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R E S U M O

Nest-e—trabalho* _pescreve-se a eletrônica associada ao

TBR, um tokamak de pequeno porte construído no Instituto de Físi-

ca da USP. A partir dos parâmetros do tokamak, apresenta-se a e

letrônica dos sistemas toroidal, de aquecimento ôhmico e verti

cal, incluindo os bancos de capacitores, chaves eletrônicas, cir

cuitos de disparo e fontes de alimentação. Descreve-se também um

oscilador de potência controlado, utilizado na limpeza por descar

ga e na pré ionização. Finalmente é discutido o desempenho do SÍJS

tema em função dos parâmetros do plasma que se deseja obter.
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A B S T R A C T

This--work—dcscrrbes phe electronics developed as a

part of the TBR project, which involves the construction of a

small tokajnak at the Physics Institute of^University of São Paulo,

_~0n -the basis of tokamak parameter values, the electronics build

for the toroidal field, ohmic/heating and vertical field systems

is presented, including capacitors bank, switches, triggering

circuits and power supplies. A controlled power oscilator used in

discharge cleaning and pre-ionization is also described. Finally

^ne performance of the system as a function of"1Wdesired plasma

parameters is discussed.
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1 - - INTRODUÇÃO .

De todas as maquinas destinadas ã produção de plasma

de alta temperatura, o tokamak ocupa atualmente um lugar de dest£

que, pois é" o mais sério candidato ao futuro reator de fusão, a_

lem de ser hoje uma máquina muito utilizada em pesquisas de físi-

ca de plasmas.

. . 0 TBR ê o primeiro tokamak brasileiro e foi inteiramen

te construído no Instituto de Física da USP.

Existem muitos tokama.ks de pequeno porte em operação

em diversos países do mundo (Kr-78), e foi baseado na experiência

adquirida nessas maquinas que se desenvolveu o projeto TBR. Nossa

diretriz nesse projeto foi a de nos tornarmos independentes tanto

no que diz respeito a técnica de construção dessa máquina como

na sua manutenção, tendo em vista que procuramos empregar, o máxi

mo possível, componentes de origem nacional.

A construção do TBR envolveu considerável trabalho em

diversas áreas: tem-se o projeto e construção do sistema de vã

cuo, das diversas bobinas, do sistema eletrônico associado à aã

quina e do sistema de diagnóstico.

Neste trabalho admitir-se-á já determinados,os parâme

tros elétricos das bobinas toroidal, de aquecimento Shmico e ver-

tical e a partir dai serão determinados os bancos de capacitores,

chaves eletrônicas e os subsistemas de controle e disparo associa,

dos, sempre tendo em vista os parâmetros do plasma que se quer

obter. 0 trabalho consta das partes a seguir descritas.

/Na parte 2 será dada unia descrição geral do tokamak,dis

cutindo-se sucintamente problemas ligados ao confinamento, aqueci

mento, estabilidade e equilíbrio do plasma toroidal, terminando
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com uma descrição do TBR e seus parâmetros principais.

Na parte 3 são determinados os bancos de capacitores

dos sistemas toroidal, de aquecimento Shinico e vertical, as diver_

sas chaves eletrônicas, fontes de alimentação e circuitos associa,

dos.

Na parte 4 descreve-se o processo de limpeza por des

carga e a eletrônica utilizada que é basicamente um oscilador de

potência controlado e uma fonte de corrente para a produção de um

campo de confanamento de 200G.

Na parte 5 tem-se os circuitos responsáveis pelo acio-

namento das diversas chaves eletrônicas, oscilador e sistema de a

quisição de dados.

Finalmente na parte 6 descreve-se sucintamente o siste

ma de diagnóstico utilizado e faz-se uma avaliação geral do siste

ma eletrônico.



2-1

2. - O TOKAMAK

As pesquisas em plasma seguem basicamente duas li-

nhas: uma de caráter puramente científico, e que visa explicar fe

nômenos que ocorrem no estado da matéria mais comum no universo;

e outra de caráter tecnológico que tem em vista aplicações práti-

cas como tubos de descarga, soldagem, geradores magnetohidrodinâ-

micos, propulsão iônica, etc...Entretanto o fato que explica o

grande aumento de esforços que têm sido feitos dentro dessa área,

vem da esperança de se conseguir obter a fusão nuclear controlada,

através da qual se presume obter energia de matéria prima abundan

te, é com poucos danos ecológicos quando comparado à fissão.

A fusão nuclear é obtida quando dois núcleos leves(Hi-

drogênio, Deutêrio, Trítio, Lítio, Boro),possuindo energia cinétd

ca suficiente para vencerem as barreiras nucleares, se fundem fojr

mando um núcleo mais pesado e liberando energia.

Para cada reação de fusão existe uma temperatura míni-

ma e um produto tn.(tempo de confinamento x densidade)mínimo (Cri

têrio de Lawson). As condições mais fáceis de serem atingidas são
*

para a reação D + T (Deutêrio + Trxtio) com T . * 10 keV e

m: > 10 cm s.

Para que se realize a fusão é portanto necessário um

processo de aquecimento do plasma até que núcleos leves atinjam u

ma velocidade suficiente para que possam vencer as forças de re

pulsão coulombianas.

Para que haja aquecimento a temperaturas elevadas

e necessário que se isole o plasna do contato com o meio.

0 plasma deve, estar limitado a uma região do espaço,

e sem contato com outros objetos materiais. Es-

*leV - 11.600Kelvin

" I
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te processo denomina-se confinamento.

No processo de aquecimento ê desejável que se reduza

ao mínimo as perdas por radiação, e que toda a energia que se in

jete no plasma seja efetivamente gasta em seu aquecimento.As pe£

das por radiação crescem rapidamente com Z (Ro-61). C portanto

necessário que se obtenha um plasma de maior pureza possível e

que se evite a existência de elementos de Z alto.

A medida de grandezas que definem o estado do plasma

(densidade, temperatura, pressão, radiação, e t c . ) constitui um

campo denominado diagnóstico do plasma, e que inclui uma série

de métodos e instrumentos (Le-65, Ai-79).

A construção de máquinas para o estudo de plasmas de

alta temperatura envolve uma tecnologia que se utiliza de conhe-

cimentos de quase todas as áreas da engenharia (Ca-76).Existe ho

je uma área que pode-se chamar de tecnologia da fusão.

Estes.cinco itens: confinamento, aquecimento, pureza,

diagnóstico e tecnologia são temas dominantes em toda bibliogra-

fia relativa ã física de plasmas e fusão nuclear.

Existem vários .tipos de máquinas destinadas ã produ -

ção de plasmas de alta temperatura (Rot-77, Ch-79), entretanto a

mais séria candidata-a se tornar o futuro reator de fusão é a má

quina denominada tokamak, desenvolvida na Rússia, na década de

60 pela equipe chefiada por L. A. Artsiaovich. A seguir descreve

-se os princípios de funcionamento de um tokamak.

2.1 - Descrição do tokamak

0'tokamak é uma máquina com geometria toroidal onde o

confinamento é feito por campos magnéticos com simetria axial.
*Numero Atômico " "
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Na fig. 2.1 tem-se os componentes básicos de um toka-

mak e na fig. 2.2 tem-se as principais direções envolvidas.

0 campo magnético mais intenso do sistema ê o criado

pela bobina toroidal (campo toroidal B.). Internamente ao toroi-

de, B. varia segundo a relação

1

2vr

onde:

N

r

corrente nas espiras toroidais

n* de espiras

distância do ponto ào eixo maior

Nestas condições uma partícula carregada movimentando-

se helicoidalmente ao longo de uma linha de B. possue du

as velocidades de deriva cuja direção e sentido são dados por

- B". x V|S. | e - ti x $. (Ch-76) onde os sinais dependem da car-

ga da partícula.'Devido a estas duas velocidades as partículas

csmt&s oo
CAMfO

fig. 2.1 - Componentes básicos de ua tokaaak
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EIXO MAIOR
LINHA DC

CAMPO

RAIO MENOft v " ^ | ~~s TORO:»,DAL iO

DIREÇÃO
FOLOÍMC

f ig . 2.2 - Principais direções envolvidas na geometria
toroidal

E x 8

/

fig. 2.3 - Separação de cargas devido ao gradiente e
curvatura do campo toroidal. 0 campo Ê gera_
do por esta separação causa uma velocida-
de de deriva na direção È x 8
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positivas e negativas tendem a separar-se dando origem a um cam-

po elétrico E vertical, que por sua vez gera uma nova velocidade

de deriva na direção § x S.isto ê, horizontal e para fora (fig.

2.3).

Verifica-se pois que somente um campo toroidal não é

suficiente para confinamento das partículas.

Esse problema ê resolvido através de um campo na dire

çãò poloidal SQ,que nas máquinas tipo tokamak é produzido por u

ma corrente que circula na direção toroidal (corrente de plasms).

0 campo ?e com uma intensidade de cerca de- 1/10 de 5 combina-se

com este gerando linhas de campo helicoidais. 0 movimento das

partículas ao longo dessas linhas evita a formação de í.

Na fig. 2.2 tem-se um trecho de uma linha de campo.No

ponto A a coordenada poloidal ê 6 e no ponto A* é 8*. Dando-se u

ma volta na direção <t> , o- ângulo 8 percorrido é dado pela rela.

ção (Ga-78) * •

R V r )
1 " 24 IJTrT ° * r * * . < 2 - "

onde a •= raio do plasma.

Para que haja estabilidade da coluna de plasma é ne

cessãrio que i seja menor que 2n (Ga-78) ou:

I iffi*1 (2-2)

0 canpo polqidal é função da corrente de plasma I , e é dado por
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De (2.2) e (2.3) tem-se:

- _ aB.

Sr
No TBR escolheu-se q(a) - 2,5 que ê usualmente o V£

lor tomado na maioria dos tokamaks.

Verifica-se portanto que para uma dada geometria(R.a)

e para um dado fator de segurança, lpmgx é proporcional a B..

Outro fator importante ná estabilidade do plasma ê o

valor 3Q definido como

(2-5)

onde' p é a pressão cinética (devida a agitação térmica das par-

tículas) e p ê a pressão magnética (as linhas de campo se com

portam como tiras -elásticas, exercendo uma pressão sobre o plas-

ma). T e T- são respectivamente as temperaturas eletrônica e iç>

nica.

0 valor de 3fl máximo para estabilidade ê de R/a(Fu-75),

entretanto resultados experimentais indicam B--1 para a aaioria

dos tomakams. b._:a condição, acrescida da semi-empirica de Artsi-

movich (Ar-72).

T ± - 0,032 (I pB +R
2n e)

1 / 2 A" 1 / 2

A - 1 para o Hidrogênio

ne * densidade dos elétrons

nos da o valor de T .

'1.1 - Aquecimento

Vários são os aeios de aqueciaento do plasma ea ua to

kaaak (Ch-74). Ea aãquinas pequenas utiliza-se quase sempre,exclu

sivamente, o aquecimento resultante da passagea da corrente de
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plasma através da resistência deste. Este-tipo de aquecimento po-

de ser usado quando se quer atingir temperaturas menores que lkeV.

Para se atingir temperaturas mais altas deve-se fazer uso de mét£

dos complementares de aquecimento (rãdio-frequência, injeção de

partículas neutras de alta energia, etc...)«

0 sistema de aquecimento ôhmico ê o responsável pela

formação e aquecimento do plasma. E constituído pelo transforma -

dor de aquecimento ôhmico onde tem-se como primário uma bobina £

copiada magneticamente ao plasma que funciona como secundário

(fig. 2.1).

Inicialmente o gás é condicionado a uma pressão de

trabalho (-10 torr) e depois provoca-se a ruptura- do mesmo (break-

down) pela aplicação de uma alta tensão induzida ao longo do eî

xo menor (tensão de enlace).

A tensão de ruptura do gás aumenta com os campos radi

ais espúrios, pois estes provocam fugas de partículas em direção

às paredes do vaso (So-78, Pa-76). No projeto da bobina toroji

dal e de aquecimento ôhmico, é importante levar-se em conta esse

problema, minimizando a existência de campos radiais.

Uma vez formado, o plasma precisa ser aquecido e man-

tido, o que ê feito também pelo sistema de aquecimento ôhmico. Pc>

de-se empregar nesse sistema o armazenamento indutivo ou capaciti

vo, e em - ambos, primeiramente a energia é armazenada e«

capacitores. Nas figs. 2.4a e 2.4b tea-se respectivamente esque

nas do armazenamento indutivo e capacitivo.

No primeiro, a energia armazenada no capacitor é trans

ferida toda' para o indutor, quando então uma resistência é" intro-

duzida no circuito provocando um alto dl./dt (alta tensão de enla

ce). Depois do plasma aquecido a resistência é" retirada, o que
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faz com que dl /dt seja menor (fig. 2.4a). Este sistema tem a van

tagem de produzir pulsos de plasma mais longos, uma vez que,a ten

são de enlace tende exponencialmente a zero, o que não ocorre no

segundo sistema, entretanto deve-se utilizar aqui um disjuntor r£

pido de alta corrente e portanto de alto custo.

No armazenamento capacitivo, existem 2 bancos de capa

citores. Durante a fase de formação e aquecimento é descarregado

um banco de baixa capacitância e alta tensão (banco rápido) provo

cando uma alta tensão de enlace, e na fase de manutenção ê dispa-

rado um banco de alta capacitância e baixa tensão (banco lento) ,

provocando uma baixa tensão de enlace (fig. 2.4b). Tiste foi o sis

tema escolhido para o TBR e que por razões de custo ê o utilizado

na maioria dos tokamaks de pequeno porte.

1
/ • •

«i «a«» U

• fig. 2.4a - Sistema de armazenamento indutivo

i.

/»•

BANCO
RÁPIDO

BANCO
UNTO f

I, fecfto S,

fecha 5 2

fig. 2.4b - Sistema de armazenamento capacitivo
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•2.3 - Equilíbrio '

Os campos B, e Bo não são suficientes para o equilí

brio do plasma. Mesmo com eles o plasma tende a se expandir e a

se chocar contra as paredes. Isto ê evitado através de uma força

criada pela interação de um campo vertical Bv com a corrente de

plasma, e que contrabalança as forças de expansão. Esse campo é

gerado por um conjunto de espiras localizadas simetricamente em

relação ao plano determinado pelo eixo menor do toroide (fig.2.1).

0 campo vertical deve ter uma curvatura voltada para o centro da

máquina, o que dá origem também a componentes horizontais que es

tabilizam a coluna de plasma em relação a deslocamentos verticais

(Mu-71). By é gerado por uma corrente que circula através da bobi

na vertical e deve ter um perfil temporal próximo a de I .

0 sistema vertical pode ser com realimentação ou pro-

gramado. No primeiro caso, existem sensores que detectam a posi-

ção do plasma, e que atuam sobre uma fonte de -corrente controlada,

cuja salda é aplicada à bobina vertical (Hu-74). Esse sistena ê

eficiente, mas de custo elevado. No segundo sistema emprega-se

dois bancos de capacitores, como no sistena de aquecimento ôhmico.

No TBR utilizou-se o tipo programado.

O perfil temporal do campo vertical fora do vaso, tem

a mesma forma do perfil da corrente na bobina vertical. Isto não

acontece no interior do vaso, pois as componentes de maior fr£

quência do campo vertical são mais atenuadas. Devido a parede do

vaso existe, portanto, um atraso na penetração (tempo de penetra-

ção) do campo vertical (veja item 6.2.2) o que implica que o sis

tema vertical deva ser acionado antes do sistema de aquecimentoôh

•ico.
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2.4 - O TBR ; •

O TBR ê um tokamak de pequeno porte construído no Ins

tituto de Física da USP, seus parâmetros principais estão na tabe

Ia 1, e na fig. 2.5 temos seu diagrama de blocos.

Raio maior

Raio do vaso

Raio do plasma

Razão de aspecto

Campo magnético toroidal

Campo magnético poloidal

Campo magnético vertical

Corrente de plasma

Duração da corrente x

Densidade dos elétrons

Temperatura dos elétrons

Temperatura dos íons

Tempo de confinamento

R

av

a

R/a -

B*
Be
B2

H :
Ti
ne
Te
Ti

0,30 m

0,11 m

0,08 m

3,7

5,0 kG(Í 6% em Tj)

500 G

230 G

20 kA

4 ns

-2 x 10 1 3 cm"3

-240 eV

. -70 eV

-0,7 ns

tabela 1 - Parâmetros principais do TBR
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O vaso toroidal ê de aço inoxidável 316L com espessu-

ra 3,2mm, construído a partir de 4 peças de 90° soldadas aos pa

res. As duas metades são ligadas através de flanges e vedadas por

0'rings de Viton. As metades estão isoladas eletricamente e

ligadas â terra por dois resistores de 100Í2.

Tem-se um total de 18 portas de diferentes tamanhos pa

ra diagnóstico, admissão de gás, bombeamento, etc...

Todo o sistema está montado sobre um suporte de cele-

ron.

0 sistema de vácuo é constituído por uma bomba mecâni

ca, uma bomba de difusão e uma armadilha de nitrogênio líquido

Tem-se 3 medidores: um para baixo vácuo (termopar) ligado â entr£

da da bomba mecânica e no vaso; um de alto vácuo (iônico) na

da do vaso.e outro, também iônico no- extremo oposto ã porta de

. bombeamento. Com esse sistema obteve-se cerca de 5 x 10" torr.

No vaso pode ser admitido Hidrogênio, Nitrogênio, Ar

' gênio e Hélio.

Pretende-se acoplar ao vaso um analisador de gás resî

dual para a determinação da pureza do gás.

0 sistema de diagnostico atualmente existente ê cons-

tituído por unidades possíveis de serem construídas no laboratõ -

rio: bobinas de Rogpwski (medida de correntes nos sistemas e cor-

• rente de plasma), bobinas de posição, espiras de enlace (medida

da tensão de enlace), sondas* magnéticas (campos magnéticos), son

das de Langmuir (temperatura e densidade). Pretende-se acoplar no

futuro um sistema de microondas (70 GHz) para determinação da den

sidade e um sistema de laser para determinação da temperatura.

O sistema toroidal é constituído por uma bobina, com
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espiras construídas de barras de cobre em forma de D (fig.2..6) t £

nergizada por um banco de capacitores eletrolíticos de 17 kJ(4,4mf

• e 2800 V).

O transformador de aquecimento õhmico, foi enrolado

em um núcleo cilíndrico de celeron, inclinado de 45° nas extremi-

dades. Este sistema é energizado por um banco rápido (60pF x lOkV)

e um banco lento de (16mF x 930V)

O sistema para produção do campo vertical é constitui^

do por três conjuntos de espiras. Dois de 18 espiras cada, sjl

tuado externamento ao toroide. e simetricamente ao plano principal.

O outro ' ê constituído por 54 espiras, e enrolado sobre um cilin-

dro situado internamente ao transformador de A.O.

Um oscilador de potência (14 kW) ê usado para limpeza

do vaso e também para prê-ionizar o gás. É acoplado aos terminais

do transformador de aquecimento ôhmico.

O acionamento dos bancos de capacitores, oscilador e

sistema de aquisição de dados ê feito através de pulsadores e a_

trasadores.
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OH

BT- Bobina Toroidal

OH-Transformador de Aque-
cimento Ohmico

V-Bobina Vertical

C, ,C,-Espiraj de Compensação
* do Aquecimento Ohaico

CT -Espirasde Coapensação '
5 Toroid»!
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fig. 2:6 - Corte do TBR (Si-78)
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3 - SISTEMAS TOROIDAL, DE AQUECIMENTO OHMICO E VERTICAL

Na fig. 3.1 tem-se o sistema eletrônico geral do TBR.

que a seguir será descrito juntamente com a seqüência de disparo.

0 sistema pode operar em dois modos: tokamak e limpe-

za. No modo tokamak, as chaves CHI e CH2 estão na posição (2) e o

sistema de proteção é colocado nesse modo de operação, o que per-

mite que todas as fontes possam ser ligadas, exceto a fonte 2SOA,

que só ê utilizada no modo limpeza (Parte 4). 0 oscilador e as

fontes são ligadas, e ajustadas com tensões convenientes. A s£

tuir ajusta-se os dois disparadores de forma que o oscilador e os

bancos sejam acionados nos momentos corretos. Coloca-se o contro-

le do oscilador em modo tokamak, e ajusta-se o período de oscila-

ção para que seja suficiente para prê-ionizar o gás.

0 primeiro disparador aciona a ignitron IG1, e o ban

co toroidal começa a descarregar-se através da bobina toroidal .

A corrente I. aumenta senoidalmente até atingir seu valor máximo

(fig. 3.2), ponto em que a tensão se anula. Neste instante, o dio

do Dl entra em condução e o sistema passa a funcionar como um cir_

cuito RL. A corrente decai- exponencialmente.

Antes do ponto máximo de I., o oscilador ê disparado

de forma que quando I. começa a decrescer o gás já esteja prê-io-

nizado (fig. 3.2b).

A seguir é disparado o banco de aquecimento õhmico rã_

pido (ponto 4, fig. 3.2c) que faz com que a corrente de plasma a

tinja um valor próximo ao máximo. 0 disparo é feito através de

IG2.

A corrente do transformador eleva-se senoidalmente a
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• } CORRENTE TOROIDAL
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f ig . 3.2 - P e r f i s das correntes toroidal, de prê-ioni-
zação, de aquecimento ôhnico, vertical e de
plasma



te que as tensões dos bancos rápido e lento se igualem, quando en

tão o comparador aciona a ignitron IG3 do banco lento. A partir

desse ponto (5 na fig. 3.2c), a corrente aumenta lentanente, devi

do ao fato do banco lento ser bem maior que o rápido. 0 banco

lento tem a finalidade de prolongar a corrente de plasma.

Os bancos verticais rápido e lento são disparados an

tes dos bancos de aquecimento õhmico, devido ao tempo de penetra-

ção do vaso e a forma do campo vertical deve ser o mais próximo

possível da corrente de plasma.

• 0 disparo do banco vertical ê feito através de IG4(7).

A corrente cresce senoidalmente até o ponto em que as tensões dos

bancos se igualam(8), quando D3 passa a conduzir,'iniciando-se a

descarga do banco lento. No ponto de corrente máxima D4 entra em

condução e a corrente decai exponencialmente.

No modo limpeza as chaves CHI e CH2 estão na posição

1 e todas as fontes estão inibidas, exceto a toroidal e a 250A. 0

controle do oscilador é colocado em modo pulsado permitindo o a

' juste do tempo de oscilação e a taxa de repetição dos pulsos.

Finalmente ajusta-se a fonte 250A para se obter um

campo de confinamento da ordem de 200G.

3.1 - ' Sistema Toroidal

. 0 sistema toroidal tern um peso sensível no custo de

um tokamak. Para uma dada máquina a energia armazenada no banco

toroidal cresce com o quadrado-da máxima corrente de plasma dese-

jada. Por razões econômicas escolheu-se 5kG a intensidade do cam

po magnético toroidal.

No projeto original, a bobina toroidal do TBR compõe-

-1
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se de 120 espiras em forma de D organizadas em 8 setores de . 15

1 espiras cada. Entre os setores tem-se as várias portas de acesso

(diagnostico, entrada de gás, medidores de vácuo, etc.)- Nessa rç;

gião ocorrem ondulações no campo toroidal, que são corrigidas por

um aumento de densidade de espiras nas extremidades dos setores .

No TBR tem-se duas espiras finas nas extremidades dos setores.

0 valor de I. necessário para produzir B. 5 dado por:

27TRB, (3.1.1)

0 valor da indutância L. ê estimada pela relação

(Sm-3 9)

£1 H2 .«,R_+ a/2N
- a/2 (3.1.2)

onde b ê a altura da espira, a. a largura e R o raio maior da b o M

na.

• Na fig. 3.3 tem-se ua modelo do sistema toroidal, on

de R^ é a resistência da bobina, cabos, conexões, etc. e C . é a

capacitância do banco toroidal

fig. 3.3 - Circuito do sistema toroidal
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O circuito nos da a seguinte equação:

ai

Tonando-se a corrente I, necessária e o valor de L.

pode-se estimar C, admitindo-se uma tensão entre 2 e 5KV (veja í-

tem 3.4) que é a usualmente utilizada em bancos deste tipo.

Verifica-se pois que R,/2L.< l/V L.C. ou seja, o sis_

tema ê oscilatório (OR-71).

;-- A solução é" dada por:

2
onde wo = 1// L̂ Ĉ  wd

2 - wQ - a2 a - + +

Pode-se determinar agora a eficiência, do sistema. De

pois de 1/4 de ciclo a corrente atinge seu valor nãximo, logo:

/
js . . sen (I),T = 1 u.t * 7

fi : .• d d 2

i

/ • Substituindo-se na relação (3.1.4) tem-se:

(3.1.5)

rearranjando-se (3.1.5) e elevando-se ao quadrado tem-se:

Yir .

é o coeficiente de eficiência
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A' seguir tem-se as características do sistema toroidal.

B.=5kG C += 4,4mF

N =120 • R, = 21mn

1^=6,3 kA h^% = 3 5 m s

1^=0,74 mH Q = 19,5

E.-17 kJ n * 0,92
V

V.=2.790V T - 2,8ns
9 • •

3.2 - Sistema de aquecimento ôhmico

A construção da bobina de aquecimento ôhmico do TBR

• foi orientada no sentido de maximizar o acoplamento com o plasma,

e minimizar a existência de campos expúrios na região do plasma

(Si-78).

Decidiu-se pela construção de um solenóide com incli-

nações de 45o' nas extremidades (fig. 2.6). Em série 'com o solenoi

de, tem-se dois pares de bobinas Cl e C2, sendo que C2 tende a

corrente no sentido inverso da bobina principal. Na figura também

estão representadas as bobinas C3 de correção do campo toroidal.

Na fig. 3.4 tem-se o circuito básico do transformador

de aquecimento ôhmico. Toma-se agora as equações de malha para o

primário e secundário:

d i 2

- M — E j - 0 (3.2.1)

;' di dil

onde:
it * corrente do primário
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ip • corrente de plasma

L ' = indutância do plasma

Rt * resistência do primário (bobinas, cabos, etc.)

R • resistência do plasma

M » indutância mutua entre primário e plasma

Cr » banco de aquecimento ôhmico rápido

/ • • •

+ r C|e nto crapido

fig- 3.4 - Circuito do transformador de aquecimento ôh

mico

No instante de disparo do banco rápido,i (t)=OA. A re

sistencia do plasma tem inicialmente um valor finito, e no final

da descarga do banco rápido, R ê bastante pequena. Em primeira a

proximação pode-se desprezar R e R .

0 circuito pode ser resolvido de uma forma mais preci-

sa tomando-se todos os termos das equações (3.2.1) e (3.2.2) e so

lucionando-as a cada intervalo de tempo para R_(t) * R onde R ê

calculada através de um modelo baseado na teoria dos transportes

(DR-79)

Da equação (3.2.2) tem-se que:
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i =£_ it (3.2.3)
P

i

Substituindo-se (3*2.3) em (3.2.1) e lembrando que

k = M//L^L~ tem-se:

2

•^ + L. (1 - IT) — ^ * 0 (3.2.4)
C r * • d t Z .

0 cálculo da tensão do banco rápido, está ligado ao

campo elétrico toroidal necessário â ruptura do gás. Essa condi-

ção é dada pelas relações (Pa-76):

P > 0,4(A/aHBz/Bt) . (3.2.5)

E. > 1,1 x 10" 6(8A/T + 3) (3.2.6)

A = log (nm/10i^o) • . (3.2.7)

onde:

E, * campo elétrico toroidal necessário

B. - campo magnético toroidal

B z * campo vertical

a * raio do plasma

T * período de oscilação do banco rápido

0 " taxa de perda de elétrons

n R * densidade inicial de moléculas

n • densidade inicial de elétrons (após a pré-ioni
zação)

• • P « pressão de preenchinento
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tem-se:

Assumindo: -2 = 200, B = 5kC Bz= 13G, a = 8cm
eo

P > 3 x IO"4 torr

Para T = 10" s e g dado pelas equações encontradas em (Pa-76)tem-

se:

E. > 0,18 V/cm

A tensão de enlace máxima ê dada por:

Vé - M ^ m a x *t = Vix s e n -o*

De (3.2.8) e (3.2.9) tem-se:

t ( )
V = — (3.2.10)

r M

r Considerando-se que o campo mínimo para a ruptura ê

de 0,18 V/cm e que o perímetro é de 2irR (R * 0,3m), obtém-se a

tensão mínima de enlace de 34 V. Vamos tomar 70 V.

Entrando na equação (3.2.10) com V , L. e M tea-se:

V - 7.000 V (M = 13yH para o TBR)
-• T

No instante em que todo o banco descarregou-se tea-se:

I 2 L
Er * t m 2 X o n d e L * Ltd-lc

2) (3.2.11)
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De (3.2.3) e (3.2.11) tem-se:

1 ^ ÍÍ " ' . ' (3.2.12)

Introduzindo na relação acima os dados do TBR tem-se: '

600 J • Cr » 25

O sistema deve ser flexível o bastante para permitir

a variação de Cr e Vr com facilidade, a fim de se obter boas con-

dições de funcionamento. 0 crescimento muito rápido da corrente de

plasma pode gerar instabilidades e destruir a coluna de plasma

(Gr-79).

•Para o cálculo do banco lento retoma-se as equações'

(3.2.1) e (3.2.2), e impõe-se que a corrente de plasma mantenha -

se inicialmente constante apôs o disparo do banco lento.Desta vez

leva-se em conta Rt e R :

• v
£ " *t At * L t 3RT (3.2.13)

i - Í É S (3.2.14)

. Destas relações tem-se que:

V* - Rt *t
 + L t V p / M •

.' /' '

/ Introduzindo-se a constante k̂ . de acoplamento entre

primário e secundário (k^-1 se todo o fluxo gerado pelo primário

está concatenado com o secundário):
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k = ÍÍM . (3.2.15)
t Lt

De (3.2.13), (3.2.14) e (3.2.15). te,-se:

Vo - -£- (Vv + V ) (3.2.16)
l Kt K p

onde

kt
vk = 4 V P e VP ' 4V fsi"78)

Introduzindo os dados referentes ao sistema de aqueci

mento ôhmico do TBR na relação (3.2.16) tem-se:

Vo = 550 V

No momento de disparo do banco lento, a corrente ini-

cial I , ê a corrente máxima gerada pelo banco rápido, e a tensão

no banco lento é V... 0 intervalo de tempo entre o disparo e o pon

to de corrente máxima, ê aproximadamente dado por

. V
T = /LOT arctg ^ / ^ (3.2.17)

* 1o h

Introduzindo-se os valores relativos ao TBR, e fazen-

do-se T = Tj (duração da corrente de plasma) tem-se: C * lOmF e

EA = 1,5 KJ.

lOmF é o valor mínimo do banco lento, entretanto é de

sejãvel que seja o maior possível para se prolongar a corrente de

plasma. /

Na tabela 3.1 tem-se os valores das capacitancias,ten

soes e energias dos bancos de aquecimento ôhmico, calculados de



GRANDEZA VALOR APROXIMADO VALOR DE III.2 VALOR ESCOLHIDO COMENTÁRIO

Vrlpido

rápido

E - .jrápido

V
lento

Clento

Elento

7 kV

25 yF

600 J

550 V

10 mF

1,5 kJ

7 kV

30 yF

730 J

10 kV

60 pF

3 kJ

Ajustãvel

630 V

15 mF

3 kJ

930 V

16,7 mF

7 kJ

3 x 310 V

3 x 20 «60

capacitores

Tabela 3.1 - Bancos de capacitores do sistema de aquecimento ôhmico
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acordo com o método anteriormente descrito, através de um método

mais apurado (Dr-79), e os valores escolhidos.

3.3 - Sistema Vertical

Os campos toroidal e poloidal, apesar de criarem con-

dições de confinamento, não são suficientes para equilíbrio do

plasma, que tende a expandir-se e a bater contra as paredes do va_

so. Isso se deve a três fatores: 1) Todo condutor elétrico de fo£

ma genérica tende a orientar-se no sentido da menor indutância.2)

0 campo toroidal não é constante na região do plasma, gerandopres_

soes magnéticas diferentes na parte interna e externa da coluna

de plasma; 3) A pressão cinêtica gera forças no sentido de expan-

dir a coluna. A resultante dessas forças ê dirigida para fora, e

para que haja equilíbrio ê necessário um campo vertical By que g£

re uma força dirigida para dentro. By é dado por (Mu-71):

u I
By = 2 ^ 1 (£n(8R/a)

onde:

I = Corrente de Plasma

R = Raio maior do tubo de plasma

a = Raio menor

6fi= nkD(To + T.= )/B
2/2uo JJ e í o

Nó TBR o campo vertical necessário é de 230G.

'Além. da estabilização com relação a movimentos hori -

zontais, faz-se necessário que se evite movimentos verticais do

plasma, para que este não vã de encontro ãs paredes superior e in
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fcrior do vaso. Este movimento 5 evitado através de campos hori-

zontais.

No TBR o campo horizontal ê criado pela configuração

do campo gerado pela bobina vertical. Este deve ter uma curvatu-

ra voltada para o centro do torõide, de tal forma que toda a vez

que o plasma tenda a fazer um movimento vertical, surjam forças

que fazem com que o plasma volte a sua posição de equilíbrio. E

xiste uma curvatura ótima para a estabilidade do plasma (Mu-71).

A configuração das espirás verticais ê obtida em fun

ção do campo B que se quer obter, dá curvatura ótima para o £

quilíbrio e de um acoplamento mínimo com o sistema de aquecimen-

to õhmico. Na fig. 2.6 tem-se a configuração das espiras verti -

cais do TBR. V-̂  são dois conjuntos de 18 espiras e V 2 tem 54 es-

piras e está. localizada no centro do transformador de aquecimen-

to' õhmico. Esta última bobina ê responsável pelo desacoplamento

com o sistema vertical.

No cálculo dos bancos verticais vamos admitir conheci,

dos os valores By/I , Ly e R , que no TBR são respectivamente:

0,23G/A,0,65mH e 46mí2 .

Na falta de dados sobre o perfil da corTente de plas-

ma, os bancos e tensões verticais podem ser estimados a partir

do psrfil da corrente no transformador de aquecimento õhmico

(Ki-78). No caso do TBR tinha-se um perfil de I baseado num mo

delo teórico de descargas enr tokamaks..

A capacitância do banco rápido C pode ser estimada

a partir do tempo de subida da corrente de plasma pela relação:

vr t,
71 L.V
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Para o TBR xs = 320ys e C v r * 64jjf. '

A tensão do banco rápido pode ser estimada a partir

das amplitudes da corrente de plasma previstas no instante de dls

paro do banco de aquecimento ôhmico lento e no de Ipmax« Para o

TBR I max/I i - 1,15 que deve ser igual a relação entre lymax
 e

Iv no ponto de disparo do banco vertical lento. Tomando-se Iy_ax*

lkA (necessário ao equilíbrio) tem-se:

v _ rVmax / LV
VVR " ~rrn \f cVR

V y R =• 2.820 V E y R = 260J

A energia do banco lento ê estimada pela seguinte re-

lação:

onde o último termo é aproximadamente ã energia dissipada em

durante Tj. Introduzindo-se os valores relativos ao sistema ^

cal tem-se E v = 250J.

Esse valor mais a relação (3.3.16) permite o cálculo

de V. é Cg que para o TBR são respectivamente 110V e 40 mF.

O perfil da corrente de plasma depende dentre outras

coisas, "dos bancos de aquecimento ôhmico. O calculo apresentado é

baseado no perfil da corrente plasma previsto para um banco rá

pido de 30yf e um banco lento de 15mF. Modificações nesses ban

cos acarretarão também modificações nos bancos verticais. O sî s

tema deve ser o flexível bastante pára permitir essas modificações

de .maneira fácil.
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3.4 Bancos de Capacitores-

A escolha dos tipos de capacitores a serem usados nos

diversos bancos, está condicionada a fatores técnicos, econômicos

e de facilidade de obtenção no mercado interno.

Do ponto de vista puramente técnico, o melhor tipo de

capacitor ê o que usa papel impregnado com óleo. Um capacitor ti

pico. desse tipo, armazena 3kJ a tensões de 5kV a lOOkV (Ke-71),sen

do que nos EUA o armazenamento mais barato está na faixa de lDkV.

0 capacitor a óleo permite montagens mais simples, tem baixa indu

tância e alta confiabilidade.

Como primeira etapa na construção dos bancos do TBR ,

foi feita uma pesquisa dos principais fornecedores de capacitores

a óleo e eletrolíticos do pais e alguns no exterior. Como resulta

do tivemos a tabela 3.2, onde verifica-se que no Brasil a situa

ção é bastante diferente da dos EUA, e conclui-se pela utilização

de capacitores eletrolíticos sempre que for possível. No Brasil o

custo de um banco de capacitores a óleo seria 8 vezes o de um ban

co construído de capacitores eletrolíticos de mesma energia. Além

disso os capacitores a óleo nacionais não são produzidos para pul

sos de alta corrente.

Tendo em vista esses fatores, e também a nossa dire_

triz de sempre empregar componentes nacionais, optou-se por enpre

gar capacitores eletrolíticos nos bancos toroidal, de aquecimento

ôhmico e no vertical lento. Como unidade básica escolheu-se capa-

citor de 2,5mf x 350V da Siemens-Icotron.

^Inicialmente foram realizados testes em 10 unidades ad

quiridas para se estimar sua confiabilidade. Mediu-se a corrente

de fuga de cada unidade tendo em vista o cálculo dos resistoresde

~l



CAPACITOR Joule/Cap. Cr$/joule Tipo Disponibilidade

• íoo
30

460

10

30

50

400

2500"

yF~-x

yF x

yF x

yF x

yF. x

yF x

yF X

yF x

5 kV

10 kV

1 kV

5 kV

5 kV ,

450 V

350 V

350 V .

1250

1500

230

125

375

10

24

153

2,

4,

24,

: IS,

14,

7,

2,

2,

58

36

9

2

8

9

57

55

Impregnado a

Impregnado a

Impregnado a

Impregnado a

Impregnado a

Eletrolítico

" .Eletrolítico

Eletrolítico

óleo "

óleo

Óleo'

óleo

óleo

-

Importação direta dos
cr MIT££* «UU •

Fabricação nacional

•Valores vigentes em 1978 US$1.00 = Cr$18,00

tabela 3.2 - Armazenamento de energia

w
i
M
O»
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equalização utilizados na montagem série, e também para posterior

, verificação desse parâmetro depois do teste de carga e descarga .

Na medida da corrente de fuga, aplicou-se a tensão no

minai de 350V e depois de cerca de 5 minutos fez-se a medida da

corrente. Obteve-se um valor médio de 1,4 mA e um máximo de 2,4mA.

Logo a resistência interna média foi de 280KÍÍ e a mínima de 140KÍ2.

0 cálculo dos resistores de equalizaçao depende do nu

mero de capacitores em série e para isso tem-se que discutir aĵ

guns pontos relativos a capacitância e tensão dos bancos.

Uma vez fixada a indutância da bobina e a corrente

máxima requerida, tem-se a energia armazenada, necessária. Na defi

nição da tensão e da capacitância deve-se levar em conta os s£

guintes pontos:

a) E desejável que se tenha tempos de subida longos ,

I maiores que 320ys (tempo de penetração'do vaso), o qué é obtido

/ com altas capacitâncias (T a/C"). Por outro lado o coeficiente de

/ • eficiência diminue com o aumento de C, o que nos impõem restr_i

1 ções para valores altos de C.

b) Nas altas tensões surgem problemas de isolação nos

/ diversos pontos da máquina, e quando se utiliza capacitores ele_

/ trolíticos, diminue-se a confiabilidade, devido a conexão sériede

muitos capacitores.

. c) Outro fator é a relação custo/desempenho do banco,

bem como a facilidade de obtenção dos componentes.

. . 0 banco toroidal necessita de una energia armazenada

de 16kJ para produzir EkG. Fixando-se e« 310V a tensão ea cada ca

pacitor, tem-se uma margem de segurança de 40V. Como C - 2,5nf, a

energia armazenada é de 120J, logo necessita-se de 133 capacito -
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res desse tipo.

Como o mesmo tipo de capacitor será utilizado também

no banco de aquecimento ôhmico lento, optou-se por um tipo de or-

ganização comum aos dois bancos. Utilizou-se células de 3 capaci-

tores em série e 4 em paralelo (fig. 3.5). 0 banco toroidal tern

3 células em série e 4 em paralelo, com um total de 16 linhas em

paralelo com 9 capacitores em serie. A energia total ê de 17kJ.

Quanto ao banco de aquecimento ôhmico, poderia se uti

lizar 3 ou mais células em paralelo. No TBR utilizou-se 5, com u

' ' ma energia total de 7kJ.

Uma vez definida a-estrutura dos bancos pode-se voltar

ao cálculo dos resistores de equalizaçao.

Na fig. 3.6 tem-se uma linha de 9 capacitores em sé

rie. A tensão em cada capacitor ê dada por:
I
í
/ RÍ R c r i

/ Vt = -gi— Vcc e R. « ;A-i

onde L é o resistor de equalizaçao e r> a resistência interna do

/ capacitor i.

. Dessas duas relações podemos deduzir a relação que dá

a variação relativa de V. em relação ar,:

Vamos admitir T*— * 0,1 e pelos dados obtidos dos
, fir, , vi

testes tem-se ~-= •« 0,5. Para 9 capacitores tea-se V-/V »l/9.
ri 'max x Ll-
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f ig . 3.5 - Célula de 12 Capacitores
W
I
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fig. 3.6 - Linha de 9 capacitores

Introduzindo-se esses valores na relação acima tem-se

R » 37kfi com uma potência dissipada de 2.6W. Como tem-se sempre

4 capacitores em paralelo, pode-se utilizar um resistor de equalji.

zação R//4 . Escolheu-se 15kíí x 10W.

Em cada grupo de 4 resistores em paralelo utilizou-se

uma lâmpada neon tipo NE-51 em série com um resistor de 15Okí2 x 1W,

para indicações de possíveis defeitos.

Foram executados testes com descargas rápidas de uma

linha de 9 capacitores em série, e verificou-se que não ocorrem

tensões reversas significativas, devido a diferença de capacitân-

cias entre os capacitores.
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Como proteção contra altas correntes, em caso de cur-

to em um capacitor, utilizou-se resistores de 200mQ interligando

os capacitores. '<

Em série com cada 4 linhas de capacitores, colocou-se

um resistor limitador para o caso de curto em'uma linha de capacitores.

Cada célula básica (fig. 3.5) tem doze capacitores

num total de 3,3 mfX 930V (l,4kJ ) . Os capacitores estão interli-

gados por barras de cobre e acondicionados em caixas de madeira

com 12 divisões.

3.5 - Chaves Eletrônicas

A descarga dos bancos de capacitores ê feita através"

de chaves de duas funções diferentes. A chave de disparo, que ê a

que inicia a descarga dos bancos e chave de curto (crow-bar) que

é a que provoca um curto circuito entre os terminais da bobina e

cuja finalidade ê evitar tensões reversas nos capacitores ou pr(>

duzir uma queda exponencial de corrente.

Existem vários tipos de chaves eletrônicas: tiratrons,

ignitrons, tiristores, spark-gaps, diodos, etc. Como no TBR tem-

se altas correntes e tensões e baixas taxas de repetição optou-

se por utilizar ignitrons e diodos no chaveamento dos bancos.

A seguir tem-se as principais características envolvi

das na determinação dás chaves (En-71):

a) I^-: corrente de pico máxima. E a máxima corrente

que o dispositivo suporta por curtos períodos de tempo.

b) v
a t j m : tensão de anodo. direta máxima. £ a máxima

tensão direta entre anodo e catodo que a chave bloqueia.

c) V_m: tensão reversa máxima - idem para a tensão re
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versa. . . * •'

d) T : tempo de média máximo, É O máximo período de

tempo para se calcular o valor da corrente média. ;

e) I : Corrente média máxima, E a máxima corrente

media calculada sobre o período de média máximo.

f) Produto It máximo. E o valor máximo permissível de

idt

m 2 - í 2
g) Produto It máximo - idem para i dt

As últimas características estão relacionadas. Nas ig

nitrons, em aplicações sem reversão de corrente, a máxima transfe

rência de carga pode ser definida pela especificação de I_m. I m m

e T . Nos diodos em geral utiliza-se, as características de I ,

I e I2t.
mm \

Na determinação das chaves vamos admitir uma máxima

taxa de disparos de um por minuto.

A seguir aplica-se as definições acima aos deversos

bancos de capacitores.

o — "

3.S.1 - Do Sistema Toroidal •'

Após o disparo do banco toroidal a tensão decresce, e

a corrente aumenta senoidalmente, até o ponto em que a corrente a

tinge seu valor máximo e a tensão o valor zero (circuito LC). Hes^

te instante ê acionada a chave de curto, e então a corrente passa

a circular somente pela chave e pela indutãncia (circuito RL), de

crescendo exponencialmente.

A chave de disparo precisa ser controlada, o mesmo
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não acontecendo com.,a-chave curto. Outro ponto é* que a chave de

curto deve ser muito maior pois a corrente circula por ela por um

tempo muito maior (para R pequeno), que na chave de disparo.

Tendo em mente os parâmetros do sistema toroidal (1

tem 3.1) tem-se as seguintes características das chaves.

Chave de disparo:

onde

1)

2)

3)

4)

6)

pm

adm
Vrm =

mm ~

It =

I2t =

6

-

0

C

,3 KA

2.800V

V

.V./60 = 0 ,21A

m senwt dt = C,V.
n i n 9 9
f.T ° T 2

T 2 2 ^ ,,_ d>m 1I^. sen tot d t %

= 12,5

- = 5

As

r, X 103 A2s

/ Chave de curto

7 .« V r 6'3kA
2^ Vadm '" 0 V

. 3) V r m « 2.800 V

5) it -_^5_Í « 220" As

6) I2
t «.^m-4- 7 x 10

5A2s
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Para o disparo optou-se pela ignitron NL 1036 com ca-

racterísticas especificadas na tabela 3.4.0 dispositivo foi de ji

quisiçao relativamente fácil ho mercado interno.

Para a chave curto utilizou-se o diodo SKN 870/24 (t£

bela 4). Foram necessários dois diodos em série, com uma rede RC

de compensação. Na fig. 3.7 tem-se o circuito completo do sistema

toroidal.

3.5.2 - Do Sistema de Aquecimento Ohmico

No sistema de aquecimento ôhmico tem-se dois bancos

(fig. 3.4) que inicialmente são carregados ate suas tensões de

trabalho. A chave SI é então acionada, e o banco C começa então

a descarregar-se. A tensão decresce até que as tensões de C e C.

; se igualem, quando então S2 é acionada. A tensão continua a dj?

! crescer, mas agora de forma mais lenta. No instante em que a ten-

j são se anula a chave S3 ê acionada e tem-se então um circuito LR.

/ 0 oscilador para limpeza por descarga e pré ionização

! é ligado diretamente aos terminais do transformador de aquecimen-
i

to ôhmico, e durante seu funcionamento as chaves de disparo dos

bancos devem estar abertas o mesmo acontecendo com a chave de cur

to, o que implica que as chaves sejam controladas.

Na fig. 3.8 tem-se o circuito do sistema de aquecimen

to ôhmico do TBR. No cálculo das características das chaves deve-

se levar em conta os seguintes pontos:

a) A ignitron de disparo do banco rápido conduz duran

te um quarto de período determinado por Lt(l-k ) e CR.

b) A ignitron de disparo do banco lento conduz duran-

te, a descarga do banco e durante a queda exponencial de corrente.



fig. 3.7 - Circuito do sistema toroidal
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SISTEMA

Corrente de pico(kA)

Tensão de anpdo dire_

ta (kV)

Tensão reversa (kV)

Produto It(As)

Produto I2t (A2s)

Corrente media (A)

TOROIDAL

Disparo

6,3

2,8

0

12,5

56.000

0,21

Curto

• 6,5

0

2,8

220

700.000

3,7

AQUECIMENTO 0HMICO

Disparo

Rápido

2 -'

10

o •

1

1.100

0,02

Disparo
Lento e
Curto

5,9

10

0

110

56.000

1.9

Curto

3,9

0

1

95

185.000

1,6

VERTICAL

Disparo

Rápido

1

3

0

0,2

170

0,004

Disparo

Lento

1,5

3

0

6,6

11.000

0,1

Curto

1,5

0

3

21

16.000

0,35

tabela 3.3- Características mínimas das chaves
i

IO
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Tipo ,

Corrente de Pico (kA)

Tensão de Anodo Direta(kV)

Produto It(As)

Produto I2t (AZs)

Tensão de Anodo Direta(kV)

Corrente Media (A)

NL1036

Ignitron

55

15

45 •

-

15

0,75

BK488 .

Ignitron

100

25'

200

25

-

SKN870/24

Diodo

10,5(150°C)

2,4

-

850.000(25°C)

0

870

SKN240/16

Diodo

5(180°C)

1,6

-

180.000(25°C)

0

240

tabela 3.4 - Características das chaves escolhidas
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c) Os diodos conduzem somente durante a queda da cor-

rente.

As características mínimas das chaves estão na tabela

3.3, c na tabela 3.4 ten-se as características das chaves utilizii

das.

3.5.3 - Do Sistema Vertical

0 sistema vertical tem a mesma estrutura e seqüência

de disparo que o sistema de aquecimento ôhmico. A diferença esta

em não se utilizar um oscilador em paralelo com a bobina, o que

permite a utilização de uma chave de curto não controlada.

0 calculo das características das chaves segue a mes-

ma linha dos itens anteriores. Na fig. 3.9 tem-se o circuito do

sistema, na tabela 3.3 as características mínimas das chaves, e

na tabela 3.4 as características das chaves escolhidas.

3.5.4 - Redes de compensação dos diodos

Num modelo simples, podemos imaginar o diodo real co-

mo sendo constituído de um diodo ideal em paralelo com uma resis-

tência [responsável "pela corrente de fuga) e um capacitor que

representa a capacitância de junç~o.

' Ao se aplicar uma tensão constante reversa a um con-

junto série de diodos e se estes não estiverem compensados para a

corrente reversa, então a tensão aplicada não se distribuirá eqoi

tativamente pelos diodos, mas os que tiverem maior resistência re

versa ficarão com tensões maiores, o que poderá levá-los â região

de ruptura. Nessa situação se um dos diodos entra em curto, a distribui
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fig. 3.9 - Circuito do sistema vertical
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ção de tensão se alterará, colocando uma maior tensão-em cada um

dos restantes levando a uma outra falhn e assim por diante.

Mesmo, convenientemente compensados quanto ã corrente

reversa, em regime dinâmico, poderá haver uma distribuição des^

gual de tensões devido a diferenças de capacitfmcias de junção.

Quando a tensão está variando os diodos de menor capacitância de

junção ficarão sujeitos a maiores tensões.

Duas são as formas para contornar estes problemas; a

escolha de diodos casados, ou seja, com pequenas diferenças em

suas características ou a utilização de uma rede RC de compensa -

ção.

Optou-se pela segunda solução uma vez que é difícil

adquirir-se conjuntos de diodos casados, e a escolha de diodos

em nosso caso era impraticável.

Na escolha da resistência de compensação de I utili-

za-se a relação (Mo-66).

R < I _™ onde:
c 2 Jrm

V = tensão reversa máxima

lrJn = corrente reversa máxima

0 capacitor de compensação ê escolhido de forma a ser

muito maior que a capacitância de junção máxima. Usou-se a capaci.

tância indicada pelo fabricante (Se-76).

Nas figuras 3.7 e 3.9 relativas ao banco toroidal e

vertical, onde serão usadas cadeias de diodos em série, tem-se as

respectivas redes de compensação. •
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3.6 - Circuitos de Carga e Descarga dos Bancos

Todos os bancos são carregados através de resistores

de limitação de corrente sendo que as constantes de tempo máximas

são da ordem de 10 segundos. No cálculo das potências deve-se le

var em conta que a energia dissipada nos resistores durante a cair

ga e a mesma armazenada nos bancos.

Quando os bancos não estão em uso estes mantém-se de:>

carregados através de chaves de descarga e resistores. As constan

tès de tempo de descarga são-de no máximo 2 segundos. A operação

dessas chaves ê controlada automaticamente.

As fontes de tensão são conectadas aos bancos através

de cabos coaxiais de alta tensão (tipo RG 215/U).

3.7 - Cabos de transmissão para alt.a corrente e al-

ta tensão

Os componentes (bancos, ignitrons, diodos, bobinas) ,

por onde passa alta corrente são interligados através de barras e

cabos com secção efetiva suficiente para inserirem baixa resistên

cia no circuito.

Os bancos de capacitores, resistências de carga e de£

carga e chaves de descarga foram montadas em uma estante de madei^

ra com janelas de acrílico. A ligação entre os bancos e a máquina

ê" feita com cabos de alta tensão tipo. Sintenax 1S.000NI-3/0.

Para o cálculo da área efetiva dos condutores levou -

se em conta o efeito pelicular ou seja, o fato que para frequên

cias altas a corrente tende a passar pelas camadas externas dos

condutores diminuindo assim a área efetiva dos condutores.
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A profundidade de penetração 5 dada por (Kr-73) .

6 =

/ fpiro

Para o Cobre

a = 58MOTH

, _ 6,6 x IO"2

\/£

6 em m e f em Hz

Para ligar o banco.toroidal S bobina toroidal foram

necessários 3 cabos de ida e 3 cabos de retorno e para os sistjs

mas de aquecimento ôhmico e vertical 2 cabos. Os cabos de ida e

retorno são colocados o mais próximos e entrelaçados possível pa.

ra minimização da indutância. Os cabos são blindados e a blinda

gem é aterrada num dos extremos.

3 . 8 - Fontes de Alimentação
—~~—~~———^———

Os bancos de capacitores e o oscilador são alimenta -

dos através de fontes de tensão retificadas trifãsicas e monofãsj.

cas.

As fontes de maior potência (toroidal e de aquecimen-

to ôhmico lento) são trifásicas e as de menor potência (aquecimen

to ôhmico rápido, vertical lento e rápido) são monofásicas.

Na fig. 3.10 temos o circuito da fonte toroidal e os-

cilador. A entrada está conectada a um disjuntor para proteção de

sobre corrente. A fonte pode ser ligada ou desligada através de
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fig. 3.10 - Fonte para o banco toroidal e oscilador
w-
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chaves de contato momentâneo no painel frontal e é desligada pela

inexistência de uma das fases ou pela ausência de uma das condi-

ções previstas no sistema dê segurança. 0 outro ponto importante

é que a fonte somente pode ser ligada se o variador de tensão ej5

tiver em zero, evitando-se assim que sejam aplicados aos bancos

tensões acima das permitidas.

Nas figuras 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, temos os circuitos

Üas fontes do BAO lento, BAO rápido, BV lento, BV rápido. Os cir-

cuitos das fontes são semelhantes e todos estão conectados ao sijs

tema de segurança. 0 projeto das fontes e dimensionamento dos

principais componentes foi baseado no procedimento indicado na

referência (Mo-66).

Na fig. 3.15, tem-se o sistema de interlocks que C£

mandam a alta tensão, desligando ás fontes de alimentação, quando

as condições de segurança não forem satisfeitas.

Um ponto muito importante, num laboratório onde se

tem altas correntes e tensões, e ao mesmo tempo se quer registrar

tensões da ordem de milivolts, ê a construção de um bom sistema

de terra (Nu-74, Mo-67) com resistência da ordem de líi.

0 sistema de terra foi construido próximo ao laboratõ

rio e consta de 3 linhas de 10m cada, sendo que cada uma delas

ten 3 fios de cobre 2/0 separados (de forma a ficarem equidistan-

tes) por aros de cerca de 20cm de diâmetro. As linhas foram intr<>

duzidas em 3 buracos verticais e circulares escavados ao longo de

uma linha horizontal e distante entre si de cerca de 15m. Cada bu

raco tem cerca de 30cm de diâmetro por 10m de profundidade. Após

a introdução das linhas, os buracos foram preenchidos com uma mis

tura de terra, bentonita e cloreto de sódio. Os dois terminais das

linhas externas foram conectados ã linha central, e este ponto le
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vado ao laboratório através de um cabo de cobre. 0 sistema assim

construído permitiu obter-se uma resistência de terra-de O,6í2.

Dentro do laboratório procurou-se fazer todas as liga-

ções de terra em estrela para se evitar enlaces de terra.

0 laboratório ê alimentado por dois sistemas trifasi -

cos, um deles não regulado que ê utilizado nas fontes de potência

e outro regulado para instrumentação.



£ig. 3.11 - Fonte do banco de aquecimento ôhmico lento
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4 - LIMPEZA POR DESCARGA E PRÉ-IONIZAÇÃO

t

No TBR pretende-se realizar uma série de trabalhos cn

volvendo principalmente o plasma de hidrogênio, sendo que na maio

ria desses estudos é necessário que se garanta o máximo de pureza

do plasma. Isso ê particularmente importante quando se quer obter

altos valores de densidade, tempo de confinamento e temperatura.

A existência de átomos com Z alto aumenta considerável

mente as perdas por radiação devido a três fatores principais: a

passagem de um elétron pelo campo coulombiano de um íon (radia-

ção Bremsstrahlung), recombinação e transição dentro de um átomo.

Essas radiações são proporcionais respectivamente a Z , Ia e Z on

de a,3 > 2(Th-79).

Uma vez garantida a pureza do gás de entrada e elimi-

nados os vazamentos, a contaminação é devida a interação entre o

,' plasma e as paredes, que se dá principalmente devido a choques en

/ . tre as partículas do plasma e o gás absorvido. A contaminação maî

/ or é devida ao oxigênio e carbono (impurezas de baixo Z), e veri-

g\ , ficou-se que a melhor maneira de se removê-las ê através de pul

sos de baixa energia (<lOeV) que provocam a formação de água e

/ metano que são eliminados pelo sistema de vácuo. No caso do oxigê_

nio ê particularmente importante que os pulsos sejam de baixa £

nergia, pois pulsos de alta energia provocam a dissociação das mci

lêculas de água diminuindo a eficiência do processo. 0 metano po

de ser removido com pulsos de alta ou baixa energia.(Or-77,Th-79) .

Na fig. 4.1 temos o comportamento da pressão da água

durante o processo de limpeza por descarga. A pressão inicialmen-

te diminui devido ao bombeamento para atingir um nível de equilí-

brio e terminada a limpeza, a pressão cai ainda mais devido a a_b
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REDUÇÃO DE OXIGÊNIO

LIMPEZA POR
DESCARGA U6A0A

ABSORçSo

OXIGÊNIO
PELA

SUPERFÍCIE

TEMPO EM HORAS

fig. 4.1 - Comportamento da pressão da água durante a

limpeza por descarga (Or-77)

sorção de água pelas paredes pr-77).

0 centro do sistema de limpeza ê um oscilador de 14klí

controlado, que também é" utilizado para prê-ionizar o gás antes do

disparo dos bancos de aquecimento ôhmico. A seguir descreve-se o

circuito eletrônico associado ao sistema de limpeza e pré-ioniza -

ção.

4.1 - Descrição do Sistema

Na fig. 4.2 tem-se o diagrama de blocos do sistema.Den

tro do contorno pontilhado vê-se o oscilador com uma fonte de alta

tensão (5kV, 100 mA) utilizada na fase de pré-ionização. A fonte

de polarização de graSe ê controlada externamente e permite o con
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trole do tempo de oscilação.

Externamente tem-se o disparador (vide 5) que é utili-

zado em modo tokamak para acionar o oscilador no instante corre-,

to. A seguir vem o circuito de controle do oscilador que determi-

na os períodos de oscilação ou inibição do oscilador. Este pode

operar em três modos: tokamak, contínuo e pulsado.

No modo tokamak, o controlador ao receber um pulso do

disparador gera um trem de pulsos na saída, cuja duração determi-

na o período de oscilação. No modo contínuo o circuito envia con-

tinuamente pulsos de controle para o oscilador. Finalmente no m£

do pulsado pode-se ajustar os períodos de oscilação e inibição.

Quando o TBR está em modo limpeza, o oscilador é al^

mentado através da fonte de 5kV, 4A que também é utilizada para

carregar o banco toroidal quando no modo tokamak. Durante a limp£

zà faz-se necessária a existência de um campo de confinamento de

cerca de 200 Gauss, que é obtido através de uma fonte de 250 A co

nectada na bobina toroidal. Essa conexão feita através de uma cha

ve de alta corrente e tensão.

4.2 - O Oscilador

Dos vários tipos de osciladores existentes (grade sin-

tonizada, Hartley, Colpitts, grade e placa sintonizados, etc.). u

tilizou-se o circuito Colpitts, pela simplicidade e pelo fato de

não utilizar derivação na bobina do circuito tanque, que no caso

é a bobina de aquecimento õhmico.
• /

/ Neste circuito (fig. 4.3) a realimentação é obtida Í

través do divisor capacitivo C^, C2. onde parte da tensão de pla-

ca ê apl5.cada na grade com defasagem de 180°. A tensão de grade
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ê composta por essa parte alternada mais a tensão constante de

polarização gerada através de R em paralelo com Çg. A frequêii

cia de ressonância ê determinada pela combinação paralela de L^ ,

e C, em série com C,. L, funciona como um choque de RF permitin-

do a passagem da componente DC da corrente de catòdo. C^ permite

a passagem das componentes AC e funciona como elemento armazena-

dor de energia durante a pré-ionização.

«-AO

fig. 4.3 r Oscilador tipo Colpitts

A válvula escolhida foi a 3CX10.000H3 que é um triodo

de potência para aquecimento por radiofreqüência, capaz di forne

cer uma potência máxima de 30 klV com tensão máxima de placa

10 kV. A determinação do ponto de operação da válvula, descrito

a seguir, ê baseado no procedimento indicado na referência(Te-55).

0 cálculo parte dos seguintes parâmetros:

a) I = corrente espacial máxima (corrente de placa

máxima + corrente de grade máxima)

b) E • = tensão de placa mínima
pmin . r

c) E = tensão de grade máxima
gmax "
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d) 8 = ângulo de condução de placa

e) 6 = ângulo de condução de grade

I depende do máximo poder de emissão do catodo, e na

falta de especificações explícitas tomou-se Im = 4(1pm
+Ifím) =18,4A,

onde I e I serão respectivamente as correntes de placa média

máxima e de grade média máxima.

Da curva característica da válvula (fig. 4.4)escolheu-

se um ponto com Im, E p m i n e E g m a x de tal forma que Spmin> E g m a x.

Da curva E. 900 V e E, 300 V.
"pmin " ~ gmax

0 ângulo de condução de placa escolhido foi de 140°. 0

ponto de polarização de grade é dado pela relação

f E cosBp/2
E = fb
c ]i gmax

p
l-cosOp/2

Q

£00 Til ;T! ^ "~1'~''nTTTT
EIMAC 3CX1O.0SGÍI3

TYPICAL
COtlSTMIT CURRENT

CHARACTERISTICS

- £ 0 0

Epain

fig. 4.4 - Curva característica da válvula
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A tensão de pico de excitação de grade é dada por:

Y = Ec + Egmax = -«O V

-Componentes DC e fundamental de I

h = °-39 *» = 7A

Jdc = °'22 Xm " 4A

-Ângulo de condução de grade

Cos 6g/2 = c^ ep = 105

Corrente DC e fundamental de grade

hi" °-3 V = °'75A

°«16 y °-4A

o

•Corrente de placa
f ^

V = rdc

-Potências envolvidas'

a) de entrada PE = E b . I d c = 18 kW (Eb = SkV)

b) fornecida ã carga

C 2

, c) dissipada na placa

Pp = PE - Pc* = 3,6 kW .

d) de polarização

P - Sg S 1 = 226W

;e) no resistor de polarização

2 K
p

r = I ^ ^ ' R = 172W onde R = -^-S— - 1,07512
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f) dissipada na grade

P - Pr = 94W

Os capacitores C, e C, estão ligados ã freqüência de

oscilação desejada, bem como a tensão de excitação de grade.Tem-

se portanto as relações:

f - 1 1 — C - C l C 2

o 2ir r\ 7, eq
AO eq

' El _ C2
E g C1 .

Tomou-se f = 5 KHz (Ta-76), E-^ (tensão de pico da

componente alternada de placa) = 4.100V, E = 710v e L.Q = 1,6 mH.

A partir desses valores encontra-se C • = 0,6yf, Cj = 0,7|if e

; C- = 4yf. Dos capacitores disponíveis, escolheu-se C- = 5pf e

/ . C± = 0,5yf.

;;/. . L, foi calculado de fqrma que X, » Xp-- Escolheu - se

L- = 3 mH. C deve ser escolhido de tal forma que X >>R para a

/ freqüência de operação. Escolheu-se C = lpf.
/ *

/ , . • ^ ^

0 triodo e levado ao corte através de uma fonte conti-

nua aplicada entre grade e catodo. A tensão de corte do triodo é

dada por:
• . E,

. E = _ _b = . 2.50V
cor y

A tensão de grade máxima permitida para o triodo utili

zado ê de -1000V. Utilizou-se uma.fonte de -600V para o corte do

triodo. •'.
é

Na fig. 4.5 tem-se o circuito completo do oscilador.



* roam

fig. 4.5 - Circuito completo do Oscilador
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O circuito de alimentação tem uma série de interlocks

de proteção: MCI e MC2 desligam a fonte quando as portas são ja

bertas; MC3 e MC4 são respectivamente sensor térmico e sensor de

ventilação que desligam o sistema quando há super-aquecimento ou

falta de ventilação. 0 relê de tempo Rt somente permite a aplica

ção de alta tensão depois que o filamento esta suficientemente a

quecido.

0 oscilador ê controlado por pulsos que disparam o

SCR ligado em serie com o circuito de grade da válvula. Os resis

tores de R3 a R6, ligados em paralelo com os capacitores, servem

como elementos de descarga apôs desligamento das fontes.

Em paralelo com C5 tem-se a fonte de prê-ionização a

justãvel de 0 a 5kV constituida pelo autotransfornador variável

T5, pelo transformador T4, diodos D5-D15 e pelo resistor limita-

dor RIO. "-

4.3 - Circuito de Controle do Oscilador

^ Na fig. 4.6 tem-se o. esquema do circuito de controle

do oscilador que conforme ficou descrito no item 4.4, pode fun

cionar em modo contínuo, tokamak e pulsado. 0 modo ê escolhido a

través da chave CHI.

No modo tokamak um pulso vindo do disparador (cap.4)a

ciona o monoestável Cl- permitindo que o oscilador funcione du

rante um intervalo de tempo determinado por R3 (ajustãvel entre

Sms e l,5s). A freqüência dos pulsos de acionamento do oscilador

é determinada por Cl.(cerca de 80 kHZ).

No modo pulsado Cl- determina o período de oscilação

e Cl, o período de inibição (100ms a 6s) ajustado através de R6.

" I
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fig. 4.6 - Circuito de controle do Oscilador
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TR3 e TR4 formam o circuito de saída, gerando pulsos de cerca de

70V de amplitude. i

No modo pulsado o processo pode ser iniciado pela cha

ve CH3 e inibido por CH4. A saída "trigger" pode ser usada para

disparar a varredura de um osciloscõpio.

Finalmente na fig. 4.7 tem-se o esquema da fonte de

corrente de 250A que ê acoplada ã bobina toroide durante o pro

cesso de limpeza, e gera um campo de confinamento de até 200

Gauss.

1
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5 • - SISTEMA DE CONTROLE E DISPARO

O funcionamento do tolcamak depende do acionamento de

vários sistemas numa seqüência correta. Primeiro o banco toroi^

dal ê disparado, depois o plasma ê prê-ionizado pelo oscilador e

a seguir é aquecido e mantido pelo sistema de aquecimento ôh-

mico. A coluna de plasma ê estabilizada pelo acionamento do banco

vertical rápido e lento.

Além desses sistemas responsáveis pelo confinamen-

to formação e manutenção do plasma, tem-se.o sistema de diagnõst_i

co e aquisição de dados que devem ser acionados em instantes ajus_

tãveis, varrendo o período de existência da coluna de plasma.

Esse controle é feito através de três subsistemas:

a) Disparador

b) Acionador da ignitron

c) Comparador

A seguir descreve-se o circuito de cada um dos subsis

temas.

5.1 - Circuito disparador

Na fig. 5.1 tem-se o diagrama de blocos de uma unida-

de que contém 2 canais com 4 modos de operação cada.

0 canal 1 pode,operar no modo: manual onde o comando ê

feito através de uma chave de contacto momentâneo existente no

painel frontal do instrumento; remoto permite o comando por pul

sos gerados externamente; teste o canal é acionado automaticamen-

te uma vez por segundo. Finalmente tem-se uma entrada auxiliar,

que permite conexão de várias unidades em cascata. 0 modo de ope-



u60V

cov

SAIDA
AUXILIAR

CANAL ©
enlrodoj

(D - disparo cem canal ®
© - disparo depolt do conal ©
© - remoto
@ - manual

fig. 5.1 - Diagrama de blocos do disparador I
to
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ração 5 escolhido através de uma chave de quatro posições existen

te no painel frontal.

0 pulso oriundo da entrada selecionada aciona um biesi.

tãvel RS que abre a porta P permitindo a passagem dos pulsos do

relógio que acionarão o contador decrescente.

Após o atraso (variável de 1 a 9.999JJS), determinado

pelos tambores digitais TI, T2, T3, T4, um pulso ê gerado na saí

dá que recoloca o biestãvel RS no estado inicial, fechando a po_r

ta P e inibindo o contador. Ao mesmo tempo e gerado na saída do

instrumento, um pulso de cerca de 60 V que é levado através de ca

bos ccaxiais até o circuito acionador da ignitron.

O canal 2 é idêntico ao 1, exceto com relação as en

tradas. Além do modo manual e remoto, pode ser acionado simultja

neamente ou em seguida ao canal 1.

Na fig. 5.2 temos o circuito dos contadores.

0 pulso ENT da entrada selecionada, aciona o biestá -

vel 10. Este abre a porta 11 permitindo a entrado do sinal de re

lógio de 10 MHZ e ao mesmo tempo aciona o monoestãvel 9 que gera

um pulso que carrega os contadores 2, 3, 4 e 5 com o valor dos

atrasos selecionados nos respectivos tambores BCD. Na entrada do

primeiro contador decrescente temos um sinal de 1 MHZ resultado

da divisão por 10 do sinal de relógio pelo integrado 1.

Os quatro contadores que determinam o atraso, funciç)

nam de modo decrescente a partir do valor selecionado até atingir

zero, que é detectado através dos integrados 15, 16 e 18. Estes

por sua vez'acionam um monoestãvel, gerando o pulso R, que vai

para o circuito de saída, e- também recoloca o circuito no estado

inicial.

. . Na fig. 5.3 está o circuito de seleção de entradas.Na
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fig. S.2 - Circuito disparador - Contadores 1 e 2

in
I

_1
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posição A de CH2 tem-se a entrada remota; na posição B a entrada

manual; na C o modo teste e na D o canal ê comandado através da

entrada auxiliar.

Na seleção do canal 2 tem-se:

A - Comando remoto

B - Comando manual

C - Canal 1 € acionado em seguida ao 1

. . D - Canal 2 é" acionado simultaneamente com 1

Na fig. 5.4 tem-se o circuito do relógio de 10 MHZ e

o circuito que coloca o sistema no estado inicial ao ser ligado.A

baixo, esta o circuito da fonte de alimentação. O sinal INIBE evi-

ta que na saída se tenha pulsos espúrios quando o instrumento ê

ligado.

Na fig. 5.5 tem-se os circuitos de entrada e saída,

do. sistema. 0 sinal.de entrada após passar por um atenuador, pas-

sa por um transformador de pulso e a seguir por um filtro para e-

liminação dos ruídos.

0 circuito de saída ê acionado pelo sinal SAI do cir-

cuito contador que dispara o SCR descarregando o capacitor lOOKpf

através do transformador de pulso de saída. Q transistor colocado

na porta do SCR, evita que este seja acionado quando o instrumen-

to 5 ligado. A chave CH2 permite que a saída funcione em modo Pul

so. Onico ou Automático. No primeiro caso, depois de cada pulso, o

SCR fica conduzindo e inibe novos pulsos. Este modo é usado para

que se evite disparos acidentais. Após cada pulso o diodo emissor

de luz LED permanece aceso até que CHI seja acionada, fazendo com

que o SCR deixe de conduzir. No segundo caso (CH2 aberta) o sist£

ma volta à condição inicial após cada disparo.

~l
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fig. S.5 - Circuito disparador. Entrada e Saída
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"5.2 - Circuito acionador da ignitron

Nos sistemas: toroidal, aquecimento ôlimico e vertical

utilizou-se como chaves as ignitrons NL-1036 e BK488 (III).

Segundo as especificações dessas ignitrons ê aconse -

lhãvel a utilização de pulsos de 2 a 5 kV para disparo das mejã

mas. Isso garante um tempo de chaveamento menor que lps. A ene£

già do pulso deve estar em torno de 2J. 0 circuito da fig. 5.6 ê

utilizado para esta finalidade. Este ê constituido por um trans -

formador elevador, uma ponte retificadora e dois capacitores que

são carregados através de uma resistência limitadora.

0 pulso vindo do circuito disparador aciona o SCR,de^

carregando os capacitores através do transformador de pulso eleva

dor TI. Tem-se na saída um pulso de cerca de 3,5 kV aplicado en

tre o ignitor e o catodo.da ignitron.

5.3 - Circuito comparador

^M*^H

0 banco de aquecimento ôhmico lento é disparado quan-

do as tensões do banco rápido e ltnto ficam iguais. Na fig. 4.7 ,

tem-se o circuito que detecta esse ponto.

0 terminal 1 ê ligado ao banco rápido (-10KV) e o ter

minai 2 ao banco lento (-930V). Quando as duas tensões se igualam

DZ1 tende a se polarizar em 20V, fazendo com que a tensão no emis

sor de TR1 atinja a tensão de disparo. C2 é então descarregado a

través de R7, disparando o SCR D12, que por sua vez descarrega C4

através do transformador de pulso TF2 gerando um pulso na saída

CN2. Esse pulso entra no circuito acionador disparando o banco de

aquecimento ôhmico lento. 0 circuito é" aliaentado através de T F i
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(com isolação para 15kV) da ponte PI e C5.

5.4 - Considerações gerais sobre os circuitos

Os circuitos descritos anteriormente deverão funcio

nar em ambiente onde são chaveadas tensões e correntes elevadas,

portanto deve-se tormar muito cuidado com ruídos, enlaces de ter-

ra, induções, etc.

; A seguir tem-se uma série de procedimentos tomados pji

ra evitar interferências:

a) 0 transformador de alimentação deve ter blindagem

eletrostãtica (Mo-67).

b) Os transformadores de pulso de entrada e saída d£

vem estar contidos em caixas metálicas, e blindados elétricamente.

c) A entrada de alimentação deve estar ligada a um

filtro LC blindado.

d) Utilizar capacitores passantes nas entradas e saí-

das.

e) As linhas de alimentação e terra devem ser ligadas

.em estrela.

f) Utilizar capacitores de desacoplamento na entrada

de alimentação de cada placa impressa.

1 g) Colocar entre o pino de alimentação de todo int£

grado com memória e a terra um capacitor de 10 kpF (cerâmica) de

desacoplamento.

h) Os pulsos transportados por distâncias grandes e

em ambientes de alto ruído, devem ser de alta amplitude (60V no

T1R).

A parte digital do circuito disparador foi montada em
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placa impressa padrão, e a interligação feita com fios finos

rados de cabos telefônicos. Devido aos cuidados tomadas, não se

verifica disparos ao se ligar ou desligar os subsistemas descri -

tos, nem interferências entre disparos. 0 atraso entre entrada e

saída do disparador, descontado o atraso ajustado ê da ordem de

lps, e ê devido ao tempo de chaveamento do SCR de saída.

/
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6 - DIAGNOSTICO E DESEMPENHO DO SISTEMA

Na verificação do desempenho do sistema, bem como na

medida dos parâmetros do plasma, são utilizados alguns equipamen-

tos de diagnóstico. Inicialmente descreve-se de maneira sucinta

os métodos utilizados na medida de altas tensões, correntes, ten-

são de enlace e campos magnéticos. A seguir, baseado nos dados ob

tidos através do equipamento, discute-se o desempenho do sistema

eletrônico do TBR.

6.1 Equipamento de diagnóstico

6.1.1 - Ponta de prova de alta tensão

No TBR tem-se tensões de até 10 kV com tempos de subi-

da mínimos da ordem de 300ys. Para a leitura dessas tensões utilj.

zou-se uma ponta de prova cujo circuito esta na fig. 6.1.

0 ganho C.C. ê dado por:

K « onde:

RA = Rl + R2 + P3

RB = Ro

R = Resistência de entrada do osciloscópio

,0 ganho K ê ajustado em 1/1000 através de R£. A condi-

ção para que haja compensação em CA ê dada por:



RACA = RBCB
onde

6-2

i/cA = i/c2 + i/c3

CB = C4 + C5 + Cc + Co

C = Capacitancia do cabo

C = Capacitancia de entrada do Osciloscopio

OSCILOSCOPIO

£ig. 6.1 - Ponta de prova de alta tensão

0 ajuste, grosso do tempo de subida é feito adicionando-

se capacitores de cerâmica (Cr) enquanto que o ajuste fino é fe_i

to por C.. Esse ajuste é sempre feito para um dado comprimento de

cabo coaxial (C ).

0 tempo de subida medido ê melhor que 5ns e a impedân-

cia de entrada ê de 14 Mfl. Impedâncias de entrada maiores podem

ser obtidos aumentando-se R., entretanto, nesse caso aparecem pro

blemas com capacitâncias entre componentes e terra. Nesse caso
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faz-se necessário vários ajustes de compensação.

0 circuito foi montado nuna caixa plástica (isolação)

envolvida por uma metálica como blindagem. .

6.1.2 - Bobinas de Rogowski (Vu-79, Fe-80)

São bobinas utilizadas na medida de correntes elevadas,

em regime CA e que pela sua concepção não interferem no circuito

em que se realizam as medidas.

Fisicamente é" uma bobina enrolada sobre um.toroide de

material isolante, através do qual passa a corrente a ser medida

(fig.6.2)

1

• /

..fig. 6.2 - Bobina de Rogowski

/ '
•h bobina baseia-se na Lei de AnpSre:

I —
V° I

1 eixo menor da bobina
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Se o raio menor do torõioe é bem menor que seu raio

ior então pode-se escrever

onde

. • <j> « fluxo concatenado com a bobina

6(9) = sensibilidade (espiras/radiano)

B(8) = campo no ponto médio da bobina

A * área de uma espira

Se as espiras estiverem dispostas uniformemente tem-se:

•6(6) - N/2w

„; f . NAyn

V - I* - - ÇZ° di - -K 4i

A bobina possue dois enrolaaentos com helicidades

opostas (para eliminação de ruídos e diminuição de tensão induzi-

das devido a campos perpendiculares ao plane do toróide).Na fig-

6.3 tem-se um esquema da bobina, integrador e amplificador.

A tensão Vg de salda ê dada por:

/ v s «
G K r I - 1 I.

Para o TBR a bobina para medida de corrente dos bancos

tem-Kr * 1,6 x 10 V/A e KT pode ser escolhido variando-se R. e C..
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fig. 6.3 - Bobina, integrador e anplificador

6.1.3 - Espiras de enlace (Ki-78, Ro-77)

Essas espiras permitem a medida da tensão ao longo do

eixo menor do toroide, que juntamente com a medida de I permite

que se calcule R . A partir de R_ pode-se estimar a resistivida-

de do plasma e sua temperatura.

Na fig. 6.4 tem-se a localização das espiras de enlace

no TBR. Relacionemos agora as tensões induzidas ao longo das espjL

ras com a tensão de enlace ao longo do eixo menor:

B 2irr ár • tensão de enlace induzida em (1)

A tensão de enlace no centro do plasma é dado por:

onde



r
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fig. 6.4 - Localização das espiras de enlace no TBR
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4» = fluxo através de uma superfície limitada pelo ei-

xo menor ,

<J>, = fluxo através de uma superfície limitada pela e£

pira (1)

•io" íluxo através da superfície limitada pela espira

1 e pelo eixo menor '.

Para o cálculo do fluxo entre (1) e (5) admitamos o

plasma como uma espira centrada em 0. Nestas condições tem-se:

onde

4>r = fluxo através de uma superfície limitada pela es-

pira (5)

M, • indutância mútua entre o plasma e a espira (1)

Mt - indutância mútua entre o plasma e (5)

0 fluxo entre 0 e 5 pode ser calculado admitindo-se u

ma distribuição uniforme de corrente de plasma. Nesse caso o cam-

po poloidal 5 dado por:

K IJI*
?05

•*o

r'Adr' - - É -4*

onde ^ é um perímetro médio entre (S) e (0) -

Introduz-se um fator de correção k devido ao fato da

distribuição de corrente não ser uniforme.

Nestas condições:
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vlp KV1 *SJ *05

i

e a tensão ao longo da espira de plasma € dada por

dl.
(M1 - Ms) +

0 termo entre colchetes depende da geometria do siste-

ma e da distribuição da corrente de plasma. Uma vez determinada es

sa constante e tendo-se o perfil de I pode-se determinar R pela

relação:

dl
R T ~ V, - K, 3 ^p p 1 1 dt

No ponto em que dl /dt - 0 tem-se que R - ̂ \^-n

6.1.4 - Sonda Magnética (Fe-80)

São sensores destinados à medida de campos magnéticos.

São pequenas bobinas de diâmetro e comprimento que não ultrapassam

alguns milímetros. A tensão de saída é dada por:

13 * MA d B

Es NA Si

onde: B = Campo magnético ̂

A * Area da bobina

N = Número de espiras

Ho TBR' construiu-se bobinas COM "centro aterrado e os

terminais aplicados a un integrador diferencial. A tensão de saí-
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da deste é proporcional ao campo a ser medido. As sondas são ins£

ridas na máquina dentro de tubos de alumina (fig. 6.5).

BOBINA

*WTU80 DE ALUMINA

fig. 6.5 - Sonda Magnética

6.2 - Desempenho do Sistema

6.2.1 - Sistema toroidal

0 sistema toroidal deve produzir um campo B., de inten

sidade tal que mantenha a condição:

T < 2TT a r
aB«(,,

durante a existência da corrente de plasna (4 ms no TBR). Logo o

que nos interessa são os valores de B. e T obtidos.

Na fig. 6.5 tem-se 4 disparos do banco toroidal. Na

parte superior, tem-se os perfis de tensão e abaixo os perfis de

corrente medidos respectivamente com a ponta de prova e bobina de

Rogowski \ anteriormente descritas. Como se verificou pelo íte«

3,1, a relação entre I.___, e a tensão de carga de banco V, ê cons

tante. '
' / • •

Foram feitas medidas do campo toroidal no centro do to
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rófde (Fe-80) e encontrou-se o valor 725 x 10~ G/A. Com esse va-

lor e os dados fornecidos pela fig. 6.5, tem-se uma relação

I, /V de 1,83 G/V. Como a tensão máxima no banco toroidal é
<pmax

de 2790V tem-se que o campo toroidal máximo para o TBR - é de

5,1 kG.

Esse valor pode ser comparado com os resultados previi»

tos. 0 campo no centro do toróide é dado por

A relação entre I
.

e V ê dada por (item 3.1}

fig. 6.5 - Tensão e Corrente na bobina toroidal

' 500V/div

500ps/div

1865A/div
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Das duas relações tem-se que: :

~l

O número de espiras da bobina toroidal', que no projeto

original era de 120 espiras, foi reduzido para 112 (uma a menos

em cada setor) o que reduz L, de um fator (112/120) . Introduzin-

do-se os valores (item 3.1) na relação acima tem-se B./V.*1,87G/V.

Verifiquemos agora a constante de tempo. Os valores es_

timados de L, e R, são respectivamente 0,65mH e 21mft e os va

lores medidos de 0,66mH e 26mft. As diferenças podem ser explica-

das pelas espiras de compensação do campo toroidal. Essas espiras,

colocadas provisoriamente, apresentam uma resistência alta (5,2mft)

principalmente devido a espessura dos fios e o grande número de

conexões. As espiras deverão ser substituídas por espiras de fio

4/0. Os resultados são discutidos em função dos dados obtidos com

as espiras provisórias.

A partir da fig. 6.6 obtém-se uma constante de tempo

de 25,6 ms.

Retomando-se a condição de estabilidade e utilizando -

se os parâmetros do TBR tem-se que a condição:

I /B. < 4,27 A/G

deve ser satisfeita durante a existência da corrente. Tonando - se

a constante de tempo medida e para um tempo de duração da corren-

te de plasma de 4 ms tem-se que

lp < 3'7
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onde. B ê o campo toroidal máximo em gauss e I a corrente ma-
JüclX P

xima permissível em ampéres.

No TBR com o raio de plasma limitado em 8cm (através

de um limitador de aço inoxidável), pode-se obter uma corrente

de plasma de 18,9 kA. Não existem ainda dados experimentais sobre

a estabilidade do plasma no TBR, não se podendo portanto confij_

mar as previsões.

Finalmente na fig. 6.7 tem-se os perfis do canpo e co£

rente toroidais.

0 único problema que o sistema toroidal apresentou foi

uma resistência total um pouco maior que a prevista, o que nos a

lerta para uma maior atenção para as conecções e cabos. Isso sem

dúvida ê um problema crítico em tokaraaks maiores onde se tem pul

sos de plasma mais longos. 0 sistema de disparo, chaves eletr£

nicas e capacitores não apresentaram até o momento nenhuma falha.

fig. 6.6 - Decaimento da Corrente na Bobina Toroidal

I. - 1865 A/div t - 5»s/div
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6.2.2 - Sistema de aquecimento ôhmico e vertical

Já se tem dados sobre a ruptura do gás no TBR (Bo-80 )

onde se verificou a validade das relações (3.2.5) e (3.2.6). Com

pré-ionização obtém-se ruptura com um campo elétrico cerca de

0,1 V/cm a uma pressão de 2,5 x 10" torr. Para tensões maiores

ou menores faz-se necessário um campo maior. Verificou-se que com

uma tensão em torno de 3kV no banco de aquecimento ôhmico rápido

já se consegue a ruptura do gás.

Sobre o aquecimento e manutenção da coluna de plasma

não se tem dados conclusivos, uma vez que So recentemente conse -

guimos obter o equilíbrio da coluna de plasma por cerca de l,7ms.

Vamos nos ater somente ao desempenho elétrico do sistema.

Na fig. 6.8 tem-se os perfis de tensão e corrente para

6 disparos do banco de aquecimento ôhmico rápido somente, e na

fig. 6.9 os perfis de 5 disparos devido somente ao banco lento.

fig. 6.7 - Campo toroidal e Corrente toroidal

B^ = 1690 G/div 1^ = 1865 A/div

t = lms/div
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fig. 6.8 - Tensão e corrente na Bobina de Aquecimento

Ohmico devido ao disparo do banco rápido

Vt * 2kV/div It - 504 A/div T -= lOOps/div

Na fig. 6.10 tem-se os perfis da tensão e corrente de-

vido aos bancos rápido e lento. Fixou-se a tensão do banco rápido

em 7kV e variou-se a tensão do banco lento entre 200 e 800V. Na

fig. 6.11 a tensão do banco lento foi fixada em 650V e variou - se

a tensão do banco rápido entre 2 a lOkV,

Verifica-se nas duas ultimas figuras o resultado pre-

visto pela relação (3.2.17), ou seja a dependência do tempo de

descarga do banco lento com as tensões iniciais dos bancos rápido

e lento. Pela fig. 6.10 verifica-se que o tempo entre o disparo do

banco lento e o ponto onde a corrente atinge o valor máximo é de

5ms para V = 7kV e V, = 800V.

Na fig. 6.12 tem-se a corrente e tensão na bobina de

aquecimento ôhraico devido ao oscilador que foi mantido acionado

por cerca de 35ms pelo controlador (item 4.3). Na fig. 6.13 tea-

se a corrente de plasma e tensão de enlace com o sistema funcio -
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fig. 6.9 - Tensão e corrente na bobina de aquecimento

ôhmico devido ao disparo do banco lento

500 V/div It-1007 A/div t-2ms/div

fig. 6.10 - Tensão e corrente na bobina de aquecimento

ôhmico devido ao disparo do banco rápido e

lento, mantendo-se o banco rápido em 7 kV

Vt - 200 V/div It - 1007 A/div t«lns/div
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fig. 6.11 - Tensão e corrente na bobina de aquecinento
õhmico, devido aos bancos rápido e lento
mantendo-se a tensão do banco lento em 650V

200 V/div 1007 A/div t-lms/div

fig. 6.12 - Corrente e tensão na bobina de aquecimento
ôhmico devido a u« pulso do Oscilador

43 A/div 2kV/div t-=S«s/div
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fig. 6.13 - Corrente de plasma e tensão de enlace quan

do em modo limpeza

I - 575 A/div V.» 20 V/div t-100ms/div

~l

nando em modo limpeza. 0 oscilador ê acionado por cerca de 3Sms e

inibido por 400ms.

Na fig. 6.14 tem-se a tensão de enlace e corrente na

bobina devido ao acionamento do oscilador, banco rápido e banco

lento, mas sem a formação de plasma.

0 sistema vertical tem uma estrutura semelhante ao sis

tema de aquecimento ôhmico a menos do oscilador. Na fig.6.15 tem-

se um pulso de corrente na bobina vertical resultante de um dispa

ro onde as tensões do banco rápido e lento foram ajustadas em rejs

pectivamente 4 kV e 90 V. Na fig. 6.16 vê-se o perfil temporal

do campo vertical no centro do vaso. A diferença de forma nas

duas figuras é" devido a penetração co campo magnético no vaso.

Na fig. 6.17 tem-se a tensão de enlace, corrente verti

cal e corrente de plasma numa condição ea que não se conseguiu _e

quilíbrio e na fig. 6.18 tem-se a tensão de enlace, corrente de
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fig. 6.14 - Tensão de enlace e corrente na bobina de
aquecimento õhmico devido ao disparo do
oscilador, banco rápido e lento

V^ - 20 V/div It - 504 A/div t-500ps/div

fig. 6.15 - Corrente na bobina vertical devido ao dis-
paro dos bancos rápido e lento

Iy - 145 A/div t- 1 ms/div
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fig. 6.16 - Campo vertical devido ao disparo dos ban-

cos rápido e lento

By - 33 G/div t - 1 ms/div

6.17 - Tensão de enlace, corrente vertical e corrente

de plasraa mina condição onde não se atingiu _e

quilíbrio

V^ - 20 V/div Iy - 100 A/div Ip - 184S A/div

t - 500jis/div
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fig. 6.18 - Tensão de enlace, corrente de plasma ecam

po poloidal numa condição em que se atin-

giu o equilíbrio

V£ « 5 V/div I « 1845 A/div Bg - 85C/div
t - 500jis/div

de plasma e campo poloidal numa situação em que se obteve equilí

brio. Nota-se que a tensão de enlace sobe bruscamente no finalda

corrente devido ao choque da coluna de plasma com as paredes do

vaso. O nível zero da corrente de plasma e campo poloidal não ê

horizontal devido a interferências que não foram compensados.

0 sistema de aquecimento õhmico apresentou na fase î

nicial de testes, problemas com a chave de disparo do banco len

to que era formada por 3 ignitrons NL1036 em paralelo (uma para

cada duas células de 12 capacitores). Nessa montagem ocorriam fa

lhas no disparo das ignitrons, explicáveis pelo fato da tensão

entre catodo e anodo ser zero no momento do disparo. 0 problema

foi solucionado com o uso da ignitron BX488 que possue anodo au

xiliar o qual garante a manutenção da condução após o disparo

(fig. 3.8).
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0 proximo passo agora serã o ajuste do sistema verti-

cal de forma a se prolongar o máximo possível a corrente de pias

ma e verificar qual a região de operação ótima para o TBR

0 sistema eletrônico funcionou dentro das previsões ,

e a maioria dos problemas que surgiram durante a construção ou

na fase de testes puderam ser solucionados com relativa facilida-

de. A experiência adquirida na construção do TBR será sem dúvida

de grande valia no desenvolvimento de projetos mais ambiciosos.
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• 8' - TABELA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS NO TRABALHO

8-1

av

a

B

c
ci

Cr

C v

eq

6

6(6)

E

V
Ec

cor

gmax

pmin

EV

raio menor do plasma

raio menor do vaso

fator de amortecimento

campo magnético .

campo magnético toroidal

campo magnético poloidal

campo magnético vertical

. taxa de perda de elétrons

beta poloidal

capacitância

capacitância do banco lento

capacitância do banco rápido

capacitância do banco vertical

capacitância do banco toroidal

capacitância equivalente

profundidade de penetração

sensibilidade da bobina de Rogowski

.campo elétrico, energia armazenada, tensão

tensão de alimentação

tensão de polarização de grade

tensão de corte da válvula

tensão de grade máxima

tensão de placa mínima

energia do banco vertical

campo elétrico toroidal, energia do banco

toroidal

freqüência

coeficiente de eficiência
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G - ganho do amplificador

6 - coordenada poloidal

8 - ângulo de condução de grade

6_ - ângulo de condução de placa

I - corrente elétrica

I, - componente constante de I

I , - componente constante da corrente de grade

I ., - componente fundamental da corrente de grade

I - corrente de grade maxima

'• I - •-• corrente espacial máxima

I - corrente média máxima

I - corrente de plasma

I , - componente constante da corrente de placa

I 1 - componente fundamental da corrente de placa

; I - corrente de placa maxima,.corrente de pico

| máxima

/ •• I - corrente reversa máxima

l • ' I. - corrente na bobina de aquecimento õhmico

Iy - corrente na bobina vertical

I. - corrente na bobina toroidal

/ I. - componente de I

kR - constante de Boltzmann

k, kt - constante de acoplamento

LA0,I»t- indutância dá bobina de aquecimento ôhmico

L - indutância da espira de plasma

Ly - indutância da bobina vertical

L - indutância da bobina toroidal

• • p -. permeabilidade magnética, fator de amplifi-

• cação da válvula ' .

y - permemabilidade magnética no vácuo

.M - mútua indutância
n - densidade de partículas
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n - densidade de elétrons

n - densidade inicial de elétrons

n - densidade de moléculas

N - número de espiras

P - pressão

Pc .- pressão cinética

P_ - potência fornecida ã carga

P~ - potência de entrada

P - potência de polarização

p - pressão magnética

P - potência dissipada na placa -

P - potência dissipada no resistor de polari-
zação

q(a) - fator de segurança

Q - índice de mérito

0" - condutividade

r - distância

R - raio maior do toroide, resistência elêtri
ca

R - resistência de compensação

R - resistência de plasma

Rt - resistência do circuito de aquecimento ôh
mico

R - . resistência do circuito vertical

Ri - res-istência da bobina toroidal

T e - temperatura eletrônica

>f j - temperatura iônica

T ' - tempo de media máximo
™ -X,T - tempo de subida
' s

- tempo de confinamento

- duração da corrente de plasma
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<t> - coordenada poloidal, fluxo magnético

V , - tensão de anodo direta máxima
adm ' •

V - tensão de enlacee

Vf - tensão do banco lento

V - tensão do banco rápido

V " tensão reversa máxima

V - tensão do banco vertical

V. - tensão do banco toroidal

X - reatância capacitiva

X, - reatância indutiva

Z - número atômico

w - freqüência angular natural

to, - freqüência angular do sistema amortecido


