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RESUMO

Este projeto de pesquisa compreende o projeto e a análise dos circuitos de
produção de campo magnético toroidal e o circuito de formação de plasma no Tokamak
ETE ( Experimento Tokamak Esférico ). O Tokamak ETE é uma máquina de pequena
razão de aspecto destinada ao estudo da física de plasma para a pesquisa da fusão
termonuclear controlada. Esta máquina deve ser construída no Laboratório Associado de
Plasma ( LAP ) no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ( INPE ) em São José dos
Campos - S.P.

O primeiro período da bolsa de iniciação científica, foi dedicado exclusivamente ao
projeto e análise do circuito de formação do campo magnético toroidal. O projeto do
circuito toroidal foi dividido em duas opções diferentes para construção dos bancos de
capacitores, ambos descritos no primeiro relatório. Este período da bolsa, foi dedicado
exclusivamente ao projeto e análise do circuito de formação do plasma, o transformador
de aquecimento òhmico. descrito neste relatório.
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ABSTRACT

f
(_This report presents the project and analysis of the circuit for production of the

toroidal magnetic field in the Tokamak ETE ( Spherical Tokamak Experiment). The ETE
is a Tokamak with a small-aspect-ratio parameter to be used for studying the plasma
physics for the research on thermonuclear fusion. This machine is being constructed at the
Laboratório Associado de Plasma (LAP ) of the Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE ) in São José dos Campos, S.P.-Brazil. v")
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1 - O TOKAMAK ETE DO LAP / 1NPE

1.1 -Introdução

O Tokamak ETE ( Experimento Tokamak Esférico ) é uma máquina de pequena
razão de aspecto, Tokamak esférico, este tem sua origem do projeto ETA ( Experimento
Toroidal Avançado ) desenvolvido no LAP em 1986, mantendo as características originais
de pequena razão de aspecto e parâmetros de plasma que o tornaram interessante para
pesquisas na área de fusão'1'. Este Tokamak tem como finalidade principal o estudo dos
fenômenos físicos do plasma confinado magnéticamente em uma geometria toroidal. Os
parâmetros do plasma sob estas condições, mostram-se promissor quanto a pesquisas
para construção de um reator a fusão termonuclear controlada. A tabela 1, apresenta os
principais parâmetros do Tokamak ETE.

Tabela 1 - Parâmetros do projeto do Tokamak ETE.

Razão de aspecto, A
Raio maior, R (m)
Raio do Plasma, a (m)
Elongação, k
Indução magnética toroidal, B(j> (T)
Corrente de_plasma, Ip (kA)

1,5
0,3
0,2
1.5
0,4
200

Para o caso de utilizarmos mais capacitores ou com maior capacidade de
armazenamento, podemos estender estes parâmetros até um valor limite máximo de
operação com B<|)=0,8 T e Ip=400 kA.

A maioria das pesquisas em Tokamaks no mundo, restringe-se a valores de razão
de aspecto maiores que 2,4. Desta forma, praticamente não se tem dados disponíveis de
plasmas de Tokamaks operando com razão de aspecto menores que 2,4 ( A<2,4 ),

1.2 - Câmara de Vácuo '''

O material utilizado para o vaso é a liga de Inconel 625 ( NiCr 22%, Mo 9%, Co
4% e Fe 3%), que tem uma alta resistividade elétrica.

A parede do tubo interno deve ter espessura de lmm, pois desta forma aumenta-se
a resistência elétrica da parede, diminuindo a circulação de correntes parasitas induzidas
pelo solenóide.

A seguir temos na figura 1 e 2 a vista de topo e do corte na secção transversal da
câmara de vácuo, e parte das bobinas de campo magnético toroidal. Na figura 3, pode-se
ter um idéia melhor de como será a máquina, através de sua câmara de vácuo.



Fig. 1 - Vista de topo da câmara de vácuo e
pane da bobina de campo toroidal do ETE.

Fig. 2 - Secção transversal do vaso do
Tokamak ETE.



Fig. 3 - Vista 3-D da câmara de vácuo do Tokamak ETE.



1.3 - Os Circuitos do Tokamak ETE

- Sistema Toroidal

No sistema toroidal, tem-se a bobina responsável pela produção do campo
magnético toroidal, que possui 12 espiras no formato tipo Princeton - Z)m, distribuídas ao
redor da câmara de vácuo do Tokamak ETE. O sistema toroidal é responsável pela
geração do campo magnético toroidal para o confinamento e equilíbrio da corrente de
plasma. No funcionamento do sistema, a corrente elétrica passa através da espiras envoltas
no toróide, fluindo na mesma direção em todas as espiras, e produz o campo magnético. A
energia deste circuito é armazenada em dois bancos de capacitores, o rápido e o lento,
sendo descarregada na bobina em um intervalo de tempo pré-determinado. Ver o esquema
da fisura 4 - A.

- Sistema Ôhmico

O sistema ôhmico é responsável pela formação e aquecimento do plasma. O
aquecimento acontece devido a passagem de corrente de plasma através da resistência do
plasma. Neste sistema utiliza-se um transformador de aquecimento ôhmico, o primário é
uma bobina ( solenóide indutivo ), acoplada magneticamente ao plasma que funciona
como secundário do transformador.

Durante a formação e aquecimento do plasma descarrega-se o banco de
capacitores rápido e para a manutenção do plasma descarrega-se o banco de capacitores
lento. Ver esquema da figura 4 - B.

- Sistema Vertical

O sistema vertical utiliza bobinas toroidais para gerar o campo poloidal adicional.
Apesar dos sistemas toroidal e ôhmico possibilitarem o confinamento. nào são suficientes
para o equilíbrio do plasma, que tende a se expandir e encostar na parede do vaso. Isto
acontece pois o condutor elétrico na forma toroidal tende a se orientar onde há a menor
índutància, e também por causa da pressão cinética que gera forças para fora, tentando
expandir o plasma. Por isto, é necessário a criação de um campo vertical ( Bv ) para
correção desta força, direcionando-a para o interior do vaso. Este circuito ainda não foi
projetado, pois depende da posição correta para a colocação das bobinas verticais. Ver o
esquema da figura 4 - C.



- A Evolução dos Disparos dos Sistemas

A evolução dos disparos é importante para que a máquina funcione como previsto.
Cada sistema tem um tempo de entrada, controlado por atrasadores de pulsos, que são os
responsáveis pelos tempos de disparos. Os tempos de disparo são calculados, mas o ponto
ótimo de operação da máquina, só é obtido através de tentativas com a máquina em
operação.

A seqüência dos disparos é esquematizada na figura 4.
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Fig. 4 - Esquema da seqüência de disparo.

1.4 - Banco de Capacitores

O trabalho realizado durante o período da bolsa, está descrito detalhadamente nas
Notas Técnicas NTT-03 e NTT-04, que foram apresentadas no último relatório nos
apêndices A e B . respectivamente, e também a NTT-05, que é apresentada no apêndice C
deste relatório. Nestes trabalhos, tem-se o projeto dos bancos de capacitores e do circuito
da bobina de campo toroidal e do transformador de aquecimento òhmico.

A escolha dos capacitores a serem utilizados neste projeto, estão condicionados a
alguns fatores como: técnicos de projeto, econômicos e aqueles disponíveis no laboratório
do LAP/INPE. bem como os de possível aquisição pelo mesmo.
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Os capacitores a óleo. tem vantagem de ter uma maior confiabilidade e baixa
indutância, sendo preferidos para armazenagem de energia, no entanto seu custo é
elevado, enquanto que os capacitores eletroliticos, tem menor capacidade individual de
armazenagem de energia. O custo deste, é menor quando comparado com um capacitor a
óleo de mesma energia, em compensação a vida útil de um banco com capacitores a óleo é
bem maior que a de um banco de capacitores eletroliticos|:|.

No Tokamak ETE, nos circuitos òhmico e toroidal existem basicamente dois tipos
de bancos de capacitores, o rápido e o lento. No caso do campo magnético toroidal o
banco de capacitores rápido, tem baixa capacitància e alta tensão e o banco de capacitores
lento, tem alta capacitància e baixa tensão, estes utilizam apenas capacitores eletroliticos.
No caso do transformador òhmico, os bancos tem baixa capacitància e alta tensão, estes
utilizam apenas capacitores impregnados a óleo.

Uma vez definido os parâmetros para operação do banco, pode-se fazer a
configuração mais conveniente dos bancos, número de capacitores empregados,
quantidade de células, disponibilidade de bandejas e composição de racks.

Para aproveitar as bandejas existentes no laboratório, organizamos os bancos de
capacitores eletroliticos utilizados no circuito toroidal em forma de células de acordo com
a capacidade das bandejas, desta forma pode-se calcular o valor correto de capacitància
do banco de capacitores eletroliticos e a energia armazenada pela quantidade de
capacitores por bandeja. Já no caso do circuito òhmico. os capacitores a óleo utilizados
estão ligados em paralelo e devem ser distribuídos da melhor forma possível no prédio do
Tokamak ETE.

Após as especificações das capacitàncias e configuração dos bancos, pode-se
calcular as resistências de proteção, limitação e equalização empregadas nos bancos de
capacitores eletroliticos, afim de que os mesmos possam operar com segurança, tanto para
os equipamentos como para os operadores.

- Chaves Eletrônicas '•'••''

As chaves eletrônicas são responsáveis pelos disparos e pelas descargas dos
bancos de capacitores. Sua limitação mais critica é o parâmetro ( /"/ ). Destacamos, dois
tipos de chaves eletrônicas para os circuitos, os tiristores ( SCR - Retificador Controlado
a Silício ) e as válvulas ignitrons.

O tiristor é semelhante a um diodo, sua diferença básica é que apartir de um pulso
positivo de corrente no terminal de gatilho ( GATE ). este passa a conduzir e só volta ao
bloqueio com uma tensão reversa entre anodo-catodo, ou então quando cessa a circulação
de corrente.

A principal limitação tísica do tiristor, por ser um componente em estado sólido, é
a temperatura da junção que deve se manter abaixo de 125°C, para que o mesmo não
perca suas propriedades. Este componente é capaz de dissipar grande quantidade de calor,
por isto, é utilizado em máquinas que envolvem elevadas correntes e/ou elevadas tensões,
como no caso do ETE.
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Neste tipo de chave deve-se ter cuidado quanto a proteção do componente.
Devido a inúmeros efeitos da tensão e corrente sobre os tiristores, utiliza-se componentes
adicionais de proteção, como mostrados na figura 5.

ESQUEMA DE PROTEÇÃO DO TIRISTOR

FUSÍVEL
Lünita sobrecorrente*

R-RESISTOR SNUBBER
CIRCUITO AMORTECEDOR

c _ C A P A C i r 0 R

l. {• INDUTOR
Limita o ii/ãí

Fig. 5 - Componentes de proteção para SCR.

O efeito di/dt: o tiristor quando disparado não entra em completa condução, existe
uma velocidade de aumento da área de condução diferente para cada tipo de tiristor,
assim, deve-se evitar que a região próxima ao gatilho, onde a corrente circula em grande
quantidade, venha a aquecer em demasia a área, criando os chamados Hot-Spot's, isto
acontece devido a disposição da rede cristalina do componente. O meio de evitar este
efeito é com a utilização de uma indutância em série com o SCR, conforme a figura 5.

O efeito dv/dt: quando o SCR está polarizado diretamente, existe uma rápida
variação de tensão entre anodo-catodo, com isto ele pode com o tempo vir a disparar
sozinho, devido a corrente capacitiva interna na junção PN. O disparo acontece como se
fosse injetada uma corrente no gatilho. Para evitar a corrente capacitiva utiliza-se um
circuito RC. chamado de "Snt/bber", conforme a figura 5. O Snubber, tende a amortecer a
tensão aplicada no componente.

A ignitron é uma válvula eletrônica de potência, que consiste de um tubo de vácuo
com encapsulamento metálico de aço e contém três eletrodos: um catodo frio, que é na
verdade um reservatório de mercúrio líquido, um ànodo e um eletrodo de disparo
chamado ignitor. Quando um pulso de corrente é aplicado ao ignitor. uma pequena área
ao seu redor no reservatório de mercúrio é aquecida, formando vapor de mercúrio, como
a tensão no ignitor é positiva, há liberação de elétrons formando um pequeno arco entre o
ignitor e o mercúrio. Desta forma a tensão anodo-catodo é suficiente para que um grande
arco voltaico se forme entre o catodo e o anodo fazendo a chave conduzir. Esta só entra
em bloqueio quando a tensão anodo-catodo cai abaixo do potencial de ionização do
mercúrio e com um tempo de deionização de aproximadamente 5OOj.is i-'i.

A ignitron, deve ser transportada e armazenada sempre na vertical, devido ao
reservatório de mercúrio. No transporte sempre parte do mercúrio tende a respingar no
ànodo, deve-se ter um tratamento especial com infravermelho para sua primeira operação.
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A refrigeração da ignitron é feita através de circulação forçada de água, pois deve
existir sempre uma diferença de temperatura entre o anodo e o catodo de 20 a 30°C.

A chave ignitron, apesar de conduzir maior quantidade de corrente, perde
comparada ao tiristor, quanto a armazenagem, manuseio e tempo de chaveamento.

HCXX.

Fig.6 - Figura esquemática de uma válvula ignitron.

Na continuação deste relatório, temos:

No capitulo 2, tem-se uma breve descrição do projeto do circuito de produção de
campo magnético toroidal, que está detalhado no relatório anterior, também publicado
pelo INPE ( INPE-5582-PRP/183 ).

No capítulo 3, tem-se uma breve descrição do projeto do transformador de
aquecimento ôhmico, que está detalhado no relatório interno LAP/INPE NTT-05, anexo
no apêndice C.

No apêndice A, tem-se o certificado de participação no 1CPP94.
No apêncice B, tem-se uma cópia do trabalho publicado nos anais do ICPP94.
No apêndice C, tem-se o relatório interno LAP/INPE ( Nota Técnica do projeto

do Tokamak ETE - NTT-05 ), referente ao trabalho realizado no segundo período da
bolsa que consiste no projeto do transformador de aquecimento ôhmico.
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2 - O CIRCUITO TOROIDAL

2.1 - Descrição e Funcionamento do Circuito Campo Magnético Toroidal
CMT

O circuito de campo magnético toroidal, tem por finalidade a geração de campo
magnético toroidal, que é responsável pelo equilíbrio da corrente de plasma no Tokamak.

O circuito toroidal é formado basicamente por dois bancos de capacitores
eletrolíticos, um banco de capacitores de descarga rápida, chamado de banco rápido Cl e
um banco de capacitores de descarga lenta, chamado de banco lento C2, e também várias
chaves eletrônicas e componentes passivos ( resistores ), como pode ser visto na figura 7.

Durante o funcionamento do circuito, os bancos de capacitores se descarregam nas
espiras da bobina de campo toroidal ( LT ), que contém 12 espiras igualmente distribuídas
ao redor da câmara de vácuo. Estas devem produzir um campo magnético toroidal de
aproximadamente 0,4 T e corrente da ordem de ~50 kA na bobina, esta deverá manter-se
constante ( variação de 1 a 5% de flat-top ) durante um intervalo de tempo de
aproximadamente 8 ms.

CIRCUITO TOROIDAL

SI

RCli

.J_
S2Í"

RC2.15

A
S3 Í"

RC2.3S

153
172

mT
kJ

972 UüL 972lmF
30 KT 30 KT

972
30

mF

S5 j

RC24

C24.
3721 mF

K l 30 rar 30 kJ

L.47m£2

R LT
149 /LU

Fig.7 - Esquema do circuito toroidal, opção 1, do Tokamak ETE.

O banco rápido do circuito toroidal, possui capacitância de 135 mF com tensão de
alimentação de 1,5 kV e energia total armazenada de 172 kJ, em 2448 capacitores de
2250 uF cada, ligados em série-paralelo formando um total de células 34.

O banco lento do circuito toroidal, é dividido em 5 células, ligadas em paralelo,
que totalizam uma capacitância de 4,86 F com tensão de alimentação de 250 V e energia
total armazenada de 152 kJ, em 1080 capacitores de 4500 (.iF cada.

O banco rápido Cl será constituído de 3 racks com 6 bandejas cada, e o banco
lento C2 será constituído de 2 racks com 5 bandejas cada. Desta forma obtem-se a
capacitância necessária para formar um campo magnético toroidal de ~0,4 T.

Através de simulações no PSpice é possível prevermos como deverá ser a
evolução temporal da corrente sobre a bobina de campo magnético toroidal, como pode
ser visto na fisura 8.
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Fig.8 - Evolução da corrente em função do tempo na bobina de campo toroidal.

3 - O CIRCUITO OHMICO

3.1- Descrição e Funcionamento do Circuito do Transformador de
Aquecimento Ôhmico ( TAO ) l'-*'

O circuito do transformador de aquecimento ôhmico tem por finalidade, a geração
de um fluxo de campo magnético necessário para a formação e manutenção da corrente de
plasma no Tokamak. A circulação da corrente de plasma no sentido toroidal, gera campo
magnético poloidal. Desta forma devido a combinação dos campos poloidal ( circuito
ôhmico ) e toroidal ( circuito toroidal ), o campo magnético resultante formado no
Tokamak é helicoidal. O fluxo de campo magnético helicoidal proporciona o equilíbrio da
coluna de plasma, assim como, permite o aquecimento do plasma pelo efeito ôhmico.

O circuito TAO, é composto por quatro bancos de capacitores impregnados a
óleo, ligados em paralelo, e em série com o solenóíde indutivo ( LT ) e com as bobinas de
redução de campos espúrios. Na verdade, o circuito ôhmico é o primário de um
transformador de corrente que tem como secundário o plasma.

Durante seu funcionamento o circuito deve fazer circular em seu solenóide uma
corrente, que deve variar rapidamente, afim de se obter uma tensão média induzida
suficientemente alta ( ~30 V ) para formar o plasma e iniciar o fluxo de corrente de
plasma, que é aproximadamente 200 kA. A seguir a corrente no primário do
transformador, deve variar de forma mais lenta afim de induzir um baixo valor de tensão
de enlace (~2 V ) necessário para manter a corrente de plasma em um patamar constante
de aproximadamente 8 ms.
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O método adotado para obter a variação requerida de fluxo de campo magnético,
consiste em transferir a energia armazenada nos bancos de capacitores para as bobinas
ôhmicas e posteriormente controlar a taxa de decaimento da corrente. Afim de aumentar a
eficiência do sistema, optou-se pela utilização da técnica de "Double-Swing" da corrente
nas bobinas òhmicas.

A técnica de Double-Swing, consiste em disparar a corrente sobre o solenóide em
um determinado sentido e rapidamente fazê-la inverter de sentido com os disparos
subsequentes, de sentidos diferente do inicial. No caso do Tokamak ETE, descarrega-se o
banco de capacitores de carga negativa e instantes depois dispara-se os bancos de
capacitores de carga positiva, que invertem o sentido da corrente que circula pelo
solenóide, produzindo com isto o plasma.

O solenóide indutivo do transformador de aquecimento ôhmico, foi projetado e é
feito de um condutor ôco de cobre, com secção transversal quadrada. Este deve ser
enrolado sobre a coluna central, em duas camadas radiais com espirais opostas, resfriado a
água. O solenóide pode ser visto na figura 9.

Fig.9 - Vista em 3-D do corte transversal do transformador ôhmico do Tokamak ETE.
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A corrente no solenóide ( LO ) do circuito do transformador ôhmico é formada
pela descarga dos bancos de capacitores. que são disparados em tempos diferentes para
que possam produzir e manter o plasma no Tokamak ETE durante um período de tempo
compatível com o tempo de flat-top do campo magnético toroidal, ver figura 10.

A análise do circuito no programa PSpice, possibilita prevermos como deverão ser
as formas de onda no solenóide e também da corrente de plasma, considerendo-o como
um fio condutor. Estas podem ser vistas nas figuras 10 e 11.

SOIBS

Fig. 10 - Corrente no solenóide indutivo do circuito ôhmico.

•3Q0KO»

Fig. 11 - Corrente de plasma formada no Tokamak.
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O circuito TAO é formado pelos bancos: Banco de carga negativa Cl, este tem
10,062 mF de capacitància e tensão de alimentação de -6,8 kV, a energia total armazenada
no banco é de 232,63 kJ; Banco de partida C2, este possui 9,006 mF de capacitància e
tensão de alimentação de 8 kV, a energia total armazenada é de 288,19 kJ; Banco de
patamar C3, este possui 8,000 mF de capacitància e tensão de alimentação de 6,4 kV, a
energia total armazenada é de 163,64 kJ; Banco de manutenção de patamar, este possui
5,016 mF de capacitància e tensão de alimentação de 5 kV, a energia total armazenada é
de 62,70 kJ. Através da figura 12, pode-se visualizar o esquema elétrico básico do circuito
òhmico.

CIRCUITO ÒHMICO

DATICO BAHCO BAXCO BANCO DE
HIGAT1VO DEÍAJtnDA IE tAIAUAH i MAKUimçAO

Fig. 12 - Esquema do circuito do transformador de aquecimento ôhmico
do Tokamak ETE.

4 - CONCLUSÃO

A análise do circuito de produção de campo magnético toroidal, mostrou que é
possível a construção do mesmo, segundo o projeto descrito nas notas técnicas NTT-03 e
NTT-04, assim como, a do circuito do transformador de aquecimento òhmico, descrito na
NTT-05. A maior dificuldade encontrada no projeto, foi devido a alta potência a ser
utilizada no Tokamak ETE, este é mais problemático no banco de capacitores lento que
no banco de capacitores rápido do circuito toroidal. Com isso. ficou impraticável a
utilização de chaves semicondutores, do tipo SCR e diodos de fabricação nacional, devido
ao parâmetro I2f. Mesmo utilizando os parâmetros das chaves semicondutoras
importadas, tivemos que dividir o banco de capacitores lento em células, afim de diminuir
o I2t nas chaves, tornando viável o projeto. Para o circuito òhmico, a maior dificuldade
encontrada, foi a tentativa de abertura da chave SI, pois os semicondutores de potência
SCR's, não suportam o impulso de tensão gerado após a abertura da chave. Desta forma
utilizamos válvulas ignitron, estas podem conduzir corrente em sentido reverso. Porém



desperdício de energia, pode-se mais tarde modificar este comportamento com a
introdução de novos componentes.

O próximo passo é a análise e projeto do sistema vertical, o qual falta a posição
correta das bobinas verticais. O trabalho proposto para a bolsa de iniciação cientifica, foi a
análise e projeto do circuito de formação de plasma no Tokamak ETE, o transformador de
aquecimento òhmico ( TAO ) e do circuito de campo magnético toroidal ( MCT ), os
quais foram apresentados nos reatórios.
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THE SPHERICAL TOKAMAK EXPERIMENT IN BRAZIL

A. Monies. E. Del Bosco. G.O. Ludwig, L.F. Barbosa', CS. Shibata. M. Ueda
Laboratório Associado de Plasma - INPE

12.201-970 - S.J. Campos - SP - Brazil

Abstract
A small tokamak (ETE1 is being buili to siudy the plasma performance in a low-aspcct-ratio configuration. The
conceptual design of the critical components of the machine is presented together with a brief description of the
scientific program and the status of the engineering design.

INTRODUCTION

The Spherical Tokamak Experiment (ETE) has been designed and it is being built at the
Plasma Laboratory of the National institute for Space Research (LAP/INPE) - Brazil. The
present machine, although less ambitious than previously proposed désignsf 1,2], maintain the
original characteristic of small-aspect-ratto and plasma parameters that make it relevant for
research on tokamak physics. The main parameters of the experiment are listed in Table 1.

Table 1

Aspect Ratio A

: Major

Major Radius Ro (m)
Elongation K
Toroidal Magnet
Plasma Current h

Field Bo
ikA)

design parameters of E'l'E.

IT)

1.5
0.3
1.5
0.4
200

The main objective of the ETE is to characterize the piasma equilibrium and study the
plasma performance, i.e., energy confinement, stability and operational limits, in a low-aspect-
ratio axisymmetnc configuration. Full inductive operation is planned for the experiment in its
first phase; auxiliary heating and current drive will be considered in an extended phase of the
rssearch program.

PLASMA PERFORMANCE

One of the advantages of low-aspect-ratio tokamaks relative to tokamaks of
conventional design is the high values of P that can be attained. Furthermore, the large
magnetic shear intrinsic to the \ow-A configuration leads to stable c/-profi!es with high values
of the edge safety factor Many equilibrium calculations have been earned out to investigate
the operational conditions of the ETE Figure 1 shows pan of the graphical output of the
MHD equilibrium code HEQ[3]. This code, being free boundary, allows the user to determine,
for instance, the current in some of the poloidal field coiis that correspond to conditions
imposed on the plasma geometry The best equilibrium obtained so far show an averaged (5 =
10% and qa = 3.5 without resorting to exotic current density profiles. The equilibrium show
also a natural plasma elongation /cs 1.4 and a triangularity <5= 0.1.

The poloidal coils system includes the mam induction soienoid. the correction coils and
the vertical field coils. All coils will be made of OFHC copper with a central hole for water

Supported by a grant from FAPESP.
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cooling. The positions of the correction coils have been chosen to produce a high order null at
the expected position of the magnetic axis, as shown in Fig. 2.
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Fig. 1. MHD equilibrium calculations for ETE: the left figure shows magnetic field isoflux
contours produced by the magnetizing coils shown, the top right figure shows the variation of
the safety factor q versus the poioidal flux u/. and the bottom right figure shows the profiles for
the normalized pressure (peaked profile) and current density (broad profile) as functions of the
radius.
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TOROIDAL FIELD COILS

A design based en the Princeton-D coil design has been adopted for the toroidal field
coils, to minimize the bending moments, with a central column divided in 12 pans and water
cooled to maintain the copper temperature below 50C. The external legs intercept the
equatorial plane at a radius R = 0.8m to keep the inherent toroidal field ripple below 1% at the
outer edge of the plasma (/? = 0.5m). The electric power will be provided by a capacitor bank
connected to a pulse conditioning circuit as shown in Fig. 3.
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Fig. 3 Schematic circuit diagram for the toroidal field coils power supply.

The toroidal magnetic field pulse produced by the circuit above is shown in Fig. 4. The
field has 8ms of flat top near 25ms with Bo = 0.4T
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Fig. 4. Toroidal magnetic field waveform.

VACUUM VESSEL

The vacuum vessel will have no toroidal break and thus it has to be sufficiently resistive
to avoid laree induced currents. The inner wall will be made from a lmm thick inconel tube.
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the outer wall will be made of 6mm thick inconel plates and for the top and bottom of the
chamber a 6mm thick Brighton 80-10 ASME heads will be used. Conflat seals will be used at
the vacuum vessel ports so that baking and discharge cleaning at high wall temperatures can be
employed. A top view of the vacuum chamber is shown in Fig. 5

Fig. 5 Top (or bottom) view of the vacuum vessel.
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Introdução

Neste relatório descreve-se o circuito do banco de capacitores do Transformador
de Aquecimento Ôhmico ( TAO ) do Tokamak ETE. Este circuito é o responsável pela
formação do plasma e geração do campo magnético poloidal, através da circulação da
corrente de plasma. Na Nota Técnica NTT 01, foi feita uma primeira análise deste
circuito utilizando o programa PSPICE. Nesta nota técnica descreve-se, com mais
detalhes, o circuito do TAO, inclusive com algumas alterações em relação ao circuito
apresentado anteriormente, o qual ja era previsto na NTT 01, e, também, descreve-se o
cálculo para a especificação da maioria dos componentes básicos.

Para a formação do plasma no ETE, estamos considerando nesta Nota Técnica,
basicamente, uma única opção.

• Utilizando os capacitores impregnados a óleo adquiridos de Culham que já se
encontram disponíveis no LAP, como também os que estão sendo adquiridos. Esta
opção é descrita neste relatório.

NQ capacitores
132
387
20
584

Capacitância
78 i-tF
38 uF
100 uF
20 uF

Voiiagera
8kV
8kV
10 kV
7.5 kV

Energia
329 kJ
470 kJ
lOOkJ
328 kJ

Nota: Todos os cálculos são efetuados considerando a tensão nominal dos capacitores,
definindo, portanto, valores máximos disponíveis. Entretanto, por razões de segurança os
valores máximos de operação devem ser da ordem de 10% a 15% menores que os valores
nominais.

Circuito do Transformador de Aquecimento Ôhmico (TAO )

O projeto preliminar do primário do transformador, o solenóide, está descrito no
"Anteprojeto de Engenharia do Tokamak ETE", INPE/INPE-5529-PRE/1796 (1993).
Neste anteprojeto estão calculados os parâmetros elétricos do sistema TAO:

Indutância total (LO)
Resistência total (RT)

Corrente máxima de pico no solenóide (LO)
Fator de Acoplamento magnético

770 \iF
26,4 mfl

30 kA
0,27

A corrente de plasma neste circuito deve-se manter constante ( variação de 1% )
durante um intervalo de tempo maior possível ( Flat-top da corrente na bobina de campo



Toroidal, NTT 03 ). Para tanto decidiu-se, utilizar quatro bancos de capacitores a óleo,
um banco de carga com tensão negativa, um banco de partida, um banco de patamar e um
banco de manutenção do patamar, afim de atingir o flat-top próximo do esperado.

A Figura 1 mostra esquematicamente a composição básica do circuito TAO.
conforme os parâmetros de capacitância utilizada na NTT 01. O circuito é formado por
um banco Cl de carga ( 25 mF x -8 kV ), banco C2 de partida ( 8,3 mF x 16 kV ), banco
C3 e C4 ( 8,3 mF x 8 kV) de patamar e manutenção de patamar, respectivamente.

CIRCUITO ÔHMICO

Fig. 1 - Esquema básico do circuito de formação do plasma TAO do Tokamak ETE.

Este circuito já contém algumas modificações em relação ao circuito básico do
Anteprojeto do Tokamak ETE. Neste primeiro circuito utilizou-se valores altos de
capacitância, o qual proporcionavam valores altos de corrente no solenóide e de o >rrente
de plasma ( -300 kA ). Tomando por base o campo magnético gerado pelo circuito
toroidal ( opção 1 ) de -0,4 T, o confinamento da corrente de plasma por este campo,
restringe-se a -200 kA. Desta maneira, os valores de capacitância foram otimizados
através de simulações, com o intuito de obter a máxima corrente de plasma supotável. pelo
campo magnético toroidal.

tabela
Os componentes básicos do circuito TAO. mostrados na figura 1 são listados na

D1,D2. D3 eD4-diodo
RI - resistência: cabo/conexão
R2 - resistência: cabo/conexão
R3 - resistência: cabo/conexão
R4 - resistência: cabo/conexão
LI - indutor de alisamento
L2 - indutor de alisamento
L3 - indutor de alisamento
L4 - indutor de alisamento
R - resistência: filtro
C - capacitor: filtro

ideal
]S0mQ
50 mQ
50 mQ
50 mH
IOOLIH

10 uH
1 uH
1 uH
5 Q

30 uH



Cl - banco de carga negativa
C2 - banco de partida
C3 - banco de patamar
C4 - banco de manutenção do patamar
SI - chave tipo ignitron
S2 - chave tipo ignitron
S3 - chave tipo ignitron
S4 - chave tipo ignitron
LO - indutância: soleótde
RO - resistência: solenóide
LP - indutância: plasma
RP - resistência: plasma

25 mF
8,3 mF
8,3 mF
8,3 mF
0 ms (disparo)
9 ms (disparo)
12 ms (disparo)
14 ms (disparo)
770 uH
26,4 mü
336 nH

lOufi

Tabela 1 - Componentes básicos do circuito toroidal.

O comportamento esperado da corrente no solenóide indutivo do TAO durante a
evolução dos disparos das chaves SI, S2, S3 e S4 pode ser observados na figura 2.

Fig. 2 - Forma de onda esperada da corrente no solenóide, método "Double-Swing".

O intervalo de tempo TI corresponde à descarga do banco de capacitores de carga
negativa Cl, que é chamado de banco de carga, este proporciona a descarga de corrente
negativa no circuito. O intervalo de tempo T2 corresponde à descarga do banco de
capacitores C2 de carga positiva, é chamado de banco de partida, pois neste intervalo há a
formação de plasma. O intervalo de tempo T3 corresponde a descarga do banco de
capacitor C3, que é chamado de banco de patamar, onde temos o principio do flat-top da
corrente de plasma. Finalmente, no intervalo de tempo T4, tem-se a descarga do banco de
capacitores C4, que também é chamado de banco de manutenção do patamar, este tem a
finalidade de prolongar o flat-top da corrente de plasma, logo em seguida temos o
decaimento da corrente no solenóide e o fim da corrente de plasma.



Banco de Carga Negativa ( C l )

Para obtenção da corrente tipo "double-swing" o primeiro banco a ser disparado
deve ter carga negativa, para que os disparos subsequentes positivos formem a corrente
no solenóide como na figura 2. Para melhor aproveitamento da energia os capacitores são
todos ligados em pararlelo conforme a Figura 3.

O banco de capacitores Cl, é formado por 129 capacitores impregnados a óleo
com 78 JÍF cada. A capacitància total conseguida nesta configuração paralela é de 10,062
mF, e a voltagem de operação deste banco é de -6,8 kV e a energia total armazenada é de
232,63 kJ, Este valor é um valor compatível com as válvulas ignitrons e foi otimizado
através de simulações.

1 2 3 4 5

Fig. 3- Esquema da ligação dos bancos de capacitores do Sistema Ôhmico no ETE,

Banco de Partida (C2)

O banco de capacitores de partida, tem carga positiva, este é o responsável pelo
"double-swing" da corrente no solenóide. A configuração da montagem dos capacitores
do banco é a mesma da Figura 3. Os capacitores impregnados a óleo, estão ligados em
paralelo, num total de 237 capacitores de 38 uF cada, a energia total armazenada no
banco é de -288.19 kJ, e a voltagem de operação é de 8 kV.

Banco de Patamar (C3)

O banco de capacitores de patamar, é responsável pelo flat-top de corrente de
plasma. O banco deve ser ligado em paralelo conforme a figura 3. Este conta com 400
capacitores impregnados a óleo de 20 (.iF cada. A energia armazenada no banco é de
-163,64 kJ, e voltagem de operação é de 6,4 kV.



Banco de Manutenção do Patamar (C4)

O banco de manutenção do patamar, deve prolongar o patamar, ou seja, o flat-top
da corrente de plasma para que o pulso possa se aproximar de 10 ms, como o esperado.
Para isto utiliza-se 132 capacitores impregnados a óleo de 38 uF cada, a energia
armazenada no banco é de 62,70 kj, com tensão de alimentação de 5 kV.

Análise do circuito com o programa PSPICE

O circuito TAO é analisado utilizando o programa PSPICE. Foram realizadas
várias análises, com diversas configurações para o circuito, onde se tem o comportamento
transitório dos circuitos com as modificações de seus principais parâmetros. Nas páginas a
seguir tem-se uma "listagem do programa", onde são especificados as condições iniciais,
os valores dos componentes utilizados e etc, e também uma "listagem de resultados", onde
são apresentados os resultados da análise.

As figuras de 6 a 10, mostram a evolução temporal da corrente elétrica em cada
um dos principais componentes do circuito, como também da correnete de plasma que é
simulada através de um secundário de um transformador, onde tem-se uma indutância e
uma resistência. O circuito que foi simulado é mostrado na figura 4 e 5.

A conclusão obtida através das análises do maior flat-top possível, mostrou que
para um tempo de disparo das chaves de 0 ms, 7,3 ms, 9,3 ms e 15,3 ms, foi possível
alcançar uma corrente de plasma de 200 kA e flat-top de 1% de 8,8 ms e flat-top de 5%
de 10,8 ms. Desta forma é possível otimizar a corrente de plasma com o campo toroidal
gerado pelo sistema de campo magnético toroidal.

DC - diodo tipo SSiT 62 220 da Siemens
RC - resistências: cabo/conexão
RI - resistêcia: resistor
R2, R3 e R4 - resistência: cabo/conexão
LC1 -indutor
LC2, LC3 e LC4 - indutor
LI - indutor
L2 - indutor
L3 e L4 - indutor
R5 - resistência: filtro
C5 - capacitància: filtro
Cl -(VI =6.5kV)
C2 - (V2 = 8kV)
C3 - (V3 - 6,4kV)
C4 - (V4 = 5kV)
SI a S4 - ignitron tipo BK488 da EEV

9 unidades
30 mO
200 mQ
50 mQ
30 aH
10 uH
100 uH
IOLIH

1 uH
5 Q

30 uF
10,062 mF
9.006 mF
8mF
5.016 mF
4 unidade

Tabela 2 - Componentes especificados do circuito.



Fig.4 - Esquema do circtuito TAO simulado no PSpice, e a numeração de seus nós.
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Fig.5 - Esquema do circuito do transformador de aquecimento òhmico do Tokamak ETE.



LISTAGEM DO PROGRAMA

**** 05/12/94 10:19:54 ******** Evaluation PSpice (September 1991) ***********
***** CSRCUIT DESCRIPTION
** CIRCUITO DO TRANSFORMADOR DE AQUECIMENTO OHMICO (TAO ) **
* TAO-END.CIR - 4 BANCOS **
*

* SCHEMATIC CKT FILE *
*

* SOLENOID CHARGING BANK (NEGATIVE CHARGE)
Cl 1 0 10.062E-3
DC1 1 2 DIODE
LCI 2 3 10E-6
RC13 0 3Í1E-3
Rl 1 4 200E-3
LI 4 5 100E-6
S156 70IGNITRON
VI 7 0PV/L(0-l 1E-6 I)
* PLASMA STARTUP BANK (POSITIVE CHARGE)
C2 8 0 9.0U6E-3
DC2 9 8 DIODE
LC2 9 10 10E-6
RC2 10 O 30E-3
R2 8 1L 50E-3
L2 11 12 10E-6
52 12 6 13 0IGN1TRON
V2 13 0 PWL (7.3E-3 -1 7.301E-3 1)
* PLASMA CURRENT FLAT-TOP BANK / ACTIVE CROWBAR (POSITIVE CHARGE)
C3 14 0 8E-3
DC3 15 14 DIODE
LC3 15 16 10E-6
RC3 16 0 3OE-3
R3 14 17 50E-3
L3 17 18 1E-3
53 18 6 19 0IGNITRON
V3 19 0 PWL (9.3E-3 -1 9.301E-3 1)
* PLASMA CURRENT SUPPORT FLAT-TOP BANK (POSITIVE CHARGE)
C4 24 0 5.016E-3
DC4 25 24 DIODE
LC4 26 25 10E-6
RC4 26 0 30E-3
R4 24 27 5OE-3
L4 27 28 1E-3
54 28 6 29 0 IGNITRON
V4 29()PWL(15.3E-3-l 15.3O1E-3 1)



* FILTER CKT
C5 0 20 30E-6
R5 20 6 5
* INDUCTIVE SOLENOID
RO6 21 26.4E-3
LO21U770E-6
* COUPLING FACTOR
KOPLOLP0.27
* PLASMA CKT
LP 22 0 336E-9
SP 22 23 13 0 BREAKDOWN
RP 23 0 10E-6

** ANALYSIS SETUP **
*
.OPT RELTOL=.01 TRTOL=8 ABSTOL=1 VNTOL=IE-9 NOPAGE NOMOD
.MODEL DIODE D(IS=1E-15 RS=0 TT=0 CJO=0 VJ=1)
.MODEL IGNIT VSWITCH (RON=lE-6 ROFF=1E6 VON=lE-3 VOFF=-20.562E3)
.MODEL 1GNITRON VSWITCH (RON=lE-6 ROFF=1E6 VON=lE-3 VOFF=0)
.MODEL BREAKDOWN VSWITCH (RON=lE-6 ROFF=1E6 VON=lE-3 VOFF=0)
TRAN 1.000m 5OE-3
.IC V(1)--6.8E3 V(8)=8E3 V(14)=6.4E3 V(24)=5E3
.IC V(7)=-l Vfl3)=-1 V(19)=-l V(29)=-l
.PROBE
.PRINT TRAN I(LO) IfLP)
.END

LISTAGEM DOS RESULTADOS

**** TRANSIENT ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C

TIME I(LO) I(LP)

0.000E+00 1.260E-02 0.000E+00
1.000E-03 -6.719E+03 2.459E-05
2.000E-03 -1.126E+04 1.492E-05
3.000E-03 -1.365E+04 5.979E-06
4.000E-03 -1.413E+04 -1.514E-06
5.OOOE-O3 -1.309E+04 -7.144E-06
6.000E-03 -1.099E+04 -I.078E-05
7.OOOE-O3 -8.337E+03 -1.126E-05
8.OO0E-03 -1.115E+O3 -8.276E+04
9.000E-03 4.92IE+03 -1.567E+05

.000E-02 7.825E+03 -1.885E+OS

.100E-02 9.016E+03 -1.976E+05

.200E-02 9.588E+03 -1.984E+05

.300E-02 1.011E+04 -1.987E+05

.400E-02 1.072E+04 -2.000E+05



1.500E-02
1.600E-02
1.700E-02
1.800E-02
1.900E-02
2.000E-02
2.100E-02
2.200E-02
2.300E-02
2.400E-02
2.500E-02
2.600E-02
2.700E-02
2.800E-02
2.900E-02
3.000E-02
3.100E-02
3.200E-02
3.300E-02
3.400E-02
3.500E-02
3.600E-02
3.700E-02
3.800E-02
3.900E-02
4.000E-02
4.100E-02
4.200E-02
4.300E-02
4.400E-02
4.500E-02
4.600E-02
4.700E-02
4.800E-02
4.900E-02
5.000E-02

1.125E+04
1.163E+04
1.211E+04
1.272E+04
1.329E+04
1.357E+04
1.343E+04
1.293E+04
1.225E+04
1.161E+04
1.099E+04
1.039E+04
9.828E+03
9.292E+03
8.787E+03
8.311E+03
7.862E+03
7.440E+03
7.O41E+03
6.666E+03
6.312E+03
5.978E+03
5.662E+03
5.364E+03
5.082E+03
4.816E+03
4.564E+03
4.325E+03
4.099E+03
3.886E+03
3.683E+03
3.492E+03
3.311E+O3
3.139E+03
2.976E+03
2.822E+03

-2.004E+05
-1.987E+05
-1.984E+05
-1.997E+05
-2.006E+05
-1.977E+05
-1.896E+05
-1.771E+05
-1.627E+05
-1.493E+05
-1.366E+05
-1.247E+05
-1.135E+05
-1.O3OE+O5
-9.324E+04
-8.418E+04
-7.577E+04
-6.796E+04
-6.071E+04
-5.398E+04
-4.774E+04
-4.196E+04
-3.659E+04
-3.162E+04
-2.702E+04
-2.276E+04
-1.882E+04
-1.518E+04
-1.182E+04
-8.724E+03
-5.872E+03
-3.248E+03
-8.383E+02
1.371E+03
3.393E+03
5.240E+03

JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME 16.86
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2 0 K A T ;

(20 209m,13 576K)CORRENTE NO S0LEN01DEÍ

A

-20Kfl +

300Kfl

200Kfl

B
100KA

50ms

Time

Fig. 6 - ( a ) - Corrente no solenóide indutivo.
( b ) - Correntes de plasma.
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10KV

B

-1OKV +
D VI (LO)

IOKVT i

000,8 OOOOK)

000,6 40QOK)

000,5 OOOOK)

VOLTflGen N03 BANCOS;

QE CfiPftC!TORES

\(19.851m,-416 698)

Í15 173m,-574 324)

(8.3067m,828 305)

1(0.000,-6 8000K)
-10KV + -

0;
oVl(Cl) * V1(C2) avi(C3) v VKC4)

T i me

5Úms

Fig. 7 - ( a) - Tensão no solenóide indutivo.
( b ) - Tensão nos bancos de capacitores.

12



40KA-

A

B

-40KA+

40KA
a I(SI) o I(S2! A t(S3) ? !(S4)

20Kfi

(&• 3981m,24 029K) CORRENTE NfiS 10N1TR0NS

,14 344K)

(18.668m,6 7235K)

(6 0403m,-23.733K)

CORRENTE NOS 01000S

(8.5770m,25 125K)

-OKR-i
Os
o I(DCl) o 1(DC2) a I(DC3) v !(DC4)

Time

50ms

Fig. 8 - ( a) - Corrente nas chaves ignitrons.
(b ) - Corrente nos diodos.
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40KA

A

B

CORRENTE NO IGNITRON SI

t(Sl)

(&. 3981m, 24 O29K)

Oft-

CORRENTE NA IGN1TR0N S2!

-40KP +

a I(S2)
50ms

Time

Fig. 9 - ( a ) - Corrente na ignitron SI.
( b ) - Corrente na ignitron S2.
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«OKA —

A Ofi-

CORRENTE NA 1GN1TR0N S3

t (S3)

CORRENTE Nfl 1GNITRON S41

(13 688m,8 7235K)

Oft-

B

Os
a

50ms

Time

Fig. 10 - ( a ) - Corrente na ignhron S3.
( b ) - Corrente na ignitron S4.
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Cálculo das chaves

Com os parâmetros elétricos estabelecidos pode-se especificar as chaves e os
diodos do circuito.

Para o cálculo do /"/ para as chaves, utilizamos o equacionamento para um
circuito RLC. E para os diodos, utilizamos o equacionamento de um circuito RL.

Para as chaves temos:

r. f i - •> 2 u Imàx1 T r , -,/- / = I Imaxr sen wt at I A'-sl

//= Imáx.^senwtdt = C V [A2s]
o

onde:

Os resultados para as chaves são:

chave SI: 7"=4,37ms, I2t = 2,02 M(A2s), // =65,40 (As)

chave S2: T = 4,16 ms, I2t = 1,21 M(A2s), lt = 72,05 (As)

chave S2: T = 3,93 ms, I1! =404,64 K(A2s), // =51,20 (As)

chave S2: 7'= 3,12 ms, Pt = 118,62 K(A2s), It =25,08 (As)

Para os diodos temos:

, , , f -tyt . Imáx: L r ., i
77 = / max: e L cli = A "s

J 2R L J

O resultado para o diodo é:

diodoDCl: í2l =9.22 M(A2s)

diodo DC2: I2t =60,10 K(A2s)

diodo DC3: Z2/ =3.71 M(A2s)

diodo DC4: / 7 = 1,58 M(A2s)
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• Chaves SI a S4 - IGNITRONS - EEV tipo BK488 : uma unidade para cada
banco, estes utilizam 33%, 36,5%, 25,6% e 12,55% de suas capacidades máximas de // ,
respectivamente. Os parâmetros das ignitrons escolhidas são:

Vmáx.
Imáx.
//

25 kV
100 kA

L400A.S

• Diodos DC1 a DC4 - DIODO - Siemens tipo SSiT 62 220: num total de nove

unidades, estes utilizam 52%, 1%, 21% e 9% de sua capacidade máxima de I2t,
respectivamente. Utiliza-se 2 diosos em série no DC1, DC3 e DC4, e 3 em série no DC2.
Os parâmetros do diodo são:

Vmáx.
Imáx.

í2t

4000 V
60 kA

18MA2s

Cálculo da eficiência

A eficiência dos bancos de capacitores é dada por:

n = - y
onde. w I

0
 4LC

Para o banco Cl - n = 35.80%
banco C2 - r\ = 76,93%
banco C3 - r\ = 78,07%
banco C4-TI-82,14%

17



Fontes de carregamento dos bancos e resistores de carga

Todos os bancos de capacitores do ETE devem ser carregados em intervalos de
tempo menores que 60s. Para os cálculos a seguir utilizaremos um tempo de carga da
ordem de 40s.

Banco carga negativa Cl

Para carregar o banco Cl, deveremos ter uma fonte de no mimino -6,8 kV, tendo
em vista que pode-se aumentar a tensão deste banco até -8 kV no máximo. Para termos
um carregamento de acordo com o tempo previsto necessita-se de pelo menos uma fonte
com corrente da ordem de 2A. A Figura 11 mostra esquematicamente o circuito de carga
do banco Cl.

FONTE DE 18 kV

2A BANCO Cl
10.062 mF

Fig. 11 - Esquema da fonte de carga do banco Cl.

Temos que:

= RI -> R = M^ÜL = 3400 Q = 3.4
2

r=RC -> r=3.4xl0 5xl0 r062xl0" 3 = 34,20 .y

Utilizaremos 64 resistores de 850 kfi ( 300 W ), distribuídos da seguinte forma:
um banco de 16 resistores em série, formando um ramo e quatro destes em paralelo
( 19,2 kW ). A potência dissipada no banco de resitores é de 13,2 kW (P = RI2). A
resistência equivalente do banco de resistores será:

A corrente que flui por cada resistor é de 500 mA, e a porcentagem da potência
utilizada em cada resistor será de 69 %.

18



'VCARGA

POTÊNCIA

TEMPO

3,3 kQ

15 kW
33,20 s

Resistores: tipo AF-3 da ELETÉLE de 850 Q. e 300 W, na configuração de 4
ramos em paralelo de 16 resistores em série, num total de 64 resistores, ver figural2.

Fonte: ±8 kV x 2 A ( 16 kVA), com controle digital por computador.

Rc1 Rc16

PARA CARREGAR O
BANCO Cl

Re = 850 52/300 W

Rc48 RcG4

Fig. 12 - Esquema da ligação dos bancos de resistores de carga
do banco de capacitores Cl.

Banco de partida C2

Para carregar os capacitores do banco C2, deve-se utilizar uma fonte de no
máximo 8 kV, com alimentação de corrente de 2A. A Figura 13 mostra
esquematicamente o circuito de carga do banco C2.

KONTEDE±8kV_

2A ~ BANCO C2

3.U06 mF

Fig. 13 - Esquema da fonte de carga do banco C2.

Temos que:

= RI

r=RC -> r= 4000x 9,006x10° =36,02 s
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Utilizando-se 40 resistores de 400 Q ( 500 W ), com a seguinte distribuição: 2
ramos em paralelo,cada ramo com 20 resistores em série ( P = 20 kW ). A potência

dissipada no banco de resitores é de ~16 kW ( P = RI" ). A resistência equivalente do
banco de resistores será:

(400x20)
= 4000 Q

A corrente que flui por cada resistor será de IA, e a porcentagem da potência
utilizada em cada resistor será de 80 %.

*\:ARGA

POTÊNCIA
TEMPO

4kQ

20 kW
36,02 s

Resistores: tipo N9S/V da ELETÉLE de 400 Q e 500 W, na configuração de 2
ramos em paralelo de 20 resistores em série cada, ver figura 14.

Fonte: ±8 kV x 2 A (> 16 kVA), com controle digital por computador.

PARA CARREGAR O
BANCO C2

Rc=40üfi/500W

Rc1

Rc21

Rc20

Rc40

Fig. 14 - Esquema da ligação dos bancos de resistores de carga
do banco de capacitores C2.

Banco de patamar C3

Para carregar os capacitores do banco C3, deve-se utilizar uma fonte de no
máximo 8 kV, com alimentação de corrente de 3A. A Figura 15 mostra
esquematicamente o circuito de carga do banco C3.

Re

FONTE DE ±8 kV_

3A BANCO C3
8mF

Fig. 15 - Esquema da fonte de carga do banco C3.
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Temos que:

= RÍ = 3 2 0 0 Q

r=RC -> r= 3200x8x10° = 25,60 s

Utilizando-se 32 resistores de 1,6 kfl ( 500 W ), com a seguinte distribuição: 4
ramos em paralelo,cada ramo com 8 resistores em série ( P = 16 kW ). A potência
dissipada no banco de resitores é de -12,8 kW ( P = RI2 ). A resistência equivalente do
banco de resistores será:

= (1,6x10^x8)

A corrente que flui por cada resistor será de 500 mA, e a porcentagem da potência
utilizada em cada resistor será de 80 %.

^CARGA

POTÊNCIA
TEMPO

3,2 kQ.

16 kW
25,60 s

Resistores: tipo N9S/V da ELETÉLE de 1,6 kQ e 500 W, na configuração de 4
ramos em paralelo de 8 resistores em série cada, ver figura 16.

Fonte: ±8 kV x 3 A ( ~ 24 kVA), com controle digital por computador.

PARA CARREGAR O
BANCO C 3

Rc = 1.6kfi/500W

Rc1 Re 8

Rc24 Rc32

Fig. 15 - Esquema da ligação dos bancos de resistores de carga
do banco de capacitores C3.

Banco de manutenção do patamar C4

Para carregar os capacitores do banco C4, deve-se utilizar uma fonte de no
máximo 8 kV, com alimentação de corrente de 2A. A Figura 17 mostra
esquematicamente o circuito de carga do banco C4.
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FONTE DE ±8 kV
2A • BANCO C4

5.016mF

Fig. 17 - Esquema da fonte de carga do banco C4.

Temos que:

U=IU

T=RC r=2500x5.016x!0-J = 12.54 s

Utilizando-se 40 resistores de 900 Q ( 300 W ), com a seguinte distribuição: 4
ramos em paralelo, cada ramo com 10 resistores em série ( P = 12 kW ). A potência

dissipada no banco de resitores é de ~10 kW ( P = RI2 ). A resistência equivalente do
banco de resistores será:

(900x10)
= 2250 Q

Desta forma o tempo de carga muda para 11,29 s. A corrente por cada resistor
será de 500 mA, e a porcentagem de potência utilizada em cada resistor será de 84%.

^CARGA

POTÊNCIA
TEMPO

2250 Q

12 kW
11,29 s

Resistores: tipo AF-3 da ELETELE de 900 D. e 300 W, na configuração de 4
ramos em paralelo de 10 resistores em série cada, ver figura 18.

Fonte: ±8 kV x 2 A (~ 16 kVA ), com controle digital por computador.
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PARA CARREGAR O
BANCO CA

Re = 900 £2/ 300 W

Rc1 RdO

Rc31 Rc40

Fig. 18 - Esquema da ligação dos bancos de resistores de carga
do banco de capacitores C4.

Utilizaremos ventilação forçada para refrigeração dos bancos de resitores.

Sistema Pneumático de Aterramento dos Bancos

O sistema de aterramento dos bancos é do mesmo tipo do descrito na NTT 03,
com chaves seccionadoras de aterramento tipo faca.

Resistores de Aterramento

O tempo estimado para a descarga deve ser menor que um minuto, sendo assim,
para efeito de cálculo vamos utilizar uma constante de tempo de 15 segundos. Assim
sendo temos:

r = RC .". /? = r = 1490,75 Q s 1500 Q BANCO Cl
10,062xl0~J

R = — r = 1665,55 Q. = 1700 Q. BANCO C2
9.006x10°

= 1875 D BANCO C3R ^
8x10"

R = 11— = 2990,43 Q = 3000 Q BANCO C4
5,016x10"1

Para especificar os resistores de aterramento, devemos saber qual a potência
dissipada pelos componentes, afim de obter o runcionamento esperado e não danificar o
componente.

Quando o circuito de descarga é comutado, durante um período o circuito fica em
transição, onde os valores de corrente e tensão variam. Como o tempo de descarga é
curto, o período de runcionamento do sistema é o próprio transitório do circuito RC.
Sabemos que a energia armazenada no campo elétrico do capacitor se transfere para o
resistor durante o transitório, por isso torna-se necessário o cálculo da potência média no
resistor.
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A Potência média dissipada nos resistores de aterramento é dada por:

Ir V2 —
p - _ P/J/ = L ( \.pRC \
rmèdia — J r a l 9 D ^ '

Substituindo os valores para os bancos temos:

2 x 1500

-30

1-e15 ) = 13,4 kW

-30

n'édiaC1 2 x l 7 0 0 U '

= ( M x i o ^ ( U e f , ^ 9 <
Z X 18 / J

p _(5xlO^£_ ^ „
"le£/'flC4 2 x 3000

onde foi utilizado um intervalo de tempo de t = 15 s para a descarga dos bancos.
Para uma menor solicitação do componente na dissipação de calor por efeito

Joule, optamos por utilizar os componentes em uma faixa de aproximadamente 80% da
potência disponível, assim aumenta-se a vida útil dos mesmos, com isto temos a
diminuição da temperatura no componente, este sofre menos ação térmica e diminui o
aquecimento do ambiente de trabalho dos equipamentos, facilitando o sistema de
refrigeração.

Resistências de Aterramento do Banco Cl

Para uma resistência equivalente de:

n = 1500 fí/13,4 kW

Os resistores utilizados serão:

o _ ( 6 5 0 x l 2 ) _ l o : A r , „ ; _ 6,8x105

,máx=

Assim deveremos utilizar 12 resistores em série, formando um ramo e 5 desses
ramos em paralelo, ver figura 19.
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Note que o valor da resistência equivalente se modifica, desta forma temos que o
tempo de descarga também se modifica para:

r = RC = 15,705

Utilizando os resistores de 650 D. I 500 W, tipo N9S/V, da ELETÉLE, vamos
necessitar de 60 unidades. Para este cálculo, devido a maior capacidade de corrente do
resistor N9S/V, temos uma potência de dissipação bem maior do que a necessária para o
banco, utilizamos apenas 45% da potência útil dos componentes, que no total é de 30 kW.

PARA ATERRAR O
BANCO Cl

Rc=650Q/500W

Rati Rat 12

Rat 48 Rat 60

Fig. 19 - Esquema do banco de resistores de aterramento
do banco de capacitores Cl.

Resistências de Aterramento do Banco Cl

Para uma resistência equivalente de:

« ^ 1700 íl/16,3

Os resistores utilizados serão:

liE0 =
(200 x 26)

/ •. =
IliilX

| f-t *\ sy /

173o,
= 4.60/1

Assim deveremos utilizar 26 resistores em série, formando um ramo e 3 desses
ramos em paralelo, ver figura 20.

4.60
RESISTOR = 1,53/1

Note que o valor da resistência equivalente se modifica, desta forma temos que o
tempo de descarga também se modifica para:

r = RC = 15,60*
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Utilizando os resistores de 200 Q / 500 W, tipo N9S/V, da ELETÈLE, vamos
necessitar de 78 unidades. Para este cálculo, devido a maior capacidade de corrente do
resistor N9S/V, temos uma potência de dissipação bem maior do que a necessária para o
banco, utilizamos apenas 42% da potência útil dos componentes, que no total é de 39 kW.

PARA. ATERRAR O
BANCO C2

Rc = 200Q/500W

Rail Rat 2 6

Rat52 Rat70

Fig.20 - Esquema do banco de resistores de aterramento
do banco de capacitores C2.

Resistências de Aterramento do Banco C3

Para uma resistência equivalente de:

o = 1875 Q/9 ,5 kW

Os resistores utilizados serão:

Assim deveremos utilizar 13 resistores em série, formando um ramo e 4 desses
ramos em paralelo, ver figura 21.

3 28
'RESISTOR = 8 2 0 mA

Note que o valor da resistência equivalente se modifica, desta forma temos que o
tempo de descarga também se modifica para:

r= RC = 15,605

Utilizando os resistores de 600 Q / 500 W, tipo N9S/V, da ELETÉLE, vamos
necessitar de 52 unidades. Para este cálculo, devido a maior capacidade de corrente do
resistor N9S/V, temos uma potência de dissipação bem maior do que a necessária para o
banco, utilizamos apenas 37% da potência útil dos componentes, que no total é de 26 kW.
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PARA ATERRAR O
BANCO C3

Rati Rat 13

Rat39 Rat52

Fig.21 - Esquema do banco de resistores de aterramento
do banco de capacitores C3,

Resistências de Aterramento do Banco C4

Para uma resistência equivalente de:

Os resistores utilizados serão:

(1000 x12)
REO ~ = 3000 Q e imáx = - — = 1,66 A

4 "Iax 3000

Assim deveremos utilizar 12 resistores em série, formando um ramo e 4 desses
ramos em paralelo, ver figura 22.

1,66
'RESISTOR = 420 mA

Note que o valor da resistência equivalente não se modifica, desta forma temos
que o tempo de descarga também não se modifica:

r = RC = I5s

Utilizando os resistores de 1 kfí / 200 W, tipo AF-3, da ELETÉLE, vamos
necessitar de 48 unidades. Para este cálculo, utilizamos apenas 38% da potência útil dos
componentes, que no total é de 9,6 kW.

PARA ATERRAR O
BANCO CA

Rc = 1 kfi/200W

Rat1 Rat 12

Rat3B

Fig.22 - Esquema do banco de resistores de aterramento
do banco de capacitores C4.

27



Conclusão

A maior dificuldade encontrada, foi na escolha das chaves, pois os semicondutores
SCRs, não suportam o impulso de tensão que ocorre na abertura da chave, desta forma
ficou impraticável a utilização de chaves semicondutoras. Assim sendo optamos pela
utilização de válvulas ignitrons, para o disparo dos bancos de capacitores. As
especificações foram feitas, utilizando equipamentos importados, como ignitron e diodos
de potência para o circuito do transformador de aquecimento ôhmico ( TAO ). Todos os
bancos de capacitores até agora especificados, são impregnados a óleo. O próximo passo,
é o cálculo, análise e especificação do projeto do circuito vertical, utilizando os demais
bancos de capacitores importados do Laboratório de Culham.
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