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RESUMO

Estudou-se a geração de corrente-elétrica não indutiva

com o emprego das ondas de rádio-freqüência utilizando

-se as equações da teoria quase-linear unidimensional

em um plasma infinito, homogênec e uniformemente magne

tizado na direção z. As colisões Coulombianas são in -

troduzidas "ad hoc" através de um operador de colisão

de Fokker-Planck, linear e unidimensional. A interação

onda-partícula em estudo foi a de Cherenkov - atenuação

de Landau ÍLD) e atenuação por tempo de transi to(TTMP).

0 sistema de equações obtido foi solucionado de forma

autoconsistente, considerando três regimes de potência

externa: fonte fraca (Imw* >> v , ) , fonte forte (Imcu><<

<< v , ) e fonte crítica (Imcu? - v , ). Os termos Imw-f
col k col k

e v , são o coeficiente de atenuação não colisional

ressonante de Cherenkov e o de atenuação colisional não

ressonante, respectivamente.

Os principais resultados obtidos foram as ex

pressões gerais para a corrente elétrica gerada, para

a eficiência de geração de corrente e para a potência

crítica - a menor potência requerida para a saturação

da corrente. Aplicaram-se estes resultados às ondas de

interesse na geração de corrente pela atenuação de Che

renkov - ondas de Alfvén cinética, de Alfvén discreta,



magnetossônica rápida, superficial e sibilante. A téc-

nica empregada nesta tese também pode ser utilizada pa

ra a onda híbrida inferior que, no entanto, não foi iri

cluída por já ter sido exaustivamente estudada.

Verificou-se que a eficiência calculada com

o emprego do modelo autoconsistente é maior que a obt^

da com o modelo não autoconsistente. Ainda, o modelo

não autoconsistente só se justifica quando a potência

externa aplicada é suficientemente alta para que seja

formado um platô na região de lesijndncia da função de

distribuição dos elétrons, ou seja, quando Imw-+ <<v , .

Como exemplo, os resultados obtidos foram a-

pliçados para a onda de Alfvén cinética, empregando os

dados de alguns dos principais tokamaks atuais. Tanto

INTOR como JT-60 apresentam resultados promissores,com

eficiências alta's (0,9 A/W e 0,5 A/W) e potências bai-

xas (1,6 MW e 2,2 MW) para correntes críticas razoeíveis

(1,4 MA e 1,0 MA). Calculou-se, também, para as várias

ondas citadas, a eficiência de geração de corrente e a

corrente de saturação no tokamak TCA.As ondas de Alfvén

cinética, magnetossônica rápida, de Alfvén discreta e

superficial possuem para a eficiência e a corrente de

saturação os seguintes valores:0,5 A/We1,0 MA; 0,4A/W

e 1,0 MA; 0,1 A/W e 1 MA; e 0,03 A/W e 1,0 MA, respec-

tivamente. Os cálculos para a onda sibilante concordam



com resultados recentes das máquinas ACT-1 [Phys.Rev .

Lett.55,1669(1985)] de Princeton e o Torus de Irvine

[Phys.Rev.Lett.56,835(1986)).

4.4.4.



ABSTRACT

Non-inductive current generation by means of radio

frequency waves is studied using one-dimensional (ID)

quasilinear equations. Coulomb collisions are treated

with an "ad hoc" linear ID Pokker-Planck operator. The

plasma is infinite, homogeneous and the external (dc)

magnetic field is in the z-direction. Only the Cherenkov

interaction - Landau damping (LD) and transit-time

magnetic pumping (TTMP) - is considered. The equations

obtained are solved self-consistently. Three external

power source regimes are considered: weak source (Imw-»»

>>v ^ ) , strong source (Imw* << v ,) and critical

source (Inxi>t - v , ) . Here Imu>t is the resonant non-

collisional Cherenkov damping coefficient and v , is

the non resonant collisional damping coefficient.

The principal results obtained in this thesis

are the general expressions for the current generated,

for the efficiency of current generation and for the

critical power - the lowest power required for current

saturation. These results were applied for the waves

currently considered for current generation via

Cherenkov damping: the kinetic Alfvén wave, the fast

magnetosonic wave, the surface wave and the whistler

wave. The techniques develloped here can also be used

iv



for the lower-hybrid wave, which was not included since

it has been explored extensively in the literature.

The efficiency of current generation

calculated self-consistently is bigger than that

calculated non scftf-consistently. Furthermore, the

non self-consistent model can be used only when the

applied power is high enough so that a plateau is

formed in the resonant region of the electron

distribution function, i.e., when I M ^ << v j.

As an example the results obtained for the

kinetic Aifvén wave were applied to several large

tokamaks. Both INTOR and JT-60 show promising results

with high efficiency (0.9A/W and 0.5A/W) and low

critical power (1.6 MH and 2.2MW) for reasonable

critical currents (1.4 MA and 1.0 MA). Also the

efficiency for current generation and the current

saturation for the TCA tokamak were calculated for the

several waves listed above. The kinetic Aifvén wave

has an efficiency of 0.5 A/W and curient saturation of

1 MA, the fast magnetosonic wave has an efficiency of

0.4 A/W and current saturation of 1 MA, the discrete

Aifvén wave has an efficiency of 0.1 A/W and current

saturation of 1 MA, and the surface wave has an

efficiency of. 0.03 A/W and current saturation of 1 MA.

The computations made for the whistler wave agree with



recent results obtained in the ACT-1 device (Phys.Rev.

Lett.55,1669(1985)] also in the Irvine Torus (Phys.Rev.

Lett.5t,835(1986)).
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 HISTÓRICO E MODELO UTILIZADO

Sabe-se que não é possível confinar um plasma em um

simples torus cujas linhas de força do campo magnético

sejam circulares. Os sistemas toroidais necessitam po£>

suir uma transformada rotacional, ou seja, as linhas

de campo devem ser distorcidas convenientemente. Esta

distorção dá or'gem a um campo magnético com "helicida_

de", que garante assim o confinamento do plasma [1].

Nesta tese, o sistema toroidal considerado

será o tokaaak . As máquinas do tipo tokamak foram

(*) A palavra "tokamak" tem origem no termo russo "toroidalnaya

fcamera i Mgnitnaya katushka".



üS aa l:\SS, na década de 60 [1,2] e possuem

um forte cam< : ragr.ético toroidal suplementado por um

poloidal mais fraco. O campo toroidal é produzido por

bobinas e o poloidal, por uma corrente elétrica toroi-

dal que é induzida no plasma através de um transforma-

dor. Nesta configuração, o plasma representa o secund^

rio deste transformador (ver Figuras 1 e 2). Com este

tipo de configuração o funcionamento do tokamak res -

tringe-se a um regime pulsado. Este regime possui os

inconvenientes de expor o reator de fusão a elevadas

tensões elétricas, mecânicas e térmicas, o que causa

sérios problemas de engenharia à usina elétrica. A fim

de eliminar estes inconvenientes, deve-se gerar uma

corrente elétrica toroidal contínua, deixando de lado

a corrente gerada por indução magnética.

Uma grande variedade de métodos tem sido pro

posta [3], nenhum deles, contudo, já se mostrou perfe^

tamente adequado para um reator do tipo tokamak com o-

peração contínua, no tempo e em condições de ignição .

Oeste modo, o estudo da geração de corrente elétrica

não indutiva em tokamaks ainda representa um campo a -

berto à pesquisa.

Dentre os muitos métodos propostos para pro-

duzir uma corrente elétrica não indutiva, o uso das ori

das de rádio-freqüência tem sido um dos.mais promisso-
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sores [4]. Na realidade, a primeira experiência em que

se pode dizer, conclusivãmente, ter sido gerada uma cor

rente elétrica não indutiva, usando ondas de rádio-fre

qüência, realizou-se na década de 50.[5). A devida a -

ter.ção ao assunto só se deu, porém, após o trabalho de

Fisch [6], que estudou a geração de corrente com o em-

prego da onda híbrida inferior (lower hybrid wave

current drive). Curiosamente, entretanto, antes do tr<i

balho de Fisch [6], Klima [7) havia feito*um trabalho

semelhante e, em certos aspectos, até mesmo mais com -

pleto.

No estudo da geração de corrente elétrica por

ondas de radio-freqüência, dois principais modelos po-

dem ser utilizados. O primeiro considera a corrente co

mo sendo gerada por uma onda monocromática com uma am-

plitude tal qua os elétrons ficam aprisionados no poço

de potencial da onda e são arrastados na direção de

propagação estabelecendo, assim, uma corrente elétri-

ca toroidal. Este é um problema a ser estudado no con-

texto de uma teoria não linear [8] e não será objeto

de consideração nesta tese. No segundo modelo, conside

ra-se a interação de um elenco (ensemble) de ondas de

pequena amplitude com os elétrons do plasma, e a cor -

rente é gerada por um processo de difusão no espaço das

velocidades - geração de corrente por transferência de



momento ou geração de corrente por aquecimento prefe -

rencial [4j. A amplitude de cadíi onda deste elenco é

tal que não há aprisionamento dos elétrons no poço de

potencial delas, sendo adequado, então, estudar este

problema usando a teoria quase-linear. Esta tese usa

este modelo para estudar a geração de corrente por on-

das de rádio-freqíiência em sistemas toroidais.

No modelo quase-linear,estuda-se a geração de

corrente através da resolução do sistema de equações

quase-linear juntamente com a equação de Fokker-Planck

para as colisões Coulombianas. Adiciona-se este opera-

dor de colisão à equação quase-linear de forma"ad hoc?

0 modo tradicional de resolução do sistema

de equações quase-linear é atribuir, a priori, ao coe-

ficiente de difusão no espaço das velocidades uma for-

ma í(x,v,t). Este coeficiente, no caso, não é conside-

rado como um funcional da função de distribuição

f(x,v,t). É razoável atribuir uma forma a 5(x,v,t)quari

do a potência da fonte de rádio-freqüência for sufici-

entemente alta para formar um platô na região de res -

sonância da função de distribuição f(x,v,t). E, nes -

ta situação, o mecanismo mais efetivo de absorção de £

nergia das ondas são as colisões Coulombianas. Utilizei

-se a formulação não autoconsistente no modelo clássi-

co de Fisch (6] e outros [4,7,9]. Contudo, este modelo



falha se a potência da fonte de rádio-freqüência não

for suficientemente alta para formar um platô. Existem

experiências onde a potência é tal que o platô não se

forma [10]. Além do problema da potência baixa, o mode

Io clássico mencionado não contém nenhuma informação

sobre a potência crítica, isto é, a potência mínima pa

ra a saturação da corrente. A informação sobre a potêti

cia crítica é importante do ponto de vista de engenha-

ria, uma vez que toda a potência gasta, além da potên-

cia crítica, não é utilizada no que concerne à geração

de corrente. Para tratar das dificuldades acima expos-

tas, um modelo mais completo deve ser usado. Este será

chamado de autoconsistente em contraste com o anterior

de Fisch [6] que nesta tese, será chamado de não auto-

consistente. O modelo autoconsistente foi usado até o

momento em duas situações: no estudo da produção de

elétrons evasores (runaway electrons) por ondas de

Langmuir em plasmas magnetizados [11] e no da geração

de corrente por estas mesmas ondas [10].

O operador de colisão utilizado na formula -

çâo autoconsistente é o mesmo que o da não autoconsis-

tente, ou seja, o operador de colisão de Fokker-Planck

[6]. É muito comum o emprego de um operador de colisão

linearizado no estudo da geração de corrente porque um

operador não linear, que conserva energia e momento ,



requer na equação de difusão quase-linear um terno adi_

cional de transporte de energia. De outra forma, a e -

nergia introduzida no sistema por aquecimento ôhmicoou

pelo aquecimento devido às ondas de rádio - freqüência

não teria como sair do sistema, e o estado estaciona -

rio nunca seria atingido. Assim, considerando-se um o-

perador de colisão não linear, um termo de dissipaçâo

"ad hoc" deve ser suplementado para que o sistema pos-

sa atingir um estado estacionário (3). Note-se que o

estado estacionário em um tokamak é mantido por um ba-

lanço das várias fontes e sumidouros de energia, moroeii

to e partículas. Tem-se como exemplo destas fontes e

sumidouros a criação de partículas a durante as rea

ções de fusão, o aquecimento do plasma devido à preseri

ça da rádio-freqüência e radiações. Pode-se mencionar

que o problema do transporte de energia, momento e pa£

tículas no tokamak, ainda não foi completamente resol-

vido e há uma carência de modelos mais precisos para

fontes e sumidouros de energia, momento e partículas

nesta máquina. Sendo assim, o emprego de um operador de

colisão não linear exato não levaria a resultados mais

precisos que o linearizado considerando que hipóteses

"ad hoc" relacionadas a estas fontes e sumidouros deve

riam ser construídas [3].

Apesar de não conservar energia, um operador

8



linearizado pode conservar o momento paralelo. 0 uso

de um operador linearizado que não conserve o nonento

paralelo faz com que a eficiência de geração de corren

te para as ondas de baixa velocidade- de fase tenha um

valor aproximadamente 50% menor que o obtido com um o-

perador que conserve momento paralelo. No caso das on-

das de alta velocidade de fase, o erro é bem menor (3J.

É bem mais fácil, contudo, lidar com este operador. Ob

têm-se, deste modo, resultados mais rápidos e sem as

conseqüentes complicações numéricas devido ao uso de

um operador mais completo [3].

Uma forma bastante simplificada, mas muito

útil, para o operador de colisão de Fokker-Planck é a

sua versão a uma dimensão (ID)[6]. O operador de Fokke£

-Planck a duas dimensões (2D)[3] pode descrever o

"pitch-angle scattering". O operador ID só é adequado

quando a dinâmica principal das partículas é, contudo,

aquela da direção paralela ao campo magnético ambiente

- este é o caso da geração de corrente elétrica não in

dutiva por transferência de momento. O operador ID desj

creve bem a "competição" entre a difusão quase-linear,

que distorce a função de distribuição na região de tes

sonância, e as colisões Coulombianas que tendem a fa -

zer com que a distribuição modificada retorne à condi-

ção de Maxwelliana [3].



A eficiência de geração de corrente obtida

com o modelo ID, como era de se esperar, possui um va-

lor muito próximo daquele obtido com o modelo 2D, dife

rindo somente por um fator multiplicativo (2,z=1)I3] .

A eficiência com o modelo 2D é maior porque, nele, con

sideram-se as mudanças nas velocidades paralela (v .. )

e perpendicular ao campo magnético ambiente (vj_)(pitcii

-angle scattering). Estas se manifo^^r* fisicamente co

mo menor absorção de potência para a geração de uma

mesma corrente se comparada com a do modelo 1D em que

se considera a distribuição de velocidades na direção

perpendicular como Maxwel̂ xctna [6]. Uma outra razão pa_

ra a melhor eficiência com o modelo 2D é o aumsnto do

número de elétrons na região de ressonância [3].

0 objetivo desta tese é estudar a geração de

corrente por transferência do momento, através do em -

prego de ondas.de rádio-freqüência que são absorvidas

pela atenuação de Cherenkov. Considera-se esta atenua-

ção no apêndice A.

A geração de corrente por transferência de

momento pode ser estudada com o emprego do modelo auto

consistente ou do não autoconsistente. Emprega-se, neŝ

te trabalho, o modelo autoconsistente que ainda não foi

utilizado neste contexto. O não autoconsistente, porém,

tem sido explorado vastamente em uma e duas dimensões

10



para as ondas eletromagnéticas e eletrortáticss (3-4,

6-9]. 0 autoconsistente só foi usado para o estudo da

geração de corrente não indutiva e o da L rodução de e-

létrons evasores pela onda de Langmuir em plasma magne

tizado [10]. Espera-se obter uma melhor eficiência com

o modelo autoconsistente, visto que se estima o coefi-

ciente de Cherenkov acima do valor real no cálculo não

autoconsistente.

0 modelo a ser empregado é o unidimensional,

pelas razões a seguir:

- na interação de Cherenkov, a dinâmica principal é a

da direção paralela ;

- pela possibilidade de maior concentração na física da

geração de corrente autoconsistente, uma vez que as

expressões são muito mais simples que no caso 2D.Não

se justificaria, de início, uma complicação se as iri

formações mais simples ainda não foram extraídas do

modelo autoconsistente. Sabe-se que a introdução do

modelo 2D, não autoconsistente, muda a eficiência 1D

por um fator 2 (z=1) 13],

Finalmente, para simular-se, no modelo unid^

mensional, a presença dos elétrons presos nas órbitas

bananas do tokamak, introduzir-se-á um corte no espaço

das velocidades, conforme mostra a Figura 3. Os ele -

trons presos nas órbitas bananas, representadas pelo

11



Figura 3

Espaço das velocidades cosi corte indicado pela regiSo

tiacburiada.
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corte no espaço das velocidades, não podem ser portado

res de corrente elétrica. Espera-se, pois, uma redução

da eficiência quando estas órbitas existirem [3],

Na Figura 4, está esquematizado o modelo fí-

sico empregado nesta tese[10].

Neste trabalho, inicialmente, são deduzidas

as expressões para a corrente elétrica não indutiva ,

para a eficiência e para a potência crítica. Estas ex -

pressões são válidas para qualquer onda eletromagnéti-

ca que transfira momento aos elétrons do plasma atra -

vés da atenuação de Cherenkov (Cherenkov damping). Em

seguida, aplica-se esta formulação às ondas de rádio -

-freqüência que tenham potencial para gerar corrente em

plasmas de laboratório, em plasmas espaciais e em pla^

mas astrofísicos. Estas ondas são: magnetossônica rápi_

da (fast magnetosonic wave), de Alf vén discreta (discre

te Alfvén wave), de Alfvén cinética (kinetic Alfvén

wave), superficial (surface wave), sibilante (whistler

wave) e híbrida inferior (lower hybrid wave). A Figura

5 esclarece a razão da escolha destas ondas. As de bâ _

xa e as de alta velocidades de fase possuem maior efi-

ciência para geração de corrente. Isto porque as de

baixa velocidade de fase transportam grande quantidade

de momento, e as ondas de alta porque, apesar de trans

portarem baixa quantidade de momento, interagem com e-

13



fonte de RF COM
estrutura para

injeção da
1

Figura 4

P* fonte externa •

ü> densidade espectral de energia

ü> densidade espectral de nonento

Iaug{<f>} coeficiente de atenuação de Cherenkov

C.(<f >} operador de colisão de Fokker-Planckop e
<f > função de distribuição aédia dos elétrons

<fr> parte ressonante de <f >

<f°5 parte nOo ressonante de <f >

V - coeficient. de atenuação colisional nSo ressonante



superficial
aagnetosstaica ripida
Alfvén (discreta e cinética)

• * •

sibilante
híbrida inferior
ciclotroo
Bernstein

te 7/

Figura 5

Eficiência de geração de corrente em função da velocidade de

fase das ondas de interesse para geração de corrente.
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létrons pouco colisionais. As ondas que possuem velocî

dade de fase próxima da velocidade térmica dos elé -

trons não são apropriadas para a geração de corrente .

Nesta região, a destruição do momento, que foi obtido

da rádio-freqüência, ocorre muito rapidamente.

A onda híbrida inferior não será estudada ne£

ta tese por ter sido motivo de exaustivos estudos tan-

to teórica quanto experimentalmente [3,10,11]. As on -

das magnetossônica rápida, de Alfvén cinética, sibilari

te e híbrida inferior já foram propostas anteriormente

para gerar corrente l3-inJ.

As ondas de Alfvén discreta e superficial são

estudadas pela primeira vez sob este enfoque nesta te-

se. Justifica-se este estudo pela facilidade de excitei

çâo destas duas ondas em tokamaks, com estruturas bem

conhecidas [3] e, também, pela possibilidade de expli-

cação do confihamento de jatos extragalacticos e do a-

quecimento da coroa solar [12,13].

Note-se que, apesar da principal proposta des

ta tese ser o estudo da geração de corrente não indut_i

va por ondas de rádio-freqüência com emprego de um mo-

delo autoconsistente, uma parcela dos resultados preljl.

minares obtidos (apêndices A e B), como por exemplo o

cálculo do coeficiente de Cherenkov para a onda super-

ficial, pode ser considerada, também, uma contribuição

[13].
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Esta tese compõe-se de cinco capítulos e três

apêndices, assim distribuídos: do Capítulo 2 constamos

princípios básicos da geração de corrente elétrica não

indutiva com o emprego das ondas de rádio-freqüência e

os cálculos realizados a fim de obter-se uma expressão

para a corrente, outra para a eficiência e uma outra pa

ra a potência crítica. No Capítulo 3, apresentam-se os

resultados do Capítulo 2 que são aplicados ao caso es-

pecífico das ondas de interesse deste tese. No Capítu-

lo 4, estudam-se tópicos adicionais: efeitos toroidais

na geração de corrente e efeitos do aquecimento e do

resfriamento paralelo na geração de corrente. O Capítu

Io 5 apresenta as conclusões, observações e sugestões.

No Apêndice A, estudam-se as propriedades básicas das

ondas de rádio-freqiiência - dispersão, polarização e

dissipação. No Apêndice B, estudan-se as equações quase

-lineares e deFokker-Planck. 0 Apêndice C lista os pêi

râmetros de alguns tokamaks de interesse no momento.

Os termos campo magnético de equilíbrio, cam

po magnético de ou campo magnético ambiente aparecerão,

nesta tese, como sinônimos. Ainda o termo rádio - fre

qüência poderá ser indicado por RF. Os termos atenua -

çâo de Landau (Landau damping) e atenuação por ter de

trânsito (transit-time magnetic pumping) poderão ser

indicados por LD e TTMP, respectivamente:
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O sistema de unidades utilizado, nesta tese,

d o cgs. As exceções serão consideradas explicitamente.

1.2 SÍMBOLOS, OPERAÇÕES, DEFINIÇÕES E CONSTANTES

to* freqüência angular de uma onda de

vetor de onda A

A i comprimento de onda

í Te V* ~ I r a i o de Debye
Uwn e*v e

Jt vetor de onda |*|=-jp ;

oi = freqüência angular de ciclotron
ce mec

dos elétrons

wc' " m̂ ~c freqüência angular de ciclotron

dos íons

w = — — j freqüência angular de plasma dos

elétrons

Í
4irn.e2^
— freqüência angular de plasma dos

íons

v ~ freqüência de colisão da partícu-

la a com a partícula B
v =3x10~ nj freqüência de colisão elétron -
ee T2 [ e V ]

- elétron

v .«1,5x10 ni freqüência de colisão elétron-íon
e l inlfat/l
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u>LH = {
u
c e

w
c ; )

i freqüência angular híbrida infe -

rior

Ü>A = k .. vft freqüência angular de Alfvén

k .. componente do vetor de onda para-

lela ao campo magnético ambiente

v. = r velocidade de Alfvén

v = ( — ) 2 velocidade térmica dos elétrons
e

(T dado em ergs). Definição ai -

ternativa será indicada no texto

explicitamente
T. ,

vti = ^ m~ '* velocidade térmica dos ions. (T.

dado em ergs). Definição alterna-

tiva indicada no texto
Te iv = ( — ) 2 velocidade do som (T dado ems m. e

ergs)

v,, ' velocidade da partícula paralela

ao campo magnético ambiente

Vj_ velocidade da partícula perpendi-

cular ao campo magnético ambiente

v * Kv\. + v £ ) 3 velocidade total de uma partícula

no espaço das velocidades

c velocidade da luz no vácuo

19



Av .. - v .. 2 - v.. ̂ intervalo no espaço das velocida-

des paralelo ao campo magnético

de equilíbrio no qual ocorre a iri

teração ressonante onda-partícula

v ., . extremo inferior do intervalo de

ressonância áv.,

v ,, j extremo superior do intervalo de

ressonância Av ,,

T temperatura dos elétrons

T. temperatura dos ions
v .

p. = — - raio de Larmor dos íons
ei

vtep = raio de Larmor dos elétrons

8nn T
B = parâmetro 6 para os elétrons
e B2

8110.^ v*
0. = = 2 * — parâmetro $ para os ions

e carga do elétron

B campo magnético estático (de)

E campo elétrico estático (de)

J densidade de corrente elétrica

I corrente elétrica

a raio menor de um tokamak

R raio maior de um tokamak

20



q fator de segurança do tokamak

J (x) função de Bessel de ordem n da

primeira espécie

J'(x) derivada de J (x)
n n
I (x) função modificada de Bessel de or

dem n e primeira espécie

f = f (x,v,t) função de distribuiçãode velocida

des das partículas da espécie a

no espaço x - v no tempo t.

f = fM(x,v,t) função de distribuição Maxwelliana

e. . tensor dielétrico do plasma

e.. parte Hermitiana de e. .

e. . parte anti-Hermitiana de e..

<*> valor médio de *

x,y,z coordenadas cartesianas

± subscrito usado para denotar "pe£

pendicular" ao campo magnético am

biente

// (ou z) subscritos usados para denotar"pa^

ralelo" ao campo magnético ambieri

te

DET (A..) determinante da matriz A. .

z variável complexa

21



z representa o conjugado da varia -

vel complexa z

Re(z) parte real de z

Im(z) parte imaginária de z

H(x) função degrau de Heaviside

VP valor principal de Cauchy

6(x) distribuição de Dirac

j = /^T unidade imaginária

e = 4,8032 x 10~10 statcoulomb

me = 9,1095 x 10~
28 g

mi = 1,6726 x 10~
24 g

c = 2,9979 x IO10 cm/s

inX - 15 se Te - 10 eV e ne - 10
13cm"3

inX - 17 se Tfi - 10 KeV e nfi - 10
13cra"3 . Para a

. maioria das aplicações, InX , po-

de ser considerado 10 sem que afe

te em muito a precisão do resulta

do, sendo número válido para qua_l

quer tipo de plasma: máquina-Q ,

tokamak ou plasma espacial.

Maiores detalhes ver referência

114].
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CAPÍTULO 2

GERAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA NÃO INDUTIVA COM ONDAS DE
RADIO-FREQUÊNCIA

A geração de corrente elétrica com ondas de rádio- fr£

qüência pode ser feita transferindo o momento das on -

das para os elétrons [1,2,3] (ver Figura 1). Este meto

do é eficiente para as ondas que transportam uma gran-

de quantidade de momento, como as ondas de Alfvén. Pa-

ra conhecei-se*a eficiência deste processo de geração

de corrente, deve-se lembrar que a energia, por unida-

de de volume, que os elétrons obtêm, ao mudar da velo-

cidade v ,j para a velocidade v,, + àv,. , é dada por

AE = A(1/2 nm vV, ) = nm v ,, àv ,, . Esta energia é,entre

tanto, perdida dentro de um tempo de colisão At=v~ (v).

Em uma situação estacionaria, a potência de

ráiio-freqüência aplicada ao sistema deve compensar e-

xatamente esta perda. Então, pode-se escrever:
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«Vir"1

Figura 1

Ua elétron coa velocidade vj_ e v.. absorve ua plasaon de

freqüência u» e vetor de onda í e, consequenteaente, des-

e v.. 4 Av.. no espaço das ve -loca-se para a posição

locidades.
.. ..
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APRp

A corrente resultante devido à troca Av,, é dada por:

AJ = neAv „ .

Desta forma, a eficiência de geração de corrente, que

aqui é definida como n = AJ/APRp , é dada por:

f v//V(v)

A eficiência n, dada pela equação (1), será máxima

quando a expressão v,, v(v) for mínima. Os dois limites

importantes são v ,. << v. e v ,, » v. , mas ambos

com Vĵ  - v. . Para o caso v ,. « v. , tem-se v ~ cons_

tante e v, - 1/v» . E para v .. » v. , tem-se v-1/vV,

e n ~ vV, [2], Com base nestes dados, pode-se constru-

ir a Figura 2 que mostra o comportamento da eficiência

de geração de corrente em relação à velocidade parale-

la dos elétrons participantes desta corrente. Como a

interação entre a onda e os elétrons é ressonante, es-

ta velocidade também pode ser interpretada como a velo

cidade de fase (paralela) da onda.

Para entender-se com maior clareza o compor-
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superficial
•agnetossOnica rápida
Alfvén (discreta e cinética)

sibilance
híbrida inferior
cielotroa
Bernstein

-*-

te

Figura 2

EficiCncia de geração de corrente em função da velocidade de

fase paralela (u»/k» ) das ondas de interesse na geraçlo de

corrente.
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tamento da eficiência r\ com a velocidade de fase das

ondas, é necessário que se compreenda o comportamento

da força efetiva de fricção agindo sobre os elétrons .

Esta força surge devido às colisões dos elétrons com

os ions e pode ser escrita como [4]

= - lDA G(V) (2)
ef XD

onde "e" representa a carga do elétron; ZnX , o loga -

ritmo de Coulomb; AD , o raio de Debye, v = v/v é a

velocidade normalizada, e finalmente G(v) = u(v2)/2v2,

é a função de Chandrasenkar [4]. A função p(v2) é dada

pela equação

u(x) = — exp(-t) /t dt (3)

A Jo
As expansões para x << 1 e x >> 1 são assim descritas:

u(x) =Í2-(1 - 1 x + J- x
2 - ...), x << 1

3/? 5 14

(4)
e

exp(-x 2)Ad + 4 T - -ru(x) = 1 - 2u exp(-x2)Ad + 4T - rr

X >> 1

Com os resultados obtidos pelas equações (3)

e (4) tem-se a Figura 3 que descreve o comportamento de
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\

\

1

G(/T)-0,2I4SC(l)

G(/i) * u(x)/2x

•fx • v/v
t e

Figura 3
Grdfico da funçBo de Chandrasenkhar C(7) ea função da
velocidade nonulisada v* « v/v (5] .
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G(v) com a velocidade normalizada. A Figura 3 mostra

que o máximo de G(v) ocorre na vizinhança de v = 1, ou

seja, quando v = v . E, então, para manter no plasma

uma corrente elétrica com um certo valor I, a potência

externa fornecida, para compensar as perdas causadas

pela fricção, será máxima se os elétrons que constitu-

em esta corrente possuírem velocidade próxima à veloci

dade térmica dos elétrons. Assim, a eficiência de gera_

ção de corrente n depende do tipo de elétrons que cons

titui esta corrente. Isto ocorre porque o elétron so -

fre fricção diferente quando sua velocidade muda ( ver

Figura 3) de posição no espaço das velocidades e, con-

seqüentemente, a potência absorvida para compensar as

perdas devido a esta fricção também muda. 0 comporta -

mento de G(v) mostra que a potência absorvida será me-

nor quando v >> v. e máxima quando v = v-e . No caso

de v « v. , a potência absorvida é menor do que na

situação v = v. , mas é maior que no caso v >> v

Assim, se forem escolhidos para gerar corrente os elé-

trons com v » v , as ondas adequadas para interagir

com eles são as que satisfazem à relação u A » >> v. ,

ou seja, as que possuem pequena quantidade de momento.

Neste caso, porém, apesar da quantidade de momento ser

pequena, a potência gasta para manter a corrente tam -

bem é pequena. Logo, o processo de geração é eficiente.
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Já se são escolhidos os elétrons com v << v. , a quajrç

tidade de momento das ondas que interagem com estes e-

létrons é grande, visto que lú+Zk,. « v . Porém, a

potência absorvida é maior que no caso anterior porque

nesta região de velocidade a força de fricção é maior.

Então, a alta quantidade de momento é compensada pela

alta absorção de potência e a eficiência é comparável

com a situação anterior.

Quando se estuda o problema da geração de

corrente, é necessário entender que as colisões Coulom

bianas entre os elétrons não atuam no sentido de des -

truir a corrente mas agem tendendo a estabelecer uma

distribuição Maxwelliana com uma certa velocidade de

deriva (drift) V, , para a população total dos elé -

trons. Ao contrário, as colisões Coulombianas entre os

elétrons e os íons tendem a destruir a corrente uma

vez que elas fazem com que as duas populações(elétrons

e íons) possuam a mesma velocidade de deriva V, = V...

Quando isto ocorre a corrente é destruida.

Uma outra maneira também eficiente de gerar

corrente elétrica com as ondas de rádio-freqüência é

criar uma assimetria na resistividade do plasma de tal

forma que uma corrente possa se estabelecer [2,3]. Es-

ta maneira de gerar corrente é útil àquelas ondas que

não carregam praticamente nenhum momento-, como a onda
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de ciclotron dos elétrons. A criação desta assimetria

faz-se aquecendo preferencialmente uma certa população

de elétrons. Na Figura 4, está esquematizada a forma

de gerar corrente com este método. Por possuir uma ta-

xa de colisão mais baixa, o elétron, que se desloca da

posição R para a posição R', no espaço das velocidades,

dissipará o seu momento paralelo em um tempo maior que

seu oposto na posição L que não sofreu interação com a

onda de RF. Assim, há um desequilíbrio no fluxo de ele

trons que vão para a direita e para a esquerda. Este

desequilíbrio manifesta-se como uma corrente.

Três situações são, então, possíveis na gera

çâo de corrente por RF: a transferência de momento pa-

ralelo, o aquecimento preferencial, ou ambos os efei -

tos agindo de forma sinérgica. A Figura 5 mostra as on

das que podem ser usadas em cada um dos três processos

acima mencionados. Nesta tese, só é estudado o primei-

ro caso. Em tal situação é necessário determinar a

quantidade de momento que uma onda de RF carrega a pajr

tir de suas propriedades básicas. Isto pode ser feito

lançando mão do modelo bem simples que está descrito a

seguir.

Em geral, as ondas possuem uma densidade de

momento Kj como uma densidade de energia U-£ . A densi-

dade de momento R? para uma onda com vetor de onda ~k e
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Figura 4

UBJ elétron (R) coa velocidades v_̂  e v.. é deslocado para a

posição V_L • Av£ por UBM onda de r4dio-freqüência (CEtMST).
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A Yl

CE

CE(UIST)+HI(A,I*,SBL,SPF)

•I ,A,fm,SBL,SPP

Figura 5

Geração de corrente pela* ondas de Bernstein (BUST), de ciclo-

tron dos elétrons (CE), híbrida inferior (HI), aagnetossônica

rápida (MR), superficial (SPF), Alfvén (A) e sibilante (SBL).

A seta indica o deslocaaento do elétron no espaço das veloci -

dades sob a ação da(s) onda(s) indicada(s).
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freqüência angular **• é dado por [5]

e a densidade de força pode ser escrita como segue

h m 2 {é »*> Im

Na equação (6), o termo Imw-* representa a taxa de amor_

tecimento (ou crescimento) da onda devido a alguma in-

teração onda-partícula [5). Partindo das equações (5)e

(6), caso particular da geração de corrente emtokamaks

onde existe interesse em corrente ao longo do campo

magnético ambiente, são relevantes as seguintes conclu

soes: as ondas com velocidades de fase paralela bai-

xa ( baixa «•+/*., ) possuem uma alta quantidade de mo-

mento, ao longo do campo magnético ambiente para uma

dada energia. E as ondas com alta velocidade de fase

paralela (alta vn/k .. ) têm uma baixa quantidade de mo-

mento para uma dada quantidade de energia. Como ondas

que possuem grande quantidade de momento, pode-se ei -

tar: as de Alfvén (ideal, discreta e cinética), a mag-

netossônica rápida e a superficial (compressional ou

não compressional). Como exemplo de ondas com pequena

quantidade de momento pode-se mencionar a onda híbrida
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inferior, a sibilante e a de ciclotron dos elétrons.

2.1 FORMULAÇÃO AUTOCONSISTENTE PARA O ESTUDO DA

GERAÇÃO DE CORRENTE NÃO INDUTIVA COM O EMPRESO

DE ONDAS DE RF

COMO se Menciona na introdução, uai dos Modelos usados

no estudo da geração de corrente por ondas de RF é o

•odeio quase-linear. Este Modelo é apresentado no apêri

dice B.

ConforMe descrito, também, na introdução, o

sistema de equações do Modelo quase-linear pode ser re

solvido usando UM cálculo não autoconsistente (1,2) ou

UM cálculo autoconsistente, o adotado neste trabalho

[3) (ver introdução da tese). Estudar a geração de cor

rente de forMa não autoconsistente só é justificável se

a potência da fonte de rádio-freqüência for suficiente

Mente intensa para produzir UM platô (plateau) na fun-

ção de distribuição na região de ressonância.

Não autoconsistência significa a prescrição

"a priori" da forMa do coeficiente de difusão, no espa

ço das velocidades, a despeito do real formato da fun*

ção de distribuição. Este assunto será revisto posteri

ormente. 0 formalismo autoconsistente, ao contrário ,

é aplicável a qualquer que seja a intensidade da fonte
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de radio-freqüência. Por autoconsistencia entende-se a

solução do sistema de equações quase-lineares juntameri

te com a equação de Fokker-Planck, para as colisões cou

lombianas, de forma acoplada, ou seja, o coeficiente de

difusão é mantido como um funcional da função de dis -

tribuição que, por seu turno, depende funcionalmente do

coeficiente de difusão, via equação de difusão (ver a-

pêndice B) [6].

A formulação não autoconsistente tem sido ,

freqüentemente, usada no estudo da geração de corrente

por RF (1,2,7-10]. Contudo, somente se considera em

duas situações o formalismo autoconsistente: no estudo

da produção de elétrons evasores (runaway electrons)de

vido às ondas de Langmuir em plasmas magnetizados [11]

e no da geração de corrente não indutiva por estas mes

mas ondas [3]. Nesta seção, o uso do formalismo auto -

consistente estende-se ao estudo da geração de corren-

te por ondas de rádio-freqüência em geral e que intera

gem com o plasma através da atenuação de Cherenkov(ver

apêndice A). Note-se que o fórmalismo usado nas refe -

rências acima mencionadas só é válido para a onda ele-

trostática de Langmuir. 0 fórmalismo desenvolvido nes-

ta seção é, porém, válido para ondas eletrostáticas ,

eletromagnéticas e mistas.

No que concerne à potência externa aplicada,
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três regimes serão considerados: o da fonte fraca,quan

do Imã** >> vcoi ; o da fonte forte, quando Imuhr <<v , ;

e o crítico, quando Imu>+ - v , . Aqui Imü>+ representa

o coeficiente de atenuação de Cherenkov (LD e TTMF) pa

ra a onda em questão e v , , o coeficiente de atenua-

ção colisional não ressonante para esta mesma onda.Com

os dois primeiros regimes se obtém, para a função de

distribuição dos elétrons na velocidade paralela F{v,,),

uma equação diferencial linear que pode ser resolvida

usando o método padrão. Para o terceiro caso (o críti-

co), a equação diferencial para F(v ,, ) é não linear e

alguma solução surpreendente poderá surgir. Nesta se -

ção, tr.mbém, estima-se a potência crítica para a satu-

ração da corrente.

A equação cinética que descreve a evolução

temporal da distribuição média dos elétrons <f e
> sujejl

ta às ondas de jrádio-freqüência e às colisões Coulom -

bianas pode ser escrita em uma situação estacionaria

(3/3t = 0) como segue

3<f > 3<f > "I 3<f
e _ e . €

3t 3t 3t
'RP

= 0 (7)

col

O primeiro termo do lado direito da equação (7) repre-

senta o operador de difusão quase-linear e o segundo

termo o operador de colisão de Fokker-Planck. As ex -
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pressões explícitas para estes termos estão no apêndi-

ce B.

A densidade espectral de energia das ondas

de RF obedece à seguinte equação quase-linear (ver a -

pêndice B):

0 termo v «VU-+ não contribui para a evolução de U+

pois o plasma é homogêneo. Por definição

ft

Todos os termos na equação (9) estão definidos no apêri

dice A. O termo Imuy* representa o coeficiente de Che -

renkov da onda.. 0 amortecimento colisional não resso -

nante se representa por v ,• Este termo é um escalar

que depende do tipo de onda presente no plasma [12]

Nesta tese a atenuação de ciclotron não é considerada

por ser uma contribuição muito pequena para as ondas

com u << « . . Além disto, a geração de corrente aqui

estudada ocorre por transferência de momento paralelo

e não por aquecimento preferencial.

Finalmente, o termo P-* representa a fonte de
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RF. Para o propósito desta tese, considerar-se-á P^

com um formato espectral e nível de potência prescri -

tos [111.

Uma solução exata para o problema da geração

de corrente envolveria com certeza um perfil real de

densidade e também um perfil de deposição de potência

juntamente com uma teoria cinética (transporte de ene£

gia, momento e partículas), em plasmas magnetizados e

não homogêneos. Este problema ainda não foi resolvido

completamente para nenhuma onda de RF, porque este es-

tudo completo envolveria cálculos analíticos e numéri-

cos bastante trabalhosos e difíceis. Assim, é razoável

o modelo adotado nesta tese para o estudo da geração de

corrente (ver Figura 3 da introdução). Com o modelo sim

pies, apresentado, nesta seção, é possível obter-se a

corrente e a eficiência de geração de corrente com uma

formulação aplicável a qualquer onda de RF. Além disto,

é possível distinguir precisamente quando se deve ou

não, adotar um modelo não autoconsistente. É importan-

te ressaltar que, normalmente, este modelo é usado na

literatura sem nenhuma hipótese que justifique com ri-

gor o seu uso [7-10,13],

Como se pode ver na equação (7), as ondas de

RF produzem uma distorção na função de distribuição<fe>

na região de ressonância. As colisões, porém, restau -
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ram parcialmente a distribuição Maxwelliana original .

As equações (7), (8) e (9) juntamente com uma onte P-*

prescrita formam um conjunto fechado de equações no mo

delo quase-linear e permitem que o problema da geração

de corrente seja estudado de forma autoconsistente co-

mo é proposto nesta seção. Uma solução analítica fecha

da para o sistema acima descrito é uma tarefa difícil

e até hoje não conluída. Algumas aproximações, no en -

tanto, podem ser feitas de maneira a obter-se um siste

ma de equações mais fácil de trabalhar e que ainda

contenham informações físicas relevantes. Tendo em vis_

ta existir uma simetria axial, o problema reduz-se de

três para duas dimensões. A redução de duas para uma

dimensão pode obter-se considerando a função de distri

buiçâo na velocidade perpendicular como uma Maxwellia-

na

<f e> = y v x , F ( V / / , = ̂  exp(- 2 ^ / /

(10)

Esta hipótese (eq. 10) é razoável uma vez que na inte-

ração de Cherenkov, que é considerada nesta tese, a d_i

nâmica principal é aquela da direção paralela. Os pro-

blemas envolvendo a formulação unidimensional (ID) e

bidimensional (2D) no estudo da geração de corrente já

foram estudados por Fisch, Karney e Boozer [1,8] no ca
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so da formulação não autoconsistente. Eles mostraram

[1] que a única diferença entre a eficiência obtida com

o cálculo unidimensional e bidimensional é um fator

4(z+2)/(z+5), onde z é o estado de carga do íon. Para

z « 1 a eficiência 2D é maior que a ID por um fator 2.

Esta diferença ocorre porque a formulação ID não faz

distinção entre a taxa de destruição de momento (momen

turn destruction rate) e a taxa de desaceleração (ener-

gia) (slowing down rate in energy)[1]. Um outro proble

ma com o operador ID é que ele pode não conservar o momento

dos elétrons (ver apêndice B) e, como conseqüência, a

eficiência é estimada abaixo do seu valor real. Para

velocidade de fase baixa vr << v. , este fator é da

ordem de 2 e para velocidade de fase alta v* » v é

muito pequena [8]. Como nesta tese o interesse é estu-

dar a diferença entre a formulação autoconsistente e

não autoconsistente, o uso de um operador mais compli-

cado (2D) e que não introduza nenhuma física adicional

é desnecessário. Maiores detalhes sobre os operadores

1D e 2D estão no apêndice B.

2.2 CÁLCULO DA CORRENTE

Considerando que o interesse nesta seção reside no

cálculo da corrente, após uma situação ' estacionaria
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O/9t = 0) ter sido atingida, a equação diferencial pa

ra F(v ), eq.(7 ), pode ser escrita como [3,6]:
z

[v(vz)(v2F • v> §£ R p e ^
z z J z

(11)

O primeiro termo do lado esquerdo na equação (11) é o

operador de colisão (1D) de Fokker-Planck, e o segundo

termo é o operador quase-linear ambos descritos em de-

talhes no apêndice B. O termo v(v ) tem dois valores ,

dependendo das velocidades.

v (2 + z)
= _

z

com vQ = veiv^e , e (12)

v ( v z ) = veff = vee + T" vei ' vz <K vte

onde v e vff.estão definidos no apêndice B. 0 coefi-

ciente D R F que representa a difusão de partículas no

espaço das velocidades,induzida pela interação quase -

-linear,com ondas de RF (interação de Cherenkov) é es-

crito como segue

DRF " — 1 — '
R F (2ir)J

Em geral D__ é um funcional de <f > através do termo
ÉS* 6 *

44



ce

que se relaciona à densidade de energia espectral U-?

que, por seu turno, depende de <f > através do termo
3<f >

. conforme mostra a equação (8). 0 termo-DRp a v
R p a v

é o fluxo de partículas no espaço das velocidades indu

Zxdo pelas ondas de RF presentes no plasma. Examinando

as equações (8), (9) e (13) e as equações de Maxwell ,

que relacionam os campos elétricos com os magnéticos ,

é possível obter-se:

r A I * ,
2I--J - vcol)

onde A(*,v) é um escalar que depende do tipo de onda

presente. Para se obter A(*,v) para uma determinada ori

da, é necessari'o que se conheçam suas propriedades de

dispersão e polarização (ver apêndice A).

A partir da equação (14), é possível expli -

car quando se deve usar uma formulação não autoconsis-

tente [7—10,13) sem prejudicar os resultados finais

Quando Imu^ << vcol , a dependência funcional de D R p

com <f > (via IIIKI») é eliminada. Logo, é válido pres -

crever DRp "a priori" como uma função arbitrária

DR_(v ,Vj_), visto que D R p não é mais sensível ao for-
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mato real de <£_>• Esta aproximação não autoconsisten-

te, simplifica os cálculos, pois a equação (11), neste

caso, é linear e de fácil solução. Nas outras situa -

ções, Iiw*£ » v
coi

 e Imw* ~ vcol e s t a aproximação

não é mais válida apesar de ser usada na literatura!8,

131.

A equação (11) pode ser integrada env ,dati

do o seguinte resultado

v F + v 2 •••• + 2 n - ) ' • *i = 0 . ( 1 5 )z vte dv * vtv") 3\T u ' l'D'z z z

onde I é um funcional de F dado por

DA(*,
I{F} = I I - = — vxF (vj.)dv±d

JA (16)

1 - v c o l }

Todos os termos na equação (16) já foram definidos an-

teriormente. A'constante de integração é zero, visto

que F(+c») = 0. Isto ocorre porque não se considera ne£

tes cálculos a produção de elétrons evasores o que é

bastante razoável para as ondas de baixa velocidade de

fase, Para a onda sibilante, que é a única onda de al-

ta freqüência e alta velocidade de fase considerada nes.

ta tese, a produção de evasores deve ser importante e

este assunto será motivo de trabalho posterior.

Uma vez conhecidas as propriedades de dispe£
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são, polarização e dissipação para uma determinada on-

da,I{P} pode ser determinado e a equação (15) integra-

da. Em geral, a equação (15) é não linear, uma vez que

o coeficiente l{F} é funcional do próprio F. Esta equ£

ção pode, no entanto, ser integrada formalmente em v

e para se obter a corrente J. Assim, considerando ,

J =-e/v_F(v )dv , a partir da equação (15) obtém-sez z z

C I{F} C17)

Como se obtém a equação (17) integrando diretamente a

equação (15) e não seguindo a técnica padrão que resol_

ve a equação diferencial (15) para F, ela é simplesmen

te uma expressão formal para J. Desta forma, para ob -

ter-se J seria necessário o conhecimento explicito de

F e, em conseqüência, para obter-se F, uma solução da

equação diferencial (12) é exigida. No caso da formula

ção não autoconsistente, não há opção: J deve ser obti

do a partir de uma expressão explícita para F [7-9,13-

-14]. No caso autoconsistente, porém, há uma situação

em que J pode ser obtido diretamente da equação (17) ,

ou seja, sem o conhecimento explícito de F, evitando

assim a resolução da equação diferencial (15). Isto se

rá descrito posteriormente no regime de fonte fraca

I » vcol •
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Em IÍF) , o parâmetro crítico é 2lmu>£ - vcoi

porque Imu>£ contém, também, uma derivada dP/dv

dP/dv ). Para que se obtenha, então, a partir da equa-

ção (15) uma equação diferencial linear, é necessário

que o termo dF/dv (2lmwj - v . ) ~ seja puramente algé

brico em v J6].
z

Três situações distintas podem ser considera

das para o parâmetro {2Imty* - v , ): regime de potên -

cia externa fraca (fonte fraca) em que Imwj >> vcoi »

de potência externa forte (fonte forte) em que

Imw* << v , ; finalmente, de fonte externa crítica oti

de Imu>£ - vcol * *-a<*a u m destes regimes será estudado

a seguir.

2.2.1 REGIME DE FONTE FRACA

Este regime é caracterizado pela desigualdade Imu£ >>

v , (ver Figuras 6 e 6a). Desta forma, é possível re-

ter no denominador do termo I{F} somente a contribui -

ção da atenuação de Cherenkov Imurç - dF/dv (i** = * v ).

Assim, as derivadas de F(v ), que aparecem na equação
z

(17), cancelam-se e, como conseqüência, o termo I{F}

dF/dv_ será simplesmente algébrico, uma vez que a de -
z

pendência funcional de I com F desaparece quando as de

rivadas se cancelam. Em outras palavras,, a informação
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Figura 6

Funçlo de distribuição com parte ressonante e nlo res
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Figura 6.a

FunçBo de distribuiçio F(v ) sob a açto de

fraca.

fonte de KF
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relevante fica retida nos termos v . , v^2 e Fj. Obse£

ve-se que M I(F) , apesar de dP/dv ser calculado em

v « *%/kz » * função *̂ **J " *zvz* tr*z» M retorno, a

dependência em v . A equação (17) pode ser reescrita

como segue

mm

-J—^ dvx , (IS)
vz1 V *

onde

- k_v_)d*kn A(X,n
O tern» A(£,v) é o aesao usado em I{F} e B(t) está de-

finido abaixo (ver Apêndice A, seções A.1 e A.4)

I m » = hit) £ - (t»£ = k v ) . ( 1 9 )

0 termo B(X)r que aparece na equação (19), é conhecido

explicitamente quando uma onda particular é escolhida

Em conclusão, pode-se, então, dizer que sen-

do v(v ) já conhecida e sendo dadas Pt e as proprieda-

des de dispersão, polarização e dissípação para uma de

terminada onda, Ij(vz) pode ser determinada e, conse -

quentemente J, (equação 12). Além da generalidade da e
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quaçâo (18), que vale para qualquer onda de RF, interá

gindo com o plasma através da atenuação de Cherenkov ,

J é obtida sem o conhecimento explícito de F. Este é

um resultado exclusivo da formulação autoconsistente.

A eficiência de geração de corrente é defini^

da nesta tese como n = J/P. e obtém-se por [5]

JT £n - ̂ - ^ S I" | -l—u- vxexp(-vi/2v^)dvxdv
vz1 w * (20)

Para obter-se a equação (20), basta usar a equação(18)

juntamente com a definição de P. [3,5,11]

2V
-^— P^d'A (21)
(2Tt)J I K

0 volume do plasma em questão é dado por V = 2n2Ra2 ,

com R sendo o raio maior do tokamak e "a" o raio menor.

Por razões práticas, n na equação (20) é dado em ampé-

res/watts. A potência espectral P-t pode ser definida co

mo P-t = PS-£ , onde P-j é um parâmetro de escala que fi-

xa a potência total da RF aplicada para gerar corrente.

Ela é determinada através da equação (21). 0 termo S-?

é a função formato espectral (spectral shape function).

É válido mencionar que em uma situação estacionaria

OU*/9t * 0) Pfc/V é exatamente igual à densidade de po

tência dissipada, ou seja,
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tr (23)

Toda a potência aplicada ao sistema é utilizada para

compensar as perdas causadas pelas colisões (vcoi) e

pela atenuação de Cherenkov (Imu>*). Quando 3U+/3t > 0

obtém-se Pfc/V > Pd e quando 3ü^/3t < 0 tem-se Pfc/V< P^.

Assim, em uma situação estacionaria, das equações (21)-

-(23) tem-se

(24,

A forma mais comum de definir n em trabalhos teóricos

é n =J/PA 12 J. Isto faz com que duas expressões devam

ser obtidas separadamente uma para J e outra para P, .

No formalismo autoconsistente, entretanto, . utilizado

nesta tese, J está relacionado com P. pela própria es-

trutura das equações, o que reduz o problema de obter

a eficiência n. Da mesma forma que para obter-se a co£

rente J, basta conhecer P^ e as propriedades de dispe£

são, polarização e dissipação da onda em questão,o mes_

mo ocorre para se conhecer n.

Em trabalhos experimentais, define-se n como

segue;

n = •£— , onde n é a densidade do plasma.
FRP
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2.2.2 REGIMC DE FONTE FORTE

Neste regime, a relação (ver figura 7) Iim«h» << v , é

válida. A equação (15) pede ser escrita como segue

V + iv" [vte + b ( v z n = ° ' (25)
z

com

b(v ) = -22-_ i (V
v(vz)

 2 z

onde

I2(v2) =
z z' MJ - vcol

Todos os termos em I~(v ) já foram definidos anterior-

mente. Neste regime, o espectro é controlado pelo amo£

tecimento colisional, uma vez que a fonte de RF é sufi,

cientemente intensa para fazer a função de distribui -

ção F(v ) horizontal (flat) (dF/dv •+ 0), na região dez z

ressonância (ver figuras 7a e 7b). O formato espectral

será, então, diretamente prescrito pela fonte externa,

como pode ser visto examinando a equação (8). No caso

de uma fonte fraca conforme previsto este formato não

é ditado pela fonte externa. 0 acoplamento com a teo -
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F(v )

F,(vr)

Figura 7

Funçlo de distribuição F(v ) sob a açlo de

forte aas nlo critica.
fonte de BF
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= F(vf)

Figura 7a

Funçlo de distribuição horisontal (flat) na região de resso-

nância. F(vc) é continua em v ^ e v s 2
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Figura 7.b

Funçlo de distribuição F(v ) descontínua e VI
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ria quase-linear é, porém, mantido através do termo

Im<D+{<f >}. 0 regime de fonte forte estudado nesta sub

-seção se aplica nas mesmas condições da teoria de

Fisch [7]. Como foi mencionado anteriormente, neste re

gime as formulações autoconsistente e não autoconsis-

tente levam aos mesmos resultados. Assim, a partir da

equação (25) a função de distribuição F(v ) pode, en -

tão, ser escrita como segue

F(v ) = C exp - - dvi (26)
2 I J v£ e + b(v') ZJ

Visto que na teoria de Fisch [7] os elétrons

não ressonantes não são considerados no cálculo da co£

rente, a constante C que aparece na referência [7] é

determinada usando a conservação de partículas, pois

considera-se C com o mesmo valor em todas as regiões

do espaço v . Nesta tese há, contudo, interesse em e-

xaminar o papel dos elétrons não ressonantes na gera -

ção de corrente, embora que superficialmente. A cons -

tante C será, portanto, considerada diferente nas três

regiões distintas do espaço das velocidades, a saber :

Os três valores que a constante C possui se-

rão determinados casando F(vz) nas extremidades da re-

gião de ressonância (v_. e v ,) « usando a condição de
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conservação de partículas. De uma forma mais específi-

ca, pode-se escrever (ver figura 7).

F(v2) = Fj(vz) = C1exp(-v2/2v^e) , para -• < v2 <

F(v) * Fo(v ) = Coexp
z & z ^ l i v» + b(v') VzJ

para v . < v < v - (27)

F(v ) = F,(v ) = C,exp( ) , para v , < v <
vte

com

P2 ( v«1 } '

( 2 8 )

•••c
F(vz)dvz

Obtém-se a corrente pela definição: J =

=-e I v F(v )dv . A eficiência é dada pela equação
ia, Z Z Z

(24): n • J/Pd .

Finalizando, ressalta-se que este regime de

fonte forte é o único dos três discutidos, neste traba

lho, em que se justifica o uso do cálculo não autocon-
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sistente, ou seja, o modelo empregado por Fisch [7], e

outros 19-10,131. Nem sempre o seu uso tem, entretan -

to, o respaldo experimental. Como exemplo, pode-se ci-

tar o caso da onda híbrida inferior que interage com

elétrons quentes, mas não muito rápidos v - 3v como

pode ser inferido através da observação experimental

[3]. No caso das ondas de baixa freqüência e de baixa

velocidade de fase (v_ << v. ), como por exemplo as ori

das de Alfvén em geral, a situação é menos animadora

para se supor uma função de distribuição plana (flat)

na região de ressonância. Isto ocorre porque a intera-

ção ressonante destas ondas é feita com os elétrons téjr

micos: elétrons do corpo principal da Maxwelliana(bulk

electrons). Neste caso, para formar um platô na função

de distribuição, seria necessário um número grande de

mega-watts na fonte de RF.

•

2.2.3 REGIME CRÍTICO

Este regime é caracterizado pela relação In*»£ - v
Col

(ver figura 8). Dos três regimes estudados, este é o

mais interessante apesar de nenhum estudo analítico so

bre ele ser apresentado na literatura. A justificativa

para considerá-lo o regime mais interessante surge quan

do a equação (15) é examinada com cuidado. Esta equa -
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quase-platO"

rzl

Figura 8

Função de distribuição critica na região de ressonância.
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ção (neste regime) é uma equação diferencial não line-

ar em contraste com os dois casos anteriores em que a

equação diferencial é linear. A equação diferencial não

linear (15) está sendo examinada numericamente e será,

provavelmente, motivo de um futuro trabalho. Esta equa

ção (15) possui, no regime crítico, termos quadráticos

na derivada de F(v ) e, portanto, alguma solução não

esperada poderá surgir. Um outro ponto de interesse nes

te regime é a possibilidade - uma vez que uma solução

completa P(v ) seja obtida - de se conhecer o valor da

potência crítica de saturação para a corrente elétrica

gerada pela RF. Esta potência crítica é simplesmente a

menor potência de RF suficiente para a corrente atin -

gir a saturação (ver figura 9 ). Considerando que a so

lução da equação não linear (15) ainda está em estudo,

nesta tese apresenta-se apenas uma estimativa para a

potência crítica que, em certas circunstâncias (ver f^

gura 9a), garantem um valor razoável. Assim, se for

considerado que na região crítica o terceiro termo do

lado esquerdo na equação (15) domina o segundo, ou se-

ja, 2l{F}/v(v2) » v£e , pode-se, então, escrever

(30)

Considerando P o valor de P. nesta aproximação, é po£

62



i

J«t

/

/ \

/ol
A i

F c l

/

/ I

I
i
i

Pc2

/
/

/

t

1

n •
1i

1
I
i

c ' I F

Figura 9

Saturação 4a corrente COB a potência externa aplicada. I

indica a potência critica definida no Capitulo 2. F ^ é

una eatinativa para P apresentada no Capitulo 2. P « é

outra f« de estiaar P «ue nBo foi iderada
ta tese |14]. Para a de Alfvén cinética e otili-

TCâ, J9mt - 1 HA.
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sat

Fcl Pe2 rc2

Figura 9.a

A potCacia critica obtida acata tese (P^) eucoatra-se próxiaa

ao valor da potCacia critica real para a curva 1 (P .) e aao

estiaa coa precisão para a curva 2 (Pc2)»
 A curva I represea-

ta btsi a curva da saturação para a onda híbrida inferior (3).

Nesta figura, J representa a corrente da saturação e P ^

a potCacia de BF aplicada.
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sível obter-se, a partir da equação (30), U M expres -

são aproximada para P

v »(vJ
p a -5 * _ 1 5 (31)
C /

onde P é dado em watts quando todos as outras grande*

zas são dadas e» unidades cgs. Para obter-se a equação

(31), deve-se usar as equações (21) e (30).

Para terminar esta sub-seção é necessário mei»

cionar que a equação (31) representa, na verdade, o va

lor da potência em que o regime linear deixa de ser vá

lido. Em outros teraos: dir-se-ia que esta potência de

nota o início da saturação no gráfico corrente versus

potência externa aplicada. A rigor, a potência crítica

real será maior que este valor, contudo, não muito a -

fastado se a curva de subida corrente versus potência

for abrupta (ver figura 9a).
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CAPÍTULO 3

APLICAÇÃO DA TEORIA AUTOCONSISTENTE

Neste capítulo, a teoria autoconsistente é aplicada às

ondas importantes na geração de corrente por transfe -

rência de momento. Estas cndas são a de Alfvén cinéti-

ca, de Alfvén discreta, magnetossonica rápida, superf_i

ciai e sibilante. A onda de Alfvén cinécica é aqui a -

presentada em detalhes pela sua importância tanto em

física de laboratório quanto espacial [1,2,3]. Nos de-

mais casos apenas os resultados principais ou distint_i

vos da onda são discutidos.

3.1 GERAÇÃO DE CORRENTE PELA ONDA DE ALFVÉN CINÉTICA

Coro base nos estudos realizados no capítulo 2 e noa-

pêndice B, é possível escrever a equação diferencial ,
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que dá a evolução da função de distribuição média dos

elétrons sob a ação das ondas de Alfvén cinéticase das

colisões Coulombianas, como segue(estado estacionário);

3<f

>1
T- col

onde

k±v±
JQ(- ) ~ 1 , porque k±pQ « 1

ce

A freqüência w? é obtida pela equação (15) do apêndice

A. As outras grandezas já foram descritas anteriormen-

te. A equação '(1) pode ser re-escrita como abaixo:

^ (2)

A equação de evolução da densidade de ener-

gia espectral é dada O/3t » 0) como segue

69



3U+
K - " » — 4t* f p-* = o . (3)

3t

Para a onda de Alfvén cinética têm-se

)?v? T o*t dF

1
ÊTJ; (vz =

•eT.(l + *ÍP^)«-pedv2
eT.

p's " pl T e / T i

1 c» T!
8ir *l*k K

onde todos os termos já foram definidos nos apêndices

A e B.

3.1.1 FONTE'FRACA

Utilizando as equações (3), (4) e (5), a equação (2)po

de ser re-escrita em um regime de fonte fraca 2lmu>£ >>

, como

3<f.
0 . (6)
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Visto que <f > = F(v )F,,(vjJ (ver a equação (10) do ca

pítulo 2), a equação (6) pode ser integrada em v±, dari

do o seguinte resultado:

WiwPe d H •»
(3/4

*ZVA(1 + ( 3 / 4 + Te/Ti^ipJX 1 + (3/4 + T^/T^ )*|p? )5

J J ^ T j
onde (ver apêndices A e B)

Í2T

= *zvA(1 + .(3/4 + Te/T.)*ap?)

*o *o

Conto Ac , na equação (7), pode sair de dentro da fun -

ção 6 de Dirac, para integrar em k± , é necessário cori

siderar a seguinte função 6:

Ô[vA(1 + (3/4
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Mas,

» - Ir*

onde

i.) = 0

Assim,

p|(3/4 + Te/T.)

Com os resultados acima e considerando a po

tência espectral dada por (ver figura 1)

para k±^ f. *j. £ *±o
 e ® zer© fora deste intervalo. Em

P| , P é uma constante, 6 e H são a distribuição de

Dirac e a função de Heaviside, respectivamente. É pos-

sível, então, escrever a equação (7) da seguinte forma

Pd) 2

V

(8)
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Figura 1

Espectro da fonte externa para a onda de Alfvén cinética.

73



onde veff está definido no capítulo 2. Integrando a e-

quação (8) e desprezando a constante de integração por

razões já descritas no capítulo 2, tem-se:

TI 9 >z nT.v ,,(3/4 + T /T-)c v*e í etr e í te

A corrente pode ser obtida da equação (9) sem que seja

necessário resolver a equação diferencial (9) para F .

Logo, têm-se (J =-e | v Fdv ).
J.CD * Z

Avr ( vz F + vie *T)ã*z z ir1 •"eTiveff(3/4+Te/Ti)c2v^e

ou
T P w1

J = - ^ ^ Av , (10)
*' meTiveff(3/4 + V T i ) c l v t e

onde Av = v _ - v - . Para o b t e r a equação ( 1 0 ) , f o i

lembrado que

í
e, também, que P-t é difeiente de zero somente em k±. £

A eficiência n » J/pt ̂ ' entâo' dada por

^ (A/W) (11)

•VeffVT iR VA
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onde todas as grandezas já foram definidas anteriormen

te. A unidade usada é ampere/watt. Para obter a equa -

ção (11), calcula-se P. da seguinte forma (ver a equa-

ção (21) do capítulo 2)

2vt r 2Tf
P
t
 = ~ P 6 Í*2 " *zo)ÍH(*-i-'*-Li)~H(*-L~*±2)1X

x Axd*±d*2d* (12)

onde V. = 2nRa2 é o volume do tokamak. A rigor, no ca-

so da onda de Alfvén cinética, a deposição de potência

não é distribuída no volume total do tokamak [4]. Con-

tudo, como o interesse aqui é obter uma primeira esti-

mativa para a eficiência, a hipótese de que o volume

real de deposição (V,) é igual ao volume do tokamak

(V ) é razoável. Na verdade, V, < Vt e isto faz coro que

a eficiência se«ja estimada um pouco abaixo do seu va -

lor real. Integrando a equação (12), tem-se

Examinando a equação (11) verifica-se que o

comportamento de n concorda com o resultado ua introdva

ção do capítulo 2
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n , vf - v « v
veffvf

onde v, é a componente da velocidade de fase da onda

de Alfvén cinética paralela ao campo magnético ambien-

te v» = •*{/*

É possível agora comparar o resultado auto -

consistente da eficiência, obtido através da equação

(11), com os resultados não autoconsistentes dos traba

lhos de Pisch e Karney [5] e Cordey et ai. [6]. Os re-

feridos resultados são:

(13)

Para transformar as eficiências normalizadas

(equação (13)) em eficiências obtidas em ampéres/watts,

deve-se usar [6]

T (KeV)
(A/W) « 0,122 — - nfn (normalizada) ,

R(ro)n2OlnX
 L D
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T (KeV)
p^_ (A/w) = 0,122 - n,n(normalizada).
L D R(m)n20tnX

 L D

Usando os parâmetros do TCA (apêndice C), ob

têm-se

nlo - n S - °'2 A/w

e (14)

nAlfvén cinética "" °'4 A / W

Como se menciona na introdução, a eficiência

obtida com a formulação autoconsistente é maior que a-

quelas resultantes da formulação não autoconsistente[5,

FK C6,7]. Deve-se enfatizar que as eficiências nLD e nLD

foram obtidas com um operador de colisão 2D que consej:

va o momento paralelo para as colisões elétron-elétron.

Isto significa que as eficiência3 acima são maiores que

as obtidas com um modelo ID, não autoconsistente, por

um fator da ordem de 4)z = 1). Logo, pode-se concluir

da equação (14) que a eficiência obtida com um modelo

ID autoconsistente é maior que a eficiência resultante

de um modelo ID não autoconsistente por um fator da or

dem de 8(z * 1). Chega-se a esta conclusão usando os

parâmetros do Tokamak TCA.
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3.1.2 FONTE FORTE

Em um regime de fonte forte In*£ << v , a solução da

equação (25) do capitulo 2 é dada pela função de dis -

tribuição abaixo

P(v ) - C expÍ- r*—s— -d
Esta solução é válida na região de ressonância onde

F(v ) deve satisfazer a condição dada pela equação(27)

do capítulo 2.

Caso a potência seja suficientemente forte

para formar um platô na região de ressonância de F(v ),

obtêm-se:

í vz 1Flv ) = F.(v ) = C, exp , para -• < v_ < v1 z 1 { 2v, J

F(vz) = F2(v2) » C2 exp - -^f- L para v^ < v2 < v 2 2

>• t e '

e 4 (14)

P(v2) = F3(vz) = C 3 exp I- -^-

onde v- (= ut/it ) é a velocidade de fase da onda de

Alfvén cinética, na direção z , v, - v. . Usando a e -
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quaçâo (28) do capítulo 2 juntamente com a equação!14)

desta seção pode-se escrever:

: exp [- - ^ 1 = C2 exp f- -Ií-l 2v?oJ { 2v« J
te ' v te

(15)

v
Co exp — Idv, +

* I c 3
22 v te

Resolvendo-se o sistema de equações (15), têm-se

/2?v •!* v;

C- - Ct exp —
2 1

(16)

C - c, exp A

3
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r
A corrente J = -e I V

Z
F^ V

Z^
V
2 pode ser e£

crita como segue (com o emprego das equações (14) e

(16))

(17)

Utilizando os dados do tokaroak TCA (apêndice O e con-

siderando Av = 0,2 vft tem-se 1 - 1 MA

Comparando a corrente J para a onda de Alfvén

cinética (equação (17)) com a corrente de Hasegawa [3]

) J . (18)

ti

Pode-se concluir que J >> J , uma vez que J ~ Av e
z

J - Av' . A diferença surge porque Hasegawa [3] nos

seus cálculos não considerou a contribuição para a co£

rente dos elétrons não ressonantes (ver figura 7c do

capítulo 2). Na equação (17) esta contribuição foi con

siderada (ver figura 7b do capítulo 2).

Uma aplicação interessante dos resultados do

parágrafo anterior é a possibilidade de gerar corrente

com a onda de Alfvén cinética no tokamak TCA de Lausanne

[4]. Há evidências que esta onda foi excitada neste

tokamak [8]. Para que o processo de geração de corren-

te por RF seja viável, é necessário que.a corrente ge-
80



rada pela RF seja compatível com a corrente ôhraica ge-

rada indutivamente. Dos experimentos é possível verifi_

car que a densidade de corrente ôhmica é dada aproxima

damente por [3,9]

e ne v

f

Note-se que a velocidade de deriva dos elétrons (v, )

tem que ser tal que v. < v para que a instabilidade

íon-acústica não seja excitada [10]. Desta forma, é

possível estimar o campo elétrico E que a onda de

Alfvén cinética deve ter para gerar uma corrente coropa

tível com J . A relação que deve ser satisfeita é a
u

seguinte J ou J - JQ - enfivA/3 .

Assim, têm-se [3]

,2/3 L „,

se J (dado pela equação (18)) ~ J e

Ir T

se J (dado pela equação (17)) - JQ .

Usando os parâmetros do tokamak TCA [2,4,8],

pode-se escrever
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" - 2,7 V.cm"1

E -0,01 V.cm

Logo, o campo E requerido para que a corren

te de RF seja comparável com a corrente ôhmica, d mui-

to menor se os elétrons não ressonantes forem conside-

rados.

Dos experimentos feitos no tokamak TCA, o

campo elétrico paralelo E , que pode ser excitado via

modo de conversão linear é dado aproximadamente por

[41]:

T.
ETCA _ {_2>_( i 1)"'B?) - 0,9 V/cm .

Assim tem-se

pl\ TCA
E z > E z * fcz

Pode-se, então, concluir que deve ser possí-

vel gerar corrente elétrica não indutiva no tokamak

TCA desde que se tomem os seguintes cuidados: não exci_

tar a onda de Alfvén cinética muito afastada do centro
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do tokamak para que a eficiência não fique muito redu-

zida devido aos elétrons presos nas órbitas bananas

(ver capítulo 4); escolher a onda magnetossonica rápi-

da, que será modo convertida para a onda de Alfvén ci-

nética, com freqüência adequada para que a condição de ress

sonância wDr> = *.vK(r) não ocorra na borda do plasma.
Kr z A

É necessário evitar o modo de conversão na borda por -

que, nesta posição, a onda de Alfvén cinética é absor-

vida muito rapidamente, pois a velocidade de Alfvén é

alta, implicando mais em aquecimento que em geração de

corrente (ver apêndice A).

Os resultados desta seção são úteis também

no estudo da geração de corrente em plasmas extragalá£

ticos [12].

3.1.3 FONTE CRÍTICA

No caso da fonte crítica,Irowj ~ v , , e possível esti

mar a potência crítica P_ como sugerido no capítulo 2.

Assim, fazendo dP/dv muito pequeno na equação (9),que

é a equação (30) do capítulo 2, tem-se

4wv (3/4 + VTi)roeveffvtecí
P S 5 e í e err te p ( v } ( 1 9 )

pi V T i wPe

mas para a onda de Alfvén cinética (ver equação (12) )
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(121))

'«

Então, como o maior valor de F(v ) ocorre em v - por
z z i

que

tem-se (ver equação (19))

Pcl ' 4 l '
T /T P. « pe í í pe ( 2 Q )

onde exp(- V2i/2v? ) ~ exp(- vi/ 2 v
t e) ~

 1 •

Para estimar P , é necessário conhecer àk±.

Este não é ainda disponível experimentalmente. Para

se ter, contudo; uma idéia da validade da equação (20),

pode-se atribuir um valor para A*j_, e os outros parâme

tros podem ser obtidos para um tokamak qualquer. O pró

ximo parágrafo trata deste assunto.

Concluindo o estudo feito, nesta seção, para

a onda de Alfvén cinética, pode-se construir uma tabe-

la (tabela 1) usando os dados dos principais tokamaks

em operação (apêndice C). Nesta tabela constam a efi -

ciência, a potência crítica e a corrente • crítica .
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Tabela 1: BficiCacia n» Potéacia critica P£ a Correate

Critica I .

tokamk

TCA

ASDEX UPGRADE

TFTR

JT-60

JET

INTOR

n
(A/W)

- 0,50
- 0,24

- 0,15

. 0,46

- 0,09

. 0,88

P

(kW)

5

- 300

- 800

- 2.200
- 6.000

- 1.600

I

(kA)
3

72

120

- 1.000
- 540
- 1.400
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Os números que aparecem na tabela 1 indicam que a onda

de Alfvén cinética é competitiva quando comparada às

outras ondas propostas para gerar corrente não induti-

va [13). A tabela 1 mostra, também, que para o caso do

tokamak INTOR a eficiência é quase comparável à da on-

da híbrida inferior, que possui uma eficiência n-1 A/W

nos experimentos atuais (14,15].

A onda de Alfvén cinética estudada aqui é a

de Hasegawa [3] e não a de Belirkov et ai.[16). No tra-

balho de Belikov a onda de Alfvén cinética é a onda de

Alfvén ideal com a correção proveniente da temperatura

finita dos elétrons, sem atentar, porém, para a corre-

ção devido ao raio de Larmor finito dos íons. O raio

de Larroor dos íons é importante para a obtenção de Ez/

?0 (ver equação A21 do apêndice A) que é a principal

característica da onda de Alfvén cinética, conformemos

trado por Hasegawa [3].

A onda de Alfvén, mencionada por Fisch e

Karney [5], é a onda magnetossônica rápida (ou onda de

Alfvén compressional) e não a de Alfvén cinética de

Hasegawa. O amortecimento de Cherenkov da onda magne -

tossônica rápida é dominado pelo TTMP. Este é propor -

cional a 0(0 * 2 V
8/

VA* ^3^' logo é fraco em plasmas de

baixo 0, como é o caso dos plasmas dos tokamaks atu -

ais. Assim, a onda de Alfvén cinética, que possui o a-
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mortecimento de Cherenkov doainado pelo LD - não

vel a 0 - é mais rapidamente anortecida que a onda M £

netossônica rápida.

3.2 GERAÇÃO DE CORRENTE PELA ONDA DE ALFVÉN DISCRETA

COMO foi mencionado no apêndice A, a onda de Alfvén dis

creta surge no contexto dos plasmas limitados e não no

mogêneos (4,8,17]. Esta onda teu sido proposta para o

aquecimento auxiliar ao aquecimento ôhmico em plasmas

de tokamak [17]. Ela ainda não foi, todavia, proposta

para gerar corrente não indutiva e isto se faz nesta

tese. A escolha desta onda como capaz de gerar corren-

te deve-se a sua facilidade de excitação e propagação

em plasmas densos que sejam compatíveis com os plasmas

em condições de ignição [4]. Para se estudar a geração

de corrente elétrica em plasmas limitados, dever-se-ia

usar uma teoria quase-linear adequada para plasmas li-

mitados. Como esta teoria ainda não existe formalizada

e por fugir aos objetivos desta tese desenvolvê-la, a

teoria quase-linear tradicional (ver apêndice B) será

usada como primeira aproximação.
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3.2.1 FONTE FRACA

Para um regime de fonte fraca Imwj » v . , e coai po-

tência espectral dada por

Pj » Pó(*x - ^ J I H I ^ - k%2) - 2 s1

(21)

para *zl <. * < * _ , e P* « 0 para *z fora deste in -

tervalo, a equação básica que descreve a função de dis

tribuiçào F(v ) é apresentada a seguir (ver apêndice

B, capítulo 2 e seção 3.2)

v F

(22)

onde todos os termos já foram definidos anteriormente.

Para obter a equação (22) devem ser seguidos os passos

indicados na seção 3.2 para a onda de Alfvén cinética.

A onda de Alfvén discreta possui B 4 0 e E_ / 0 em

contraste com a onda de Alfvén cinética que só possui

E f 0. Isto deve ser lembrado no cálculo do coef icier»

te de difusão (ver capítulo 2).

Pode-se obter a corrente elétrica da mesma

forma que indicada no capítulo 2 ou na seção 3.2 . As-

sim tem-se
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S^C1 I — £_» j dV^ (23)

Usando Pj dado pela equação (21), obtéa-se da equaçlo

(23)

z2 dv.

(2«)'
[vA(1

e fazendo a integral pode-se escrever

onde

B(V2l '
1

lvA(l íkíi
2

onde

*xo + *yo

A eficiência n • J / Pt

ta como segue

8 e r escri-
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„. a &&,

Para obter-se a equação (24), levou-se em consideração

as relações abaixo (ver equação (21) do capítulo 2)

2«

que foi obtida através da condição de ressonincia

* *-V_ . COMO na onda de Alfvén cinética,te*-se:

n - - — . vf . vA « vte
.weffvf

onde vf é a velocidade de fase da onda de Alfvén dis-

creta que é dada no apêndice A. Isto ocorre porque es-

ta onda é de baixa velocidade de fase v- - v- << vfce .

Usando os parâmetros do tokanak TCA (apêndi-

ce O e» que a excitaçlo da onda de Alfvén discreta foi

verificada experimentalnente tem-se n - 0,1 A/W. Para

o tokamak ASDEX UPGRADE (apêndice O em -que se preten-
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de estudar o aquecimento do plasma pelas ondas de Alf-

vén obtém-se r\ - 0,3 A/W. Estes resultados mostram que

a geração de corrente com a onda de Alfvén discreta é

competitiva quando comparada com as ondas já propostas

[13].

3.2.2 FONTE FORTE

Para a fonte forte, Imw£ << v . , as considerações são

análogas as que se fizeram para a onda de Alfvén ciné-

tica, e a corrente pode ser escrita como segue

en v. v*
J = — - -£- exp( — ) Av (25)

•J. vfce 2vJe

Obteve-se a equação (25) supondo que um platô tenha s_i

do formado na função de distribuição F(v ). Assim, a
z

solução dada pela equação (14) foi considerada para

P(vz).

Note-se que a corrente gerada pela onda de

Alfvén discreta satura no mesmo nível que a gerada pe-

la onda de Alfvén cinética desde que Av seja o mesmo

para as duas ondas. As eficiencias, contudo, são dife-

rentes (ver figura 2).
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Figura 2

Curva de saturação para a onda de Alfvén cinética (1) e onda de

Alfvén discreta (2).
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3.2.3 FONTE CRÍTICA

Na fonte crítica, Imu>£ - v , , seguindo o mesmo proce

dimento usado no capítulo 2 e no estudo da onda de

Alfvén cinética, é possível escrever

Pc(kW) = /2?x10-10 e e v eíf
6 *_ Lkz (26)

vte *J-

Usando os dados do tokamak TCA (apêndice C),

da equação (26) obtém-se P - 1 kW quando A* ~ 0,1* .

Este número deve ser entendido como o início

da saturação da corrente (ver figura 2), ou mesmo o va

lor máximo da potência externa aplicada, em que o regî

me linear é válido. A potência escolhida para gerar uma

corrente que seja mensurável com facilidade deve ser

uma ordem acima deste valor.

3.3 GERAÇÃO DE CORRENTE PELA ONDA NAGNETOSSONICA

RÁPIDA

O estudo da geração de corrente utilizando a onda mag-

netossônica rápida tem sido feito intensamente [5,18].

Nestes trabalhos, entretanto, a formulação não autocori

sistente foi empregada. No capítulo 2, verificou - se

que esta formulação não é aplicável a algumas situações
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de interesse. A escolha da onda magnetossônica rápida

para gerar corrente se deve a sua facilidade de excita

çâo e propagação em plasmas densos e em condições de

ignição [18].

A equação quase-linear unidimensional que

descreve a função de distribuição F(v ), já definida
z

anteriormente, pode ser escrita como segue (ver capítu

Io 2) para esta onda

10»

— exp(-

oV£e

x D{F(v)lV±)âí- dv± , (27)
dvz

Para obtsr-se a equação (27) basta seguir o mesmo pro-

cedimento da seção 3.2 .A função v(v ) e o funcional

D{F(v ),v±} já*foram definidos no capítulo 2. Como a

onda magnetossônica rápida no regime de baixa freqüên-

cia (u << wci) possui alta (v£ > vtfi) ou baixa veloci-

dade de fase (v- < v. ), v(v,) pode ter os dois valo -
L tC Z

res definidos no capítulo 2 dependendo de v, . O coefi

ciente de difusão D{F(vz),v±}, na equação (27), é dado

por (ver capítulo 2):

94



D { F ( V . V J L } = _ i _

- i —=— B-j l* dJ* (28)

onde os símbolos "íí**^)» *Z »
 E
zj£

 e B
zt representara

a freqüência da onda, o número de onda paralelo ao cam

po magnético ambiente, o campo elétrico paralelo ao

campo magnético ambiente e o campo magnético paralelo

ao campo magnético ambiente, respectivamente. Os cam -

pos E_-t e B_-+ relacionam-se nesta onda por [19]

v t e 3 BzE - - -^ ^ . (29)
c w ce 3 z

Substituindo-se a equação (29) na equação (28) tem-se:

(2v?o - vi)' f
D{P(v,),v±) - —2— (J-)2 ^

2 (2ir)J me 4 c 1 t * ^ J

(28»)

Portanto, é possível escrever D{F(v ),VjJ , como abai-

xo

D {F(v )}4v^ se LD domina
c z te

D{P(vz),v±} » Do{F(v2);ví) se TTMP domina

DoÍP(vz)J(2vte"v^)a 8 e arobo8 ° 8

estão presentes
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onde (ver equação (28*)

"•""•" = lãi %>' Z^r «""«"TV.
É sempre possível excitar a onda magnetossonica rápida

com uma das três situações acima ocorrendo [20].

Seguindo os passos do capítulo 2, escreve-se

a densidade de energia espectral, após o estado esta -

cionário ter sido atingido, por

(29)

com Ü-* dado como abaixo (ver apêndice A)

e o coeficiente de Cherenkov obtido como segue (apêndi^

ce A):

0 termo v , para a onda magnetossonica rápida é consi.

derado por Braginskii [21].
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3.3.1 FONTE FRACA

Usando, assim, as equações (27) a (31) e considerando-

-se o regime de fonte fraca, Irowí >> vcoi » a corrente

é obtida pela expressão abaixo (ver capítulo 2)

í ÍÍÍ V ( V fv- (V2= Ã;1

z z

te

onde

i 1 p̂
)dvx SÍ- dv» ,

' J dv«
x exp( )dvx| 2Z- dv» , (32)

Mi.

A função 6 traz o termo dF/dv_ no denomina -
z

dor de volta pára a variável de integração v' (dummy
z

variable) que está sendo integrada. As duas derivadas,

então, cancelam-se. Este cancelamento ocorre para qual̂

quer onda de RF, como já foi visto no capítulo 2. Na

equação (32) considerou-se presente as duas atenuações

LD e TTMP.

Supondo uma potência espectral F£ unidirecio

nal e constante dentro de uma certa faixa de números

de ondas, e considerando as coordenadas esféricas têm-

-se
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pj = p«(*-*o)iH(e-e2)-H(e-e1)]

para ®j <. © £ O^ » e P£ = O fora deste intervalo. Des-

ta forma, seguindo o mesmo procedimento utilizado para

onda de Alfvén cinética, a eficiência pode ser escrita

como abaixo

nbaixa = S ' vf K< vte ( 3 3 )

2, m e v R v f t e

onde Hw-:xa é a eficiência para a onda magnetossonica

rápida no regime de baixa velocidade de fase vf(s(tf£/*z)

No regime de alta velocidade de fase, escreve-se

e vf
n l t « , vf » v (34)
a l t a 2IÍ mevQ(2+z)R t

 f t e

Todos os termos que aparecem em n b a i x a e

foram definidos anteriormente. Para a

magnetossonica rápida (ver apêndice A) tem-se:

"alta -^ f°rarn definidos anteriormente. Para a onda

*VA * *zvA(1

Assim,

Vf
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Então, para ftj^ << k tem-se v, - v A << v . E para

A, » * tem-se v> » v_(1 + * ? / * * ) 5 » v. .
Z l i » Z v©

0 regime de alta velocidade de fase (vf>>v
te)

e baixa freqüência (w<<u> .) descrito no parágrafo ante

rior pela equação (34) não parece ser muito útil para

a geração de corrente. Isto porque esta onda (magnetos

sônica rápida) é modo convertida para a onda de Alfvén

cinética. Esta conversão ocorre na borda do plasma

(v. •• • quando n -»• 0) uma vez que v. » v. . Nesta

região, a onda de Alfvén cinética é absorvida fortemen

te, sendo portanto mais útil para o aquecimento do que

para a geração de corrente. Além desta dificuldade,pró

ximo à borda do plasma o problema de aprisionamento dos

elétrons, nas órbitas bananas do tokamak é mais críti-

co [21.

Comparando a eficiência obtida para a onda

magnetossônica rápida (MR) com aquela obtida para a on

da de Alfvén cinética (AC), conclui-se que

n A C - 4Te/Ti n£ÍJixa( equação (33))

Este resultado mostra que é mais eficiente gerar cor -

rente com a onda de Alfvén cinética que com a onda mag

netossônica rápida quando Te > Tí . Isto ocorre porque

em um plasma com baixo 0 a onda de Alfvén cinética é
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mais rapidamente amortecida do que a onda magnetossôni_

ca rápida (ver apêndice A). Nos três maiores tokamaks

em funcionamento ( JT-60, TFTR e JET)a relação T - T.

é válida (apêndice C).

3.3.2 FONTE FORTE

Para a fonte forte, Imü>* << vcoi » pode-se seguir, o

mesmo raciocínio que no caso da onda de Alfvén cinéti-

ca e obtém-se (v- << v. )

en v v
J -^- exp( — ) Av . (35)

/?* v t e 2v;e

A equação (35) mostra que a onda magnetossônica rápida

possui a mesma corrente de saturação que as ondas estu

dadas anteriormente desde que Av seja a mesma para as

três ondas. As'eficiencias, entretanto, são diferentes.

3.3.3 FONTE CRÍTICA

No caso da potência atingir o nível crítico, Imü>t~v
coi'

seguindo o mesmo raciocínio usado anteriormente, pode-

-se escrever

in man v a f f R a v í
P (kW) ' 2if/5ix10"lu e e e E I = A* . (36)

AvAVt
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Utilizando os parâmetros do TCA (2,4,8], tem-se, para

a equação (36), P - 5 kW quando A* * 0,1 A
c z z

É razoável que este número não esteja muito

afastado dos obtidos para as ondas já estudadas porque

todas elas interagem com os elétrons do corpo princi -

pal da Maxwelliana (bulk electrons).

3.H GERAÇÃO DE CORRENTE COM O EMPREGO DA ONDA

SUPERFICIAL

As ondas superficiais têm sido ultimamente alvo de es-

tudo, tanto no campo da física espacial [1,12,22] quaii

to no da física dos plasmas de laboratório [4,17]. A

onda superficial também chamada de onda superficial MHD

(ver apêndice A) corresponde a uma onda hidromagnética

que surge como um modo normal em plasmas não homogêne-

os (descontinuidade abrupta) e magnetizados). As pro -

priedades básicas desta onda foram estudadas no apênd_i

ce A. Em física dos plasmas espaciais a onda superfi -

ciai tem sido associada com as chamadas pulsações mag-

néticas na magnetosfera (Psú4 e Psc5), formação da au-

rora e aquecimento da coroa solar [12,22]. Em laborató

rio, ela tem sido proposta para o aquecimento auxiliar

ao aquecimento ôhmico [23]. Mesta seção propõe-se seu

emprego na geração de corrente não indutiva em plasmas
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de laboratório e astrofísico(24). Esta é a primeira vez

que esta onda é usada neste contexto.

3.1.1 FONTE FRACA

Para a fonte fraca, Imwt >> vcoi » ° o^sao procedimen-

to empregado para a onda de Alfvén cinética pode ser

usado quando se quer obter a corrente gerada por esta

onda. Deve-se lembrar, entretanto, que

*y * 0

Assim, usando a potência espectral como abaixo

e

P-* » O , para x_ fora do intervalo Ax ,x z z

pode-se escrever a equação diferencial para P(v ) como

segue:

, *..~P (2 - vVvi

v *'{
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e a corrente é dada por

: L
V.ff'i

Finalmente, a eficiência n * J/pt * obtida como abaixo

n = — * (A/H) (37)

Quando *z » * a onda superficial gera cor-

rente COM eficiência comparável à da onda magnetossôni

ca rápida (equação (33)). Usando os dados do tokamak

TCA (ver apêndice C) n - 0,03 A/W. Esta eficiência é

baixa. Con uma escolha conveniente de k e * z é, porém,

possível obter um valor para n compatível con a n das

ondas anteriores.

3.4.2 FONTE FORTE

No caso da fonte forte, Imw* « v , , quando um platô

é formado na função de distribuição F(vz), pode-se es-

crever a corrente, como para os casos anteriores, por:

J 2 — = -*=- exp( — ) Av2 (38)

0 nível de saturação dado pela,equação (38)
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é o mesmo que para as outras ondas estudadas anterior-

mente (quando av é o mesmo para todas elas).

3.«.3 FONTE CRÍTICA

Ha situação de potência de RP crítica, !••*• - v ., po

de-se seguir os procedimentos anteriores para obter-se

* v * k• n v Ha * v * k
P (ktf) í VfixiO"10 * e *fff £-* A* (39)

Como nenhuma experiência foi feita ainda pa-

ra esta onda no que concerne à geração de corrente, o

valor de A*2 não é disponível dos dados experimentais.

Se, entretanto, se arbitrar COMO UM valor razoável

a*2 * 0,1 *z e, ainda, usando os parâmetros do tokamak

TCA obtem-se, a partir da equação (39) o valor P -2ktf.

Esta potência indica o início da saturação para esta

onda.

COM relação & Astrofísica, a geração de cor-

rente pode ser de utilidade para explicar a colimaçAo

de jatos extragalácticos, A fim de que esta colinação

ocorra é necessário gerar nestes jato? correntes da o£

de» de 1018A (12).

Para calcular a corrente gerada pela onda su

perficial, nestes jatos, é necessário o emprego de uma

teoria cinética relativística, o que está fora dos ob-
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jetivos desta tese. Estes cálculos, contudo, estão fejL

tos com detalhes na referência [24]. Verifica-se, nes-

te trabalho, que a corrente gerada pela onda superfic^

ai excede ao valor requerido de 10 A necessário para

o confinamente É provável então que a presença destas

ondas nos jatos extragalácticos explique o seu confinâ

msnto.

3.5 GERAÇÃO DE CORRENTE COM O EMPREGO DA ONDA

SlBILANTE

Como esta onda tem sido relativamente pouco estudada

teoricamente, mas muito empregada nos experimentos atu

ais sobre geração de corrente [18], é interessante cajL

cular com mais detalhes a sua eficiência.

No estado estacionário a função de distribui

ção dos elétrons <f > , resultante da ação da difusão

- induzida pelas ondas sibilantes - no espaço das velo

cidades e da ação das colisões Coulombianas, é des-

crita pela equação abaixo

+ — « O (40)
dt Jsibilante 3t Jcolisão

onde (ver capítulo 2)
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3t Jsibilante
1 — D{<f >} ^ (41)
3v 9v

com o coeficiente de difusão D, que é um funcional de

<f > , dado por

(42)

Na equação (42) E + é o campo elétrico da onâa sibilari

te e J' é a derivada da função de Bessel de ordem zero.

Os outros símbolos já foram definidos anteriormente. 0

efeito das colisões Coulombianas (1D) é descrito pelo

termo (ver apêndice B):

colisão d vz z z te dv

onde

í = v«/ v^ » porque v_ >> v. . Aqui v =wi 4nX/4Trn

e inA é o logarítmo de Coulomb.

A densidade de energia espectral para a onda

sibilante sujeita a uma fonte externa P-j- , à atenuação

de Cherenkov e ao amortecimento colisional não resso -

nante v i é obtida âa equação:
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3U+
— = Him* - vcol)üj • Pj » O (44)

A equação (44) é válida em uma situação estacionaria ,

em que 3U+/3t - 0 e em um plasma homogêneo onde v *7l>t=

= 0 . 0 termo v é a velocidade de grupo e V é o gradi-

ente no espaço das configurações.

As propriedades da onda sibilante - disper -

são, polarização e atenuação - foram estudadas no apêri

dice A. Elas são apresentadas abaixo:

*. (í2-)4 cos2e , (45)

1 | -ü) 3D/3U)
i '8v (N'cos'e-e

XX J

(46)

(i)=0>t
K

e o coeficiente de atenuação de Cherenkov (TIMP)

u 3D/3w J "J ° wce) x

3<f
- kv) S_ d»v (47)

3v

Todos os termos que aparecem nas equações (40) a (47)

já foram definidos no apêndice A e na referência [25].

O campo elétrico E-+ pode ser expresso em

termos da fonte externa P* e do coeficiente de Cheren-

kov Imw* através das equações (44) e (46).Assim,tem-se
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( 2 1 ^
2 ix
- v c o l) L u, 3D/3U» J ^

4TIP+
k , Ml ( 4 8 )

3.5.1 FONTE FRACA

Considerando-se, então, uma situação em que a potência

externa é fraca, Imwj >> v . , e usando-se a equação

(47), a equação (48) pode ser reescrita como

(49)

Inserindo a equação (49) na equação (42), a (42) na

(41) e, finalmente, a (41) eni (40), tem-se [25]:

£ T - s S(vz)/v(vz) (50)
z

com

/dJv v*JQ

Seguindo o procedimento utilizado no capítu-

lo 2 e considerando uma fonte externa P^ unidirecional
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e constante dentro de uma certa faixa de números de on

das, ou seja, Pg • PS(cos9 - cos6 ) para *. <_ k <_ A, e

Pj = 0 fora deste intervalo, tem-se:

ne \ vo » Ra
2

onde vf

gue:

Assim, a ef ic iência n = J/*V ® dada como s e -

k2v2

n = -200. ^ . A ((A/m2)/W) (51)
12ir2 e Rve iu»c.a2v;e

Dois experimentos recentes sobre geração de

corrente com a onda sibilante foram realizados, um na

Universidade de Princeton [26] e outro na Universidade

da Califórnia (Irvine) [27]. Para se testar a validade

da equação (51) 'foram utilizados os valores experimen-

tais destas referências na equação (51), sendo o resul

tado [25] n - 0,04 A/W para o experimento de Princeton

e o resultado dado pela equação (51) foi n - 0,1 A/W .

No caso da experiência de Irvine n - 0,3 A/W e o valor

experimental f~í 0,5 A/W. Os números acima mostram a

validade da equação (51).

A eficiência obtida na equação (51) comporta

-se da seguinte maneira:
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n o v*/n

A dependência com o inverso da densidade é

vista no experimento na referência [26] e é, também ,

verdade no caso da onda híbrida inferior [7]. A depen-

dência com vi é a mesma obtida para a geração de cor -

rente com a atenuação de Landau ou com a atenuação de

ciclotron quando v, >> v. I28J.

Como um feixe energético estava presente nos

experimentos descritos nas referências [26] e [27], nji

da é possível afirmar para esta onda, sobre o problema

do vazio espectral (spectral gap), que ocorre no caso

das ondas de alta velocidade de fase interagindo com

plasmas frios (cold target plasmas) [15].

3.5.2 FONTE FORTE

Para a fonte externa forte, Tmtrç << v , , seguindo o
ri COX

mesmo procedimento empregado para a onda híbrida infe-

rior [15], tem-se

e n
e
 vf vf—Z- -í- exp( £-) Av

2/2* v t e 2v>te

Apesar da forma de J ser semelhante às das ondas já es

tudadas, deve-se ter cautela ao calcular o exponencial
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porque naquelas ondas vf << vt , e aqui v- » v. ,ou

seja, o nível de saturação é diferente.

3.5.3 FONTE CRÍTICA

No caso crítico, IlBUJ ~ vcol ' pode-se escrever:

,m
•ii

A validade desta fórmula pode ser verificada

da mesma maneira que pa a as outras ondas. Razão por -

que não há interesse em repetir-se os mesmos cálculos.

Concluindo este capítulo, deve-se mencionar

que o formalismo desenvolvido neste tese é válido tam-

bém para a onda híbrida inferior. Omite-se, no entanto,

o estudo sobre esta onda, considerando que ela tem si-

do motivo de exaustivas investigações tanto teórica

quanto experimentalmente [7,13-15,28-36]. A utilização

do modelo não autoconsistente relacionado a esta onda

encontra-se nas referências [7, 13] e o concernente ao

modelo autoconsistente nas referências [14,15]. As pro

priedades básicas da onda híbrida inferior - dispersão,

polarização e dissipação - estão descritas na referên-

cia [37].

Finalmente, pode-se dizer que, -n̂ ste capítu-
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Io, todas as ondas de importância para a geração de

corrente por transferência de momento - através da in-

teração de Cherenkov - são abordadas. Aquelas que ge -

ran corrente por aquecimento preferencial, e este é o

caso da onda de ciclotron dos elétrons e da onda de

Bernstein [38] não são consideradas neste estudo.
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CAPÍTULO

TÓPICOS ADICIONAIS

M.1 EFEITOS TOROIDAIS

As equações quase-lineares deduzidas supondo um campo

magnético homogêneo nio podem, em princípio, serem a -

piiçadas para descrever processos quase-lineares em

geonetrias con campos Magnéticos mais complicados, co-

mo tokamaks. No entanto, podem ser aplicados as ondas

de RF com velocidade de fase suficientemente alta tal

que (1)

"te «f >*

onde r é a coordenada radial do torus e R o raio maior.

Esta relação é válida para ondas de alta ou baixa velo
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cidade de fase excitadas próximas ao eixo do tokaaak,

onde r -» 0. Quando a relação acima n*o é satisfeita ,

os efeitos toroidais e a transformada rotacional causa

rio mudanças importantes na natureza da interação res-

sonante das ondas com as partículas (1).

Os principais efeitos toroidais que afeta* a

geração de corrente são o encurvamento dos contornos da

região de ressonância, o qual age no sentido de Melho-

rar a eficiência (3), e o aprisionamento de alguns elé

trons nas órbitas bananas do tokamak. Este últiao age

no sentido de reduzir a eficiência de geração de cor -

rente, visto que os elétrons presos nas órbitas bana -

nas não podem participar da corrente (2]-l5).

Para avaliar a importância dos elétrons pre-

sos nas órbitas bananas, sobre a geração de corrente ,

é necessário calcular o seu número. A densidade local

dos elétrons aprisionados (média sobre a superfície ma£

nética) nestas órbitas é dada por (6):n(r)~n_(r)(£)'.

Usando, por exemplo, o perfil de densidade do tokamak

TCA de Lausanne 17]: n Cr) » n (1 - £Í) 0' 8 , é possí-

vel obter o nú*ero de elétrons aprisionados nas órbi -

tas bananas. Este núwero é na(r) • neo(^)P(x). 0 per -

fil de P(x) é apresentado na figura 1. Os tersos "a"

e R são os raios nenor e Maior do tokamk, respectiva-

«ente. O terno x é una coordenada xadiai . normalizada
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x = r/a.

Se for considerado que somente os elétrons

circulantes participem da corrente gerada pela RF, se-

rá, então, possível estimar a redução - proveniente da

presença dos elétrons aprisionados - na eficiência cal̂

culada com um campo magnético uniforme (ver capítulos

2 e 3). Usando a figura 1 e a equação (1), estima-se o

número máximo de elétrons aprisionados como n™ax=n (r-

~9cm) - 0,2 n . Isto é válido para o tokamak TCA. Pode

-se, contudo, obter esta informação para outros toka -

maks seguindo um procedimento análogo. Assim, tem - se

(tokamak) _ o (campo uniforme)n ~ u,o n .

A redução da eficiência causada pelas partí-

culas presas nas órbitas bananas pode ser minimizada

escolhendo [8]

onde oi. é a freqüência angular do elétron na órbita ba

nana (bounce frequency). Os processos de liberação dos

elétrons das órbitas bananas ocasionados pelo "pitch -

angle scattering", pelo aquecimento e pelo resfriamen-

to de ciclotron dos elétrons (electron cyclotron heating

and cooling) contribuem também para minimizar a redu -

ção da eficiência. Além do citado anteriormente em re-
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lação à operação estacionaria de um reator,os elétrons

ressonantes presos nas órbitas bananas podem partici -

par, ainda que indiretamente, da geração de corrente

porque a difusão radial dos centros das órbitas bana -

nas induz uma corrente na direção toroidal que pode

ser considerável se 6 (parâmetro beta poloidal) for

suficientemente grande [6,9].

Em uma configuração de tokamak tradicional ,

um campo elétrico toroidal deve ser induzido no plasma

a fim de criar uma corrente elétrica toroidal (ver fi-

fura 1 da introdução), e este campo elétrico induz a

uma deriva (drift) nos centros das órbitas bananas em

direção ao eixo magnético [6]. A corrente elétrica ge-

rada pela RF pode ser, assim, aumentada à medida que

os elétrons aprisionados são liberados das órbitas ba-

nanas que estão próximas ao eixo magnético.

B possível tratar o problema de partículas

presas nas órbitas bananas em tokamaks utilizando o mo

delo unidimensional autoconsistente desenvolvido nesta

tese. Para isto, é necessário que um corte seja efetua_

do no espaço das velocidades (ver figura 2). Examinan-

do a figura 2, verifica-se que, se a região de aprisio

namento for considerada um sumidouro (black hole) no

espaço das velocidades , a única modificação a ser

feita nos cálculos anteriores (capítulo- 2), para
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regiSo de
apr isionaaento

isionaaento \apnsi

liberação

deregiio
aprisi

.e elétron
aprisionado.

V/reta vi« — —

..- M
elétron livre

nao ressonante

ato

elétron livre
ressonante

Figura 2 : Fontes e Susidouros de elétrons no processo de

geraçlo de corrente.

Espaço das velocidades coa as regiões de aprisionaaento (local tio

de se efetua b corte). As velocidades v« . e v.. - representas Ws

liaútes da regiio de ressonância da velocidade paralela. Sea o

corte vi £ [0,») e c m o corte vi € ÍO,v/y (2r/R)~*J.
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que as partículas presas sejam modeladas é a descrita

abaixo

)" 1

G(vjjdvx •+

•'o J

onde G(vj^) é alguma função de v^. Está, porém, fora dos

objetivos desta tese introduzir esta modificação. Note

-se que o número de elétrons aprisionados é fixo o que

significa que não se considerou o aprisionamento e a

liberação de elétrons por algum processo ressonante ou

colisional.

Concluindo esta seção, pode-se dizer que em

se tratando da geração de corrente com ondas de baixa

velocidade de fase, como nas ondas de Alfvén em geral,

deve-se excitá-la não muito afastada do eixo magnético

do tokamak e, se possível, com w R p - u>. .

Nas ondas de alta velocidade de fase, o pro-

blema das órbitas bananas não é muito importante se a

onda gera corrente arrastando os elétrons na direção

paralela ao campo magnético ambiente, afastando-os da

região de aprisionamento (ver figura 2), como se obsej:

va na onda híbrida inferior e na onda sibilante.

Se, entretanto, a onda difunde os elétrons

na direção perpendicular ao campo magnético ambiente ,

aproximando-os da região de aprisionamento, eles podem,
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por algum processo colisional, cair na região de sumi-

douro (ver figura 2). Uma tendência em simetrizar a

função de distribuição ocorrerá porque a probabilidade

do elétron ser liberado para a esquerda ou para a di -

reita é a mesma. A eficiência, então, é reduzida,mesmo

quando a onda possui alta velocidade de fase. Este é o

caso por exemplo da onda de ciclotron dos elétrons (ele£

tron cyclotron wave) [4].

4.2 RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO PARALELO

No estudo da geração de corrente por ondas de RF desço

briu-se que mesmo as ondas com pequena quantidade de

momento podem gerar corrente tão eficientemente quanto

as ondas com grande quantidade de momentol10]. Um exem

pio de ondas com pequena quantidade de momento é a on-

da de ciclotron- dos elétrons [4,10], que tem sido pro-

posta para gerar corrente localizada e, conseqüentemeii

te,controlar o perfil radial de corrente do tokamak[11].

O efeito das partículas presas nas órbitas ba

nanas do tokamak teoricamente parecia não afetar a ef_í

ciência da geração de corrente da onda de ciclotron

dos elétrons por ela possuir alta velocidade de

fase [3]. Uma recente publicação informa que , na ve£

dade , esta onda é afetada fortemente devido
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à existência destas órbitas [4]. Os autores da referêri

cia [4], contudo, não consideraram no modelo por eles

empregado o resfriamento paralelo associado ao aqueci-

mento perpendicular causado pela onda de ciclotron dos

elétrons. Este efeito foi descoberto para íons por Bus

nardo-Neto et ai.[12] em uma simulação numérica da on-

da de ciclotron dos ions e confirmado posteriormente

por Arunasalam [13], utilizando um cálculo analítico

quase-linear. Na figura 3, vê-se esquematizado este e-

feito. Considerando que Busnardo-Neto et ai.[12] estu-

daram somente a situação «!>_„ < w . o resfriamento para
*

leio aparece como conseqüência das leis da termodinâini

ca (ver figura 3). Isto agrava o problema do aprisionei

mento estudado na referência [4] (ver figura 4) desde

que se suponha que o mesmo efeito deva ocorrer para os

elétrons. Assim, uma conseqüente adicional redução da

eficiência de geração de corrente pela onda de ciclo -

tron dos elétrons ocorre quando do resfriamento parale

Io.

Uma situação que não foi considerada,«*>_„>(«) ,

no estudo feito na referência [4], é a que é proposta

aqui para a geração de corrente pela onda de ciclotron

dos elétrons, visto que, então, haverá aumento da velo

cidade paralela, porque a variação deste energia é po-

sitiva A£ * tí(wRp "
 w

c e ) ' (figura 5}, juntamente com o
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Figura 3

•asfriaacato paralelo durante o aqueciamto de ciclotron perpendi

cular. Modelo teraodinftneo.

126



ii causa
do pelo
cianito de

< > - cielotron
d w n u i

Figura 4

Aprosiaaçlo do elétron da região de aprisionaaento cauaado pelo

resfriaaeato paralelo, quando ocorre o aqueciaento de ciclotron.
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regiSo de
apr i« ioMBento

região de
•prisi

Figura 5

AfaataBento do elétron da regílo de aprisionaaento causado pelo

aqueciaento paralelo, quando ocorre o aqueciaento de ciclotron.
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aumento da velocidade perpendicular. Assim, o elétron

será deslocado para longe da região de aprisionamento,

minimizando o efeito de simetrização da função de dis-

tribuição dos elétrons descrita na referência [4) (fi-

gura 2).
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CAPÍTULO 5

RESUMO, CONCLUSÃO E SUGESTÕES

"Porque,em parte, conhecemos,

e em parte profetizamos..."

ICor. 13:9

5.1 RESUMO '

A operação estacionaria de um tokamak requer una cor -

rente elétrica toroidal não indutiva. A pesquisa sobre

a geração deste tipo de corrente tem sido intensa nos

últimos anos e, particularmente, grandes sucessos têm

sido obtidos com o emprego das ondas de rádio-freqüên-

cia para gerar esta corrente.

A onda híbrida inferior tem ocupado uma posi.
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ção de destaque nesta forma particular de geração de

corrente. Como esta onda não pode propagar-se em plas-

mas densos (1), que surgem durante a ignição, novas on

das de rádio-freqüência devem ser estudadas tanto teó-

rica quanto experimentalmente.

A forma mais COMUM de estudar-se a geração

de corrente utilizando ondas de rádio-freqüência é em-

pregar as equações da teoria quase-linear para descre-

ver a interação das ondas com os elétrons,e complementa

-las "ad hoc" com um operador de colisão de Pokker

-Planck para as colisões Coulombianas, elétron-elétron

e elétron-ion [21. Este sistema de equações, obtido da

teoria quase-linear juntamente com a equação de Pokker

-Planck, pode ser resolvido de forma autoconsistente

[3] ou não autoconsistente [4]. A solução não autocon-

sistente só é válida quando a potência externa é sufi-

cientemente forte para que a atenuação colisional não

ressonante domine a atenuação ressonante [5).

Nesta tese, estuda-se a geração de corrente

co» o emprego de ondas de rádio-freqüência utilizando

-se a formulação "quase-linear mais Pokker-Planck" des

crita acima. Este sistema de equações é resolvido de

maneira autoconsistente.

Considera-se autoconsistência, neste tese, a

não atribuição, a priori, de um formato 5(x,v,t) ao
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tensor de difusão, como é feito na formulação não auto

consistente. O tensor de difusão é mantido como um fun

cional da função de distribuição média dos elétrons
•+

]5{<f >} [12]. Esta formulação autoconsistente só tinha

sido utilizada previamente no estudo do aumento da ta-

xa de produção de elétrons evasores e no da geração de

corrente pelas ondas eletrostáticas de Langmuir em

plasmas magnetizados [13]. Em todas as outras situa

ções só a formulação não autoconsistente foi empregada

[14). Aqui, estende-se o emprego desta formulação a

qualquer onda de rádio-freqüência que interaja com o

plasma através da atenuação de Cherenkov, seja para o

estudo da geração de corrente ou, com ligeiras modifi-

cações, para o estudo da produção de elétrons evasores

16].

A formulação autoconsistente permite uma me-

lhor compreensão física da competição entre a intera -

ção onda-partícula e as colisões Coulombianas na dete£

minação da forma do coeficiente de difusão [15],E mais,

a eficiência é obtida com mais precisão que no caso não

autocons i stente [15].

A interação não çolisional ressonante consi-

derada é a de Cherenkov: atenuação de Landau (LD) e a

atenuação por tempo de trânsito (TTMP). O operador de

colisão utilizado é o unidimensional (ID). Este termo
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é linear e simula a situação em que a energia dissipa-

da é removida para um reservatório térmico [6]. Apesar

de não conservar energia nem momento, este operador des

creve bem a relaxaçâo da função de distribuição, per -

turbada pela rádio-freqüência, em direção a uma MaxwejL

liana sob a ação das colisões Coulombianas [7].

A não conservação da energia nesta formula -

ção é esperada, pois ela não contém o termo que descre_

ve o transporte de energia no plasma [8]. Assim, toda

a energia depositada no sistema via aquecimento ôhmico

ou por RF não tem como sair, e o estado estacionário

nunca será atingido [9]. A não conservação do momento

reduz a eficiência de geração de corrente por um fator

da ordem de 2, para as ondas de baixa velocidade de fa_

se e, praticamente não afeta as ondas de alta velocida

de de fase [10].

0 uso de um operador 1D reduz, também, a efi_

ciência de geração de corrente, agora por um fator

(5+z)/4(2+z), em relação àquela obtida com um operador

2D. Pode-se dizer que os efeitos da não conservação e

da unidimensionalidade do operador de colisão são bas-

tante conhecidos [11].

É possível identificar três regimes, depen -

dendo dos valores relativos às atenuações ressonante

(Imu») e não ressonante (v c o l): fonte forte (Imu>£ <<
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, fonte cr í t i ca (Im<t>£ - » c o j ) e fonte f raca( Imu>£x>

Expressões gerais para a corrente, para e e-

ficiência de geração de corrente- e para a potência crí

tica são obtidas com os referidos regimes. A potência

crítica é a menor potência de rádio-freqüência necessá

ria para a saturação da corrente [15].

As expressões gerais obtidas aplicam-se aos

casos particulares das ondas de Alfvén cinética, de

Alfvén discreta, magnetossonica rápida, superficial, e

sibilante [16]. Os números obtidos para estas ondas moŝ

tram que elas podem representar alternativas para a ori

da híbrida inferior na geração de corrente.

Pode-se afirmar, ainda, que pela primeira

vez se propõe a geração de corrente com a onda superf_i

ciai e com a onda de Alfvén discreta. E, também, pela

primeira vez, a onda superficial é sugerida para conM

nar jatos extragalacticos [16].

5.2 CONCLUSÃO

Para se obter uma resposta definitiva sobre a onda mais

adequada para a obtenção de um tokamak estacionario,de

ve-se estudar com profundidade, para cada onda, as pro

priedades de excitação, propagação e dissipação,
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derando que certas ondas podem gerar corrente com efi-

ciência mas podem ser difíceis de excitar-se. Em últi-

ma análise, a onda adequada é aquela que gera corrente

com eficiência, que pode ser excitada do exterior com

facilidade, que pode propagar-se nos plasmas densos na

condição de ignição, que não afete consideravelmente o

equilíbrio, que possa ser usad?. para aquecer o plasma

paralelamente à geração de corrente, e, finalmente,que

possa ser gerada com estruturas de preço compatíveis

com o valor global do reator.

Entre as ondas de alta velocidade de fas-?, a

candidata para substituir a onda híbrida inferior no

contexto da geração de corrente é a onda magnetossôni-

ca rápida (onda sibilante). Esta pode ser excitada co-

mo um automodo do tokamak e com uma velocidade de fase

próxima à da híbrida inferior. Dest' modo, o problema

do limite de densidade não é crítico para a onda magne

tossônica. Como esta onda ainda não foi estudada com

suficientes detalhes, tanto teórica quanto experimen -

talmente, nenhuma afirmação definitiva pode ser feita.

A onda de ciclotron dos elétrons e a onda de Bernstein,

que foram propostas para gerar corrente por aquecimen-

to preferencial [2,17], são muito influenciadas pelos

efeitos toroidais e o seu uso fica limitado, a não ser

que possam ser auxiliadas pela corrente de "bootstrap"
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observada recentemente [18].

Quanto às ondas de baixa velocidade de fase,

como as ondas de Alfvén (ideal, discreta, cinética) ,

magnetossonica rápida e superficial, verifica-se que

elas geram corrente com diferentes eficiências, desta-

cando-se, neste caso, a onda de Alfvén cinética. No eri

tanto, as correntes de saturação são compatíveis J

- 1 MA se Avz = 0,2 vft e os dados são os do tokamak TCA

[16,20]. Estas eficiências são semelhantes às obtidas

para as ondas de alta velocidade de fase. As ondas de

baixa velocidade de fase têm sua eficiência reduzida

devido às partículas presas nas órbitas bananas [18] ,

e isto tem levado a não tentar-se gerar corrente com

estas ondas. Aqui, novamente,a corrente de "bootstrap"

pode auxiliar na geração de corrente e é possível que

ocorram experiências com ondas de baixa velocidade de

fase.

Após o estudo desenvolvido nesta tese, juntei

mente com as informações disponíveis na literatura, po

de-se concluir que a onda mais adequada para gerar co£

rente elétrica não indutiva, seja a onda magnetossoni-

ca rápida. Justifica-se a escolha desta onda por ela

poder:

- ser excitada em ampla faixa de freqüência com corte

somente em u>ce . Note-se que, na faixa, de alta fre -
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qüência, Ü> . << w << w , a onda magnetossônica rá-
Cl C©

pida é também chamada de onda sibilante [19];

- propagar-se como onda de baixa velocidade de fase ou

como onda de alta velocidade de fase. Assim, é capaz

de interagir tanto com os elétrons térmicos tvf<v
te»

bulk electrons) quanto com os elétrons rápidos (vf >

> vte , tail electrons)!16];

- ser excitada com o emprego de fontes de RF construí-

das com tecnologia relativamente bem conhecida [20]

(ver figura 1);

- propagar-se nos plasmas densos previstos para as corj

dições de ignição [21];

- ser usada para aquecer o plasma, tanto diretamente ,

via atenuação de Cherenkov, quanto indiretamente,via

modo de conversão ressonante para a onda de Alfvén

cinética [21];

- gerar corrente com eficiência semelhante às das ou-

tras ondas consideradas eficientes [16];

- ser usada para gerar corrente com as partículas a ,

que, certamente, serão produzidas em plasmas sujei -

tos às reações de fusão [22].

5.3 SUGESTÕES

A formulação quase-linear autoconsistente apresentada
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Figura 1 : Antena (ICRF) - JET

(Source: JET Joint Undertaking)

Antena para o aquec isento do plana e geraçlo de corrente

indutiva na faixa da freqüência de ciclotron dos ions.
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nesta tese, como aplicação adicional, permite estudar:

- a geração de corrente não indutiva no FRC para uma

possível substituição da forma de geração de corren-

te atual, que introduz impurezas no sistema através

dos eletrodos [23];

- a equação não linear para F(v ), equação (15) do ca-

pítulo 2, e obter a potência crítica correta. O co -

nhecimento desta levará a um menor desperdício de po

tência nas experiências com geração de corrente!15];

- o efeito na taxa de produção de elétrons evasores cau

sado pela onda sibilante. Esta é uma onda de alta ve

locidade de fase, que interage com os eJétrons rápi-

dos da cauda da Maxwelliana e a produção de elétrons

evasores deve ser grande [6 ];

- o aquecimento da coroa solar pela onda de Alfvén di£

creta e, também, pela onda superficial. O aquecimen-

to da coroa solar é um problema ainda não resolvido

satisfatoriamente [24];

- a aceleração de partículas carregadas na cauda dos

cometas e no vento solar. Há muitos dados de satéli-

tes, ainda não explicados [25];

- a turbulência fraca em plasmas espaciais induzida

pelas ondas de Alfvén (cinética e discreta) e pela

onda superficial [26].
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Por outro lado, para aperfeiçoar-se o modelo

utilizado, nesta tese, deve-se introduzir:

- um operador de colisão 2D que conserve o momento pa-

ralelo nas colisões elétron-elétron. Com esta modify

cação será possível estudar, de maneira autoconsis -

tente, os efeitos da conservação do momento e do es-

palhamento nas velocidades v ., e V_L (pitch - angle

scattering) devido às colisões Coulombianas [2];

- a correção toroidal sugerida no capítulo 4. Com esta

modificação será possível determinar de maneira auto

consistente a redução da eficiência devido aos ele -

trons presos nas órbitas bananas do tokamak M8J;

- um termo de transporte de energia no cálculo da fun-

ção de distribuição, permitindo o uso de um operador

de Fokker-Planck que conserve a energia [81;

- o efeito Doppler anômalo no estudo da geração de co£

rente e no da produção de elétrons evasores pela on-

da sibilante [6]. Como esta onda é de alta freqüên -

cia, este fenômeno deve ser considerado;

- AS correções relativisticas no operador de difusão

quase-linear e de Fokker-Planck. Isto possibilitará

o estudo da geração de corrente não indutiva em plass

ma relativisticos como os dos jatos extragalácticos.
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Os problemas mais amplos sugeridos por esta

tese são:

- a geração de corrente utilizando uma formulação to -

roidal completa autoconsistente [18];

- o desenvolvimento de uma formulação quase-linear em

que o operador de colisão seja incorporado de forma

autoconsistente na equação de difusão quase - linear

e não de forma "ad hoc", como é feito atualmente err.

todos os estudos de geração de corrente ou de aqueoi

mento [7].

Esta formulação levaria em consideração a influência

das ondas de RF sobre as colisões e a influência das

colisões no fluxo de partículas induzido pelas ondas

de RF;

- o desenvolvimento de uma teoria quase-linear válida

em plasmas limitados [27], útil, por exemplo, ao es-

tudo da geração de corrente pela onda de Alfvén glo-

bal que surge no contexto dos plasmas limitados!28];

- o desenvolvimento de uma formulação não estacionaria,

9/3t f 0 para outras ondas que não a híbrida inferi-

or. Isto é fundamental nas fases dinâmicas da gera -

ção de corrente por RF (start-up, ramp-up e ramp -

- down) [ 9 j.
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APÊNDICE A

ONDAS DE RF EM PLASMAS MAGNETIZADOS

A.1 RELAÇÃO DE DISPERSÃO

Neste apêndice, o interesse principal é estudar as pro

priedades básicas - relação de dispersão, interação orj

da-partícula e polarização - das ondas de rádio - fre-

qüência que se propagam em um plasma uniforme e unifo£

memente magnetizado (í = B ü ) com os campos descri -

tos por

} ft,}
exp j(t.x - wt) (Al)

Obtém-se a relação de dispersão a partir das

equações de Vicsov e Maxwell no caso de um plasma não

colisional ou utilizando as equações de Boltzmann e
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Maxwell para um plasma colisional 11-3].

Supondo, portanto, um plasma não colisional,

em que se propagam ondas eletromagnéticas descritas p_e

Ia equação (A1) e, também, considerando-se este plasma

quente, uniforme, magnetizado e de várias espécies, é

possível escrever a relação de dispersão da seguinte

forma [3,4J

DET(Mi.) = 0 (A2)
onde

Mij - *'6ij " V j - £ eij • ( A 2 a )

Na equação (A2a), 6. . é a matriz unidade, k. e k. são

os componentes i e j do vetor de onda ^ e k o seu

Io; w é a freqüência angular; c é a velocidade da luz

no vácuo, e e.. é o tensor dielétrico do plasma.

As componentes do tensor dielétrico são da -

das como se segue [3]

13
ÜS2 + k Ü22

-o 2 jc

j , + \JL ?° d » v | b . b . (A2b)

onde

p<x m
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z B
ü) = ———co m ca

t .

•Í5' =

_ n(a) _
- nzx -

= v

x =
1

J' •

= -£- = (bx ,by ,

Note-se que foi omitido em JI)? um índice í, para não

sobrecarregá-lo de índices. .

Uma vez que o plasma em consideração é infi-
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nito e nenhuma perturbação externa é aplicada, tem-se a

liberdade de escolher a distribuição de equilíbrio co-

mo Maxwelliana e os campos conforme a equação (A1). A

equação (A2) quer dizer que dado um vetor de onda * é

possível obter uma freqüência w tal que a equação (A2)

seja satisfeita.

As integrações e w v , , , que aparecem na equa
// —

ção (A2b) devem ser feitas respeitando a prescrição de

Landau {4] para que os resultados tenham sentido físi-

co. Quando se fala em prescrição de Landau, faz-se re-

ferência à maneira correta de tratar a singularidade
v .. = (*w - u)/*« na integração em v .. . Note-se que

como o , em geral, possui uma parte real e uma imagin£

ria,tu = Rew - jlmw , a prescrição de Landau, na verda-

de, garante a continuação analítica do integrando na

integral em v ,. [4],

Na situação particular de um plasma infinito

e escolhendo a distribuição de velocidades das partícu

Ias da espécie a como Maxwelliana,

r
tot

onde A é uma constante de normalização tal que

na
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0 tensor dielétrico pode ser escrito como [3]

tj • «ij + l S 1 [ I **

com

W - iü)
ca

*zvta

ta

«o™».1 ««

(A2c)

- exp(-zj) exp(-t*)dt

é a função de dispersão do plasma [4]. O termo b =

= (b ,b ,b ) é o vetor unitário no direção do campox y z

magnético ambiente e, finalmente, o tensor ní. é re -

presentado pela seguinte matriz

(ao) I'

onde
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= exp(-x)I4(x)

(x) = —-
dx

*xvta

wca

sgn

A = k\ , k = 0 , k .. = k ( o piano l£, 2 é o planox - y // z

x-z , uma escolha freqüente)

Convém observar que o tensor e. • possui sua

parte não hermitiana diferente de zero e, como conse -

qüêncía, espera-se que este plasma seja dissipativo [ 1,

3-5). Esta dissipação está relacionada à presença da

interação das partículas ressonantes com as ondas que

se propagam, neste plasma.

Considerando que este modelo para o plasma

não é colisional, esta dissipação é dita não colisio -

nal. Estes mecanismos de dissipação são: a atenuação

de Landau (Landau Damping - LD) para as ondas com E 2 í

? 0 ; a atenuação por tempo de trânsito (Transit time

Magnetic Pumping - TTMP) para as ondas com B / 0 ; e

a atenuação de ciclotron (Cyclotron Damping - CD) para

as ondas com Ej_ / 0 e com freqüências próximas a de
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ciclotron das espécies que constituem o plasma ou de

suas harmônicas (1,3J. A instabilidade ocorre se a on-

da, ao invés de ser atenuada pelos efeitos acima men -

cionados, é amplificada.

Para o tensor dielétrlco c.. são válidas as

seguintes relações 13]

Cxy

czx

ezy

A informação sobre a atenuação de Landau es-

tá contida nos elementos e ,t e e . Os elementos

e ,c e e contêm a informação sobre a atenuação

por tempo de trânsito (TTMP) [3,6].

Note-se que em um tokamak, cujas linhas de

campo magnético são curvas, não é mais válida a rela -

ção a seguir [ 5]:

c = - eyz zy
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A.1.1 RELAÇÃO DE DISPERSÃO PARA AS ONDAS DE RF EM

PLASMAS FRIOS

Para um plasma frio, a equação (A2) tem a seguinte fo£

ma

AN4 + BN2 + C = 0 (A21)

Esta é a forma mais comum da equação (A2) [7). Na equa

ção (A21) o termo N = Ac/u é o índice de refração, e

os coeficientes A, B e C são definidos abaixo

A = e. sen2e + € cos20 .

C = e (e2 - e2 )zz xx xy

e o ângulo 6 é dado pela equação

0 = arctg -r—

Note-se que neste caso o tensor dieletrico tem a forma
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t:ti -

xx xy

eyx eyy

0 "1

0

:zz

e os seus elementos são escritos como segue

Exx ~ cyy

Ü)
pa

'«

xy - eyx

Wco"pa

w(u>2 - Ü»;

zz
_ r
a

As expressões acima podem ser simplificadas

no estudo das ondas de freqüência abaixo da freqüência

de plasma dos elétrons (u << <«> ) • Neste caso são váli_

das as relações |e | » |e»v| e |e | >> |e | . l£

to implica nos seguintes limites:

'XX

zz

xx cxy

'zz

-» 0
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Note-se, ainda, que e -* » leva a E = 0, ou seja, a
zz z

condutividade elétrica é suficientemente grande para

que E seja curto-circuitado pelo plasma.

Com as aproximações acima mencionadas e tam-
bém considerando u << /ü w T , a equação (A21) pode

ce ei
ser escrita como segue

N* - JL + (B* - 4AC)*
2A - 4A . '

onde

2cos20
cos29) + íe2 (1 + cos26) -

e substituindo N2 = *'cz/wl e lembrando que c2/vi

= wpi / wci v e r o

Jt2c2cos261 r * C COS O rx

u | s í A2v^ 1 + cos*0 + + h + cos*0 +
wpi

•c2cos20va -«IT
- 4cos20 (A3)

w
2. / J J

k
+ -
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A partir da equação (A3), pode-se obter, en-

tão, a relação de dispersão das várias ondas de rádio-

-freqüência no regime de baixa freqüência (w<</w u» .)

em um plasma frio, magnetizado, uniforme, e não colis^i

onal. Estas ondas são:

1 - ONDA DE ALFVÉN TORSIONAL IDEAL (IDEAL SHEAR ALFVEN

WAVE)

Para obter a relação de dispersão para esta onda, uma

aproximação adicional (u << u .) deve ser usada. A par:

tir da equação (A3), encontra-se

(A4)

onde k é a componente do vetor de onda na direção do

campo magnético ambiente, que foi escolhido na direção

do ei:

[3,4]

do eixo z. O termo v. é a velocidade de Alfvén usual

B2

4nn.m.

Esta onda transporta energia ao longo do cam

po magnético de equilíbrio e, também, não é uma onda

dispersiva, uma vez que sua velocidade de fase parale-
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la é constante (vf = v_). O termo "ideal" surge poir

que esta onda provém do contexto de um plasma " MHD

ideal. Esta é, às vezes, também, chamada de onda de

Alfvén torsional MHD, onda de Alfvén MHD, ou simples -

mente onda de Alfvén ideal.

2. ONDA MAGNETOSSÔNICA RÁPIDA (PAST MAGNETOSONIC WAVE)

Ainda com o emprego da aproximação oi << w . , mas to -

mando o sinal + , a equação (A3) torna-se

*zVÀ(1 + ]T> (A5)

z

onde * é o módulo do vetor de onda.

*2 = *i + *£ . *y = 0 e *x = *j

Em um plasma homogêneo é sempre possível es-

colher um sistema de coordenadas em que k = 0 (ou * =
y *

= 0), visto que uma direção (nesta tese z) é determina

da pelo campo de equilíbrio e duas direções (em geral

x e y) ficam livres. Em um plasma não homogêneo isto

não é mais possível, porque a direção da não homogene_i

dade fixa uma das direções (x ou y), sendo, portanto ,

uma direção determinada pelo campo e outra pela não ho
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utogene idade.

O termo "rápida" surge porque esta onda pos-

sui velocidade de fase paralela ao campo magnético rcaji

or que a velocidade de fase da onda de Alfvén ideal

(ver equação A5>. De fato,

-A =: V (1 + - — ) * > V

*z A ** A

z

Esta onda é, às vezes, chamada de onda de

Alfvén compressional, pois ela perturba a densidade do

plasma durante sua propagação. Já a onda de Alfvén i -

deal propaga-se no plasma sem perturbar a densidade e ,

portanto, pode ser encontrada em plasmas magnetizados

e incompressíveis. A onda rnagnetossônica é dispersiva

(ver equação (A3)).

Apesar de ter-se considerado w << w - , esta

onda (magnetossônica rápida) pode propagar-se na faixa

de freqüência w _> w . , considerando que ela sofre pe-

quena interação com os ions em u = '-w • (t - 1,2,... )

devido a interação de ciclotron. Este não é c caso da

onda de Alfvén ideal que sofre forte amortecimento de

ciclotron em u - w . e não pode propagar-se com fre

qüêncía além de u> . . A onda magnetossônica rápida so-

fre, contudo, forte atenuação de ciclotron quando <a -

= u e não pode propagar-se com freqüência maior que
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B . Estas observações serão melhor compreendidas quance ^

do se estudar a polarização destas ondas. Para maiores

detalhes ver figuras 5.1.2 a 5.1.7 da referência [3).

Convém observar que atualmente é comum falar

de aquecimento do plasma (ou geração de corrente) COR

o emprego das ondas de ciclotron dos ions (ICRP heating

ou ICRF current drive) não para se referir ao uso da

onda de Alfvén ideal na faixa w - w . (também chamada

de onda de ciclotron dos íons (3), mas com referência

ao aquecimento do plasma (ou geração de corrente) usan

do a onda magnetossônica rápida na faixa da freqüência

de ciclotron dos íons ou suas harmônicas (ICRP) [8).

3. ONDA SIBILANTE (WHISTLER WAVE)

Na região de freqüência mais alta (w >> u • ou Jtc/w •>>

>> 1), a onda magnetossônica rápida também é chamada

de onda sibilante. A razão deste nome pode ser encon -

trada na referência (10). A equação (A3) apresenta pa-

ra a onda sibilante a seguinte forma [6)

* w ÍÍTT) COS'0 CA6)

pi'

Note-se que o nome "whistler", originalmente, foi usa

do apenas para a onda de ciclotron dos elétrons (9)
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Atualmente, é costume chamar também a onda magnetossô-

nica rápida, que é uma onda de íons, de onda "whistler"

[6).

A relação de dispersão dada pela equação(A6)

é válida para uma propagação quase-paralela ao campo

magnético (* » k±).

A onda sibilante é importante em física espa

ciai (10) e está se tornando muito empregada na fus&o

termonuclear controlada por ser uma excelente substitu

ta para a onda híbrida inferior (lower hybrid wave) ,

no contexto da geração de corrente nâo indutiva. Note-

-se que a onda híbrida inferior apresenta os melhores

resultados era geração de corrente por ondas de rádio -

-freqüência (11). Esta onda, no entanto, nâo pode pro-

pagar-se nos plasmas muito densos das condições de fu-

são (12). A onda sibilante por ser ura modo normal do

plasma nào é tão afetada por este problema [13). Além

do mais, a onda sibilante tem alta velocidade do fase

(Vj >> v ) e pode interagir com os elétrons rápi -

dos de um tokainok da mesma forma que a onda híbrida in

ferior (11).
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4. ONDA DE ALFVÉN DISCRETA (DISCRETE ALFVÉN WAVE)

Voltando ao modelo de um plasma infinito e homogêneo é

possível obter a partir da equação A(3) a relação de

dispersão da onda de Alfvén discreta que, neste contex

to, não pode ser' chamada de onda de Alfvén global, uma

vez que o plasma é ilimitado. Esta relação de disper -

são é dada abaixo [9]:

vi * 4 k*
<4 = k2vl (1 ^- -^ (1 + -£)) , (A7)

esta onda é dispersiva e possui vf
 < V A '

i\ onda de Alfvén discreta é uma onda de

Alfvén ideal codificada e possui velocidade de fase m£

nor que a da c . 'a de Alfvén ideal (v, < vft). A fim

de obter a relação de dispersão para esta onda, consi-

dera-se na equação (A3) o mesmo sinal que para a onda

de Alfvén ideal, porém, .nantendo wA> . diferente de ze

ro (embora pequeno). O termo "discreta" surgiu, na ve£

dade, no contexto dos plasmas não homogêneos. A onda

de 'vilvén ideal possui um espectro contínuo em um pla£

ma rão homogêneo [14] e a de Alfvén discreta possui sua

freqüência fora deste espectro. Como, nesta tese, estii

dam-.e os plasmas homogêneos e não limitados, manter o

nome onda de Alfvén discreta, que aparece no contexto
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dos plasmas não homogêneos e limitados, pode ser cons_i

derado um abuso de linguagem. É, porém, válido, visto

que é possíve] reproduzir a relação vf < v,. . Maio -

res detalhes sobre a onda de Alfvén discreta em pias -

mas não homogêneos e limitados podem ser encontrados na

referência [14]. No caso de um plasma toroidal, o pro-

blema complica-se consideravelmente, porque ocorre o éi

coplamento toroidal dos modos. Mesmo a onda de Alfvén

discreta, também chamada de onda de Alfvén global no

contexto dos plasmas limitados, poderá estar imersa em

algum contínuo da onda de Alfvén ideal [8]. Em um plaŝ

ma toroidal, mesmo que a antena fixe o valor dos núme-

ros poloidal e toroidal (por exemplo n = 2 e m = 1) os

modos dominantes excitados no plasma podem ser n = HK 2

em=+l devido ao acoplamento toroidal [15]. Os outros vé*

lores m e n que foram também excitados surgem como uma

espécie de estrutura fina. Os modos globais (Alfvén e

compressional) possuem os campos elétricos e magnéti -

cos distribuídos em toda a coluna do plasma. Em con

traste com os modos WKB que possuem um comprimento de

onda muito menor que ar. dimensões características do

plasma, os modos globais possuem um comprimento de on-

da da ordem das dimensões do tokamak. É impossível,po£

tanto, o uso da teoria WKB para descrevê-los. A equa -

ç3o diferencial de onda que descreve os campo3 destes
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modos globais deve ser resolvida cora as condições de

contorno apropriadas (antena - plasma - vácuo) e os mo

dos (globais) normais surgirão como soluções desta e -

quação. Cálculos numéricos mostram a possibilidade de

excitações de modos globais na máquina toroidal DINNA-

MMARE da Universidade Federal fluminense [16].

5. ONDA SUPERFICIAL (SURFACE WAVE)

O modelo mais simples que permite a propagação de on -

das superficiais é um plasma semi-infinito. Neste plajs

ma, não é mais possível escolher um sistema tal que k

(ou k ) seja zero, portanto, é n«- c^ssário trabalhar com

o tensor dielétrico em um sistema com k ¥ 0. A rela -

ção de dispersão das ondas superficiais é, então, dada

por (to << ü>ci) [17]

w| = *2v* (1 + * — ) . (A8)

Esta onda é dispersiva quando a razão k Jk é finita .
y "

Para k >> k a relação de dispersão acima torna - se

(ver equação (A3))

= 2*zVA ( A 9 )
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e a onda superficial não é dispersiva, e o transporte

de energia se faz ao longo do campo magnético de equi-

líbrio. É, então, semelhante à onda de Alfvén ideal.No

te-se, contudo, que a onda superficial dada pela equa-

ção (A9) possui velocidade de fase -/2 v. .

A relação de dispersão dada pela equação(A9)

pode ser obtida supondo o plasma compressível ou não

compressível. O caso inconpressivel foi estudado por

Hasegawa [17,18]. Nesta tese estuda-se o compressível.

Teoricamente, em um plasma não homogêneo qua^,

quer das duas ondas superficiais, compressional ou não,

pode sofrer modo de conversão para a onda de Alfvén to£

sional cinética (kinetic shear Alfvén wave), que é a

onda de Alfvén torsional em plasmas quentes. O modo de

conversão ocorre quando as suas respectivas freqüênci-

as coincidem com o da onda de Alfvén ideal em algum

ponto do plasma (x ) (x coordenada tadial):

superficial = «ideal ̂  = j ^ v ^ )

Verifica-se que em um plasma não homogêneo tanto o cam

po magnético de equilíbrio quanto a densidade variam e,

por conseguinte: v. * v.(x) [4].

Em um tokamak é mais fácil excitar a onda

superficial compressional que possui B 4 0 , do
z

que a não compressional que possui B - 0
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[8]. Desta forma, é mais razoável estudar o aquecimen-

to do plasma e a geração de corrente com a onda super-

ficial compressional que com a não compressional pro -

posta por Hasegawa [19].

As ondas superficiais são também importantes

em física espacial e astrofísica, uma vez que estes

plasmas (coroa solar, vento solar, magnetosfera e ja -

tos extragalácticos) são ricos em descontinuidades e ,

conseqüentemente, ricos em ondas superficiais [17,18 ,

20].

A.1.2 RELAÇÃO DE DISPERSÃO DAS ONDAS DE RF EM

PLASMAS QUENTES E APLICAÇÃO PARA A ONDA

DE ALFVÉN CINETICA

A onda de Alfvén torsional cinética (shear kinetic

Alfvén wave), também chamada de onda de Alfvén cinéti-

ca (kinetic Alfvén wave) é uma onda de Alfvén torsio -

nal em que se considera já na relação de dispersão as

correções devidas ao raio de Larmor dos ions e à inér-

cia dos elétrons. No plasma frio que se estudou na se-

ção A.1.1,estes efeitos não aparecem.

Para as ondas que se propagam cm um plasma

quente, a relação de dispersão pode ser obtida da mes-

ma forma que para um plasma frio. Em um plasma quente,
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contudo, as componentes c^? ,tzx ,e »E
2y »

e E
2 Z

 d o

tensor ãielétrico não são nulas. A relação de disper -

são pode ser escrita como segue:

AN4 + BN2 + C = 0 • (A10)

ou, ainda.

- 4AC)?

" " 2A - 2A

Aqui os coeficientes A, B e C são, entretanto, muito

mais complicados que para um plasma frio. Assim, tem -

-se

1 (exx + eyy " t~ UyZ
ezy + £xzEzx))

e, também.

2A " l u x x eyyJ e,, uxz£zx eyzezy

xy «„

A relação de dispersão dada pela equação

(A10) é geral, ou seja, é válida para qualquer onda de

rádío-freqüência e em qualquer regime de freqüência
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Todas as relações de dispersão obtidas usando o modelo

de plasma frio são casos particulares da relação de

dispersão (A10). As interações lineares onda-partícula

(LD, TTMP e CD) aparecem na equação (A10). Nesta tese,

contudo, há interesse em ondas que interagem com o

plasma apenas através da atenuação de Cherenkov (LD e

TTMP).

Para obter a relação de dispersão para a on-

da de Alfvén cinética considerar-se-á, nos elementos

de tensor dieletrico, as aproximações padrão.

(d <<

kz « k±

*zvte,i << wci c o m vta = / 5 T Õ 7 % ' a "e*1-

e os elementos do tensor dieletrico podem ser escritos

explicitamente como [23]

_ c
exx " j

VA

eyy

x (-Z(«^Azvte)/((.^A2vte)) (A12)
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Ezz rf
zvte

cvz = " ezv = j ~ ~ ^ *~

x <I O<*LP|> - I^Jki

exy = " eyx

cxz " ezx

O termo !n(z) é a função modificada de Bessel

de ordem n e argumento z, p e p. são os raios de Lar-

mor dos elétrons e dos íons, respectivamente [4].

Assim, usando a equação (All) e o conjunto

de equaçõer, (A12) pocle-se escrever a relação de dispej:

são da onda de Alfvén cinética como segue 17J

e
N7 = p p-^| . (Al 3)

Então, tendo em vista que N1 =* k2c*/b>r e usando a e -

quação (Al2), obtém-se da equação (Al3)
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r *ÍP? T^ í
u>* = * V i + =£ Jfcjp» (A14)

|_1 - I (*j_p|)exp(-A^p?) i J

A equação (A14) mostra que a introdução das

correções cinéticas na relação, de dispersão da onda

de Alfvén torsional torna-a dispersiva, e o transporte

de energia não ocorre mais apenas ao longo do campo maĝ

nético de equilíbrio {àb>*/ãk± jt 0). A onda de Alfvén

cinética possui E / 0 em contraste coro a de Alfvén i-

deal que possui E = 0 . Esta propriedade, E / O , da
z z

onda de Alfvén cinética torna-a capaz de aquecer o

plasma e gerar corrente não indutiva através da atenua

ção de Landau. Contudo, B = 0, e não existe contribui
z ~~

ção do TTMP.

Nos casos limites para o comprimento de onda

perpendicular muito grande ou muito pequeno, têm-se:
= k'zvk [1 + *3>i<3 /4 + T

e
/ T i ) J ' se

e ( A 1 5 1 )

wj[ = k2
7v

2
h U i p j d + T e /T i)] , se *ip? » 1

Até aqui se estudou a relação de dispersão

da onda de Alfvén cinética. Usando um raciocínio analo

go poder-se-ia, contudo, estudar as relações de dispe£

são das ondas magnetossônica cinética e superficial cí
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nética. É importante ressaltar que para est.as ondas as

correções cinéticas na relação de dispersão não s3o

tão importantes quanto para a onda de Alfvén torsional

que passa de uma onda não dispersiva «•* = * * V A
 e con>

E = 0 para uma onda dispersiva (ver equação (A14)) e
z

com E / 0 Í24J.
z

Ainda considerando uni plasma quente, escreve

-se a relação de dispersão (equação (A10)) de uma for-

ma um pouco diferente para que se possa explorar um

pouco mais o conceito de modo de conversão. 0 modo de

conversão ocorre quando uma onda superficial (corapres-

sional ou não compressiona 1) ou u.na onda magnetossôni-

ca rápida estão imersas no contínuo da onda de Alfvén

ideal [14]. Apesar do modo de conversão ocorrer em

plasmas não homogêneos, algumas idéias básicas podem

ser assimiladas usando um modelo de plasma homogêneo

que é o caso considerado aqui. Assim, a equação (A2)

pode ser re-escrita da seguinte forma 125]

A4 = ° ' (A16)

onde

[A
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4AO = (A
1 - kl) - (C - *M

2 * *

A4 = (B* - *J)(C - *J)

A' = "* W*
. - w2

B ' = *"• W *

c1 =
c* uci(wci + u )

vie

1

z = — — — , com v. = /

*zvte C ^

Z(z ) e Z'(z ) são a função de dispersão do plasma e

sua derivada [7,26]. Note-se que W(z ), definida no i-

nício deste apêndice, o Z(z ) diferem apenas por uma

constante Z(z ) = j/% W(z ).

Convém observar que a equação (A16) no regi-

me u << w . reproduz a relação de dispersão para a on-

da de Alfvén cinética obtida no início desta seção (e-

quação (A151);.

No limite de plasma frio, os termos de quar-

ta ordem em *• se anulam e tem-se, então,
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<N2 - BMH* - C)
- 2 — : — ~

K - *
Para N = A o índice de refração perpendicular ao cam-

po magnético ambiente tende ao infinito N^ •* •. Esta

é a conhecida ressonância de Alfvén. Em um plasma não

homogêneo, esta é chamada de ressonância espacial. A

posição radial onde esta ressonância ocorre em um toka

mak, pode ser obtida pela relação abaixo [27]:

«2(r) = d)2 ín
B2

qír) 4nmin(r)

onde todos os termos estão definidos na referência(27}.

A ressonância ocorre quando wD_ = u,(r) ou N
1 = A.

Para K2 = B ou Na * C se obtém Ni = 0. Isto

representa o corte para a onda magnetossônica rápida e

para a onda superficial {ver figura 1).

Para um plasma quente, é necessário reter os

termos de quarta ordem eir. y.±. Fazendo assim, tem-se:

C 2 X 2 k1 6 . , 2

De z . _ i « « u)
Oi2 De u* . — w 2 4u>2 . •

CJ ci

onde [)^ , [ L e ! ) 3 são provenientes da equação (A16).

Para obter k± com esta forma, foi considerado que a
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rápida

Figura 1

Coaportaaento de kj ea funçSo da densidade

•agnetizado e Crio 1181.

ua pia:

/ •
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equação (A16) possui a seguinte forma

M,*i + M2*i + M 3 - 0

Pode ser visto, nitidamsnte, que aqui as correções ci-

néticas fazem com que a ressonância de Alfvén desapar£

ça. Desta forma em N* = A nada de importante ocorre pa

ra a onda de Alfvén torsional. Na verdade quando as

correções cinéticas são introduzidas, a condição N* -A
z

indica simplesmente a possibilidade de alguma onda con

freqüência w = w»(r) sofrer um modo de conversão para

a onda de Alfvén cinética.

Quando N* = B o número de onda perpendicular

k± pode ser escrito como segue:

. -Mo ± []-

21),

0 sinal "+" corresponde a onda magnetossônica rápida•,

e o sinal "-" corresponde à onda de Alfvén cinética

Desta forma, têm-se duas soluções:

k j_ = 0 (corte) ,

2N,

que representa a propagação (ver figura 2).
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Quando N* = C ainda obtém-se

- n 2 ± íi.

onde mais uma vez o sinal "+" corresponde à onda magne

tossônica rápida, e o sinal "-" corresponde à onda de

Alfvén cinética. Desta forma, têm-se duas soluções:

o que representa o corte para a. onda magnetossonica rá

pida, e

-n 2 A- - k'
*i = = . A' / k*

n 2t)

que simplesmente significa uma região em que a onda de

Alfvén cinética é evanescente (ver figura 2).

A onda de Alfvén cinética é evanescente para

uma densidade baixa (próxima à parede do tokamak), po£

tanto, não é possível excitá-la de forma eficiente com

antenas externas ao plasma. Como já foi mencionado,ela

pode ser excitada eficientemente de forma indireta a-

través do modo de conversão ressonante de uma onda mag_

netossônica rápida ou de uma onda superficial. Uma ou-

tra maneira de excitar a onda de Alfvén cinética, indî
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«««c
'«"A

.Alfvén cinética

r-aagnetossônica rápida

Alfvén cinética

Figura 7.

Craportaaento de k£ con a densidade em tm plasma aagnetízado

e quente [18J.
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retamente, é através da instabilidade das ondas de de-

riva (drift wave instability), uma vez que em um

plasma não homogêneo elas são acopladas [18,23].

Nenhuma informação importante, além das que

já foram obtidas, poderá surgir a partir da equação (A

16) com algum tipo de complicação adicional. A única

novidade, talvez, seria obter a relação de dispersão e

o coeficiente de Landau para a onda de Alfvén cinética

quando u/w . / 0. Isto implicaria, entretanto, em ai -

gum tipo de cálculo numérico, o que está fora dos obj£

tivos desta análise.

A.2 POLARIZAÇÃO DAS ONDAS DE RF EM PLASMAS

MAGNETIZADOS

Outra propriedade importante das ondas de rádio-freqüêri

cia para o estudo do aquecimento do plasma e para o e£>

tudo da geração de corrente é a sua polarização. Pode-

-se obter a polarização de uma onda considerando a ra-

zão dos cofatores dos coeficientes na equação abaixo

(ver início da seção A.1).

'Ex
l Mij J Ey = ° ÍA17)

Ez
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A equação (A.17) pode ser re-escrita da seguinte forma

(ver equação (A2))

k k +k*t: k'z -fc -**
y x o yx o yy z x

* A +k*cz x o zx

Vz+*oeyz

o zz x y

Assim, considerando a razão dos cofatores, obtêm-se

14

onde
(A18)

é a constante de propagação no espaço livre.

Para obter a polarização para cada onda específica, é
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necessário que se eliminem as componentes do tensor que

não são importantes para esta determinada onda. É pos-

sível, então, escrever as seguintes polarizações:

1. ONDA DE ALFVÉN IDEAL

Para esta onda, uma vez que u << w . , e as correções

térmicas não são consideradas, as componentes do ten -

sor dielétrico relevantes são

xx eyy

Desta maneira, obtêm-se

* z c

y* = " 5 " Exit

Esta onda é polarizada linearmente. Ela não

possui campo elétrico ou magnético na direção do campo

magnético de equilíbrio (Ez = 0 e Bz = 0) e não pode

interagir com as partículas do plasma através da atemj

ação de Landau (LD) ou da atenuação por terpo de trân-

sito (TTMP), Quando w •*• w_, , a polarização para esta

onda é dada a seguir [3,6):
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wci

Neste caso, ela é elipticamente polarizada e seu campo

gira no sentido de rotação dos ions, sendo, desta for-

ma, fortemente amortecida, não podendo propagar-se aci_

ma de ti - u . [3). Nesta faixa de freqüência (u •• w .)

ela é também chamada de onda de ciclotron dos íons(ion

cyclotron wave).

2. ONDA MAGNETOSSÔNICA RÁPIDA

Utilizando as mesmas aproximações empregadas para o es_

tudo da onda de Alfvén ideal (plasma frio, w << u . )

as expressões abaixo são válidas

Exx = cyy

= - e - c • ~ 0 ,

xx
xy yx oi . xx

• czx

e, assim, obtêm-se:
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= - j _»_ *I E
e •*" (A19)

E.t = °

Na equação (A19), E-t é nulo, pois considera-se um pias
Z A ™̂

ma frio.

Visto que o campo elétrico desta onda gira na

direção de rotação dos elétrons, ela não é praticamen-

te afetada quando w = » . . Ç ;- * . -' u , contudo ,

ela é fortemente amortecida. Mesmo em um plasma

frio, esta onda possui um campo B / 0 (E / O ) . Se as
z y

correções devido a efeitos térmicos são introduzidas no

problema, surge uma componente E dada por [29]:
v k v

E_ - - j B_ (-££) -£-££ (1 + h) (A20)
Z Z C

• wce'

onde

h

i - y -3s N2
1 O)2 - (O2 Z

et cot

e em h , v . e N2 s ã o d a d o s p o r

a 2 w <*' ' Olca a, „ , a, ,

N2 * -2
z

* 2 c 2
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te lme
l

Aqui, Z é a função de dispersão do plasma (26). A sin

gularidade dada por

a w - wca

indica, como já foi mencionado anteriormente, a possi-

bilidade do modo de conversão de uma onda magnetossôr^i

ca rápida em uma onda de Alfvén cinética, desde que a

condição acima seja satisfeita. Esta condição pode ser

escrita, no limite w << u> . , como (a = i)

= k v.z A

Note-se que no caso dos elétrons a atenuação

de Landau e a atenuação por tempo de trânsito agem em

sentido contrário e a força sofrida pelos elétrons de-

vido a estes efeitos se anula quando vj_ = 2v* [30]

Mesmo em um plasma com resistividade muito pequena, em

que a atenuação de Landau pode ser ignorada, a onda

magnetossônica rápida pode ser amortecida através da

atenuação por tempo de trânsito (TTMP), uma vez que

possui B / 0.

/
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3. ONDA DE ALFVÉN CINÉTICA

Para esta onda, as correções cinéticas têm que ser mar»

tidas nos elementos do tensor dielétrico. É válido aijn

da considerar para esta onda u> << w . e, então, escre-

ver a sua polarização como segue (19) (B = 0 ) :

*z T?
í (A21)

*z f? fl "

A componente E_-+ do campo elétrico possibilita o uso

desta onda para o aquecimento e para a geração de cor-

rente elétrica. A interação da onda de Alfvén cinética

com as partículas do plasma no regime linear ocorre a-

través da atenuação de Landau, isto porque ela possui

B_ = 0. Sendo assim, é descartado o TTMP. Da mesma for

ma, a interação de ciclotron é desprezada porque

ia « w c i 119J.
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4. ONDA DE ALFVÉN DISCRETA

As componentes do tensor dielétrico relevantes são c ,

c e e (= - cvx>t quando se considera que o plasma

é frio mas w/w . jf 0. Para esta onda mantêm-se E « 0.

Pode-se, então escrever [9]

V x (1 " w/wci}

onde

Esta onda possui E_ = 0 e B / 0 (E / O )
z z y

Correções térmicas possibilitam o aparecimento de um

campo Ez j* 0. Estas, porém, não serão consideradas a-

qui.

5. ONDA SIBILANTE

Para esta onda, ÜJ >> u . , e a polarização é dada por

(E, = 0) [6]

u/u . (u2 - (o7.)^'.

^ c ?
 w^.

 P Eyt • <A23>
X 1
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Mesta aproximação somente o TTMP para a interaçSo des-

ta onda con as partículas do plasma contribui, uma vez

que B / 0 (E / 0) [6]. Correções cinéticas possibiliz y

tam o aparecimento de uma componente E de primeira o£

dem. Este estudo, porém, está fora do interesse da pre

sente tese.

6. ONDA SUPERFICIAL

Esta onda só existe em plasmas limitados e, portanto ,

não há um sistema de eixos em que seja possível esco -

lher k « 0 ou * • 0. Desta forma, é necessário consj_

derar-se o tensor dielétrico quando * / 0 [17]. A po-

larização da onda superficial pode ser escrita como se

gue (17]:

t2 + ** - ^r £ )y z <r xx

( A 2 4 )

k aqui não é livre, mas está relacionado com * e kx y z

através das condições de contorno na interface piasma-

-vácuo, conforme mostra a figura 3.

Examinando a figura 3, é possível escrever as

condições de contorno apropriadas, a saber:
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vácuo

, n(x)

plasma
^ •»

Figura 3

Plasma semi-infinito com origem na interface plasma-vâcuo.
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Bvácuo(0) = Bplasma(0)
z z

Evácuo(0) = Eplasma(0)

A relação entre k ,k e * é, então, dada por 117J
x y z

Z
1

(kl + AM»
y *

(A25)

Se agora introduzir-se na equação (A24) o valor de *x,

dado pela equação (A25)r obtém-se a equação (A26), es-

crita abaixo [17}:

< A 2 6 )

Como para a onda magnetossônica rápida, uma componente

E surge se correções cinéticas forem introduzidas. Es
z —~

tes cálculos estão, contudo, fora do interesse desta
tese. Como esta onda possui B / 0 (E / 0), ela inte-

z y

rage com o plasma via a atenuação por tempo de trânsi-

to (TTMP).
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A.3 DENSIDADE DE ENERGIA ESPECTRAL DAS ONDMO DE RF

A densidade de energia espectral U» , que é uma grande

za importante no estudo do aquecimento do plasma e na

geração do corrente, é dada por [3,6]:

HH+ h (A27)

onde ~t é a parte hermitiana do tensor dieletrico, B

e % são as componentes de Fourier dos campos magnéti-

co e elétrico ãa onda. Note-se que, uma vez conhecida

a densidade de energia espectral U+ , a densidade de

momento pode ser obtida através da equação (A28) abai-

xo 131]:

t =
k

(A28)

A partir da equação (A27) é possível obter a expressão

mais adequada para U-» , isto é,
K.

XX

xy

xz

yx

yy

zx

ezy

ezz
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Ainda se pode escrever esta relação de forma mais con

veniente como segue:

rfl» + IV' 2

> E í + W L w £ > E

> E 2 + E P k ^

wezy>

» E ^ • ( A 2 7 " >

Especificamente, pode-se calcular a densidade de ener-

gia espectral de qualquer onda de interesse, uma vez

conhecidas a relação de dispersão, a polarização e os

elementos do tensor dielétrico.

1. ONDA DE ALFVÉN IDEAL

Os componentes do tensor dielétrico relevantes são c

e e , e a densidade de energia espectral pode ser

escrita como (ver equação (A27n))
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(A29)

Usando a relação de dispersão para esta onda

e também

cH = cH = Sixx yy »

pode-se reescrever a densidade de energia como

ÍA29>>

2. ONDA MAGNETOSSÔNICA RÁPIDA

Usando a relação de dispersão e a polarização para es-

ta onda, é possível, como para o caso anterior, escre-

ver:

f Í « S y ÍA30)

ou mesmo, de urna forma mais adequada aos objetivos de£

te trabalho, como

8? {v~
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As relações u> = *v. e £„„ = cl/v! foram usadas para ob
A yy « ~~

ter a equação (A301).

3. ONDA SUPERFICIAL

Para esta onda, * / 0 e o plasma não pode ser mais

considerado infinito. Além disto, esta onda só possui

E . - 0 em ordem zero. Assim, usando a equação (A27"),

como para os outros casos, é possível obter a seguinte

equação

( A 3 1 )

Usando agora as equações de dispersão e de polarização

é possível reescrever a equação (A31) da seguinte for-

ma [17):

kl)

Note-se que ter ft ^ 0 é de vital importância para a

xistência da onda superficial.
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4. ONDA DE ALFVÉN CINÉTICA

Para a onda de Alfvén cinética, a aproximação B-* = 0

é razoável em plasmas de tckamak que possuem baixo B .

Uma aproximação também válida é

H S _SL. eB
yx u»ci xx

uma vez que u << u>ci . Tem-se, ainda, que

H = cH = 0xz zx

sempre que (é o caso aqui)

wci e 1*1vti <K wci *

Para esta onda é válido também

zy yz

Ainda mais pode-se escrever
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visto que

<Í5 tóCzy)Ey

yVEzJ? s ã o r e a i s <

Assim, enUt o termo

«fc wczy)Ey2 + Eyt (lí w czy ) Ez

se anula e a densidade espectral de energia é obtida

como se segue:

As partes hermitianas do tensor dieletrico sâo obtidas

de (ver equação (Al3)

H

*
H
 s

 ( cyy ̂  e v v ) _-r
H

yy 2 exx
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22 'v*
V

Usando estas expressões juntamente com as expressões pa_

ra a polarização da onda de Alfvén cinética, obtém- se

a expressão final para l*> :

í e í

Convém observar que [4]

-

5. ONDA DE ALPVEN DISCRETA

i"y.', ,
(-kip?)] Z*

(A321)

Para esta onda, como foi visto anteriormente, w/w . é
Cl

pequeno mas diferente de zero. Assim, a densidade es -

pectral de energia é [9] :

ou ainda,

(A33)

SÂ (1 -
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Note-se que se se tomar os limites «o/w . •• 0 e c*/v*>>

>> 1 , recupera-se a densidade de energia espectral da

onda de Alfvén ideal.

6. ONDA SIBILANTE

Usando a relação de dispersão e as equações de polari-

zação para esta onda encontra-se [6]

Os detalhes algébricos foram omitidos mas não são mui-

to diferentes como nos outros casos.

H.t\ COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO DE CHERENKOV PARA AS

ONDAS DE RF

Obtidas a relação de dispersão, a polarização e a den-

sidade de energia e momento para as ondas em questão ,

é necessário que se conheça a taxa com que estas ondas

transferem energia e momento para o plasma, através da

interação de Cherenkov (LD e TTMP) [5-7], a fim de com

pletar este breve estudo sobre as propriedades (algu -

mas) das ondas de RF em um plasma magnetizado.

A razão do nome "Cherenkov" será descrita bre
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vetnente a seguir.

Da mesma forma que alguma partícula sólida

com velocidade supersônica, em um gás qualquer, gera

ondas de choque, partículas carregadas que se movimen-

tam em algum meio com velocidade maior que a velocida-

de da luz, neste' meio, emitem radiação. A relatividade

restrita impede velocidades maiores que a velocidade

da luz no vácuo (3 x 10 cm/s). Partículas podem, con-

tudo, se movimentam mais rápido que a velocidade da luz

em meios com índice de refração maior que 1. Quando es

tas partículas rápidas, carregadas, passam através de

um sólido transparente, elas geram ondas chamadas de

"radiação de Cherenkov". A situação não é diferente se

o meio em que estas partículas viajam é um plasma. Ima

gine-se uni plasma com uma distribuição Maxwelliana ,

qualquer que seja a velocidade de fase de uma onda ar-

bitrária propagando-se neste plasma, sempre é possível

encontrar alguma partícula com velocidade maior ou me-

nor que a velocidade de fase desta onda. Assim, as paj:

tículas com velocidades um pouco acima da velocidade

de fase da onda em questão, fornecem energia para esta

onda (ou seja, emitem radiação), e a energia da onda

aumenta. Se as partículas possuem velocidades próximas

da velocidade de fase, mas um pouco menor, elas absor-

vem energia da onda e esta é amortecida. Em um plasma
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com distribuição Maxwelliana, a onda é sempre amorteci

da, pois, o número de partículas "ressonantes" com ve-

locidades maiores que a de fase da onda existem em me-

nor número que as de menor velocidade. Se o plasma po£

sui uma distribuição tal que exista energia livre para

ser liberada, as partículas podem emitir "radiação de

Cherenkov" e a onda (radiação) em questão é dita instá_

vel. Este processo de absorção e emissão de radiação

pelas partículas ressonantes está associada ou com a

atenuação de Landau para ondas com E 4 0 (híbrida in-

ferior, íon-acústica, de Alfvén cinctica) ou mesmo com

a atenuação por tempo de trânsito para as ondas com

B / 0 (magnetossônica rápida, superficial, de Alfvén

discreta). Quando a faixa de freqüência é u = + nu>
— ce, í

(n = 1,2,...) também ocorrem os processos de ciclotron

(CD). Estes processos de atenuação são o efeito Doppler

normal (+) e anômalo (-). Ambos os campos elétricos, o

paralelo e o perpendicular ao campo magnético ambiente,

agem sobre a velocidade paralela do centro de guia dos

elétrons [32]. Esta ação se manifesta como uma força

-eE,, no caso do processo ressonante ser a atenuação de

Landau (LD) ou, então, -uVB^, no caso do processo res-

sonante ser a atenuação por tempo de trânsito (TTMP) .

O TTMP, às vezes, é chamado de atenuação de Landau maçj

nética [33]. É possível, com estes dois processos adi-
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cionar momento e energia de forma irreversível aos elé_

trons ou íons. Para os elétrons, entretanto, estas fo£

ças agem em direções opostas podendo vir a se cancelar

mutuamente. A atenuação por tempo de trânsito (TTMP)do

mina nas situações em que a resistividade do plasma po

de ser ignorada. Na maioria das aplicações, porém, o

plasma é resistivo, e um campo E está presente. Este

campo E pode ser relacionado com o campo B da onda

pela relação {29-30)

Z cwce 3 z

A equação de força para os elétrons sob a influência de

uma onda que é atenuada devido ao LD e ao TTMP pode

ser escrita como segue[30]:

dv ek
m — £ = -eE - yVB = j ?- (2v? - v[) B
e dt z z 2cu,ce

 t e z

A equação acima mostra que a força é nula quando

= vi

Para o cálculo da atenuação de Cherenkov (LD e TTMP)pci

ra as ondas de interesse, nesta tese, é necessário in-

troduzir algumas informações adicionais. A freqüência
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angular w* será escrita da seguinte forma:

Re*»* - j

com os campos variando de tal forma que Inu? > 0 repre

senta atenuação. O terno Ira

renkov e possui duas partes

senta atenuação. O terno Irau* é o coeficiente de Che -

O cálculo de Imu* será feito primeiro para as o.idas de

Alfvén ideal, magnetossônica rápida, sibilante e de

Alfvén discreta, usando um formalismo único. Após ,

obter-se-á Irraj* para a onda superficial e de Alfvén ei.

nética cor um formalismo individual para cada uma, vis

to que para a onda superficial é necessário manter k /

/ 0 no tensor dielétrico, o que não ocorre para as ou-

tras ondas. Para a onda de Alfvén einética, é necessá-

rio considerar o raio de Larmor finito para os íons, o

que não é necessário para as outras. Finalmente, obter

-se-á o coeficiente de Cherenkov Imwj para uma onda de

RP cinétíca arbitrária. Esta expressão para Imu* repro

duz todos os resultados anteriores se forem feitas as

aproximações apropriadas.
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1. ATENUAÇÃO DE CKERENKOV PARA AS ONDAS DE ALFVÉN

IDEAL, MAGNETOSSÔNICA RÁPIDA, SIBILANTE

Para estas ondas são válidas as aproximações

* y = 0 ,

VA ? > VS

VA >y Vti

e
wce ' wpe

Com as aproximações acima as componentes do tensor die

létríco são dadas por [3]

vs z

200



< x y " "

c x 2 • czx

onde

ze= —

W(Z ) é a função de dispersão, já definida no

início deste apêndice.

A relação de dispersão dada pela equação(A2)

pode então ser escrita como abaixo

_£ N4 - e.d + —)N 2 + c* - e» + -!~ — N4 +

^*» k
+ 7 ~ I[2exyeyz ^ 7 ~ "(e22eyz + Eyz) ̂ T "

*i' (ej - c») -]N« + e'2ezzei + e^JJ = 0 (A37)

Usando agora o método perturbativo têm-se:
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A. Ordem zero

Neste caso, e -• « (ou E 2 = 0) e a equação (A37) tor-

na-se

kX A
— N4 - e,(i + A V * 1 ) N J + e! - e' = 0

A equação acima é a relação de dispersão para as ondas

em um plasma MHD ideal. Esta equação, já obtida e estu

dada anteriormente (ver equação (A3)), dá a relação de

dispersão das ondas de interesse neste item (de Alfvén

ideal, magnetossônica rápida, sibilante, e de Alfvén

discreta). Como nesta situação não há mecanismos de

dissipação, N na equação (A3) é real.

B. Ordem zero + Primeira ordem

Agora, e / 0 (ou E / 0) e a relação de dispersão po
Z Z 5> ^™

de ser escrita como segue:

A2 k\
— N4 - e-d + cos2G)N2 + t\ - e* = —[— N4 +
A 2 ' 1 * e z z kt

e —= (eí - ei) — - (e!.~e + c* )N2Hy yz . i 1 2 . 2 22 zz yz
K n

,E— + e,e* 1 / (A38)
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Nesta equação, N é dado como

N = ReN - j ImN

considerando que a introdução do termo de primeira or-

dem, no lado direito da equação (A38), garante ImN f 0

devido à atenuação de Cherenkov. Note-se que, por hipó

tese, a distribuição das partículas é Maxwelliana, tari

to na velocidade paralela (v ) quanto perpendicular(vj)

Assim, da equação (A38), pode-se escrever ImN como se-

gue [17]

IroN . J i m [-L[ R l + czze'2R2 + [2exyt í £ ±l z z 2 2 x y t y z

ZZ
k*

(ReN) 2]^ - RE]"1 , (A39)

onde R. - R,. são reais tais que

*1 4R. = £. — (ReNP
1 1 k*

k\
R, = c. - -S. (ReN)2

2 1 k*

3 ^ 2 k2

k%

) e. ReN
1
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e finalmente,

I. = 2 — (ReN)J
5 k>

Se os valore s dos elementos do tensor dielétrico dados

na equação (A36) forem usados e considerando

ReN = ̂ £- , k é real por hipótese,
Reu

a equação (A39) pode ser escrita da seguinte forma:

ImN =
4 Z

e

k'
2 x,2

»!* kl ' *2
N2) +

ci

u2N2(A*A2)(e? - ei - N*«
+ ! £
"pi'11 + lZeS* w ( z e n l 2

-1
(A40)

A equação (A40) representa o coeficiente de atenuação

de Chcrenkov. Esta equação é válida para as ondas do

Alfvén ideal, de Alfvén discreta, roagnetossônica rápi-

da e sibilante. Para cada uma delas os elementos do

tensor diel tricô assumem o valor apropriado e a res -

pectiva relação de dispersão deve ser usada.
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Como uma aplicação da equação (A40), obtém -

-se o coeficiente de atenuação de Cherenkov para a on-

da magnetos sônica rápida. Neste caso, o> = *v. e a par-

tir da equação (A40) é possível escrever

ImN _ k - / n . ^ ^ e _ £ _ (A41)

N (»>£ ' w "i "A **z

Este valor (equação (A41)) é aproximadamente u'./w1 ve

zes Imu>+/W obtido para a onda de Alfvén ideal, portajrç

to, quando w << to . a onda magnetossonica rápida é

mais rapidamente amortecida que. a onda de Alfvén ideal

com correção cinética. Observe-se que a contribuição

para a atenuação da onda magnetossonica rápida devido

à atenuação de Landau se anula. O mesmo ocorre para a

onda de Alfvén ideal com respeito à atenuação por tem-

po de trânsito. Os coeficientes de Cherenkov para as

ondas de Alfvén discreta, de Alfvén ideal e sibilante

podem ser obtidos de forma análoga aos casos descritos

acima.

2. ATENUAÇÃO DE CHERENKOV DA ONDA SUPERFICIAL

No estudo da atenuação de Cherenkov para as ondas su -

perficiais as complicações algébricas podem ser simpH

ficadas consideravelmente se as propriedades de sime -
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tria do tensor dielétrico tanto para k = 0 quanto pa-

ra Jt / 0 forem usadas. Assim, após extensas manipula-

ções algébricas, obtém-se o coeficiente de Cherenkov

para ondas com k t 0 117):

-2* ) I

"•*it*;«y-*^2 - *>ei> 1
«li I M + y » a. w(ze)]!* J

- t22) - *O(AJ_ + 2**)rir
1 (A42)

onde

u
c

• *x + *;

A equação (A42) é geral e é válida para qualquer das

ondas estudadac no item anterior, também é válida para

a onda superficial que existe somente quando k f 0

No caso particular da onda superficial k ,k e k es-

tão relacionadas através das condições de contorno(ver

equação IA25)). Desta forma, o coeficiente de Cherenkov

pode ser escrito como [17]:
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<A43>

Observa-se que este coeficiente é semelhante ao obtido

para a onda magnetossonica rápida. Até aqui a relação

entre k e k é completamente arbitrária, contudo se

determinadas aproximações são introduzidas têm-se[17]:

lmyk* -

"*

e finalmente,

/? vs
/ 4 vft

Ü
1 S e Ay *

se *y -

Aplicações destes resultados no estudo do aquecimento

da coroa solar são apresentados na referência [17]. V£

rifica-se que a presença desta onda na coroa solar po-

de explicar o aquecimento coronal se ela possuir fre -

qüência, f, superior a 6Hz.

Assim, verifica-se após os estudos deste í-

tem, que tanto as ondas magnetossonica rápida e super-

ficial quanto a onda de Alfvén discreta podem aquecer
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o plasma ou gerar corrente elétrica não indutiva de

duas maneiras: através da absorção direta devido à at£

nuação de Cherenkov ou através da absorção ressonante,

dando origem a uma onda de Alfvén cinética que é subs£

qüentcmente absorvida pela atenuação de Landau. Os de-

talhes sobre a absorção ressonante já foram apresenta-

dos na seção A.2 . Até o presente momento, todavia, tari

to experimentalmente quanto através de cálculos analí-

ticos (ou numéricos) não se pode, ainda, concluir qual

das duas situações (modo de conversão ou atenuação de

Cherenkov) é a mais eficiente para gerar corrente ou £

quecer o plasma usando alguma destas três ondas.

3. ATENUAÇÃO DE CHERENKOV DAS ONDAS CINÉTICAS

Os coeficientes de Cherenkov obtidos nos itens 1 e 2

são válidos para as ondas que não são influenciadas pe

Io raio de Larmor dos ions, e os elementos do tensor

diolétrico (equação (A36)) foram calculados considerate

do /cjD . << 1. Com esta aproximação não é possível ob

ter a relação de dispersão e nem o coeficiente de Che-

renkov para a onda de Alfvén cinética. Assim, neste í-

tem introduzir-se-ão as devidas correções nos elemen -

tos do tensor dielétrico para que o coeficiente de Ch£

renkov da onda de Alfvén cinética possa ser obtido e
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também as correções cinéticas nos coeficientes já

dos para as outras ondas tratadas aqui.

Ao invés de usar o método perturbativo no

sentido dos itens 1 e 2, partir-se-á da forma usual pa

ra o coeficiente de atenuação de Cherenkov, conforme

mostra a equação (A44) [3,33]

lm*% " 3
Im(DET(Mi .

lb Re(DET(Mi;j))
(A44)

onde M.. é obtido através da equação (A2a). Para um

plasma frio obtém-se (ver equação (A3))

ki
Re(DET(M..)) = — N4 - e.(1 + **/*2)H" + (e? - ei)

X J . 2 I Z \ í

Em geral, Re(DET(M. .)) é chamado D(u,^) na literatura

[3,6]. As duas notações poderão aparecer neste apêndi-

ce de acordo com a conveniência do momento. Na equação

(A3), os termos provenientes dos efeitos cinéticos não

estão presentes, e a relação de dispersão que se obtém

a partir da equação D(w,^) = 0, reproduzirá as ondas

de um plasma frio. Para obter as correções cinéticas de

interesse (raio de Larmor finito dos ions e temperatu-

ra fínita dos elétrons)é necessário corrigir Re(DET(M.J)

e Im(DET(M..)). Então, da equação (A2a), o determinan-

te de M., é dado por
t

/ •
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DET(M..) = (e kj/k* + 2ckk±/k* + c **/*»)M4

X J AA AA 2 bb 2

xx zz yy zz yz

(e e + E 2 ) 2(c E - e e
xx yy xy' A, xy yz yy xz

' )N* + (e e + G* )c + c c1 +xz xx yy xy zz xx yz

Para as ondas em estudo é válido considerar c = c
XZ ZX

= 0. Além desta hipótese, também são válidos os resul

•53 -
e também

• j c™

A parte anti-hermitiana (AH) do tensor dielétrico para

ifj - x»y anula-se. Isto porque ela está associada à

absorção de ciclotron que não é considerada nesta tese.

A equação (A45) desta forma pode ser escrita como a se
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guir

DET(Mi;j) =

H *l
+ (Exxezz + (£yyEzz + «}«> ̂ +

+ <e He + cH cH ) -±xx yy xy xy' A2

" ̂ x y V "fr)N2 + Exx£yy
czz + cxxEyz

(A46)

H
Para os casos de interesse nesta tese e é real e
u

e = je- . Note-se que a parte anti-hermitiana estáxy Í

associada com a magnitude da perda de energia em um

meio fracamente dissipativo [3]. É possível obter, en-

tão, o coeficiente de Cherenkov para as ondas cinéti -

cas em geral. A onda de Alfvén cinética é um caso par-

ticular destas ondas e será considerada a seguir.

3.a Coeficiente de Cherenkov para a Onda de Alfvén

Cinética

Para a onda de Alfvén cinética é possível escrever [3,

26]

e!L + *|e ] , (A47)
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e também

(e^

Assim

AH . H c1 L,

Im>t 3D
3» --k

(A48)

Usando as equações (A46), (A48) e (A12) obtém-se

ma* - -~- *** (A48«)
* Vte *

Examinando a taxa de amortecimento para as ondas magns

tossônicas rápida e superficial, conclui-se que em um

plasma com 0 pequeno (note-se que se considera v.>> v
A 5

e B = 2 v'/v! a onda de Alfvén cinética é absorvida

mais rapidamente que estas últimas, Isto contrasta corn

o resultado para a onda de Alfvén ideal (com pequena

correção cinética) que é absorvida mais lentamente que

ar» ondas superficial e magnetossonica per um fator ia2/

/<*>*• (to << w . ). Estes resultados mostram a importân -

cia de se considerar o raio de Larmor finito para os

ions no caso da onda de Alfvén torsional. Quando se ob

teve o coeficiente de atenuação de Cherenkov para a oji

da de Alfvén ideal só se considerou T 4 0, mas mante-
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ve-se k±p, <« 1. Esta correção T 4 0 permite o apare

cimento de um campo elétrico na direção toroidal (para

leio ao campo magnético de equilíbrio) de primeira or-

dem. Já no caso da onda de Alfvén cinética, as duas co£

reções combinadas (P- / 0 e T / 0) garantem o apareci,

mento de um campo toroidal E em ordem zero. A atenua-

ção de Landau não é afetada por $ coa» na atenuação por

tempo de trânsito, o que explica a absorção mais rápi-

da da onda de Alfvén cinética mesmo em um plasma com

B baixo.

3.b Cálculo do Coeficiente de Cherenkov para as Ondas

Cinéticas

As expressões aqui obtidas são válidas para qualquer oi»

da de RF que interaja com o plasma através da atenua -

ção de Cherenkov. Todos os exemplos anteriores são ob-

tidos a partir deste geral. Seguindo assim o mesmo pro

cedimento usado no início desta seção tem-se:

£) s D M H D<«,t) + - 1 - [N4 -- c. + e-íc" ) 2 +
C2Z *

e aqui DMHD(uft) é dado pela equação (A3)
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A parte imaginária é escrita

ln(DET(Mi.
k±.4

z z
zz

k±k

+ (e? - ei) — +1 2 ki

H
I1 yz J

xy yz
— -± + Ce".)» -^

- t A H (2eH cH

yz zz yy
H eH

zz yz

yy
(A50)

e, assim, obtém-se

zz
3D

yz

(A51)

Os valores internos aos colchetes 1 e 2 podem ser obti_

dos da equação (A50) e o termo D (w,A), da equação

(A3). A contribuição da atenuação de Landau (LD) pro -

vem dos termos ef._ e eAÍJ [3,4,17,33], e a contribuiçãoy z AZ

da atenuação por tempo de trânsito (TTMP) origina - se

dos termos P*J e cA" [17f6,33,34]. As equações (A49) ,

(A50) e (A51) foram obtidas, considerando-se k ~ 0 e

0 baixo (vti « vft e vQ « vft).

Para obter o coeficiente de Cherenkov para a
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onda superficial cinética, é necessário considerar o

tensor dielétrico com k t 0. Assim, pode-se escrever

[17,23]:

D(ü>,lt) = D M H DÍÜ),A) + - Í - le.

ZZ

>2 + E, — (*i + *') -

*O

.H
1 ,z

(A52)

Im(DET(Mij)) - E lA o] c™ x

H H
A H

ZZ ZZ

- e.

H

) (A53)

Então,

eAH

vv [1
yz L J2

czz U 3

(A54)

onde os valores internos dos colchetes [}. , [] 2 e [J,

são provenientes da equação (A53), k2 = k* + k* e

*o ' Tem-se também

/ •
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Jt1 k*k* e

= (k* + k>) *-* - (** + * * ) - ! - -

o *o *o

k*
e. + t\ (A55)

k* 1 1

o

e finalmente * relaciona-se com k e * pelas condi -x y z

ções de contorno (ver equação (A25)). Aqui novamente

c e £ contêm a informação sobre a atenuação de Lain

dau e e e e a informação sobre a atenuação por tem
yz yy

po de trânsito. As partes hermitianas do tensor dielé-

tricô (c..) são obtidas (usando a definição [4]) da r£

ferência [23]

H
exx =

H =

yy

H
exy =

H
exz *

H _
ezz "

ey* =

H
eyy

1 - * o0

cyx

H - 0czx

o>pe

*zvte

tipj)exp(-*j_pj)
2 2

^ e2

wwce Az

£1
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As expressões desenvolvidas nesta seção per-

mitem obter as correções de raio de Larmor finito e de

temperatura eletrônica não nula na relação de disper -

são e no coeficiente de Cherenkov para as ondas de

Alfvén (ideal, discreta, cinética), magnetossônica rá-

pidam superficial e sibilante. Dada a sua relevância o

caso da onda de Alfvén cinética foi desenvolvido em de_

talhes no item 3.a .

4. ATENUAÇÃO DE CHERENKOV PARA UMA FUNÇÃO DE

DISTRIBUIÇÃO ARBITRÁRIA

Todos os resultados obtidos até aqui neste apêndice, o

foram considerando um plasma com distribuição de velo-

cidades Maxwelliana, tanto na direção paralela ao cam-

po magnético ambiente (v ,i ), quanto na direção perpen-

dicular (vx) e também 1,, - T x .

A própria interação das ondas com as parti eu

Ias desvia a distribuição original de uma Maxwelliana,

para uma distribuição a ser determinada de alguma mane^.

ra autoconsistente.Esta pode ser obtida usando a teoria

quase-linear ou não linear juntamente com o operador de

Fokker-Planck para as colisões Coulombianas.

A "competição" entre a difusão quase- linear

que desvia a função de distribuição Maxwell^
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ana, através da interação onda-partícula, e a sua res-

tauração pelas colisões Coulombianas, é vital no estu-

do do aquecimento do plasma e na geração de corrente

não indutiva. Quando a função de distribuição das par-

tículas no plasma é arbitrária, a parte anti-hermitia-

na (c. .) do tensor dielétrico pode ser escrita como sc2

gue 16,35):

eAH _ _ 4n e d'v 6(uj - * z
v
z>

vi Tifyf (^ f t ) <ft56)

onde, para a interação de Cherenkov,

Tyy

Tyz - " TZy = " J ~

= T - T = T = T = 0xx xy yx xz zx

A equação (A56) pode ser modificada para incluir o a -

inortecimento de ciclotron. Este estudo, porém, está fo

ra do escopo desta tese. Caso haja interesse por este
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assunto, as referências [6] e [35] poderão ser consul-

tadas. A forma em que se apresenta e. . é válida para

as ondas de rádio-freqüência que interagem com os elé-

trons do plasma através da atenuação de Cherenkov. A

priori, a função de distribuição f é desconhecida e ,

portanto, e. . é um funcional de f.

Ao finalizar este apêndice, convém ressaltar

que, a discussão sobre as propriedades básicas das on-

das de rádio-freqüência de interesse para esta tese fo

ram aqui incluídas para demonstrar a complexidade do

problema geral do aquecimento do plasma e da geração de

corrente. Houve, ainda, uma tentativa de ordenar todo

um conjunto de idéias e resultados que se encontram dis_

persos na literatura, apresentando nomenclatura confu-

sa e, às vezes, não muito bem compreendidos. Um outro

objetivo foi, também, obter algumas relações para uso

no corpo da tese mas que não se encontram na literatu-

ra. Pode-se citar como exemplos de resultados não dis-

poníveis na literatura o coeficiente de Cherenkov da

onda superficial (17J e o coeficiente de Cherenkov da

onda de Alfvén discreta [9].

É importante destacar que alguns dos estudos

necessários ao desenvolvimento deste trabalho encontra^

vam-se ainda incompletos. Neste apêndice, apresentam -

-se os referidos estudos com resultados mais completos
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no que interessa a esta tese. Como exemplo, pode-se cî

tar o estudo das propriedades básicas da onda deAlfvén

cinética [28].
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O Ste^etivo deste apêndice é introduzir o conceito de

%\jÇ&HÍêhcía bem como re-deduzir uma teoria quase-linear

ás ondas eletromagnéticas que interagem com os è-

através da atenuação de Cherenkov.

Usualmente, a turbulência está conectada com

estocástica de alguma quantidade mensurável,

exemplo o potencial elétrico. Para'que uma

Ij5âfi£i0ãâe seja considerada estocástica, a medida não

%èr- íreprodutível se se repete o mèsmò experimento

amesmas condições macroscópicas H ) . A teoria da

em física dos plasmas lida' com grandezas

êltècásticas e os conceitos de estatística podem ser -
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-lhe aplicados. No caso da turbulência criada no plas-

ma pela interação das ondas com as partículas, o elen-

co (ensemble) estatístico pode ser representado como a

mistura de dois elencos, o de ondas e o de partículas.

Quanto à intensidade, a turbulência pode ser considerei

da forte ou fraca. Em sentido estrito, uma situação tur

bulenta é considerada forte se a amplitude de uma quart

tidade física flutuante é dt ordem de, ou maior que ,

seu valor médio característico. Em um sentido mais am-

plo, o termo turbulência forte é também usado quando

falha a teoria de turbulência fraca [2-5]. Quando se

trata de turbulência forte, não existem parâmetros pe-

quenos para se fazer expansões nas equações cinéticas,

o que não ocorre com a turbulência fraca. A teoria da

turbulência fraca aplica-se a situações em que a dens_i

dade de energia da onda, U = ZU* , é muito menor que a

densidade de energia térmica: U << n T .

Usa-se como medida de turbulência [4 J, a ra-

zão entre a densidade de energia da onda e a densidade

de energia térmica, (ü/n T). A teoria de turbulência

fraca envolve a combinação da aproximação quase-linear

para as interações onda-partícula e a aproximação das

fases aleatórias para o fechamento do sistema de equa-

ções quase- linear (random phase approximation - rpa).Em

geral, a descrição de uma quantidade aleatória requer
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uma completa especificação da distribuição de probabi-

lidades de todas as amplitudes e também das fases das

componentes de Fourier que representam esta quantidade.

Isto não é prático por razões óbvias. A aproximação

das fases aleatórias é útil, exatamente, para transpor

estes obstáculos, e ela pode ser enunciada como segue

[4): as fases são independentes uma das outras e são

uniformemente distribuídas no intervalo [0,2*).

Esta aproximação é válida para processos ale

atórios estacionarios e homogêneos, uma vez que a cor-

relação na aproximação das fases aleatórias é invariar»

te por translação no tempo e no espaço [4].

Na teoria quase-linear, estuda-se a intera -

ção de um elenco de ondas com um elenco de partículas.

As equações da teoria quase-linear podem ser obtidas

da equação de Vlasov. Esta, por sua vez, pode ser obtjL̂

da da equação de Liouville, usando um processo de mé -

dia e não considerando as colisões Coulombianas. Como

conseqüência, espera-se que as propriedades físicas cem

servadas pela equação de Vlasov (número de partículas,

momento e energia) sejam também conservadas na teoria

quase-linear. A equação de Vlasov descreve a evolução

temporal da função de distribuição do fluido no espaço

de fase devido à ação dos campos eletromagnéticos mé -

dios, autoconsistentes. Esta equação é por natureza não

227



linear e é difícil, portanto, encontrar uma solução e-

xata para o problema.. Muita informação importante pode

ser obtida desta equação introduzindo-se expansões cori

venientes. Por exemplo, linearizando a equação de

Vlasov torna-se possível obter informações sobre o a -

mortecimento não colisional de Cherenkov, o que não a-

contece com um simples modelo de fluidos [4,6]. Se cori

siderar-se a seguir a ordem mais baixa da expansão não

linear da equação de Vlasov, estar-se-á de posse da e-

quação quase-linear. O termo quase-linear enfatiza que

a expansão em consideração é linear na razão entre a

densidade de energia eletromagnética (U) e a térmica

das partículas (n T) e é quadrática na amplitude dos

campos eletromagnéticos flutuantes. A equação quase

-linear descreve a evolução temporal em uma escala leii

ta da função de distribuição média das partículas. • A

teoria quase-linear não pode descrever, por sua pró

pria estrutura, processos não lineares de ordem mais

alta, tais como a interação onda-onda. Esta representa,

no entanto, a teoria cinétíca mais simples, capaz de

descrever a troca de energia e momento entre as ondas

e as partículas - assunto de interesse desta tese. Em

aplicações da teoria quase-linear como o estudo da ge-

ração de corrente elétrica não indutiva, ou mesmo no

estudo do aquecimento do plasma, as colisões Coulombiei
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nas são introduzidas "ad hoc". A"competição"entre as

colisões Coulombianas que tendem a levar a função de

distribuição média das partículas em direção a uma

Maxwelliana e a difusão no espaço das velocidades, can

sada pela interação quase-linear, representam a base

no estudo da geração de corrente elétrica não indutiva

considerada nesta tese.

B.1.1 TEORIA QUASE-LINEAR PARA A ONDA DE ALFVEN

CINÉTICA

Obter-se-á, com base no estudo até aqui desenvolvido ,

o sistema de equações da aproximação quase-linear para

a onda de Alfvén cinética (OAC). üsar-se-á, então, a

equação de deriva cinética (drift kinetic equation) pa.

ra os elétrons. Esta equação é mais simples que a equí»

ção de Vlasov e representa uma boa aproximação para é-

la, sempre que o raio de Larmor das partículas for pe-

queno, quando comparado com o comprimento da onda per-

pendicular ao campo magnético ambiente (*j_Pc << 1) 17,

8], A escolha do OAC justifica-se pela sua importância

em plasmas para fusão e, também, em plasmas espaciais

[8]. A equação de deriva cinética para os elétrons é

dada por (8]
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df 3f 3f 3f

vz { B 2 )

o o

onde todos os termos estão definidos na referência[8].

Note-se que, para a OAC em um plasma de baixo Br o cam

po magnético da onda na direção do campo magnético am-

biente é pequeno (B = 0). Seguindo, então, o

procedimento usual na teoria quase-linear [1-8], pode-

-se escrever:

íQa,-$,tvt2) = <fe>(5,v,t1) + fe(x,v,t2) ; t1 » t2

onde a função <f > é o valor médio de f e varia eme e

uma escala de tempo lenta (t. ) e é, normalmente, toma-

da como Maxwelliana considerando que a função de dis -

tribuição de equilíbrio em um tokamak não é bem conhecida.

Isto não deve ser verdade em plasmas limitados do tipo

encontrado nas máquinas de plasma duplo por exemplo. A

variação lenta de <f > no tempo é devido à interação

ressonante do elenco das OhC com o elenco de elétrons.

A função f representa a parte da função de distribui-

ção que oscila em uma escala rápida da mesma forma que
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os campos. Assin, considerando um plasma homogêneo

O/3x = 0), a equação quase-linear para a função de

distribuição média dos elétrons <-f> pode ser obtida-

da equação (B1), tendo-se em mente que as flutuações r£

pidas são zeradas em média. Desta forma, tem-se [8]

z

( B 3 )

uma vez que

<re> = 0 ,

t> = 0

= o

Ainda mais, visto que

= 0

v* . Í- * v ^
d Bo 2 Bo

——> = o

z
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3<f >
_ a- > » 0

então, a equação (B3) pode ser escrita como segue

3<f > 3f_

0 termo ? é a resposta linear e <f > representa o va-
lor médio de f que está relacionado com f através da

e e

equação de deriva linearizada (ver eq.(BI)) dada abai-

xo

(B5)

A resposta linear da função de distribuição ? pode

ser expressa em termos da decomposição de Fourier, is-

to é,

. i

£ = — f t exp jU.x - ut.) d*A ,
e (2ir)J J e*

e da mesma forma para o campo

Ê, = — 1 ~ ht exp j(2.x - wt) dJ*
Z (27T- ' *
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Então, a equação (B4) pode ser escrita como abaixo:

3<f > . f
a — - — < \&~t e xP j(*«x - wt) d1* x
ot m_ /~_ij i z< o

!*)> J3v2 ,„_,, Te*
" f •* exp jt^.x - ut) dJ*> = 0 , (B6)

A componente de Fourier f ̂  é obtida da equa

ção (B5) e é dada por

Na equação (B7) o termo com o valor principal vP repre_

senta a difusão falsa (fake diffusion) das partículas

não ressonantes no espaço das velocidades, enquanto o

termo com a função 6 de Dirac representa a difusão de

partículas ressonantes [oy* - k v ). Substituindo, en -

tão, f •+ obtido da equação (B7) na equação (B6) e ten-

do era mente que a média de exp(+^ 2jut) é zero e que a-

lém disto, se tem (rpa):
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a equação (B6) torna-se:

3<f > . 3<f >
£_ = 3 _ D{<f >} ^- (B8)

8t 3v e 3v

onde

5 - _ (^-)* [|Ê ->|*
i f ) ' m e J zk

D{<f >} = — 5 - _ (^-)* [|Ê ->|* 6(1*1 - * v )d>*
e (2if)' me J zk * * a

(B9)

A equação (B8) é chamada de equação de difusão no espíi

ço das velocidades (difusão na direção v ) e o coefici^

ente de difusão D é um funcional de <f > através de

|B_•* | * . 0 sistema quase-linear para ser completo ne -

cessita de uma equação para a evolução temporal do es-

pectro dada por

onde (ver apêndice A)

(B10)

k 3
(B11)

e o t e r m o Re(DET(M.. ) ) é d a d o como s e g u e :

ReíDETCM^M - f i [Jkjc^ + ^ 1 (B12)
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O termo v . é o coeficiente de amortecimentocol

colisional não ressonante da OAC. A relação de disper-

são para a

é dada por

são para a OAC é obtida fazendo Re(DET(M..)) = 0. Ela

T
= **v2

zA 4 __ Y / t i — * * _.._. # i_ 2 ̂  í \ * j

(B13)

O sistema de equações {B8 - BI3) é completo

para o estudo da interação quase-linear de um elenco

de OAC com os elétrons.

Para aplicar o sistema de equações acima de-

duzido,para o estudo da geração de corrente, que é o

caso desta tese, um termo de colisão deve ser introdu-

zido na equação (B8) de forma "ad hoc", uma vez que a

dedução da mesma foi feita a partir da equação de

Boltzmann não colisional (equação de Vlasov). Além do

termo de colisão na equação (B8), um termo fonte prov£

niente das ondas lançadas pela antena externa deve ser

introduzida na equação (B10). Convém notar que só have_

rá difusão se E •* for diferente de zero, conseqüente -

mente a onda de Alfvén ideal não pode causar difusão na

velocidade paralela ao campo magnético ambiente (v ) ,

z

visto que E -* = 0 e B £ = 0 . Ela pode, todavia, difuri

dir na velocidade perpendicular ao campo magnético am-

biente (vjj, via amortecimento ciclotrônico, mas este
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assunto está fora do contexto desta tese.

O sistema de equação (B8 - BI3) não c válido

somante para a OAC, mas vale para qualquer onda eletro

magnética de baixa freqüência, que interaja com o plají

ma através da atenuação de Landau (u> << u . )

B.1.2 TEORIA GUASE-LINEAR PARA UMA ONDA DE RF

ARBITRÁRIA

Para obter-se a equação de difusão para a OAC, a apro-

ximação B_ = 0 foi usada considerando-se que na OAC a

interação principal é a de Landau. Nesta seção introdjj

zir-sc-á a equação de difusão válida, quando ambos 6

e B são diferentes de zero, ou seja, quando as intera

ções principais são a atenuação de Landau (E 4 0) e a
z

atenuação por tempo de trânsito (S /O) (transit-time
z

magnetic pumping - TTMP).

Seguindo o mesmo procedimento usado no caso

da atenuação cie Landau (seção B.1.1), a equação de difu-

são pode ser escrita como [4]:

3<í

at

onde

D{<£ >} -S- , (B16)
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D{<f >} = _ J ! _ (JL,. [|E t _ j ?!L*!± B
e ( 2 u ) J m e J 2* 2eB

(B17)

os termos w , È t ( 6 * , e * são a freqüência angu -
K ZX Z/C Z

lar da onda de rádio freqüência que interage com os e-

létrons, o campo elétrico da onda paralelo ao campo ma<j

nótico de equilíbrio, o campo magnético da onda paral£

Io ao campo magnético de equilíbrio e o número de onda

paralelo ao campo magnético ambiente, respectivamente.

A equação (BI6) reproduz o resultado anterior quando

B | = 0 e da mesma forma deve ser complementada com

as seguintes equações

( B 1 8 )

O termo ü-j é a densidade de energia espectral da onda.

Este termo é dado por ••. .

(B19)

e, nesta equação, todos os termos já foram definidos

no apêndice A. 0 termo Irnw* representa o coeficiente

de Cherenkov (LD e TTMP); o termo v , representa a
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absorção não ressonante das ondas de RF devido às coH

soes Coulombianas e, finalmente, P* representa a fonte

de RF externa que gera as ondas. O termo P* é um dado

do problema e Imu)j» é obtido por (ver apêndice A)

= cyy *^ c * x

l b R e ( D E T ( M i j n »
(B20)

k

para a interação proveniente do TTMP. Para a interação

devido à atenuação de Landau (e os termos cruzados e
yz

e e ) tem-se:

xx yy Js yz xy

Jfc2

2cAH IN* 4 c H e H + eH eH eH

^ yz l T^ zz yz xx zz y

( B 2 1 )

todos os termos já foram definidos no apêndice A.

A relação de dispersão w - u(^), é obtida da

equação

Re DKTÍMi•) = 0 (B22)
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O sistema de equações (B16) - (B22) é fecha-

do e permite o estudo da interação quase-linear de

Cherenkov entre um elenco de ondas de RF e os elétrons

do plasma. Este sistema está construído de uma forma a

possibilitar o estudo da geração de corrente de manei-

ra autoecnsistente. Como já foi mencionado anteriormer»

te, um operador de colisão deve ser introduzido de for_

ma "ad hoc" na equação (BI6) para que o estudo da geri»

ção de corrente e, também, do aquecimento do plasma se

ja possível.

Na próxima seção, estudar-se-á o operador de

colisão adequado ao problema proposto nesta tese. Como

o plasma em estudo, por hipótese, é totalmente ioniza-

do, considerar-se-á um operador de Fokker-Planck para

colisões Coulombianas elétron-elétron e elétron-íon

Note que, rigorosamente falando, a equação quase-line-

ar deveria ser deduzida a partir da equação de Boltz -

inann

ar = ir L (B23)

JFokker-Planck

e, como conseqüência, o operador de colisão estaria a\j

toconsistentemente incorporado ao sistema de equações

da aproximação quase-linear. Este não é, entretanto, o

processo padrão em trabalhos sobre a geração de corre_n
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te e aquecimento do plasma, uma ve2 que levaria a con-

plicaçõos relativamente insuperáveis. É nossa convic -

çâo que uma dedução da equação de difusão quase-linear

a partir da equação (B7.3) certamente levaria à obten -

ção cie um coeficiente de difusão bastante diferente que

o tradicional (equação (B17)). A conseqüência da afir-

mação acinta seria a necessidade de modificação dos cáj_

culos até aqui feitos usando o operador de colisão "ad

hoc", a não ser em casos limites em que os dois resul-

tados coincidiriam. Nesta tese será seguido o procedi-

mento padrão, e as modificações provenientes de uma

teoria quase-linear mais consistente será, possivelmen

te, motivo de trabalho posterior.

B.2 OPERADOR DE FOKKER-PLANCK PARA AS COLISÕES

COULOMBIANAS

Uma forma para a equação de Fokker-Planck que descreve

a evolução temporal da função de distribuição em um

campo de Coulorob é obtida como segue í9,10]

= - V+.(<Av>f) + 1/2V^.[V-j.(<AvAv>f)] (B24)

I col

As formas explícitas para <Av> e <AvAv> podem ser en -

contradíis na referência (11J. 0 primeiro termo ao lado
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direito da equação (B24) representa a fricção dinâmica

e o segundo terno, a difusão colisional no espaço das

velocidades [12). A atuação destes dois ternos está es

quematizada na figura 1.

Observe-se que a equação (B24) é uma equação

não linear visto que <&v> e <&v&v> são ambos funcio -

nais de f (11). O operador de colisão dado pela equa -

ção (B24) conserva número de partículas, momento e e -

nergia. Escolhendo-se este operador na forma em que

está (não linear) para completar a equação de evolução

quase-linear da função de distribuição (equação (B16)),

forçosamente ter-se-á de introduzir-lhe termos de per-

das. De outra maneira esta equação nunca atingirá um

estado estacionário (3f/3t - 0) pois a energia deposi-

tada no plasma pela RF ou por aquecimento ôhraico não

terá como sair do sistema e a distribuição terá sua la£

gura evoluindo indefinidamente. Considerando que os me

canismos de transporte de partículas, energia e momen-

to em tokamaks ainda não são bem conhecidos! 13], nãofaz

sentido trabalhar com um operador completamente não 1^

near que, por certo, introduzirá complicações, senão

insuperáveis, porém difíceis de se transpor, sem que

haja o conhecimento de modelos precisos para as fontes

e sumidouros de partículas, momento e energia nestas

máquinas. Assim, o uso de um operador de colisão mais
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f(v) A

V

Figura 1

Ilustração do processo de "competição" entre a fricção

dinSmica e a difusão no espaço das velocidades [12].
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simples {linearizado) fica justificado neste contexto.

É bom, no entanto, que se diga que há trabalhos em que

a tentativa de introduzir o problema do transporte na

geração de corrente está presente [14]. Um operador 1̂ .

nearizado é válido quando a função de distribuição f

não se afasta demasiadamente de uma Maxwelliana. Isto

ocorre quando o processo é dominado pelas colisões ou

quando a fonte de rádio-freqüência não distorce demas^

adamente a função f. Desta forma, o operador de coli -

são pode ser expandido no espaço funcional na vizinhari

ça da Maxwelliana [15], e uma expressão mais simples pa_

ra o operador pode ser obtida.

Para o operador de colisão na forma lineari-

zada, tem-se (Cge(fe ,fe) = 0) [15]:

(B25)

onde

n.T_.m_ . T. , ^

l f p ( ( 1 - ^ f e V

com
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V " - »,,
m

2bj =
3 vtj

Vdo)

A.(v) = erf(v/bT) - -i- v /bT exp{- b.v1) ,

1 , exp(-b.v')
B.(v) = (1 •—) erf(v/b~) + J
J 2b .v2 J •? v /bT

v =

Xn é o comprimento de Debye e d é o parâmetro de im -

pacto crítico. 0 operador Cee(fM ,f ) é o que assegu-

ra a conservação do momento paralelo dos elétrons nas

colisões elétron-elétron. Este operador é integral,imú

to complicado e pode ser escrito como segue:

Ceo(fMe 'fe> " l Cee ( fMe ( v ) ' ^ A
«.=0

onde todos os termos são definidos? na referência 115],

A partir deste operador, é possível obter-se um mais

/"• 244



simples (truncado) que assegura a conservação de momen_

to paralelo [15]

Cee(fMe ' V = Cee(fMe(v) -

Mesmo com estas simplificações C (fM »^e)» ainJa é

complicado. Uma forma de superar, em parte, este pro -

blema é considerar a distribuição de equilíbrio (fMe )

com um certo "drift" v-, na direção paralela . 0 valor

de v, é determinado impondo que a força total sobre os

elétrons ressonantes exercida pelos elétrons do corpo

(background) da Maxwelliana seja nula. Assim, C (f ,

fM ) pode ser escrito como [15]
Me

Cee(fe 'fMe> = Cee(fe(v) ' W Iv "

Este operador conserva momento paralelo por construção

(mas não conserva energia) e não precisa ser complemeji

tado com CG (fM ,f ). É claro que a distribuição de

partículas não ressonantes não é somente uma Maxwelli_a

na com "drift", porém este modelo é uma razoável apro-

ximação.

O operador de colisão pode ser ainda mais

simplificado se se considerar a distribuição de "back-

ground" (elétrons e íons) uma Maxwelliana com largura
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fixa e sem "drift", ou seja, o operador de colisão não

conserva energia e momento. Este modelo foi usado por

Kulsrud [16] para estudar elétrons evasores ( runaway

electrons) e, também, no estudo da geração de corrente

por RF (17). Neste modelo, a energia depositada nos e-

létrons ressonantes (test electrons) é transferida pa-

ra os elétrons não ressonantes (field electrons) que

constituem a população maior de elétrons (bulk elec

trons) e que neste modelo é tratada como uma população

separada. A energia é, então, perdida para o sistema em

uma forma não especificada [13], A ausência de conser-

vação de momento neste operador unidimensional intro -

duz um erro de aproximadamente um fator 2 para baixo

na eficiência de geração de corrente por ondas do bai-

xa velocidade de fase (onda de Alfvén cinética, super-

ficial, magnetossônica rápida e de Alfvén discreta).Píi

ra ondas de alta velocidade de fase (híbrida inferior

e sibilante), este erro é, com efeito, desprezível uma

vez que os elétrons ressonantes com estas ondas coli -

deiíi muito menos com os elétrons do "bulk" que os do

"bulk" colidem com os ions. Logo, todo momento deposi-

tado nos elétrons do "bulk" é perdido rapidamente para

os ions e o "drift" é, então, desprezível.

Para deduzir o operador de colisão unidimen-

sional mencionado acima, considere o operador de coli-
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são C escrito na forma abaixo [18]eu

[2v.

j

onde

. e« " at Jcoi
a=e,i y

« e lnX

Cl

são as cargas das partículas"e"e a, a densidade dos e-

létrons, a massa do elétron, a massa da partícula da

espécie a, a temperatura das partículas da espécie a e,

finalmente, &nX é o logaritmo de Coulomb. Os índices

i,j podem assumir os símbolos x, y, z.

Uma forma também comum para se escrever o o-

perador de colisão Y C é a seguinte:

a=e,i

L . ea 3t Icol ô^
a=e,i '
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onde o termo ̂  representa o fluxo de partículas no es-

paço das velocidades induzide pelas colisões Coulombic»

nas. A equação (B25) pode ainda ser escrita de maneira

mais simples, quando a distribuição de velocidades na

direção perpendicular ao campo magnético ambiente for

considerada Maxwelliana. Então, tomando a média nas ve

locidades perpendiculares tem-se

Cea E 2lf W h ' * dv-i- (B26)

a=e,i ^

Esta integral (B26) pode ser consideravelmente simpli-

ficada se for lembrado que

e, desta forma, a equação (B26) torna-se:

í I 1 Sz dvx d V " (B27)
z3 v - - y

A equação (B27) pode ser integrada com mais facilidade

nos l imtes v << v t ou v » v . Então,

" T ~ C ~ = â _ v ív P(v ) f v» — - ^ 1 v « vL # ea = v eff t z vz te d J ' vz <<: v t e
a=e,i z z

(B28)
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[V ) + v? — , V >> V^
dv * v <• z t e

 d v ) z te
a=e,i z z

(B29)
onde

fe = < f e > + fe ; < f e > = ^ ^ l 1 ^ ^ 1 ; < f e > = < f^ r > + < f e > ;

veff " vee + X vei ' v ( V = vo ( 2

vo = vei vte

com

v e a = [4/2 AnX(eea)na][3/iii;

é a taxa na qual os elétrons colidem com as partículas da

espécie a [19].

0 operador de colisão obtido pela equação

(B28) é aplicável no caso das ondas de baixa velocida-

de de fase come as ondas de Alfvén discreta e cinética,

magnetossônica rápida e superficial. A equação (B29) é

aplicável ao caso das ondas de alta velocidade de fase

como a onda híbrida inferior, sibilante e magnetossôrú
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ca rápida.

Para completar o estudo feito neste apêndice,

escrever-se-á, então, a equação quase-linear de evolu-

ção da função de distribuição média das partículas da

espécie a, sob a ação de um campo elétrico estático £,

uma fonte de rádio-freqüência ̂ »_ e das colisões Cou -

lombianas o , . Esta equação é dada como segue [15]:

onde

3 * "col - L <x&
B

é o operador de colisão, descrevendo as colisões entre

as partículas da espscie a e 6. ?„_ é o fluxo de parti
Kr —

cuias no espaço das velocidades, induzido pela RF que

pode ser obtido através da teoria quase-linear; 3 .

é o fluxo de partículas no espaço das velocidades dev̂ .

do às colisões Coulombianas e % é, ainda, o campo elé-

trico estático (de), associado a voltagem nos tokamaks

[20]. Em princípio, os fluxos ̂ Kpe^coi
 s ã o completa -

mente arbitrários em geometria (toroidal ou não) e di-

mensão (ID, 2D).

0 interesse maior deste trabalho é, entretan_
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to, focalizar o problema da geração de corrente auto -

consistente pela atenuação de Cherenkov. Isto muito mais

que introduzir complicações que poderiam mascarar os

resultados pelas muitas hipóteses simplificadoras para

um cálculo analítico [15,21] ou pelos "truques" no ca-

so de cálculo numérico [13,15,20].

Assim, adotar-se-á um operador de colisão u-

nidimensional, interação quase-linear de Cherenkov, ne_

nhum campo elétrico estático presente.

Com este modelo simples, ter-se-á condição de

julgar, exatamente, quando é válido, ou não, adotar um

formalismo não autoconsistente sem afetar os resulta -

dos obtidos. 0 referido modelo está esquematizado na

figura 2.
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w/mm. banho ténaico

Figura 2

Modelo usado para o estudo da geração de corrente nesta tese.
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APÊNDICE C

PARÂMETROS DOS TOKAMAKS DE INTERESSE

C.1 1•!-4MAK PLT [13/ PRINCETON - EUA

Seção ci.r--wlar

R = 1,30 , raio maior uo tokamak

a = O,4!3 , raio menor do tokamak

B - 4,5 , campo magnético total

B. = 2,8 T , campo magnético toroidal

T. = 1 KeV , temperatura dos íons

T o = 2 KoV , temperatura dos elétrons

n e ~ 5 x 10 cm"', densidade dos elétrons.
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C.2 TOKAMAK TCA [23* LAUSANNE - SUÍÇA

Seção circular

R = 1,30 in

a = 0,45 m

B t = (0,8 - 1,5) T

T i = (200 - 300) eV

T e = (700 - 1200) eV

n o = 9 x 10
13 cm"3

C.3 TOKAMAK ASDEX UPGRADE [3]/ GARCHING - RFA

Seção não circular

R = 1,60 m

a = 0,50 m

b = 0,80 m

e = b/a =1,6 , elongação

B t = 3,9 T

Ti = 2,5 KeV

T e = 2,5 KeV

N e = 7,5 x 1013cm"3
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C.4 TOKAMAK TFTR M L PRINCETON - EUA

Seção não circular

R = 2,48 m

a = 0,82 m

b = 0,85 m

e = b/a =1,03

B t - 2,7 T

T i = (1 - 2) KeV

T e = (1 - 2) KeV

n e = 4 x 10
13cm~3

C.5 TOKAMAK JT-60 [4L JAPÃO

Seção não circular

R = 3,0 ra

a = 0,95 m

b = 0,95 m

Bfc = 4 T

Tj = (5 - 10) KeV

T
e
 a (5 - 10) KeV

n e = 0,37 x 10
13cm"3
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C.6 TOKAMAK JET [*n, OXFORD - INGLATERRA

Tokamak com seção não necessariamente circular. Este

é o maior tokamak do inundo em operação seguido pelo

JT-60, TFTR e T-15 da URSS. É um projeto da Comuni-

dade Européia.

R = (2,5 - 3,4) m

a = (0,8 - 1,2) m

b = (0,8 - 2,1 ) m

e = b/a = (1,2 - 1,7) m

Bfc = 3,45 T

Te=(2 - 7,5) KeV

Ti=(1,5 - 12)KeV

ne = (0,5 - 5) x 10
13cm~3

C.7 INTOR [5], AIEA - VIENA - AUSTRIA

Tokamak com seção não circular. Este tokamak é ape -

nas um projeto da Agência Internacional de Energia

Atômica (AIEM

Te = 20 KeV

ne = 10
l4cm"3

R =

a =

b =

V
T i

5

1

1

=

m

, 5

, 9

5

20

m

m

T

KeV
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