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ABSTRACT 

The Multiple Application Intense Particle Beam project is 
an experiment in which an injector of high energy neutral or ionized 
particles will be used to diagnose high density and high temperature 
plasmas. The acceleration of the particles will be carried out feeding 
a diode with a high voltage pulse produced by a Marx generator. Other 
applications of intense particle beam generated by this injector that 
could be explored in the future include: heating and stabilization of 
compact toroids, treatment of metallic surfaces and ion implantation. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A pesquisa de Física de Plasma no Brasil tem evoluído de 

maneira significativa nestes últimos dez anos. Cinco instituições de 

pesquisa têm se destacado pelos trabalhos experimentais que desenvolvem 

na área de plasma: UNICAMP, USP, INPE, IEAv/CTA e UFF. Elas jã dispõe 

de máquinas de plasma em funcionamento e contam com uma infraestrutura 

de base, tanto material quanto pessoal, para desenvolver projetos de p£ 

queno e médio porte. Esta situação propiciou a elaboração de um Progra 

ma Nacional de Plasma desenvolvido por estes grupos e o planejamento da 

construção de um Laboratório Nacional de Plasma onde seriam realizados 

experimentos de portes e custos inviáveis para as universidades. Ficou 

então evidente que para se atingir patamares mais elevados nos níveis 

de pesquisa nesta área é preciso intensificar as colaborações entre os 

grupos de plasma que atuam no País, uma vez que o número de pesquisado 

res brasileiros envolvidos com plasma é ainda pequeno mesmo para desen 

volver projetos de médio porte. Um dos objetivos da pesquisa nacional 

atual é o direcionamento dos experimentos para o desenvolvimento de dia£ 

nósticos mais sofisticados, não somente para melhor caracterizar o pias; 

ma obtido mas também para possibilitar através daquele meio uma maior 

competitividade internacional na área, Esta foi inclusive a estratégia 

de pesquisa que recebeu maior apoio dos participantes da Conferência In 

ternacional de Energia, "Fusion Energy and Plasma Physics", realizada 

no Rio de Janeiro em agosto de 1987. 

Neste projeto que ora estamos submetendo, propomos a cons 

trução de um sistema de diagnóstico sofisticado e de utilidade múltipla 

que possibilitará a determinação de vários parâmetros de plasma. Este 

diagnóstico é baseado na interação de um feixe de partículas neutras com 

o plasma em observação e pode fornecer: temperatura local de íons, den 

sidade local de íons e elétrons, velocidade de arrasto interno do pla£ 

ma e também o campo magnético interno do plasma. 0 diagnóstico de pias 

ma por feixe de partículas neutras é um dos poucos que podem medir direi 

tamente os parâmetros internos locais do plasma sem a perturbação do meji 

mo. Este método de diagnóstico ativo tem sido aplicado com sucesso em 
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vários experimentos recentes no exterior (Ito et ai., 1985; Ito et ai., 

1983; Kataada et ai., 1987; Ito et ai., 1987; Ito et ai., 1982; Brocken 

et ai., 1984; Berezovskij et ai., 1985; West et ai., 1987) e se encon 

tra em fase de otimização da fonte do feixe quanto a sua energia, densji 

dade de corrente e do sistema de deteção das partículas. 

Uma das contribuições inovadoras da presente proposta ê o 

desenvolvimento de uma fonte de feixe de partículas neutras de qualida 

de superior àquela existente atualmente, como é explicado na Seção 3.3. 

Este projeto é denominado Feixe Intenso de Partículas de 

Aplicação Múltipla (FIPAM) pois além do objetivo principal de diagnosti 

car diversos tipos de plasma, o injetor de partículas que será desenvo^ 

vido poderá ser utilizado futuramente em aquecimento e estabilização de 

plasmas era corifigurações toroidais, no tratamento de superfícies de me 

tais e implantação iônica. Como técnica de diagnóstico, o dispositivo 

FIPAM pode ser acoplado aos diferentes dispositivos de confinamento de 

plasma existentes atualmente no Brasil, fornecendo parâmetros de plasma 

locais até então desconhecidos nestas máquinas. Sendo um projeto de in 

teresse de vários grupos, propomos um projeto de colaboração envolvendo 

grupos de plasmas do INPE, UN1CAMP e USP. A colaboração envolve tanto a 

construção do dispositivo quanto a sua aplicação nos plasmas gerados nos 

respectivos laboratórios. 

Descrevemos cm seguida os objetivos principais do experi 

inento FIPAM, o projeto conceituai do sistema de diagnóstico, os disposi_ 

tivos de plasma que poderão ser sondados com o feixe, as outras aplica 

ções do feixe, cronograma de construção e utilização do FIPAM, a parti, 

cipação de pesquisadores de cada grupo, a infraestrutura de material 

existente e finalmente recursos financeiros necessários ao projeto. 

?. - OBJETIVOS 

As metas principais deste projeto são: 
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- construção de um gerador Marx de baixa indutanciã capaz de forms 

cer pulsos de cerca de 200kV e lus de duração; 

- desenvolvimento de diodos para extração de feixe intenso de íons 

de 200keV e correntes de mais de 5kA, com duração de pulso de lys; 

- caracterização e otimização de um diodo magneticamente isolado 

(DHI) do tipo passivo e um diodo pinch reflexo (DPR) para produ 

ção de feixe neutro intenso de lOkeV de energia com duração de 

=0,5ps; 

- desenvolvimento de sistemas de deteção das partículas ionizadas, 

resultantes da transferência de carga sofrida pelas partículas 

neutras injetadas no plasma; 

- desenvolvimento de sistema ótico para estudos espectroscópicos 

da interação do feixe de partículas neutras com u plasma alvo; 

- determinação dos parâmetros do plasma produzido em diferentes 

dispositivos de confinamento magnético. 

Além destas metas principais iremos verificar as possibi. 

lidades de aplicações de feixes intensos na supressão de instabilidades 

rotacionaís em toróides compactos, tratamento de superfícies metálicas 

e implantação de íons. 

3 - PROJETO CONCEITUAL 

0 injetor de íons e partículas neutras FIPAM será projeta; 

do para produzir um feixe de íons de até 2O0keV de energia e densidade 

de corrente iõnica de aproximadamente 100A/cm2, totalizando mais de 5kA 

de corrente extraída. No modo de operação para extração de partículas 

neutras, utilizando o processo de transferência de carga no diodo, ele 

poderá ser otimizado para extrair um feixe de hidrogênio com JOkeV e de 

densidade n0
 = 4 * 10 cm . Para extrair um feixe de partículas neutras 
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de energias mais elevadas haverá uiaa redução na densidade do feixe devji 

do ao deciéscimo da seção de choque do processo de transferencia de cair 

ga para energias acima de lOkeV. 

Os feixes de íons ou partículas neutras serão produzidos 

utilizando um pulso fornecido por um gerador Marx de 4 estágios, o qual 

será aplicado ao "gap" de um diodo magneticamente isolado (DMI) ou de 

uns diodo do tipo "pinch" reflexo (DPR). 0 diagrama de blocos, apresenta^ 

do na Figure 1 mostra de maneira simplificada como o feixe intenso de 

ions, ou partículas neutras, é extraído do diodo e poderá ser usado em 

diversas aplicações. No caso da utilização do diodo magneticamente iso 

lado, um feixe de partículas neutras de geometria tubular será colimado 

em uma seção do diodo para se obter um feixe de dilmetro inferior a lem 

ou um feixe múltiplo de pequeno diâmetro, para sondar o plasma com res£ 

lução espacial. Com o diodo pinch reflexo poderemos obter um feixe de 

geometria cilíndrica, axialmente simétrico, com diâmetro inferior a icm. 

Os princípios de funcionamento destes diodos serão discutidos na Seção 

3.3. 

0 projeto FIPAM será desenvolvido em 4 etapas distintas. 

Na primeira etapa será construído um gerador harx simplificado, capaz 

de fornecer um pulso de 200kV. Ele fica dentro de um tanque isolado, 

imerso em óleo de transformador para evitar arcos. Na segunda etapa, 2 

tipos de diodos passivos serão desenvolvidos: o magneticamente isolado 

e o pinch reflexo. Os diodos serão operados em vácuo e separados da re_ 

gião de óleo por uma interface dielétrica. Na terceira etapa, o feixe 

de partículas neutras de alta intensidade será aplicado no diagnóstico 

de plasmas em máquinas existentes nos laboratórios do projeto conjunto. 

Na última etapa, serão demonstradas as outras possíveis aplicações dos 

feixes intensos. Entretanto o objetivo principal deste projeto será o 

de atingir a terceira etapa o reais rápido possível e explorar extensa 

mente a capacidade de diagnóstico do dispositivo FIPAM. £ possível son 

dar os plasmas produzidos nas seguintes máquinas em operação: Torus C-1 

(UNICAMP), TBR-1 (USP), CECI (INPE) e ETA (LNP). 

A seguir sao expostas cm detalhes cada uma das etapas men 

cionadas. 
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FONTE DE POTÊNCIA 
DC. 

i 
GERADOR MARX 

( 2 0 0 KV, >50 KA, Ij is) 

i 
DIODO A VACUO 

(DMI eu DPR) 

i 
FEIXE INTENSO DE IONS (F I I ) 

( 200 KV, > I 0 KA, I p s ) 
OU 

FEIXE DE PARTÍCULAS NEUTRAS (FPN) 
(10 KV, >10KA, - 0 . 5 j is) 

1 
APLICAÇÕES: 

FPN : DIAGNOSTICO DE PLASMAS 
<Te. T i # fi | , B, i) 

FM : ESTABILIZAÇÃO DE TOROIDE 
COMPACTO, IMPLANTAÇÃO 
IONICA, TRATAMENTO DE 
SUPERFICIES METÁLICAS 

Fig. 1 - Diagrama de blocos do processo de produção de feixes intensos 
e suas aplicações. 
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3.1 - CEKADOK MARX (Prireira etapa do F1PAM) 

Para viabilizar o projeto FIPAM, o primeiro passo"será a 

construção do pulsador de alta voltagem. 0 circuito simplificado do ge 

rador Marx proposto está mostrado na Figura 2. Ele consiste basicamente 

de A capacitores rápidos C. de alta voltagem (60kV, 2u"j*); de duas ch£ 

ves do tipo "spark gap" pressurizados S^ e S2; de um engatilhador que 

será pulsado a 5CkV; de duas fontes de baixa corrente (MOmA) e capaci 

dade de tensão máxima de ±S0kV; de resistores R de carga e estabiliza^ 

ção do circuito e finalmente de uma chave para aterraroento, nu caso de 

falha do sistema de descarregamente normal do Marx. 0 funcionamento do 

gerador Marx e basicamente o seguinte: carrega-se lentamente os capaci. 

tores C. em paralelo (em fração de minutos) até atingir cerca de 50kV e 

estes são descarregados rapidamente (ordem de Ips), em série, engati 

lhando á chave Sj, o que resulta no chaveamento automático da chave S, 

devido ao aparecimento da sobre-tensao na chave. Finalmente neste ponto 

o Marx se dirá ereto e fornecerá um pulso de 200kV com duração de cerca 

de lps. 

Além da necessidade das componentes principais acima cita 

das, o sistema Marx deve ser provido de: um sistema de alimentação de 

gases para as chaves pressurizadas; uma interface dielétrica para con 

ter o óleo e na qual irá incrustado o "feed through" de saída de pulso 

do gerador Marx; cerca de 1000 litros de óleo de transformador; um índu 

tor de isolação; relês de alta tensão (lOOkV); blindagem contra raio-X; 

painel de controle e alarme e pelo menos A canais de osciloscópio rápi. 

dos para monitoramento do gerador Marx. 

0 tanque de óleo a ser usado deverá ter dimensões de 1 me 

tro por 1 metro com altura de 1,50 metros. No seu interior os capacito 

res, com as chaves acopladas, serão colocados sobre um trilho basculati 

te para fácil acesse e manutenção do sistema. 0 tanque como um todo será 

equipado com rodas para facilitar o seu transporte. Estima-se que todo o 

sistema Mnrx deverá pesar cerca de 250kg sem õlco e cerca de A50kg com 

óleo e acompanhado da seção de diodo e o respectivo sistema de vácun. 
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Fig. 2 - Circuito simplificado do Gerador Marx de 4 estágios. 
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O monitoramento da descarga do Marx será efetuado usando 

uma bobina de Rogowskii na saída por" medir a corrente total do sistema 

e um divisor de tensão para medir o pulso de alta tensão obtido. 

3.2 - DIODO MAGNETICAMENTE ISOLADO (DMI) E DIODO PIKCH-REFLEXO (DPR) (S^ 

gunda etapa do FIPAM) 

A construção das peças que compõem os diodos poderá ser 

iniciada simultaneamente com a construção do gerador Marx. Serão cons 

truídos diodos magneticamente isolados e de pinch-reflexo com plasma de 

anodo passivo. Estes diodos poderão ser otimizados para produzir tanto 

o feixe intenso de íons quanto o feixe de partículas neutras, dependen 

do do modo de operação do diodo. A seguir descrevemos os princípios b£ 

sicos do funcionamento destes diodos. 

0 diodo é o elemento de maior importância e complexidade 

no processo de extração do feixe intenso de íons. A teoria de diodos de 

feixe intenso ainda está incompleta atualmente. Entretanto, resultados 

experimentais e simulações têm esclarecido razoavelmente o seu funciona 

mento básico. Quando se aplica uma tensão V0 num gap unidimensional de 

distância d, é sabido que a densidade de corrente de íon extraída é li

mitada pelos efeitos de carga espacial e segue a lei de Child-Langmuir 

(Humphries, 1980): 

J± - 50V^
/2 >Z 

1/2 
/d2 , (1) 

onde as quantidades são dadas em unidades mistas: J. em A/cm2, VgemMV, 

d em cm e A « ra./m e Z é grau de ionização de íon. Esta é a fórmula 

que fornece a densidade máxima de corrente que pode ser extraída em in 

jetores de feixe neutro, os quais são habitualmente usados no aqueclmen 

to auxiliar de tokamaks. Pode-se prever portanto que aplicando-se 20kV 

em um "gap" de 0,2cm como são comumente usados, estas fontes não cons£ 

guem ultrapassar correntes protõnicns de 0,5A/cm2. No caso de ocorrer 

uma ruptura do gap por elétrons (é necessário cerca de 100kV/cm para 

ocorrer esta ruptura), haveria um fluxo de íons e elétrons limitado por 
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efeito de carga espacial, e os elétrons carregariam praticamente toda a 

potência. Para este caso de fluxo bipolar, a eficiência do diodo que é 

dada por 

n = -
_L 
I 
e 

M 
_ e 

1/2 

(2) 

e de somente 2,3% para extração de protons. 

Para se atingir uma densidade de corrente de ions bem aci 

ma do limite do fluxo bipolar, devemos operar o injetor de ions com ten 

soes acima daquelas que causariam a ruptura do gap, porém efetuando um 

controle do fluxo de elétrons, para evitar a baixa eficiência de um flu 

xo bipolar. Os dois métodos de controle de elétrons que são usualmente 

aplicados, tão reflexão dos elétrons no gap e isolação magnética do gap. 

A reflexão de elétrons poda ser obtida fazendo-se incidir 

os elétrons arrancados do catodo em folhas finas de material dielétrico 

ou grades metálicas de alta transparência, com deposição de plástico. 

0 diodo pinch reflexo se baseia neste princípio e consegue fornecer feí 

xe de íons com correntes acima de 160kA a 800kV, em pulsos de 50ns 

(Stephanakis et ai., 1976). 0 esquema de um diodo pinch reflexo está 

mostrado na Figura 3. Elétrons emitidos pelo catodo são refletidos numa 

folha fina de CH2 que serve também de fonte de plasma do anodo. Os íons 

sao extraídos através do catodo virtual que é transparente aos íons. 
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Fig. 3 - Trajetórias de ions e elétrons num 
diodo pinch reflexo. 

A isolaçao magnética de elétrons tem sido o método que 

tem fornecido os feixes de íons de melhor qualidade até o presente. 0 

conceito de diodo ~om isolaçao magnética está ilustrado na Figura 4. Um 

campo magnético transverso ao gap impede o fluxo livre de elétrons do 

catodo para o anodo, virando os elétrons energéticos de volta ao catodo, 

enquanto os íons sofrem muito pouco o efeito do campo magnético (devido 

a sua massa) e são extraídos do gap. 0 campo crítico B . necessário 

para virar de volta os elétrons num gap de espaçamento d com uma volta 

gem V. aplicado é dado em MKSA por (Humphries, 1980): 

crit 

1 

d 

fVo 
2nr 

eV, 
1 4 

2n C2 

e 

1/2 

(3) 

Tipicamente para d - lcm e tensão de 150kV, obtemos B . * l,4kG. 
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BAINHA DO PLASMA 
DE ANODO 
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CATODO 

Fig. 4 - Desenho esquemático de um diodo magneticamente isolado. 

Um modelo teórico introduzido por Antonsen e Ott (1976) 

tem fornecido divergências na densidade de correntes extraídas de um dIo 

do magneticamente isolado como está mostrado na Figura 5, enquanto no 

modelo de Bergeron (1976) os valores de pico para J./J._. atingem valo 

res de 3-6. Na figura, a densidade de corrente de íons está normalizada 

em relação àquela obtida em termos de lei de Child-Langmuir unipolar 

J 
'iCL' Experimentalmente se obtém tipicamente ^±^±CL ^ 

2-50, quando se opera o diodo com valores de B/B . ^ 1,5. 0 diodo maj» 

netlcamente Isolado usa3o no acelerador PBFA-I da Sandla National 

Laboratories tem fornecido feixes com mais de 3MA de corrente a 3NW, com 

durações de algumas dezenas de ns (Maenchen, 1985). 
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Fig. 5 - Densidade de corrente num diodo magnetlcamcnte isolado, calcula 
do por Antonsen e Ott (1976) (a) e por Bergeron (1976) (b). 
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Tanto no diodo magneticamente isolado quanto no diodo 

pinch reflexo, o plasma de anodo do qual o feixe ê extraído é formado 

geralmente pelo processo de "flashover" (que é a descarga superficial 

de um material dielêtrico), auxiliado pelo bombardeamento direto de ele 

trons energéticos (no caso de diodos que usam reflexão de elétrons) ou 

de elétrons que escapam da isolação magnética em DMIs. Nestes tipos de 

diodos "flashboard" ocorre o fenômeno de encerramento prematuro de pul 

so de íons devido ao curto-circuito do diodo causado pela produção excej? 

siva de partículas neutras no gap durante a formação do plasma por efê _ 

to "flashover". Embora esta característica intrínseca de um diodo "flash 

board" seja prejudicial ao desempenho do diodo quanto a extração do fe_i 

xe de íons, ela abre para o presente projeto perspectiva de aproveita 

tnento destas partículas neutras de energias de lOkeV em diagnósticos de 

,plasmas. 0 processo de formação de feixe intenso de partículas neutras 

energéticas num diodo para extração de íons tem sido entendido como a s£ 

guinte: 

1) o pulso de alta voltagem é aplicado no gap do diodo resultando 

no "flashover" do material dielêtrico; 

2) o "flashover" permite a produção do plasma de anodo de altas den 
1 R 17 3 

sidades (10 - 10 cm ) mas também causa a produção de um ele 

vado número de partículas neutras (até 100 vezes maior que o nu 

mero de íons no plasma); 

3) os íons que começam a ser acelerados nos milímetros iniciais do 

gap de cerca de lcm de espaçamento, quando atingem energias de 

5 - lOkeV começam a sofrer transferência de carga, já que a s£ 

ção de choque para este processo é máxima para aquelas energias; 

4) a densidade final de partículas neutras com velocidades equivai 

lentes àquela energia é tão elevada que acabam preenchendo o gap 

em questão de menos de lus e ocasionam a ruptura do mesmo. 

Medidas efetuadas tanto nos DMIs quanto nos PRDs, usando 

anodo passivo, indicam uma emissão de partículas neutras de MOkeV com 
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densidade de corrente equivalente de mais de IO2 vezes maior que o pr£ 

prio feixe de íons (Prono et ai., 1981; Greenly et ai., 1982). Isto nos 

possibilitará explorar estes diodos como fonte de partículas neutras em 

vez de emissores de íons. 

0 diodo magneticamenta isolado a ser usado terá geometria 

anular como aquele desenvolvido por Dreike (1980) que está mostrado na 

Figura 6. O diâmetro a.:terno do diodo terá cerca de 15cm, mas o feixe 

extraído será colimado para obter múltiplo feixe de <lcm de diâmetro ca 

da um. Esta geometria do DMI permite uma isolaçao extraordinariamente e_ 

fícienre do diodo, pois a orbita E * B dos elétrons e azimutal, impedin 

do a fuga maciça dos elétrons para o catodo. A bobina de isolaçao neste 

caso tem geometria azimutal e e de fácil projeto e confecção. 

Fíg. 6 - Esquema de um diodo DMI similar ao que será usado no FIPAM. A -
vaso de vácuo, C - bobinas, D - anodo e G - catodo. 
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O diodo pinch reflexo deverá ter diâmetro de cerca de 5cm 

e o feixe obtido será cilíndrico. Para melhorar a direcionalidade do fê i 

xe e resolução espacial do diagnóstico deveremos colimar o feixe obtido 

para diâmetro de <lcm. 0 esquema do diodo pinch reflexo a ser adotado 

está mostrado na Figura 7. 

FEIXE, DE 
PARTÍCULAS 
NEUTRAS 

t FEIXE 
INTENSO 
DE IÒNS 

Fig. 7 - Esquema do diodo DPR a ser usado no FIPAM. 

As vantagens do DPR comparado ao DMI são: 

- possibilidade de extração de feixe cilíndrico com poucas perda: 

(-lcm de diâmetro); 

- não necessita bobina de isolação; 

tamanho pequeno; 

mecânica simples. 
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As suas desvantagens sao: 

- destruído em 1 disparo (comparado a centenas de disparos de um 

diodo DMI com potência baixa); 

- produz feixe menos uniforme e estável; 

- intensidade do feixe mais baixa. 

- 5 n - 6 Como os diodos devem ser operados em vacuo (10 - 10 

Torr), se faz necessária a construção de uma câmara de vácuo de dimen 

soes apropriadas e um sistema de vácuo composto de uma bomba de vácuo 

difusora e mecânica com respectivas conexões, válvulas, medidores, etc. 

A câmara de vácuo e o sistema de vácuo serão sustentados com uma arma 

ção de ferro e apoiados sobre um trilho para permitir o movimento da câ 

mara em relação ao diodo para possibilitar a fácil manutenção do diodo 

e ajustes do gap do diodo. 

3.3 - DIAGNÓSTICO DE PLASMA COM FEIXE DE PARTÍCULAS NEUTRAS (Terceira 

etapa do F1PAM) 

As primeiras tentativas de diagnósticos de plasmas usando 

feixe de partículas neutras foram realizadas na década de 60, quando a 

densidade linear do plasma foi determinada por aquele método (Etibanfc-et 

•ai., 1965; Afrosimov et ai., 1966). Desde então esta técnica de sonda 

gem ativa de plasma, que é efetuada sem perturbar o plasma, tem sofrido 

diversificação e melhoramentos quanto a tipos de feixes e detetores us£ 

dos para poder diagnosticar os tipos variados de plasmas usados no estu 

do da fusão nuclear. A popularidade deste método cresceu muito nos anos 

recentes devido ã possibilidade de se medir parâmetros diferentes do 

plasma, tais como: (1) densidade eletrônica local (Kadota et ai., 1978); 

(2) densidade de íons local (Ito et ai., 1983); (3) temperatura local 

de íons (Ito et ai., 1985); (A) energia de deriva (Ito et ai., 1985); 

(5) velocidade rotacional dos íons no pJasma (Ito et ai., 1987); (6) 

campo magnético dentro do plasma (Kamada et ai., 1987), o que permite 

até determinação de valores locais de transformada rotacional (West et 
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ai., 1987). O conhecimento destes parâmetros é fundamental para o estu 

do de plasma com o objetivo de desenvolver a fusão nuclear. A Tabela 1 

mostra resumidamente como estes parâmetros foram determinados. 

A seguir descrevemos as fontes de partículas neutras e os 

detetores usados nos experimentos em que os parâmetros acima foram d£ 

terminados. 

3.3.1 - 0 parâmetro 1, a densidade eletrônica n , foi medido usando-se 

um feixe de L. de AkeV, com MOuA/cm2 de intensidade no regime DC. A in 

tensidade da linha 6708A do átomo de lítio excitado por colisões com 

elétrons do plasma foi medida com um espectrômetro ótico munido de uma 

fotomultíplicadora. Plasmas alvos com densidades de 10 - 10 cm , pro 

duzidos numa descarga do tipo ECR, foram diagnosticados. Os autores des; 

te experimento concluíram que para se usar o método da sonda de partieu 
0 •* ' 13 

Ias neutras de L. na deteçao de n num tokamak de T ^ lkeV e n ^10 
i e e e 

cm , uma fonte capaz de emitir pelo menos "vlOOuA/cm2 de feixe se faz 

necessário para se obter uma relação sinal/ruído da ordem de 10. 

3.3.2 - 0 parâmetro 2, ou densidade de íons local, foi determinado medin 

do-se a atenuação do feixe de hidrogênio causada pela interação do feixe 

com os íons do plasma produzido em um dispositivo FRC (OCT). A atenuação 

do feixe foi medida espectroscopicamente observando-se a emissão da li 

nha Hg (4861&) ao longo do caminho de propagação do feixe neutro. 0 ejs 

quema experimental desta medida está ilustrado na Figura 8. A fonte de 

feixe neutro usada no experimento foi um canhão de plasma do tipo z-

pinch que permitiu a extração de um feixe de hidrogênio de densidade má 
1 2 — 3 *• 

xima de 3 x 10 cm , AOOeV de energia direcionada, divergência do feixe 

de 15 graus e com cerca de 2ps de duração de pulso. A fórmula usada pa 

ra estimar a densidade de íons ao longo do caminho do feixe quando 2 pon 

tos em observação Xj e x2 apresentam temperatura de plasma próximos um 

do outro é dada por: 

ín 
xl " *2 "et. 

nv(xi) 

nv(x2) 
(4) 
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onde: o é a seção de choqun para processo de transferência de carga; 

n e o número de fótons emitidos após a excitação causada por im 

paetc de elétrons do plasma. 

No dispositivo OCT, a densidade de íons medida por sonda de feixe neu 
m —3 — 

tro foi de 1,7 x 10 cm , cujo valor coincidiu com a densidade eletro 

nica medida por interferometria. O presente método poderá ser escalona 

do para plasmas com T ? lOOeV e n l - 5 * IO13 - IO1 ̂cra ̂  como obti 

dos em tokamaks de pequeno porte, nao se esquecendo de levar em conta a 

atenuação do feixe pela ionizaçáo causada por impacto com elétrons, dis 

tribuição espacial dos átomos neutros provenientes da transferência de 

carga com ions do plasma e efeito da distribuição espacial dos elétrons. 

3.3.3 - Para a determinação do parâmetro 3, a temperatura iônica do pias; 

ma, usou-se a mesma fonte de feixe neutro e plasma alvo empregados na 

determinação do parâmetro 2. Entretanto, aqui se usou o perfil da linha 

Hg com alargamento Doppler, emitida pelos átomos de hidrogênio simples_ 

mente ionizados do plasma e que resultaram da transferência de carga dos 

íons H do plasma com os átomos neutros do feixe. Um perfil Doppler típi_ 

co obtido no experimento é mostrado na Figura 9. 

3.3.4 - É interessante notar que em vários experimentos com tokamaks 

que possuem o sistema de aquecimento de plasma por injeção de feixe de 

neutros, NBI, o próprio feixe neutro usado para aquecimento é usado c.£ 

mo feixe sonda para a determinação da temperatura ionica, via alargamen 

to Doppler. A razão sinal/ruído para tais médias é excelente, dada a 

enorme potência do feixe. Na Figura 9 é mostrado o resultado no qual 

além do alargamento Doppler pode-se medir um deslocamento da linha devi 

do à deriva do plasma, o que permite estimar o parâmetro 4, a energia 

da deriva do plasma FRC que sofre rotação. Esta rotação provoca a insta 

billdnde n » 2 que acaba destruindo o plasma. 
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TABEIA 1 

RESUMO DE EXPERIMENTOS DE DIAGNOSTICO DE PLASMAS POR FEIXE 

DE PARTÍCULAS NEUTRAS 

ü s p c r i 
0«.'lltO 

foi; 

01 

(Oi! 

02 

03 

04 

os 

ÍOS; 

06 

07 

loa 
os 

ÍOO; 

09 

(OI) 

10 

Oir .nct . da 
f o n t e iio 
f e i x e n e u 
t r o 

f e i x e etc 

L i 0 , 4 keV 

10irt/cin : , l )C 

f e i x e de 
I'.l.lStltl pnxl . 
por z - p i i i c h . 
IP cora '100 
cV. 3 x l U 1 2 

c m " 5 , 2 u s , 
13A/es>2 

idem a o 2 

iüein a o 2 

idem ao 2 

f e i x e g e r a 
do p o r IKIO-

IMCatron. lP 
10 keV, 400 

mA/cn2 ,modu 
l a d o a 10 
kite 

idem a o 6 

idem a o 6 

f e i x e ile IIo 

20kcV,200iiS 
SOiiiVcro2, 
t a n , NH1 

Teixe de l,° 

• d y c l .nser 

S i tem» d e 
d e t e c ç ã o 

c s p c c t r ê r a c 
t i o * f o t o -
. i r a i t i p l i c a 
dora 

c s p c c t r â i e 
t r o • f o t o 
m i l t i p l i c u 
dora 

e s p e c t rõmc 
t r o • ú e t e 
t o r « i l t i -
coit.nl 

idem a o 3 

idem a o 2 

c o l e t o r d e 
Taraday 

idem a o 6 
d e t e t o r nia-
t r i c i . n l (mul̂  
t i p l . d e e l e 
t r o n s ) 

d e t e t o r ma
t r i c i a l (»»n 
t i p l . d e e l e 
t runs ) 

espectrõmc— 
t i o • f o t o -
m u l t i p l . ou 
d e t e t o r mui 
t i c a n . i l 

f i l t r o de 
i n t e n s i d a d e 

c / 1 0 X de 
banda • f o 
t o i n i l t i p l T 

IMasuti 
a l v o 

plasma l.;'H 
I < 10 cV 
e i . 

p l a s o a lltC 

T •• lüüeV 
c 

idein a o 2 

idem a o 2 

idem a o 2 

plasma Rl:l* 
( R c p u t c - 1 ) 

idem ao 6 

idem ao 0 
tukaiiL'ik 
T o r v t - 5 

fokajiiak 
T-10 

loLunak 
IV..VI' 

f V t w l o d e 
d i a g n ó s t i 
c o 

i n t e n s i d a 

de d e l i 

nha 0708 ft 

do L° 

a t e n u a ç ã o 
l o c a l da 
e m i s s ã o d e 

4861 8 , l«p 

al.-tri'.atitenu 
Itojiplcr d e 

4861 P, II . 
D 

dcs locamcn 
t o d a l i n h a 

4861 S l l g 

a t e n u a ç ã o da 

l i n h a -186I.A 
llp.nwis me
d i a nc 

a t e n u a ç ã o 
mediu 

c spa lUin i cn -
t o e l á s t i c o 
do f e i x e 

ó r b i t a d o 
i o n no cam 
po 

a l a r g a m e n 
t o Itopplcr 

f l n o r c s c ê n -
c í a i n d . p o r 
l a s e r d o 
corap » da 1 i 
nlui C / s epa 
r a ç ã o Iccuiai 

1 .11.1;:».'t IO 
medido 

n c i. 1 0 1 1 -

1 0 1 2 e u f J 

n . i . Zx lO 1 4 

i -
cm 

T. t KH)cV 
1 

t D i. lOeV 

il i. 5 x l 0 5 

r.nd/s 

i i . ^vlO 

- I O 1 4 ™ " 5 

T i 

V \ 
B t T o j f 3 - 4 H 

1. i. OOOeV 
no c e n t r o , 
p e r f i l ra 
d i a l d e Tj 

q i . 0 , 7 ; 0 , 8 

l o u l . d e v a 
l i d a d e d o u é 
t o d o 

p / T c - i keV. 

n ~ 11)13 c u T J 

requer 

>10i>uA/cni2 

poderá s e r 
e s c a l o n a d o p / 
T > lOOeV, 
"* Í3 

n . t •>• 5x10 -

1 0 l s a a " 2 

plas:ita com 
200 cV - a l 
guns keV 

COU Kadota et aí. (1978). 
C02; Ito et ai. (198'6). 
(Oi) Ito et ai. (198í>). 
(0*) Karnada et ai. (1987). 
(05) Ito et ai. (1987). 
(06j Bcvezovskij et ai. (198b). 
(01) Went et ai. (1987). 

http://Oir.nct
http://coit.nl
http://trici.nl
http://tipl.de
http://tipl.de
http://ican.il


- 20 -

GtRACOR OE IMA3EU 

CANHÃO az 

PLASMA > 

Z - PINCH 

ESPELHO LENTE / 
(l=20cra) / 

V6LVU 
KAPIDA 

CX . DE FM h ^ . 

B CAWA.-S j p / osciLOSCO'PIO 

Fig. 8 - Arranjo experimental da fonte de feixe neutro e do espectrome 
tro multicanal. 

(D 
o: 
< 

UJ 
O 
< 
o 
(O 
Z 
üi 

1,0 f M "&ln = 40pc 

0.5 -

5 0 i I — < — ^ I ? - — t — 

-4 -3 -2 -1 1 2 
AXCJU 

Fig. 9 - Perfis da linha 11̂  nos tempos tin - 40jis (a) e 48us (b) no OCT, 
onde t. = tempo de injeção do feixe. Círculos indicam os valo 
res de pico dos sinais pulsados de emissno. Curva tracejada e 
curva com traço o ponto representam os perfis da linha IIp emi 
tido pelos átomo:; neutros de feixe e daqueles resultantes da 
troca de carga respectivamente. Curva sólida representa o per 
fil resultante. 
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3.3.5 - O parâmetro 5, ou velocidade rotacional dos íons Í2, foi determi 

nado usando-se o mesmo esquema experiental do diagnóstico da temperatu 

ra ionica no OCT. Aqui, a rotação do plasma foi inferida a partir da ob 

servação direta do sinal correspondente ã média da densidade nfc ao lon 

go do caminho do feixe. Quando o plasma FRC toma a forma de uma elipse 

e começa a sofrer rotação, o sinal n£ começa a apresentar picos no tem 

po e se pode medir a velocidade angular 8. Valores de ü da ordem de 5 x 

10 rad/s foram medidos durante a rotação do plasma e observou-se uma re 

dução na rotação do plasma quando da aplicação de estabilização por o£ 

topolos magnéticos, um fenômeno já observado anteriormente com outros ti 

pos de diagnósticos. A sonda de feixe neutro foi também utilizada para 

diagnóstico de um plasma RFP (REPUTE-1) onde se determinou a sua densjl 

dade, temperatura e campo magnético. Neste caso, o feixe foi extraído 

,de um duoPIGatron modificado e modulado na freqüência de 10kHz para me_ 

lhorar a razão sinal/ruído de deteção. A densidade de corrente de feixe 

extraída do sistema chegou até 400mA/cm2. Um coletor de Faraday e mult^ 

plicadores de elétrons cerâmicos do tipo canal foram usados como deteto 

res neste txperimento. 0 esquema do experimento no REPUTE-1 está mostra 

do na Figur.i 10. A densidade do plasma foi medida usando-se o método da 

atenuação total do feixe, que pode ser obtido por: 

I - I0 exp(-n^oct.L) , (5). 

onde n. é a densidade média de íovis do plasma e L é a distância de pr£ 

pagação do feixe no plasma. Este método permitiu a medida de densidades 
13 lk —3 

de plasma RFP dentro do intervalo de 10 - 10 cm . A temperatura de 

íons no REPUTE-1 foi medida pela técnica de espalhamento elástico de par_ 

tículas neutras do feixe. T, é dado por: 

_±_ml, m 
16An2 Efe0

z 

onde E. é a energia do feixe e AE a largura da distribuição de energia 

das partículas espalhadas e 0 o ângulo de espalhamento da observação. 

Este método de determinação da temperatura ionica pode ser usado no am 

pio intervalo de temperatura de 200eV até alguns milhares de eletrovolts. 
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Citaremos também aqui um experimento realizado no tokamak T-10, no qual 

usou-se o método 3 para determinar T. (Berezovskij, 1985). Um feixe de 

H de 20keV, 200ps, 50mA/cm2, com um diâmetro de 4cm foi usado como fei. 

xe sonda e a espectroscopia com detetores multicanal permitiu obter o 

alargamento Doppler da linha 656lR D . Uma temperatura ionica T. de 600 
eV no eixo e distribuição radial de T. foram determinados. 0 método usan 

do a sonda permitiu a observação de efeitos devido a deriva de íons pr£ 

sos localmente naquele tokamak. 

NEUTRAUZADOR STRIPPING 
CELL 

DEFLETOR. PLASMA 

bb 8 p \ 

FONTE 
DE 

ÍONS 

LENTE 
EINZEL 

ANAL. DE 
lH2 ENERGIA 

(PUMP) / fPUVPI / 

< DETETOR j^ DETETOR 

(c.i IO J 
•BOMBAS DE VACUO 

Fig. 10 - Desenho esquemático do sistema de sonda de feixe neutro para 
o dispositivo RFP, REPUTE-1. 

3.3.6 - Para medir o campo magnético dentro de um plasma RFP (parâmetro 

6) foi testado o método de deflexao magnética do átomo do feixe ioniz_a 

do por transferência de carga, dentro do plasma. Como a posição de det£ 

ção do ion e o ponto de ionização têm correspondência biunívoca, pode-

se determinar os valores locais do campo magnético ao longo do caminho 

do feixe sonda. Desta forma, mapeou-se a configuração de campo, usando-

se um detetor bidimensional, instalado na superfície externa do plasma. 

0 detetor é constituído de uma série de multiplicadores de elétrons. 
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A estrutura do campo magnético interno de um tokamak foi determinada 

com o uso do método de fluorescencia induzida por laser de um feixe de 

L. (West et ai., 1987). Isto permitiu a determinação da transformada r£ 

tacional i, ou do fator de segurança no eixo do toróide q0 = 2ir/i, dirt; 

tamente no eixo do tokamak 

1 
q0 - R 

de 
dr 

(7) 
0 

onde 6(r) = arctan |B (r)/B (r)|. A dependência do ângulo 6 com r é me 

dida observando-se a fluorescência induzida por laser do componente ir 

do tripleto de Lorentz do L. que tenha sofrido a separação Zeeman. Os 

diagnósticos de nosso interesse, realizados recentemente, com feixe de 

partículas r.eutras e que foram descritos acima estão resumidos na Tabje 

Ia 1. 

0 conteúdo da Tabela 1 nos mostra imediatamente a versati 

lidade do método de diagnóstico por feixe neutro que permite a medida 

de diversos tipos de paiC.etros dependendo da escolha adequada de dete_ 

tores, fonte de íons ou interpretação de dados. Como primeira etapa do 

experimento FIPAM, a aplicação que usa a espectroscopia como deteção 

dos átomos do feixe sonda ê a mais adequada já que podemos dispor de 

equipamentos para espectroscopia na Unicamp. Este método que usa um es 

pectrometro ótico cruzado ao feixe sonda pulsado nos fornecerá informa 

ções locais de T., n., E_, fi do plasma, com resolução temporal se for 

aplicado ao TC-1. Em relação aos experimentos 2, 3, 4 e 5 da Tabela 1 

que utilizou o feixe de plasma de AOOeV, a vantagem do experimento FIPAM 

será a qualidade do injetor de partículas neutras que fornecerá H de 

cerca de lOkeV, o que permitirá a sondagem de regiões centrais do pias? 

ma alvo, em contraste com o feixe de plasma que permitiu somente a son 

dagem da parte externa do plasma. 

Em relação ao experimento no qual se usou a fonte duoPIGa^ 

tron, a vantagem do FIPAM será a sua alta densidade de corrente (da or_ 

dem de 10A/cm2) que possibilitará altos valores de sinal/ruído. Na eta_ 

pa posterior deste projeto deveremos aplicar os métodos de deteção de 
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ions usados em 6 e 7 para fazer a checagem dos resultados obtidos por 

detcção espectroscõpica, e o método 8 para medir a estrutura do campo 

magnético dentro do plasma alvo. 

Os diodos usados para extração de L. com altas correntes 

estão sendo atualmente desenvolvidos com a maior prioridade em laboratõ_ 

rios de feixe (Sandia National Laboratories) com a finalidade de confi 

namento inercial. Como os requisitos para um diodo de injeção de parti 

cuias neutras para diagnóstico são bem modestos comparados aos de impul 

sores de confinamantc inercial, a extração de um feixe intenso de L. tam 

bem poderá ser viabilizado dentro do projeto FIPAM. Isto nos permitirá 

explorar os outros métodos de diagnósticos descritos na Tabela I. 

Como os parâmetros de plasma produzidos nos dispositivos 

que serão diagnosticados com o FIPAM são similares aos apresentados na 

Tabela I (FRC da UNICAMP, Tokamak da USP, RFP de INPE e Tokamak do LNP) 

esperamos que as condições de validade do método de diagnóstico descri, 

tas serão obedecidas. Um dos arranjes experimentais a ser adotado neste 

projeto está mostrado na Figura 11. 0 feixe de partículas neutras é ex 

traído junto com os íons usando-se por exemplo o diodo DPR. A elimina^ 

ção do feixe da íons poderá ser efetuada usando-se um campo magnético 

transverso à direção de propagação do feixe e o feixe de partículas neu 

trás colimado incidirá no plasma em estudo. 0 método espectroscópico de 

deteção será usado inicialmente, podendo fornecer os parâmetros locais 

de n. e T. do plasma. 



FEIXE DE IONS -I- PARTÍCULAS 
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Fig. 11 - Arranjo experimental do diagnóstico de plasma per feixe de partículas neutras com sistema de 
deteçao espectroscopica. 
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3.4 - OUTRAS APLICAÇÕES DO FEIXE INTENSO DE PARTÍCULAS (Quarta etapa do 

FIPAM) 

Uma vez construído o pulsador de alta voltagem e desenvol^ 

vidos alguns tipos de diodos e diagnósticos para feixes, poderemos apli 

car os diferentes tipos de feixes em outras áreas diferentes de diagnós 

tico de plasmas. Isto constituirá a quarta etapa do projeto FIPAM. En 

tre várias possibJ'idades propostas na literatura recente, as aplica^ 

ções que sei iam de interesse para os grupos envolvidos no projeto são: 

eliminar instabilidades em torõides compactos (Sudan, 1983), aquecer 

plasmas confinados por campo magnético tais como nos RFC, RFP e tokamaks 

(Ott and Manheimer, 1977) ou gerar correntes em tais plasmas (Manheimer 

and Winsor, 1981). Também seria de grande interesse do ponto de vista 

tecnológico a utilização do feixe na implantação iõnica (Baglin et ai., 

1981) e no tratamento de materiais (Adler and Picraux, 1985). A simples 

mudança de polaridade do circuito e acoplamento de um diodo de elétrons 

permitiria também a produção de um feixe intenso de elétrons de 200keV, 

o qual poderia produzir raios-x intensos, com possibilidade de irradia 

ção de alimentos (Buttram and Prestwich, 1985), por exemplo. 

Essas áreas de interesse tecnológico deverão ser desemrol 

vidas no momento oportuno com a colaboração de engenheiros e físicos ejs 

pecializados nos assuntos acima descritos. 

4 - CRONOGRAMA PARA 0 PROJETO FIPAM 

0 cronograma do projeto FIPAM está mostrado na Tabela 2. 

Poderemos iniciar no primeiro semestre a confecção do tanque de óleo pa 

ra o gerador Marx e do suporte de isolantes para o banco de capacitores. 

0 sistema de vácuo que consiste de uma câmara de vácuo, uma câmara de 

tempo de vôo e bombas de vácuo difusora e mecânica, acompanhadas de vál_ 

vulas, conexões e medidores de pressão, poderá ser montado até o final 

do segundo semestre, se as bombas de vácuo estiverem disponíveis. 0 g£ 

rador Marx consistindo de 4 capacitores rápidos, chavps spark-gap press 

surizadas, disparador, um clrucito de carregamento e aterramento autonú 
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tico, além de um sistema de gás ou ar seco para as chaves, poderá ser 

construído e testado até o final do segundo semestre. Basicamente, dois 

tipos de diodos serão testados até os meados do terceiro semestre para 

a extração de feixe intenso de partículas neutras: diodos "flashboard" 

com isolaçao magnética e pinch-reflexo. Poderemos iniciar o desenvolvi 

mento de diagnósticos básicos do feixe no segundo semestre, começando 

pela construção da bobina de Rogowskii (para medida da corrente do di£ 

do) e pelo divisor de tensão (para medir a tensão do diodo). Estes diag 

nosticos caracterizariam o gerador Marx e forneceriam informações tam 

bém sobre a energia do feixe e a sua corrente máxima. Um coletor de Fa 

raday de um orifício (para medir densidade local do feixe) e outro de 

vários orifícios (para medir densidade de corrente média e corrente to 

tal do feixe) serão essenciais no diagnóstico do feixe extraído. Sondas 

magnéticas serão usadas pata medir o campo magnético de isolaçao do dio 

do. A célula de gás neutro será necessária para medir o fluxo de parH 

cuias neutras extraídas do diodo. A divergência do feixe de íons e par 

tículas neutras pode ser estimada usando-se a técnica de "shadowbox". A 

camera conversora de imagens no modo "streak" será utilizada para fater 

o estudo do comportamento do feixe de ions e partículas neutras durante 

todo o pulso e também para medir a evolução temporal da divergência dos 

feixes. 

Antes da aplicação do injetor FIPÃM para diagnóstico dos 

dispositivos de plasma, deverá ser feito um estudo detalhado do diodo 

quanto a sua capacidade de emissão de partículas neutras. 0 diodo será 

então otimizado para extrair o fluxo máximo de partículas neutras com a 

menor divergência possível. 

Para viabilizar o diagnóstico de plasma por feixe de par 

tículas neutras usando o método espectroscópico de deteção do feixe, de_ 

verão ser preparados o espectrômetro ótico, para medir a largura da li 

nha H0 (A86l8) e a redução da intensidade desta linha ao longo do pias 
P ~ 

ma, e todo o sistema ótico necessário. Para utilizar outros métodos de 

deteção deveremos desenvolver ou adquirir diferentes tipos de detetores 

de íons tais como: coletor de Faraday, multiplicadores de elétron cerã_ 

mico do tipo canal e células neutras. 



- 28 -

TABELA 2 

CRONOGRAMA DO PROJETO FIPAM 

At iv i d a d e s 

Tanque do ílirx 

Sistema de vácuo 

Gerador Marx 

Diodos 

Dingnósticos básicos 

do feixe 

Caracterização e 
Otimização do feixe 

Sistema ótico c 

detetores 

Diagnostico no 
Torus C-I 

Diagnóstico na US1> 

Diagnóstico na CliCI 

Diagnóstico no IiTA 

Ano I 

i* Sl-T-I 2» SOI 

Ano J I 

1? SLJ-1 2* SB! 

• 

Ano I I ] 

L* SB! V SB1 

Ano IV 

1 * S1LM 2 ? S i LM 
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Como o método espectroscópico de deteção ê o mais simples 

e adequado para as condições do laboratório da UNICAMP, iremos testar 

primeiramente este método no diagnóstico do plasma produzido no Torus 

C-I, se possível até os meados do terceiro semestre. Â medida que os me 

todos de d eção forem sendo desenvolvidos iremos implementá-los no t£ 

róide compacto da UNICAMP. 0 segundo plasma alvo a ser estudado será o 

dispostivo TBR-1 da USP. 0 terceiro dispositivo a ser estudado será o 

CECI do INPE e finalmente iremos aplicá-lo no dispositive ETA quando ejs 

te estiver operacional. 

Nesta fase de aplicação do diagnóstico em várias máquinas 

existentes, deverá ser implantado também um programa de intercâmbio tan 

to de estudantes de pós-graduação como dos professores de cada institui 

ção para adquirir o "know-how" necessário para a operação e manutenção 

do sistema de diagnósticos. 

5 - RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO PARA 0 PROJETO FIPAM 

0 planejamento do projeto FIPAM está sendo feito por um 

doutor experimental em plasma do INPE/UNICAMP e um professor doutor ex 

perimental em plasma da UNICAMP. A orientação dos alunos, gerenciamento 

do projeto, escolha de dispositivos e elaboração de desenhos das peças 

principais ficarão a cargo destes doutores. 0 projeto FIPAM terá ini 

cialmente a participação de 2 alunos de iniciação científica e deumalu 

no de pós-graduação da Unicamp. É prevista também a participação de utn 

doutor do grupo dè plasma da USP e de um aluno de pós-graduação do INPE. 

Dois técnicos especializados, um em mecânica e outro em eletrônica, ej> 

tarão participando ativamente nas confecções de peças e dispositivos do 

FIPAM. 

0 injetor será construído na UNICAMP e terá uma área d es; 

tinada de cerca de 15m2 e o orçamento necessário para a construção do 

injetor FIPAM é da ordem de 22.000 OTN. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA - MATERIAL EXISTENTE 

O projeto FIPAK contará inicialmente cora os seguintes 

equipamentos e infra-estrutura: 

a) sala blindada de diagnóstico com 8 ósciloscõpios de duplo canal 

e 1 microcomputador dedicado; 

b) 4 capacitores rápidos (2pF, 60kV) para ser usado no banco do ge 

rador Marx; 

c) várias chaves de ignição e descarga com funcionamento comprov£ 

do em outros dispositivos de alta voltagem e que serão adapta 

dos a este projeto; 

d) vários capacitores de alta energia que serão usados para o ban 

co da bobina de isolação do diodo; 

e) vários dispositivos necessários para diagnósticos do feixe e pa 

ra completar a sonda de feixe neutro com deteção espectroscóp^ 

ca do feixe tais como: espectrômetro.ótico, detetor OMA, foto 

diodo, sondas magnéticas, coletor de Faraday, sonda piezo-elé 

trica, streak camera, analisador de energia. Note-se que jáexis 

tem vários anos de experiência no uso destes diagnósticos nos 

laboratórios de plasma da Unicamp, INPE e USP; 

f) material mecânico e eletro/eletrônico necessário para a confe£ 

ção do tanque do gerador Marx e demais peças e dispositivos ele 

trônicos. 
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