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RESUI.IO

Obtlvemos mapas de Poincané das linhas de força do campo

magnélico resultante da superposição linear do campo magnético de

um plasma toroidal em equiÌlbrio com o campo magnétlco de correntes

helicoidals extennas. Devido a falta de simetrla do campo magnétlco

não podemos deflnir uma expressã,o analÍtica que descreva os napas;

estes foram, então, obtidos pela integraçã.o numérlca da equação das

llnhas de força - d?xÊ = O. Nos mapas de Polncané aparecem as lthas

magnéticas principais e as ilhas magnéticas secundárias. As ilhas

ntagnétlcas secundárlas surgem devido a geometrla toroldal. Sobre

uma mesma supenffcle ressonante, as ilhas náo tem tamanhos lguais.
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ABSTRACT 

Poincaré maps of magnetic field lines of a toroidal 

hel ical system were made. The magnet i c fie ld i s a 1 inear 

superposition of the magnetic fields produced by a toroidal plasma 

in equilibrium and by externai helical currents. We do not have an 

analytical expression for the Poincaré maps since the magnetic 

field do not have symmetry. In order to obtain the maps, the 

equation dt x § = O is numerically integrated. In the Poincaré 

maps, the principal and the secondary magnetic islands were 

observed. The islands do not have equal widths in the same resonant 

surface. 
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1- rMrRoDUçÃO

Um dos dlspositlvos mals promissones para se consegulr a

fusão ternonuclear controlada é o tokamak. Uma das prtnctpals difi-

culdades em operar este slstema é controlar as lnstabtlldades

Magnetohldrodinâmlcas (MHD). Estas lnstabllldades são responsáveis

pela dlssipaçåo da energia conflnada e a perda completa de conflna-

mento (Vannuccl et al. 1989).

As lnstabilldades dlsruptoras usualmente são classifica-

das como intenna (oscllações dentes-de-serra) e externa (instabili-

dades menon e malor). um parâmetro lmpontante que detenmina as con-

dições de estabilidades do plama é o fator de segurança q. Este

parâmetro caractenlza o passo das linhas de fonça do canpo
+

magnétlco B sobre uma superffcie magnétlca; no tokamak devemos ter

q > 1 para que exlsta establ l idade (l.lesson 1978). Apesan dos

esforços feitos até hoje, não se tem uma exata compreensão dos me-

canlsmos que leva¡n às disrupturas do plasma (Vannuccl et al. 1g8g;

Finn 1975).

As oscilações dentes-de-senna foram pnlmeiramente obser-

vadas por Von Goeler et aI. (Von Goeler et al. tg74). Estas

oscilações säo detectadas pela emlssåo de nalo-x do centno do plas-

ma; a intensidade do naio-X depende da temperatura da negião de

emlssåo. A prlnclpal caracteristica desta oscllação é o cresclmento

lento na lntensidade de emlssåo do ralo-x e posterlormente uma que-

da abrupta na mes¡na. um modelo flsico slmples para expllcar as os-

cilações dentes-de-serna fot proposto por Kadomtsev (Kado¡ntsev
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1g7S). Neste modelo, considena-se que o fator de segurança no cen-

t¡.o q(0) tonna-se menor que 1 devido ao aunento da densldade de

corrente; a presença de uma superficie com q=l permlte, entã,o, a

ocornêncla da lnstabllidade m=1,/n=1 e o apareclnento de uma 11ha

magnétlca. Com o continuo cresclmento da lnstabllldade, a 1lha

magnética acaba por substltulr o centro do plasma. O modelo de

Kadontsev foi conf lrmado por slmulações numénlcas (l,ladet I et aI.

1976; Sykes e l.lesson 1376) e também por observações experimentals

(Jahns et al. 1978). Evldênclas experlmentals necentes mostrarn que

alguns aspectos das oscilações dentes-de-serra nåo podem ser expll-

cados pelo modelo de KadomLsev. Alguns desses novos aspectos são:

detecçáo de dlsrupturas internas sem qualquen oscllação precursora

e a observação do nodo m=1/n=1 somente depols da queda dos dentes-

de-serna (Campbell et aI. 1986), o apareclnento de dentes-de-serra

gigante (Campbell et aI. 1987) e a evidêncta de que q(0) se mantém

menor que 1 durante o fenômeno (West et al. 1987). Embora teorlas

alternatlvas tenham sido pnopostas (Dubois et aI. 1983; Wesson

1986), os mecanlsmos que levam às disrupturas lntennas nåo sã.o com-

pletamente conhecidos.

As dlsrupturas externas, denomlnadas de malon e menor,

dependem da intensidade com que a coluna de plasma é perturbada

(Mirnov 1979). As pnincipals caracteristlcas são: plco negatlvo na

tensã.o de enlace, rápida penda na energla do plasma, abnupta expan-

são do raio maior com a diminulção do ralo menon. Das instabilida-

des externas a mals perigosa é a instabltidade malor, esta nesulta

na perda total do confinamento do plasma. O conheclmento dos pro-
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cessos que

controlar a

levam a instabilidade maior e os mecanlsmos que podem

instabilidade sáo fundamentals para se conseguir a

fusão termonuclear'

Várias hipóteses foram propostas para expl lcar a

ocorrêncla das disrupturas externas; quase todas envolvem o crescl-

mento do modo m=2/n=7 como principal nesponsável pela dlsruptura.

Os mecanlsmos mals aceitos pana expllcan a dlsruptura maior sã.o:

lntenação das ithas de q=2 com o limltador, acoplamento dos nodos

m=2/n=l e m=1/n=1 (Karger et al. 1976; Vannuccl et aI. 1389), de-

sestabl l ização dos modos com ¡n impar tals como m=3/n=2, m=5,/n=3,

etc. devido ao crescimento da ilha em q=l (Waddel et aI. 1978). As

disrupturas menones seriam explicadas pela exlstência de llhas se-

cundárlas entre as ilhas principais. A superposlçã.o destas ilhas

menores crlariam uma região caótica dentno do plasma; se esta

reglão torna-se suficientemente extensa, o plasna pode ser

destruido (Finn 1975, Rechester e Stix 1976, Vannuccl et aI. lggg).

Evldências experimentals mostram que algumas dessas

hipóteses sáo razoávels para expllcar as disruptunas externas. Fo-

nam identiflcadas em algumas experiênclas a lnteraçåo da ilha de

q=2 com o limttador (Robents el al. 1986) e acoplamento dos modos

m=Z/n=I e m=1,/n=1 (Equipe TFR 1977; Vannucci et al. 1g8g; Vannuccl

e Gtl 1990), também fonam obsenvados modos m=Z/n=r,3/2 e s/3 lne-

diatamente antes da disnuptura malor (l'lcGuire e Robinson 19BO).

Multas das instabilidades aclma menclonadas foram obser-

vadas en tokamaks de grande e pequeno porte. No tokamak rBR-l do

IFUSP várlos desses fenômenos estão sendo estudados (Vannuccl et
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aL 1989).

Nos estudos da lnfluência de enrolamentos hellcoldals

externos sobre o equilibrio verificou-se experlmentalmente (Karger

et al. 1975) que as dlsnupturas aclma menclonadas podem sen poster-

gadas ou excltadas dependendo da corrente que passa pela héIlce.

Embora alguns modelos numérlcos tenham sldo apresentados (HarafuJi

et al. 1987),até o presente momento não se conhece exatanente como

a hélice externa atua sobne as oscllações de dlsruptura. No IFUSP

alguns aspectos da influência da héIice sobre o equllibrio estão

sendo investigados teorica e expenlmentalmente (Vannucci et al.

1988). Alguns'trabalhos teónlcos feltos no IFUSP que abordam cor-

¡.entes helicoidais ressonantes são: formulaçåo Hamlltoniana para a

equaçåo das llnhas de força do campo magnétlco total (equilibrio

mals hélice) (Andrade 19Bg), obtenção de lnvarlantes médlos que

descrevem superficies magnéticas perturbadas pon connentes hellcoi-

dais ressonantes (Camargo 19Bg), estudo de supenflcles magnéticas

médias em torno de regiões de nessonâncla quando se superpõe campos

hellcoldais extennos ao equillbrio (Montelno 1990), obtençã.o de

mapas de Polncané e difusåo das linhas de força do campo total uti-

lizando o modelo cllindrlco conrigido tonoidalmente (Fernandes et

al. 1988; HeIler e Caldas 1988; Heller e Caldas 1990).

Nosso obJetivo para este t,rabalho de mestrado é estudar a

influència de campos hellcoldals externos sobne o conflnamento do

plasma dlretamente na geometrla tonoldal. conslderanemos, como prl-

meira apnoxlmação, a superposlção llnear dos campos de equllibrlo e

das hélices, uma vez que as correntes nas héllces såo muito menores
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que a do Plasma'

Inicialmente utillzamos a soluçã.o de Shafranov (Shafranov

1960) para calcular o campo magnétlco do plasna; posterior anállse

desta soluçåo mostrou que o fator de segurança q e a densldade de

corrente de plasma associada à solução sáo quase unlformes dentro

do plasma. Este fato nåo é condlzente com o que é esperado no

TBR - 1: um fator de segurança q varlando de 1 no centro à 4 na

borda do plasma (Vannuccl et aI. 1983). Usando o método desenvolvl-

do por Kuclnskl et al. (Kucinskl et al. 1990), pana calcular o

equi I ibnio toroidal aproximado, obtivemos o campo magnético do

plasma para uma densidade de cornente com um máxlmo no centro. Este

novo penfil de densidade de cornente resulta nuna varlação do fator

de segurança q esperada.

O campo magnético da hélice é calculado a partin da

soluçáo da equaçåo de Laplace con a condlção de contorno de que

sobre a superflcle tonoidal da câmara exlstem ftos enrolados com

cornentes adJacentes em sentidos opostos.

Para vlsualizarmos o efeito da hélice externa sobre o

equilibrio, faz-se o mapeamento das llnhas de força do campo total

numa secção neta do tokamak. Neste mapeamento deve¡n surglr ilhas

magnéticas ao redon de supenficles magnéticas raclonais bem como

ilhas nagnétlcas secundárlas devido ao efelto toroldal.

No capftulo 2 apresentamos o modelo de Shafranov adaptado

ao TBR-I e o correspondente fator de segurança. No capitulo 3 apre-

sentamos o equilibrio toroidal aproximado calculado para uma densl-

dade de corrente con um máxlmo no centro. No capltulo 4 calculanos
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o campo magnético da hélice a partir da solução da equaçäo de La-

place e no capftulo 5 mostramos os mapeamentos obtldos usando os

parâmetros do TBR-1.

Nos mapeamentos feitos apareceram as llhas magnéticas

prlncipais e as secundárias; as ilhas sobre uma rnesma supenficle

ressomante nåo possuem o mesmo tamanho como o que ocorre no modelo

cl l f ndnico co¡n uma corneçã.o toroldal.



2- HODELO DE SHÀFRANoV

O campo magnético de equilibnio pode ser calculado a pan-

tir da função de fluxo V que satisfaz a equação de Grad*Shafranov

(Shafranov 1958; Morozov e Solov'ev 1966).

Usando métodos analíticos, Shafranov obteve uma solução

para o plasma em equilÍbnio toroidal (Shafranov 1960). A solução il

foi escrita como uma soma infinila de tenmos, cada soma parcial

representa a função de fluxo V com uma certa precisáo. Nesta

solução apanecem gnandezas que näo podem sen esLlnadas ou medidas

no TBR-1. É necessário, então, neescrever a soluçã.o ü em tenmos de

parâmelnos que possam ser obtidos no TBR-1,

Utitizando as grandezas que caracterizam o equilibrio,

constatou-se que o modelo de Shafranov é inadequado para descreven

alguns aspectos do TBR-I. O fator de segunança médio q conrespon-

dente é pnaticamente unifonme dentro do plasma. Espenamos uma vari-

ação de q = t no centno a q > 3 na supenficie. Esta estinativa em q

nesul. ta de observações .*p"li,nutu.i= dos modos l'{HD no TBR-1 ( Van-

nucci et al. 1S89).

Apresentamos, neste capitulo, a solução analilica de Sha-

franov escnita em termos de parâmetros do TBR-1 (secção 2.1) bem

como resultados numénicos pana o faton de segunança médio q con-

respondente (secção 2.2).
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2.L- cLwo I'Í'AGNÉTICO

Em um Plasma

fluxo Ú que descreve o

com simetria axial existe uma função de

equllÍbrio. Esta função deve satisfazer a

Morozov e Solov'ev 1966)
equaçáo de Gnad-Shafranov (Shafnanov 1958;

azv_ 1ôú +

arz n ôr

azv
^z = -!o"Jg
oz

(2. r)

onde i =r"9
dP

d\y

+
ro 1 dlz

8n2 n dil¡

NestaequaçåoveIsáoosfluxospololdaisdocampo

magnético e da densidade de cornente, nespectlvamente, P â pnessão

cinética e (r, 9, z) são as coondenadas cilindnicas. Conhecidas as

funções P(V) e I(Ú), pode-se, effi pnincipio, resolver a equaçáo

Q.t).

Devido a geometnia toroidal do Lokamak, um sistema apro-

pniado de coondenadas é o das coondenadas torotdals convenclonais

(, e e q deflnidas como (APêndice A):

n=
Ros inh€

@ (2.2a)

R' s i nul

z= o

@ (2.2b)

Se a superficie do tonóide é descrita por € = €o teremos
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raio maior R =R'o ,o
coth{ (2.3a)

o

R'

ralo menor a= o

sñhE-'o
(2.3b)

Valores € t €o cornespondem à parte lnterna da superficle

loroidal e € . €o à Parte extenna.

Nas coordenadas tonoidais as componentes do campo de

equi I ibrio Bo, expressas em Lermos de t!, sã.o (Apêndlce B):

B
( cosh{ - co=, )2 ôv (2.4a)

{o R'2 sinh( ôa
o

B
( cosh{ - cost¿ )2 av (2.4b)

QN R'2 sinh{ ôq
o

B

po ( cosh{ - coso ) r(v) (2.4c)
9o 2n R

o
sinh{

Adotando os penfls de cornente e pnessão

dPiv- = A = constante (2.5a)

u -_2'o cti

-::-
)8z- dV

(2. sb)

e impondo as condições de contorno sobne Ê

superficie do plasma, Shafranov obteve a solução

fnanov 1960):

e V({,o) = 0 na

!I¡ na forma ( Sha-

11



rf(€,ar) = [, 
(cosh{ - coso) ]- 

t 
t Fo(€) .,,.,[,F (€) cosno

)
(2.6)

€
No caso de pequena curvatura a/Ro (< 1, lsto é e

il foi expandida nas partes externa e lnterna ao plasma como

o tr 1,

vo o - 
tålå,Je 

+ Js), €o € ) - 
u"lå .* [, r. - E )(J, + Jr)

* (r, . + re * + Jr)( 1 - e-2(€o-€) )] COS¿t) (2.7)

!t
u R'Jl='oo9

4n
(r_e2(€o_€))+

uR''o o J+ 5-a- J )"{--ã-
P I

x(1-e 2G-o-€)
) cost¿ (2.8)

onde

re= fErEoJ, os = f€r€o
(A n + B,zr) dS

J J,,, Ar dS
P

o

Jr= conrente superficial no plasma

Os parâmetnos tiplcos que podem ser obtldos no TBR-I sã.o:

connente de plasma I, u fator de asslmet,rla do campo poloidat /\,

t2



logo lemos que relaclonatr Jp , 
', 

t ,, com I" e Â.

A partlr da equação de equllibrlo de forças

)+-VP+JxB=0 (2. s)

Shafranov (Shafranov 1963)

grande razâo de asPecto (

equilibrlo externo à coluna

satlsfazer a condlçåo

mostrou que nun plasma toroldal com

R/a>>
o

1 ) o campo poloidal de

pnlmelra ondem de p/Ro ,
deve, na

Br(a)
uI'o P

['-t^coso]2na (2.10)

sobre a superficle do plasma, onde

I

^=Ê
+ -z- -1P

sendo B e I deflnldos comop

razâo entre pnessão cinética e pres-
sã.o magné t i ca do campo po I o i da I

P

ßp

I rå,ù,/,
!o

indutância nonmalizada por unldade de
compr i mento

þ;
pdpde

I
nut ef,l^)

Nesta relação p e g são as coordenadas polares locais
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deflnidas em relação às coordenadas cilindrlcas (n, z) como

(Apêndice A):

r=R - pcoso (2. 11a)
o

2 = pslng (2.1lb)

Da condlçáo de contorno aclma (eq.2.10) Juntanente com

B-(p=a,o) = Q (componente normal do campo magnétlco de equllibnlop'
na superffcle nula) e tl(p=a,ar) = 0, Mukhovatov (Mukhovatov 1971)

obteve a função de fluxo \f extenna ao plasma como sendo

v'(p,ø)=- u"å;*år"[ä uI'o P

--^ 4n t¿ {'"[+] + ( 
^+

1_T

x 1- (a
t_
Lp )' )

cos ( n-9 ) (2.12)

No caso de pequenas curvaturas ( Ro,/a >> 1

seguintes relações entre as coondenadas polares locals

coordenadas t,oroidais ({, o) (Apêndlce A):

) temos as

(p,o) e as

{ P
e -2R*

o

(2. 13a)

u=tt-O (2.13b)

R
o",R' (2. 13c)o

substltuindo estas relações em e.7) e posterlonmente

comparando com (Z.tZ), nós concluimos que:
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J +J -I (2.14a)
ç S P

J, * + t,. * J= = rr( ^.+ (2. 14b)

J

Supondo que não haJa corrente na superffcle do

= e ), podemos neescrever a funçåo de fluxo lntenna ao

pl asma

plasma
s

como

,fl
uR'I-o.'o-P t q -2(€o-€)

--41r 
( r - e

u R'I'o o P+-
2n

(rt+1)e {

x( r-"2(€o-€l ) costr (2. ls)

Da relação (2.5b) obtemos para 12

2 2 4tr-u-E-
'o o

u€o slnhÊ-o I (+-^)vt{E,r.,) (2. 16)
Q P

onde I é a corrente que produz o canpo
c

I >>I temosl=I
ePe

O campo magnético de equilibrio

sen obtido das equações (2.4a-c), (2.15) e

toroidal externo. Como

lnterno ao plasma pode

(2. 16):

po I
.(€o-€)

uIÂ'o P r
4nR \BI P | - 3e2(€o-€) )cosr¿oo 2na

+

o

p I
* 

"2(€o-€) )cosc¿+ o P (t
4trR (2.17a)

o

15



t 4

ro I,
4nR

o

1 ¡ + 1)( r - "2(€o-€) )stnur (2. r7b)

(2.17c)

B
{o

t
= I

eB

po

2tt
cosh{ - coso--EFlñ€-go

2.2- îATOR DE SEGTRANçA tdDIO q

O fator de segurança q é razâo entne a vanlaçåo no â.ngulo

pololdal ðO e a varlaçåo no ângulo tonoldal ðg quando segulmos uma

linha de força do campo magnético (fig. 2.1). Esta grandeza expres-

sa a helicidade das linhas de força nuna supenficle magnética. Em

um plasma toroidal, a lncllnação das llnhas de força sobre uma su-

perffcie magnétlca varla com o ångulo pololdal. As llnhas do campo

magnétlco eståo mais Juntas na neglão próxlna ao elxo z de rotaçåo

da câmara (fig. 2.t). O faton de segunança q = q(\l) em uma

superffcie magnétlca seria a médla de q no ângulo pololdal. As su-

penficies onde q' = m/n ( m, n - númenos lntelros ) são denominadas

superffeles raclonals; sobre tals superficies as llnhas de força se

fecham sobre sI mesmas depols de m voltas toroldals e n voltas po-

loldais.

Ao superpor o campo das hél lces externas ao de

equiiibrio, espena-se que sunJam ilhas magnétlcas ao redor de su-

perficies magnét,lcas cuJas linhas de força possua¡n a mesma helicl-
dade que a da héIice.

O fator de segurança q pode ser obtido a partlr da

16



equação da linha de flonça d0xB = 0. Nas coondenadas tot'oidais {,

e I temos:

u

d9
-ãø-

h B
u) tpo (2.18)q=-

h B
I (,o

onde h, e h, são os fatores de métrlca

Z z'N

Jv

fls. 2.1- Dlstrlbulção das I inhas de força sobre unn superflcle

magnêLlca Loroldat.

Para tirar a média no ångulo poloidal temos que calcular

2't(
h B

q-- 1

¿Í
u ga

d¿l (2. 1e )h B

o I

17
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Esta inlegnal não é fácil de sen obtida analltlcamente pois a mesma

deve ser feita sobre a superficle !l¡(€,o) = constante'

para calcularmos (2.19) preclsamos relaclonar { e ø nes-

peltando o vinculo ,Ir(€,ra) = constante. Da relaçäo (2. 15) vemos que

a superficie nagnétlca é escrita na forma:

v( €, ø) f (E) + g(E)cosr¡ = constanle (2.20)

Supondo que para " = + temos € = E , podemos neescrever

(2.20) como:

f(€)+C(€)cosr.r=f(€) Q.2t)

Para outros valores de u sobne a superficle magnétlca

podemos expandir { em tonno de {

E3€+^E (2.22)

Subslituindo (2.22) en (2,21) e mantendo tenmos de pri-
neira ondem, encontnamos para A{:

Å€=- 8(€)--î'TÐ- cos ( r¿) (2.23)

onde f '(€) df
-aE-

Vemos portanto que as superficies magnéticas são descni-

18



las aproximadamente Pon E = Ç + Å{

Com a relação (2.22) podemos expandlr q({, r.r) como

q ( €, r¿ ) o. q ( €, ut=r/Z) +
dq

-ãE- A€+ (2.24)
Ç, urn/Z

tirando a médla em o, lembrando que Â{ o( cos(r, obtemos (2. 19):

õ = q((,urn/2) (2.2s)

Usando as expnessões para o campo de equi I ibrio

(eq. 2.I7a-c), a equaçã.o (2.25 ) f ica escrita como:

I cosh{ .(€ - Eo)eâqr-- _)
srnhe

(2.26)
IR

p o

Subst i tuindo os valores dos panåmetros do TBR-1

(Apêndice C) obtemos o perfi I do fator de segurança médio q

(fig. 2.2). Pelo gr'áfico notamos que q é pnaticamente unlforme den-

tno do plasma. Das observações experimentais dos modos MHD no TBR-

1, espera-se que este panâmeLro varie de q = 1 no centro a q > 3 na

supenf icie (Vannucci et at. 19gg). Isto nos leva a conclui.;"" o

modelo de Shafnanov não descneve a realidade observada no TBR-I.

Tonna-se necessário encontrar outno modelo de equilibrio.
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3- EQUILIBRTo T0R0IDAL cot{ DENSTDADE DE C0RRRENTE ARBrrnÅnrr

No capftulo anterlor concluimos que o modelo de Shafranov

nåo pode descrever os vánlos modos WID observados no TBR-1. O fator

de segurança médio q correspondente é pnatlcamenLe consLante no

plasma.

Fazendo um levantamento na literatura, encontnamos que

soluções analltlcas para a equaçåo de Grad-Shafranov såo em geral

oblidas considenando P(V) e lz(ilr) polinômios de grau menon ou igual

a 2 (Haas 1972; Maschke 1973; Mazzucato 1975; Lai e Verleun 976; De

Menna 1977; Clemente 1982). Se se considena P(if) e I2(V) polinômios

de gnau maion que 2, obtém-se uma equação nåo linear em \I¡. Em ne-

nhum dos artlgos se tem uma análise do faton de segurança q associ-

ado à solução, de modo que náo podemos verlflcar de imediato se o

modelo pode ou náo descneven o TBR-I.

No levantamento feito, dois artigos nos chamanam a

atençåo: (Yoshikar¿a i974) e (Egorov et al. lggz). yoshikawa desen-

volveu um método que resolve de modo apnoximado a equação auto con-

sistente de Gnad-shafnanov na geometnia tonoidal. A solução to¡-oi-

dal apnoximada é obtida a panlir de uma soÌução cilÍnd¡-ica conhecl-

da. Egorov et al. apnesenta um método expenlmental. pa¡-a medir a

dlreção do campo magnético no tokamak r-10 que pode sen usado para

caìcular o penfil do fator de segurança q. Do perfil de q pode-se

inferin a densidade de cornenr. j,

Usando um

equi I ibnio toroldal,

novo sistema de coordenadas

(Kucinski et

descrever o

1990) nesol-

para

alKucinski et al

2T



veram de fo¡-ma apnoximada a equaçåo de Gnad-Shafranov com secção

rela circulan e densidade de cornentes anbitnárlas. Este novo sls-

tema de coordenadas se neduz as coordenadas polares locais (p,9) no

Iimlte de grande razâo de aspecto, Ro/a >> 1. A soluçåo é escrlta

em Lernos da soluçåo de um slstema cilindnico; a apnoximaçã.o de

ordem zero iâ contém o efeito toroidal'

Na secçåo 3.1 apresentamos o novo slstema de coondenadas

encontrado por Kucinski. Na secção 3.2 mostramos o método de obter

a solução pana o equilibrio toroidal. Na secção 3.3 mostramos re-

sultados numénicos pana o faton de segurança médio q adotando

panâmetros do TBR-1'

3. 1- COORDENADAS POLARES TOROIDAIS

O novo sistema de coordenadas encontrado por Kucinski é

definido como

o=-_--cosh{ - cosø
(3.1a)

R

p t

0 =Tl-u (3. 1b)t

onde (, ar såo as coondenadas toroidais convencionais

Este sistema de coordenadas pode ser melhor entendido se

o reescrevemos em termos do sistema polar local (p,O,p) com as ori-
gens coincidentes. Das equações (2.2a-b) temos:

22



r = prsinh€ ( 3. 2a)

z = pasln0, (3.2b)

As coondenadas (p,O,g) såo definidas por

r=R' - pcosO (3.3a)
o

2 = psin0 (3.3b)

Comparando (3.2a-b) com (3.3a-b) temos:

2

- P coso* P
t/2

p p 1 (3.4a)t
R 4R

2
o o

2
p

4R'2
o

-t /2
sinO = sinO 1

P cose +

R'
o

(3.4b)t

No I imite

respect i vamente.

de p./R' << 1 vemos que pr e or tonnam-se p e e

Na figuna 3. I mostramos as supenficies coordenadas deste

slstema.
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Jadas p å constantc c nas llnhas sðlldas pa å constante.

3.2- EQUILÍBRIO NAS OOORDENADAS POLARES TOROIDAIS

A equação de Gnad-shafnanov escrlta em termos das coorde-

nadas polares toroldas é (Apêndice B):
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1 a

[0.
o ù r a''y+ 

--= 

ll2 ^ 2 'Ooðg't L

J (ú)
ôp, 30

P ôp
L

2

+u R''o o

zdP
p.

2 " cosg
R'

o

* 
" 

sin2o
dv I

R
2 t

o

PrcosA,
+

o sin0't t 1 ðV
+

R R
2

ôo
o o

p
t t

2 azv (3.5a)
P, ôtr8P,

onde

2

dlo
2

u J (ù)'o 30
= - u R'2'o o

dP
dtl, - --ã,V ----T- (3. sb)

As componentes contnavariantes do campo nadial e poloidal

sáo dadas r-espec t. i vame nl e pon :

81 =Ê vo. -1--Eo-
o'L

ôv
( 3. 6a)

ôa
L

tsz
-ìBVO 1

-- R%-o' t-

av (3.6b)t ôr,

e campo toroidal pon

B =r
3

B =-uII 'o

25
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para resol.ver a equação (3.5) Kucinski et al. expandiram

a função Ú como

v(p 0) - úo(p,,,r,) + djú(pr,,r,.) (3.7)
t t

onde úo é calculado na aproximação de ordem zero de a,/R' ou seja,

V saL isfaz
o

1,ô

[,.

av 1 o
2 v

o o
J \Í

o
(3. B)

ôr, ôp
+--=il

o' aoz 'o
't L

30
p

L L

Note que esLa equação é idêntica em forma à equação de Grad-

Shafranov para um plasma cilindnico.

Fazendo as seguintes aproximações:

J (ù)=J {,
o

[o J. 
L-% 

30
lV ,] ôv (3. s)30 30

o

dP( ú) dP(v )
o

[ ¿2p(* )l

h:-j ðv--_-! + (3,10)
dv dv

e def i ni ndo

-R' 2
dP(úo)

o =(3 J v (3.11)
p o

o
dv

2R
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Kucinski et al'obtiveram que

ðú = úo(e.) .""r. 
Io.

p--R-
^(p)dp

(3. 12)
o

l:

p t

^(p
1 p vå'dp * Êo - (3.13)

t o' ,p'''t o

ú
dú (o )ot

o
dp t

e

Esta expnessäo é válida pana o caso de ilo náo dependen de

Da equaçåo (3.8) Lemos:

1A ôv
o

J v
o
)=p R'Joog (3.14)p t^ oP,

=þo 30PL oP,

A supenficie do pìasma é descnita por p. = ..

Vemos entåo que escolhido um perfil tr(Or) podemos calcu-

lar a função de fluxo V a part.ir das equações (3.7), (3.12) e

(3.14),

É intenessante nessartan que neste novo sistema de co-

ondenadas a solução ,Í possui as seguintes canacterisLicas:

r O tenmo de ondem zero já possui conreção tonoidal devido à

coondenada p.,

* o fator ¡\(a) é o coeficiente de assrmetnia do campo poroidar
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definido em tenmos O" f3n e indutância interna (Mukhovatov 1971).

Escolhendo a densidade de corrente sugerlda por Egorov et

al. (Egorov et al 1987)

2 T

tr(cr) 1y+I)
p

1 _ 
P,.

2 Z inteiro (3.1s)
2

TT d a

obt i vemos

po I R ( t-y2) ( 1-y7*t )

T+l
ú

pO (1-y) + + + (3.16)
o

p
t --2-

4n

^(p
11(__.1

' ,r-r'*t )' L
( 1-y) + +

(vrt*t,
L T+l

I lt-vT*"¡
I --r.T- + * ( 1-y27 

*2 
)

2t+2 l) + ßp
1 (3.17)

2

y=1
P..

2
a

As superficies magnéticas V(p.,0.) = constante sáo, em

ordem zeno, dadas pon pr = constante. Com a introdução da conreção

de pnimeina ondem, as superficies magnéticas ficam desl.ocadas para

a dineita, em relação ao termo de ordem zero, de aproximadamente

1'5%. Na figura 3.2 temos V(pr,or) = consLante na apnoximaçáo de

ondem zeno e com a corneção de primeina ordem numa secção reta do

28
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pontl lhada ê aproxlmação dc ordcm zeÍ'o e

com a corrcção dc prlælrâ ordem.

TBR-1.

a I lnha

A llnha

cont I nua

Usando uma expansão anáIoga a da secção 2.2 para a co-

ordenada toroidal Ç, escrevemos pr como sendo aproxlmadamente:

P.oP.+Âpr (3.18a)

onde p. é calculado ao longo de o. = + " Apt é dado por:

t I,
Â(p)dp cosoÃp

t

29
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poî pL

Uma superficie magnética será descrita apnoximadamente

o +Lp. =constante.
't L

Da relação (3.6) obtemos par-a o campo pololdal en termos

de pL

B,
t

1

-R-
o

I
vo{n.) 

[ 
t (3. 13 )

o

NoLe a semelhança desta expressão com a expnessã.o (2.

Usando as expressões (3.16) e (3.17) com

paråmetros do TBR-1 obtemos a figuna 3.3. NesLa figura

po poloidal de ordem zeno e de pnimeina ordem.

10)

l=3 e os

temos o cam-
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È
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R

flg.:.¡- Penfll do càmpo pololdal no plano
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3.3- FATOR DE SEGUR'A'NçA HÉDrO a

Como foi explicado na secção 2.2 do capitulo anlenior-, o

fator de segurança médlo q mede a helicidade das llnhas de fonça de

una superficie magnética. Em termos das coordenadas (pa,Oa,g) o

fator de segurança q é dado Por :

q(p.,0.)
-)d9_BV9

;- Ê-"Lt

rol P. r
(3.20)

v R'f
o o

onde

p
f=1-2tcoso

R'
o

L

o' L - 2-st n g

R'2
o

t

Usando a mesma apnoximaçã.o da secção 2.2 demonstra-se que

o lator de segur-ança médio q e apnoximadamente:

q = q( Or,n/Z)

â2nI p'
tq--

1

2
(3.21)

2

['['

p t T+1
I R

P 0 2
a

0 fluxo poloidal

ra apnoximação, dado por I

da densidade de connente I é, em pr-imei-

= -I_/(Zn) pois a conr-ent.e que pnoduz o
e

31



can1o toroidal i é muito maior que a connente de plasma Iep

Na figuna 3.4 temos o perfil de q pana o TBR-1 com 7=3

Convém lembrar que onde q = m/n teremos superficles raclonais.

'o) 4.0
à
õ

b¡
c)

U)

0)
É

3.0

2.O

bto
õ

Êr

0 0
0 00 o.o? 0.04 0.06

Posiçäo Radial (.tt)
0.08

fiq. 3.4- Per-fiì do fator de segurança nédto q ao longo de 0a = Tt/Z

Do penfil para q (fig a.3) concluimos que o equilibnio

cal.culado neste capitulo descreve melhor o TBR-1.
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4- cN,rpo HAGNËTICO DA IIÊLICE EXTERNA

EsLamos inLeressados em estudar a influência de campos

helicoidais externos sobne o equilibrio do plasma na geometria to-

roldal. Nesle estudo consider-anemos que é val ida a superposlçã.o

llnear do campo nagnético de equilíbnio e do campo magnético de

hélices extenna, isto é, não se consldera a resposta do plasma. No

capitulo 3, encontnamos um equilibnio que descreve alguns aspectos

do TBR-I, nesta-nos encontran o campo magnético da héIice externa

ao plasma para que possamos fazen a superposição mencionada.

Apnesentamos, neste capítulo, o campo magnético da hétice

obtido a partir do potencial escalar magnétlco.D. o potencial esca-

lar magnélico satlsfaz a equação de Laplace com a condição de con-

torno de que na superficie da câmara existem pares de fios com cor-

nentes em sentidos opostos.

4.1- CAIíPO DAS túlrCES

Numa reglão onde não há connente elétrica devemos ter:

VxÉ=O (4. 1)

def i ni ndo

B=V<D (4.2a)

JJ



conc 1uí rnos que O sat i sf az

v2Õ=o (4.2b)

Para obtermos o campo da héIice a pantir- da (4.2),

impõe-se que sobre a supenficie tonoidal existam fios ennolados com

correntes adjacentes em sentidos contnários.

Adotando as coondenadas toroidais convencionais {, u e g

e a condição de contorno acima, Kucinski e CaIdas (Kucinski e

Caldas 1987) obtiveram a soluçåo para ô como uma série infinita. O

primeiro termo de Õ, para o caso de enrol.amento linean dado por

u = [o@ * no9 e panes de fios, foi calcu].ado como:

0
cos - coso r/z !o I €; .m N + 1,22

.J 
" slnNu

U cos TÍ N ;.
(4.3)

o

onde Eå = supenfÍcie Lonoidal de r-aio menor b e raio maion Ro

u=mø+n
o o9

No caso de pequenas curvatunas a nelaçã,o entre as coorde-

nadas tonoidais com as polanes locais såo (Apêndice A):

€'-o
p

;E__ b
(4.4a)

u=n-O (4.4b)
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Substltuindo (4.4a-b) em (4.3) e mantendo os tenmos de

ordem zelo' temos:

p
o

p mN
oo nN -5- slnNu (4. s)o

Para que possamos superpor o campo da héllce ao campo de

cqullibrto, é convenlenLe escrever ambos os campos no mesno sistema

de coordenadas e com a mesma orlgem. Como coordenadas comum adota-

remos (P.,0r,9) definidas no capitulo 3

Em princÍpio teniamos que resolven a equação de Laplace

(4.2b) em tenmos de (p.,0. e g) para se obter o campo da hél ice

Árgumenlamos que obtida uma soluçåo O em termos de pe 9, basta

Substituinmos p . p, e o + o. para obtermos a solução de ordem zero

.da equaçåo de Lapiace en termos de (p.,o.,9) pols na apnoxlmação de

ordem zero temos

P, = P (4.6a)

0 crO (4.6b)t

0utnas corneções só devem aparecer nos termos de ordem mais eleva-
das que nã.o são considenados aqui. portanlo podemos escreverl

PoI p mN
Õ p u !- t o sinNu (4.7 )0 t t ttN b t

u = m0 - nøt o t o'
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Usando a relação (4.2a) obtemos para as componentes cova-

rlantes do campo magnético das héiices

ôa
o

troI m
o

b

p t .m N-1

J'b
TT

-5- sinNu ( 4. 8a), 6pr t

ôó u Im'o o
p .m N

.J 
" cosNu.

o t
( 4. 8b)b

Í(. b"ag t

aø po In p -m N

.J 
" cosNu.b

o o L

3^ o9
lf b

(4. Bc)

o pnóx i mo

fazec o

passo é superpor este

mapeamento das linhas

campo ao campo de

equi I ibt'io e de força numa secção

reta do tokamak.
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5- TMTEGRAÇÃo NtndRICA DAS LTNIIAS DE FORçA

Como dissemos anteriormente, o estudo da influência de

campos helicoidals externos sobne o equilibrio é felto consldenando

a superposiçåo llnear dos campos (equllibrio + héllce). A anállse

da superposiçäo dos campos é fella através do mapeamento das linhas

de força em uma secção neta do tokamak.

As linhas do campo È d.rr.r saLisfazer a equação:

dZ x tl = O (s.1)

Se o campo magnético possui simetria translacional, axial ou heli-

coidal, existe uma função de fluxo V que define supenficies

magnéticas. Ao inlroduzir-mos o campo magnético da hélice externa

quebramos a simetnia axial.; não sabemos se podemos definir uma

função que descneva o comportamento das Iinhas de força numa região

caótica. Temos, entã.o, que integnar numerlcamente a equação (s.1)

para obtenmos o mapa de poincaré.

Para o caso cilindrico, a supenposição dos campos aclma

nencionada nesul.ta em ilhas magnéticas ao nedor de superflcles
magnéticas cujas linhas de fonça possuam a mesma helicidade que o
enrolamento exlenno (Fernandes el al, lg8g). No caso ciIÍndrico com

uma cenLa corneçäo toroidar aparecem i lhas secundánlas ao redor das

ilhas pnincipals; os tamanhos das irhas numa mesma superficie res-
sonante sáo iguais (Heller e caLdas lg8g).

Neste capitulo, apresenLamos os mapeamentos por nós obti-
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dos para o

secundár i as.

caso toroidal. Apaneceram as i lhas pnincipais e

que as llhas sobne umaUm resultado interessante é

mesma supenficie nessonânle são de tamanhos diferentes

s.1- CooRDENADAS pAnr A II{TEGRAçÃO NI,n{ÉRrCA.

Pana integranmos numericamente (s.1) escolhemos como co-

ondenadas {, O.

ta como:

e g. Nestas coondenadas a equaçã.o (S,1) fica escri_

d€ do d9
sinh{

Bq

t (s.2)
B

€
B

o
L

ou seja

d€ B-
è_ = Srnnt

d9B
I

( 5. 3a)

d0 Bu
Lt

- 

= S i;i^ç
d9B

I

(s.3b)

dadas

hélice

As componentes €, t, e g do campo magnético total,t
pela soma das componentes dos campos de equrlibrio tB I e

o
,:)
( b1 J, ou seja:

são

da
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B= B + b (s.4)
o

onder=€,e t e9

Das nel.ações (3.6-17) oblemos pana o campo de equilibrio

B _1
OOto

r P,

I v;{0.){ 1 - -#- À(or)cosor) * v;'(p.)cose,

I,
p

¡;- A(a)do
o

t

(5.5a)

I tr.o
1 vå(p,, I'+, nrorao 

]
pL

sinO
B t

( s. sb)€o 2 sinh{P,

B
-Po I

pO (5.5c)
pr sinh€

onde

-I
-el s-

2n

12 R'2 yT*', * ,"*'
2t+l

1 + (r-pl(r+1) -* - 
"la

+

T+!
e
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Das nelaçáes (4.8a-c) obtenmos para o campo das hélices

uI n'o o=--- zb

m N-1p o
b,

t
t

cosNu ( 5. 6a)b t

p m p
mN

o
b

o o sinh{ t slnNu
L

(s.6b)
€ TT

-E b
o

In 1
m N-lp

o
p o

b
(p

o t
cosNu (5.6c)--n -E-=Tñña b t

5.2- tdTODO DE I¡ITEGR.AçÃO

Existem vários métodos numéricos para se integrar slste-
mas de equações diferenciais ordinárias de pnimeira ordem. Estes

podem ser classlflcados como (Stoer e Burlirsch lggO):

a) método de um passo

b) método de mtrltiplos passos

c) mélodo de extrapolação

Para integnarmos o sistema (s.3), estudamos somente os

dois pnimeiros métodos.

No método de um passo cal.cula-se o ponto postenior- usando

somente o ponlo antenior. Isto é, se consideramos y, = f(x,y) como

sendo a equação a ser integrada, temos por este método que:
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X +h (5.7a)
I +1

v J + h F(x,, y,; h; f) (s.7b)
+1

onde h = passo de integraçáo

F = função que depende do ponLo antenlon (x,'v,)

conhecido o pont,o inicial *o 
" vo obtém-se os pontos consecutlvos

(*r,tr) ... (xn,Vn). Exemplos deste método sã.o: método de Euler e

método de Runge-Kutta.

No méLodo de múltipìos passos calcula-se o ponto posteri-

on considenando os pontos antenior-mente calculados. Esquematicamen-

le temos:

X X +h (5. Ba)I +1

V, -., ' vi -n=1 ' " t " t+1
(s.8b)

Este mêtodo também permite

onmente connigi-lo, isto é,

fazen uma pnediçáo para yr*t e posteri-

permite um esquema de iteração do tipo:

J
( j+1)

= c(yqt))
i+1 I +1

(s. s)

Exempìos de método de predição é o de Adams-Bashforth e de método
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de conneçáo é o de Adams-MouLton.

Iniciarmente utilizamos o método de Eurer para integrar
(5'3) pon sen simpres de se impì.ementar. Este método utiliza a

apnoximaçäo I lnear em torno do ponto (x,, V, ). O esquema de

i nLegr-ação é:

-X +h (5.10a)

(s.10b)

I +1

v v + h f(x,, V, )I +1

onde V'= f(*,y)

uma dificurdade que surgiu na escorha deste método foi o

tamanho do passo de integnação h; não sabÍamos a priori quar o ta-
manho ideal de h pana garantin poucos erros numérlcos. Testando

vários passos de integnação notamos que o mapeamento depende forte-
mente deste parâmetno. Resolvemos, entã.o, optar pon métodos mais

el.abonados de integnaçåo.

No computadon VAX do IFUSp existe uma bibrioteca de roti-
nas numéricas que permite integnar sistemas de equaçöes diferencia_
is ordinánias de primeina ordem, A rotrna por nós escolhida é deno-

minada de DIVPAG e faz pante do IMSL. Esta rotina utillza o método

de Adams-Mourton ou o método de Gean para integnaçåo. os parâmelros

necessários pana usan a rotina são:

a) subrotlna com o sistema de equações a ser inlegnada

b) ponLos inicial e final da variável independente

c) tolenância no enno
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d) método de integnação (Adams-Moulton ou Gear)

No nosso caso, o slstema a ser integrado são as equações

(5.3a-b) e a vaniável independente é p. os pontos iniciat e flnaL

da lntegnaçåo devem flcar sobne o plano do mapeamento.

A seguin mostnamos os mapeamentos obtldos usando os

paråmetros do TBR-1 e com a toleråncia de 10-s no erro. Nas figuras
(5. 1), (5.2) e (5.3) temos o enrolamento com ro = 2 " no = 1 e com

connentes nas héllces de 4s, go e 1go A respectlvamente. Nas figu-
r-as (5.4), (5.5) e (5.6) temos o ennolamento com ,o = 3 e no = 1.

com conrentes nas hélices de 4s, go e 1g0 A respectivamente. Nos

mapeamentos aparecem as ilhas magnétlcas prlnclpais e secundánlas.

As ilhas secundárias surgem pero fato de usarmos geometnia toroi-
dal' Deve-se notar que as ilhas sobre uma superficie ressonante são

de tamanhos diferentes, são mais ì.angas na regiåo mals próxima ao

elxo de rotaçáo do tonóide. Este fato é bem dlfenente do modelo

cilíndnico com conreçåo toroidal, neste modelo as ilhas sobre a

mesma supenffcle ressonanle possuem tamanhos iguals (Heller e cal-
das 1988). Nos mapeamentos vemos também que a regiã,o caótica entre
as ilhas aumenta com a cornente nas hélices. Isto pode sen explica-
do se conslderamos que a largura das il.has aumenta com a conrente e

que pode haver a supenposição das mesmas.

43



0. r5

0.05

E

N

- 0.05

-0.1ó
- 0.15 -0,05 0.0õ

(.rt )

0 5
R Ro

flS. 5,1- Xapeanrcnto com rO=Z .O=1 e corrente nà hðt lce de 45 A

(Plano I = n).

I'

0

44



0.15

0.05

-0.15
-0.t 5

fi9. 5.2- Xapeanrento com

(plano I = Í)

0.05
Ro (..r )

N

-0.06

-0,0õ
R

0.15

m=2 n=1oo e correntc na hål tce de 90 A

!¡

ì 
j¡'j .l? '

¡..

lil

':!r",;;i'.;t

45



0.15

0.05

li

È..1

- 0.06

- 0.15
-0.15 -0.05

R
0 0. l5

Ro ( rn )

fig. 5.3- Xapeamento com

(plano I = n).

m .O=1 e correnLe na hðl lce de 1gO Ao

0
t
!

ú.'

:..rj

J,, i
l,ì
',;r

....

46



0.15

0.05

-0.05

-0.15

Þ..1

-0.15 -0.05
R Ro

0.0õ 0. 15
( rn )

flS. 5.4- Xapeanrento com 
^O=3 .O=t e correnLe nà håt tce de 45 A

(Plano I = ¡t).

¡

.{¡l

' i,., '

47



0.r5

0.05

d
)-t

ù..1

- 0.05

-0.15
-0.1 5 -0.05 0 5 0.r5

R Ro ( rn

flq. 5.5- Xapeamento com

(plano I = rtr.

m-=3 n =1 e corrcnLe na hðl tce de gO Aoo

i.'

.,i

2

. itJ
f 1" ì

48



0.15

0.0õ

)ra
l-.

Þ.1

-0.0õ

-0.1s
-0.rõ *0.0ö 0 0,15

R R o (m )

ft9. S.8- llapoanonto com mO83 nosl G conrcntc na ¡êl tcc do 1gO A

(Plano I o tt),

I

,}

, .:.

49



r
6- CONCLUSõES

Nosso objetivo foi o de obter mapas de Poincané das li-

nhas de campo resul tante da superposlçáo L inean de campos

magnéticos devidos a connentes helicoidais exLennas e a um plasma

toroidal em equilibrio. o campo magnético do plasma foi obtido de

uma solução aproximada da equaçáo de Gnad-shafranov com uma densl-

dade de corrente que tem um máximo no centno da coluna de plasma. o

campo magnético da hélice foi obtido da soluçáo da equação de

Lapl ace.

Nos mapeamentos consideramos um estado de equilibnio ca-

ractenistico do TBR*1 e vaniamos o passo e a corrente da helice

extenna. A intensidade da pentunbação que atua sobne o plasma to-

noidal é dada por essa conrente.

Devido à falta de simetria, não há nenhuma expressã.o ana-

lit.ica para os mapas de Poincaré. Esles foram, então, obt,idos pela

integração numénica da equação das L inhas de força.

Nos mapeamentos Lemos os seguintes nesultados:

1- Aparecem as ilhas magnéticas principais (m/n) e as ilhas

magnéticas secundárias (m I 1,/n). Se a penturbação do plasma for

suficientemente pequena, obsenva-se que existem llhas magnéticas

de ordem mais elevadas que a secundária, quantitativamente suas

dimensões nåo devem estar cornetas já que termos da ondem de

(a/R' )2 fo".r desprezados. As ilhas magnéticas de ondem supenior

a pnimánia sungem devido à geometria tonoidal.
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2- As ilhas magnéticas sobre uma mesma superficie ressonante pos-

suem tamanhos diferentes; as ilhas sáo menones na parte mais

pnóxÌmas ao elxo de rotação. Mapas análogos feitos para uma

plasma ciìindrico com uma conneçåo no campo toroidal nesultam em

ilhas com mesmo tamanho sobre uma mesma superficie ressonante.

3- A langura da r-egião caótica aumenLa com as cornenLes nas

hél ices, este aument.o pode sen causado devido à supenposiçã.o das

ilhas magnéticas; a ì.arguna da ilha está nelacionado com o

parâmetro de pertunbação. Nota-se que o caso mo=3./no=1 é mals

sensivel à penturbação; as regiões com q =: e q = 4 situam mui-

to pnóximas entne si, logo com uma pequena penturbação temos a

superposiçã.o da i lhas principat 3,21 com a i Lha secundária 4,21.

Se o comportamento das linhas de fonça do campo magnético

tonna-se muiLo caótico podemos ten disrupções do plasma pois as

panliculas.cannegadas se movem mais facll.mente ao longo das mesma.

uma continuação par-a este trabalho seria analisan como o

cisaÌhamento e a pressão influenciam nos mapeamentos. seria inte-

ressant,e, também, analisar a difusã.o das linhas de força por entre

as ilhas magnéticas.

No nosso tnabalho consideramos que as conrentes que per-

turbavam o plasma eram externas, um mapeamento pode sen feito con-

sidenando que as conrenLes estão sobre uma superficie nacional.

Aì.guns modos MHD do plasma podem ser simulados por este model.o; a

intensidade desLas connentes podem ser obtidas experimentalmente.
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APÊNDICE A- RELAÇõES ENTRE COORDENÁ,DAS TOROIDAIS E POLARES LOCAIS

As coordenadas tonoidais E, e são definidas por

( figura A1 ) :

r'=
R'sinh{

cosña - cos,r-
R'sin¿,.1

o
-¿õsFf - cos,,

z- (A1)

onde r e z sáo as coordenadas cilindnicas. Junto com o ângulo g,

indicado na figura A1, € e o formam o sisLema de coondenadas lonoi*

dais

Se { = €o aeline a superficie tonoidal, entáo

R
nalo menon þ= o

cos (42. a)

nato maton R' b2
1, /2

o
(A2. b)."I

R2
o

se denominamos p e 0 como sendo as coordenadas polanes

locais temos

r=R - pcosO z = psin0 (A3)
o

Compirrirltrio (43) e (Al) obLemos a r.elação entne as coordenadas to_

¡-oidais e polares locais.
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r
colanû) =

cotanh{ =

.2
t- P.

R2
U

cotan(n-o) +

2R

2 .2p +b 
I-zFfêl nð- J

-1 /2

R
o

R
cosO

o

(A4)

(As)

(A6)

R
( não

( A. 7a)

(A.7b)

1-Pcoso*
2 _2p -b

2

o

.2
1b

R2
o

1/2
pt

l-

e¡rL e

A equação (AS) pode ser escnita numa fonma mais conveni-

€

-28 -2Ë R
o

p o
1

^bcosg - -2R e
o

2.P
2

e =g

Se

a

1
p u{o 2

nP
.2
b

R
coso -

-ê
2R

o o

bo

b
R

(grande razâo de aspeclo) e
p b

o

pr'óximo ao eixo), podemos escrever

{o{ p
-E-

u) = T(. - ( e + csin0)

2 2
c b+p

p2R
o

ç?
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APÊNDrcE B- EQUAçÃo DE EQUILÍBRIO ÀLrro-coNSISTE[rE EH cooRDENADAS

GEI.IERALIZADAS

Utilizando as equações WID ideal

VxE=!¿
o
ì
J (81)

VÉ =Q (P,2)

Jyp=JxB (83)

Kucinskl e caldas (Kuclnski e caldas 1g9o) obtlvenam a equaçã"o de

Gnad-Shafnanov nas coordenadas genenal izadas ut, ,, . u". Na

equaçã"o supõe-se que u3 é a coordenada de simelria e uz a coordena-

da transvensal. A soluçåo das equações (81-3) foi escnita como:

(^-ú)VV = - þo8.3 VP - p: I VI + rol
8.. ô (9zs)

-t_t

ðu, L s.. J€

jq[o]l'- (84)

onde

I 8.. a€ t r ôrI¡ tz ôú
-ãu

2

Âù = I zu *8
€ 6u, 8.,

1

+
ô€
Ausz "33

Iz ôIt

-+o/

6uõ
1

zz ô{t
-ãu

2
8

g,J tensor métnico covariante

g = det(g,r)
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Nesta equaçåo ú, I e p são nespectivamente rruxo trans-

versal ae È, fluxo lransvensal ae J e pnessão cinétlca, As quanti-

dades I e P só dependem de rÍ, ou seJa, p = p(i!) e I = I(rI,),
As componentes do campo magnético são dadas por:

B1
1AV (Bs)

€ ôu"

82 =1AV
lza ôu

-l

(86)

B =-uI'o (87)a

A equação (84) é particuranmente útir quando se trabarha

com coordenadas nåo ortogonals.

B. 1- COORDENADAS TOROIDAIS

As coordenadas toroidais såo definldas por

l

R'sinh{
l-

cosh{ - cos&)

R' sinur
z

o

cosh{ - cosn

onde n, z sã.o coondenadas ci I indnicas
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B. 2- COORDENADAS POLARES TOROIDAIS

As coordenadas polares toroidais sáo deflnidas pon

R
ur=Pa= o----cosnE - cos&)

ur=0a=tt-(,

ua=9

onde {, û) ê g såo as coordenadas toroidais convencionais

A base contravariante é dada por

1
sinh{

Iu€
sinO

e vP.' =-p __F'-
o

t- Pr--n- -)
et (¿)

o

2
)
e

e= VO
u

t p
t

3 -vg=
I
eI-ã=ññE-

t-
e

A métnica é dada por:

l

€- = Råp.
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APÊNDICE C- PARÂXETRoS Do TRB-T

I = 9,2 kA conrente de plasma
p

Ro= 0,30 m naio maion

a= 0,08 m naio do limitador'

b= 0. 11 m raio da câmana

Â(a)= 0.28 paråmetro de assimetnia

I = 6x10u A conrente do campo toroidal extenno

B=5kGI campo tonoidal

I

{

{

{
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