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ABSTRACT

Characteristics of turbulence at plasma edge of tokamak TBR - 1 are determined

from measurementes of potential and density fluctuations, done with a square array of four

single Langmuir probes. Two adjacent probes are used to measure the floating potential of the

plasma in either poloidal or toroidal directions, the remaining two probes are used to measure

saturation current also in poloidal and toroidal directions. Using multiple shot data from the

four probe array we have estimated the radial fluctuation density (n) and floating potential

{Q) profiles. Analysing the fluctuations spectra we determined the wavenumber-frequency

spectrum S(k,u>) from two points measurements. An extension of the cross-correlation

concept to a three points correlation leads to the estimation of the fluctuation induced particle

flux, from which the particle diffusion coefficient and the converted heat flux can be

estimated. All this measurements were performed with and without a resonant magnetic field

to verify the eventual influence of this field on the data already mentioned. It was verified

that the particle flux is outward and due to eletrostatic fluctuations with frequencies lower

than 150 kHz. The relative fluctuations levels of density are substantial in the far edge region.

The relative root mean square fluctuations levels of density and potential are comparable in

magnitude but they have strikinly different scaling with minor radius. The coherence between

two poloidally separeted potential probes or two poloidally separeted density probes is always

significantly greater than the coherence observed between a potential probe and a density

probe separeted by an equal poloidal separation. The S(k,u.-) spectra for potential and density

fluctuations for poloidal direction are broad, in contrast with S(k,a/) for toroidal direction

that are narrow. The implication is that the wavelengths are larger along the magnetic field

than across it. The externally applied resonant magnetic fields (for the current used in this

work) don't seem to affect significantly the density and potential fluctuation levels.. Any

significant change was not noted in transport and phase velocity with resonant magnetic fields

(we suggest the use of more intense currents to investigate this effect).



RESUMO

Características da turbulência, na periferia do plasma confinado no tokamak

T B R - 1 , foram determinadas a partir de medidas de oscilações de potencial e densidade

efetuadas com um conjunto de quatro sondas de Langmuir. Com duas destas sondas foram

medidas flutuações de potencial flutuante, em diferentes posições poloidais e toroidais, e com

as outras duas sondas foram medidas flutuações de corrente de saturação de tons nas mesmas

posições anteriores. Com os sinais obtidos, foram determinados os perfis radiais dos níveis

relativos das flutuações de potencial ($) e densidade (n). Analisando-se os espectros destas

flutuações, foi determinada a função espectral S(kw) a partir de medidas em dois pontos

espaciais diferentes. Uma extensão do conceito de correlação cruzada para correlação de três

pontos, permitiu uma estimativa do fluxo induzido de partículas do qual podemos obter o

coeficiente de difusão e o fluxo de calor por convecção. Todas as medidas foram realizadas com

e sem a atuação de campos magnéticos helicoidais ressonantes para verificar a eventual

influência destes campos sobre os perfis e espectros mencionados acima. Verificou-se que o

fluxo de partículas na direção radial é essencialmente para fora, e é devido à flutuações com

freqüências < 150 kHz. Os níveis relativos das flutuações n/<n> são maiores perto da parede

do vaso e decrescem à medida que a sonda é inserida no plasma. Embora n/<n> e e$/KTe

sejam comparáveis em magnitude, achou-se que não têm o mesmo tipo de variação radial. A

coerência entre as flutuações de densidade (ou potencial) é maior que a coerência entre as

flutuações de potencial e densidade. Os espectros S(k,u/) na direção poloidal são mais largos

que na direção toroidal, isto implica que os comprimentos de onda são consideravelmente

maiores ao longo do campo magnético que através do mesmo. O uso de campos magnéticos

helicoidais (para a corrente utilizada) não introduziu modificações significativas nas flutuações

de potencial e densidade, bem como nos valores do transporte e velocidade de fase. Deste

modo. é sugerida a utilização de correnies mais imensas para se investigar esse efeito.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO.

O tempo de confinamento do plasma em um tokamak está relacionado com o

transporte de partículas na direção radial (para fora do plasma). As perdas de energia não

podem ser explicadas por processos clássicos conhecidos e são chamadas de perdas anômalas

[Ka-91. Rh—89]. Estas perdas anômalas apresentam um obstáculo para a fusão no tokamak e

um grande esforço está sendo realizado para tentar entender as suas causas. O transporte

anômalo é geralmente atribuído à turbulência microscópica do plasma, ou seja, turbulência

com escalas espaciais muito menores que o raio do plasma. Flutuações nos campos elétricos e

magnéticos de um tokamak causam flutuações nas posições e velocidades das partículas, e isto

dá origem ao transporte [Ki-89].

Nas descargas em tokamaks com aquecimento por injeção de partículas energé

ticas, ou pela irradiação com ondas de freqüência de rádio, foram identificados os regimes L e

H, sendo este último de melhor confinamento (o tempo de confinamento, por exemplo, é muito

maior). A mudança do regime L para o regime H ocorre com uma rápida mudança nas

propriedades de transporte na borda do plasma [It—91]. O intervalo de tempo característico

dessa transição é muito menor que o do tempo de confinamento. No modo H há um

acentuado aumento dos gradientes da densidade e da temperatura na região da última

superfície magnética do plasma. As experiências sobre essa transição levaram à intensificação

das pesquisas sobre as propriedades da borda do plasma, especialmente sobre flutuações e

turbulência nessa região [Wo-90] (que poderiam indicar as causas da mencionada transição).

Tem sido amplamente demonstrado que a borda do plasma aquecido OliiniCü

mente exibe turbulência caracterizada j>or grandes flutuações eletrostáticas de densidade e df

potencial [Le-84, Ri-S4, Rj-89], e que as flutuações eletrostáticas microscópicas são



responsáveis por uma parte significativa do transporte de partículas [Ro-67, Ri-89]. Desta

maneira, a região da borda do plasma é idertificada como sendo a região onde a perda de

partículas e energia é atribuida ao transporte induzido pela turbulência do plasma [Rh-89].

As flutuações citadas podem ser medidas com sondas eletrostáticas (sondas de

Langmuir). Este tipo de sonda é de uso freqüente no nosso laboratório, para a medida de

grandezas do plasma [Da-82. Ju-87, Sa-87, Si-89]. Medidas de turbulência eletrostática

foram anteriormente realizadas no tokamak TBR - 1 [Na-81] com sondas eletrostáticas,

porém, com diferentes dimensões, em diferentes arranjos dos utilizados neste trabalho e em

outras condições de descarga [Ju-87, Sa-87].

O nosso trabalho consistiu em construir e fazer rredidas com um conjunto de

quatro sondas eletrostáticas (sondas de Langmuir) dispostas na forma de um quadrado. Em

um determinado arranjo, duas destas sondas mediram flutuações de potencial e outras duas

mediram flutuações de densidade do plasma em diferentes direções poloidais, em outro

arranjo, estas sondas fizeram as mesmas medidas em diferentes direções toroidais.

Um outro conjunto de três sondas (conhecida como sonda tripla) foi também

utilizado para a determinação da temperatura dos elétrons e para a medida dos perfis médios

do potencial flutuante e da densidade do plasma.

Com estas medidas foi possível determinar o perfil radial da temperatura

eletrônica e os níveis relativos das flutuações de densidade e de potencial. Determinamos,

também, o espectro de transporte e o perfil radial do transporte total de partículas, c tempo

de correlação das flutuações de potencial e de densidade, a função espectral S(k,<*>) das

flutuações de potencial e de densidade para o número de onda k nas direções poloidal e

toroidal e, por fim, a partir desta função espectral, obtivemos a velocidade de f; se e uma

relação de dispersão média k"(u;) e ü(k) das flutuações citadas acima.

Foram realizadas também medidas destas flutuações no plasma quando este

estava sob a ação de campos magnéticos helicoidais externos, para verificarmos a influência

destes campos sobre o espectro de transporte de partículas e sobre os outros parâmetros



descritos acima.

Na seqüência descrevemos, no Capitulo II, os fundamentos teóricos da análise

espectral utilizada para a dedução do espectro de transporte e para a determinação da função

espectral S(k,o;). A partir desta função espectral, indicamos uma expressão para a velocidade

de fase média das flutuações medidas pelas sondas e, também, indicamos as expressões dos

parâmetros k"(u/), tü(k), ok(u;) e ob(k). Neste capítulo descrevemos, ainda, como a densidade e

o potencial do plasma podem ser obtidos a partir dos sinais medidos pelas sondas

eletrostáticas. No Capitulo III, descrevemos o arranjo experimental utilizado, ressaltando as

dimensões das sondas e a forma na qual elas foram dispostas no vaso do tokamak. No Capítulo

IV apresentamos e discutimos os resultados obtidos, e, finalmente, no Capítulo V descrevemos

as conclusões e o desenvolvimento futuro.



CAPITULO II

ANÁLISE ESPECTRAL E TRANSPORTE.

2.1 - INTRODUÇÃO.

Neste capítulo descrevemos os fundamentos teóricos utilizados para a

determinação do espectro de transporte e da função espectral S(k,u.>), utilizando a análise

espectral dos sinais de flutuações de densidade e de potencial flutuante. Descrevemos,

também, como a densidade do plasma é determinada a partir da corrente de saturação de íons

e como o potencial do plasma pode ser determinado a partir da medida do potencial flutuante.

2.2 - DETERMINAÇÃO DO ESPECTRO DE TRANSPORTE.

Para a determinação do espectro de transporte induzido por flutuações,

utilizamos técnicas de análise espectral nos sinais medidos com as sondas eletrostáticas

[Sm-74, Po-74].

Inicialmente, introduziremos alguns conceitos sobre a análise espectral, e depois

deduziremos o espectro de transporte a partir da análise espectral das flutuações de densidade

e potencial do plasma [Sm-74, Po-74].

Se gj(O e g2(t) são dois sinais de flutuações de grandezas diferentes

mensuráveis do plasma, calculan^ a transformada de Fourier destes sinais obtendo-se G,(u>)

e G2(o>):

G(u;) = J g(t) e a .
- o

J
- o c



Com estes, podemos determinar os auto-espectros de potência, dados por:

P,,(ii;) = G,(u>) G,(a>) = |G,(w)| 2.2(la)

e

P^a;) = G2(a;) G2(w) = |G2(w)| , 2.2(lb)

onde Gj(aj) é o complexo conjugado de G^u). Também podemos determinar o espectro de

potência cruzado:

P12M = G*M G2(L>) 2.2(2a)

ou

P i 2 M = | P i 2 M | e Í e i 2 l t ) ) , 2.2(2b)

já que o espectro de potência cruzado é complexo. |P12(w)| é denominado espectro de

amplitude cruzada e 6n{u) é o espectro de fase cruzado.

O espectro de fase cruzado preserva a informação da fase na forma de uma

diferença de fase, e é uma medida direta das características do sistema [Sm-74, Ri-88,

Rh-89]:

) - Ar , 2.2(3)

onde E(u?) é o vetor de onda e Ar é a distância entre os pontos nos quais os sinais foram

monitorados. Portanto, do auto-espectro de potência determinamos a freqüência de cada uma

das várias ondas presentes no plasma, do espectro cruzado podemos determinar o espectro de

fase cruzado e, a partir deste, o vetor de onda E(u?). Com o conhecimento da freqüência e do

vetor de onda, obtemos a velocidade de fase para cada onda.

De posse dos auto-espectros de potência P,,(u>) e P22(^), e do espectro de

potência cruzado entre estes dois sinais P,2(a>), podemos calcular o espedro de coerência, que



é dado por:

2.2(4)

0 espectro de coerência indica o grau de correlação entre os sinais gj(t) e g2(t) para cada

freqüência u. Se J712(u>)| = 1, então os sinais são coerentes, se 0 < |712(u>)| < 1 então

teremos sinais parcialmente coerentes e se | 7i2MI = 0 OS sinais são ditos incoerentes. Um

valor baixo da coerência para uma dada banda de freqüência pode ser devido à presença de

ruido ou não-linearidades no sistema físico. Deve-se notar que um valor baixo do espectro de

• oeréncia significa que não há uma relação linear entre os sinais, mas não significa que não

possa haver um outro tipo de relação não-linear. O espectro de coerência é uma medida

quantitativa do grau de relação linear entre duas series g,(t) e g2(t), e, como é uma função

da freqüência, permite quantificar a relação linear para diferentes bandas de freqüência.

Para determinarmos a relação entre as flutuações de plasma e o transporte de

partículas, em um tokamak, partimos da expressão do fluxo médio de partículas perpendicular

ao campo magnético de confínamento dada por [Po-74, Rh-89, Ri-88]:

= < n { t ) v ( t ) > = - ^ - < n ( t ) È e ( t ) > , 2.2(5)

onde n(t) é a flutuação de densidade do plasma, £e(t) é a flutuação do campo elétrico na

direção poloidal, B^ é o campo magnético toroidal e <• • •> indica um valor médio no

tempo. Na equação acima, consideramos a velocidade v como sendo a velocidade de deriva

na direção radial devido ao campo elétrico, que é dada por [Ch-S4]:



Et» * B,. Ea
V = =* V =

sendo v a sua flutuação.

A relação 2.2(5) pode também ser escrita em termos da função de correlaçi.3

cruzada Rn£(r) [Po-74, Ri-88] como segue:

r = J _ <S(t) Êe(t)> = ^ - R n E ( r = 0)
B« B«

onde:

Rn£(r) = <n(t) Ê(t + T)>=) P (*) e'™ Su . 2.2(6)
-oo

Nesta relação, PnE(w) é o espectro de potência cruzado entre as flutuações de densidade e do

campo elétrico. Assim, o fluxo médio de partículas será dado por:

r = -±-
B,

T P Me"
- o o r = 0

OU

Pn£(u;)
«E

Com base nas propriedades de simetria do espectro de potência cruzado podemos

escrever a equaçSo anterior na forma:

Re[J P ( t f ) f a | . 2.2(7)
L n J
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Esta equação pode também ser escrita da seguinte forma:

T = J Tr(u/) kj 2.2(8a)
o

onde

Tr(u/) = —— Re ( P n £ M ] 2.2(8b)

é a função densidade espectral de transporte (espetro de transporte), pois tem dimensão de

partículas por unidade de área por unidade de tempo, por unidade de freqüência.

A equação 2.2(8b) indica que o espectro de transporte é proporcional à parte real

do espectro de potência cruzado entre as flutuações de densidade e de campo elétrico.

Experimentalmente, entretanto, é mais conveniente a medida das flutuações de potencial o

ao invés das flutuações do campo elétrico. Para isto, supomos que Ê = - VQ. e representamos

as flutuações de potencial e de densidade pela transformada de Fourier inversa.

n(r,t) = J N0(u?J eJ< *""' ' ~l > ò^ 2.2(9a)
~Vi

(M) = / * 0 U')e ' v AVl*; ' *l ' 6J . 2.2(9b)
-a

Assim,

Ê(r,t) = - Vp(7,t) = J - i J(u.') *0(u;) e i ( K(-?)'r " ^ > b*t
—a.

2.2(10)

Das equações acima, j>odemos deduzir que:



) , 2.2(lla)

eque

F{n} = N0M 2.2(llb)

onde F, nestas equações, denota a transformada de Fourier. Como o espectro de potência

cruzado entre n e <(> é dado por:

^ . • . . — . i IV , ' V >

= N 0 M * 0 M = |Pn<t)M| e »* ,
2.2(12)

então, usando as relações 2.2(1 Ia) e 2.2(llb), o espectro de potência cruzado entre n e E será

dado por:

P n £ M = F*{n}F{Ê} = -ikMN*0(ur)*0M *

* PDE(u>) = - i k(a;) Pn4,M . 2.2(13)

Substituindo a equação 2.2(13) na equação 2.2(Sb) chega-se a uma expressão para o espectro

de transporte dada por:

2.2(14)
Bv

Se tomarmos Pníl(u?). como descrito na equação 2.2(12). em função de | P n < ) M |

e 0fíÇ)(u!), a equação ac>ma fica da seguinte forma:

2.2(15)
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onde 0n4,M é dado por:

Multiplicando e dividindo a equação 2.2(15) por (Pnn(u>) P ^ M r chega-se a:

Tr(u>) = — k(w) 17Bi(w) | sen[0n<t,(ü;)] [P n n M P,

ou ainda:

Tr(a;) = k ^ | \ M \ sen[0nJu!)) N ^ u ; ) *rms(^-) 2.2(16)

onde |7n4>(u;)| é grau de coerência entre as flutuações da densidade e do potencial. ( vide

equação 2.2(4)), e Nra6(w) e * r m s M são dados, respetivamente, por:

N « = [2 P..(u;)J* e *rms = [2

O número de onda k(u;) das flutuações de potencial deve ser medido na direção

poloidal, já que ele foi deduzido das flutuações de campo elétrico que, como mostra a equação

2.2(5), são consideradas na direção poloidal. Assim, utilizamos a equação 2.2(3) para a

determinação de k ^ ) , considerando o espectro de fase cruzado 9l2(m) das flutuações de

potencial medidas em dois pontos espaciais diferentes na direção poloidal.

Podemos notar que Tr(a;) é uma quai 'idade real e que pode ser positiva (que

indica um transporte na direção radial para fora do plasma) ou negativa (que indica um

transporte na direção radial para dentro do plasma). A equação 2.2(16) mosira que o sinal de

Tr(ifc') é determinado apenas pelo sinal do número de onda k(u?) das flutuações de potencial e

pelo sinal do espectro de fase cruzado 0nOM entre as flutuações de densidade e de potencial,

já que os demais termos são sempre positivos.
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A formulação, descrita acima para a determinação do espectro de transporte, foi

baseada na transformada de Fourier de sinais contínuos no tempo (transformada contínua de

Fourier) e de duração indeterminada. Entretanto, toda a análise espectral nos trabalhos

experimentais é feita em sinais digitalizados, ou seja, sinais discretos no tempo e com uma

duração finita. Assim, é necessário determinar como o espectro de transporte Tr(u;) deve ser

implementado via transformada discreta de Fourier de sinais de períodos de tempo finitos.

Antes, porém, verificaremos a relação existente entre a transformada contínua e a

transformada discreta de Fourier para um sinal contínuo no tempo xT(t), com duração

durante um período T, que é digitalizado por um tempo de amostragem ts. A transformada

discreta de Fourier relaciona as funções discretas g[n] e G[l], que estão relacionadas com

suas funções contínuas análogas por: g[n] = gT(ntÃ) para n = 0.1.2....N - 1 e

G[l] = GT(lAf)Af para 1 = 0,l,2,...N - 1, onde T = Nts e Af = l/T, é a banda de

freqüência. A transformada discreta de Fourier é dada por:

2.2(17)
N

n*0

e a transformada contínua de x j t ) é dada por:

T

XT(f) = J xT(t)e' i 2 T i tdt . 2.2(18)
o

Como xT(t) é digitalizado com um tempo de amostragem it durante um

período T, então leremos um sinal com N = l/it pomos. Neste caso. podemos aproximar a

integral em 2.2(18) para:



)2

x?(nt s)e 6 t s , 2.2(19)

n=0

onde dt foi aproximado pelo tempo de amostragem t $ e t foi substituído por nt$. No espaço

das freqüências, cada freqüência f é dada por f = lAf, para sinais discretos, onde

= l/T = 1/Nts. Assim, para ts = T/N, a equação 2.2(19) torna-se:

N

OU

N - »

N

Considerando a equação 2.2(17), teremos que:

XT(lAf) = —í—X[I] 2.2(20)

Outro parâmetro importante para a implementação do espectro de transporte via

transformada discreta de Fourier é o espectro de potência cruzado. A determinação deste

espectro, para dois sinais de flutuações com período de duração T. é feita com a utilização da

equação:

Py x(0 = — (Y*(f) XT(f)] 2.2(21)

Substituindo a equaçào 2.2(21) na equação do espectro de transporte. 2.2(14). e considerando

o espectro de potência cruzado entre as flutuações de potencial e de densidade, teremos:'
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Tr(í) = _ ? — i m { k ( f ) * ( f ) N* ( f ) } f > o 2.2(22)

onde, passamos a considerar o espaço de freqüências f ao invés de UÍ.

Se considerarmos valores discretos da transformada de Fourier para f] - lAf

então a equação 2.2(22) torna-se:

Tr(f,) = - £ - Af lm{ k(f,) • (f,) N* (f,)} . 2.2(23)

Através da equação 2.2(20), deduzimos que:

Substituindo estas expressões na equação 2.2(23), e sabendo que, k(fj) = k[l] (sinais discretos),

teremos:

Tr(f,) = Trpi/Af

onde

Tr|l] = - 2 - lm{ k[l] ^ [ 1 ] N"0Til] } . 2.2(24)
D .

T

Para a determinação do espectro de transj>orte. supoino? M intervalos de flutuações de

densidade e de flutuações de potencial flutuante, cada qual com um período T. Para cada um

destes intervalos determinamos o espectro de transpor e Tr [1]. dado pela equação 2.2(24).

e o espectro de transporte total seiá calculado pela média destes espectros, ou seja:
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M

Tr[l] = - ± - ^ T r " ^ ! ] . 2.2(25)

Assim, o fluxo total de partículas será dado por:

= J Tr(f,) Af = y Tr[l] . 2.2(26)
o

2.3 - DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO ESPECTRAL S(k,w).

A função espectral S(k,«;) é o auto-espectro das flutuações (de potencial ou de

densidade), medidas por duas sondas em diferentes posições, em função do número de onda k

e da freqüência m. Esta função indica a natureza das flutuações. Se verificarmos que a

potência espectial se distribui para vários valores do número de onda e de freqüência m.

teremos caracterizado um regime turbulento.

A técnica utilizada para a estimativa da função espectral S(k,u>) é baseada no

conhecimento de que em um meio turbulento existe uma relação estocástica entre o número de

onda e a freqüência [Be-82]. Para averiguarmos esta relação, os sinais originais de flutuações

(de densidade ou potencial), provenientes de duas sondas eletrostáticas, separadas por uma

distância Ar, são divididos em M intervalos adjacentes com N pontos cada um. Para cada

par correspondente dos M intervalos, calculamos os espectros de potência, a média destes

5(ui)eo número de onda k(*;). que é determinado pela relação 2.2(3).

Desta maneira, para uma dada freqüência m = «,», teremos um número dê onda

k, dado por kj(*'j) = 0,2(*',)/Ar, e uma potência espectral 5(u?,). Devido à natureza

estocástica das flutuações, o exame do próximo intervalo de dados das duas sondas poderá
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produzir uma estimativa diferente da potência 5(u>,) e do número de onda k,(u?j). Este valor

diferente de potência entra num novo ponto de coordenada u>, e um novo valor para k,.

Assim, refazendo-se o procedimento descrito acima para todos os intervalos e para todas as

freqüências, teremos como resultado a determinação de duas matrizes: a matriz dos

auto-espectros de potência Si}(u}) e a matriz dos números de onda kjj(u>), cada qual com

N/2 linhas (devido à simetria do espectro de potência com relação à N/2 [Pr-88]) e M

colunas referentes aos M intervalos considerados.

Como o espectro de fase cruzado possui valores no intervalo - JT < 0,2(u>) < *,

então a matriz do número de onda ki}(iJ) pode ter quaisquer valores no intervalo ~ f <

kij(u>) < T . Desta forma, o procedimento utilizado para a construção da matriz S|j(k,u;,)

(para uma freqüência fixa u = o?,) é o de escolher uma faixa Ak, e somar todas as potências

para os números de onda entre ~Ar e ~ f + Ak, obtendo o valor Sj,(k,ur,), depois fazer

a mesma soma para os números de onda entre ~l + Ak e ~ ? + 2Ak, obtendo o valor

Si2(k,Wj), e assim sucessivamente até a faixa entre -jrr Ak e ? , obtendo o valor

Sin(k,Wj). A matriz Sjj(k,o;) completa é obtida fazendo-se o procedimento anterior para

todas as freqüências u.

Um parâmetro importante que pode ser determinado com a função espectral

S(k,u>) é a velocidade de fase das flutuações, que é dada por [Le-84]:

vf = J ( u > / k ) s ( M 2.3(1)

onde
S(k,u>)

( M x • 2.3(2)
)

Observamos que a velocidade de fase obtida pela relação 2.3(1) é uma velocidade

de fase média - pois está ponderada pelo espectro s(k,u') - já que não existe uma relação
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deierminística entre u e k . Notamos também que vf, definido desta maneira, enfatiza as

componentes das flutuações com maior potência.

É possível também definir uma relação de dispersão estatística Jc(u/) das

flutuações e sua largura es;>ectral ok(u>) dados por jLe-84]:

2.3(3)

°M = I ( £ k s(k|w) ) - k(w) | , 2.3(4)
k

onde

s(k,u;)

Quantidades análogas também podem ser representadas em termos do número de

onda:

k) =1 usMk) 2.3(5)

o jJk) = [ ( l u ? s(^|k)) - ^(k) ] , 2.3(6)

onde

s(u;|k) = -

Podemos interpretar k~(̂ ) como a descrição do comportamento médio da

dispersão das flutuações e ok(u>) como sendo o alargamento desta dispersão devido à

natureza turbulenta das flutuações. Este último parâmetro indica o grau de turbulência das
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flutuações, dependendo dos seus valores comparados aos valores de

2.4 - MEDIDAS DE ALGUNS PARÂMETROS DO PLASMA.

A determinação da densidade do plasma (n) e do potencial do plasma (0p), para

medidas feitas com as sondas, é obtida de maneira indireta, pois as sondas medem corrente de

saturação de íons (Isi) e potencial flutuante (#f).

Sabe-se que a densidade do plasma é diretamente proporciona] à corrente de

saturação de íons, e vários são os modelos propostos para se determinar a constante de

proporcionalidade entre um e outro. No nosso trabalho, utilizamos uma relação que leva em

conta a temperatura dos íons [St-82]:

V/T >̂ T* ^ i

Isi = n0 e A í(Ti/TJ Í *— — 1 2.4(1)
L m i J

onde A é a área da sonda, K é a constante de Boltzmann, nij é a massa do íon, Te e Tj

são, respectivamente, a temperatura dos elétrons e a temperatura dos íons e f(Tj/Te) é uma

função da razão entre a temperatura dos ions e a dos elétrons que é obtida a partir de modelos

propostos [Em-80, St-82].

Entretanto, uma questão que permanece é a de definir a área efetiva da sonda, já

que ela é envolvida pela bainha de plasma. Alguns autores [Pr-82] supuseram que, para

valores de campo magnético toroidal tais que as dimensões da sonda são comparáveis ao raio

de Larmor dos ions (r£), a área da sonda deve incluir uma "envoltória" de coleta de ions com

largura s r£. Um cálculo Monte Cario da coleta de íons por uma sonda cilíndrica, feita por

Stangeby [St—84b], sustenta a proposta anterior, mas como o próprio autor indica, não leva
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em consideração nenhum campo elétrico que possa ser criado pelo excesso de coleta de íons.

Como não dispomos de um cálculo auto-consistente [Va-91], neste trabalho, a área efetiva

utilizada na equação 2.4(1) é a própria área da sonda.

O potencial do plasma pode ser obtido a partir da medida do potencial flutuante

através da expressão 2.4(2) [St-84a], que também leva em consideração a temperatura dos

íons:

. K T e I. r 2 j r m{ „ ( , + ) ] _ , } . 2.4,2)
2e l í- m . T e

Para um plasma de hidrogênio e supondo que Ti = 2Te, conforme verificado em medidas

anteriores no TBR - 1 [Si-89], tem-se que:

+ 2,8Te(eV). 2.4(3)

onde Te é a temperatura dos elétrons medida em eletron-volts.

A determinação da temperatura dos elétrons, necessária para se obter a densidade

do plasma (equação 2.4(1)) e o potencial do plasma (equação 2.4(3)), foi obtida com a

utilização de uma sonda tripla.

Nesta sonda, um dos terminais mede o potencial flutuante {4>{) e entre os outros

dois é aplicada uma diferença de potencial (ddp), de maneira que entre estes terminais e o

plasma circule uma corrente. Aplicando-se uma ddp suficientemente alta, a corrente no

terminal negativo será conseqüência, predominantemente, do fluxo de íons. Como a corrente

que passa nos dois terminais é a mesma, então esta corrente será a corrente de saturação de

íons (lsi) (figura II.1). Para a determinação da temperatura dos el'Tons, deve-se medir o

potential no t< ninai positivo (ò,), pois a temperatura relaciona-se à este potencial auavés

da equação [Ch-65, Ka-77, Ma-8C]:
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Se os potenciais ^, e 4> são medidos em volts, então a temperatura dos elétrons é dada em

eletron-volts. Portanto, com a sonda tripla, medimos, simultaneamente, a temperatura dos

elétrons, a corrente de saturação de íons, de onde podemos determinar a densidade do plasma

(equação 2.4(1)), e o potencial flutuante, do qual podemos obter o potencial do plasma

(equação 2.4(3)).
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CAPITULO HI

ARRANJO EXPERIMENTAL.

3.1 - INTRODUÇÃO.

Neste capítulo, descrevemos o arranjo experimental utilizado para a determinação

do transporte de partículas e da função espectral S(k,u?) para o número de onda k. da-

flutuações de densidade e de potencial flutuante, nas direções poloidal e toroidal. Mostramos

as dimensões das sondas, os circuitos utilizados para a medidas das flutuações citadas acima, a

região do plasma em que fizemos as medidas, o arranjo das helices helicoidais e, por último, de

que forma os sinais das sondas foram digitalizados.

3.2 - ARRANJO DAS SONDAS ELETROSTÁTICAS.

O experimento de medida das características da borda do plasma foi realizado no

tokamak TBR - 1, um tokamak de pequeno porte em operação no Instituto de Física da USP

[Na-81]. O TBR - 1 possui um vaso toroidal de aço inoxidável de raio menor av = 0,11 m e

raio maior R0 = 0,30m, com 18 janelas para diagnósticos. O plasma é formado, neste

tokamak, a partir do gás hidrogênio, é confinado com um campo magnético toroidal B^ de

2 5 kG, tem um raio de a = 0,08 m, corrente de plasma entre 6 - 1 2 kA com duração entre

3 - 9 ms e temperatura de elétrons no centro de - 200 eV [Va-S9]. O raio do plasma é

limitado p(: um limitador poloidal metálico de raio a = 8 cm e espessura de 0.75 cm. A

corrente de plasma utilizada nas descargas analisadas nesta experiência foi de «• 8.5 kA com
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uma pressão de preenchimento (pressão do hidrogênio antes da descarga) de ~ 6,7 x IO"5 mbar.

A figura III.1 mostra a geometria envolvida em uma máquina tipo tokamak.

Ao descrevermos o procedimento pa•- a determinação do espectro de transporte,

concluímos que eram necessárias duas sondas eletrostáticas para fazer medidas de flutuações

de potencial ($) em diferentes posições poloidais, e uma terceira sonda eletrostática para a

medida das flutuações de densidade (íí). Entretanto, o objetivo deste trabalho é também o de

determinar a função espectral S(k.u), tanto das flutuações de potencial como das flutuações

de densidade para o número de onda k . :•$ direções poloidal e toroidal. Assim, foi necessária

a construção de mais uma sonda, que mede flutuações de densidade, perfazendo um total de

quatro sondas eletrostáticas.

Para a determinação do número de onda das flutuações e direções citadas acima,

dispusemos as quatro sondas, no vaso do tokamak, nas seguintes configurações:

o u

* P ç n n n
ee . .

L I L I

Arranjo 1 Arranjo 2

onde ér, ée e é^ são os versores que indicam as direções radiai, poloidal e toroidal

respectivamente.

Com a disposição utilizada no arranjo 1. foi possível a determinação do número

de onda das flutuaçõ-s de potencial e de densidade na direção poloidal (equação 2.2(3) ),

sendo este o arranjo utilizado também para obtenção do espectro de transporte ( equação

2.2(16) ). A disposição utilizada no arranjo 2 permitiu a determinação do número de onda

destas flutuações na direção toroidal.

As sondas eletrostáticas foram construídas de fio de tungsténio de 0.5 mm de

diâmetro e colocadas dentro de um tubo de alumina com quatro furos formando um quadrado
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•y
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Fig. II. 1 IZsquema da sonda tripla para medir <f> , <f>, e lsi.

UNHA QE CAMPO,

PLASMA.

ÂNGULO POLCHDAL,

RAK) MAIOR
DO PUSH*

Fig. 111.1 Esquema de um corte do tokamak, mostrando o sistema de coordenadas e o
campo magnético.
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de 2 mm de lado. As sondas se extendem também 2 mm para fora do tubo de alumina. Em

outro tubo de alumina foram colocados mais três fios de tungsténio, das mesmas dimensões

dos anteriores, formando uma sonda conhecida como sonda tripla.

Os dois tubos de alumina foram fixados em uma base de aço inox por meio de

uma cola de alto vácuo chamada Torr Seal. Esta base foi presa, por meio de parafusos, a um

tubo. também de aço inox, de aproximadamente 60 cm de comprimento, dentro do qual

foram conduzidos os fios de todas as sondas até o painel de conexões, e, por fim, o tubo de aço

inox foi colocado dentro de um mecanismo que faz com que as sondas se movimentem

radialmente dentro do vaso do tokamak [Sa—ST]. Fizemos medidas com este mecanismo

colocado na parte superior do vaso do tokamak, a 45° do limitador.

A figura III.2 mostra uma fotografia das sondas eletrostáticas dentro do tubo de

alumina, e este fixado à base de aço inox. A figura III.3 mostra o mecanismo utilizado para a

movimentação radial das sondas e o "Rack" com os circuitos construídos para fazer as

medidas citadas anteriormente.

As medidas foram feitas na sombra do limitador e, no máximo, um centímetro

dentro do plasma. Esta precaução foi tomada para que as sondas não fossem destruídas pelas

altas temperaturas das regiões mais internas do plasma. De acordo com a posição e a

espessura do limitador no vaso do tokamak TBR — 1, já citados, a região da sombra do

limitador compreende uma faixa entre 8 e 10,5 cm do centro do vaso, e considera-se o raio

da coluna de plasma como sendo o raio do limitador.

Como mencionado no item 2.4, a determinação da densidade e do potencial do

plasma foi feita medindo-se a corrente de saturação de ions e medindo-se o potencial

flutuante. A medida destes dois parâmetros foi feita da seguinte forma:

A corrente de saturação de íons. como o próprio nome diz. deve ser a corrente

devida predominantemente ao fluxo de íons. Para que isto ocorra, as sondas que mediram esta

corrente foram polarizadas em uni potential de, aproximadamente. - 50 V [Si—89].

O potencial flutuante é definido como sendo o potencial no qual a corrente na
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Fig. 111.2 Conjunto das sondas fixadas em uma base de aço. 1) Tubo de alumina com
as quatro sondas eletrostaticas. 2) Tubo de alumina com a sonda tripla.
3)Base de aço.

Fig. III.3 1) Mecanismo utilizado para deslocar as sondas 2) Painel de conexões
das sondas. 3) "Rack" com os circuitos de todas as sondas.
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sonda é nula (corrente de elétrons igual à corrente de ions). Assim, a medida deste potencial

foi feita por um circuito com alta impedància de entrada.

Desta forma, as quatro sondas esquematizadas nos arranjos ) e 2, ao invés de

medirem diretamente as flutuações de densidade e de potencial do plasma, mediram a*

flutuações de corrente de saturação de ions e as flutuações do potencial flutuante, enquanto

que a sonda tripla mediu o sinal médio destas grandezas e o sinal médio do potencial ç»+-

Para a medida das flutuações de grandezas do plasma, os circuitos devem

"cortar" o sinal médio, que é de baixa freqüência, e deixar passar apenas as oscilações de alta

freqüência. Assim, os circuitos que medem as flutuações citadas acima foram construídos com

filtros que permitem registrar uma banda passante de freqüências entre ~ 3 kHz e - 500 kHz.

Decidimos medir as flutuações apenas até ~ 500 kHz, pois a maior parte da potência espectral

das flutuações está bem abaixo desta freqüência [Sa-87].

A figura III.4 mostra um esquema dos circuitos utilizados para a medida das

flutuações de corrente de saturação de ions e das flutuações de potencial flutuante.

Os sinais provenientes das sondas foram "transportados" aos circuitos por meio

de cabos coaxiais do tipo RG 5SG/U (Zo = 50 íí). com capacitância de 100 pF por metro.

Para diminuir o efeito da capacitância do cabo sobre o sinal das flutuações (diminuição na

amplitude das oscilações de freqüências mais altas), o "Rack", com os circuitos, foi colocado

próximo (" 1.3 metros) ao painel de conexões das sondas. Mesmo os circuitos estando

próximos das sondas, o efeito da capacitância do cabo coaxial para a medida das flutuações de

potencial é relevante, já que o circuito que mede estas flutuações possui uma alta impedància

de entrada. Assim, para diminuir este efeito, a blindagem do cabo coaxial foi colocada na

mesma tensão da sonda; com isto. a diferença de poiencial entre a blindagem e o centro do

cabo diminui, eliminando, dentro do possível, o efeito da capariiância do cabo. Esie

procedimento de colocar o sinal da sonda na blindagem não foi utilizado para a medida das

flutuações de corrente de saturação de íons, poi? o circuito que mede esia corrente possui

baixa impedància de entrada.
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Fig. 1II.4 a) Esquema do circuito construído para a medida das flutuações da corrente
de saturação de íons. b) Esquema do circuito construído para a medida das
flutuações de potencial flutuante.
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As medidas dos sinais das sondas foram feitas também com a atuação dos campos

magnéticos helicoidais externos, para verificar a eventual influência destes campos sobre as

flutuações eletrostàticas (e como conseqüência sobre o transporte de partículas e sobre todos

os outros parâmetros que determinamos). Estes campos magnéticos helicoidais sào criados

pela corrente que passa por espiras enroladas em torno do vaso do tokamak na forma de

helices (espiras helicoidais) [Be-S6], e tém uma componente harmônica dominante da forma

cos(mff-n^) onde $ e <p são, respectivamente, os ângulos poloidal e toroidal.

Existem diferentes helicidades destas espiras que podem ser usadas. Entretanto,

para o nosso trabalho, usamos somente o arranjo com m = 4 e n = 1. ou seja, as espiras dão

quatro voltam na direção toroidal e uma volta na direção poloidal. Como nas descargas do

tokamak TBR - 1 q(a) < 5 (onde q(a) é o fator se segurança na borda do plasma, definido

como q(a) = aB ./R0Be). usamos o arranjo helicoidal com m = 4 / n = 1 por ser esta

combinação a que cria campo magnético ressonante na região com q = m/n = 4. que está

dentro do plasma. Para correntes helicoidais Ih cujas magnitudes são da ordem de

I b / l p 2 1% (onde Ip é a corrente de plasma), criam-se flutuações do campo magnético Be

(ABe) da ordem das oscilações do plasma, e, como conseqüência, cria-se uma região - dita

ergódica - com linhas caóticas de campo magnético na região mencionada [He-91, Fe-88,

Mc-90]. Assim, a corrente que passa pelas espiras helicoidais foi escolhida como sendo * 2%

da corrente de plasma para que obtivéssemos um maior grau de "caotização" das linhas de

campo magnético. Não utilizamos valores de corrente helicoidais maiores do que este. devido a

limitações experimentais (aniquilarão da corrente de plasma).

Os sinais provenientes dos vários diagnósticos instalados no tokamak T B R - 1

sào digitalizados por um sistema CAMAC de conversão análogo-digital. transportados a um

computador e. finalmente, armazenados em disquetes [Fa-89]. Para os sinais provenientes dah

sondas, utilizamos módulos digitalizadores modelo Le Cioy WD2264. cuja resolução é de oito

bits. operando com. no máximo, quatro canais ativou, cada qual com uma freqüência do

amostragem de 1 MHz e 0.512 V de amplitude máxima dos sinais de entrada. Esta
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freqüência de amostragem de 1 MHz é a freqüência mínima para se evitar o efeito de

"aliasing" [Pr-88], já que os circuitos que medem flutuações, o fazem até ~ 500 kHz (teorema

de Nyquist). A figura 1115 mostra um diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados

utilizado para o registro dos sinais das sondas eletrostaticas.



29

ai

2

Ttu

m

1

6

MEMÓRIA

LE CROV
• •OOA

L

M H N n M M
MOMAM^EL

L I CROV
ttOl

0I9ITALIZA00R

LE CROY

WD

MTIRFACf
CAMAC/
IRM-AT

INOVAI

I

IMIMKBE
DISCO

FLEXÍVEL

Fig. III.5 Diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados utilizados para o
registro dos sinais das sondas eletrostáticas.
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CAPITULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO.

4.1 - INTRODUÇÃO.

Neste capítulo mostramos os sinais padrões que caracterizam o pulso de plasma

do tokamak TRB - 1, os sinais obtidos com as sondas eletrostáticas (sinais das flutuações de

corrente de saturação de íons e das flutuações de potencial flutuante) e os obtidos com a sonda

tripla (perfil médio da corrente de saturação de íons, do potencial flutuante e do potencial

ç>,). Apresentamos de que maneira foi feita a análise dos dados obtidos para a determinação

dos perfis radiais dos níveis relativos das flutuações de densidade e de potencial (nível destas

flutuações normalizados pelos respectivos valores médios), do perfil radial da temperatura, do

espectro de transporte Tr(u?) e da função espectral S(k,u>). Com o perfil radial do valor

médio da densidade, foi possível determinarmos a constante de decaimento radial An, e, com

este valor, obtivemos o coeficiente de difusão perpendicular ao campo magnético toroidal

previsto por um modelo cilíndrico (modelo que admite um regime estacionário e simetria

cilíndrica [Si-89]). Este coeficiente de difusão é depois comparado ao coeficiente obtido pelo

modelo empírico de Bohm, que considera o nível de turbulência do plasma, e ao coeficiente de

difusão determinado a partir do fluxo total de partículas na borda do plasma. Na seqüência,

mostramos os resultados da análise espectral dos sinais de flutuações obtendo as funções

espectrais descritas no item 2.2. a função espectral S(k.u;) para o número de onda k das

flutuações de densidade e de potential flutuante nas direçôe? poloidal e toroidal, o perfil radial

da velocidade de fase, das flutuações citadas acima, com e sem a atuação do campo magnético

helicoidal ressonante (CHR). e. por fim. o espectro de transporte e o perfi! radial do

transporte total de partículas também com e sem a atuação dos CHR.



4 2 - MEDIDAS OBTIDAS COM OS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS

No tokamak TRB - 1 existem diversos diagnósticos empregados para '• '^vula

de perfis e parâmetros do plasma, sendo que alguns deles são permanentes para i*K:;;s **

descargas, pois são os diagnósticos utilizados para medir os sinais que caracterizam «• P«'Sv< " e

plasma (sinais padrões). Entre todos os diagnósticos permanentes, os mais important» r-»va °

nosso trabalho, foram os que mediram: a corrente de plasma — para a determi»'K>"' " °

intervalo de tempo no qual tem-se um "plateau" de corrente (corrente aproxiin:»»fc»nirute

constante); a tensão de enlace - na qual podemos observar a ocorrência de disrupt"1^ I>0

plasma; os raios-X duros - para observarmos o intervalo de tempo no qual a emis••«"»•• l'*>sta

radiação é nula ou muito pequena; e as posições horizontal e vertical da coluna d>> |>l*>sllia-

Todas estas medidas foram monitoradas para verificarmos a reprodutibilidade dos |»"ls%»> de

plasma. Os pulsos nos quais não observamos um "plateau" na corrente de plasm» • o l " u m

intervalo de tempo da ordem de 4 ms ou observamos a emissão de raios - X duros »|lll%!! " e

4 ms, foram desconsiderados, ou seja, nem os sinais padrões nem os sinais das son»l»s f«»ram

digitalizados.

A figura IV.l mostra os sinais descritos acima para um pulso de i»li«*>»a n 0

tokamak TBR - 1 , e também o sinal da corrente nas espiras helicoidais, mostrando o valor da

corrente e o intervalo de tempo na qual ela atuou.

Como já citado, as quatro sondas eletrostáticas, que foram dispostas no~ «••' a l lJ0S

1 e 2 (item 3.2), mediram flutuações de potencial flutuante e de corrente de saturaçã" «'• 'MIS '

e a sonda tripla mediu o perfil médio destes parâmetros do plasma e mais o perfil >»"'•••'" °°

potencial <t>+. A figura 1V.2 mostra sinais típicos das flutuações eletrostáticas med>'lílS H a s

quatro sondas e a figura IV.3 mostra sinais da sonda tripla.

A densidade do plasma é determinada, a partir da corrente de saturaçS'' ''#' ' " n s '

com a utilização da equação 2.4(1). Nesta equação, admitimos a área A como M'»"'°
 a
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própria área da sonda (A ~ 3,14 m'6 para as dimensões das sondas utilizadas: diâmetro de

0,5 mm e comprimento de 2 mm), consideramos a temperatura dos íons duas vezes maior do

que a dos elétrons (Tj = 2Te), conforme verificado em medidas anteriores na borda do

plasma [Si—89] e f(Tj/Te) = 0,7 [Si—89]. Desta forma, a equação 2.4( 1) torna-se:

no(m-3) = l,67xl020Isi(A)[Te(eV)]'* . 4.2(1)

O potencial do plasma é obtido com a medida do potencial flutuante através da

equação 2.4(3):

+ 2,8Te(eV) . 4.2(2)

Esta equação é válida para a determinação do perfil do potencial do plasma, através da

medida do perfil do potencial flutuante feita pela sonda tripla (figura IV.3b).

Supondo que as flutuações de temperatura dos elétrons são desprezíveis [Le-S4],

consideraremos que as flutuações do potencial flutuante ç»f são resultantes somente das

flutuações do potencial do plasma pp . ou seja, consideraremos que $f = <pp, e que as

flutuações de densidade são proporcionais somente às flutuações da corrente de saturação de

íons (n * T6i).

A temperatura dos elétrons é determinada a partir da equação 2.4(4):

Te(eV) = — i - _ [ * + ( V ) - 0 f ( V ) ] 4.2(3)

onde potenciais típicos ç> e ç>,, para uma determinada posição, são mostrados nas figuras

IV,3b e IV.3c. Com estes sinais, determinamos o perfil temporal da temperatura dos elétrons,

apresentada na figura IV.4. Como, para este trabalho, consideramos as flutuações de

temperatura desprezíveis, consideramos o valor de Tf. para a determinação da densidade do
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plasma e suas flutuações ( equação 4.2(1)) e para a determinação do potencial do plasma

( equação 4.2(2)), como sendo a média da temperatura no intervalo de tempo utilizado para a

análise dos sinais (item 4.3).

4.3 - DETERMINAÇÃO DAS FLUTUAÇÕES DE

POTENCIAL E DENSIDADE.

Para a análise do sinais dos parâmetros do plasma medidos pelas sondas eletros

táticas, consideramos apenas o sinal compreendido num intervalo de tempo no qual a corrente

de plasma é aproximadamente constante ("plateau" da corrente de plasma) e no qual a

emissão de raios - X duros é muito baixa (vide figuras IV.la e IV.lc)

A determinação dos níveis das flutuações (T) dos parâmetros do plasma medidos

é feita utilizando-se a expressão [Rh-89]:

T = <(i-l)2>

onde < • • • > representa uma média no tempo e T representa as flutuações de densidade ou de

potencial flutuante. Esta média não pode ser feita sobre todo o intervalo de tempo escolhido

da descarga, porque, neste caso. não seria possível distinguir o nível das flutuações. Por isso. o

procedimento utilizado para a determinação dos níveis das flutuações foi o de dividirmos os

sinais de flutuações em 31 intervalos adjacentes com 12S pontos cada para dois pulsos

diferentes perfazendo um total de 62 realizações. Assim, o valor da flutuação T. para cada

intervalo de 128 pontos, será dado por:
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30-
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Fig. IV.4 Perfil da temperatura dos elétrons em função do tempo para as sondas na
posição r = 7,9 cm.
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128

128

Como a freqüência de amostragem utilizada para a digitalização dos sinais foi de 1 MHz,

então os 128 pontos representam um intervalo de tempo de 128 JIS.

Para a determinação dos valores médios do potencial e da densidade do plasma,

utilizamos o mesmo procedimento descrito acima, no que diz respeito à divisão dos sinais em

62 intervalos de 128 pontos cada, e fizemos uma média dos valores dos 128 pontos para cada

intervalo.

Com os valores das flutuações de densidade e de potencial de plasma (medidos

pelas quatro sondas eletrostáticas) e os seus valores médios (medidos pela sonda tripla), para

as medidas feitas em diferentes posições radiais, foi possível a determinação do perfil radial

destes parâmetros, bem como, dos níveis relativos das flutuações (flutuações do potencial

flutuante e da densidade do plasma normalizados pelos seus respectivos valores médios).

Na figura IV.4 mostramos o perfil temporal da temperatura dos elétrons para as

sondas na posição r = 7,9 cm. O perfil radial desta temperatura foi determinado da mesma

forma para cada posição radial escolhida. A figura IV.5 mostra o perfil radial da temperatura

dos elétrons. Na figura IV.6 temos o perfil radial do potencial do plasma <<p>, o nível

relativo das flutuações de potencial # /<0>, o nível das flutuações do potencial flutuante $

e o nível das flutuações da energia eletrostática e# normalizado pela energia térmica das

partículas KTe. Na figura IV.7 é apresentado o perfil radial da densidade do plasma <n>, o

nível das flutuações de densidade n e o nível relativo destas flutuações n /<n>.

O perfil radial da temperatura dos elétrons mostra um aumento do valor da

temperatura à medida que o raio diminui, o que já era previsto, pois a temperatura no centro

da coluna de plasma é maior do que na borda [Va-89, Si—89]. As barras de erro estão

relacionadas ao desvio do valor médio. O ajuste de uma curva exponencial entre r = 7,0 cm e

r = 8,5 cm, determinou uma constante de decaimento da temperatura aproximadamente igual
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a l cm.

O nível das flutuações de potencial flutuante, bem como o valor médio do

potencial do plasma, também aumentam com a diminuição do raio. Entretanto, como o valor

do potencial aumenta mais rapidamente, o perfil do nível relativo das flutuações de potencial

apresenta um valor máximo de ~ 0,3 entorno de r = 7,6 cm, ou seja, nesta região o nível das

flutuações é 309Í do valor médio do potencial. O perfil de e$/KTe também possue o mesmo

comportamento, entretanto, o valor máximo está em r = 7,9 cm, portanto, próximo ao

limitador (que está em r = 8,0 cm). As barras de erro nas figuras IV.6 e IV.7 referem-se a

desvios devidos à utilização de várias descargas. Este tipo de comportamento para o perfil

radial do potencial do plasma e do perfil radial de e#/KTe. também foi encontrado em outros

tokamaks [Ri-89, Hi-89].

A figura IV.7 mostra que a densidade do plasma, bem como as suas flutuações,

aumentam com a diminuição do raio do plasma, mas o nível relativo das flutuações da

densidade aumentam com o aumento do raio (para fora do plasma), o que também foi

verificado em outras máquinas [Ri-89, Hi-89].

Considerando o perfil radial da densidade média como sendo exponential,

podemos determinar a constante de decaimento da densidade An. Para o perfil obtido,

consideramos duas regiões, a interna ao limitador e a externa ao mesmo, e a constante An

determinada foi a constante média dos valores obtidos nestas duas regiões. O valor obtido foi

An 11,13 cm. Com este valor podemos calcular o coeficiente de difusão na borda do plasma

através de uma equação deduzida por um modelo que considera o plasma estacionário e com

simetria cilíndrica [Si—89]:

C A2

D = — — - . 4.3(1)

onde C'ga é a velocidade acústica ióniea dada por:



43

KIT, + T,) j
~ V S T I '

que. para Tj/Te = 2 e para Te(r = a) = 9 eV, é ~ 54 x IO3 m/s .An é a constante de

decaimento da densidade, Àn = l,13cm, e Lc é o percurso médio percorrido por uma

partícula, ao entrar na região da sombra do limitador, antes de bater no limitador, dada por

Lc = jrR0, onde Ro é o raio maior do tokamak (Ro = 0,3 m). Com estes valores temos que:

D o i 3,7 nr-s'1 . 4.3(2)

Os modelos clássico e neo-clássico podem ser utilizados para a determinação do

coeficiente de difusão, sem levar em conta o nível de turbulência do plasma. Entretanto, o

grau de turbulência na borda do tokamak é particularmente intenso, como comprovado

também pelos nossos resultados, e o transporte de partículas e energia aumenta com o nível da

turbulência. Nas situações em que este nível é elevado, pode-se empregar a fórmula empírica

proposta por Bohm [Bo-49] onde o coeficiente de difusão na borda do plasma é expresso por:

T.(eV)
D*[m2*-1) = 6.25 x IO"2 . 4.3(3)

B,(T)

Para o caso considerado, T^r = a) = 9 eV e B^ = 0,4 T. temos:

D® i 1,4 iir-s'1 . 4.3(4)

Se na borda do plasma tivéssemos o mesmo coeficiente de difusão previsto pela

relação de Bohm. teríamos um decaimento de densidade dado por ( equação 4.3(1)):



44

An B= ( i ) ? 0,7 cm . 4.3(5)

Para fins de comparação com outras máquinas, foram colocados num gráfico

(figura IV.8) os valores medidos dos decaimentos de densidade (An) contra os valores previstos

pela relação de Bohm (An ) para diversas máquinas [St-87]. A linha cheia representa pontos

para os quais a difusão de partículas é a prevista pela relação de Bohm, para pontos acima

dessa linha o coeficiente de difusão medido é maior do que o previsto por esta relação.

Outra forma de se calcular o coeficiente de difusão é a partir do fluxo total de

partículas perpendicular ao campo magnético toroidal, medido na borda do plasma, que será

determinado no item 4.5.

4.4 - ANÁLISE ESPECTRAL DOS SINAIS DE FLUTUAÇÕES DE

DENSIDADE E DE POTENCIAL.

Para procedermos a análise espectral dos sinais das flutuações de densidade e do

potencial flutuante, utilizamos o mesmo procedimento de "fatiar" os sinais destas flutuações

da mesma maneira descrita no item anterior.

No item 2.2 definimos os auto-espectros de potência e espectro de potência

cruzado dos sinais g,(t) e g2(t), considerando que estes sinais são contínuos no tempo.

Entretanto, isto não ocorre no caso em que os sinais são digitalizados, para uma posterior

análise computacional. Neste caso, os sinais são compostos por pontos discretos, pois são

digitalizados por um tempo de amostragem (tg) pré-definido (t5 = 1 /ÍS para o nosso caso), e

passam a representar cada instante de tempo t através da relação: t = ntj,, onde n

representa o n-ésimo ponto do sinal digitalizado. O mesmo ocorre no espaço das freqüências,



45

5

l a

2

1

0

I

—

—

—

#0ITE (1)
#TCXT.

1
mm • • S

1

#TEXTOH

1

1

—

—

I

2
(cm)

Fig. 1V.8 Decaimento radial da densidade (An) em função do valor previsto pela

relação de Bohm (AnB) para diversos tokamaks [St-87].



46

onde cada ponto discreto passa a representar a freqüência f através da relação: f = lAf onde

Af é o elemento de freqüência mínimo no espaço das freqüências, e é dado por: Af = l /T

onde T = Ntg é o período de tempo considerado, nos sinais das flutuações, para a

determinação dos espectros de potência. Como, no nosso caso, "fatiamos" os sinais em 62

intervalos de 128 pontos, então, N = 128, o que implica T = 128 /ÍS e Af a 7,8 kHz.

Como conseqüência da necessidade de lidar com um número finito de dados,

temos o truncamento de uma forma de onda discretizada, no domínio do tempo, que têm,

como conseqüência, componentes adicionais de freqüências, no domínio da freqüência. Para

diminuir a contribuição destas componentes adicionais, multiplicam-se os dados por uma

função "janela" apropriada. No nosso caso adotamos a janela de Hanning.

A estimativa do auto-espectro de potência, bem como das demais funções

espectrais citadas no item 2.2, é feita considerando-se uma média dos auto-espectros

referente a cada um dos 62 intervalos considerados para a análise dos sinais, ou seja, o

auto-espectro de potência é obtido da seguinte forma:

7 T I |G'k'W|2 l = l ,2, . . -£_-l 4.4(1)
M *™ 2

onde M = 62. G [1] é a k-ésima transformada de Fourier discreta, referente ao k-ésimo

intervalo g ( k ) [n], dada pela equação 2.2(17).

Na equação 4.4(1). o fator 2 é devido à simetria do espectro de potência em

relação à 1 = N/2. Este fato pode ser verificado a partir da equação 2.2(17). Considerando

1 = N - 1 . pode—se mostrar que:

e portanto,



|G[1]|2= |G[N-1] | 2 . 4.4(2)

A equação 4.4(2) mostra que o valor da potência espectral para os valores de freqüência

associados a 1 = 1 e 1 = N - 1 são iguais, o mesmo ocorrendo para 1 = 2 e 1 = N - 2. l = 3 e

1 = N - 3 e assim por diante. Deste modo, o espectro de potência cruzado foi determinado

pela expressão:

9 V ' • * ) * • < k)

P12M = —— > G, [1]G2 [1] 4.4(3a)
M ^

ko
ou

PwW = |P«P]| «^«(tf) , 4.4(3b)

de onde determinamos o espectro de fase cruzado 9x7(u:). O espectro de coerência foi

determinado considerando os valores médios dos espectros de potência Pn[l] P22[l] e P^M1

4.4(4)
( P u l l ] P22W

No caso de M realizações para a determinação dos espectros de potência, a

variância para os valores calculados é inversamente proporcional a M [Sm-74]. ou seja.

quanto maior o número de intervalos melhor é a estimativa dos espectros de potência.

Utilizando o procedimento descrito acima, determinamos as funções espectrais

das flutuações de potencial flutuante e de densidade do plasma, para as sondas dispostas de

acordo com o arranjo 1, mostrado no item 3.2 (onde duas das quatro sondas mediram

flutuações de potencial flutuante em diferentes posições poloidais. e outras duas mediram

flutuações de densidade também na mesma direção), para as sondas nas várias posições

escolhidas. A figura IV.9 mostra o auto-espectro das flutuações de potencial flutuante Po<; e



das flutuações de densidade P n n para r = 7,9 cm. Nesta figura observamos que a maior parte

da potência espectral, para ambas as flutuações, está abaixo de 250 kHz, isto significa que as

oscilações predominantes (de maior amplitude) nestes sinais possuem freqüências abaixo deste

valor. Este tipo de comportamento foi observado para as flutuações citada? acima, nas

medidas feitas em todas as posições radiais. Para posições mais afastadas do plasma as

oscilações de potencial flutuante predominantes possuem freqüências muito menores do que

nas posições mais internas, enquanto que para as oscilações de densidade, os valores de

freqüência predominantes não se alteram significativamente para dentro e para fora do

plasma.

Na figura IV.10 temos o espectro de fase cruzado entre as flutuações de densidde

e as flutuações de potencial flutuante #C4t> e o número de onda ke das flutuações de potencial

flutuante na direção poloidal, calculado pela relação 2.2(3), onde Ar = 0,2 cm. Estes são os

dois parâmetros que determinam o sinal do espectro de transporte ( vide equação 2.2(16)) e,

portanto, a direção do fluxo de partículas. A figura IV.ll mostra o espectro de coerência entre

as flutuações de potência] flutuante 7 ^ , medidas por duas das quatro sondas eletrostáticas, o

espectro de coerência entre as flutuações de densidade 7nn, medidas pelas outras duas sondas,

e o espectro de coerência entre as flutuações de potencial e de densidade 7 ^ . Podemos

observar que a coerência entre as flutuações de potencial flutuante é alta para valores de

freqüência abaixo de * 100 kHz. A coerência entre as flutuações de densidade é também alta

para valores de freqüência abaixo de ~ 150 kHz; entretanto, a coerência entre as flutuações de

potencial flutuante e as flutuações de densidade é baixa para todo o espectro de freqüências.

Este tipo de comportamento, coerência alta entre as flutuações de potencial flutuante e entre

as flutuações de densidade e coerência baixa entre as flutuações de potencial e as flutuações de

densidade, foi observado para as medidas feitas em todas as posições radiais.

A análise espectral dos sinais das flutuações foi também utilizada para a

determinação da função espectral S(k,u>), em função da freqüência e do número de onda,

segundo o procedimento descrito no item 2.3. Esta função espectral foi determinada para as
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flutuações de densidade e para as flutuações de potencial flutuante com o número de onda k

destas flutuações nas direções poloidal e toroidal. Para isto, a medida das flutuações acima foi

obtida com as sondas dispostas nos arranjos 1 e 2 descritos no item 3.2. A figura IV. 12 mostra

a função espectral S(k,u>) das flutuações de densidade e das flutuações de potencial flutuante,

com o número de onda destas flutuações na direção poloidal (arranjo 1), para uma posição em

que as sondas estão fora do plasma (r = 8,8 cm) e para uma posição em que as sondas estão

dentro do plasma (r = 7,0 cm), e a figura IV.13 mostra as curvas de nível referente aos

espectros S(k,u>) da figura anterior. Nestas figuras, podemos observar que a potência

espectral, tanto das flutuações de potencial flutuante quanto das flutuações de densidade, se

distribui para diferentes valores do número de onda e da freqüência, caracterizando um regime

turbulento. A potência espectral das flutuações de potencial flutuante dentro do plasma se

distribui para valores de freqüência maiores do que para estas flutuações fora do plasma, como

já foi comentado anteriormente, e, nas duas posições, esta potência se distribui,

predominantemente, para valores do número de onda positivos. Com relação às flutuações de

densidade, a maior parte da potência espectral, nestas duas posições, se distribui para valores

de freqüência até ~ 120 kHz, mas para valores do número de onda com sinais opostos. Isto

indica que as ondas que formam as flutuações de densidade tendem a inverter o sentido de

propagação na direção poloidal com a diminuição do raio do plasma.

Na figura IV.14, temos a função espectral S(k.u>). também das flutuações de

densidade e do potencial flutuante, para medidas realizadas com as sondas eletrostáticas nas

mesmas posições anteriores (r = 7.0 cm e i = 8.8 cm), só que. com o número de onda das

flutuações na direção toroidal (arranjo 2). na figura IV.15 temos as curvas de nível referentes

a estas funçôe? espectrais. Nestas figuras podemos observar que. no caso das flutuações de

densidade, nas posições mais internas, a potência espectral se distribui em vma faixa de

números de onda mais larga do que nas posições mais externas, porém, para valores de

freqüência parecidos ~ 150 kHz. tendo um comportamento semelhante, à função espectral em

que v número de onda está na direção poloidal. Para as flutuações de potencial flutuante, na
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direção toroidal, a potência espectral, em r = 7,0 cm, se distribui para valores maiores de

freqüência do que em r = 8,8 cm, concentrando-se numa faixa de números de onda bastante

estreita. Este comportamento da função espectral S(k,w) das flutuações de potencial

flutuante para a posição r = 7,0 cm é bastante diferente daquele encontrado, para a mesma

posição, no caso em que o número de onda está na direção poloidal. Isto significa que as ondas

que se propagam na direção toroidal possuem comprimentos de onda maiores que os das ondas

que sé propagam na direção poloidal. O mesmo comportamento foi também encontrado para

as outras posições dentro do plasma. Este mesmo efeito também foi verificado em outros

tokamaks [Le-84]. Verificou-se que a atuação dos campos magnéticos helicoidais externos não

modificou o perfil das funções espectrais S(k,ar) para as duas direções consideradas.

A partir da função espectral S(k,u?) das flutuações de densidade e de potencial

flutuante, com o número de onda na direção poloidal, calculamos a velocidade de fase média

destas flutuações, na mesma direção, utilizando-se a expressão 2.3(1). A figura IV.16 mostra

o perfil radial desta velocidade de fase das flutuações citadas acima, com e sem a atuação dos

campos magnéticos helicoidais externos (CHR). Nesta figura observamos que a atuação destes

campos fez aumentar o valor da velocidade de fase das flutuações de densidade para as

posições mais internas no plasma, mas para as demais posições, os valores da velocidade de

fase mantiveram a a mesma tendência do que sem a atuação dos CHR. Na velocidade de fase

das flutuações de potencial a atuação dos CHR tende a alisar os valores desta velocidade para

algumas posições internas ao plasma, mas para as demais posições foi mantida a mesma

tendência do que sem os CHR.

Na análise da função espectral S(k,u?) das flutuações de densidade, para o

número de onda na direção poloidal, em r = 7,0 cm e em r = 8,8 cm, tivemos uma indicação

de que as ondas que se propagam nesta direção invertem o sentido de propagação com o

aumento do raio do plasma. Na realidade, esta mudança no sentido de propagação das ondas

foi verificada somente na posição r = 8,8 cm (r/a =1,1) onde a velocidade de fase é negativa,
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e, durante a atuação dos CHR, nas posições r = 8,5 cm (r/a * 1,06), r = 8,8 cm (r/a = 1,1) e

r = 9,1 cm (r/a £ 1,14), nas quais o valor da velocidade de fase também é negativa. Esta

mudança de sinal também foi verificada na velocidade de fase das flutuações de potencial

flutuante com e sem os CHR, também para as posições mais afastadas do plasma, e com a

atuação dos CHR, para uma posição na sombra do limitador, próxima à borda do plasma.

Com a mesma função espectral S(k,u) obtivemos: a relação de dispersão

estatística k~(u?) e sua largura espectral ak(u?) dados, respectivamente, pelas equações 2.3(3)

e 2.3(4), e as quantidades análogas <D(k) e a j k ) dados, respectivamente pelas equações

2.3(5) e 2.3(6). A figura IV.17 mostra as funções k~(u;) e ok(u) para as medidas de

flutuações de densidade e de potencial, e a figura IV.18 mostra as funções ü(k) e ou(k)

também para as medidas de flutuações de densidade e de potencial, ambas em r = 7,9 cm.

Deduzimos destas figuras que o nivel de turbulência das flutuações é elevado, já que os valores

do desvio ok(a>). para ambas as flutuações, são maiores do que os valores de k~(u?). Com

relação aos valores de ob(k), observamos que estes são da mesma ordem dos valores de õi(k)

para a faixa de número de onda nos quais concentra-se a maior parte da potência espectral:

- 3,5 cm'1 < k < 3,5 cm'1.

A medida do comprimento de correlação e do tempo de correlação das flutuações

são dados, respectivamente, por: { ak(u?) }~l e { c j k ) }"'. O tempo de correlação, calculado

desta maneira, pode ser comparado com o tempo de correlação (rc) das flutuações,

determinado a partir da função de auto-correlação, dada por:

R(r) = < T ( t ) ? ( t + r ) > , 4.4(6)

onde <• • •> representa uma média de valores no tempo, e T indica as flutuações de potencial

ou de densidade. Definimos o tempo de correlação rc como o tempo no qual o valor da

auto-correlaçâo, normalizada pelo seu valor máximo R/Ro cai de l/e.

Este tempo de correlação rc também é um indicativo da turbulência das
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flutuações. Se este valor for baixo, significa que as flutuações estão correlacionadas durante

um intervalo de tempo também baixo, ou seja, temos um nível de turbulência grande. Por

outro lado, se rc for alto, significa que as flutuações estão correlacionadas num intervalo de

tempo também alto, ou seja, o nível de turbulência das flutuações é mais baixo. A tabela IV. 1

mostra os tempos de correlação calculados das duas maneiras descritas acima, e também os

comprimentos de correlação e os valores de ok e de au , tanto das flutuações de potencial

flutuante quanto das flutuações de densidade, para diferentes posições radiais.

TABELA IV.]

Posição rc $ rcí! o^ 1/CTU ak l /a k o v l/au ok l / o k

7,0 6,0 6,0 1.14 8,7 2.1 0,48 1,14 8,7 1,9 0,53

7,3 8,5 7,0 1,17 8,5 2,1 0,48 1,18 8,4 2,0 0,50

7,6 7,0 6,0 1,17 8,5 2.0 0,52 1,15 8,7 1,8 0,55

7,9 12.0 6,0 0.69 14.0 2,6 0.38 1,20 8.3 1.5 0,67

8,2 12,0 7,0 0,70 14,0 2,6 0.38 1,21 8,2 1,5 0,67

8,5 12,0 6.0 0.74 13.0 2.5 0,40 1,10 9,1 1,2 0,83

Obs.: Os valores médios ok a t foram determinados para freqüências até 150 kHz. As

unidades de rcjj TC^ e de 1/cr̂  são em //s, as de ok são em cm"1, as de o t sãoenil0 r jHz

e a posição está em cm.

Podemos observar que o tempo de correlação das flutuações de potencial

aumenta, com o aumento do raio. indicando que a turbulência destas flutuações diminui nesta

direção. Já o tempo de correlação das flutuações de densidade permanece praticamente

inalterado em toda* as posições radiais, ou seja. o nível da? turbulências destas flutuações não



se altera com a diminuição do raio do plasma. Os valores de ok das flutuações de densidade

são menores que os valores de ok das flutuações de potencial para medidas fora do plasma,

tendendo a se tornarem iguais dentro do plasma. Já os valores de ofc se comportam de forma

inversa para posições fora do plasma, tendo valores maiores para as flutuações de densidade, e

tendo os mesmos valores das flutuações de potencial dentro do plasma. O comportamento do

tempo de correlação, dado por { o^ J"1 para as flutuações de potencial cresce no sentido para

fora do plasma enquanto que os valores de { o^ }"' das flutuações de densidade variam muito

pouco em todas as posições radiais, mostrando as mesmas características obtidas com a função

de correlação.

4.5 - TRANSPORTE DE PARTÍCULAS NA BORDA DO PLASMA.

No item 2.2 descrevemos o procedimento para a determinação do espectro de

transporte e do fluxo total de partículas induzido por flutuações de densidade e de potencial

flutuante. De acordo com o procedimento descrito neste item, utilizamos os sinais destas

flutuações "fatiados" em 62 intervalos de 128 pontos. De cada um destes intervalos calculamos

o espectro de transporte dado pela equação 2.2(24) e. posteriormente, determinamos o valor

médio destes espectros ( equação 2.2(25) onde M = 62). A figura IV.19 mostra o espectro de

transporte médio obtido para medidas feitas na posição r = 7,9 cm. Neste espectro podemos

observar que a potência está concentrada para valores de freqüência < 150 kHz. Isto significa

que a maior parte do transporte é induzido pelas flutuações de densidade e de potencial

flutuante com componentes de freqüência nesta faixa. Este mesmo comportamento do

espectro, em termos da faixa predominante de freqüência, foi encontrado para as medidas

feitas em todas as posições das sondas.

Para obtermo? o fluxo total de partículas utilizamos a equação 2.2(20). que é a sorna de
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Fig. IV.19 Espectro de transporte de partículas para a posição r = 7,9 cm.



todos os valores do espectro de transporte em todas as freqüências. Refazendo-sc este

procedimento para todas as posições radiais, nas quais foram feitas medidas, obtivemos o

perfil radial do fluxo total de partículas induzido por flutuações. A figura 1V.20 mostra este

perfil para o caso em que as flutuações estavam sob o efeito dos campos magnéticos helicoidais

ressonantes (CHR) e para o caso em que estes campos não estavam presentes.

O perfil radial do transporte de partículas sem os CHR mostra uma tendência de

aumento deste transporte na direção do limitador (r/a = 1,0), entretanto, no ponto

r = 7,9 cm (r/a = 0.9S) houve uma diminuição grande no valor do transporte, para o qual

ainda não encontramos explicação. Encontramos, também, valores negativos do transporte

para posições mais afastadas do plasma, indicando, um transporte na direção radial para

dentro do plasma.

O perfil radial do fluxo de partículas com a atuação dos CHR modificou a tendência do

valor máximo próximo ao limitador e passou a ter um comportamento no qual a maioria dos

valores aumentam de fora para dentro do plasma até a posição r = 7,3 cm (r/a = 0,91),

inclusive com o aumento do transporte na posição r = 7,9 cm.

A partir do valor do transporte de partículas na borda do plasma T, e do gradiente da

densidade, também calculado na borda (|dn/dr|r=a) do plasma, podemos calculaT o

coeficiente de difusão na direção radial, dado'por:

v ar Jr=a

O valor obtido foi:

Dx s 1,7 m2-*"1 . 4.5(2)

Este valor está próximo ao calculado pelo modelo de Bohm:
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Dj £ 1,4 m^s1 . 4.5(3)

O fluxo radial de energia, devido aos elétrons, pode ser escrito como a soma do

fluxo de energia por convecção qconv e o fluxo de energia por condução qcond que são dados,

respectivamente, por [Ri-89]

= ~2 K Te T , 4.5(4)

4.5(5)

onde consideraremos T como sendo o fluxo de partículas induzido por flutuações de

densidade e de campo elétrico Êe . A contribuição das flutuações de Ê^ * Be / B^ para o

transporte de partículas é despresível já que |Ice| > > lE^I e, portanto, Êe > > Ê^. Com os

dados obtidos neste trabalho, foi possível somente a determinação do fluxo de energia por

convecção, pois, para o cálculo do fluxo de energia por condução, seria necessária a medida das

flutuações da temperatura dos elétrons Te em todas as faixas de freqüência, o que não foi

feito. O valor do fluxo de energia por convecção calculado no limitador foi de:

iconv
= L4xlO-2Watt.cm-2 . 4.5(6)

Este valor é cerca de 100 vezes menor daquele obtido em outro tokamak de médio

porte [Ri-89], porém com condições de densidade superiores ao nosso.



CAPÍTULO V

CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTO FUTURO.

5.1 - CONCLUSÕES.

Neste capítulo são indicadas as principais conclusões deste trabalho:

A borda do plasma mostra-se fortemente turbulenta com flutuações

consideráveis no potencial e na densidade do plasma.

Os níveis relativos das flutuações n/<n> são maiores na região da sombra do

limitador do que no interior plasma, enquanto que e$/KTe é maior na borda do plasma.

Embora n/<n> e e$/KTe sejam comparáveis em magnitude, seus perfis radiais são

diferentes. O nível relativo das flutuações de densidade medidas por duas sondas na direção

poloidal não varia significativamente. O mesmo ocorre para o nível relativo das flutuações de

potencial # /<#>. A coerência entre flutuações de potencial, medidas por duas sondas, ou

entre flutuações de densidade, medidas também por duas sondas, é muito maior que a

coerência entre flutuações de densidade e de potencial. A coerência , entre flutuações de

mesma espécie, é sempre maior até 150 kHz e cai rapidamente para altas freqüências.

A fase entre as flutuações de potencial ou entre as flutuações de densidade é

próxima de 0o, já o ângulo de fase entre as flutuações de potencial e as flutuações de

densidade varia até aproximadamente 90° e é maior para as posições mais internas do plasma.

O espectro S(k,w), na direção poloidal, para flutuações de potencial é

praticamente idêntico, para posições internas ao plasma, ao das flutuações de densidade. Em

ambos os casos eles se apresentam largos e assimétricos em relação ao eixo k = 0. A potência

das flutuações está concentrada em freqüências < 150 kHz e número de onda no intervalo

- 3,5 cm"1 < ke < 3,5 cm'1. O espectro S(k,u?) para o número de onda na direção toroidal



para flutuações de potencial se mostra muito mais fino e simétrico com relação ao eixo

k^ = 0, isto implica que os comprimentos de onda e comprimentos de correlação das

flutuações de potencial são consideravelmente maiores ao longo do campo magnético que

através dele. As superfícies de nível destes espectros mostram, claramente, propriedades

dispersivas diferentes da turbulência nas direções poloidal e toroidal.

A quantificação das propriedades dispersivas é dada por £(«;), ok(u), õ)(k) e

o j k ) e as larguras, apresentadas na tabela IV.l, mostram uma grande dispersão em k e u/.

O tempo de correlação para as flutuações de potencial aumenta na direção para fora do

plasma, ao passo que esse tempo para as flutuações de densidade permanece praticamente o

mesmo em toda a região estudada. O valor do ok para flutuações de densidade apresenta-se

menor que o das flutuações de potencial para medidas fora do plasma. O o b se comporta de

forma inversa. Os o^1 para flutuações de potencial e para flutuações de densidade mostram o

mesmo comportamento que o obtido utilizando a função de correlação.

A velocidade de fase foi determinada para as flutuações de potencial e de

densidade mostrando valores semelhantes para o caso com e sem a atuação dos campos

magnéticos helicoidais ressonantes O perfil radial da velocidade de fase das flutuações de

potencial está na direção da deriva diamagnética e há indícios de mudança de direção na

região do limitador e próximo ao vaso.

O comprimento df escala (constante de decaimento exponential) da densidade na

borda do plasma é L n í 1,13 cm.

O perfil da temperatura varia em função do raio e é praticamente constante a partir do

limitador, o comprimento de escala na primeira região é de L £ 1 cm.

Fluxos de partículas foram estimados pela correlação entre flutuações de

densidade e potencial. O fluxo é dirigido para fora e está concentrado em baixas freqüências,

(0 < u < 150 kHz) onde as amplitudes das flutuações são maiores. O valor da decorrelação

entre as flutuações de densidade (n) e de potencial ($) significa que uma parte considerável da

potência das flutuações não está contribuindo para o transporte.



O coeficiente de difusão D , devido às flutuações, é obtido do gradiente de

densidade e do fluxo de partículas. D^ 2 l.Tm'-s'1, para a região do limitador, valor

comparável ao coeficiente calculado pela fórmula empírica de Bohm: DB s 1,4 m2-s"J. O

gradiente de densidade varia lentamente fora do limitador.

Embora o transporte térmico possa ser devido à convecçào eletrostática, à

condução eletrostática e à condução magnética, dispunhamos de dados só para calcular o calor

de convecção, admtindo que não houvessem flutuações significativas de temperatura.

Obtivemos, qconv = 1,4 x IO"2 Watt-cm"2.

A diferença no perfil radial das flutuações de n /<n> e e$/KT e indica uma

relação não-linear entre estas grandezas e contraria previsões na teoria de ondas de deriva,

usualmente encontradas na literatura [Li—85].

As possíveis contribuições das flutuações magnéticas estão sendo investigadas

com um conjunto de sondas magnéticas radiais e poloidais, porém os dados não estão ainda

disponíveis.

Neste trabalho os campos magnéticos helicoidais ressonantes foram criados por

correntes limitadas a valores menores que os utilizados em outras experiências no tokamak

TBR - 1, em que se observou mudança na atividade MHD ou no potencial do plasma [Ri-90].

A aplicação de campos magnéticos helicoidais ressonantes não produziu variação visível nas

flutuações de densidade. O mesmo ocorreu para os valores médios da temperatura.

Os perfis radiais de transporte e velocidade de fase (para o potencial) mostraram

um alisamento nos valores quando utilizados os campos magnéticos ressonante. Somente o

perfil radial da velocidade de fase das flutuações de densidade dentro do plasma apresenta

valores consideravelmente maiores com estes campos do que sem eles, mas este efeito precisa

ser melhor estudado.

Os modelos encontrados na literatura, em geral, associam a turbulência na borda

do plasma à instabilidades causadas por gradientes dos perfis de equilíbrio (como, por

exemplo, os gradientes de densidade ou resistividade [Wo-90]). Entretanto, muitas das



previsões são feitas linearizando as equações que descrevem o plasma e simplificando a

geometria do arranjo experimental. Assim, como se nota nos trabalhos de revisão [Wo-90], é

difícil compatibilizar várias previsões desses modelos com os dados obtidos.

Nas descargas elétricas no TBR - 1 tem sido observada uma atividade mhd

intensa com vários modos presentes. No tokamak TEXT foi investigada a turbulência na

borda do plasma em um regime de atividade mhd alta com o modo m = 2 (número poloidal)

dominante, tendo sido observado que as flutuações das grandezas medidas possuem

freqüências típicas das oscilações magnéticas [Li-91]. Este mesmo efeito pode estar presente

no TBR - 1 mas torna-se mais difícil de ser identificado pela presença de vários modos

mhd [Ta-86].

5.2 - DESENVOLVIMENTO FUTURO.

Muitos pontos discutidos nesta dissertação exigem mais trabalho experimental, o

mais evidente se refere às flutuações de temperatura, uma medida direta das mesmas se torna

necessária, utilizando uma sonda tripla. O conhecimento do nível das flutuações de

temperatura, seria importante para comparar as medidas com as previsões teóricas e

contribuiria para o problema não resolvido dos fluxos de energia na borda, já que permitiria

distinguir entre as componentes convectivas e condutivas.

O espectro total do número de onda das flutuações também não está suficiente,

mente documentado, a experiência com medidas em dois pontos não é suficiente. Se

tivéssemos sondas com separação variável, poderíamos obter a função de correlação total,

porém este trabalho é difícil j»orque precisamos conhecer com grande precisão a direção do

vetor que separa as sondas.

Um outro problema é o das assimetrias toroidais e poloidais, problemas de acesso



ao plasma restringem o trabalho que pode ser efetuado neste sentido. Podemos, porém,

estimar estas assimetrias utilizando vários acessos simultaneamente para vários conjuntos de

sondas.

Um estudo das flutuações magnéticas e sua eventual correlação com as flutuações

de densidade se faz também necessário, assim como a determinação da correlação entre as

flutuações magnéticas medidas além do limitador com a degradação do confinamento. A

resposta das flutuações magnéticas a perturbações do plasma como injeção de impurezas e

"gas puffing" também teria interesse em ser melhor determinada.

Finalmente' a investigação melhor do efeito dos campos magnéticos helicoidais

externos sobre algumas das grandezas já medidas como transporte, velocidade de fase e

flutuações de densidade e de potencial, deverá ser feita com corrente nas helices (lh) maiores.
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