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RESUMO

Fa.:-se uma breve introdução ao uso da EnissSo Ciclo-

- mica de Elétrons (KCEj como diagnóstico em tokamaks. t discu

ti.na a viaoilidaoe de utilização deste diagnásticc nos tokamaks

TiH-l e TTF2A.
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I. PRINCÍPIOS

A Emissão Cíclotrônica de Elétrons (ECE) é hoje um

diagnóstico bem estabelecido utilizado com sucesso em tokamaks e

stellerators. 0 seu uso, especialmente na determinação do per-

fil radial da temperatura de elétrons e de sua evolução temporal,

está bem documentado [Equipe TFR, 1978; Cano et ai., 1979; Bor-

natia et ai., 1983]. Um resultado típico para o perfil de tempe

ratura obtido por este diagnótico é mostrado na figura 1.

Para plasmas não relativísticos (kTe < 10 kev , Te =

= temperatura dos elétrons), devido à variação espacial do campo

magnético toroidal em tokamaks, todos os pontos de uma camada ei

líndrica de dado raio maior emitem na mesma freqüência, mas com

intensidade dependendo da temperatura relativa, além disso, exis

te uma correlação um-a-um entre o raio da camada e a freqüência

de emissão, desde que não haja superposição de harmônicos.

Para não haver ambigüidade na obtenção da temperatu-

ra a partir do espectro de ECE, deve-se estar seguro de que não

se está medindo radiação refletida pelas paredes metálicas do v£

so. Para isso é suficiente considerar-se, para efeito de medi-

das, harmônicos da freqüência ciclotrônica e polarizações da on-

da para as quais c plasma é oticamente espesso ac longo da linha

de observação. Além disso, a radiação não deve encontrar um co£

te ou uma ressonância durante sua propagação através do plasma.

Nestas condições, as reflexões nas paredes pooem ser minimizadas,

e a localização e _ iic^sidaoe da emissão podem ser definidas sem

ambigüidade.

D*ra uma melhor resolução eJKacial o coeficifcnte

de absorção a deve ter não somente um valor grande, mas tamoém
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gradientes espaciais pronunciados.

No caso oe toxamaxs [Equipe TFR, 1978] as melhores

condições são obtidas quando a ECE é observada com uma antena de

alto ganho e: a) perpendicularmente à direção do campo magnéti-

co toroidal, ao longo da direção dos gradientes de temperatura e

densidade radial; b) no segundo harmônico da freqüência ciclo-

trônica dos elétrons para a polarização extraordinária (em prin-

cipio, sob certas condições a emissão na freqüência, fundamental

(modo ordinário) também pode ser usada}.

Na aproximação de fatia, com o gradiente de densida-

de paralelo è direção de observação, na hipótese de que a Lei de

Kirchhoff é válida e com uma função de distribuição Maxwelliana

para a velocidade dos elétrons, a intensidade emitida na frequên

cia ciclotrônica dos elétrons o» e seus harmônicos é dada por

[Bekefi, 1966]

In
(n» > 2kTe

%

onde n designa a ordem do harmônico (n«1 para o fundamental),

T = I o dt (2)

é a espessura ótica e a_ é o raio do plasma.

Se i >1, tem-se emissão de corpo negro, i.e., a in-

tensidade específica deoende só da temperatura dos elétrons.

A partir de expressões teóricas para a espessura Ó U

ca [Engelnwnn et si., 1973; Dnestrnvskii et ai., 1964; Fidone et

ai., 1977], válidas para os diferentes, harmônicos da freqüência



ciclotrônica para os elétrons, e para as duas polarizações (ordi_

nária e extraordinária), é possível se definirem condições que

garantam valores suficientemente grandes para T para se proce-

der a medidas de perfil de temperatura dos elétrons suficinte-

mente não ambíguas.

0 uso de harmônicos finos ( T < 1) permite, em princí-

pio: determinar a densidade local a partir da intensidade espec£

fica, se a temperatura local é conhecida; determinar a temperai

ra dos elétrons utilizando a relação de intensidade entre harmô-

nicos vizinhos [Celata et ai., 1977]. Contudo,esses esquemas es_

barram em problemas devido à ambigüidade decorrente d& multi-re-

flexão nas paredes do vaso [Equipe TFR, 1978; Bornatici et ai.,

19831. Outras possibilidades do uso da ECE são: na determinação

da direção do campo magnético poloidal, a partir da determinação

da direção da polarização emitida; e a detecção de estados não

térmicos do plasma através da modificação do espectro de emissão.

Esses potenciais usos da ECE estão ainda em desenvolvimento; há expe£

tativa de que no futuro possam vir a ser utilizadas como métodos

de diagnóstico.

A utilização da ECE para obtenção de valores absolu-

tos da temperatura dos elétrons requer uma calibração absoluta do

sistema. Atualmente a maioria dos sistemas fornecem perfis rel£

tivos de temperatura, os quais podem ser normalizados com dados

obtidos por espalhamento Thomson.



II. VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DC DIAGNÓSTICO POR ECE. CONDIÇÕES

SOBRE i ESPESSURA ÓTICA E SOBRE AS DENSIDADE

Conforme afirmamos na seção anterior, a medida da tem

peratura locai de elétrons usando ECE pode ser realizada quando as

seguintes condições são satisfeitas:

(a) O plasma deve irradiar como um corpo negro (T > 1) para o mo-

do e a freqüência observada;

(b) A radiação é observada na direção perpendicular ao campo ma£

nético toroidal com uma antena de alta direcionalida-

de.

Sabe-se, contudo, que para satisfazer (a) somente os

harmônicos de ordem n*i e n*2 sio adequados [Dnestrovskii et

ai., 1964]. Por outro laao, para os harmônicos n=i polarização

extraordinária e n=2 polarização ordinária, a condição T > 1 é

dificil de ser satisfeita [Cano, 1979]. Restam portanto os mo-

dos ordinário n=i e extraordinário n=2 .

Nas estimativas de espessura ótica que se seguem não

levaremos em conta os perfis de temperartura e densidade; nestes

cálculos preliminares utilizaremos as seguintes expressões para

r [Dnestrovskii et ai., ?964]

w i 2 /„ > 2

= T w c e! I c

1/2
R
X ' upe * wce
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lextr'n=; = it

<•>&

till
cej

te R
X (4 )

onde X = 2*c/«ce , R é o raio maior, V t e = (2kTe/m)* , u i

a freqüência de plasma, e ord e extr designam as polarizações.

Para efeito de comparações consideraremos quatro to-

kamaks: 7-10 (Rs 150cm, B«campo magnético toroidal = 34 kG) ,

Thor (R = 52cm , B= 10 kG), TBR-1 (R *3Ocm, B » 5 kG) e o TTF2AÍ#)

(Rs 45.5 cm, B * 12 kG) .

Foram feitas medidas de perfil de temperatura utili-

zando o diagnóstico por ECE para o T-1C [Cano et ai., 1979] e pa

X9 o Thor [Cima et ai., 1984]. Em ambos os casos foi usado o »£

do extraordinário n*2 e o resultado foi bastante satisfatório.

Para o T-10 a medida no modo ordinário n*í seria,em princípio,

também possível; contudo, neste modo a condição para que o pias-

«a irradie como corpo negro é mais limitadora que no modo extraor

dinário n=2 , e o valor limite da densidade que permite à radia

çlo escapar do plasma é menor. Portanto medidas no modo extrao£

O TTF2A é um tokamrt de porte médio construído no Laooratório Gas Ionizza
ti, Frascati (Itália). 0 HF2A deverá chegar proxlwamente ao Laboratório
de Física de Plasmas do Instituto de Física da universidade de SIo Paulo
onde terá seu projeto revisto, e será, pela primeira vez, montado e posto
em operação.



dináric n=2 são 'avoreciaas em relação ao modo ordinário n=i,

nc toKasiak *-'C.

Nos toka-ftaks TBR-1, TTF2A e Thor, a utilização do mo

do ordinário n=l n3o é possível; com efeito, substituindo na ex̂

pressão (3) os valores de R e B relativos a essas máquinas cons_

tata-se que a condição T > i para esse modo só é verificada pa-

ra temperaturas muito maiores que seus valores típicos de opera-

çia; além disso, nesses casos ondas ciclotro-eletrônicas não po-

dem se propagar, exceto nas bordas do plasma, já que à medida que

nos dirigimos para o centro do plasma a densidade alcança rapida_

mente valores tais que a freqüência de corte é atingida.

Avaliemos o uso do modo extraordinário n=2 paza o

TBR-1 e para o TTF2A.

Na figura 2 é apresentada a curva |?.„«.-1 , » 1 pa

B A I I n=z "~

ra o TBR-i. A região T > 7 é è d i r e i t a da curva.

um l i m i t e superior para a densidade e le t rôn ica n 0 é

obtido impondo-se que seu valor n no centro do vaso ( r = R,

r - coordenaoa r a d i a l medida à p a r t i r do eixo do toro) sa t i s faça

à condição

para r = R' . Neste caso não haverá cortes para r < R , e a ra

' * • A desigualdade (5) é a condiçio para que não haja cortes na propagação de

ondas ciciotro-eletrônicas com freqüência u> * 2u ; ela segue t r i v i a l -

mente da condiçio u» = 2ü>ce > u»2 a - | £ i • í i + — | j , onde m, ( o
I (tf

corte de freqüência irais alta para ondas extraordinárias em plasmas frios
[Krall, 1973:.
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diaçâo emitida desde o centro do vaso até sua Dorfla interna pode

rá ser medida posicionando-se a antena fora do vaso e interna ao

toro (conforme [Equipe TFR, 1975] e figura * ) .

Supondo um perfil parabólico para a densidade eletr£

12 3

nica, (5) calculado em r=R é verificado para n «4,8x10 cm . Um

limite superior ainda menor para n é obtido quando se impOe a

inexistência de cortes dentro de tooo o vaso, situação em que a

radiação poae escapar do plasma simetricamente em relação ao ei-

xo magnético e a antena pode ser posicionada externa ao toro.

Entretanto segue da figura 2 que para satisfazer t > 1
12 3

com n « 4,8x10 cm é necessário T > 260 eV. Ora, no cen

tro do vaso do TBR-1 nem a densidade eletrônica é tão baixa qua£

12 3
to 4,8x10 cm , nem a temperatura é tão alta quanto 260 eV

(tipicamente, T ~ 80 eV no centro do vaso). A conclusão é que

o método de diagnóstico por ECE não é passível de ser implementa^

do no TBR-1.

Na figura 3 é fornecida a curva lT
extrl s 2

 = 1 p8~

ra as máquinas TTF2A e Thor.

A estimativa do Unite superior para a densidade el£

trflnica no caso do TTF2A pode ser feita de forma análoga è de?-

crita para o TBR-1. Assim procedendo obtemos nft « 2,8xiO
13 cm"3

(para nlo haver cortes em r<R) e n * 2,0 x 10 cm* (para não

haver cortes em todo o interior do vaso). No primeiro caso o po

sicionamento da antena deve ser interna ao toro e no segundo po-

de ser externa.

Embora estes valores máximos de densidade sejam um

tanto baixos para o TTF2A (tipicamente pooe-se chegar «té

n ~ 5 x 10 cm no centro do va;

ra a operação adequada da máquina.

ne ~ 5x 10 cm* no centro do vaso> eles são ainda factíveis pa
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Conforme figura 3 a condição T > 1 é satisfeita pa-
ra n < 2,8 x 1013 cm"3 se T > 80 eV , e para n < 2,0 x IO13 cm"3

e e ~ e
se T

e 2 180 eV- Em amoos os casos essas condições sobre a tem-

peratura sSo satisfeitas em una boa porção em torno do centro do

vaso, garantindo nessa região um plasma oticamente espesso. Ob-

serve-se que para o Thor menores valores de temperatura eletrôni

ca satisfazem T > t para uma tíãda densidade eletrônica.

A conclusão é que o uso do segundo harmônico modo Q£

traordinário é factível para utilização do diagnóstico por ECE

no tokamak TTF2A, respeitados os limites acima estimados.

III. INSTRUMENTAÇÃO PARA 0 DIAGNÓSTICO

Faremos aqui um breve resumo dos sistemas experimen-

tais desenvolvidos para obter o espectro de potência da radiaçlo

ciclotrônica emitida por elétrons, com ênfase no sistema a ser

utilizado para o diagnóstico por ECE no tokamak TTF2A.

Em linhas gerais a radiação emitida é coletada por

una antena apropriada, usualmente posicionada próxima ao plas-

ma, e conduzida através de uma linha de transmissão até um siste_

ma capaz de resolver freqüências, seguido de um detetor acoplado.

0 equipamento de callbração, quando existente, é integrado ao

sistema receptor.

Com relação à antena é necessário: uma boa direciona

Dl 1 idade i.para fornecer uma resolução espacial suficiente); uma

banda de passagem larga (para coletar o espectro total de fre-

qüências sem maiores distorções); e uma eficiência de acoplamen-

to alta (para garantir uma relação sínal-ruldo favorável). Maio
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res detalhes e critérios para otimização aa antena sSo discuti-

dos na liteiatura [Bornatici et ai., 1983].

Foram desenvolvidos para medidas por ECE duas classes

de sistemas capazes de resolver freqüências: os baseados em téc-

nicas de espectroscopia no infravermelho distante e em microon-

das. Uma descrição detalhada é dada em [Equipe TFR, 1978] e uma

comparação critica pode ser encontrada em [Boyd, 1980].

SIo dispositivos baseados nas técnicas de espectros-

copia no infravermelho distante: o espectrôaetreo por transform^

da de Fourier [Costley et ai., 1974]; o interferômetro de Fabry-

Perot [Hutchinson et ai., 1977; Komm et ai., 1975]; e o espectro

metro de rede de dlfração [Rutgers et ai., 1977],

Entre as técnicas clássicas de Microondas,o receptor

heteródino é o mais usado para medidas por ECE [Luhaann et ai.,

198*}. As vantagens desta técnica reside* em uma muito boa reso

luçlo na freqüência (Af/f < 10" ) e numa excelente resolução tem

poral U 1 M S ) .

0 receptor heteródino tem sido usado numa sistemáti-

ca de disparo-tfm-disparo, colocando a camada emitente no raio de_

sejado pela mudança da freqüência do oscilador local ou pela va-

riaçlo do campo magnético toroidal.

A figura 4 mostra o arranjo experimental usado r,o TFR

[Equipe TFR, 1975]. Mede-se a radiação polarizada no modo ex.

traordinário emitida no segundo harmônico da freqüência ciclotrô

nica dos elétrons, perpendicularmente ao campo magnético na dire

çlo do raio maior R e pelo lado interno do toro. A antena é co

nectada a um receptor super-heteródino através de um guia de on-

da retangular superdlmensionado. Dois osciladores locais são usa

dos, cobrindo a faixa de freqüência de 120 GHz a 160 GHz. Para
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um oaoo vaJ r ao campo magnético toroidal, seleciona-se, para ca

da descarga, a freqüência f dos osciladores locais e mede-se a

emissão dentro de f ± Af (Af = 125 MHz é a banda de amplifica

çSo do amplificador de vídeo,.

As medidas de ECE no T-iO [Cano et ai., 1979] e no

Thor [Cima et ai., '984j também foram feitas usando receptores h£

teródinos.

Como mencionado antes, a calibração absoluta do sis-

tema receptor é necessária para obter temperaturas absolutas con

fiáveis. Isto é usualmente feito usando uma fonte calibrada emi

tindo como corpo negro em uma temperatura conhecida em um dado in

tervalo de freqüência. Os receptores heteródinos s3o usualmente

calibrados por uma fonte padrão de ruído a 10AK. Na prática, a

calibração é quase sempre feita usando a emissão de um corpo ne-

gro de um plasma cuja temperatura é conhecida por uma medida in-

dependente (e.g., espalhamento Thomson).

No caso do tokamak TTF2A pretende-se utilizar um re-

ceptor heteródino. um projeto conceituai para o diagnóstico por

ECE no TTF2A será publicado oportunamente.

IV. CONCLUSÕES

As principais conclusões do presente estudo prelimi-

nar slo:

;a) 0 método de diagnóstico por ECE para determinação do per-

fil de temperatura para elétrons é hoje uma bem desenvolvida té£

nica e sua implementação no Laboratório de Física de Plasmas do

Instituto de rlsica da üSP é de interesse;
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(b) Este método não pode ser aplicado no TBR-', tokamak atua_l

mente disponível no Laboratório, uma ve2 que as condições exigi-

das para sua utilização não sSo satisfeitas;

(c) De acordo com os nossos cálculos preliminares aqui des-

critos, a utilização do diagnóstico por ECE, medindo a radiaçBo

emitida pelo modo extraordinário n=2 na direção perpendicular ao

campo toroidal, é factível no tokamak TTF2A, que proximamente en

contrar-se-á em nosso Laboratório. Medidas realizadas com suces_

so no Thor [Cima et ai., 1984], tokamak de porte similar ao TTF2A,

vêm à reforçar o que aqui se afirma;

(d) usar-se-á um receptor heteródino como sistema capaz de

resolver freqüências para obter o espectro de potência da radia-

ção ciclotrônica emitida pelos elétrons.
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AGENDA DAS -"ISURflS

Fig. t - Resuicaao típico para o perfil de temperatma obtido via

diagnóstico por ECE, medindo a radiação emitida pelo se_

gunoo Harmônico, modo extraordinário (linha continua).

i = médicas feitas por espalhamento Thomson. o valor

central foi posto igual ao valor fornecido pelo espalha

mento Thomson (depois de [Brossier et ai., 1977]).

Fig. 2 - Gráfico de |t.w._| = 1 (segundo harmônico, modo eu
cxxr n—* ~

traordináxio) em função da densidade eletrônica n e da

temperatura Tg , para o TBR-1. A região T > I é à di-

reita da curva.

. 3 - Como na Fig. 2 para o TTF2A e para o Thor.

Fig. a - Arranjo experimental usado no TFR para diagnóstico por

ECE, utilizando ua receptor heteródino (depois de [Equi

que TFR, 1975]).
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