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1 INTRODUÇÃO: 

O presente anteprojeto foi elaborado para atender 
uma necessidade do Comitê Executivo Projeto Radiação Sincro-
tron (CEPRS) de poder contar com uma proposta concreta com pa
râmetros básicos para uma máquina para a produção de Radiação 
Sincrotron que servisse como base para o prosseguimento dos es_ 
tudos e discussões c para a tomada de decisões quanto ao rumo 
que deve tomar o Projeto Radiação Sincrotron. 

Os estudos e discussões quanto a conveniência e 
possibilidades para se implantar Um Laboratório de Radiação 
Sincrotron (LRS) no Brasil se iniciaram há mais de três anos. 
Em agosto de 1982 em reunião realizada em Brasília foram aus-
cultadas as sociedades científicas e vários especialistas. Hou 
ve um consenso quanto ã necessidade de prosseguir nos estudos 
de viabilidade mas foram ressaltadas as dificuldades de um pro 
jeto desse porte (1). 

Um passo decisivo para os estudos de viabilidade 
foi a realização no Rio de Janeiro, em agosto de 1983, de uma 
ampla reunião sobre "Técnicas e Aplicações da Radiação Sincro
tron" em que foram discutidos inúmeros aspectos do problema e 
se verificou que na comunidade se desenvolvia um interesse ce
las possibilidades de aplicações da RS e que as condições téc
nicas locais apresentavam-se favoráveis para se enfrentar os 
problemas do projeto e construção dos equipamentos para ura la
boratório de RS. A reunião contou com a presença de especia
listas estrangeiros que participaram criticamente das discus
sões (2). 

^Em outubro de 1983 foi criado pelo Presidente do 
CNPq o Comitê Executivo do Projeto Radiação Sincrotron que pa£ 
sou a se reunir regularmente e a discutir cautelosamente a via. 
bilidade e as dificuldades do projeto, evitando a tomada apres_ 
sada de decisões, antes de uma análise mais realista das condi_ 
ções locais, e dos projetos existentes em outros países. 

Na 5a. reunião do CEPRS em abril de 1984 se veri
ficou que as condições haviam amadurecido o suficiente para se 
enfrentar o problema de se definir uma proposta de parâmetros 
preliminares para uma máquina que produzisse RS. Desta reuni
ão participou o Prof. Daltro Pinatti e se discutiram as possi
bilidades de se construir no Brasil um "wiggler" supercondu-
tor. Como resultado da reunião ficou decidido que se deveria 
explorar as possibilidades e características de uma máquina 
com energia de 800 MeV que, com "Wiggler", poderia produzir RS 
com características que atenderiam pelo menos parte dos inte
resses dos possíveis usuários. 

0 presente anteprojeto foi então elaborado c apre 
sentado em sua forma preliminar na 6a. reunião da CEPRS de 17 
de maio passado tendo sido longamente discutido e criticado. 
A presente forma reclaborada para apresentação na Ia. reunião 
do Consr lho Técnico Científico do Projeto Radiação Sincrotron 
ÍI se realizar cm São Paulo a 0.V07, incorpora as sugestões fej_ 
tas na referida reunião do CEPRS. 
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2 CONSIDI-:RAÇOI-:S PRELIMINARIES: 

A escolha dos parâmetros e a configuração para una 
máquina que produza RS 5 um problema complexo c deve levar cm 
conta inúmeros fatores. 

Por um lado os feixes produzidos devem apresentar 
o interesse para os possíveis utilizadores. Quanto mais vari£ 
das forem as características disponíveis c particularmente 
quanto mais alta a energia e intensidade da radiação produzida, 
mais cara e mais complexa será a maquina. 

Por outro lado, se deve levar em conta as dificul. 
dades para se projetar e construir uma maquina no Brasil, com 
um mínimo de dependência de importações. 

Além disso, no intervalo de tempo entre o projeto 
inicial e a entrada em funcionamento da máquina é de se espe
rar que haja uma evolução tanto dos equipamentos periféricos e 
acessórios da máquina (detetores, "wigglers", etc.) bem^ como 
do próprio interesse na utilização dos feixes para as várias li 
nhas de pesquisa e de aplicações. 

Outro fator a ser considerado 5 que, como esta se 
ria a primeira máquina de Radiação Sincrotron no país, a deman 
da por parte dos utilizadores deve ser limitada no início da o_ 
per ação devendo crescer -_om o tempo. A experiência adquirida 
em outros países deve ser aproveitada ao máximo, entretanto não 
se deve cair no erro de copiar indiscriminadamente projetos já 
executados. Nossas condições são em geral diferentes tanto no 
que se refere as necessidades que temos quanto â utilização da 
máquina, quanto no que se refere â nossa capacitação em proje
to, materiais disponíveis, processos e equipamentos de fabrica 
ção, formas de financiamento e gerenciamento, disponibilidade 
de cientistas e técnicos especializados etc. 

A capacitação local para o projeto e construção 
da máquina conta por um lado com uma tradição de 35 anos na 
construção e operação de aceleradores. Por outro lado, o por
te do presente grojeto ê maior do que todos os anteriores e en
volve várias técnicas nas quais não há ainda experiência local. 
0 parque industrial brasileiro apresenta muitos recursos mas 
muitas tecnologias deverão ser desenvolvidas. 

Todos os fatores acima devem ser convenientemente 
balanceados para se chegar a uma proposta de parâmetros 2 con
figuração que por um lado tenha viabilidade c por outro apre
sente suficiente interesse técnico c científico para os utili
zadores que justifique o investimento dos recursos financeiros 
e principalmente humanos que o projeto requer. 

Para se chegar a uma proposta c necessário inici
almente definir diretrizes gerais que devem orientar o projeto 
como um todo. 



3 DIRETRIZI-S GHRAIS DO PROJKTO: 

As considerações acima levam a propor algumas di
retrizes gerais do projeto que passamos a enumerar: 

a) o projeto devera utilizar no máximo recursos 
locais. A atual situação do pais torna indesejável que o pro-
jcto dependa muito de importações. Alem das dificuldades em 
obter recursos para importar equipamentos, os possíveis atra
sos seriam indesejáveis e o desenvolvimento de novas tecnolo
gias ê também um dos objetivos do projeto. 

b) <? importante que se obtenha num tempo não ex
cessivamente longo feixes de Radiação Sincrotron utilizáveis. 
Mesmo que inicialmente as características dos feixes sejam TT-
mitadas 5 importante se dispor o mais rapidamente possível de 
feixes de Radiação Sincrotron utilizáveis. £ da utilização das 
feixes que sairão os subsídios e se definirão as necessidades 
para se aperfeiçoar e implementar a máquina. 

c) a máquina deve ter características conservado
ras . Os parâmetros da maquina d^vem ser escolhidos com larga 
margem de segurança, não exigindo que os materiais e equipamen 
tos operem em situações extremas, pelo menos numa fase inicial. 
Assim, haverá mais garantias de que a máquina terá condições e 
fetivas de funcionar e se pode deixar para fases posteriores a 
extensão das características da máquina, aproveitando todas as 
suas potencialidades e levando-a aos limites de operação. 

d) a máquina deve ser projetada localmente levan
do em consideração as necessidades e possibilidades locais. Nao 
se deve copiar projetos jã desenvolvidos em outros países, pois 
não atenderiam nossas conveniências. Esses projetos devem ser 
criteriosamente estudados e analisados para aproveitar tudo que 
for de nossa conveniência. Certamente teremos necessidade da 
assessoria de especialistas estrangeiros que estejam dispostos 
a entender nossas necessidades e condições. 

e) o projeto deve ser muito flexível, permitindo 
a incorporação de novos equipamentos e acessórios após a entra 
da em funcionamento da niacjuina. Por mais que se procure, na 
fase do projeto, obter miormações precisas sobre as necessida 
des dos usuários, durante a vida útil da máquina surgirão no
vas solicitações quanto a características de feixes para novos 
e imprevistos usos e parada incorporação de acessórios e equi
pamentos inexistentes na época de projeto -inicial. Deve assim 
ser feito um grande esforço para se prever "todas" as possí
veis utilizações da máquina e deixar na medida do possível, a-
bertas as possibilidades de posterior expansão. Devem também 
ser consideradas as possibilidades de uso não convencional co
mo a utilização de feixes de elétrons, de fótons de alta ener
gia etc. 
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4 ESCOLHA ÜA CONFIGURAÇÃO t PARÂMETROS BÁSICOS 

O processo de escolha da configuração levou em 
consideração o exposto acima, o estudo que fizemos de projetos 
de máquinas existentes e propostas, de nossa experiência pes
soal de muitos anos de convivência com aceleradores bem como 
das recentes visitas feitas por Philippe Gouffon e Jiro Taka-
hashi a vários laboratórios de Radiação Sincrotron. Procuramos 
também levar em consideração o que pudemos absorver das discas 
soes sobre Radiação Sincrotron realizadas no país nos últimos 
três anos. ((3) a (14)) 

A configuração escolhida é" formada por três com
ponentes básicos (Figura 1). 

I) Um microtron pulsado com sistema de injeção for 
mado por um canhão, picotador (chopper), compactador (buncherj 
prê-acelerador e acelerador 

II) Um sincrotron 

III) Um anel de armazenamento 

Esta configuração permitirá em uma primeira fase 
operar o anel de armazenamento cm uma energia de 800 MeV que 
poderia produzir Radiação Sincrotron utilizável principalmente 
se forem inseridos um ou mais "wigglers" nas secçoes retas. 

Propomos que para esta energia o campo dos imãs do 
anel e do sincrotron sejam relativamente baixos (7 kgaus? ou 
0,7 Tesla). 

no 
Com esta escolha se evitam problemas da saturação 

.._ ferro e se pode trabalhar com potenciais relativamente mo
destas tanto nos imãs dipolares como nas cavidades acelerado-
ras de radiofreqüência no sincrotron e anel. Nessas condições 
a potência da radiação sincrotron que atinge^as paredes da câ
mara de aceleração no sincrotron e anel também é baixa o que 
diminue os problemas de vácuo. 

Naturalmente a energia e a potência da Radiação 
Sincrotron emitida pelos imãs dipolares fica limitada porém,co 
mo foi dito acima, a inserção de "wigglers" nas secções retas 
principalmente se de campo elevado, permitiriam a obtenção de 
Radiação Sincrotron plenamente utilizável. 

Propomos que o anel sõ armazene os elétrons e que 
a pos aceleração da energia do microtron a do anel seja feita 
no sincrotron a pos acelerador. 

Numa segunda fase, a energia do anel poderia ser 
aumentada cm vários passos ate energias da ordem de 1,5 GeV ou 
mesmo mais. Este aumento da energia envolveria o aumento da CÍI 
pacidade de corrente das fontes de alimentação dos imãs, da po 
tencia de microondas, da refrigeração do sistema e de afinamen 
to nos sistemas de controle para enfrentar as não linearidades 
do ferro no sincrotron c no anel. 



Nesta secunda fase seriam obtidos feixes de Rad-ia_ 
ção Sincrotron bem mais intensos e de energias mais altas (Ta
bela 1). 

Naturalmente as decisões de se passar para a se
cunda fase dependeriam de uma avaliação do desempenho da máquj_ 
na na primeira fase c da evolução das necessidades dos usuá
rios. 

Naturalmente o custo e dimensões da máquina de 800 
McV proposta sera mais alto do que o de uma máquina dessa mes
ma energia sem possibilidade de expansão posterior, entretanto 
entendemos que a flexibilidade obtida compensaria amplamente a 
diferença entre os custos. 

Propomos que o Sincrotron e o anel usem imãs dipo 
lares iguais o que simplificaria os problemas de construção. 

5 0 MICROTRON 

Para o microtron pulsado do tipo "Race-track" es
colhemos a configuração indicada na figura 2. Os elétrons são 
injetados por um canhão de 100 keY são pré-acelerados ate 5 
MeV e no microtron ganham 3 \ MeY por volta atingida após 9 vol̂  
tas a energia de -150 MeY. 

Esta máquina é bastante convencional e os imãs o-
per am em corrente contínua. Se optou por uma pré-aceleração ate 
3 MeV para evitar as dificuldades de injeção em energias meno
res que exigem campos magnéticos muito bem controlados. Alguns 
projetos existentes injetam em 45 keV mas consideramos que es
ta opção seria arriscada para nossas condições. A energia de 
130 MeV escolhida para o microtron atende as seguintes condi
ções^ pode ser atingida com o uso de uma única Klystron com 
um número adequado de voltas; permite a obtenção de um feixe 
com boas características opticas para injeção no sincrotron; a 
energia é suficiente para que a injeção no sincrotron ocorra 
com campo magnético suficientemente alto para evitar os proble
mas de magnetismo remanente c das correntes induzidas. As ou
tras características ae Microtron que propomos estão na tabela 
II. 

6 0 SINCROTRON (PÕS-ACHLi-RADOR) 

Para passar dos 130 McV do Microtron aos 800 MeY 
(Ia. fase) do anel propomos a utilização de um sincrotron (fi
gura 111) funcionando na taxa de repetição de 10 llz. lista ta
xa de repetição é de uso comum e c suficiente para se encher 
o anel num tempo razoável sem apresentar excessivas exigências 
quanto às distorções do campo devido Tis correntes de loucault. 

Para o Sincrotron seriam selecionados os melhores 
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imãs fabricados pois os sinerotron é mais crítico quanto Ti un i_ 
formidade do campo dos imãs do que o anel. Nas condições pro
postas a razão entre o valor do vetor indução magnética R na 
injeção c na extração c 6 o que 5 bastante confortável. 

Os parâmetros propostos para o sinerotron estão 
na tabela III. Numa 2a. fase, para se aumentar a energia para 
1,5 GeV será necessário complementar as fontes de correntes dos 
imãs e aumentar a potência aceleradoras de microondas. Caso se 
encontre dificuldades em atingir no Sinerotron a energia máxi
ma em que o anel pede operar, será possível se proceder a ace
leração final no próprio anel. Ê possível que este procedimen
to resulte mais conveniente para se atingir as energias limi
tes de sistema, se desejável. 

7 0 ANEL 

0 anel utilizaria imãs iguais ao do Sinerotron. 
Não foi efetuada uma avaliação mais detalhada da optica do a-
nel. Aceitamos assim, em princípio uma configuração como a 
proposta por Le Duff (5) tendo sido alterada as dimensões (Fi
gura IV). Alguns parâmetros do anel, estão indicados na tabe
la IV. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE 0 PROJETO 

Nosso estudo foi baseado em projetos existentes e 
adaptado ao que entendemos que são nossas necessidades e nos
sas possibilidades dentro das diretrizes citadas acima. Foram 
feitas algumas consultas a possíveis fornecedores e hã propos
tas específicas de Klystrons disponíveis no mercado. 

Os detalhes apresentados são apenas para orienta
ção e correspondem a estimativas "educadas" que acreditamos 
tem validade para orientar as discussões e dar uma idéia do que 
se pode fazer. De nenhuma forma devem levar a subestimar o 
trabalho ainda a ser feito para se chcg"ar a um desenho concei
tuai responsável baseado eiii estudos pormenorizados. 

9 OS PRÓXIMOS PASSOS 

Havendo consenso de que o esquema proposto c o 
adequado ou pelo menos um ponto de partida cabe prosseguir pa
ra um pré-projeto que deve envolver, ainda conccitualmcnte, o 
estudo de todo o sistema, com cálculos dos imãs, ótica de fei
xe, cavidades, sistema de vácuo, sistemas elétricos de alimenta 
ção, sistemas de controle, refrigeração, blindagem, "wigglcrs", 
canais de saídas de feixes e suas características, etc. Deve 
levar também cm conta alternativas e possibilidades de expan
são ou alteração (flexibilidade) visando atender os possíveis 
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usuários tias mais variadas áreas a sorra jhis i s t ojit ement o con
sultados diante dos parâmetros do projoio. Ali.::: .fisso o pre-
-projeto devo ja ter tuna estimativa de preços e das dificulda
des em se completar o projeto, incluindo um cronoerana da exe
cução. 

Acreditamos que como ordem de grandeza seria pos
sível se desenvolver um pre-projeto em 9 meses e completar o 
projeto cm mais doze meses. Assim a construção poderia come
çar em 21 meses. 

A construção poderia durar cerca de 50 meses as
sim em 5 anos seria possível se ter uma maquina operando na Ia. 
fase. 

Para isso, paralelamente ao pre-projeto seria ne
cessário iniciar imediatamente a construção de un canhão, m6d!_i 
los de imãs, módulos de cavidades, módulos de fonte de alimen
tação, etc. para testar materiais, processos e opções. 

Para encaminhar c projeto torm-se necessário im
plantar com urgência um:», estrutura Cientíi ico-Técr.ico-Admini s--
trativa-Financcira que cor. o tempo se ampliaria e se transfor
maria na estrutura do próprio Laboratório de Radiação Sincro-
tron. 
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TA11EIJV 1 - CARACTERÍSTICA DA RADIAÇÃO SIXCROTRON (An tc -P :o j c to - 6/S4) 
800 MhV 1,2 GeV 1,5 GcV 

NO AXEL 

Comprimento de rad iação 

Comprimento de rad iação 
u t i l i z á v e l A min 

NO WIGGLER DE 2 T 

4,34 

43,4 
0 ,286 

0,87 
8,7 
1,430 

1,29 

12,0 
0,962 

0,26 
2,6 
4,77 

0,69 

6,9. 
1,798 

0,14 
1,4 
8,8 

nm 

X 
keV 

run 

keV 

1,45 0,64 0,41 nm 

c r i t i co Ac 

Comprimento de radiação 
u t i 1 izável A min 

NO HIGGLER DE 5 T 

Canprimento de radiação 
c r í t i co Ac 

Comprimento de radiação 
u t i l i záve l A min 

NO WIGGLER DE 10 T 

Comprimento de radiação 
c r í t i co Ac 

Canprimento de radiação 
u t i l i záve l A min 

14,5 
0,856 

0,29 
2,9 
4,28 

0,58 
5,8 
2,14 

0,12 

1,2 
10,34 

0,29 

2,9 
4,28 

0,06 
0,58 

21,4 

6,4 
1,94 

0,13 
1,3 
9,55 

0,28 
2,8 
4,43 

0,05 

0,5 
24,82 

0,13 

1,29 
9,62 

0,03 
0,26 

47,7 

4,1 
3,03 

0,8 
0,8 

15,51 

0,16 
1,6 
7,75 ' 

0,03 

0,3 
41,37 

0,08 

0,826 
15,03 

0,02 
0,165 

75,2 

0 

keV 

nm 
s 
keV 

nm 
0 
.-\ 
keV 
nm 

keV 

nm 

keV 

nm 
R 
keV 
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TAMilA II - CARACliRTSTlCAS DO INJÜTOR "RACmTWCK-MlCROTKOS" 26/84 

Tensão do canhão 

Corrente do canhão 

Filamento do canhão 

Freqüência de R.F. 

Energia final 

Corrente de pico final 

Energia ganho por volta 

N* de voltas 

Tipo de cavidade 

Impedância shunt efetiva 

Gradiente de campo 

Potência media da R.F. 

Potência de pico da R.F. 

Largura de pulso 

Pulsação (freqüência) 

Tipo da Klystron (uma) 

Campo magnético do eletro-imá 

Diâmetro da Ia. órbita 

Separação entre órbitas 

Diâmetro da última volta 

"Gap" do eletro-imã 

Peso do imã (ferro) 

Peso do cobre 

Ampère-espira (Ni) 

Corrente do imã 

Tensão do imã 

Dissipação no imã 

Dissiparão nos quadrupolos e 
stecrings 

Dissipação total 

100 Kl 

200 niA de pico 

8V, 12 A 

3 GHz 

-• 150 MeV 

50 mA (-109 e l é t rons por "pacote" 
("bunch")) 

14 MeV 

9 

"side coupled" ou biperiodico 

64 Mfi/m 

14 MeV/m 

Í*4W (2us, 10 Hz) 
\24 W (2us, 60 Hz) 

2 MIV 

2 us 

10 Hz (com possibilidade de onerar em 
60 Hz) 

TV 201i (60 kw médios) ou TV 
2012 (1C for médios) da CSF 

0,7 T 

16 cm 

13,5 an 

1,23 m 

6 an 

15 Ton (cada) 

250 kg (cada) 

33.000 (cada) 

550 A (cada) 

66 V (cada) 

36 kW (cada) 

« 36 kW 

~ 75 kW 
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TABULA III - CAKACTl-RTSTICAS IX) SINCUOTRON ACHUiRAJXIR (B00STLR) (06/84) 

Comprimento da orbita 

Raio medio da órbita 

Freqüência 

IMA DIPOLAR 

Angulo de deflexão 

Comprimento da peça polr;r 

Raio de curvatura 

N* de imãs 

Intensidade do campo magnético 

Peso do imã (ferro) 

Peso do cobre 

Gap" 

Ampere-espira 

Potência de pico (total) 

SEÇÃO ACELERADORA 

Freqüência 

Tipo de cavidades 

Modo de operação 

N9 de cavidades 

Gradiente de campo 

Comprimento da seção 

Aumento da tensão de aceleração em 
-15 ms 

Potência de R.F. 

Tipo de Klystron 

60 m 

9,55 m 

10 Hz (senoide + bias DC) 

30° 

2 m 

í 
4 m 

12 

(0,1 -* 0,67) T para 800 MeV 
(0,1 •* 1,0) T para 1,2 GeV 
(0,1 •* 1,25) T para 1,5 GeV 

{ 
6 cm 

33.000 para 800 MeV 
-47.000 para 1,2 GeV 
-59.000 para 1,5 GeV 

-100 kW (p/800 MeV) 

500 MHz 

"disc loaded" 

i 

500 kV/m (máximo) 

90 cm 

144 kV * 270 IcV para 800 MeV 
180 kV * 360 kV para 1,2 GeV 
220 kV •+ 450 kV para 1,5 GeV 

'30 kW (C.W.)(p/1,5 GeV) 

F-2008 da CSF 
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TABELA IV - CARACTERÍSriCAS DO ANEL DE ARMWEZAMENTO (06/84) 

Comprimento da órbita 

Raio médio 

Imã dipolar (anel) 

nç de imãs 

Seção aceleradora (R.F.) 

Seção reta entre imãs dipolarcs 

Intensidade do campo magnético 

Perda de energia por radiação 
Por elétron por voita sem higglers 

Potência irradiada por uma corrente 
de 500 mA sem Wigglers 

120m 

-19 m 

igual ao do Sincrotron 

12 

igual ao do Sincrotron 

7,9 m 

0,67 T para 800 MeV 
1,0 T para 1,2 GeV 
1,25 T para 1,5 GeV 

9,05 keV para 800 MeV 
45,8 keV para 1,2 GeV 
112 keV para 1,5 GeV 

4,5 kW para 800 MeV 
22,5 kW para 1,2 GeV 
56 kW para 1,5 GeV 

tempo de enchimento alguns minutos 
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