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RESUMO

Este projeto de pesquisa compreende um breve histórico da fusão termonuclear
controlada, e como esta pode solucionar os problemas energéticos. Descreve-se
também o funcionamento da máquina tokamak e são mostrados os sistemas de
produção de campo magnético do Tokamak ETE. 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 está sendo construída no Laboratório
Associado de Plasma (LAP) no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em
São José dos Campos - SP.
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INTRODUÇÃO

Este relatório é referente ao primeiro período da bolsa de mestrado da
FAPESP (agosto de 96 a janeiro de 97).

Durante este período, foi feito um estudo abrangente da física de plasmas para
a fusão termonuclear, bem como dos experimentos e da evolução histórica até a
atualidade. Além disto, foram designadas metas e distribuição de tarefas para o
desenvolvimento da tese proposta para o Sistema Elétrico Pulsado com Controle
Digital do Tokamak-ETE (Experimento Tokamak Esférico).

O Tokamak-ETE é uma máquina destinada aos estudos da física de plasmas
para a fusão termonuclear controlada, que está em fase final de projeto e início de
construção no Laboratório Associado de Plasmas (LAP) no Isntituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) na cidade de São José dos Campos-SP.

Neste primeiro relatório, foi abordada a evolução histórica e necessidades de se
obter energia, foi também focalizada a importância da fusão termonuclear como fonte
de energia, com a finalidade de evidenciar a importância desta linha de pesquisa. Neste
mesmo contexto, é mostrado a necessidade de fundamentar as pesquisas na área de
engenharia e de física de plasmas voltada para a fusão termonuclear. Mostra-se que a
construção e operação destas máquinas é de vital importância para o desenvolvimento
cientifico brasileiro, posto que este tipo de experimento exige um conhecimento
multidisciplinar, que integra as engenharias e a física.

Máquinas do tipo Tokamak operam com tensões e correntes de magnitudes
elevadas, o que torna essencial o cuidado operacional do experimento por parte da
equipe de pesquisadores e operadores. Isto faz com que seja de fundamental
importância um sistema de controle robusto e seguro para a operação de tokamaks.

No Tokamak-ETE, deve-se utilizar um controle digital remoto, operado via
computador, com o intuito de evitar riscos de acidentes e tornar a operação da
máquina eficaz e segura. O sistema de controle do ETE deverá ser auxiliado pelo
sistema pneumático de segurança, o qual possibilita ou não a operação da máquina.

A operação remota do controle do ETE, possibilita uma barreira entre a sala de
controle e a sala da máquina, desta forma pode-se isolar a máquina dos operadores. A
comunicação entre a área de controle e a máquina será feita com fibra óptica e o
sistema de controle deverá ser baseado nos padrões CAMAC IEEE-583 e GPIB
IEEE-488.

Este projeto de pesquisa visa o desenvolvimento do sistema de controle
automático do Tokamak-ETE, o qual é a parte principal do trabalho de mestrado.

Durante o período da bolsa, teremos um maior aprofundamento e a descrição
detalhada dos sistemas de controle e segurança, assim como, dos sistemas de produção
de campo magnético, aterramento, monitoramento e de disparo do ETE.

No decorrer deste relatório, teremos:

No capítulo I, uma introdução mostrando os caminhos para a fusão, a fusão
termonuclear controlada, uma breve descrição da máquina tokamak e das grandes
máquinas existentes no mundo, o confinamento do plasma e funcionamento deste
como um reator a fusão termonuclear controlada.

No capítulo II, uma breve descrição da máquina Tokamak-ETE LAP/INPE.
Neste capítulo também comenta-se o funcionamento dos sistemas elétricos de
produção de campo magnético e das características construtivas do ETE.



No apêndice A, o relatório interno do LAP/INPE (Nota Técnica do projeto do
Tokamak-ETE - ETE-08/96), referente ao diagrama preliminar do sistema de controle
do Tokamak-ETE.

No apêndice B, o relatório interno do LAP/INPE (Nota Técnica do projeto do
Tokamak-ETE - ETE-18/96), referente a proposta de controle utilizando o sistema
CAMAC-GPIB para o Tokamak-ETE.

No apêndice C, o relatório interno do LAP/INPE (Nota Técnica do projeto do
Tokamak-ETE - ETE-12/96), referente as considerações básicas de segurança para o
Tokamak-ETE.



CAPÍTULO 1

1 - O Caminho para a Fusão

1.1 - O Desafio Energético Mundial112'31

O consumo de energia veio crescendo de maneira muito lenta ao longo da
história da humanidade até o século XIX. Durante o período da Segunda Guerra
Mundial, a humanidade teve a necessidade de consumir mais energia, o que fez com
que a taxa de consumo histórica crescesse bruscamente em um curto período de
tempo.

Devido a este fato. houve uma enorme exploração dos recursos naturais de
fácil exploração, o que levou a um desequilíbrio ecológico e também à crise energética
global.

A crise energética está diretamente relacionada com a inevitável extinção dos
combustíveis fósseis, como o gás, o petróleo e o carvão. Sabemos também que um
estrangulamento no fornecimento de energia, ou o uso predatório dos recursos
minerais do planeta, poderá levar a humanidade a um colapso, o que provocaria uma
crise sócio-economica pior do que as ocorridas em tempos de Guerras Mundiais. Isto
confirma a importância crucial da energia para a sustentação e desenvolvimento da
humanidade.

A necessidade de superar a crise faz com que o homem trilhe caminhos para a
solução do problema. Um destes caminhos é o emprego das fontes de energias
renováveis, como a hidráulica, eólica, geotérmica, biomassa, solar, entre outras.
Entretanto, a possibilidade de gerar energia suficientemente útil e eficaz para
solucionar a crise, através destes métodos, ainda é bastante remota. Um outro caminho
possível consiste no emprego da energia nuclear.

Atualmente a energia obtida de reatores à fissão nuclear resulta em uma fonte
de energia relativamente pequena, se comparada a outras fontes renováveis de energia.
A grande maioria dos reatores nucleares à fissão utilizam como combustível o urânio.
O emprego deste combustível pode garantir energia por centenas de anos, entretanto,
existem vários argumentos de significância contra o emprego do urânio como matéria
prima energética, geralmente relacionados a problemas ambientais e de segurança dos
reatores.

Notadamente percebe-se que há técnicas para solucionar estes problemas, no
entanto, a construção de uma grande quantidade de centrais elétricas à fissão nuclear,
aumentaria muito a probabilidade de ocorrer acidentes similares ao ocorrido em 1986,
na usina de Chernobyl na ex-URSS, devido a grande quantidade de material radioativo
disperso e da impossibilidade de fiscalizar e controlar de maneira eficaz e segura todo
este combustível radioativo.

Com o intuito de obter energia para evitar a crise energética global e os riscos
inerentes aos reatores à fissão nuclear, fez-se necessária a busca de soluções mais
seguras e compatíveis ao meio ambiente. E o caminho atualmente mais promissor é o
da fusão termonuclear controlada.



1.2 - O Desenvolvimento Energético e as Fontes de Energia11456789'101

O desenvolvimento das formas de energia e seu controle fizeram com que a
humanidade progredisse mais nos últimos cem anos do que nos cinqüenta séculos da
história humana.

O desenvolvimento das formas de energia no mundo teve início em 450 a.C,
com o reconhecimento da terra, água, ar e fogo como sendo as substâncias
constituintes do universo, segundo o filósofo grego Empedocles. Desde então o
homem vem tentando produzir e armazenar energia. Mas foi com o conhecimento da
energia elétrica que efetivamente o sonho começou a se tornar possível. Com a
eletrização do âmbar na Grécia antiga, a estranha fonte de energia estimulou os
estudos avançados da eletricidade. Desde as experiências realizadas por Talles de
Mileto com o âmbar, diversos pesquisadores surgiram para explicar os fenômenos
físicos da eletricidade.

Foi no ano de 1600 que um médico inglês, Willian Gilbert, escreveu o primeiro
livro sobre magnetismo, "De Magnete", onde foram utilizados pela primeira vez as
palavras eletricidade e eletrização. Aproximadamente sessenta anos mais tarde, o
alemão Otto von Guericke progrediu nos experimentos de eletrização construindo uma
máquina que era capaz de eletrizar corpos através do atrito. Entretanto ainda não havia
uma aplicação útil desta forma de energia, e nem como transportá-la ou armazená-la.

Foi quando, em 1729, o pesquisador inglês Stephen Gray inventou o fio
condutor, e conseguiu transportar a eletricidade a uma distância de 290m. Este invento
impulsionou e gerou novas idéias para a aplicação da energia elétrica. Em 1746, o
desenvolvimento e as variações da máquina de eletrização de Guerick, levaram a
criação do armazenador de cargas, o capacitor, este foi chamado de garrafa de Lyden
em homenagem a Universidade de Lyden, na Holanda, pelo pesquisador
Musschenbroek. Embora os estudos realizados até aquele momento fossem
promissores, já havendo uma forma de transportar a energia e de armazená-la, faltavam
ainda aplicações úteis para tal energia.

Não tardou muito para que uma das primeiras aplicações úteis da nova fonte de
energia surgisse. Foi no ano de 1750 que o norte-americano Benjamin Franklin,
estudando o fenômeno das descargas atmosféricas, concluiu que estas nada mais eram
do que descargas elétricas semelhantes às observadas nas experiências. Foi então que,
através de uma experiência onde foram utilizados um fio condutor de algodão úmido e
uma garrafa de Lyden, foi inventado o primeiro pára-raios. Também neste mesmo
período um francês, chamado Charles Francois Du Fay, verificou que existiam dois
tipos de cargas elétricas, as positivas e as negativas.

Mas em 1785, o físico e engenheiro francês Charles Augustin Coulomb, através
de seu invento, a balança de torção, conseguiu provar a existência da força de repulsão
e atração de cargas. Nesta época, um professor de física italiano, Alessandra Volta,
desenvolveu a pilha elétrica, com a qual, através de fenômenos químicos, era possível
obter energia elétrica.

O dinamarquês Hans Christian Oersted foi quem pela primeira vez verificou
que a circulação de uma corrente elétrica produzia campo magnético. O francês André
Marie Ampère, observou que a passagem de corrente por um condutor resultava em
um movimento quando o mesmo estava imerso em um campo magnético. Foi neste
período que o físico inglês Michael Faraday, observou e constatou que o campo
magnético produz corrente elétrica. Este foi o passo decisivo para que pudessem ser
construídas máquinas para gerar energia elétrica de forma eficaz. A descoberta da
indução eletromagnética por Faraday possibilitou a construção das máquinas



conhecidas hoje como geradores elétricos. Fora vencido o desafio de dominar a
energia elétrica.

Após este tempo várias aplicações de eletricidade começaram a surgir, dentre
estas as mais importantes foram: o Telégrafo, no ano de 1830, pelo norte-americano
Samuel Morse; o Telefone, em 1876, pelo norte-americano Alexander Graham Bell; e
a Lâmpada elétrica, também em 1876, pelo norte-americano Thomas Alva Edison.

O pequisador Thomas Alva Edison foi também o primeiro a construir uma
central hidrelétrica, no ano de 1879. Que foi utilizada pelo serviço público de
distribuição de energia elétrica da cidade de Nova Iorque.

Com este desenvolvimento o homem encontrou a estabilidade que faltava para
o desenvolvimento efetivo da humanidade, nas mais diversas áreas da ciência. Pois
com a energia elétrica veio também a melhora na qualidade de vida, facilitando em
muito o trabalho, o lazer e a saúde.

No entanto, a geração e uso da energia constitui hoje um dos mais delicados e
controvertidos aspectos dos problemas ambientais. É impossível negar a atual
importância da energia para o mundo civilizado. Devido a isto, os combustíveis fósseis
devem permanecer como a principal fonte de energia por mais algumas décadas,
entretanto, é possível que não sejam suficientes para prover a energia necessária para o
século XXI, principalmente se os danos ambientais limitarem seu uso, como já vem
acontecendo. Os problemas relacionados com as mudanças climáticas e o efeito estufa,
provocados pelo dióxido de carbono, provenientes da queima de combustíveis fósseis,
são graves o suficiente para que se renuncie às opções energéticas baseadas neste tipo
de combustível.

Das fontes de energia que se destacam para atender a demanda mundial de
energia, levando em conta as recomendações para evitar a exploração e o uso dos
combustíveis fósseis, estão: a energia solar, a fissão e a fusão nuclear.

A energia solar se captada com eficiência, poderá suprir cerca de 1/3 da
necessidade mundial de energia, pois a pequena parcela de energia que deixa o Sol e
atinge nosso planeta é de 4 trilhões de megawatt-hora por dia, o que eqüivale a 30 mil
vezes a quantidade total de energia produzida e consumida na Terra. Sabe-se que
aproximadamente 60% desta energia é refletida, e que a parte absorvida pela atmosfera
terrestre, constitui a energia de ventos e nuvens, o que faz com que reste
aproximadamente 40% de energia. Esta quantidade de energia que chega ao solo e
oceanos representa cerca de 6 milhões de vezes a energia produzida em um dia na
hidrelétrica de Itaipu localizada em Foz do Iguaçu-PR, que é a maior instalação
hidrelétricas do mundo. Entretanto, esta enorme quantidade de energia não pode ser
aproveitada com eficácia, devido a baixa eficiência dos atuais coletores solares e da
impossibilidade de aproveitar a parcela mais significante desta energia, que é a que
atinge os oceanos.

A energia produzida pelos reatores à fissão nuclear regenerativos tem um
potencial de aproximadamente 85 vezes o do petróleo. E a fusão nuclear tem um
potencial energético 10 milhões de vezes maior do que o da fissão termonuclear,
podendo constituir a longo prazo, uma fonte de energia compatível com a preservação
esperada do meio ambiente, através da segurança intrínseca ao processo, e
empregando combustíveis de fácil acesso e geograficamente bem distribuídos.



1.3 - As Reações de Fissão e Fusão Nuclear14'7'11"12'13"141

1.3.1 - A Fissão Nuclear

A fissão nuclear é o processo que leva à desintegração atômica. No urânio, a
fissão nuclear ocorre através da instabilidade que um nêutron provoca quando penetra
no núcleo do átomo. Quando um núcleo absorve um nêutron, este torna-se instável e
divide-se em outros núcleos e ao mesmo tempo libera neutrons e energia. Os neutrons
liberados desta reação serão absorvidos por outros núcleos, estabelecendo desta forma
uma reação em cadeia. Foi desta forma que em 1942 Enrico Fermi obteve a primeira
reação nuclear auto-sustentada no primeiro reator à fissão nuclear, o CP-l[7j. No reator
à fissão nuclear, a energia é obtida em forma de calor, e convertida em energia elétrica.
Hoje em dia apenas 15% da energia elétrica mundial provém de usinas nucleares. Com
o tempo, foi possível perceber que a fissão nuclear não é a solução definitiva para os
problemas energéticos mundiais. Devido às dificuldades na obtenção de minerais para a
produção de combustível nuclear, aos acidentes nucleares que os reatores de fissão
estão sempre sujeitos e devido aos resíduos radioativos que necessitam de milhares de
anos para decaírem em produtos não-radioativos.

1.3.2 - A Fusão Nuclear

No processo de fusão nuclear, átomos livres reagem para produzir elementos
mais pesados com o desprendimento de energia. Neste processo, os combustíveis são
mais abundantes e de fácil extração. Estes são formados por diferentes tipos de
isótopos do hidrogênio: o hidrogênio pesado ou deutério (D), que se encontra presente
na água; o hidrogênio superpesado ou trítio (T), que pode ser obtido através do lítio.
No ano de 1929, R.Atkinson e F.Houtermans descobriram a fusão, pesquisando a
fonte de energia solar, obtida através da reação de fusão do hidrogênio [4]. E bastante
razoável afirmar que a fusão é o processo mais importante na natureza, pois a fusão é a
fonte de energia de todos os processos naturais físicos e biológicos que ocorrem na
Terra.

Aqui na Terra porém é bem mais difícil criar condições para as reações de
fusão nuclear do que para as de fissão. Enquanto os reatores comerciais de fissão já se
encontram em funcionamento há décadas, os atuais experimentos com fusão ainda
consomem energia substancialmente maior que aquela liberada nas reações. Na figura
1, temos a energia liberada nas reações de fissão e fusão.

Energia nuclear
de NgacSo

liberada por núcleo

FUSÃO
D-Deutério
T-Trftio

4He-HÉIio-4
U - UrSnlo
Fe-Ferro

Massa Atômica

Fig. 1 - Gráfico comparativo entre Fissão e Fusão
em função da energia liberada^]



1.3.3 - A Evolução Histórica do Estudo das Reações Nucleares114781415?4]

No ano de 1896, teve início a história nuclear, com o descobrimento da
radioatividade pelo físico francês Henri Becquerel, que identificou o urânio. Algum
tempo mais tarde o casal Marie e Pierre Curie, identificaram outros dois elementos
radioativos, o polônio e o rádio. Em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford
formulou a teoria da estrutura atômica. Através desta teoria, pode ser evidenciada a
dificuldade existente de obter uma reação entre núcleos, devido à força de repulsão
elétrica. Entretanto, o próprio Rutherford, em 1919, realizou uma experiência de
desintegração utilizando a emissão de partículas alfa de alta energia, e desta forma
conseguiu pela primeira vez obter a reação de fissão nuclear.

Nas reações similares as de Rutherford, foi observada a existência de outra
partícula, que só veio a ser descoberta por J.Chadwick em 1932, o neutron. Com a
descoberta do nêutron, o modelo básico da estrutura atômica estava completo. Após
sua descoberta os neutrons foram muito estudados, e, pode-se observar que o nêutron
tem grande facilidade de penetrar nos núcleos e desestabilizá-los. Porém, os neutrons
rápidos não tinham a mesma eficiência, o que levou o físico italiano, Enrico Fermi, a
desenvolver em 1934 um método eficaz de frear os neutrons rápidos, fazendo-os
atravessar uma substância que continha elementos leves, como a água e a parafina.
Desde este período até o ano de 1938, várias reações nucleares foram observadas.

Neste mesmo ano o pesquisadores alemães Otto Hahn e Fritz Strassman, conseguiram
calcular a energia desprendida na reação de fissão. Nesta mesma época, no ano de
1939, outros dois pesquisadores alemães, Lise Mietner e Otto R. Frisch, revelaram que
a fissão nuclear era uma fonte de energia altamente concentrada, e verificaram que
havia a possibilidade de desprender grandes quantidades de energia. Esta descoberta
foi comunicada ao pesquisador Niels Bohr, que a mostrou nos Estados Unidos para
Albert Einstein e outros pesquisadores. No mesmo mês, Niels Bohr encontrou-se com
Enrico Fermi, que sugeriu que os neutrons deveriam ser liberados nesta reação. E se
realmente isso acontecesse e mais de um nêutron fosse liberado estes poderiam ser
utilizados para provocar novas reações, e desta forma obter uma reação em cadeia.

Devido a este acontecimento, e das experiências realizadas aliadas às novas
teorias da mecânica e eletrodinâmica quântica, e, também, da teoria da relatividade, foi
criado um novo ramo de conhecimento da natureza chamado de física nuclear, que
teve início com a descoberta do nêutron em 1932.

A física nuclear, aliada às novas tecnologias de metalurgia e engenharias,
possibilitaram o desenvolvimento da energia nuclear.

Foi então que, no ano de 1942, teve início a era nuclear. Na tarde do dia 2 de
dezembro daquele ano, um grupo de pesquisadores daria início a uma nova etapa do
desenvolvimento humano. Na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, a equipe
do físico Enrico Fermi, havia realizado a primeira liberação e controle simultâneos de
energia do núcleo atômico, obtendo uma reação auto-sustentada. Apesar do
experimento ter sido batizado como "Pilha de Fermi", na verdade o CP-1 (ver figura
2), foi o primeiro reator nuclear a fissão da história, com a liberação de 0,5 W de
energia.

A partir deste fato, surgia um novo ramo da engenharia chamado de engenharia
nuclear, o qual tinha como finalidade o desenvolvimento de técnicas de reatores
nucleares para uso comercial. No início os estudos eram voltados apenas para o
desenvolvimento de técnicas e materiais úteis para os reatores a fissão, a engenharia de
fissão, acredita-se que em breve exista também a engenharia de fusão.



Fig.2 - Fotografia do núcleo do reator CP-lp]

Infelizmente a energia nuclear foi utilizada para fins militares na construção de
bombas de alto poder destrutivo no ano de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial.
O desenvolvimento da bomba atômica foi realizado em Los Alamos, nos Estados
Unidos, sob a direção do pesquisador Robert Oppenheimer, responsável pelo projeto
Manhattan.

A evolução da física de plasmas, aliada ao desenvolvimento das teorias e
técnicas da física nuclear, abriram caminho para a fusão nuclear. A partir do ano de
1929, quando o físico inglês Robert R. Atkinson e o alemão Fritz Houtermans
descobriram qual a fonte de energia do Sol, estava lançado o novo desafio, construir
um Sol na Terra. No ano de 1938, quando reações de fusão responsáveis pela energia
das estrelas foram descritas, pelo pesquisador Hans Albrecht Bethe, reforçou-se este
desafio.

Neste mesmo período surgiu a idéia de construir máquinas capazes de gerar
plasmas. A primeira construção para estudo da fusão termonuclear controlada ocorreu
em 1934 por W. H. Benett, que sugeriu o fenômeno "pinch" no plasma. O pesquisador
L. Tonks no ano de 1939, verificou o efeito pinch no plasma, o qual era o responsável
por contrair uma coluna de plasma com alta corrente elétrica, na direção radial, devido
à interação da corrente elétrica com o campo magnéticopor ela criado.

Durante a Segunda Guerra pouco progresso foi realizado, embora os estudos
de David Bohm no âmbito do projeto Manhattan tenham lançado as bases para o
estudo de questões fundamentais, tais como a difusão anômala em plasmas confinados
magnéticamente.

Alguns anos mais tarde os pesquisadores que continuaram seus estudos de
confinamento de plasmas, iniciaram uma nova etapa de confinamento magnético de
plasmas. No ano de 1950 o russo Andrei Sakarov teve a idéia de construir uma
máquina onde o confinamento do plasma fosse mais eficiente, e com isto pudesse
permanecer com o plasma "aceso" por mais tempo, talvez até que ocorresse a fusão. O
processo de confinamento de extremos fechados, na forma toroidal, possibilitou o
desenvolvimento e a construção dos primeiros tokamaks no fim dos anos 50. Desde
esta época o mundo vem tentando obter a fusão termonuclear controlada com base em
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máquinas de confinamento toroidal. Centenas de máquinas foram construídas,
entretanto muitas dificuldades foram encontradas, o que impossibilitou a construção
efetiva de um reator.

Durante o período de construção destas máquinas, pode se observar fases
distintas de evolução, que podem ser separadas em três.

Na primeira fase, havia a necessidade de se testar todos os conceitos, e
surgiram diversos tipos de máquinas, como os 9-Pinchs, Z-Pinchs. Stellarators,
Tokamaks, Espelhos magnéticos, Cúspides magnéticas, Esferomaks, entre outros,
todos envolvendo o uso de máquinas relativamente pequenas. Foi um tempo onde
havia a esperança de obter a produção de energia facilmente. Entretanto, constatou-se
que a física de plasmas era mais complicado de entender e o estado da matéria, plasma,
muito mais difícil de se manipular. Com o esforço dos pesquisadores, alguns
experimentos se destacaram. E, então, no ano de 1968, foram divulgados resultados
promissores com uma máquina russa, o Tokamak T-3, desenvolvido pela equipe do
pesquisador russo Lev Artsimovich. Este fato fez com que se iniciasse a segunda fase
de pesquisas.

Na segunda fase de pesquisas o experimento do tipo Tokamak foi adotado
como a principal máquina para o estudo da fusão. A partir deste fato surgiu a primeira
geração de tokamaks no mundo, dentre estes, o T-4, T-6, ST, ORMAK, Alcator A,
Alcator C, TFR, DITE, FT, JFT-2, JIPP T-II, entre outros.

O entendimento da física dos tokamaks proporcionou o início da segunda
geração de tokamaks, que foram: o T-10, PLT, PDX, ISX-B, Doublet-Ill, ASDEX,
entre outros.

Durante a década de 1970, a comunidade científica internacional constatou que
o aumento gradativo do tamanho dos experimentos e da intensidade de campos
magnéticos seria indispensável para obter o conhecimento necessário para se chegar ao
reator. Entretanto, os custos cresciam muito rapidamente e inviabilizavam a construção
simultânea de um elevado número de projetos de grande porte. Este foi o principal
motivo que levou à construção das grandes máquinas atuais, algumas destas com
financiamento de vários países. Máquinas como: o TFTR, JET, DIII-D, JT-60U, T-15,
TORE SUPRA e o ASDEX-U, as quais tiveram início de construção nos anos 80. O
aparecimento desta geração de tokamaks marcou a mudança para a terceira fase de
pesquisas em fusão, a qual se estende até os dias atuais.

No entanto, os esforços da comunidade de fusão para alcançar a reação auto-
sustentada parece apontar para uma nova fase de pesquisas. Foi com este intuito que
teve início o projeto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), que
deve ser construído com o apoio financeiro do Estados Unidos, Comunidade Européia,
Japão e Rússia.



1.4 - A Fusão Termonuclear Controlada [5,11,12,14,15,16,17,18,19-20]

A crise energética vivida no mundo fez com que houvesse uma procura maior
por novas fontes de energia. Esta procura levou a pesquisas de diversas outras formas
de obter energia, motivando a criatividade da comunidade científica e principalmente
levando a resultados aparentemente promissores.

Dentro deste contexto, dentre as principais fontes de energia pesquisadas
encontram-se as pesquisas nas áreas nucleares, devido à enorme quantidade de energia
liberada nestas reações. No início acreditava-se que o melhor meio de se obter energia
nuclear seria através de reações de fissão nuclear, mas devido a inúmeros problemas
relacionados a danos ecológicos e bioquímicos, e também devido aos riscos constantes
de vazamentos em reatores de fissão, as pesquisas voltada para as reações de fusão
ganharam força.

A fusão nuclear é o meio que a natureza encontrou para gerar grandes
quantidades de energia, como as que atingem nosso planeta vindas do Sol. No Sol
acontecem várias reações de fusão nuclear em cadeia, as quais são as responsáveis pela
irradiação de calor em nosso sistema solar.

A idéia da fusão termonuclear só foi possível devido aos estudos realizados por
centenas de pesquisadores, mas em particular ao estudo de Albert Einstein em 1905,
que demonstrou, com a teoria da relatividade, que massa e energia são em alguns
pontos equivalentes. Einstein deduziu que a massa é uma forma de energia. Foi
estabelecida a relação, equivalência massa-energia, que é expressa por: E = mc2, onde
E é a energia, m a massa e c a velocidade da luz no vácuo ( 300.000 km/s ).

Devido à maior parte da massa de um átomo estar no seu núcleo e da
equivalência massa-energia, esta energia recebeu o nome de energia nuclear.

Desta forma pode-se liberar energia em reações nucleares onde ocorre a
diminuição líquida de massa. No caso da fissão temos a quebra de núcleos pesados em
dois ou mais núcleos de massa intermediária. Outra forma de conseguir esta
transformação de massa em energia é a fusão onde os núcleos leves se fundem
formando núcleos mais pesados. Apesar de existirem outros processos nucleares de
liberação de energia, apenas a fusão e a fissão podem fornecer mais energia do que é
consumida durante a reação. Desta maneira temos o processo "auto-sustentável".

Até o ano de 1958, o estudo de reatores de fusão nuclear foi conduzido através
de sigilosas pesquisas em diversos países, mas como a construção de um reator deste
tipo é algo muito complexo as pesquisas partiram para a colaboração mútua entre
cientistas do mundo inteiro.

Para ocorrer a fusão entre dois núcleos é necessário que os mesmos estejam
próximos o suficiente para que haja a interação. Com a carga elétrica de mesmo sinal
(positiva), estes tem que ter energia inicial suficiente para vencer as forças de repulsão
Coulombianas (eletrostáticas), que é maior quanto maior for a carga do núcleo.

Os núcleos de hidrogênio e seus respectivos isótopos, são os que apresentam
menor número atômico ou seja a menor carga. Estes são os possíveis combustíveis de
um reator a fusão. A energia do sol é resultante da fusão nuclear, onde átomos livres
de hidrogênio se fundem para formar átomos de hélio e neste processo a energia é
liberada. A figura 3 mostra esquematicamente algumas reações de fusão com as
respectivas energias liberadas.

Uma das maneiras de superar as forças de repulsão, é com o aumento do grau
de agitação das partículas, ou seja, elevando-se a temperatura. A energia cinética de
um átomo é proporcional a sua temperatura absoluta. Isto quer dizer que basta atingir
temperaturas suficientemente altas para que as reações de fusão ocorram. Se
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aprisionar-mos uma quantidade de gás por um tempo suficientemente longo, o número
de colisões aumenta e desta forma a probabilidade dos núcleos se fundirem aumenta.

Reações de fusão obtidas através de altas temperaturas são chamadas de
Reações Termonucleares. A temperatura necessária, em média é da ordem de milhões
de graus Kelvin. A estas temperaturas quase todos os átomos perdem seus elétrons e
estes adquirem energia cinética suficiente para vencer as forças eletrostáticas.
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Fig. 3 - Reações de Fusão

O meio utilizado, por ser o mais favorável, é o plasma. Nestas altas
temperaturas necessárias para a fusão termonuclear, um plasma perde grande parte de
sua energia em forma de radiação emitidas pelas partículas carregadas. Uma das
condições que o sistema seja auto-sustentado, ou seja, produza mais energia do que
consome, é que a taxa de energia por fusão exceda a taxa de perdas por radiação.
Como pode ser visto na figura 4.
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Acima de uma determinada temperatura, chamada temperatura crítica de
ignição (fig. 4), mais energia é produzida por fusão do que é perdida.

Na reação deutério-trítio (D-T), a temperatura crítica de ignição é da ordem de
50xl06K e na fusão do deutério-deutério (D-D) é da ordem de 290xl06K. Para
manter estas altas temperaturas, o plasma não pode ter contato com meios materiais,
isto quer dizer que este deve ser confinado.

O confinamento do plasma pode ser obtido pelo uso de campos magnéticos,
sem estes, as partículas movimentam-se aleatoriamente e se chocam com as paredes do
vaso que os contém.

No confinamento magnético, os valores típicos de densidade do plasma para a
fusão são de IO20 a IO22 partículas por metro cúbico, enquanto que a densidade de
moléculas por metro cúbico de um gás em condições ambientais é de 3x IO25. Num
reator à fusão D-T, é necessário uma densidade de IO21 moléculas por metro cúbico,
que representa uma pressão de 14 atm. Embora a densidade seja baixa, a alta
temperatura do plasma é responsável pela elevada pressão, que deve ser confinada
pelos campos magnéticos.

Outra condição a ser satisfeita pelo plasma é o critério de Lawson, estabelecido
pela primeira vez em 1957 pelo pesquisador inglês J. D. Lawsoa Este critério é
expresso pelo produto nx, onde n é a densidade do plasma em partículas por metro
cúbico e x é o tempo, em segundos, durante o qual o plasma, naquela densidade e a
uma dada temperatura, deve ser confinado pelo campo magnético afim de se conseguir
energia por fusão suficiente que compense a energia cedida ao plasma. Para um reator
de fusão, nx deve ser da ordem de 3 x IO20 s/m3, para a reação D-T ocorrendo a uma
temperatura de 100xl06K, e da ordem de 1022s//w3, para a reação D-D com uma
temperatura de 500 x 106K. Portanto, nota-se que o desenvolvimento de um reator à
fusão com D-D é mais complicado do que um de D-T, (fig. 5).
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Fig. 5 - Gráfico comparativo para a fusão com D-D e D-T
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As pesquisas realizadas na área de fusão nuclear têm dispertado grandes
interesses nas comunidades científicas e nos governos, que tratam do assunto muito
seriamente em todo o mundo. O avanço das pesquisas tem sido na direção de controlar
fisicamente as reações nucleares, que acontecem em experimentos de fusão
termonuclear controlada, os quais utilizam o quarto estado da matéria, o plasma, como
meio de obter o aquecimento necessário para que o processo de fusão ocorra como no
Sol.

Os experimentos de fusão termonuclear controlada utilizados atualmente que
mais se destacam nos avanços tecnológicos e científicos são os do tipo Tokamak.

1.5-O Plasma142"

O termo Plasma na física, foi utilizado pela primeira vez pelo físico americano,
Irving Langmuir no ano de 1928, quando estudava descargas elétricas em gases. E em
1929, Irving Langmuir e Levi Tonks, estudaram as oscilações de cargas no espaço, e
deram o nome deste estudo de oscilações de plasmas.

A palavra plasma vem da medicina onde é utilizada para apontar perturbação ou
estado não distinguível.

O Plasma é um conjunto quasi-neutro de partículas carregadas e neutras que
satisfazem determinados critérios. Os elétrons e ions do plasma são produzidos através
de ionização de átomos e moléculas. A recombinação dos elétrons e íons, faz com que
o plasma emita radiação, que pode ser visível ou não.

Na superfície da Terra o plasma só se forma em condições especiais. Devido a
força gravitacional da terra ser fraca para reter o plasma, não é possível mantê-lo
confinado por longos períodos como acontece no Sol. O Sol, assim como todas
estrelas que emitem luz se encontram no quarto estado da matéria. Na ionosfera
terrestre, temos o surgimento da Aurora Boreal, que é um plasma natural, assim como
o fogo.

O objetivo da física de plasma é o estudo de sistemas gasosos ionizados e
macroscopicamente neutro. São sistemas compostos de por um grande número de
partículas carregadas, distribuídas dentro de um volume (macroscópio) onde haja a
mesma quantidade de cargas positivas e negativas.

Este meio recebe o nome de Plasma, e foi chamado pelo físico inglês W.Clux de o
quarto estado fundamental da matéria, por conter propriedades diferentes do estado
gasoso, líquido e sólido.

A importância do estudo de física de plasma se dá em função de que, o
universo material é 99% composto por matéria ionizada em forma de plasma, ou seja
no planeta Terra onde a matéria se encontra normalmente nos três estados: sólido,
líquido e gasoso, em relação ao universo pode se dizer que está num ambiente especial
e raro.

1.6 - O Confinamento Magnético de Plasmas para a Fusão [19.20.22-23]

Um campo magnético ao confinar o plasma, exerce uma pressão sobre ele. A
relação entre a pressão do plasma e a pressão devido ao campo magnético é
denominado beta, (3:

Pressão cinética do Plasma p
_

Pressão magnética do Campo J32

2
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Para haver um confinamento estável, deve-se ter um p*<l, em contra partida,
para que o mesmo fique economicamente viável o (3>( 5~10 )%.

Os sistemas utilizados para o confinamento magnético são de dois tipos, de
extremos fechados ou de extremos abertos. Sistemas de extremos fechados geralmente
possuem a forma de um toróide, como podemos ver na figura 6.

Em uma configuração de extremos abertos, como a de um cilindro, as linhas de
força magnéticas são paralelas ao eixo do cilindro (fig. 6). A fuga de partículas pelos
extremos abertos, ao longo das linhas de força são diminuidas com a aplicação de
campos magnéticos muito mais fortes nos extremos do que no centro do cilindro. Esta
configuração é chamada de espelho magnético. O princípio básico de um espelho
magnético, é que as espiras colocadas nos extremos são mais próximas umas das
outras para que o campo seja mais intenso nos extremos que no centro, onde as espiras
estão mais espaçadas, para que desta forma haja a reflexão das partículas.

CONFIGURAÇÃO MAGNÉTICA

COM EXTREMOS

ABERTOS

CONFIGURAÇÃO MAGNÉTICA

COM EXTREMOS

FECHADOS

Fig.6 - Tipos de configuração magnética para o confinamento do plasma

As pesquisas quanto ao confinamento magnético com extremos fechados de
plasma em altas temperaturas, tem destacado três tipos de confinamento: Sistemas
Constritivos, Stellarator e Tokamak. Estes esquemas, diferem entre si pelo arranjo da
geometria dos campos eletromagnéticos. Nas figuras 7 e 8, podem ser vistos os
esquemas de confinamento magnéticos de um Stellarator e de um Tokamak,
respectivamente.

Fig. 7 - A configuração magnética de um Stellaratorpo]
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Fig.8 - A configuração magnética de um Tokamak[2o|

Sistemas constritivos são baseados no efeito da constrição do plasma, o efeito
Pinch. Trata-se da tendência que tem uma coluna de plasma, conduzindo uma elevada
corrente, de se contrair rapidamente. Como efeito esta corrente produz um campo
magnético poloidal que confina o plasma.

A utilização de diferentes máquinas permite o estudo das propriedades dos
plasmas e é essencial para o desenvolvimento do reator à fusão.

1.7 - Os Aspectos Relevantes da Fusão quanto ao Meio Ambiente
e Segurança pA514)

Um dos principais motivos para se desenvolver a energia da fusão está
relacionado as suas vantagens em termos de preservação do meio ambiente, de
segurança e de seu armazenamento de combustível e rejeitos. Temos ainda, a facilidade
de obter seu combustível, além do que, este tem uma reserva praticamente ilimitada.
Estes aspectos são o suficiente para que a fusão venha a se tornar uma das principais
fontes de energia do mundo.

A quantidade necessária de combustível para a fusão é bem pequena, de 0,5 a
5,0 toneladas de deutério e lítio (para produzir trítio) por gigawatt ano. A perturbação
ambiental dada pelo fato de extrair o lítio dos mares e o deutério da água é pequena,
quando comparada à perturbação causada pelas fontes de energias tradicionais.

Os combustíveis primários e o produto direto da fusão, o gás hélio, não é nem
tóxico nem radiativo. Os reatores à fusão não conterão urânio, plutônio ou seus
produtos de fissão.

Os acidentes de criticalidade são impossíveis de acontecer com um reator de
fusão nuclear. Entretanto, haverá uma pequena parcela de radioatividade nos reatores
devido a presença do trítio, que deverá deixar contaminado os materiais da estrutura
do reator, devido a colisão de neutrons produzidos nas reações de fusão.

Calcula-se que os reatores à fusão quando forem desativados, terão
aproximadamente um milhonésimo de radioatividade dos reatores atuais à fissão.
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1.8 - O TOKAMAK

1.8.1 - Descrição da Máquina Tokamak [3.4,5,11,12,19,20.23.321

O Tokamak é uma máquina destinada ao estudo da engenharia de fusão e das
leis físicas de plasmas quentes, com o intuito de se obter a fusão nuclear. Este tipo de
máquina utiliza um confmamento através de campos magnéticos que posicionam a
coluna de plasma em uma determinada região a fim de que esta não venha a danificar a
câmara de vácuo que a circunda.

A origem do Tokamak é Russa e foi desenvolvida teoricamente por Andrei
Sakharov e construída por Lev Artsimovich, no fim da década de 50. Sua forma
geométrica é toroidal devido à necessidade de diminuir as perdas de partículas
energéticas, que ocorriam em máquinas de extremidades abertas. A forma toroidal do
Tokamak é definida por sua razão de aspecto, o qual é a razão entre as distâncias do
eixo de simetria do toroide até o eixo de simetria da coluna de plasma (Ro) e a
distância compreendida entre o eixo de simetria da coluna de plasma e seu raio (a),
como pode ser visto na figura 9.

eixo de simetria : eixo z
direçio toroidal : direção ^
direção poloidal . direção $
raio maior : Ro
raio menor : a
razão de aspecto A = Ro f a

cüreçSo poloidal: X
serm-largura • a
elongação : K = b t a
tsiangplaridacle : 5 = A / a

Fig. 9 - A razão de aspecto de máquinas do tipo Tokamak

Atualmente, os tokamaks que mais têm se destacado nas pesquisas para a
construção de um futuro reator à fusão nuclear são do tipo de pequena razão de
aspecto, onde os resultados obtidos têm se mostrado os mais promissores. Máquinas
de pequena razão de aspecto são chamadas normalmente de esféricas, devido à forma
geométrica do plasma gerado em seu interior.

Os tokamaks geram campos magnéticos, obtidos através de descargas elétricas
sobre bobinas, que confinam o plasma durante um curto intervalo de tempo (regime
pulsado) durante o qual o plasma obtido é diagnosticado, a fim de se verificar os
efeitos físicos ocorridos em cada disparo. A união de campos magnéticos distintos,
forma um campo único helicoidal que é o responsável pelo confínamento da corrente
de plasma no Tokamak, além deste distinguir e caracterizar este tipo de máquina de
fusão. Na figura 10, pode-se ver o esquema básico de uma máquina deste tipo.
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Fig. 10 - Esquema básico de um Tokamak

Este tipo de dispositivo faz com que as partículas carregadas não escapem do
confinamento. No entanto, assim mesmo temos efeitos indesejáveis, como a difusão e
diversas instabilidades.

Na operação de um Tokamak temos as seguintes etapas: a pré-ionização do
gás no vaso pela passagem de uma descarga de alta voltagem ou rádio freqüência
(obtidos por exemplo no Girotron); a indução, via transformador da corrente toroidal
(corrente de plasma) que, além de produzir o campo poloidal aquece o plasma (é o
aquecimento ôhmico ou resistivo). O aquecimento ôhmico atinge temperaturas entre
cinco e quinze milhões de graus Kelvin, Esta limitação é devida à diminuição da
resistividade do plasma em elevadas temperaturas e ao limite de Kruskal - Shafranov,
que é o limite superior de corrente toroidal que pode fluir no plasma, se este for
violado, o plasma forma instabilidade de "dobra", isto pode fazer com que o plasma
toque as paredes do vaso [i9j.

1.8.2 - O Confinamento e o Equilíbrio do Plasma no Tokamak [5.11.12.19.20.32)

No Tokamak, o confinamento e o equilíbrio são obtidos através de campos
magnéticos gerados pelos sistemas de bobinas que compõem a máquina. Cada um
destes sistemas produz um campo magnético específico. A interação destes campos,
deve proporcionar as condições ideais de confinamento e equilíbrio do plasma no
Tokamak.

O confinamento magnético tem como objetivo, restringir o espaço ocupado
pela coluna de plasma, para que a mesma não encoste na parede do vaso e não o
danifique. Este confinamento magnético, também proporciona o isolamento térmico do
tokamak.
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A seguir descreve-se os campos magnéticos responsáveis pelo confinamento e
equilíbrio.

O campo magnético toroidal ( B^ ) é o mais forte, este é gerado pela bobina
poloidal. Sabe-se no, entanto, que o campo toroidal não é suficiente para o
confinamento perfeito das partículas do plasma. Sendo assim, temos que ter também
um campo magnético poloidal ( B0 ), gerado por uma corrente que circula no sentido
toroidal do Tokamak, também conhecida como corrente de plasma, ver figura 11.

BOBINA ( DE CAMPO) POLOIDAL

CORRENTE FUINDO
NA DIREÇÃO TOROIDAL

GERA CAMPO POLOIDAL

BOBINA (DE CAMPO ] TOROIDAL

CORRENTE FLUINDO
NA DIREÇÃO POLOIDAL
GERA CAMPO TOROIDAL

Fig. 11 - Bobinas de campo magnético no tokamak

O campo magnético poloidal é bem menos intenso que o campo magnético
toroidal, mas é o suficiente para obter com sua combinação, linhas de campo
magnético helicoidais, como pode ser visto na figura 12. Sem esta combinação de
campos, as cargas positivas e negativas tenderiam a separar-se criando um campo
elétrico E vertical produzindo uma velocidade de deriva E X B , como mostrado na
figura 13.

\
\

\
\

—\t\

Fig. 12 - Configuração do campo helicoidal
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Fig. 13 - Efeito do campo elétrico È vertical

1.8.3 - O Funcionamento do Tokamak como Reator [3.5.11.12.15.19.23.26.32]

O produto final da reação de fusão do D-T é uma grande quantidade de
neutrons de alta energia, ver tabela 1 e figura 14. Por isto, no reator tipo Tokamak, o
vaso deve ser envolvido por uma camada de lítio, na forma elementar ou como um
composto. O vaso toroidal externo, que contém o lítio, pode ser confeccionado de um
material refratário (nióbio, vanádio, molibidênio ou até mesmo aço inoxidável). O trítio
produzido na cobertura de lítio, com o impacto do nêutron, é removido como gás e
retorna para a câmara de reação. Os neutrons depositam a suas energias no "cobertor"
de lítio, que é aquecido a temperatura de 1100°C. A cobertura de lítio é externamente
envolvida por um isolante térmico, que serve também para absorver neutrons
energéticos remanescentes. Finalmente, na parte mais externa, ficam as espiras
responsáveis pelo confinamento magnético.

O calor depositado na cobertura de lítio pelos neutrons pode ser retirado por
um trocador de calor. Apartir deste ponto o processo é convencional. Este calor é
suficiente para produzir vapor d'agua que pode ser utilizado para girar uma turbina e
gerar energia elétrica, como mostrado esquematicamente na figura 15.

Tabela 1 - Balanço energético das reações de fusão
D + T ->4He + n + 17,6MeV
6Li + n ->4He + T + 4,8MeV
7Li + n ->4He + T + n-2,5MeV

D + Li -> 2 4He + ENERGIA

Reação de Fusão

Reação de regeneração
do Trítio
Reação Total

Estudos, indicam que os reatores à fusão serão mais seguros que os de fissão já
existentes. Para uma usina à fusão, apenas 0,25 kg/dia, da mistura de D-T é capaz de
gerar 1000 MW de potência .

Outra vantagem decorre do fato que o deutério, lítio e o hélio não são
radioativos. O trítio é radioativo mas sua meia-vida é de apenas 12 anos (muito menor
que o urânio, que é de algumas centenas de anos), é emissor de raios (3 de baixa
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energia aproximadamente 18 keV, por isso ele é processado dentro do próprio reator
poucas horas antes do uso, isto minimiza o problema de transporte e armazenamento.

Os níveis de um eventual dano ecológico, seria comparável ao dos isótopos
radioativos liberados em usinas de combustíveis fósseis.

Deutírio Trítio

D

Fig. 14 - Reação de fusão D-T

PLASMA

SECÇÃO TRANSVERSAL

DE UM TOKAMAK

Eletricidade

Fig. 15 - Esquema de um reator à fusão do tipo tokamak
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1.8.4 - Os Componentes que Caracterizam o Tokamak [11.12.20.32-??]

Uma máquina do tipo Tokamak é caracterizada pelas seguintes partes:

Bobinas de campo magnético toroidal, as responsáveis por gerar campo
magnético toroidal que estabilizam a coluna de plasma, estas se encontram na direção
poloidal.

Bobinas de magnetização ou transformador de aquecimento òhmico, é
responsáveis pela geração da corrente de plasma o qual gera um campo magnético na
direção poloidal, e está se encontra na direção toroidal. A composição do campo na
direção toroidal com o da direção poloidal é o responsável por gerar o campo
magnético helicoidal.

Bobinas de campo magnético vertical, responsável por gerar campo magnético
vertical o qual equilibra a posição e afeta o formato da coluna de plasma.

Câmara de vácuo toroidal, local onde ocorre a formação da coluna de plasma
protegida de impurezas e imersa em vácuo.

Sistemas complementares importantes:

Controle e segurança;
Aquisição de dados;
Bancos de capacitores e circuitos de potência;
Estruturas de sustentação;
Pré-ionização e Aquecimento auxiliar;
Limpeza por descarga;
Diagnósticos.

1.9 - As Máquinas do Tipo Tokamak no Mundo [5.11.14.15.24.25.26.27.28.29.30-31]

Embora as máquinas de pequeno e médio porte desempenhem papel
importantíssimo na pesquisa da fusão controlada, auxiliando no entendimento dos
processos físicos, testando novos dispositivos e analisando e sugerindo novas teorias,
são as máquinas de grande porte que se situam na fronteira do problema, afim de
conseguir a reação auto-sustentada.

Os seis maiores Tokamaks do mundo são o JET (Joint European Torus), na
Inglaterra; TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) e o DIII-D , nos Estados Unidos, o
JT-60 U no Japão, o T-15 na Russia e o TORE SUPRA na França. Os esquemas e
fotos referentes a estas máquinas podem ser vistas nas figuras de 16 a 21.

Os Tokamaks de grande porte, tem corrente de plasma entre 1 a 5 MA. com
tempos de confinamento de plasma da ordem de 1 segundo, com a duração de pulso de
plasma de 3 a 20 segundos, e aquecimento adicional na faixa de 20 MW.

De todos os Tokamaks construídos até hoje, apenas o JET e o TFTR foram
projetados para utilizar a mistura de D-T, visando estudos mais avançados para a
obtenção do reator a fusão termonuclear controlada e atualmente estes são os que se
encontram mais próximos dos resultados esperados.
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Bobinas de
campo toroidal

Bobinas internas
de campo poloidal

(enrolamento primário)

Bobinas
externas

de campo
poloidal

Fig. 16 - Esquema do Tokamak JETI24]

Fig. 17 - Esquema do Tokamak TFTRf27]
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Fig. 18 - Esquema do Tokamak DIII-D[28i

Fig. 19 - Esquema do Tokamak JT-60U[29]
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Fig.20 - Esquema do Tokamak T-10 anterior ao T-15[30]

Fig.21 - Esquema do Tokamak TORE
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Devido às necessidades na colaboração das pesquisas em fusão, os programas
nacionais, naturalmente convergiram para um consórcio internacional. Deste consórcio
surgiu a proposta da máquina ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor), que atualmente esta em fase de projeto de engenharia. O projeto ITER, é a
evolução natural das pesquisas em fusão, devido a maturidade obtida com
experimentos de pequeno e médio porte que fundamentam os conceitos de
confinamento de plasmas. Esta máquina tem como objetivo relacionar os problemas e
testar os componentes necessários para um reator à fusão, nesta máquina pretende-se
obter a ignição controlada e pulsos de corrente longos com um plasma de D-T.

Os parâmetros do Tokamak ITER, são o resultado da extrapolação dos
grandes tokamaks atuais, de forma que a razão de aspecto e a elongação sejam
semelhantes a dos tokamaks JET e DIII-D, aproximadamente de As3. Na figura 22,
temos um esquema do ITER e seus principais sistemas.

CÂMARA CRIOSTATICA

SOLENÓIDE CENTRAL

BLINDAGEM/
MANTO

PLASMA

CÂMARA DE
VÁCUO

EXAUSTÃO DO PLASMA

BOBINAS DE
CAMPO

TOROIDAL

BOBINAS DE
CONTROLE

PRIMEIRA
PAREDE

BOBINAS DE
CAMPO

VERTICAL

Fig.22 - Esquema do Tokamak
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1.10- Os Tokamaks Esféricos133"35 até 52)

Na descrição geométrica de tokamaks utiliza-se, o parâmetro razão de aspecto,
A, definido pela razão entre os raios maior e menor da secção transversal da
configuração toroidal de plasma, A = R/a, conforme esquematizado na figura 23.
Valores grandes do parâmetro razão de aspecto significam pouco efeito da geometria
toroidal no plasma. Normalmente, nestes casos, o plasma pode ser considerado como
sendo uma coluna cilíndrica. Por outro lado, quando a razão de aspecto é muito
pequena a geometria toroidal uma grande mudança nos parâmetros do plasma, as
aproximações cilíndricas não são mais válidas e novos e importantes fenômenos são
esperados. Quando se tem um toróide com pequena razão de aspecto a aparência da
máquina assemelha-se a uma esfera, daí o nome tokamak esférico, comumente
utilizado para este tipo de experimento. Na figura 24 pode-se observar as diferenças
visíveis de um plasma não-esférico para um esférico.

Fig. 23 - A razão de aspecto em um tokamak esférico

Fig. 24 - Comparação de um plasma não-esférico e um esférico

Até bem recentemente, as pesquisas com tokamaks restringiam se a valores do
parâmetro razão de aspecto maiores que 2,4. Desta forma, não há muitos dados
disponíveis para tokamaks que operem com A < 2,4. O conceito de tokamaks com
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pequena razão de aspecto tem recebido considerável atenção nos últimos anos,
principalmente, devido aos ótimos resultados obtidos em tokamaks de grande porte
como o JET e o DIII-D, que possuem A~2,4. Outro fator que determinou o grande
interesse em tokamaks de pequena razão de aspecto foi o trabalho teórico de Peng, de
1986 [36], que prevê mudanças favoráveis na maioria dos parâmetros do plasma para
valores da razão de aspecto da ordem de 1,5. Neste trabalho ele ainda destaca a
possibilidade de se construir reatores compactos e econômicos baseados nesta
geometria um vez que o plasma poderia ser confinado por campos magnéticos bem
menores em relação aos tokamaks convencionais. Na figura 25, pode-se observar a
evolução da razão de aspectos nos tokamaks.
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Fig. 25 - A evolução da razão de aspecto em tokamaks

A partir destes fatos, várias propostas de projetos de tokamaks com pequena
razão de aspecto surgiram nos diversos laboratórios de plasmas em todo o mundo.
Como exemplo, pode-se destacar. STX (ORNL - USA)[37], START (Culham -
Inglaterra)(3g.39i, ETA (INPE - Brasil)[40i, Proto-ETA (INPE - Brasil)(4n, GLOBUS
(IOFFE - Russia)[42.43!, TBR-E (USP/INPE/UNICAMP, junção dos projetos Proto-
ETA e TBR-2 - Brasil)[44.45], MEDUSA (University of Wisconsin - USA)(46], CDX-U
(Princeton Plasma Physics Laboratory - USA)l47], El Toro Gordo (Univ. of Texas -
USA)[4g], D-ST (General Atomics - USA)[49], NSTX (Princeton Plasma Physics
Laboratory - USA )[50].

Devido, principalmente, a dificuldades de ordem financeira a única proposta de
projeto que está sendo plenamente executada é o START (Small Tight Aspect Ratio
Tokamak), em operação no Laboratório Culham desde 1991, que vem obtendo
resultados bastante animadores. O Laboratório Culham está, inclusive, trabalhando no
projeto de uma nova máquina denominada MAST[5i], para substituir o tokamak
START dentro de dois anos. O tokamak MEDUSA é um projeto bastante pequeno,
tipo de bancada, que entrou em operação em fins de 1993, mas que até o momento não
possui divulgação de resultados. O tokamak CDX-U está entrando em operação. O
projeto GLOBUS teve em 1994, seu orçamento aprovado e está sendo construído na
Rússia. Atualmente pode-se dizer que as máquinas que estão em operação e as que já
se encontram em fase de construção no mundo são as nove, mostradas na figura 26.
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WORLD SPHERICAL TOKAMAK POPULATION

JUNE 1996

Operational

START (1991) HIT
CDX-U (1994)

TS-3 ultra low A (1993) MEDUSA (1994)

UNIV. OF TOKYO
(1995 )

1 metre

Under
Construction

ETE,
INPE

GLOBUS-M, IOFFE

MAST, CULIIAM

Fig.26 - Os tokamaks Esféricos no mundo

28



1.11 - As Pesquisas em Fusão Nuclear no Brasil (I4.3?.55.4l.44.45.52.53-541

A pesquisa na área de física de plasmas em tokamaks no Brasil, teve início em
1980, com o Tokamak TBR-1 (Tokamak Brasileiro) da USP.

Apartír de 1978, apôs a Escola de Verão de Física de Plasmas realizada no
instituto de Física de UFF (Universidade Federal Fluminense), um grupo de
pesquisadores, composto pelos principais grupos de física de plasmas do pais,
propuseram a formulação do Programa Nacional de Física de Plasmas e Fusão
Termonuclear Controlada. Este programa tinha como meta a implantação do Centro
Nacional de Física de Plasmas, que teria como principal objetivo a pesquisa em fusão
termonuclear controlada com a construção de uma máquina de porte médio para
estudos em plasmas para a fusão, o Tokamak-ETA (Experimento Tokamak Avançado)
1986, que depois veio a se tornar o Tokamak Proto-ETA. Entretanto, nem a máquina
e nem o Centro Nacional de Física de Plasmas vieram a ser construídos. Em 1990 o
projeto Proto-ETA do Inpe se fundiu com o projeto TBR-2 da USP, criando o projeto
TBR-E (Tokamak Brasileiro Esférico).

Foi então que em meados de 1991, quando se tornou claro que a construção do
TBR-E. projeto conjunto do INPE. USP e UNICAMP, não seria mais construido. a
equipe do LAP/INPE passou a se dedicar no desenvolvimento do ETE, assim como,
os outros grupos partiram para outros projetos. Para que este projeto pudesse ser
efetivado, o LAP/INPE decidiu construir uma máquina de baixo custo sem, entretanto,
abrir mão das características inovadoras do projeto. Desta forma, dois aspectos são
explorados. Primeiro: utilizar equipamentos disponiveis no LAP/INPE e em outros
laboratórios de plasmas, e, segundo: empregar ao máximo os recursos humanos da
instituição.

Este experimento, embora menos ambicioso que os projetos de tokamaks
precedentes do LAP/INPE, mantém as características originais de pequena razão de
aspecto e parâmetros de plasma que o tornam extremamente interessante para a
realização de pesquisas na área de fusão termonuclear controlada, numa configuração
ainda praticamente não explorada e muito promissora.

Atualmente, no IFUSP, encontra-se em fase de montagem o Tokamak TCA-
BR (Tokamak Chauffage AlfVén), uma máquina adquirida da Universidade de
Lausanne na Suiça. Está máquina pode ser vista nas figuras 27 e 28.

Fig.27 - Esquema do TCA-BR[54|
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Fig.28 - Foto da câmara de vácuo do TCA-BR

Na UNICAMP, o Tokamak de pequeno porte NOVA-Unicamp (figura 29),
vindo do Japão e montadono final de 1995, está em operação e tem a finalidade de
testar diagnósticos de plasmas. Na figura 30, temos um fluxograma da evolução
histórica das pesquisas em tokamaks no Brasil.

Fig.29 - Foto do Tokamak NOVA-Unicamp
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Pesquisa em tokamaks no Brasil
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Fig.30 - O histórico das pesquisas em tokamaks no Brasil
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CAPÍTULO 2

2 - O Tokamak-ETE

2.1-Introdução llu;1617-33-35-41-441

O Tokamak-ETE (Experimento Tokamak Esférico) é uma máquina de pequena
razão de aspecto e tem sua origem no projeto Tokamak-ETA (Experimento Tokamak
Avançado), uma proposta ambiciosa do Laboratório de Plasmas do Inpe apresentada
em 1986, e que veio a se tornar o Tokamak Proto-ETA, projeto mais realista sob o
ponto de vista financeiro, mas que também não foi construido. que por fim estes
projetos resultaram n o Tokamak-ETE (ver figura 31), versão simplificada das
máquinas anteriores, mas que manteve as principais características de pequena razão
de aspecto. Este tipo de máquina tem uma configuração ainda pouco explorada e
promissora para a construção de um possível reator à fusão.

Os principais parâmetros do ETE podem ser vistos na tabela 2. Teremos duas
fases de operação da máquina: na primeira fase a corrente de plasma será limitada
devido à energia armazenada nos bancos de capacitores, que estarão operando no
máximo. Na segunda fase de operação o campo magnético e a corrente de plasma
serão limitadas devido à resistência mecânica máxima do material com o qual as
bobinas magnéticas são confeccionadas.

Tabela 2 - Parâmetros de operação do Tokamak-ETE

Raio maior. R
Raio menor, a
Corrente de plasma. I,,
Razão de aspecto. A
Enlongação. k
Triangularidade. Ô
Campo magnético toroidal. B4

FASE INICIAL
0.3 m
0,2 m

220 kA
1.5
1.6
0,3

0.4 T

FASE FINAL
0.3 m
0.2 m

440 kA
1.5
1.8
0.3

0.8 T

Os objetivos do ETE, são de adquirir competência na construção e operação de
tokamaks (engenharia de fusão), assim como, estudar as propriedades do plasma de
pequena razão de aspecto, leis de escalas, experiências com aquecimento auxiliar e
geração de corrente não-indutiva.

2.2 - Características Construtivas e Mecânicas do ETE'12'33-351

A câmara de vácuo do ETE é confeccionada em Inconel 625 que, sendo uma
liga de níquel, possui alta resistividade elétrica, e que, portanto, limita a circulação de
correntes elétricas parasitas ao redor da câmara. A câmara é composta por quatro
partes independentes, as quais devem ser soldadas e calandradas para constituírem a
câmara de vácuo no formato toroidal. Existem duas tampas semi-esféricas, que são as
calotas superior e inferior da câmara e possuem espessura de 6,4 mm. Tem-se também
o tubo interno com espessura de lmm e o tubo externo com espessura 4,8 mm. As
dimensões reduzidas das espessuras das paredes também contribuem para a eliminação
de correntes parasitas.
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Fig.31 - Ilustração 3D do Tokamak-ETE
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A câmara de vácuo do ETE possui 58 janelas de acesso, as quais permitem
diagnosticar o plasma. As janelas são todasfeitas em três tamanhos distintos, onde
temos 12 janelas CF14, 4 do tipo CF250 e 42 do tipo CF40, como pode ser visto na
ilustração da câmara na figura 32.

Fig.32 - Ilustração 3D da câmara de vácuo do Tokamak-ETE

As bobinas de campo magnético toroidal serão confeccionadas em cobre
eletrolítico com tempera dura. A bobina toroidal é formada por 12 espiras iguais
distribuídas simetricamente ao redor da câmara de vácuo. Seu formato, chamado de D
de Princeton, é a configuração de menor solicitação mecânica. Estas bobinas são
conectadas em série através dos anéis de transposição e de bobinas de campo de
compensação, colocadas na parte superior e inferior da máquina.

Estas bobinas medem 1,68 m de comprimento por 1,64 m de diâmetro,
conforme pode ser visto nas figuras 33 e 34. O campo máximo suportado por esta
bobina é de 0,8 T no centro da coluna de plasma, com uma ondulação máxima de
0,3% , sem que com isso venha a danificar mecanicamente a bobina.

Fig. 3 3 - Ilustração das 12 espiras que formam a bobina toroidal
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Fig. 3 4 - Vista em corte da secção transversal do Tokamak-ETE

As espiras que formam a bobina de campo toroidal tem duas secções
diferentes, uma retangular e outra trapezoidal, para tanto existe uma transposição de
secções feita através do encaixe tipo lingueta, que serve para facilitar a montagem das
bobinas na máquina (ver figura 35), pois as barras trapezoidais que ficam no tubo
central da câmara de vácuo, são montadas juntas com o solenóide do transformador de
aquecimento ôhmico que é enrolado ao redor da bobina toroidal.

Fig. 3 5 - Desenho explodido de uma espira da bobina de campo toroidal
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A bobina de campo toroidal conta com um sistema de refrigeração baseado na
circulação de água deionizada, através de uma serpentina soldada nas barras de cobre
das espiras.

As bobinas de campo poloidal são mostradas na figura 36, estas são compostas
pelas bobinas de magnetização (solenóide indutivo e bobinas de compensação),
bobinas de equilíbrio (bobinas verticais) e as bobinas de enlongação.
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Fig. 3 6 - Desenho ilustrativo das bobinas que são responsáveis pelo campo poloidal

Estas bobinas deveram ser construídas no próprio laboratório utilizando um
condutor de cobre com secção quadrada (9x9mm) e com furo central para refrigeração
à água. Este condutor deverá ser isolado através de duas camadas isolantes adesivas,
uma de Kapton e outra com fibra de vidro, e depois deverá ainda ser encapsulada com
resina epóxi.

2.3 - Os Circuitos Elétricos de Produção de Campo Magnético do ETE tlU2-35'

2.3.1 - Circuito de Campo Magnético Toroidal (CMT)

Este circuito tem por finalidade a geração de campo magnético toroidal
necessário para o equilíbrio da corrente de plasma no Tokamak. O esquema do circuito
toroidal proposto para o ETE é mostrado na figura 37. Ele é composto, basicamente
por um banco de capacitores eletrolíticos de descarga rápida (que contém dois sub-
bancos um com 180 mF e outro com 216 mF), chamado de Cl, e um outro banco de
capacitores eletrolíticos de descarga lenta (dividido em oito sub-bancos de 1,584 F),
chamado de C2, varias chaves eletrônicas (tiristores e diodos) e também por
componentes passivos (resistores e indutores). O banco rápido possui capacitância de
396 mF e tensão máxima de alimentação de 1.5 kV. O banco lento, o qual possui oito
sub-bancos disparados seqüencialmente e ligados em paralelo, possuem capacitância
total de 12,67 F e tensão máxima de alimentação de 360 V.

Os bancos de capacitores armazenam energia até serem descarregados sobre
bobinas de campo toroidal, representadas pela indutância LT e resistência RT. As
bobinas toroidais já foram projetadas e terão indutância de 149 uH e resistência
òhmica de 1.5 mfi.
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Para produzir um campo magnético de aproximadamente 0,4T no eixo da
coluna de plasma é necessário -50 kA de corrente elétrica nas 12 bobinas toroidais,
que estão ligadas em série. Este circuito deverá, portanto, fornecer uma corrente de
pico da ordem de 50 kA e mantê-la aproximadamente constante (variação de 1%)
durante um intervalo de tempo de -100 ms, como pode ser visto na figura 38.0 banco
rápido possui capacitància de 396 mF e tensão máxima de alimentação de 1.5 kV.
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Fig. 3 7 - Esquema elétrico do circuito do CMT

Fig.38 - A evolução temporal da corrente elétrica na bobina de campo toroidal

Para abrigar os capacitores eletrolíticos, foram projetadas estruturas de
suportes dos bancos de capacitores, levando em conta a altura máxima disponível no
prédio do Tokamak e o conceito de modularidade para que seja possível uma
ampliação dos bancos de capacitores. Estas estruturas são de perfis de aço 1020,
soldadas e pintadas conforme as cores convenientes de advertência.

Estes bastidores devem abrigar bandejas, nas quais os capacitores eletrolíticos
estão ligados em barramentos de alumínio, formando a configuração série-paralela
necessária para obter a capacitància total requerida.

Estes bancos serão providos de um sistema automático controlado através do
computador de controle que irá chavear o sistema de carga e descarga dos bancos. O
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sistema de aterramento dos bancos de capacitores será composto por chaves
pneumáticas e solenoidais que tem como função principal manter a segurança
necessária na operação da máquina ou em caso de pane ou manutenção.

O sistema interligará os bancos de capacitores a bancos de resistores de
potência para que a energia total ou remanescente armazenada nos bancos seja
totalmente dissipada por efeito Joule.

2.3.2 - Circuito do Transformador Ôhmico (TAO)

Este circuito tem por finalidade a geração de fluxo magnético variável
necessário para formar e manter a corrente de plasma. Por sua vez a corrente de
plasma gera o campo magnético poloidal que, combinado com o campo magnético
toroidal, produz as linhas de campo magnético helicoidal para o confinamento do
plasma, além de aquecer o plasma pelo efeito ôhmico ou resistivo.

O esquema do circuito do TAO proposto para o ETE é mostrado na figura 39.
Este circuito é composto por bancos de capacitores a óleo ligados em série com o
solenóide indutivo do TAO e com as bobinas de redução de campos espúrios.
Inicialmente, a corrente que circula através das bobinas ôhmicas deve variar
rapidamente de modo a induzir uma tensão média suficientemente alta (-30 V) para
formar o plasma e excitar a corrente de plasma. A seguir, a corrente no circuito
primário do transformador deve variar de forma lenta para que possa induzir o baixo
valor de tensão de enlace (~2 V), necessário para manter a corrente de plasma em um
patamar constante, como pode ser visto na figura 40, que mostra a corrente no TAO e
a corrente de plasma obtidas de simulações computacionais com o programa Pspice.

O método adotado para obter a variação requerida de fluxo magnético,
consiste em transferir inicialmente a energia armazenada em bancos de capacitores para
as bobinas do transformador de aquecimento ôhmico e posteriormente controlar a taxa
de variação da corrente nas bobinas de forma a se obter as tensões corretas. Para
aumentar a eficiência do sistema optou-se pela utilização da técnica de "double
swing"da corrente nas bobinas ôhmicas.
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CARGA PARTIDA PATAMAR

Fig. 3 9 - Esquema elétrico do circuito do TAO

Os capacitores a óleo, serão montados em estruturas de suporte empilháveis e
modulares, feitas de tubos de aço 1020 soldados. Serão construídos três tipos
diferentes de estruturas e módulos, os quais deverão abrigar os três tipos de
capacitores à óleo que serão utilizados nos bancos de capaciotres do TAO.
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Estes bancos, a exemplo dos bancos de capacitores eletrolíticos, também
deverão dispor de um sistema automatizado de carga e descarga controlado através de
pneumáticos e solenóides.

O sistema é automático e controlado pelo computador de controle, que deverá
aterrar o banco, conectando-o a um banco de resistores de potência que dissipará a
energia total ou a remanescente do banco de capacitores em um tempo pre-
determinado, de modo a garantir a segurança pessoal e do equipamento envolvido na
operação ou manutenção do tokamak e seus sistemas.

2.3.3 - Circuito de Campo Magnético Vertical (CMV)

Este circuito de campo magnético vertical tem por finalidade a geração de um
campo magnético na direção vertical na região da coluna de plasma. Este campo
magnético vertical possui basicamente duas finalidades compensar a força de expansão
da coluna de plasma toroidal, que é proporcional à corrente de plasma, e de adicionar
uma componente de campo poloidal que permite modificar o formato da coluna de
plasma.

Como o desenvolvimento deste circuito depende diretamente das análises finais
do equilíbrio da coluna de plasma, o qual é determinado por códigos computacionais
de equilíbrio, este projeto esta sendo concluído. Este circuito deverá contar ainda com
um transformador desacoplador do CMT / TAO, o qual está sendo projetado com
bases no circuito CMT. Embora este circuito não esteja com o projeto definido, o
mesmo deverá ter dois bancos de capacitores, um rápido e um lento, de maneira similar
ao do circuito de campo magnético toroidal, só que em escala reduzida, pois este terá
uma quantidade de energia armazenada bem menor que o CMT.

O perfil temporal de corrente do campo magnético vertical deverá ser
semelhante ao da corrente de plasma. No caso do Tokamak-ETE não está prevista a
retroalimentação para o controle do sistema vertical durante o pulso de plasma. O
sistema será flexível para pequenas mudanças, mas que serão determinadas e ajustadas
antes de cada disparo da máquina.
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2.3.4 - Circuito de Campo Magnético de Elongacão (CME)

O circuito de campo magnético de elongacão (CME) é o responsável pelo
alongamento da coluna de plasma. Este circuito trabalha em conjunto com o circuito
CMV. Esta modificação feita na corrente tem o propósito de possibilitar o estudo da
borda do plasma nestas condições. O circuito de campo magnético de elongacão é
semelhante ao CMV, só que em escala reduzida, pois este terá uma quantidade de
energia armazenada bem menor. Será composto por pequenos bancos de capacitores,
que devem atuar apenas quando necessário, já que este sistema não é essencial para o
funcionamento da máquina.

2.4 - Sistema de Controle do ETE

O sistema de controle do Tokamak ETE, tem como finalidadse principais obter
a repetibilidade entre os disparos e garantir a segurança na operação da máquina.
Devido a crescente complexidade dos experimentos, faz-se necessário que o sistema de
controle automático seja robusto e seguro, pois o mesmo deverá surpevisionar e atuar
nos diversos sistemas elétricos que compõem o ETE, tudo através de um micro
computador do tipo PC (ver apêndice A e B).

Entre as principais funções do sistema de controle temos:

A inicialização dos processos de carga e descarga dos bancos de capacitores;

A verificação dos sinais enviados para o controle através do sistema de
segurança, que deve fazer a busca e verificar todos os interlocks de segurança (portas
de acesso, posição das chaves pneumáticas de aterramento, fluxo de água nas bobinas,
pressão da câmara de vácuo, temperatura das bobinas, sistema de aquisição de dados,
entre outros);

Abortar automaticamente o disparo caso algum dos sinais de segurança não
estiver ativado;

Selecionar quais os bancos de capacitores serão utilizados no pulso (banco do
CMT, banco do CMV, banco do CME e banco do TAO), este também deve
possibilitar o ajuste dos valores de tensão de carregamento desejado para cada banco;

Especificar as tensões e a forma de onda do pulso acionador do sistema de
injeção de gás;

Ajustar o tempo de disparo das chaves eletrônicas responsáveis pelo disparo
dos bancos de capacitores;

Gerar o pulso principal, que deverá sensibilizar todos os diversos subsistemas,
inclusive o sistema independente de aquisição de dados;

Adquirir os sinais dos diagnósticos de engenharia da máquina, como correntes
e tensões;

Manter a máquina aterrada quando não estiver em funcionamento, ou logo
após cada disparo e liberar a sala da máquina para o acesso caso seja necessário;

Para tanto, o sistema deverá ser composto pelos padrões CAMAC IEEE-583 e
GPIB IEEE-488. Estes sistemas são baseados em módulos conversores A/D e D/A,
memórias, controladores, gabinetes os quais compõem o sistema de controle.
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Devido as altas correntes e altas tensões, geradas pelo armazenamento de
energia em bancos de capacitores e o posterior descarregamento nas diversas bobinas
do ETE, faz com que seja fundamental a existência do sistema de segurança tanto
pessoal como dos equipamentos envolvidos na operação.

Os principais aspectos de segurança para a operação do ETE, podem ser vistos
na nota técnica do apêndice C.
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Conclusão

Este primeiro relatório situa historicamente o desenvolvimento das pesquisas
na área de fusão termonuclear controlada, e também da importância de pesquisar esta
fonte de energia em máquinas do tipo tokamak. Há também, a preocupação de mostrar
o funcionamento da máquina para que seja compreendida a importância de um sistema
de controle robusto e seguro, como o que está sendo projetado para o Tokamak ETE
nesta tese de mestrado.

Na continuação desta pesquisa daremos andamento no desenvolvimento do
sistema de controle proposto no plano de trabalho. Tendo em vista o tempo de
duração da bolsa de pesquisa, as tarefas foram definidas de forma a possibilitar o
desenvolvimento da tese do Sistema Elétrico Pulsado com Controle Digital do
Tokamak ETE.

Para o próximo período desta bolsade pesquisas, teremos possivelmente:

A definição final das tarefas de controle e o sistema de segurança;

O desenvolvimento do sistema pneumático aterramento e a finalização do
projeto de ligação de terra do ETE;

O início do desenvolvimento dos aplicativos específicos de controle do ETE;

A chegada dos equipamentos para a montagens e primeiros testes;

E em conjunto serão realizados os cursos de obtenção de créditos, assim como,
relatórios internos, notas técnicas e possíveis apresentações em congressos. Durante
este período, também poderei ajudar no que for necessário para a construção do ETE,
tendo em vista que é necessário o apoio de todo o grupo para a realização da tarefa de
montagem.
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APÊNDICE A

Nota Técnica do projeto Tokamak ETE - ETE-08/96

"Diagrama Preliminar do Sistema de Controle do Tokamak ETE"
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PROPOSTA DE CONTROLE UTILIZANDO O SISTEMA GPIB-CAMAC
PARA O TOKAMAK-ETE

S.J.C. 12/03/96

O Objetivo

A proposta desta nota técnica é apresentar outra opção para o sistema de controle do Tokamak-
ETE. Esta proposta é baseada na utilização do sistema CAMAC com uma interface GPIB (IEEE 488), que
atende perfeitamente as necessidades e os requisitos para o controle do Tokamak-ETE do Laboratório
Associado de Plasmas do Inpe.

Nesta nota serão destacados os pontos de relevância deste sistema, obtidos junto ao fabricante das
placas de interface GPIB, já que o sistema CAMAC deverá se manter o mesmo descrito nas notas técnicas
ETE-33/95 e ETE-05/96, não havendo a necessidade de descrevê-lo novamente.

O Sistema de Controle GPIB-CAMAC

A proposta de elaboração de um novo sistema de controle, surgiu após estudos de sistemas de
controle utilizados em diversas outras máquinas de fusão termonuclear controlada, o qual deram bases
para projetar um sistema de controle para o Tokamak-ETE.

O padrão escolhido para a interface foi o GPIB. que de certa forma é de fácil implantação por ser
amplamente difundido, e que atende plenamente os requisitos básicos de segurança do Tokamak-ETE
descritos na nota técnca ETE-12/96.

Como o padrão IEEE 488 foi o utilizado como interface durante o período de montagem e
operação do sistema CAMAC disponível no Laboratório Associado de Plasmas, o qual está descrito no
manual básico de operação do sistema CAMAC-GPIB ( nota técnica ETE-14/96 ), houve o interesse do
grupo pelo estudo de novas tecnologias que utilizam derivações do padrão, como o IEEE 488.1 e IEEE
488.2.

A experiência adquirida na montagem do sistema de aquisição de dados CAMAC-GPIB, nos
levou a pesquisar uma forma de obter também um sistema semelhante para o controle, baseado na
utilização do padrão IEEE 488, que atendesse as necessidades impostas a este sistema de controle do
ETE.

A primeira dificuldade encontrada no projeto de um sistema que utilize o padrão GPIB. estava na
limitação da distância máxima possível para o controle através de cabos padrão GPIB de 24 pinos.

Esta distância estava compreendida em até 10 metros de cabo. devido à carga capacitiva
proporcional ao comprimento do cabo, a qual influência diretamente na comunicação de dados. Mesmo
que a distância de 10 metros atendesse as necessidades do controle, seria necessário um interfaceamento
óptico entre o computador de controle e o Tokamak, a fim de garantir a segurança do operador do
experimento. Este obstáculo foi transposto com a utilização de um módulo de interfaceamento óptico
GPIB / FIBRA ÓPTICA / GPIB. fabricado pela National Instruments, o modelo GPIB 140 "Fiber optic
GPIB extender".

Com a utilização deste módulo é possível garantir a segurança do isolamento elétrico na sala de
controle, e também implementar o controle à distância utilizando o padrão GPIB. A distância máxima
deste sistema é de lkm. o que atende facilmente a distância necessária entre o computador de controle e
os bastidores CAMAC na sala da máquina, o que não deve ultrapassar 50m.

Entretanto este não é o único ponto importante a ser superado pelo padrão GPIB. existe ainda sua
principal limitação que é a velocidade de comunicação de dados, a taxa máxima de transferência.

Os valores típicos destas taxas de transferências, para placas GPIB comuns variam de 250 à
400 kbytes/s. Estes valores típicos seriam incovenientes para a velocidade de transferênciade dados do
sistema de controle do ETE.



A nova tecnologia utilizada na fabricação de processadores de controle das placas GPIB.
utilizando barramentos de computador ISA e EISA. permitem que as taxas máximas de transferência de
dados cheguem a 1,6 e 3.4 Mbytes/s. para os respectivos barramentos. A placa AT-GPIB/TNT. também
da National Instruments, atende perfeitamente o sistema de controle do ETE, o qual terá como taxa
máxima de transferência de dados de 1.5 Mbytes/s imposta pelo acoplamento óptico. Utilizando o padrão
IEEE 488.1. pode-se chegar a 1.6 Mbytes/s com o padrão High-Speed 488 ISA ou 3.4 Mbytes/s com o
padrão High-Speed 488 EISA.

Desta forma as principais limitações impostas por sistemas que são baseados no padrão GPIB
foram superadas.

O esquema básico proposto para o controle do Tokamak-ETE, pode ser visto na figura 1. onde o
projeto está detalhado.

O Caminho Percorrido pelo Sinal de Controle

Para esta proposta de controle deve-se utilizar uma placa padrão GPIB da Natinal Instruments tipo
AT-GPIB/TNT, que deverá ser instalada no barramento interno do computador PC de controle ( 486 DX4
ou Pentium ). ligado através de um cabo padrão GPIB de 24 pinos ( 2m ) ao interfaceamento óptico do
tipo extensor GPIB com fibra óptica modelo GPIB 140 da National Instruments, o qual transporta os
sinais através de uma fibra óptica da sala de controle até a outra interface óptica do mesmo tipo. GPIB
140. na sala da máquina, que deve transformar os sinais ópticos em impulsos elétricos e se liga através de
um cabo padrão GPIB de 24 pinos ( 2m ) ao controlador do crate CAMAC GPIB o qual executará os
comandos de leitura e escrita nos módulos necessários.

Por questão de confiabilidade do sistema de controle, propõem-se neste projeto a compra de no
mínimo dois pares de interfaceamento óptico e de cabr, e fibras ópticas para substituição, bem como duas
placas GPIB e também dois módulos CAMAC de cri itrole do crate tipo GPI3. Pois a falha de qualquer de
um destes itens acarretará a falha total do sistex^a de controle, deixando a máquina inoperante até que seja
feita a manutenção de reparo, ou eventual compra de equipamento para substituição, o que acarretaria um
atraso significativo nas pesquisas de física de plasmas do experimento.

O Programa de Controle

O programa de controle do Tokamak-ETE ainda está em fase de pesquisa, de forma que nem
mesmo a linguagem de programação foi definida. Entre as iiguagens de programação que podem ser
utilizadas para o controle se destacam. Visual Basic. Pascal. C. C++ e BASIC. Destas linguagens as que
mais se cogitam para o controle são: C. C++ e Visual Basic. As duas primeiras linguagens devido a
facilidade de programação e velocidade de processamento, e o Visual Basic devido a facilidade de
programação e de interface gráfica amigável com o usuário, por rodar em ambiente MS Windows.

Durante a pesquisa realizada sobre sistemas de controle de tokamaks um programa construído em
Visual Basic tem se destacado, por possibilitar uma montagem rápida do ambiente de controle, utilizando
a técnica de instrumentação virtual que foi utilizada pela primeira vez em 1986 por uma equipe da
National Instruments, que é atualmente quem produz o programa LAB VIEW.

Com o programa LAB VIEW, é possível montar um ambiente de controle voltado as necessidades
do usuário. A tela de controle pode dispor de gráficos, figuras, botões, mostradores. enfim tudo o que é
possível fazer utilizando a linguagem Visual Basic, com um pouco mais de trabalho.

Neste programa a grande vantagem está na utilização dos instrumentos virtuais disponíveis em
suas bibliotecas. Com a utilização destes programas e linguagens que utilizam o ambiente MS Windows,
é possível controlar o programa via mouse, o que torna o programa bastante intuitivo, fazendo com que o
usuário perca menos tempo digitando comandos e os decorando.



Com a implantação deste projeto de controle, fica possível também a utilização de programas de
controle que tenham interfaces amigáveis com os usuários, possibilitando desta forma uma visão mais
clara do controle e do andamento do processo de disparo da máquina.

A Lista de Material Necessário para a Implementação do Sistema GPIB-CAMAC

Nesta nota temos descrito todo o material necessário para a implantação do sistema CAMAC-
GPIB para o controle do Tokamak-ETE.

Nas demais partes desta nota teremos uma lista detalhada, indicando os equipamentos necessários,
cabos, fabricantes e seus códigos, assim como, as quantidades necessárias para o projeto. Também consta
desta uma lista dos itens descritos para compra, retirados de dados técnicos obtidos dos catálogos dos
fabricantes. National Instruments( GPIB e intreface óptica ), Kinetic System e LeCroy ( controladores de
crate CAMAC tipo GPIB ). Ao final desta nota encontra-rse cópia do fax enviado a National Instruments, a
resposta ao fax e a requisição de compra de parte do sistema.

Tabela 1

ITEM
01
02

03

04

05

06

MODELO

GPIB 140

CABOS DE FO
COM

CONECTORES
PARA O GPIB 140

AT-GPIB/TNT

CABOS DE 24
PINOS PADRÃO
GPIB COM OS
CONECTORES

3988
OU

8901/8901A

Pentium
ou

486 DX4

FABRICANTE

N.I.
N.I.

N.I.

N.I.

Kinetic System
ou

LeCroy
Processador

INTEL

FUNÇÃO

interface óptica
interface óptica

placa de
interfaceamento
interliga a placa

GPIB com a
interface óptica

controlados do
Crate CAMAC

controle do
sistema

QUANTIDADE

4 unidades
4 unidades de 20m

e
2 unidades de 10m

2 unidades

2 unidades de 2m
e

2 unidades de 4m

2 unidades

1 unidade

Lista de Referência para as páginas a seguir

Tabela 2

PAGINA
5

6

8

12

14

16
17
20

ASSUNTO
figura esquemática do controle com o
CAMAC - GPIB
cópia dos dados técnicos dos itens 1 e 2
da tabela 1
cópia dos dados técnicos dos itens 3 e 4
da tabela 1
cópia dos dados técnicos do (tem 5 da
tabela 1 - K.S.
cópia dos dados técnicos do item 5 da
tabela 1 - LeCrov
cópia do fax enviado a N.I.
resposta do fax enviado pela N.I.
requisição de compras de placas GPIB



SALA DA MAQUINA

CRATE CAMAC

TOKAMAK
ETE

INTERFACE
ÓPTICA

SALA DE CONTROLE

SISTEMA CAMAC
CRATE E MÓDULOS

COMPUTADOR
DE CONTROLECONTROLADOR

DE CRATE GPIB

COMPUTADOR PC

Fig. 1-Esquema do sistema de controle do ETE utilizando a interface GPIB.
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- A ; S k P ^ W-26 " ••••- - '^' vi?
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iè te tíf" buffered br tlfaf

4f2 "" (5

_pB-perrbrmànce/HS48b *xM*tf.-t
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:t compact sak.^lÀ.i b^ 8.9 f,
5.7 by 3.5 by 1.7 lri:j ; ^ T ,
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f /«.'Énsiíré silccessftll cktá t r a n s m i s s i ò r ^ ^ ?
'• Transparent passing of control tó.

GPIB deViccs -•ititfM
* Votlcs With HS488 protocol f ( ( B i

• Complete parallel polling *t , i ; , t^5^ ;'• •
; Bdilt-in 115 or 230 VAC power supply'. .

RELATED PRODUCTS
Áccassorias 2-124 THROUGH Í-Ü7;

Overview
1 he GriB-140 fiber-optic bus extender
removes the restrictions on cable length and
device loading imposed bv the IEEE 488
(GPIB) standard while requiring virtually no
desktop space. The IEEE 488 standard
specifies that the total cable leneth for a GPIR
system cannot exceed 20 m and that the
maximum number of devices is 15. A pan of
GPIB-140 bus extenders can extend the cable
length to 1 km without compromising the
integrity of the GPIB or requiring any
application program modifications. In
addition, you can expand the GPIB to 26
devices because vou cm attach 13 devices to
each extender. The ability to respond to
parallel poll commands is maintained, even at
the extension distance of 1 km.

The GPtB-140 uses a buffered transfer
technique with a serial extension bus to
transfer data at very high rates while keeping
the cabling cost at a minimum. Ail error-
checking scheme is further implemented in
each extender to ensure an error-free link.
1 he maximum data transfer rate over the
extension is 2.5 Mbvres/s using the HS48S
prorocol. To meet vour system requirements,
transfers can take place in one of ruo
selectable modes - buffered or unbuffered.
Buffered transfers, which use FIFO buffers,
have the highest transfer rates. In unbuffered
mode, the IEEE 488 handshaking is

maintained so each byre is confirmed bv hoi
render ana receiver.

Applications
• Control temote printers or plotters as if

they were next to your computer
• Isolate devices located in notsv or

hazardous environments
• Inrerface up to 26 devices on one logical

GPIB system
• Control factory floor tests from a remote

office

Hardware
The GPIB-140 bus extender is compatible
with both IEEE 488.1-I9R7 and
IEEE 488.2-198-

Software
F intitc I shows a possible conneurntmn '"
which rwo GPIB-140 units arc used ro exren
the GPIB to 1 km. In this configuration, all
devices on the two GPIBs are logically inter-
faced to a single System Controller. I hat is.
rhe GPIB-140 units are software transparent
to the user. When vou add the GPIB-140
extenders to a system, existing programs \\or\
properlv without modification Vou can even
retain the ability ro respond to a parallel poll
Identifr (IDV) message.

H.irdware Capabilities - The GPIB-1-10 is
a high-performance bus extender that

NVHONAI
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High-Performance GPIB Interfaces for the PC AT

ISA Bus Interface logic - I lie- ISA bus
interlace logic decodes the control signals of
the ISA bus to provide access to the internal
registers of the AT (.IP1IVTNT. You can use
theAT-CIPIti/TNT with DMA disabled in
an 8-bit PC/XT slot if the hoard will fit.

FIFO - A 16-hit by 16-dccp TITO bufl'er on
the AT-GPIB/TN í buffers dat.i sent to or
received from the (II'll?. Ry bttfleritig the
data, the ISA hits and the ( I l ' l l i can overlap
tlicir respective accesses to the I :II :O, ratlier
than one bus waiting lor the other to
complete a cycle. This increases the data
rransfer rate.

In addition, with the PITO. data can transfer
across the ISA bus in buists. rather than one
cycle at a time I his ivducrs the time spent
on ainitration and uses the available ISA bus
bandwidth more efficiently.

I he l : l l :( 1 also provides bvic-toword
packing and unpacking. I his byte [jacking
requires onlv one bus cycle on the ISA hits
for evcrv two hvtcs tratisfened on the ( IPIIÍ,
'hits using less ISA bus bandwidth.

IEF.E 488 Interface Functions - The
A I (II ' IB/ I N I contains program registers
that configure, control, and monitor all
IP'F.F. 'Í88 interface functions, lhe
AI-CIPIIÍ/I N I interface functions are
fully compatible with ANSI/1F.F.F.
Standard 48R.2-ll'K~

(IPIB Monitor V'»it(:tn monitor and
c'onnol the !|:.F!; 488 bus thiouuh a (>-hit
rend/wnre porr independem of the If'T.K
•188 interface functions. I he port outputs arc
disabled at system reset and do not interfere
with normal 1F.F.F "188 operations, lhe
abilirv to read and write all 16 IF.F.F. -18R
lines gives a mechanism for stand-alone
functional testing of the A I'-f IPIM/TNT
ot other instruments

A T-GPIB/TNT (Plu^ mid Plav ISA)
AT-GPIB/TNT

GPIB Transceivers — Transceivers interlace
the AT-GPIB/TNT to the IF.F.F. <Í88 bus.
which provide power-up/power-down bus
protection (glitch-free). I he transceivers are
part of the I N I-Í882C'. circuitry.

DMA and Interrupt Ixigic - I lie
AT-( It'll?/ ! N I can interrupt the micro-
processor through one of I I selectable
interrupt lines. Vou can select interrupt lines
3 through 7. 9 through 12, 14. or I S. You
can make full 16-bit DMA transfers on
jumper-selectable DMA channels 5, 6, or 7.
The AT-GPIB/TNT uses the ISA DMA
controller demand mode transfers, as
opposed to normal, cyclc-sreaj transfers to
increase performance. II DMA trauslers are
disabled, the A T-GPIP./ I N I .can still
perform proi*iain(m'ti l/() initisicrs.

Plug and Play AT-CPIB/TNT
I lardware Features
I/O Address Decode - AT-CH'IN/TNT for
Plug and Play occupies 32 bytes in the ISA
l/( ) space. I he Plug and Play software
configures the AT-CPIIi/TNT.

Memory Buffer Decode - AT-CIHR/TNT
for Plug and Plav has a 32-hyte memory
buffer. Any memory-mapped accesses to this
memory buffer gets converted to an access to
the 16-bit FIFO. These accesses are faster
than 16-hit DMA accesses.

DMA Channel and Interrupt Level
Selection - I he user can choose one nur of
1 I interrupt levels and one out of three
1 )MA channels. In the AT-GPI"./ I N 1 lot
Plug and Plav. the DMA channel and
interrupt level ate configured hv the Plug
and Play software.

Non-Plug and Play AT-GPIB/TNT
Hardware Features
I/O Address Decode - I he non-Plug and
Play AI-C.IPIR/ I N I occupies 32 hvtcs in
the ISA I/O space. You configure the
AT-riPIB/TNT base addrrss'with a
multiposition switch.

DMA Channel and Interrupt Level
Selection - I he user can choose one out of
1 I interrupt levels and one out of three
DMA channels. In the A!-< IPIhV 1 N 1. the
I )MA channel and inteniipt level air
configured hv jumpeis

Driver Software
I he following NI-Í8.8.2 software is imludrd
with the AT-CIPIR/TNT:
• NI-i88.2fr.rDOS
• NM88.2 for Windows

I he following N1-48S.2M software is
optional with the AT-CIPIR/TNT
• NI-4R8.2M for Windows NT

(Intel and DF.C Alpha versions)
• NM88.2M lor OS/2
• NI-Í88.2M for HP-l'X

(lor HP Series 700 workstations)
• NM88.2M forlvnxOS

1 he following NI-488M soltware is opiion.il
with the AT-CPIR/'INI-
• NI-188M for SCO Unix
• NI--Í88M for Interactive Unix
• NI-488M for AT&T Unix

Application Software
You can \KC the following application
software with the AT-(IPIIUT"NT:
• I abVU-W for Windows
• I ab\X indows/("\ I for Windows
• I abWindows for DOS

CALL (SI 2)794-0100 or your
local international office

NMHINAI III'. I
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CAMAC

GPIB Crate Controller

FEATURES APPLICATIONS

• Laboratory automation

• Process control

• CAMAC I/O In a GPIB-controlled
system

• Local GPIB control of a distributed
CAMAC system

Provides an interlace between a
GPIB system and a CAMAC crate

Supports data transfer rates up to
600 Kilobytes per second

Acts as a main or auxiliary crate
controller
Meets all IEEE-488 requirements

Supports O-Scan. Q-Stop, and
Q-Repeat block data transfers

Contains a switch-selectable
talk/listen address

GENERAL DESCRIPTION

The Model 3988 is a double-width CAMAC crate controller that acts as a device on the General
Purpose Interface Bus iGPIB). This crate controller conforms to all applicable CAMAC soecifica-
tions as we» as those for the GPIB (IEEE Standard 488). The 3988 allows GPIB system controllers
to communicate with up to 23 CAMAC I/O modules in a crate.

Two new ordering options are provided. The Model 3988-G3A uses the IEEE-4S8 24-contact ribbon
connector, while the 3988-D3A uses the IEC (European) 25-contact " D " connector. These new op-
tions support block transfers at data rales up lo 600 kilobytes per second with the actual rate limited
only by the controller and/or the host computer. The 3988-G3A 03A supercede the 3988-G2A/D2A
and are software-compatible with these earlier lower speer1 units.

The 3988 functions as a main or auxiliary crate con'r~ i,. When used as a main crate controller,
it can support one or more auxiliary crate controllers. When used as an auxiliary crate controller,
the 3988 shares control of the crate with the main crate controller.

The 398B is configured at the factory as a main crate controller. It can be changed in the field to
function as an auxiliary crate controller by removing plug-in resistor packages. A 40-contact. rear-
panel connector is then used for the Auxiliary Controller Bus.

1986 • 1187
lov May 87)

. . Í98Ô, •
GPIB CBAtÉ
CONTROllÊfl

' DSTíM * ' NOd

• SUO - • NO-t

L4M

OUT . \H

INTERNAL FUNCTION

Command

F<0)A(0)

F(1)A<0)

F(1)A(12)

F(16)A<0)

F(16) A(1)

F(17)A(0)

F(17)A(13)

Note: The Invalid
otherwise.

RO1

HD2

RD2

WT1

WT1

WT2

WT2

Transfer bit

CODES (N = 30)

Action

Reads Transfer Count reaister.

Reads Control/Status register.

Reads LAM Request register.

Writes Transfer Count register.

Writes SRQ Mask reaister.

Writes Control/Status register.

Writes LAM Mask register

(IT) of the status by le=0 lor all valid addressed commands: IT = l

kKine!k:Systems
Corporation

! ! M.w\ knnll I >f i\ f • I I w kpnll 11 MM-I 1 • (it 1 rO H lit linn". • f \ \ <H I ~l 8 18 I-I ?
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3988 (continued)

OPERATING MODES

AM command mul dntn imormntion ar° passed between the host comDuter and the 3988 in Dinarv lorm. not ASCII chnracterr,
Read and Write data can be transferred in 8. 16. or 24 bit form (one. two. or three GPIB bvtes). as set in the CSR (Control/Status
Reqister) The various ooeratina modes are described here:

SINGLE TRANSFERS

Thp Single Trnnsfpr oneratino mode is used to execute single CAMAC commands The information passed to th° 3988 and
the response from tlio 39R8 are indicated below

! From host to 3988: NAT (Station numoer. Subaddress. Function code): Write data (Write ooerations onivi

2 From 3988 to host: Read data (Read operations only): status byte response (if enabled) with Q. X. and other status inlor-
mation

Q-SCAN

The Q-Scan oneiatino mode is used to transfer a block of Read or Write data between a group of modules and the GPI9
host comouter. The standard CAMAC OScan technique per IEEE Standard 683 is used. The Function Code, initial Subad-
dress. and initial Station number are passed to the 3988 in binary form. For Write commands, the Write data block will follow
the command information For Read commands, the block of Read data follows. The operation is terminated bv a transfer
count underflow or a scan-out-of-crate (N 23) condition.

Q-STOP/STOP ON TRANSFER COUNT

This transfer morip is similar to the Q-Scan mode, except that the data transfers aie to or from a single target NAF o e . Readina
or Writing a block of memorv in a module). The CAMAC command is repeated until a Q = 0 reSDonse or a transfer count underflow
is reached

Q-REPEAT

This operating mode is also used in conjunction with a single NAF. The number of valid transfers is determined by a transte'
count underflow. Data is iqnored (and the transfer count is not incremented) for all Dataway ooerations resultino in O = 0

SERVICE REQUEST CAPABILITY

The 3988 has full service request capability. It can issue a GPIB Service Request (SRQ) for the following conditions: Transfer
Ended. CAMAC LAM (Look-at-Me). Q = 0. X=0 . On-Line. Inhibit, and Invalid Transfer. When the GPIB host responds to a
Service Request, it performs a serial poll and obtains the information from the Service Request Status register in the 3988.
The 24-bit LAM pattern can also be obtained by reading the LAM Request reaister.

Í POWER REQUIREMENTS

+ 6 volts — 3.7A

| ORDERING INFORMATION Weight: 97 ka <2 'b 2 o: <

Model 3988-G3A - GPIB Crate Controller with IEEE 488-1978 (USA) Standard Connecter
(24-contact ribbon connector with metric hardware)

Model 3988-D3A — GPIB Crate Controller with IEC (Europe) proposed Standard Connector

(25-contact " D " connector)

Accessories — Model 5843-Series Auxiliary Controller Bus Cable Assembly
Model 5864-Series GPIB Bus Cable Assemblies
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CAMA*.;
R901A

GPIB Crale Controller

8901A GPIB-TO-CAMAC INTERFACE

Controls up to 23
Instrument Modules

Full GPIB Support

Up to 450 kbytes/
second Data Readout
Rate

Simplitied Program-
ming with ASYST1M

Scientific Software
I

PROVIDES GPIB
CONTROL OF

CAMAO MODULES

The 89O1A translates GPIB (General Purpose Interface
Bus - IEEE Standard 488, 1982) commands to CAMAC
instrument module setup and readout commands These
CAMAC instruments may be waveform digitizers, pream-
plifiers, gate/delay generators, time digitizers, event
counters, analog fiber optic links, high voltage supplies,
or numerous other type modules.



FUNCTIONAL DESCRIPTION

192

The Model 0901A GPIB-to-CAMAC Interface acts as
either a Talker or Listener on the GPIB. Thus, any
GPIB controller can program settings, read from, or
write to any standard CAMAC module.

As a GPIB Listener, the 8901A accepts GPIB com-
mands atid translates them into CAMAC Dataway Bus
commands. The 8901A then acts as a controller for
the instrument modules installed in the CAMAC
mainframe.

As a GPIB Talker, the 8901A takes single readings or
blocks of data from a CAMAC instrument module.

SPECIFICATIONS

tiansfers them across the CAMAC datawav. and thr>n
out across the GPIB. Any GPIB instruments assianed
as Listeners by the GPIB controller (e.g. printers tape
drives, or the controller itself) can accept this data from
the GPIB.

The 8901A resides in the two rightmost slots furthest
right in a CAMAC mainframe. It supports CAMAC
Standard command format (F. A. N. data) consistiria
of Function command (F), Sub-command (A), and
module slot address within the chassis (NV The
commands use decimal bytes

GPIB INTERFACE

GPIB Device Codes Capability: SH1. AH1. T6. L4. CO.
SRI. RLO. PP0. DC0. DT0. E2.
GPIB Address: A front-panel DIP switch sets the primary
IEEE-408 address. CAMAC does not support GPIB
secondary addressing: nn individual module is addressed via
-Is CAMAC slot number (N)
GPIB Writes (single write mode only): Four different types
of GPIB '.viiipp can be executed:
1) DATA - module dependent setup commands or output

data.
?) INIIIAI.IZE (7) - resets all installed modules to their

default sfntos the Initialize command has absolute
priority ovei all oilier signals or controls.

3) CLEAR <C) - clears all installed modules.
4) INHIBIT (I) - inhibits any CAMAC bus activity (e.g. data

transfers or instrument setup changes).
GPIB Block Read: Entire block of data is outputted from a
single data request. Data transfer terminates when the
CAMAC module memory is emptied (O = 0) or when GPIB
host stops requesting data Optional slow block read mode
(for slow modules) adds
40 msec delay between data words.
GPIB Single Read: Three different single read modes exist:

2 byles'read • 8 hit data (1 byte) plus X/Q byte.
3 bytes/read 16 bit data (2 bytes) plus X/Q byte
i bvtes/read • 24 bit data (3 byles) plus X/O byte

Bytes not road are discarded
GPIB Transfer Rates: 450 kbytes/sec max. in block read
mnde: 20 kbytes/sec max. in single read or write modes.
Note: Ho<U computer speed and GPIB overhead mav reduce
throughput.
GPIB Service Requests (SRQ): The 8901A asserts the
GPIB SUO line when:
1) Module requests attention via CAMAC Look-At-Me

(LAM) line.
2) Module command not accepted or not valid (X).
3) Status changes of a selected feature of an addressed

module (O).
41 A programmable combination of the above occur.
GPIB Serial Poll Read: After a GPIB SRO. the GPIB
controller can poll the 8901A for up to 5 status bytes. These
bvlf?s indicate:

• If this GPIB address originated the
service request.

• Which CAMAC module asserted LAM

* The current status of X. and
• The current status of Q.

After the GPIB controller reads a status bvte. the 8901A
terminates the GPIB Service Request.
GPIB Byte Readout Sequence: A hardware jumper sets
either high byte first or low bvte first in 16-bit or 24-bit data
readout modes to match the format reauired bv the host
computer

FRONT-PANEL

TALK

LISTEN

SRQ ENABLE

X RESPONSE

Q RESPONSE

LAM (LOOK-AT-ME)

INHIBIT

GENERAL

STATUS INDICATORS LEDs

Talker mode.

Listener mode

Enabled to carrv out service
requests.

The last command was
accepted by the CAMAC
module addressed

A valid data transfer or test
occurred within the CAMAC
mainframe

One of the installed CAMAC
modules set a LAM' (Servic
Request)

The CAMAC dataway has
been inhibited from activity

Operating Temperature: 5 to 40 C
Power Requirements: 1.2 A on +6 V supply (7 2 Wi
Packaging: RF-shielded in conformance with CArVAC
Standard (IEEE-488-197B. IEC-625). Must be used in
CAMAC controller slots.

ORDERING INFORMATION

8901A: Includes 8901A interface module, prcoramminc
manual, and 2 meter GPIB cable
DC/GPIB-2: 2 meter GPIB cable
6909-1: IBM PC BASIC software drivers for r-
via National Instruments PC GPIB cards
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Av. Paulista, 509 - cj.14
São Paulo - S.P.
Tel: (011) 288 99 07 ou 284 85 92

De/From
Luis Filipe de F.P.W.Barbosa
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Laboratório Associado de Plasma
Av. dos Astronautas, 1758
12227- 010 S. J. dos Campos, SP
Tel: (0123) 25-6698 ou 25-66 82

Prezados Senhores,

Venho através desta solicitar, esclarecimento técnico e cotação de preços dos seguintes produtos da
National Instruments:

QUANTIDADE
01 -LabVIEW PID ControlTollkit for Windows 776634-11
01 -LabVIEW Picture Control Toolkit for Windows 776732-01
01 -Instrument Drive DLLs for many popular GPIB instruments 776979-01
03 -AT-GPIB / TNT (Plug and Play) and .oftware 77 694 3-01
03 -GPIB-PC11A 776113-01
03 -GPIB-140 120VAC 776948-01
02 -GPIB-110-1 fiber-optic extender 776103-01
01 -Lab PC+ and software 776703-01
01 -PC-TIO-10and software 77 64 52-01
04 -Cabo de fibra óptica tipo T7 com conectores

e 50m de comprimento 182805
04 -Cabo de fibra óptica tipo T7 com conectores

e 20m de comprimento 182805
04 -Cabo GPIB 24-pin de 2m comprimento ????????????

O LabVIEW é um drive que pode ser utilizado para a instrumentação e controle de um sistema que utilize
padrão GPIB-CAMAC ?

E também gostaria de saber se é possível utilizar o LabVIEW para controlar placas CAMAC, como por
exemplo a placa para interface do controlador CAMAC com microcomputador padrão IBM-PC/ST.AT
tipo 2926 da marca KineticSystems.

Se possível gostaria me enviassem maiores informações sobre o PID Control Tollkit, Picture Control
Toolkit e Visual Basic Development Tools.

Aguardo sua resposta e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
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Doc: QSP 491/96 Data: 13.03.96 Peg. 1 de 3
Para: INPE - Ministério da Ciência e Tecnologia Telefax: 0123-25-6710
Attn.: Eng. Luis Filipe W. Barbosa Telefone: 0123-25-6698
C.C. :
De : Carlos R. Devesa

Qualisys Engenharia Ltda., Avenida Paulista, 509 - cj. 14
01311 -910 - S3o Pnulo - SP
Telefones: 011 28a 99 07 8. 284 85 92 Telefax: 011 284 99 31

Ref.: Sua solicitação
Ass.: Proposta Comercial de Produtos da National Instruments (FOB)

Prezado Senhor,

Conforme sua solicitação, apresentamos abaixo proposta
comercial para produtos de nossa representada NATIONAL INSTRUMENTS para
importação por parte de V.Sas.

1 - DESCRIÇÃO E PREÇOS:

ITEM QTDE DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
US$

01 01 P/N: 776634-11 i 325 00
LabVIEW Pl[> Control ''
Toolkit for Windows

02 01 P/N: 776732-01 325.00
LabVIEW Picture Control
Toolkit for Windows

03 03

04 03

05 03

06 02

P/N: 776943-01
AT-GPIB/TNT
(Plug & Play) and software

P/N: 776113 01
GPIB-PCIIA

PfN: 77694801
GPIB-140 120 VAC

P/N: 776103 01
GPIB-110-1 fiber-optic
extender

550.00

435.00

1.425.00

1.755.00

1.650,00

1.305,00

4.275.00

3.510,00
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07 01 P/N: 776703-01 765.00
Lab PC+ and software

08 01 P/N: 776452-01 370.00
PC TIO-10 and software

09 04 P/N: 182805-050 440.00 1.760,00
Cabo de fibra óptica
tipo T7 com conectores
e 50 m de comprimento

10 04 P/N: 182805-020 310.00 1.240,00
Cabo de fibra óptica
tipo T7 com conectores
e 20m de comprimento

11 04 P/N: 763061-02 95.00 380,00
Cabo GPIB tipo x2 com 2rn

Obs.: Com relação às suas perguntas, as respostas nos dois casos é afirmativa.

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Termo de Pagamento: pré-pagamento ou carta de crédito
País de Origem: EUA.
Preços: Dólares, ex-works, Austin, Texas.
Prazo de Embarque- Até 30 dias após a obtenção da Guia de Importação

OBS.: As despesas de frete, seguro, desembaraço alfandegário e outras correlatas,
não estão inciuidas nos preços acima.

3 - OUTROS:

Suporte Técnico Permanente, fornecido pela Qualisys Engenharia Ltda.
Validade desta proposta: 30 (trinta) dias.

OBS.: Como representante oficial e distribuidor exclusivo da NATIONAL
INSTRUMENTS para o Território Brasileiro, toda e qualquer aquisição de produtos da
NATIONAL INSTRUMENTS dovo oor foitn oom o oonhooimonte da Qualisys
Engenharia Ltda, para que se assegurem ao;diente os direitos de garantia e supoile
técnico permanente no Brasil.
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A solicitação da "Pioforvna Invoice" e a confirmação do pedido poderão ser feitos!
junto á: i

Qualisys Engenharia Ltda.
Av. Paulista, 509 - cj. 14
01311-910-SSo Paulo-SP
C.G.C.: 80.762.895/0001-23
I.E.: 112.518.302.110
Fax : (011) 284-9931 / Fone: (011) 288-9907

Atenciosamente,

/ Depto. Cor^fertíat

CRD/ehs
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
DE

PLACAS GPIB ( PADRÃO IEEE 488.2 )
PARA O

LABORATÓRIO ASSOCIADO DE PLASMAS-LAP
PROJETO TOKAMAK-ETE

Luis Filipe \V. Barbosa
Julio Guimarães Ferreira

LAP/1NPE
São José dos Campos

Março de 1996
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Requisição de Compras para placas controladoras tipo GPIB ( Padrão IEEE 488.2 )

• PLACA CONTROLADORA GP1B DE ALTA PERFORMACE ( PADRÃO ANSI/IEEE 488.2 ) PARA
COMPUTADORES DO TIPO IBM PC/AT BARRAMENTO ISA DE 16 BITS. com os seguintes requisitos:

=> Capacidade completa de controlar segundo o [ladrão IEEE 488.2:

<=> Configuração automática de endereços, utilizando o conceito "Pluti-and-Play":

•=> Uso do controlador TNT4882C ASIC ou equivalente que possui "Buffers" FIFO que desacoplam a transferência de dados do
hiirrametiio GPIB e a transferência de dados do barramento PC. permitindo taxa de transferência de dados de 1.5MBytes/s para
escrita e leitura o qual permite o empacotamento e desempacotamento entre palavras de 8 e 16 bits por hardware:

•=> Velocidade de transferência de comandos de 1.5MBytes/s (IEEE 488.1 ) e l,6MBytes/s ( HS 48S ISA 1:

=> Porta de monitoramento GPIB para diagnóstico da placa e do barramento:

=> Escolha entre 11 linhas de interrupção e entre 3 canais DMA de 16 bits:

* Programa de acionamento e controle ( Driver ) para operar em ambiente MS-DOS e MS-WINDOWS em disco de 3 1/2":

^> Compatibilidade com os programas LabVIEW, LabWindows/CVI e LabWindows da National Instruments:

"=> Tensão de operação de +5VDC com consumo máximo de 100 mA;

^ Condições ambientais de operação: Temperatura de 0o a 4()CC e umidade relativa do ar de 10% a 90% sem condensação:

"=> Proteção contra discargas eletrostáticas de até 1500V segundo a norma MIL 8S3C secção 3O15C ou maior, ou norma
equivalente:

=> Os programas ( Sistemas e Drives ) devem ser acompanhados dos disquetes de instalação em formato 3 l/2"e documentação
completa preferencialmente na língua portuguesa do Brasil, ou se não for possível, na língua inglesa:

o Incluindo um cabo tipo GPIB de 24 pinos e dupla blindagem com 2m de comprimento:

• PLACA CONTROLADORA GPIB DE BAIXO CUSTO ( PADRÃO ANSI/IEEE488.2 ) PARA COMPUTADORES
DO TIPO IBM PC/XT/AT BARRAMENTO ISA DE 16 BITS. com os seguintes requisitos:

=> Capacidade completa de controlar segundo o padrão IEEE 488.2;

o Uso do controlador compatível com os controladores tipo NEC UPD72I0 ou TI9914A:

c* Uso do controlador NAT4882 ASIC ou equivalente que possui "Buffer.';" FIFO que desacoplam a transferência de dados do
barramento GPIB e a transferência de dados do barramento PC. permitindo taxa de transferência de dados de IMBytes/s para
escrita e leitura o qual permite o empacotamento e desempacotamento entre palavras de 8 e 16 bits por hardware:

=* Velocidade de transferência de comandos de 400KBytes/s;

o Porta de monitoramento GPIB para diagnóstico da placa e do barramento:

<> Escolha entre 11 linhas de interrupção e entre 3 canais DMA de 16 bits:

=!> Programa de acionamento e controle ( Driver I para operar em ambiente MS-DOS e MS-WINDOWS em disco de 3 1/2":



=> Compatibilidade com os programas LabVIEW. LabWindows/CVI c LabWindovvs da National Instruments:

•=> Tensão de operação de +5VDC com consumo máximo de 490 mA:

=> Condições ambientais de operação: Temperatura de 0o a 40°C e umidade relativa do ar de 10% a 90% sem condensação;

=> Cerlillcação da norma norte-americana de controle de níveis de interferência eletro-magnéticas FCC ("Federal
Communications Commission" ) com classe B ou superior, ou norma equivalente;

"* Os programas { Sistemas e Drives) devem ser acompanhados dos disquetes de instalação em formato 3 I/2"e documentação
completa preferencialmente na língua portuguesa do Brasil, ou se não for possível, na língua inglesa:

<* Rcccptáculo IEEE 488 com blindagem para RF;

•=> Incluindo um cabo tipo GPIB de 24 pinos e dupla blindagem com 2m de comprimento:
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CONSIDERAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA
PARA O TOKAMAK-ETE

S.J.C. 12/02/%

O Objetivo

O objetivo desta nota é fazer o primeiro levantamento dos aspectos básicos de segurança que
devem ser seguidos pelos demais projetos, propostas e ante-projetos de sub-sistemas que compõe o
projeto global do Tokamak-ETE.

Os sistemas básicos de segurança serão descritos detalhadamente, mostrando a função e a
aplicação destes em cada sub-sistema que integra o projeto global do Tokamak-ETE.

A Isolação Elétrica

Os sub-sistemas que integram a máquina devem dispor de isolação elétrica, principalmente entre a
saia da máquina1 e a sala de controle. Devido às altas tensões envolvidas no experimento, todo e qualquer
tipo de ligação entre a sala de máquina e outras áreas só poderá ser feito se houver algum tipo de interface
óptica ou pneumática, através de fibras ópticas ou acopladores ópticos (dependendo do modelo de
acoplador a tensão de isolação pode chegar até 7kV, mas o tipo mais comum se limita em 2kV) e também
através de circuitos pneumáticos. Seguindo estes conceitos fica inviável a construção ou projeto de
sistemas e sub-sistemas que não façam uso destas interfaces propostas, seja qual for sua aplicação.

Esta precaução se faz necessário até mesmo para a distribuição de energia elétrica do laboratório
do tokamak, o qual deve se restringir apenas à sala da máquina, de onde nenhum condutor deverá sair.
Desta forma o circuito alimentador da sala de controle e demais áreas do prédio deve ser outro, afim de
manter a isolação elétrica necessária.

Quanto as calhas que transportam os cabos, devido as correntes parasitas, deverão ser seccionadas
por partes plásticas ou de PVC, de modo a não permitir a circulação de corrente.

Os conduítes utilizados devem ser feitos de PVC ou material não metálico, afim de evitar a
circulação de correntes parasitas.

Também o sistema pneumático deverá ser seccionado por mangueiras de alta pressão ou
conectores próprios.

O circuito de alimentação elétrica vindo da rede de distribuição, para a saia da máquina, deve ser
isolado da rede através de um transformador isolador.

A Visualização e Sinalização de Segurança

Todos os locais onde há risco de vida deverão estar devidamente sinalizados, através de placas,
etiquetas e lâmpadas indicadoras, afim de evitar ao máximo acidentes. Áreas reservadas ao pessoal técnico
devem dispor de material de segurança adequado para a presença e trabalho no local.

Durante a fase de construção da máquina deverá ser de uso obrigatório, a todos que estiverem no
local de montagem, a utilização de capacete de segurança. Estes deverão estar disponíveis na porta de
acesso à saia de montagem com as devidas sinalizações de perigo e obrigatoriedade de uso do capacete.

Todos os locais devem ter indicação de função, e as áreas de risco devem ter a sinalização clara e
perceptível na entrada e indicação de saída em caso de emergência, com placas fluorescentes ou luminosas.

1 Sala da máquina: entende-se como saia da máquina a área compreendida pelos bancos de capacitores. sistema de vácuo e
demais sistemas acoplados diretamente ao experimento, como diagnósticos, e também a própria máquina. Esta é uma área de
risco, devido aos altos valores de tensão envolvidos no experimento.



A sala da máquina deverá ter caminhos indicados para tráfego marcados no chão por fitas adesivas
de sinalização. Nesta área será indispensável lâmpadas de iluminação de emergência em caso de pane do
sistema elétrico da rede. Estes equipamentos devem ter autonomia suficiente para que a evacuação total da
área seja feita com segurança.

Também o local de armazenagem de cilindros de gás deverá ter indicação dos tipos de gases
presentes, além das normas de segurança para incêndio, vazamento e intoxicação. Este local deverá ter
ventilação forçada ou ser construído em área arejada de preferência fora do prédio, onde é mais seguro. É
conveniente instalar, nos locais de utilização de gás, um sistema com detetores de vazamento para cada
tipo de gás utilizado, assim como, o material de segurança necessário para manter condição de
sobrevivência no local, que deve ser escolhido conforme as normas de segurança.

Áreas sujeitas a radiação, causadas principalmente por raios X, devem ser sinalizadas e separadas
das demais áreas, dependendo da distância, por folhas ou tijolos de chumbo, com a espessura necessária
( dada pela distância e intensidade da fonte emissora).

Na porta de entrada do laboratório do Tokamak-ETE deverá haver uma placa escrita na língua
portuguesa e inglesa, alertando para o tipo de pesquisa realizada no laboratório, riscos pertinentes a
explosão ( indicação para não fumar ), manter-se apenas nas áreas indicadas para visitantes e alertando
para possíveis portadores de marca passos a intensidade de campo elétrico e magnético gerado pelo
experimento durante a operação, o que pode colocar em risco a vida de portadores.

Deverá estar bem ciaro que qualquer pessoa que entrar no laboratório deverá seguir fielmente
todos os avisos e utilizar todo o material obrigatório de segurança indicado para a proteção pessoal
enquanto esta estiver no laboratório.

Os Equipamentos de Primeiros Socorros e Incêndio

No prédio do tokamak deve haver uma sala ou local próprio para guardar equipamentos de
segurança. Fora da sala da máquina deve existir um armário com equipamentos básicos de combate a
incêndios e um armário de primeiros socorros, como os que são utilizados hoje no Laboratório Associado
de Plasmas do Inpe. A manutenção destes locais deve ser feita por todos, mas deverá ter um ou mais
responsáveis, que deverão certificar-se de que estes não estão desfalcados dos itens básicos.

Dentre os equipamentos básicos necessários de combate a incêndio, deverá ter no prédio além dos
extintores, apropriados para cada tipo de incêndio, placas indicadoras de uso dos extintores, dois casacos
de lona, com tratamento anti-chama, dois pares de luvas para alta temperatura, dois capacetes especiais
com máscaras acopladas contra gases e dois pares de botas especiais para incêndio. Este equipamento deve
estar disponível, caso haja a necessidade de socorrer alguém que fique preso na área de incêndio, caso
contrário deve-se tentar apagar o fogo sem que com isto se ponha em risco a própria vida.

Os extintores que deverão estar disponíveis no laboratório do tokamak devem ser de dois tipos, o
extintor de gás carbônico para apagar incêndios da classe C, onde estão compreendidos equipamentos
elétricos com carga, e também o extintor de pó químico, indicado para apagar incêndios da classe B, onde
estão compreendidos líquidos e gases inflamaveis. Os extintores aqui descritos tem a função de abafar e
resfriar o local de modo a tentar apagar o incêndio. No local de cada extintor deverá haver um mapa
indicador do local onde se encontra e os pontos onde estão localizados todos os extintores, além do
procedimento em caso de uso e o tipo do extintor.

O prédio também terá um sistema de alarme de incêndio, que serve para acionar a brigada de
combate a incêndio do Inpe. A função principal destes equipamentos de combate ao incêndio é de tentar
contornar a situação até a chegada da brigada de incêndio do Inpe ao local.

O Sistema de Intertravamento e o Aterramento da Área de Potência

A área de potência do Tokamak-ETE está compreendida no interior da sala da máquina. Quando a
máquina estiver em operação, devera existir um sistema de intertravamento baseado em interlock's, que irá



travar a porta de acesso à saia da máquina, este sistema deverá ser controlado também da sala de controle
do Tokamak.

O sistema de intertravamento das portas só funcionará quando uma chave chamada "Chave
Castelo" (chave está que não pode ser copiada) for fechada na sala da máquina e depois na sala de
controle, impedindo desta maneira que qualquer pessoa fique na sala ou entre após os responsáveis
inspecionarem o local, fazendo uma busca. Em operação, a porta é travada de fora para dentro mas de
dentro para fora, deverá ser possível a abertura por questões de segurança. Além destes dispositivos
deveremos ainda contar com interlude's espalhados em pontos críticos de segurança na sala da máquina e
nos bancos de capacitores.

Este tipo de sistema que ainda está em fase de ante projeto, deverá contar com a participação de
várias pessoas ligadas ao projeto do ETE e deverá ser aperfeiçoado com o tempo, ficando cada vez mais
complexo e confiável,. Deve-se no entanto tomar cuidado para que os procedimentos de segurança não se
tomem um problema para o usuário, pois isto pode acarretar em tentativas de driblar o sistema, o qual põe
em risco todo o sistema e também as pessoas envolvidas no experimento.

Os principais sistema de potência do tokamak são os bancos de capacitores que armazenam a
energia necessária para a produção de campo magnético e a própria corrente de plasma. Segundo os
projetos dos circuitos, estão previstos sistemas de aterramento dos bancos no caso de falta de energia
elétrica, durante a carga ou no processo de disparo, aborto do disparo e sinalização do sistema de
segurança. O projeto detalhado do sistema de aterramento é de responsabilidade do grupo de controle e
eletro-eletrônica e este segue o projeto dos circuitos do tokamak.

O aterramento é feito através de resistores que dissipam a energia que estava armazenada nos
bancos de capacitores em um tempo pré-determinado, o qual deve ser considerado seguro. Só será
possível entrar na sala da máquina após a verificação de que os bancos foram descarregados.

A Iluminação de Emergência

A sala de controle deve ter iluminação de emergência, afim de ter tempo suficiente para tomar
todas providências necessárias para a segurança. A sala da máquina, como já foi dito, deve ter iluminação
de emergência no salão do experimento e na sala onde se encontram os bancos de capacitores, com o
intuito de possibilitar a saída destes locais com segurança.

Na situação de falta de energia deve-se elaborar um procedimento de segurança o qual deve
englobar a verificação de todas as áreas de risco que envolvem o experimento, para se certificar de que
todos saíram do prédio, e também o procedimento de desligar todo o experimento. No armário de
segurança deverá ter ainda lanternas de longa duração para a verificação das áreas que englobam o
experimento.

O Controle de Acesso a Sala de Controle do ETE

Será conveniente a utilização de um controle de acesso à sala de controle do tokamak-ETE por
questões de segurança, tendo em vista que está é a principal área do experimento, já que controla as
demais áreas, o qual torna imprescindível a segurança desta sala. Apesar de não ser possível colocar em
operação o experimento, devido aos códigos e senhas secretas colocadas nos computadores e também
porque só é possível operar a máquina com mais de uma pessoa autorizada, não podemos descuidar de sua
segurança.

O sistema de controle de acesso é um dispositivo útil para controlar a entrada e saída de pessoas
autorizadas da sala de controle da máquina.

Os sistema existentes comercialmente registram a entrada e saída em um computador PC, o qual
tem instalado um software para o gerenciamento do sistema. O acesso à sala é permitido aos que tem
cartões cadastrados no sistema de gerenciamento, mas para sair da sala de controle não é necessário a
utilização do cartão. Esta medida deve ser tomada por questões de segurança, quando da necessidade de



abandonar rapidamente a sala de controle. Estes sistemas permitem ainda autorizar cartões de visitantes e
estudantes temporários, e também controlar o horário permitido de acesso à sala de controle, conforme a
necessidade.

Este tipo de controle é útil para a segurança pois impede a entrada de pessoal não autorizado na
sala de controle do ETE, evitando com isto problemas que poderiam ocorrer quando o experimento estiver
operando.

O Monitoramento do Experimento por Sistema de Vídeo

É previsto, para o Tokamak-ETE um sistema que possa monitorar em tempo real a evolução dos
disparos da máquina, assim como, o período de checagem e carga nos bancos de capacitores. Estas
cameras devem ter controle de movimentos, chamados de cameras panorâmicas, sistema de som e também
zoom.

Existem no mercado vários sistemas deste tipo, cada qual com uma vantagem, cabendo aos
responsáveis pela aquisição do sistema a melhor escolha, contanto que atenda às necessidades do projeto e
que não venham a transgredir as normas básicas de segurança descritas nesta nota.

Atualmente o sistema que tem se mostrado mais adequado é o de digitalização, o qual tem a
capacidade para monitorar até quatro cameras ao mesmo tempo. Este sistema dispõe de um programa que
controla as cameras via computador PC em tempo real, é interfaceado por isoladores ópticos, afim de
isolar a sala de controle da sala da máquina, como descrito anteriormente. Suas imagens podem ser
armazenadas e utilizadas quando necessário, como por exemplo em relatórios, devido à presença de uma
placa digitalizadora instalada no computador.

Como este sistema necessita de um computador PC rápido, é conveniente a utilização de um 486
DX4 ou um Pentium. Este computador pode ser compartilhado com o sistema de controle de acesso, o
qual não necessita de envio de informação ao monitor, deixando este para o monitoramento da máquina
quando em operação. Estes sistemas ainda aguardam a especificação, projeto e aquisição.

Considerações Finais de Segurança

A verdadeira segurança do Tokamak-ETE dependerá de cada membro da equipe que opere ou
participe do experimento. Qualquer sistema de segurança tem falhas, cabe ao usuários identificá-las e
tomar sempre cuidado na operação, montagem ou reparo. Este também não deve se expor a riscos
desnecessários, seguir sempre as normas de segurança, indicações e avisos, verificar o funcionamento dos
equipamentos e demais sistemas do experimento, afim de identificar um possível problema, e nunca operar
a máquina com o sistema de segurança parcialmente ou totalmente desligado. É importante também a
verificação preventiva dos interlocks e demais componentes de segurança.

O projeto de segurança descrito nesta nota é a proposta de um sistema básico de segurança para o
Tokamak-ETE , o qual pode ser modificado durante o andamento do projeto, mas deve-se lembrar que a
parte principal do projeto do Tokamak-ETE são seus usuários e operadores. Por este motivo o aspecto de
segurança deve ser sempre levado em conta num projeto, proposta ou ante-projeto dos sistemas ou sub-
sistemas do ETE.

Cabe ainda aos usuários cobrarem uns dos outros a utilização das medidas de segurança, como a
utilização dos equipamentos de segurança e das normas, quando for necessário. Ainda todos os usuários
do laboratório do ETE devem ter conhecimento das normas e saídas de emergência, assim como do locai
dos armários de primeiros socorros, combate a incêndio e material de segurança.

O ponto mais importante da segurança é a conscientização de todos os usuários do experimento,
quanto à necessidade de seguir uma norma interna de segurança.
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