1

cos (kω0t),
2πj

ω0

−T

2
≤ t <

2πj

ω0

+
T

2
. (3.8)

Para extender a validade da série a todos os reais, deve ser considerada a
periodicidade da mesma nos intervalos e somar portanto sobre os j, usando
do lado direito o resultado cos (kω0t) = cos (−kω0t), o que leva a:

∞∑
j=−∞

cos (ω0jt) = 2π
∞∑

j=−∞

δ(ω0t− 2πj), −∞ < t < ∞. (3.9)

Com isto e com o uso da igualdade sen(kω0t) = −sen(−kω0t), o potencial se
torna:

φ(x, y, t) = H(x) + 2πA cos (kyy)
∞∑

j=−∞

δ(ω0t− 2πj). (3.10)

Para (j−1)T < t < jT apenas o termo H(x) é diferente de zero, de forma
que x(t) para t neste intervalo é constante, pela equação 3.2 e será denotado
por:

x(t) = xn, (n− 1)T < t ≤ nT, (3.11)
com a de�nição:

x(nT ) = lim
t→nT−

x(t) = xn, (3.12)
para que a função �que de�nida neste ponto, visto que a posição deve estar
de�nida para todos os instantes. Não é possível exigir a continuidade de
x(t), pois a simpli�cação de um potencial impulsivo distorce o problema.
Para y(t), de acordo com a equação 3.3, vale:

y(t) = yn +
1

B

dH

dx

∣∣∣
x=xn

(t− nT ), (n− 1)T < t ≤ nT, (3.13)
onde analogamente ao caso de x(nT ) é feita a de�nição:

y(nT ) = lim
t→nT−

y(t) = yn. (3.14)

As diferenças entre xn+1 e xn, yn+1 e yn, devem ser obtidas integrando as
equações de movimento (3.2 e 3.3) no intervalo: nT − ε < t < (n + 1)T − ε,
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com ε → 0 e o potencial dado pela equação 3.10, ou seja:

xn+1 = xn + lim
ε→0

∫ (n+1)T−ε

nT−ε

2πAky

B
sen(kyy) ·

·
∞∑

j=−∞

δ(ω0t− 2πj)dt,

yn+1 = yn + lim
ε→0

∫ (n+1)T−ε

nT−ε

( 1

B

dH

dx
+

2πA

B
cos (kyy) ·

·
∞∑

j=−∞

δ(ω0t− 2πj)
)
dt.

O cálculo destas integrais leva às equações para o mapa:

xn+1 = xn +
2πAky

ω0B
sen(kyyn), (3.15)

yn+1 = yn +
2π

ω0B

dH

dx

∣∣∣
x=xn+1

. (3.16)

As equações 3.15 e 3.16 descrevem a posição do centro de guia, no plano
xy, a cada período T . Estas equações representam o mapa que será utilizado
para descrever o movimento do centro de guia, para um dado potencial de
equilíbrio H(x).

3.2 Propriedades dos mapas

Mapa é um sistema de duas equações a diferenças (ou seja, uma relação
recursiva). Ocasionalmente será usado o termo mapa para o grá�co produzido
por este sistema de equações, obtido a partir de um conjunto de pontos
iniciais que são iterados um certo número de vezes.

Conforme a referência [13], transformações canônicas preservam a área
e a evolução temporal é uma transformação canônica. Desta forma, para
qualquer sistema hamiltoniano, o jacobiano entre variáveis canônicas (pi e
qi) em instantes distintos deve valer 1.
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Para um sistema de um grau de liberdade (duas variáveis canônicas p e

q) o jacobiano assume a forma:

J = det

(
∂pn+1

∂pn

∂pn+1

∂qn
∂qn+1

∂pn

∂qn+1

∂qn

)
. (3.17)

Valendo as equações 3.15 e 3.16, com p = x e q = y e com as de�nições:
A(yn) =

(
2πAky

2

ω0B

)
cos (kyyn) (3.18)

e
B(xn+1) =

(
2π

ω0B

)(
d2H

dx2

) ∣∣∣
x=xn+1

(3.19)
o jacobiano se torna:

J = det

(
1 A(yn)

B(xn+1) 1 +A(yn)B(xn+1)

)
= 1, (3.20)

con�rmando que o mapa, resultando de um sistema hamiltoniano, conserva
a área.

Como explicado na seção 2.4, as coordenadas cartesianas são associadas às
coordenadas toroidais, para explicitar a aplicação do mapa a um tokamak.
Tendo em vista a associação de y com o ângulo poloidal, foram impostas
condições de contorno periódicas sobre y à equação 3.16 e às equações que
desta são obtidas, a saber 3.47 e 3.53.

O mapa dado pelas equações 3.15 e 3.16 possui a forma:
pn+1 = pn + f(qn), (3.21)
qn+1 = qn + α(pn+1), mod 1. (3.22)

A quantidade α é denominada número de rotação, sendo a razão das freqüên-
cias dos ângulos, para a hamiltoniana integrável correspondente (sistema não-
perturbado, sem ondas de deriva), quando o problema é colocado na forma de
uma hamiltoniana com dois graus de liberdade (sem dependência temporal)
utilizando variáveis de ação-ângulo1.

1De acordo com a referência [5]. Para a transformação para dois graus de liberdade,
eliminando o tempo, página 15. Para a relação entre o número de rotação e as freqüências,
página 164.
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Podem ser diferenciados dois tipos de mapas, no que diz respeito a α. O
primeiro é o chamado mapa twist para o qual α é uma função monotônica
de p, valendo:

dα

dp
6= 0, ∀ p ∈ D (3.23)

onde D é o domínio da variável p. O segundo tipo é o chamado mapa não-
twist, para o qual a condição 3.23 é violada.

Esta condição tem grande in�uência na forma do mapa. No primeiro
caso, um exemplo de α linear é mostrado na �gura 3.1. O segundo caso é
exempli�cado para α = 1− p2, mostrado na �gura 3.2.

Figura 3.1: Número de rotação para mapa twist, α = p.

Das equações para o mapa na forma 3.21 e 3.22 �ca evidente que, para o
número de rotação monotônico, apenas um valor de α corresponde a cada p e
q evolui, conforme o mapa é iterado, de forma distinta para cada p diferente,
o que implica em uma evolução distinta também para p.

No caso não-monotônico, pode haver mais de uma valor de p para cada α

e no exemplo mostrado na �gura 3.2 que corresponde ao mapa padrão não-
twist, há dois valores. Isto implica, como será veri�cado numericamente, em
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Figura 3.2: Número de rotação para mapa não-twist, α = 1− p2.

um tipo de simetria na ocorrência de estruturas como cadeias (dimerizadas)
de ilhas, com respeito a p = 0.

Uma das características principais de ummapa são seus pontos periódicos.
Representando o par p, q por um vetor:

un =

(
pn

qn

)
(3.24)

e as transformações do mapa (equações 3.21 e 3.22) pelo operador T de tal
forma que:

un+1 = T(un), (3.25)
um ponto periódico �ca de�nido por:

Tm(u∗n) = u∗n, (3.26)
onde m é o menor valor inteiro positivo para o qual vale a igualdade. Assim,
m é denominado período do ponto periódico.

O ponto periódico é denominado ponto �xo se m = 1, neste caso:
T(u∗n) = u∗n. (3.27)
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O ponto �xo pode ser escrito também utilizando x = p e y = q, equivalente-
mente:

xn+1 = xn, (3.28)
yn+1 = yn, mod 1. (3.29)

Estes pontos podem ser classi�cados de acordo com a sua estabilidade,
que é determinada pela linearização do mapa em torno do ponto �xo. Sendo
u∗ um ponto �xo, um ponto próximo será dado por:

u = u∗ + ∆u,

neste caso a linearização (mantendo apenas termos de primeira ordem em
∆u) se escreve como:

∆un+1 = J∆un, (3.30)
onde J é a matriz jacobiana calculada no ponto �xo (o determinante
J = detJ é o jacobiano de�nido pela equação 3.20).

Os auto-valores da matriz J, calculados no ponto �xo em questão são
dados por:

λ1,2 =
TrJ
2
± i

√
1−

(TrJ
2

)2

, (3.31)
de onde pode ser veri�cado que λ1λ2 = J = 1 e que λ1 + λ2 = TrJ, sendo
que TrJ ∈ R. Mais explicitamente TrJ = 2 + AB com A e B dados pelas
equações 3.18 e 3.19 respectivamente.

Há três possibilidades para os valores de λ1,2. Sejam então as de�nições:
• O ponto é elíptico se valer:

λ1,2 = e±iσ, (3.32)
com:

TrJ = 2 cos σ (3.33)
e

|TrJ| < 2. (3.34)
O movimento linearizado (cf. a referência [5], página 205) em torno do
ponto elíptico então é dado por elipses. Os pontos elípticos podem ser
reconhecidos, no mapa, por pontos cercados de ilhas (para pequenas
distâncias estas são elipses).
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• O ponto é hiperbólico se valer:

λ2 = λ1
−1 (3.35)

com λ1,2 ∈ R e:
|λ1,2| = e±σ (3.36)

e também
|TrJ| = |2 cosh σ| > 2. (3.37)

As iterações dos pontos póximos ao ponto hiperbólico seguem hipérbo-
les, com os pontos iterados permanecendo em um dos ramos ou alter-
nando entre os dois.

• Caso:
λ1 = λ2 = ±1, (3.38)

é dito que o ponto �xo sofre uma transição entre a estabilidade e a ins-
tabilidade. Seja então denominado ponto de transição (ou parabólico).

Assim pode ser mostrado que2 o movimento pode ser classi�cado com
respeito a sua estabilidade, de acordo com o comportamento dos pontos
em torno de um ponto �xo, através dos auto-valores da matriz J. Uma
classi�cação análoga pode ser feita para pontos periódicos em geral.

Muitos sistemas em mecânica clássica apresentam comportamento desor-
denado, devido a suas equações não-lineares. Quando o movimento evolui de
maneira muito diferente, para condições iniciais aproximadamente iguais é
dito que há caos neste sistema ou que o movimento é caótico. Neste caso o sis-
tema é muito sensível a condições iniciais e sendo estas conhecidas com uma
precisão �nita, o movimento se torna imprevisível e mostra comportamento
aparentemente aleatório apesar de se tratar de um sistema determinístico.

O mapa correspondente a este sistema também re�ete seu comportamento
caótico, através de regiões onde os pontos não se distribuem em curvas (de
nível ou ilhas), mas se apresentam com uma distribuição desordenada. Pos-
teriormente, através de exemplos, serão reconhecidas estas regiões. Para os
propósitos deste trabalho, esta de�nição, ainda que imprecisa, será su�ci-
ente pois servirá para indicar as regiões de onde é interessante calcular o
transporte, ou para indicar o comportamento do plasma em dado local.

2Conforme a referência [5], página 205.
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A de�nição de trajetória caótica pode se tornar mais precisa, com o auxílio
do chamado expoente de Liapunov [13]. A divergência entre duas trajetórias
separadas inicialmente por uma distância d0 é medida pela distância num
instante t posterior que é dada por:

d(t) ∼ d0e
λt. (3.39)

O coe�ciente λ é chamado expoente de Liapunov.
Para λ > 0 as trajetórias são caóticas. Se o sistema é descrito por um

mapa, então a de�nição é modi�cada para:
d(n) ∼ d0e

λn, (3.40)
onde n é o número da iteração.

3.3 Potenciais de equilíbrio

H(x) é de�nido como o potencial de equilíbrio, isto é, a parte do potencial
que não é composta de ondas de deriva na equação 3.7. Isto implica que
a forma deste potencial determina a forma do campo elétrico dominante
(conforme a equação 3.1).

Para que o campo elétrico (e o mapa) �que determinado, é necessário
conhecer a forma de H(x). Serão estudados dois modelos, a saber:

H(x) = bx2 (3.41)
e

H(x) = c1x + c2x
3. (3.42)

Se H(x) for expresso pela equação 3.41 (caso A), fazendo a transformação:
x′ =

2bky

ω0B
x, (3.43)

para x e usando a equação:
y′ =

ky

2π
y, (3.44)

para y, com a de�nição:
K =

4πbAky
2

(ω0B)2 , (3.45)
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segue o mapa padrão:

x′n+1 = x′n + K sen(2πy′n), (3.46)
y′n+1 = y′n + x′n+1. (3.47)

Para H(x) dado pela equação 3.42 (caso B), com c1 < 0 e c2 > 0, resultam,
com a transformação para x:

x′ =

√
3c2

−c1

x, (3.48)
para y:

y′ =
−ky

2π
y (3.49)

e das de�nições:
a =

−c1

ω0B
(3.50)

e
b =

2πAky

ω0B

√
3c2

−c1

, (3.51)
as equações para o mapa padrão não-twist:

x′n+1 = x′n − bsen(2πy′n), (3.52)
y′n+1 = y′n + a(1− x′n+1

2
). (3.53)

As equações para os mapas foram obtidas através da deriva ~E× ~B. Foi in-
troduzido o modelo a ser utilizado, de uma superposição de in�nitas ondas de
deriva, que levaram à forma geral do mapa para um potencial qualquer H(x).
Algumas propriedades de mapas, que serão utilizadas nos demais capítulos,
foram introduzidas e por �m foram mostradas as formas de potencial a se-
rem estudadas, estas que levam ao mapa padrão e ao mapa padrão não-twist.
Estes mapas foram escolhidos pois apresentam características desejáveis para
um modelo de tokamak, exibem barreiras e o transporte variando de acordo
com os parâmetros das ondas de deriva, além de haver grande quantidade
de informação sobre estes mapas na literatura. No próximo capítulo será
estudado o mapa padrão, o primeiro e mais conhecido destes e que serve de
aproximação para outros mapas sob determinadas condições.



26 CAPÍTULO 3. MAPA DE ONDA DE DERIVA



Capítulo 4

Mapa Padrão

Neste capítulo são estudados o mapa padrão e o transporte num sistema
por ele descrito. A evolução do sistema é mostrada através de grá�cos das
órbitas no mapa a cada período T , conforme o parâmetro K é variado. A par-
tir destes grá�cos são identi�cadas características do mapa. São localizados
os pontos hiperbólicos e o transporte em regiões caóticas é calculado. Neste
capítulo são de�nidos conceitos gerais que serão utilizados posteriormente.

4.1 Evolução do sistema

Retomando as equações para o mapa padrão (3.46 e 3.47):
xn+1 = xn + K sen(2πyn), (4.1)

yn+1 = yn + xn+1, mod 1, (4.2)
pode ser notado que este mapa possui número de rotação monotônico, mos-
trado na �gura 3.1. Após alguns testes foi escolhido como domínio (onde
aparecem as propriedades mais interessantes) para as variáveis do mapa:
0 ≤ x ≤ 1 e 0 ≤ y < 1.

Os pontos �xos são dados, para este mapa, por x = n, y = 0 ou y = 0, 5

com n ∈ Z, de acordo com as equações 3.28 e 3.29. Como o intervalo de
interesse a ser estudado para x é 0 ≤ x ≤ 1, os pontos �xos neste intervalo
possuem x = 0 ou x = 1.

27
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Para obter os mapas (�guras) desta seção, foi seguido o procedimento:
pontos iniciais foram distribuídos numa grade retangular, de lados lx e ly
a partir de um vértice inicial P0 = (x∗; y∗) determinado, com espaçamento
uniforme entre os pontos, espaçamento horizontal: ∆y = ly/(Ny − 1), ver-
tical: ∆x = lx/(Nx − 1) (para Nx 6= 1 ou Ny 6= 1; se não valer alguma
desigualdade, não há espaçamento na dada direção e os pontos �cam dis-
postos ao longo do segmento com a correspondente coordenada do vértice
constante), sendo que N = NxNy representa o número total de condições
iniciais. Cada ponto inicial nesta grade foi iterado um certo número (i) de
vezes, tal qual foi considerado mais conveniente para a visualização, todas as
iterações foram marcadas no grá�co (inclusive as próprias condições iniciais).
Eventualmente foi utilizada mais de uma grade retangular, para melhorar o
aspecto do grá�co, mas isto será indicado conforme a necessidade.

Pode ser observado o comportamento dos pontos obtidos do mapa vari-
ando o parâmetro K. Inicialmente, para K pequeno, é observado um mapa
composto predominantemente por curvas de nível, na �gura 4.1. Uma curva
de nível é uma curva aberta que divide o mapa, se extendendo por todo o
domínio de y, podendo haver várias próximas e que constituem uma bar-
reira, visto que pontos acima ou abaixo de uma curva deste tipo não podem
atravessá-la. Por outro lado, uma ilha é uma curva fechada, que separa
uma região �nita (que não se extende por todo o domínio de y ou de x) do
mapa das demais regiões (mais precisamente uma das curvas fechadas de um
conjunto, em torno de um ponto elíptico).

A �gura 4.1 foi feita utilizando lx = ly = 1, P0 = (0; 0), Nx = 12, Ny = 1

e i = 2000. Nesta �gura as condições iniciais foram destacadas. O mapa
possui ilhas, apesar de não estarem perceptíveis na �gura 4.1. Isto �ca mais
evidente para K = 0, 04, como é mostrado na �gura 4.2. Neste caso surgem
três cadeias de ilhas, uma central e duas em torno desta, entre as quais
existem curvas de nível.

Para a �gura 4.2 foram utilizados lx = 1, ly = 0, 4, P0 = (0; 0, 3), Nx = 9,
Ny = 4 e i = 3000. Novamente as condições iniciais foram destacadas.

Aumentando o valor de K para K = 0, 125, como mostrado na �gura 4.3,
surgem diversas cadeias de ilhas e ainda restam muitas curvas de nível, mas
aparecem regiões caóticas em torno das ilhas superior e inferior. Lembrando
que de acordo com a seção 3.2 a região será considerada caótica se posuir
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Figura 4.1: Mapa Padrão, K = 10−3.

Figura 4.2: Mapa Padrão, K = 0, 04.

distribuição desordenada de pontos.
O caos se espalha pelo mapa, com o aumento de K, de forma que para
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Figura 4.3: Mapa Padrão, K = 0, 125.

K = 0, 15464 . K∗ (localizado com o auxílio da referência [6], página 83)
restam apenas dois conjuntos de curvas de nível. Se K for aumentado ainda
mais estes são rompidos e pontos inicialmente em regiões inferiores podem
chegar a regiões superiores e reciprocamente. Por esta razão K∗ é chamado
de coe�ciente crítico. O grá�co correspondente é mostrado na �gura 4.4 a.

O próximo grá�co, 4.4 b mostra a situação após a quebra das últimas
curvas de nível, para K = 0, 25. Pode ser notado que permanecem diversas
ilhas, mas o caos domina o mapa.

Muitas ilhas desaparecem quando K chega a K = 0, 5, permanecendo
quatro ilhas e o restante do mapa é caótico, conforme a �gura 4.4 c. Pos-
teriores aumentos de K levam ao desaparecimento das ilhas e �nalmente o
mapa se torna completamente caótico. A situação de caos global é mostrada
na �gura 4.4 d, para K = 4.



4.2. TRANSPORTE 31
(a) (b)

K ≈ 0, 15464 K = 0, 25

(c) (d)

K = 0, 5 K = 4

Figura 4.4: Evolução do mapa padrão.
4.2 Transporte

O transporte mais relevante para o con�namento do plasma (num toka-
mak) é aquele que ocorre através de sua borda, ou seja, pela direção x. Desta
forma, seja de�nido o desvio quadrático médio das posições pela equação:

σ2 =
N∑

j=1

(xn
(j) − x0

(j))2

N
−

[
N∑

j=1

(xn
(j) − x0

(j))

N

]2

, (4.3)

onde n é o número da iteração (que é equivalente ao tempo) a partir do ponto
inicial identi�cado pelo índice 0, N é o número de pontos iniciais considerados
na região onde se deve determinar o desvio, j distingüe os pontos considerados
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uns dos outros (a partir da classi�cação dos pontos iniciais).
Como o plasma é um �uido (com propriedades particulares, conforme

a seção 2.1) e para um �uido o desvio quadrático médio é proporcional ao
produto do tempo pelo coe�ciente de difusão1, será utilizado como principal
fonte de informação sobre o transporte o desvio quadrático médio, de�nido
pela equação 4.3. No caso de �uidos o transporte é difusivo. Para desvios
deste tipo de transporte é utilizado o termo transporte anômalo.

A análise do transporte será feita com o ajuste de uma função do tipo:
F(n) ≡ βnα (4.4)

aos dados numéricos (valores de σ2 e os valores de n correspondentes), sendo
então possível classi�car os regimes de transporte e estudar as variações dos
coe�cientes com os parâmetros dos mapas.

Com o ajuste de F(n) o transporte é classi�cado em três casos, a saber:
α > 1 para o qual o transporte é classi�cado como super-difusivo, α = 1

e o transporte é difusivo (como no caso do �uido) ou α < 1 sendo então o
transporte sub-difusivo. A observação do transporte anômalo na borda do
plasma será melhor descrita para parâmetros dos mapas para os quais α > 1.
Caso sejam encontrados parâmetros e regiões que levem a α < 1 pode ser
considerado que tais combinações de fatores levam a um melhor con�namento
do plasma.

Caso o transporte seja difusivo, para que β seja proporcional ao coe�-
ciente de difusão deve ser avaliado o comportamento assintótico, dado por
limn→∞ σ2, pois o transporte num �uido considera pontos para r →∞, que
precisam de um tempo muito grande para que sejam atingidos. Enquanto
a equação 4.4 de�ne o coe�ciente de difusão local, para avaliar o comporta-
mento assintótico, na prática, serão eliminadas as primeiras iterações. Ex-
tendendo esta noção de comportamento assintótico a casos com α qualquer,
o ajuste de F(n) será feito a partir de n > n∗, com n∗ um valor �xo a ser
determinado (n∗ ∼ 103), de forma que seja satisfeita a hipótese de eliminação
do comportamento não-assintótico.

Para o cálculo numérico, pontos foram inicialmente distribuídos numa
grade retangular, como no procedimento para os mapas, explicado no iní-

1Conforme a referência [14], página 235.
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cio da seção 4.1. Entretanto, o valor de σ2 foi calculado, de acordo com
a fórmula 4.3, a cada iteração. Sendo obtido o valor de σ2(n) como fun-
ção de n, o número da iteração, foi feito um ajuste seguindo o método dos
mínimos quadrados2, de uma função da forma dada pela equação 4.4, aos
valores numéricos obtidos. Seguindo a orientação deste trabalho, de estudar
o transporte através da borda do plasma, os casos de interesse ocorrem para
K > K∗, quando não há mais curvas de nível no mapa.

Considerando o caso K = 0, 17, pode ser observado no mapa a seguir a
distribuição dos pontos, após i = 4000 iterações. O procedimento seguido
para sua obtenção foi ligeiramente diferente. Pontos foram inicialmente dis-
tribuídos ao longo de duas grades retangulares (destacadas por cores diferen-
tes) em duas regiões do mapa, para que fosse observada, após o dado número
de iterações, a distribuição de pontos e seu comportamento na região onde
estavam as últimas curvas de nível (denominada daqui por diante de zona
central) para K = K∗.

A �gura 4.5 mostra esta distribuição. Os pontos inicialmente abaixo da
zona central (colocados no retângulo em azul claro) são mostrados em azul.
Os pontos inicialmente acima da zona central (em verde) são mostrados em
vermelho.

É clara a mistura de pontos originalmente acima e abaixo da zona central,
explicitando a quebra das últimas curvas de nível e possibilitando a represen-
tação do comportamento observado no tokamak, quando ocorre o transporte
de partículas para além da borda do plasma.

O cálculo de σ2 como função de n leva à �gura 4.6. Os pontos foram
inicialmente distribuídos em uma grade uniforme, como na obtenção dos
mapas (início da seção 4.1) com vértice inicial P0 = (0, 27; 0, 27) e com lx =

ly = 0, 01. Foram utilizados N = 2500 pontos iniciais distribuídos na grade.
Na �gura são mostrados 5000 pontos (em azul). Para o ajuste da fun-

ção F(n), dada pela equação 4.4, foram utilizados os últimos 2000 pontos
(3001 ≤ n ≤ 5000) com o objetivo de obter o comportamento assintótico.
Tal intervalo para n foi escolhido pois a distribuição de pontos sugere um

2O software utilizado, GNUPLOT, ajusta a função aos dados de acordo com uma versão
do método dos mínimos quadrados, a incerteza foi estimada de acordo com um modelo
linear.



34 CAPÍTULO 4. MAPA PADRÃO

Figura 4.5: Mapa Padrão, K = 0, 17.

comportamento comum a este conjunto, sendo adequado que o ajuste con-
sidere todos eles. Este ajuste de F(n) levou a coe�cientes, para K = 0, 17;
α = 0, 2244(21) e β = 0, 01175(20). Os valores de σ2 são mostrados entre
0 ≤ n ≤ 5000 e a função ajustada apenas no seu intervalo de validade. Deve
ser enfatizada a possibilidade de variação dos coe�cientes do ajuste de acordo
com o intervalo para n.

O mapa, para este valor de K, apresenta transporte sub-difusivo, pois
α < 1. Este é então um bom exemplo de combinação de parâmetros para
os quais o con�namento do plasma é bastante melhorado, com respeito ao
comportamento difusivo3.

Utilizando 4200 ≤ n ≤ 5000 (pois a distribuição de pontos exibe um
comportamento comum neste intervalo), com a mesma grade de pontos ini-
ciais, são obtidos os valores dos coe�cientes para K = 0, 25, α = 0, 98932(58)

e β = 0, 0017591(84) transporte próximo ao difusivo. Com o uso do inter-
valo 4100 ≤ n ≤ 5000 para K = 0, 5 os coe�cientes são α = 0, 9112(16) e
β = 0, 2179(29) transporte próximo ao difusivo, os mapas para estes valores

3Valores de K < K∗ apresentam curvas de nível que impedem o transporte de partículas
e portanto não fornecem uma descrição muito realista do plasma.
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Figura 4.6: Desvio quadrático médio para o Mapa Padrão, K = 0, 17, dados
(pontos em azul) e ajuste (curva vermelha).

de K são mostrados nas �guras 4.4 b e c respectivamente.
Para K = 4, o grá�co 4.7, análogo ao 4.6, mostra os valores de σ2 e

do ajuste correspondente a todos os pontos. Os valores dos coe�cientes são
α = 0, 99362(45) e β = 11, 340(42), que correspondem a um transporte
próximo ao transporte difusivo, com um coe�ciente de difusão mais alto do
que os casos anteriores.

Os valores dos coe�cientes de transporte obtidos são mostrados na tabela
4.1.

Os dados da tabela mostram que o expoente α tem variações conforme
K é aumentado, devido à presença de ilhas no mapa. Há in�uência devido à
região escolhida como origem dos pontos, que representa apenas uma fração
da área do mapa, determinada pelo domínio das variáveis x e y. Entretanto,
conforme o caos se estabelece, o coe�ciente β tende a aumentar conforme
K aumenta, enquanto o expoente α se aproxima de 1, caso de transporte
difusivo.
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Figura 4.7: Desvio quadrático médio para o Mapa Padrão, K = 4, dados
(pontos em azul) e ajuste (curva vermelha).

K α β

0,17 0,2244(21) 0,01175(20)
0,25 0,98932(58) 0,0017591(84)
0,5 0,9112(16) 0,2179(29)
4 0,99362(45) 11,340(42)

Tabela 4.1: Coe�cientes de transporte obtidos para o mapa padrão.

Foram estudadas propriedades gerais de mapas, como ilhas, curvas de
nível e caos, estas aplicadas ao mapa padrão. Também foram introduzidos
conceitos relacionados ao transporte de partículas e estes aplicados ao mapa,
sendo obtidos resultados interessantes para o con�namento de plasmas caso
o mapa padrão seja válido para alguma combinação de parâmetros num toka-
mak. Em seguida serão aplicados os conceitos gerais de mapas e transporte
ao mapa padrão não-twist.



Capítulo 5

Mapa Padrão Não-Twist

O mapa padrão não-twist e o transporte que ocorre neste mapa são os
objetos de estudo deste capítulo. Os regimes do mapa são estudados através
de grá�cos das órbitas dos centros de guia no mapa a cada período T . Ao
contrário do mapa padrão, este mapa possui dois parâmetros independentes.
São estudados casos que exempli�cam tipos de regime descritos pelo mapa.
Para estes casos, com o auxílio dos respectivos grá�cos, são reconhecidas
regiões caóticas e localizadas as curvas de nível. A partir da localização dos
pontos hiperbólicos são obtidas as suas variedades e estudada a estrutura das
mesmas. O transporte é calculado, sendo relacionado com a disposição das
variedades.

5.1 Características principais

O uso de um polinômio cúbico para H(x) leva ao Mapa Padrão Não-Twist
(MPNT), conforme obtido na seção 3.3. As equações para o mapa são:

xn+1 = xn − bsen(2πyn), (5.1)

yn+1 = yn + a(1− xn+1
2), mod 1. (5.2)

Após alguns testes, foi escolhido como domínio para as variáveis do mapa:
−2 ≤ x ≤ 2 e −0, 5 ≤ y < 0, 5.

37
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De acordo com as equações 3.28 e 3.29, seus pontos �xos são dados por:

x∗ = ±
√

1− n/a, (5.3)
com n ∈ Z tal que n/a ≤ 1 e y∗ = −0, 5 ou y∗ = 0.

Este mapa exibe algumas características que não �guram no mapa pa-
drão. Como será veri�cado, existem regiões de concentração de pontos que
resultam da quebra de curvas de nível. Também será veri�cada a ocorrência
de reconexão de separatrizes, que leva ao surgimento de cadeias dimerizadas
de ilhas e à colisão de pontos �xos, chegando em seguida à aniquilação das
cadeias de ilhas. Estas características não estavam presentes no mapa padrão
devido ao fato de neste último ser monotônico o número de rotação.

O mapa apresenta uma simetria, conforme discutido na seção 3.2 pp.
20 e 21, a saber, pontos (xn, yn) e (x′n, y

′
n) tais que x′n = −xn e y′n =

yn ± 0, 5 evoluem pelo mapa para pontos com x′n+1 = −xn+1 e y′n+1 =

yn+1 ± 0, 5, como pode ser veri�cado imediatamente pelas equações 5.1 e
5.2. Isto signi�ca que o mapa é idêntico sob as transformações p → −p e
q → q ± 0, 5 (lembrando as correspondências entre p e x e entre q e y, pp.
21 e 22) ou equivalentemente estas transformações formam uma simetria do
mapa padrão não-twist.

A condição 3.23 é violada na linha x = 0, portanto desvios de compor-
tamento com respeito ao mapa padrão são esperados na região onde x ≈ 0.
O número de rotação para o mapa padrão não-twist é exempli�cado pela
�gura 3.2, para a = 1 (e p = xn+1).

Neste mapa é possível discernir, no que se refere aos deslocamentos das
partículas inseridas (mais precisamente dos centros de guia das partículas),
alguns casos com clareza. O primeiro a ser notado ocorre quando os pa-
râmetros são pequenos (tais que as curvas de nível não foram quebradas),
conforme a �gura 5.1 (todos os grá�cos desta seção foram feitos conforme a
descrição do início da seção 4.1). As condições iniciais foram destacadas.

A �gura 5.1 foi obtida com o uso de N condições iniciais e mostra que
as partículas, uma vez colocadas numa certa posição, se mantém com x

praticamente constante e com y variando (pode ser notado que a = 104 · b).
Além disto, para esta �gura foram utilizados Nx = 14, Ny = 13 e i = 1000.

Um pouco mais interessante é o caso para o qual aparecem ilhas, mostrado
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Figura 5.1: Mapa padrão não-twist, a = 10−2, b = 10−6.

Figura 5.2: Mapa padrão não-twist, a = 0, 1, b = 0, 02.

na �gura 5.2, quando os dois parâmetros são aumentados. Podem ser notados
pontos elípticos e as ilhas em torno destes, bem como pontos hiperbólicos e
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curvas de nível. Para esta �gura foram utilizadas cinco grades de pontos
iniciais (as condições iniciais estão marcadas com x no grá�co). Duas têm
Nx = 3, Ny = 1 e i = 1000, para os vértices colocados em P0 = (x0; y0) =

(−2;−0, 5) e (1, 4;−0, 5) com lx = 0, 65 e lx = 0, 6 respectivamente (em
todos os casos ly = 1). Uma grade possui Nx = 4, Ny = 1 e i = 2500, com o
vértice em P0 = (−0, 7;−0, 5) com lx = 1, 2. Outras duas possuem Nx = 3,
Ny = 5 e i = 2500, lx = 0, 4 para os vértices colocados em P0 = (−1, 2;−0, 5)

e (0, 8;−0, 5).
A origem das duas cadeias de ilhas é o fato de não ser monotônico o

número de rotação do mapa (ref. [7]), ao contrário do que ocorre com o mapa
padrão, como visto na seção 3.2. Os dois casos precedentes possuem apenas
curvas, não sendo preenchida caoticamente nenhuma região bidimensional
(vísivel) do mapa1.
(a) (b)

Mapa para−2 ≤ x ≤ 2. Cadeias centrais em detalhe.

Figura 5.3: Mapa padrão não-twist, a = 1, 07, b = 0, 055

Com o aumento dos valores dos coe�cientes aparecem outras caracte-
rísticas deste mapa, a saber, surgem regiões caóticas em torno de pontos
hiperbólicos, enquanto muitas curvas de nível e ilhas permanecem. A �gura
5.3 a mostra além destas regiões caóticas duas cadeias centrais de ilhas.

As separatrizes para estas cadeias não coincidem como �ca evidente pelas
1Conforme visto na seção 3.2, a região é caótica se possuir distribuição desordenada

de pontos, tal que os pontos não estejam dispostos em curvas mas preencham a região de
forma irregular.
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curvas de nível que separam as duas. As cadeias podem ser vistas em maior
detalhe na �gura 5.3 b, onde aparecem destacadas, sendo os parâmetros os
mesmos utilizados na �gura 5.3 a.

A partir desta situação ocorrem dois fenômenos notáveis com as cadeias
centrais. Com a diminuição sucessiva de a, mantendo b = 0, 055, são obtidas
as �guras 5.4 a a 5.4 d.
(a) (b)

a ≈ 1, 05668, b = 0, 055 a = 1, 04, b = 0, 055

(c) (d)

a = 1, b = 0, 055 a = 0, 98, b = 0, 055

Figura 5.4: Processo de reconexão-colisão no mapa padrão não-twist
A �gura 5.4 a mostra a reconexão das separatrizes das duas cadeias, ou

seja as duas separatrizes se tornam uma, para a ≈ 1, 05668. Diminuindo um
pouco mais o valor de a, ocorre a troca dos pontos hiperbólicos pertencentes
às cadeias superior e inferior, surgindo as cadeias dimerizadas de ilhas, no
caso b, a = 1, 04.
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Com posterior diminuição de a, para a = 1 (caso c), como resulta da

equação 5.3, os pontos �xos com mesmo valor de y e com valores opostos de
x coincidem, sendo o fato descrito como colisão de pontos �xos (colisão entre
um ponto hiperbólico e um ponto elíptico). Por �m, não há mais cadeias
centrais de ilhas para a < 1, as duas cadeias se aniquilaram e a situação é
mostrada na �gura 5.4 d.

Como o espaço de parâmetros do mapa é bidimensional, algumas ca-
racterísticas interessantes são obtidas com a variação dos dois parâmetros
simultaneamente. A �gura 5.5 mostra o mapa para a = 0, 2, b = 0, 2. Pontos
periódicos surgem com períodos m > 1 (1 = período do ponto �xo), corres-
pondentemente surgem cadeias com números pares de ilhas. Também podem
ser notadas regiões caóticas e pontos hiperbólicos em meio a algumas destas
regiões (como pode ser veri�cado a partir da equação 5.3 com n = 0).

Figura 5.5: Mapa padrão não-twist, a = 0, 2, b = 0, 2.

Outro regime característico do mapa é encontrado com a variação dos
dois parâmetros. A �gura 5.6 a, mostra o mapa para a = 0, 4, b = 0, 5. Com
o aumento de a e de b, surgem grandes regiões onde o caos domina, acima
e abaixo de curvas de nível centrais. Nestas regiões caóticas encontram-se
imersas algumas ilhas.
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Com a = 0, 4, o aumento de b para b = 0, 89 . b∗, valor pouco menor do

que o necessário para romper a última barreira central, é obtida a �gura 5.6
b. Podem ser observadas algumas ilhas ainda e o caos domina a maior parte
do mapa.
(a) (b)

a = 0, 4, b = 0, 5 a = 0, 4, b = 0, 89

(c) (d)

a = 0, 3978873577, b = 1 a = 0, 3060671983, b = 1, 3

Figura 5.6: Modelos de comportamento do mapa padrão não-twist.
Este valor crítico de b foi encontrado aproximadamente (para b = 0, 95 a

barreira já está rompida), entretanto, como há dois parâmetros, este valor de
b∗ está associado a um a∗ determinado. É esperado que pares de parâmetros
críticos portanto ocorram em grande número (possivelmente numa curva b∗ =

f(a∗)), uma vez que as barreiras centrais ocorrem para valores de a e b

variados e podem eventualmente ser rompidas com a variação de um dos
parâmetros. Pode ser notada uma região de concentração de pontos em
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torno da barreira central.

Variando os parâmetros ainda mais, é obtida a �gura 5.6 c que mostra,
após a quebra da última curva de nível, uma região central de concentração de
pontos (zonal central) remanescente. A existência de uma tal região permite o
cálculo do transporte, neste mapa, de formas variadas, que serão introduzidas
na seção 5.3.

A zona central desaparece com o aumento de b e diminuição de a, como
mostrado na �gura 5.6 d. Aparentemente o caos domina uniformemente o
mapa, mas será veri�cado que de fato, o caos não é uniforme, há ainda uma
zonal central que separa (não completamente) os pontos inicialmente acima
e abaixo desta zona.

5.2 Variedades

A idéia de variedade é importante para o transporte e para o estudo dos
mapas em geral, porque elas trazem informações sobre as trajetórias segui-
das por partículas em regimes caóticos, também sobre o caos, em torno de
certos pontos onde há o encontro de variedades e �nalmente sobre o pró-
prio transporte, que se altera de acordo com a mudança na estrutura das
variedades.

Num ponto hiperbólico (u∗) quatro curvas se encontram (ref. [5]), sendo
duas denominadas ramos da variedade estável (H+) (cada variedade é repre-
sentada pelo conjunto dos dois ramos), para as quais vale a relação:

lim
n→∞

Tn(u+) = u∗, ∀u+ ∈ H+ (5.4)
e duas denominadas ramos da variedade instável (H−) que satisfazem:

lim
n→∞

(T−1)n(u−) = u∗, ∀u− ∈ H−. (5.5)
As variedades serão aproximadas seguindo o procedimento: uma vez lo-

calizado o ponto hiperbólico, é distribuída uma grade com um número N de
pontos iniciais em torno do mesmo, a grade possuindo dimensões da ordem
da precisão numérica com a qual é possível determinar o ponto hiperbólico
durante os cálculos intermediários (δx e δy sendo os lados do retângulo para-
lelos ao eixo correspondente).
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Após algumas iterações i (i ∼ 10) os pontos já se distribuem aproxi-

madamente ao longo de uma curva. Esta curva será a aproximação para a
variedade. Por este processo, na verdade os pontos se distribuem ao longo
de duas curvas que se unem no ponto hiperbólico. Estas duas curvas são as
aproximações para os ramos da variedade instável se o mapa foi iterado com
i > 0 e são aproximações para os ramos da variedade estável se i < 0.

O signi�cado de i < 0 é que o mapa foi invertido, de tal forma que, na
notação da equação 3.25, un = T−1(un+1). É este mapa, T−1, que é iterado
|i| vezes para as aproximações das variedades estáveis.

As aproximações foram escolhidas desta forma porque, sendo u∗ o ponto
hiperbólico, pontos (v) na variedade estável satisfazem v → u∗ com t →∞
e pontos na variedade instável satisfazem v → u∗ com t → −∞. Assim,
quando pontos são distribuídos numa grade em torno do ponto hiperbólico e
iterados com i > 0, a imagem resultante é (aproximadamente) a dos pontos
que para t → −∞ estavam no ponto hiperbólico2 ou seja, a aproximação para
a variedade instável. O argumento vale mutatis mutandi para a variedade
estável.

As variedades de dois pontos hiperbólicos são mostradas na �gura 5.7.
Caso a para o ponto (x1; y1) = (−1;−0, 5), caso b para o ponto (x2; y2) =

(1; 0). Seguindo a notação do início da seção 4.1, foram utilizados N =

2, 5.105 (Nx = Ny = 500) pontos distribuídos na grade de pontos iniciais e
estes foram iterados i = 13 vezes. A grade possui lados lx = ly = 2.10−9,
com o ponto hiperbólico aproximadamente ao centro.

Quando variedades se encontram, é usual a classi�cação dos pontos onde
há o encontro. Um ponto pertencente à variedade estável (de um ponto
hiperbólico) e à variedade instável do mesmo, é denominado ponto homoclí-
nico. Se a variedade estável e a instável pertencerem a pontos hiperbólicos
distintos, os pontos de encontro são classi�cados como heteroclínicos.

Sejam dois pontos hiperbólicos distintos, P1 = (−1;−0.5) e P2 = (1; 0)

que possuem o valor n = 0 na equação 5.3, para os valores a = 0, 3978873577

e b = 1. A �gura 5.8 a mostra a variedade instável do primeiro e a variedade
estável do segundo, os pontos hiperbólicos correspondentes estão destacados

2Considerando uma certa precisão em torno do ponto hiperbólico e considerando tam-
bém que o número de iterações é �nito representando apenas aproximadamente t →∞.
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(a) (b)

Variedades de (x1; y1) = (−1;−0, 5) Variedades de (x2; y2) = (1; 0)

Figura 5.7: Variedades para a = 0, 3978873577, b = 1, estáveis (curvas
azuis) e instáveis (vermelhas), os pontos hiperbólicos correspondentes estão
destacados em verde.
em verde. A principal característica a ser notada é que não há cruzamento
entre elas, pelo menos na aproximação feita (foram usadas 13 iterações para
aproximar cada variedade). Também deve ser observado que o mapa corres-
pondente se apresenta completamente caótico (conforme �gura 5.6 c).
(a) (b)

Variedades de P1 e P2 Mapa, condições iniciais concentradas.

Figura 5.8: a: Variedade instável (curvas vermelhas) de P1 e estável (azuis)
de P2, a = 0, 3978873577, b = 1. b: Mapa para condições iniciais localizadas
em torno dos pontos hiperbólicos.
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Como mencionado anteriormente, o caos no mapa não é uniforme, como

pode ser veri�cado na �gura 5.8 b, onde é mostrado o mapa correspondente
à �gura 5.8 a, com grades de condições iniciais em torno dos pontos �xos
P1 e P2. Para as condições iniciais em verde os pontos correspondentes são
mostrados em vermelho. Condições iniciais em azul claro correspondem a
pontos iterados em azul.

O fenômeno conhecido como reconexão de variedades é observado quando
as (aproximações das) variedades passam a se cruzar, com a mudança dos pa-
râmetros do mapa, sendo de fato estes cruzamentos muito freqüentes. Então
ocorre uma mudança na estrutura das variedades3, fornecendo esta mudança
informação sobre o mapa mesmo em um regime onde o caos domina. Para os
parâmetros a = 0, 3060671983 e b = 1, 3 a �gura 5.9 a mostra a situação das
variedades após a reconexão, sendo ilustradas novamente a variedade instável
do ponto (�xo) P1 e a variedade estável do ponto P2.

O mapa correspondente, mostrando que o caos não é uniforme pois possui
ainda uma região que serve parcialmente como barreira, é mostrado na �gura
5.9 b. O procedimento para a obtenção deste grá�co é o mesmo seguido para
o grá�co 5.8 b.
(a) (b)

Variedades de P1 e P2 Mapa, condições iniciais concentradas.

Figura 5.9: a: Variedade instável (curvas vermelhas) de P1 e estável (azuis) de
P2, a = 0, 3060671983, b = 1, 3. b: Mapa para condições iniciais localizadas
em torno dos pontos hiperbólicos.

3Seguindo a referência [4].
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Tendo em vista as diferenças que ocorrem com o mapa, mesmo em regime

caótico, será aproveitada a informação conseguida com as variedades para
buscar regimes de transporte distintos e associar as mudanças ocorridas com
a estrutura das variedades a mudanças no transporte.

5.3 Transporte

A principal medida do transporte é o desvio quadrático médio, dado pela
equação 4.3:

σ2 =
N∑

j=1

(xn
(j) − x0

(j))2

N
−

[
N∑

j=1

(xn
(j) − x0

(j))

N

]2

,

conforme discutido na seção 4.2, cujo método de cálculo foi utilizado nova-
mente aqui. Então, para o cálculo de σ2, foram utilizados N = 2500 pontos
iniciais distribuídos uniformemente numa grade de lados lx = ly = 0, 01, com
vértice inicial P0 = (−1, 51;−0, 26).

Será estudado o transporte no mapa padrão não-twist e simultaneamente
será procurada uma relação entre a estrutura das variedades e o transporte.
Para isto, tomando o caso onde ainda não ocorreu a reconexão de variedades,
mostrado na �gura 5.8 b, a = 0, 3978873577 e b = 1, é apresentado na �gura
5.10, σ2 como função de n. Na �gura são mostrados 5000 pontos (em azul) e o
ajuste em vermelho. Para o ajuste da função F(n) ≡ βnα, dada pela equação
4.4, foram utilizados apenas os últimos 1400 pontos (3601 ≤ n ≤ 5000),
sendo este o intervalo de validade do ajuste. Os valores dos coe�cientes são
α = 1, 1164(24) e β = 0, 1637(33).

Usando o intervalo 3400 ≤ n ≤ 5000, mais adequado ao próximo caso e
com a mesma grade de pontos iniciais, são obtidos os valores do coe�cientes
para a = 0, 3060671983 e b = 1, 3 (após a reconexão de variedades),
α = 0, 9454(18) e β = 1, 307(20). Quando o caos é mais intenso, para
a = 0, 3060671983 e b = 5, os valores dos coe�cientes são α = 1, 11029(73) e
β = 5, 123(31), para o intervalo 3000 ≤ n ≤ 5000. Deve ser enfatizado que
os coe�cientes do ajuste variam com o intervalo escolhido para n e que os
intervalos escolhidos não são os mesmos para os três ajustes. Convém notar
também que o valor de α está próximo de 1 em todos os casos.
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Figura 5.10: Desvio quadrático médio para o mapa padrão não-twist, a =

0, 3978873577, b = 1, dados (pontos em azul) e ajuste (curva vermelha).

A tabela 5.1 mostra os resultados obtidos para os coe�cientes de trans-
porte no mapa padrão não-twist.

a b α β

0,3978873577 1 1,1164(24) 0,1637(33)
0,3060671983 1,3 0,9454(18) 1,307(20)
0,3060671983 5 1,11029(73) 5,123(31)

Tabela 5.1: Coe�cientes de transporte obtidos para o mapa padrão não-twist.

Então o cálculo de σ2 fornece informação sobre o transporte e permite
identi�car a ocorrência de reconexão de variedades, devido ao aumento do
coe�ciente β em uma ordem de grandeza. Como forma de complementar o
estudo do transporte são introduzidos dois novos conceitos.

O primeiro é a fração de pontos que atravessa a zona central. A zona
central �ca de�nida pela condição x ≈ 0. Seja então δ ≈ 0. A fração se-
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gue de uma analogia com um gás con�nado, cujas moléculas sofrem evolução
temporal de acordo com o mapa. O gás �ca con�nado entre os limites
−2 ≤ x ≤ δ, com condições de contorno periódicas em y. Quando as partícu-
las do gás colidem com as paredes em x = −2 ou x ≈ 0 (x = δ) são re�etidas.
Após um certo intervalo de tempo a parede superior é removida de forma
que, uma vez estabelecido um estado estacionário no gás, algumas partículas
escapem para além de x = δ. É esta fração de partículas que escaparam que
dará informação sobre o transporte.

O procedimento para obtenção da fração é o seguinte: N pontos são
distribuídos uniformemente numa grade de pontos iniciais. Esta grade se
extende por −2 ≤ x ≤ δ e −0.5 ≤ y < 0.5. Os pontos são iterados de acordo
com as equações para o mapa padrão não-twist, de forma a estabelecer um
regime estacionário no conjunto de pontos. Valem as condições de contorno
y mod 1 e xn+1 = xn se xn+1 < −2 ou xn+1 > δ. Para um determinado
valor de iteração i, deixa de valer a última condição sobre x e o número de
pontos m que possuem xi > δ é contado, sendo então calculada a fração
(F (i)) de pontos que atravessou a zona central.

Será utilizado δ = 0, 4 e com este valor será calculada a fração para os
coe�cientes do mapa que correspondem à situação antes da reconexão de
variedades e após a reconexão, com os mapas correspondentes dados pelas
�guras 5.8 b e 5.9 b respectivamente. Para determinar a partir de qual iteração
é atingido o regime estacionário, são mostradas, na �gura 5.11 as frações
como funções de i, para os dois conjuntos de parâmetros do mapa que serão
utilizados. Nesta �gura, os pontos em vermelho mostram o caso anterior à
reconexão e em azul o caso posterior.

A �gura mostra que a partir da iteração i ≈ 850, o regime estacionário
foi estabelecido. Portanto, tomando o valor de i = 850, seja o ajuste para os
150 últimos pontos i ≤ n ≤ 999 da forma F (x) ≡ Ax + B. Então, os valores
de B representam o transporte através da zona central e A ≈ 0. Estes dados
são mostrados na tabela 5.2.

O segundo conceito é o tempo de "decaimento" de pontos colocados numa
certa região. O objetivo é encontrar o tempo para o qual o número de pontos
colocados numa determinada região do mapa foi reduzido a uma fração de
1/e do total inicial.
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Figura 5.11: Fração de pontos que atravessaram a zona central, antes da
reconexão (em vermelho) e após a reconexão (em azul).

a b B (Fração) A

0,3978873577 1 0,0289(17) −2, 1(19).10−6

0,3060671983 1,3 0,0560(10) 0, 5(11).10−6

Tabela 5.2: Fração de pontos (B) que atravessaram a zona central.

O procedimento é similar ao usado na obtenção do mapa. São distribuí-
dos N = N(0) pontos uniformemente numa grade, localizada numa faixa
horizontal (xmin ≤ x ≤ xmax e −0, 5 ≤ y < 0, 5, com y mod 1). É en-
tão calculada a fração de pontos (N(n)/N(0)) que permanecem dentro desta
faixa após cada iteração n do mapa (0 ≤ n ≤ i), para um valor máximo de
iteração i. Uma vez obtidos os valores de N(n)/N(0), é ajustada uma função
da forma:

f ≡ e−n/ν , (5.6)
aos dados numéricos.

Para xmax = −xmin = 0, 4, são calculados os parâmetros ν para os mes-
mos casos mostrados na tabela 5.2, ou seja antes e depois da reconexão
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de variedades. O grá�co 5.12 mostra os valores da fração e o ajuste para
a = 0, 3978873577 e b = 1. Os valores de ν, para os casos antes e depois
da reconexão de variedades, são mostrados na tabela 5.3. Para os dois casos
foram usados N = 106 pontos iniciais. O ajuste foi baseado em i = 1000

iterações.

Figura 5.12: Fração de pontos remanescentes na faixa −0, 4 ≤ x ≤ 0, 4

como função de n. Valores numéricos (em azul) e ajuste (em vermelho), para
a = 0, 3978873577 e b = 1.

a b ν

0,3978873577 1 0,611(15)
0,3060671983 1,3 0,520(13)

Tabela 5.3: Coe�ciente ν do ajuste e−n/ν .

Os métodos que levaram às duas últimas tabelas podem ser explorados
pelo teste de um número maior de parâmetros do mapa, tornando possível a
obtenção de grá�cos das grandezas que quanti�cam o transporte como função
destes parâmetros, de forma a possibilitar a exploração e o reconhecimento
de regimes distintos e permitir a identi�cação de transições entre regimes,



5.3. TRANSPORTE 53
por exemplo, devido a variações dos coe�cientes angulares de retas tangentes
aos grá�cos (ou seja "descontinuidades" nas derivadas).

A comparação dos resultados das tabelas 5.1 a 5.3 com os grá�cos 5.8 a e
5.9 a, mostra que antes da reconexão o transporte é super-difusivo, com um
coe�ciente de transporte β menor do que para o caso logo após a reconexão,
que é sub-difusivo. Quando o caos aumenta, para b = 5, o transporte é
super-difusivo, com um coe�ciente β ainda maior. Também �ca veri�cado
que a fração de pontos que atravessa a barreira é menor antes da reconexão
de variedades do que depois. Por �m o tempo de decaimento ν é maior para
o caso anterior à reconexão, acusando a mudança de regime caótico no mapa.
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Capítulo 6

Conclusão

Os objetivos propostos para este trabalho são: aplicação de um modelo de
in�nitas ondas de deriva num plasma, para obtenção de mapas que descrevem
o transporte de partículas na borda do plasma con�nado em um tokamak,
estudo dos mapas para obtenção de informações essenciais como a existência
de ilhas, de curvas de nível e de caos. Também analisar variedades de pontos
hiperbólicos como forma de estudar o regime caótico e analisar o transporte
em dois mapas conhecidos, a saber o mapa padrão e o mapa padrão não-twist.

Foi utilizado um modelo para a propagação de ondas de deriva num toka-
mak. No contexto de partículas independentes, estudando o efeito da deriva
~E × ~B, com um campo magnético uniforme e o campo elétrico composto de
um campo devido a um potencial de equilíbrio e uma superposição de in�ni-
tas ondas de deriva, foi obtida uma forma de mapa dependente do potencial
de equilíbrio. Com a escolha de duas formas particulares para este potencial
foram obtidos dois mapas estudados na literatura, o mapa padrão e o mapa
padrão não-twist.

Estes mapas foram estudados em suas características básicas, como a con-
servação de área, seus pontos �xos, coe�cientes críticos para o rompimento
de barreiras ao caos global, surgimento e destruição de ilhas. Estas carac-
terísticas foram determinantes para a escolha de parâmetros para o estudo
do transporte, principal ligação entre o modelo (mapa) e resultados expe-
rimentais. Através do conhecimento de que uma região é caótica, ou que
há barreiras impedindo a transmissão de partículas, pode ser formulado o

55
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critério de semelhança entre o mapa e o comportamento num tokamak, para
possibilitar a aplicação da análise numérica a dados experimentais.

Em regiões onde o caos domina, o estudo da estrutura de variedades de
pontos hiperbólicos presentes na região caótica pode fornecer mais informa-
ção sobre o mapa, visto que diferentes con�gurações de variedades implicam
em mudanças no transporte. Os resultados numéricos mostram que os coe-
�cientes de transporte sofrem alterações consideráveis quando ocorre o cru-
zamento de variedades de pontos hiperbólicos distintos, quando comparados
com os coe�cientes antes da reconexão. Portanto, em lugar de apenas calcu-
lar coe�cientes de transporte para incontáveis combinações de parâmetros,
este estudo permite selecionar parâmetros que apresentem as características
procuradas para a representação do plasma.

O transporte de partículas pelo plasma é um dos conceitos mais impor-
tantes que faz parte deste trabalho. Ele representa a relação de toda a análise
numérica aqui apresentada com dados experimentais, pois é através da com-
paração da difusão num tokamak, ou do tempo que leva uma partícula para
escapar da borda do plasma que se pode veri�car a extensão validade do
modelo de in�nitas ondas (cujos parâmetros como freqüência e amplitude
podem ser medidos) e do potencial de equilíbrio.

Para este propósito, foram introduzidas ferramentas para o cálculo de
propriedades interessantes de partículas sujeitas a mapas. Estas ferramentas
são o cálculo do desvio quadrático médio da coordenada radial (x), a fração
de partículas que atravessam uma zona central de concentração de pontos
(uma barreira parcial ao transporte das partículas) e o tempo de decaimento
para que partículas deixem uma certa região do mapa.

Todos os resultados numéricos explorados con�rmam a relação entre a re-
conexão de variedades e a alteração nos coe�cientes de transporte. O mapa
padrão apresentou transporte sub-difusivo, em três dos casos apenas fraca-
mente sub-difusivo (considerando a precisão estimada), entretanto, em to-
dos os casos estudados o transporte tende a um transporte difusivo com
o aumento de K. Para o transporte no mapa padrão não-twist dois dos
casos estudados correspondem a transporte levemente super-difusivo, nova-
mente considerando a precisão estimada, �cando à disposição da comparação
com valores experimentais para o transporte, a determinação do potencial de
equilíbrio mais adequado, bem como dos parâmetros que melhor modelam o
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plasma por cada um destes potenciais.

O mapa padrão não-twist, por apresentar uma barreira parcial ao trans-
porte de partículas, pode sugerir a aplicação de um potencial de equilíbrio
com dependência radial cúbica, como o mostrado na equação 3.42, a um toka-
mak, de forma a reproduzir a barreira e melhorar o con�namento do plasma.
Assim, além de possibilitar a veri�cação da validade do modelo e introduzir
ferramentas para o cálculo do transporte, o presente trabalho indica a me-
lhoria do con�namento, uma vez que seja estabelecida a validade do modelo
de in�nitas ondas, pela aplicação do potencial de equilíbrio conveniente.

Havendo cumprido os objetivos propostos, �ca aberta a possibilidade de
aplicação dos métodos estudados e dos resultados obtidos a dados experimen-
tais, bem como o uso de outros per�s de equilíbrio para modelar o plasma
de acordo com a necessidade ou conveniência.
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