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A B S T R A C T 

This work describes the project, the construction and us* 

of an electrostatic enerby analyser (Faraday Cup) and attempts to 

explain physically its working mechanism. The analyser was used in 

a glow discharge tube with air and an air-argon mixture. A chapter 

with the theory of the glow discharge is included. The ion and elec 

tron temperatures, the plasma potential and the distribution tunc 

tion for ions and electrons were measured. The electron temperature 

and plasma potential were also measured using a Langmuir probe and 

the results show reasonable agreement with the results of the analg 

ser. 

Good fits of the experimental electron and ion distribu -

tion functions were obtained with Maxwellian distributions centered 

t values near the plasma potential. 

Finally, we discuss the performance of the analyser compa 

red to Langmuir probes. 



R E S U M O 

Este trabalho descreve o projeto, a construção e a utili

zação de um analisador eletrostático de energia (Faraday Cup) e pro 

cura explicar fisicamente o seu principio de operação. O analisador 

foi utilizado em um tubo de descarga luminosa preenchido com ar ou 

com uma mistura de ar e argônio. A teoria referente a descargas lu

minosas é tratada em um capitulo à parte. Foram medidos a temperatu 

ra dos íons e dos elétrons, a função de distribuição dos mesmos é o 

potencial de plasma, a temperatura dos elétrons e o potencial de 

plasma foram tarabéir medidos utilizando-se uma sonda de Langmuir. Os 

resultados mostram uma boa concordância com os resultados do anali

sador . 

Foram obtidos bons ajustes das funções de distribuição ex 

perimencais dos ions e dos elétrons com distribuições maxwellianas 

centradas em valores próximos ao potencial de plasma. Finalmente, dis 

cuto-se o desempenho do analisador em comparação com sondas de Lang

muir. 
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CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

A humanidade vem se preocupando COM a progressiva dini 

nuição das fontes energéticas, uma vez que energia é um fator pre 

ponde ran te para o bem estar social e econômico dos povos. 

Os cientistas vêm pesquisando fontes alternativas de e 

nergia. Sabe-se que as reservas hidroelétricas e termoelétricas di£ 

poniveis não são suficientes pari atender ã demanda crescente de e 

nergia. Talvez a fissão nuclear possa resolver o problema d» alguns 

países, no entanto, existem problemas sérios a serem considerados 

tais como: poluição ambiental, problemas de segurança» resíduos nu 

eleares, diminuição das reserva*, etc. 

Uma das grandes esperanças óa humanidade reside, a longo 

prazo, na produção de energia pela fusão termonuclear controlada. 

Tento do ponto de vista econômico quanto óe eficiência, comp»i.aink/-

se com outras fontes de energia não convencionais (e.g. energia so 

lar), ela é mais vantajosa. No entanto, para se alcançar a fusão,de 

ve-se produzir o plasma, aquecido a temperaturas suficientemente ai 

tes e confinado adequadamente. Portanto a compreensão do comporta 

mento do plasma nessas condições é altamente relevant? Para alcan

çar tal objetivo, deve-se estudar a relação entre os vários oarãme 

tros macroscópicos do plasma como temperatura das partículas, densjL 

dede, pressão, velocidade das partículas, etc. Para tal estudo, é 

necessário o desenvolvimento de diagnósticos. 

No presente trabalho, apresenta-se a construção de um a 

nalisador eletrostático de energia e sua utilização em um tubo de 

descarga. 

Motivos da utilização do analisador eletrostático de e 

nergia no tubo de descarga: 

-9-



1) uma descarga luminosa é um método tecnologicamente sim 

pies para se produzir o plasma, apesar da complexidade dos proce£ 

sos básicos da descarga. 

2) não há campo magnético e o plasma é estacionário. 

3) grande interesse no estudo de descargas luminosas de 

vido ao seu longo campo de aplicação, tais como: tubos de ilumina 

ção fluorescentes, descargas de lasers, etc. 

Motivos do uso de um analis?dor eletrostático de energia 

(Faraday Cup): 

1) por ser relativamente fácil sua montagem, de baixo eus 

to e de íácil manuseio. 

2) poder-se medir tanto temperatura de elétrons quanto 

de ions. 

3) facilidade em determinar-se o potencial de plasma. 

4) necessitar-se de um equipamento simples de medição 

tais como fontes DC, multímetros, registrador X-Y. 

5) poder ser utilizado tanto a baixas temperaturas como 

no tubo r'e descarga com baixa dr-nsidade, até a altas temperaturas 

(alguns c,uilo elétrons-volts) como no caso de lasers. 

No capítulo II, destinado á teoria de descargas, será a 

presentado um resumo do comportamento dessas descargas luminosas,eis 

pecialrr.cnte na coluna positiva na qual foram feitas medidas. 

No capitulo III será descrita a teoria do analisador ele 

trostático de energia, bem como os problemas que tiveram que foram 

solucionados para se obter uma boa resolução, 

No capitulo IV será descrito o projeto, a construção de 

Faraday Cup, o instrumental utilizado e o princípio de funcionamento. 

-10-



O capítulo V é destinado à parte experimental, na qual 

serão calculadas a temperatura dos ions e dos elétrons e será obti

da a distribuição de energia dos mesmos. 

Finalmente no capítulo VI serão apresentados resultados e 

conclusões gerais sobre o trabalho, juntamento coro sugestões para 

trabalhos futuros com a Faraday Cup. 

-11 



CAPITULO II - DESCARGA LUMINOSA 

II. 1 - Introdução 

Se em um gás de átornes neutros ocorrer, por um processo 

ionizante qualquer, o aparecimento de cargas elét^.cas livres (ele» 

trons, ions positivos) , então o gás passa a ser um condutor de ele» 

tricidade. 

Em qualquer gás, sempre existe um pequeno número de car 

gas elétricas livres, formadas pela ação de certos agentes ionizan

te s externos permanentes (raios cósmicos, radioatividade terrestre). 

Assim, de maneira geral, pode-se afirmar que não existe 

U» gás que seja um isolante elétrico perfeito . O processo de io

nização pode ser descrito esquematicamente como: 

A • (processo ionizante) •* A* • e~ 

O trabalho necessário para separar completamente um ele 

tron de um átomo neutro (ou ion) ao qual ele pertence, é charoaóo de 

potencial de ionização. A Tabela ll-l apresenta o potent ial de ionji 

zação para alguns gases: 
TABELA II-l 

Gas 1? ionização (eV) 29 ionização(eV) 

H 
He 
0 
Ne 
Ni 
Ar 
C 
S 
Pe 

13.595 
24.481 
13.614 
21.559 
7.633 
15.755 
11.256 
10.357 
7.87 

54.443 
35.108 
41.07 
18.15 
27.62 
24.376 
23.4 
16.18 
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Ocorrendo a ionização, o entendimento da descarga em ter 

mos dos processos fundamentais que ocorrem no gás implica em se co 

nhecer as propriedades desse gás quando percorrido por uma baixa cor 

rente elétrica. 

Basicamente pode-se caracterizar uma descarga quanto ã 

presença de cargas espaciais no gás: 

-Descarga Towsend: a influência da presença de cargas e£ 

paciais é reduzida; 

-Descarga Luminosa (Glori Discharge): esta influência sen 

do acentuada, torna-se necersário o uso da equação de 

Poisson: 

•+2 

V I =-4rp 

Neste trabalho, os rcsultadc: cbtidcc cetarãe relaciona -

dos a um? descarga tipo luminosa, de modo que todos os estudos rea

lizados "stão a ela relacionados. 

II.2 - Aspectos Qualitativos Genéricos de Descargas em Gases 

A Fig. II-1 apresenta uma curva característica de tensão 

aplicada ?m função da corrente, em uma c'.escarga gasosa entre eletro 

dos planos e paralelos. A forma geral de. curva é determinada mai. 

especificamente pela pressão P do gás, e pela distância _i entre os 

eletrodos. 

Genericamente, entretanto, para baixos valores de $ (da 

ordem de 10V) o gás comporta-se como bom isolante. Existe um deter 

minado fluxo de corrente (para o ar a 1 atmosfera, o fluxo máximo é 

—18 2 J - 10 A/cm ) devido à ação dos já mencionados agentes externos 
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Fic.ii-1 - Esquema da curva característica da 

descarga entre duas placas paralelas. 

permanentes. Este fluxo ê sujeito a flutuações (Fig.II-1, região A),, 

e pode ser alterado pela criação de um maior número de elétrons li 

vres, por exemplo, por emissão de fotons do catodo (Fig.1I-1,região 

A»). 

Elevando-se o valor de |, a corrente também cresce como 

conseqüência de ionizações secundárias. Este crescimento é inicial

mente lento, até que se atinja o chamado potencial de Breakdown (<•>_) 

para o qual a variação na corrente é de várias ordens de grandeza 
o 

(tipicamente: 10 vezes). Os pontos B e B, na curva da Fíg.II-2 cor 

respondem respectivamente ao potencial í>_ com ionizaçao apenas por 

raios cósmico:^ e estas acrescidas da ação de outros processos ioni 

zantes. 

Nesta região da curva/ que corresponde â chamada desoarga 

Towsend, a derivada dv/dl é aproximadamente nula, e a corrente é 

mantida mesmo se forem retirados os agentes ionlzantes externos. A 

parte da curva em que ocorre o breakdown é influenciada pela presen 

ça de cargas espaciais, e a região de transição - segmentos DE ou 

D'E - corresponde a uma descarga intermediária entre a descarga 
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Fig. 11-2 - Características áa Descarga Luminosa 
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Tovsend e a Luminosa. 

0 intervalo E v c ;ract~ri?a o comportarent. d* uma descar

ga Luminos para a qual temos em geral o potencial inicial t_ dife 

rente de .;>_. 

A parte final ca curva é denominada diferentemente por dî  

versos autores. Nesta regi-o ^e H a K, a emissão de elétrons pelo 

catodo passa a ser devida também ao efeito termiônico - aquecimento 

pelo impacto de iois. A denominação de "arc discharge" é aplicada 

indistintamente a partir de M OU K. 

Na realidade, é difícil a caracterização experimental de 

regiões bem definidas para as descargas Towsend, glow e arc. 

II.3 - Características Gerais de uma Descarga Luminosa 

Uma descarga luminosa rode ror convenientemente descrita 

como uma descarga na qual a corrente é mantida pelos elétrons emiti 

dos pele catodo. Tal emissão é causada pelo bombardeio de particu 

Ias e quantas oe luz a que este está submetido, não sendo necessã 

ria portanto, a existência de um aquecimento para que ocorra emi£ 

são por nfeito termiônico. 

A denominação "Descarga Luminosa" (Glow Discharge) decor

re da existência, junto ao catodo, de uma zona em que ocorre emis; 

são de luz; tal zona é separada do catodo por uma região escura(As

ton Dark Space). 

A figura II-2 representa as diversas regiões de uma des 

carga luminosa em corrente contínua, produzida em um tubo cilíndri

co longo, para um gás raro a uma pressão entre 0,1 e 1 milímetro de 

'••'«:. 

0 espaço escuro de Aston - geralmente muito estreito - e 

-16-



a fina região luminosa que se segue (Cathode Glow - Luminosidade do 

Catodo) nem sempre são claramente visíveis. 

A região seguinte (Crookes Dark Space - Espaço Escuro de 

Crookes) é limitada por sua vez pela Zona Luminosa Negativa (Negati 

ve Glow) cujo brilho vai progressivamente diminuindo ati que se a_ 

tinja o espaço escuro de Faraday (Faraday Dark Space). 

A chamada coluna positiva veie a seguir, apresentando lumi 
m 

nosidade ou estriamento regulares, e estendendo-se até o anodo* do 

qual é por vezes separado por uma fina região escura (Anode Dark 

Space - Espaço Escuro do Anodo). 0 anodo por sua ves apresenta, pró 

ximo a ele um? região de luminosidade própria. 

O que se verifica, é que existem diferentes tipos de des_ 

cargas luminosas, sendo que sua aparência depende de fatores como o 

tipo do gás, a pressão, as dimensões do recipiente, as tensões apli 

cadas, e^c. 

Uma característica geral, entretanto, é que ao se variar 

a distância en.re anodo e catodo as regiões de diferentes luminosi^ 

dades junto a este último, não têm sua extensão alterada; apenas a 

coluna positiva é que sofre variecão. 

Nas seções seguintes:, ti.aior ênfase será dada a esta re

gião da descarga, uma vez que o trabalho experimental realizado es 

tá a ela relacionado. 

11.4 - 0 Espaço Escuro de Crookes 

0 Espaço Escuro de Crookes (também chamado de Espaço Escu 

ro do Catodo) corresponde fisicamente à região em que os elétrons 

são acelerados até a energia mínima que lhes permita ionizar o gás 

da descarga, A queda de potencial que existe entre os dois extremos 

-17-



desse espaço ê chamado de Queda de Potencial Catodico. 

Como jâ mencionado, a descarga luminosa é mantida pelos e 

letrons produzidos por choque de ions positivos com o catodo. Se pa 

ra n elétrons que chegam ao extremo oposto da descarga (anodo), nQ 

tora» produzidos no catodo, então o número de elétrons resultantes 

de colisões finterações) íonizantes será: 

N * n - n (2.1) 
o 

E óbvio que N será também o número de ions produzidos na 

descarga. Define-se: 

—=— : número médio de interações ionizantes que um ele 

tron produzido no catodo realiza até ser coletado 

pelo anodo. 

Pode-se escrever então: 

(2.2) 

• » 

1 • Y 

d 
f 

exp a dx (2.3) 

onde: 

a •*• polarização do gás. 

D •* largura do Espaço Escuro de Crookes. 

Conclui-se então que a queda de potencial catodico deve 

ser função do gás em que é realizada a descarga e também do mate 
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rial do catodo. Isto porque, no estado estacionário, para cada elé

tron liberado pelo catodo, é necessário que um determinado número 

de ions, fotons ou átomos neutros o tenham atingido. 

A Tabela 11-2 apresenta tais dependências para diversos 

fases' 

Experimentalmente verifica-se que o produto da pressão 

j> do gás pela largura £ da queda de potencial é aproxima d amante oons 

tante pe. a cada gás (p.s -cte), independendo entretanto do material 

de que é feito o catodo (Tabela II-3) . 

Outro resultado experimental importante é a dependên 

cia linear do campo elétrico com a distância nesta região da descar 

§a. 

E(n) = — £ (s - x) (2.4) 

onde: 

ò -*• tensão do catodo c 

Portanto• 

a x(2s - x) 
*(x) = -£ j (2.5) 

s 

Utilizando a equação de Poisson, verifica-se que a densi

dade de carga nesta região é constante. 

4> 
- ^ (2.6) 
2ns 
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158 

-

-

86 

160 

233 

157 

210 

157 

213 

TABELA 11-2 - QUEDA DE TENSÃO NO CATODOÍem V)-DESCARGA NORMAL 

Catodo Ar * He H2 H Ne N 2 Oj CO CO- Cl 

ÃÍ 229 ÍÕÕ Í4Õ Í7Õ 245 12Õ 18Õ 3Í! - - ~ 

Ag 280 130 162 216 318 150 233 

Au 285 130 165 247 

Ba 93 88 

Bi 272 136 137 240 

C - - 240 475 - - " 525 

Ca 93 86 

Cd 266 119 167 200 

CO 380 - - - - - - _ . _ . 

Cu 370 130 177 214 447 220 ?08 - 484 460 

Pe 269 165 150 250 29P 150 215 290 -

Hg - 142 340 - 226 

Ir j&o - - - - - - - - - -

K 180 64 59 94 - 68 170 - 484 460 

Mo 353 115 

Mg 224 119 125 153 - 94 188 310 

Na 200 - 80 185 - 75 178 -

Ni 226 131 158 211 21" 140 197 - -

Pt 207 124 177 223 - 172 210 - -

Pd 421 - - - - - - - - - -

Pt 277 131 165 276 340 152 216 364 490 475 275 

Sb 269 136 252 225 

Sn 266 124 226 - 216 -

Sr 93 86 - - - 157 

Th _ - - - _ _ 125 - - - -

W 305 125 

Zn 277 119 143 184 - - 216 354 480 410 
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TABELA II-3 -

sp em cm-nun Kg em temperatura ambiente 

(s - largura da queda de potência;p - pressão) 

Catodo 

Kl 

C 

Cd 

Cu 

Fe 

Mg 

Hg 

Ni 

Pb 

Pt 

Zn 

Ar 

0.25 

-

-

0.23 

0.S2 

-

-

-

-

-

— 

A 

0.29 

-

-

-

0.33 

-

-

-

-

-

M 

H2 

0.72 

0.9 

0.87 

0.8 

0.9 

0.61 

0.9 

0.9 

0.84 

1.0 

0.8 

He 

1.32 

-

-

-

..30 

1.45 

-

-

-

-

_ 

Hg 

0.33 

0.69 

— 

0.6 

0.34 

-

-

0.4 

-

-

_ 

N2 

0.31 

— 

-

-

0.42 

0.35 

-

— 

— 

-

mm 

Ne 

0.64 

-

-

-

0.72 

-

-

-

-

-

w 

°2 
0.24 

-

-

• 

0.31 

0.25 

-

-

-

-

„ 

11.5 - Zona Luminosa Negativa 

A Zona Luminosa Negati/a corresponde ã região em que os á 

tomos do gás são excitados por elétrons que foram acelerados no es

paço escuro de Crookes. A extensão desta zona está relacionada ao 

número de elétrons que atingem uma energia correspondente â díferen 

ça de potencial experimentada ao atravessar a região anterior. 

(Pig.II-3)(5). 

11.6 - A Coluna positiva 

Ê a região da descarga limitada pelos espaços escuros de 

Faraday e do Anodo. Seu nome provém do fato que ela se inicia junto 

i regiões de potencial negativo em relação ao anodo, estendendo-se 
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até a zona próxima a cie. 

Não é considerada uma parte essencial da descarga, no sen

tido de que sua presença não é essencial para que esta se mantenha, 

servindo apenas como um meio onde ocorre a condução de elétrons en

tre catodo e anodo. Chega muitas vezes a ser a região mais extensa 

da descarga, embora sua importância experimental resida no fato de 

que é um gás quasi-neutro; ou seja, um plasma, onde nco oxiste saldo 

de cargas espaciais isoladas. 

A coluna positiva normalmente apresenta um gradiente cons

tante de potencial em toda a sua extensão, bem como uma energia mé 

dia de elétrons aproximadamente uniforme. O gradiente de potencial é 

reduzido, sendo que se torna mais acentuado ao ser aumentada a pres

são da descarga (mantendo-se a corrente fixa), ou diminuindo a dis 

tãncia entre os eletrodos. 0 campo elétrico E associado a este gradî  

ente assume o valor suficiente para manter constante o grau de ioni-

zação do gás da coluna, compensando as perdas de partículas. 
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Tais perdas ocorrem principalmente por difusão ambipolar 

- que será brevemente discutida a seguir. E necessário mencionar 

ainda que a coluna positiva apresenta bandas luminosas (denominadas 

estrias) muitas vezes difíceis de ser identificadas. Elas correspon 

«{cm .1 i HI i-i \ .1 !>>.-• .Li .-«>!ur..i ,•-'..ii- »>.-. t> ?«.'(i"«ut:: ionizam o gás, sendo M9 

separações entre elas as regiões em que os elétrons são novamente a 

celerados pelo campo elétrico. A forma destas bandas equipotenciais 

ali» de outras propriedades, será discutida mais adiante. 

II.6.1 - Difusão na Coluna Positiva 

Aqui serão discutidos suscintamente os aspectos primei 

pais da difusão de ions e elétrons na coluna positiva. A mobilidade 

dos ions sendo muito maior do que a dos elétrons, estes apresentam 

coeficiente de difusão mais elev«do. 

Portanto, o fluxo de elétrons em qualquer direção á mais 

intenso, o que provoca uma separação (acúmulo) de cargas, que por 

sua vez cria U M campo elétrico que tende a impedir tal processo de 

separação. Na situação de equilíbrio, os fluxos de ions e elétrons 

se compr r.&am. Shottky e A l V s apresentam uma análise matemáti 

ca simples do problema. 

Nesta análise, ions, elétron.; e neutrons são considerados 

como gases interdifusos e de temperatura uniforme. Para pressões e 

corrente? razoavelmente baixas, o número de elétrons é suficiente 

para que se suponha a sua velocidade de deriva á muito menor do que 

a sua velocidade térmica. 

Nestas condições podemos escrever: 

re - D e vn. - ue E nc (2.7) 
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ri = ' Di Vni * ui E ni (2,8) 

onde: 

D. 
e 

-*• coeficiente de difusão para elétrons, ions; 

u . •*• mobilidade para elétrons, ions; e ,1 

r . •* densidade de corrente de elétrons, ions. 
e 11 

Na situação de equilíbrio entre os fluxos: 

?e = fi= f e n± - ne = n (2.9) 

Combinando (2,7) e (2.6) chega-se a: 

MiDe + ueDi ~ * 
yi + ve a 

onde definiu-se: 

D -* coeficiente de ai fusão ambipolar 

Para o estado estacionário, a coluna positiva constitui por 

tanto um plasma, onde a perda de partículas é compensada pelas ioní 

zações que alx ocorrem. 

Temos e> tão: 

Z = 7.Í (2.11) 
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onde: 

Z -» número de ionizaçõcs por unidade de volume. 

II.7 - A Coluna Positiva Homogênea 

A chamada coluna positiva homogênea corresponde a um plas_ 

na não isotcrmico (T >> T.) em que a quasineutralidade é verifica 

da de fo ma aproximada (r, « n.) . Existe então um pequeno campo ele 
• * 

tricô E com componentes: 

-radial (E ) que é nula no centro, crescendo era direçãoâs 

paredes da coluna; 

-axial (Ez) que corresponde ao gradiente de potencial da 

coluna positiva. 

Ocorre um certo acúmulo de cergas negativas (elétrons)jun 

ides da coluna, e as distribuições de c< 

ciai resultantes estão apresentadas na Fig. II-4 

to às pi redes da coluna, e as distribuições de cargas e de poten 

(8) 

II.7.1 - Distribuição Kadial de Densidade 

Antes de atingir o equilíbrio, geralmente o plasma passa 

por uma condição em que existe uma alta densidade de partículas car 

regadas em sua região central, estando estas partículas a elevadas 

temperaturas. 

Ocorre então uma rápida expansão e resfriamento, após o 

qual se atinge o equilíbrio, descrito por uma distribuição MaxwelljL 

ana de energia. Temos então: 

ne(r) « n0 exp(^|i£i (2.12) 
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VIDRO 

CARGA NEGATIVA 
NA PAREDE 

PLASMA NEGATIVA 

EXCESSO DE 
CARGA PQStTMA 

Fig. II-4 - Distribuição de cargas e do potencial 

como função do raio do tubo. 

Para se determinar qual perfil de densidade é encontrado 

para o equilíbrio, supõe-se que os ions (para pressões baixas) mo 

vem-se so.» sofrer a ação do ca.T:po radial, com velocidade entre os 

pontos rj e r - ver Fig. U-5 dada por; 

V r l ' r> - %? 
dr 
dt (2.13) 

Utilizando Z(r) definido em (2.11). pode-se determinar o 

número de ions produzidos em rx , no volume elementar A»lãxv que, 

num intervalo de tempo dt, e com velocidade V ^ r ^ r ) , percorrem a 

distância dr, chegando até a posição r. Este número é igual â varia 

çâo no número de ions no ponto r. 
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Pig. II-5 

Portanto: 

Z(r.) dS, dr. 
dr^ir) 

dS dr (2.14) 

Utilizando (2.13) e lembrando que devido à simetria cilin 

drica: 

dS, r, 

dS " r 
(2.15) 

reescrevemos (2.14) do seguinte modo: 

d i(r) 
2 x1 Z(r1)dr1 

i Vi(r1/r) 
(2,16) 
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Integrando esta relação obtém-se a concentração total de 

ions na posição r: 

ni(r) - i r l Z ( r l ) d r l Í2.17) 
o V r l ' r > 

- - Í9) 

Esta equação e análoga a encontrada por J.E.Allen . Es_ 

te resultado entretanto não apresenta uma forma adequada, em vista 

de envolver grandezas correspondendo a regiões locais do plasma. 

Um tratamento mais adequado envolve o uso da teoria de dî  

fusão, cuja aplicabilidade se justifica quando: 

A_ >> R (2.18) 

A„ •*• caminho livre médio dos elétrons 
e 
R_ -* dimensão característica da coluna de plasma 

Supõe-se então que: 

ne - ni = n Í2.19) 

dT1i d ni dn 
dr dí^ ~ dr U , Z Ü ' 

Considera-se a seguir um tubo de geometria cilíndrica de 

raio R e comprimento L. 

Devido â simetria do problema, e supondo a ausência de re 

combinação do gás, pode-se supor que -?£ anula-se sobre o eixo do 

cilindro, crescendo em direção à parte externa da coluna. 
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Pig. II-6 - Para determinar a distribuição radial de 
cargas em uma coluna positive cilíndrica. 

O número de partículas (ions ou elétrons) que chega a uma 

determinada distância r do eixo Io cilindro, por unid-.dc de compri

mento, por unidade de tempo é, a partir de (2.10): 

dt = - 2:ir D. ân. 
dr 

(2.21) 

Do mesmo modo: 

dn 
3t 

= - 2n(r+dr) D. 
'r+dr 

dn 

a? r+dr 
(2.22) 
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Expandindo-se a expressão acima, e combinando-a com (2.21), 

chega-se a: 

dn 
dt = - 27ir D 

'r*dr a 
_1 
r 

dn 
dr 

d2n 
+ 

'r dr 
dr (2.23) 

Definindo a taxa de difusão como: 

dZd.f . - 2 r D j 
3. dn d2n 
r áí * à? dr (2.24) 

Tem-se uma taxa de ionização dada por: 

dZioniz = 2,r Z n dr (2.2S) 

Para a situação de equilíbrio: 

dZ-., = dz. dif loniz (2.26) 

Combinando as equações (2.21; e (2.22) lembrando que se 

está considerando o equilíbrio: 

d2n 1 dn Z n n (2.27) 

A solução desta equação é a função de Bessel da ordem Z£ 

ro/ cujo argumento real será (a partir de 2.27): 

n(r) 

/Z/D, í 
(2.28) 
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A figura I1-7 mostra o comportamento desta» em funçio do 

valor da variável X. 

A densidade de partículas 

não pode s*r negativa,o que 

implica exigir-se que: 

2.405 

Fig . I I - 7 - Função Bessel de ordem 
sero (50(k) com argumento r e a l 

X i 2,405 12.2f) 

Supondo que a borda da colu 

nm seja guasi-neutra, pode-

se escrever <*«•: 

n(R) 
n_ 

- 0 (2.30) 

uu sena utilizado o zero de J^(X) 
o 

Z 2,405 (2.31) 

A equação (2.28) torna-se então: 

ntr) _ , , 2,4 r . 

o 
(2.32) 

Desta expressão, e do comportamento da função JQ(X), con 

clui-se que a densidade da coluna varia aproximadamente de maneira 

parabólica. 

II.7.2 - 0 Campo Elétrico 

O gradiente de potencial na coluna positiva homogênea po 
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da depender, de acordo com as condições experimentais, da fatores co 

mo a pressão do PQ do gás, da corrente I d da descarga • do raio R 

do tubo de descarga. 

Ou seja, teria-se: 

E = f(P . I.» R ) (2.33) 
o a 

Verificou-se que para pressões acima de alguns milíme 

tros de rtg, pode-se obter (para gases moleculares - H_, N 2, O.) uma 

dependência deste gradiente com a pressão e o raio do tubo: 

IBI „ I « « I"1-1 P,R (2.34) 
P0 ! -o" 

onde m é uma constante que varie entre 0,56 e 0,67. 

Para as condições de trabalho nas experiências realizadas, 

estes efeitos podem ser seguramente desprezados. 

11.7.3 - Temperatura âv- Elétrons (T ) 

Supõe -se que na coiumt positiva homogênea, os elétrons a 

presentam uma distribuição Maxwelliana de velocidades (Apêndice 3) . 

O coeficiente de difusão ambipolar (D ) e a taxa de ionizaçao (Z)de 

penderão então da temperatura T dos elétrons, da pressão e da natu 

reza do gás. 

O que se verifica é que a temperatura cresce fortemente 

com o aumento da corrente, e decresce acentuadamente com o aumento 

da pressão. 
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II.7.4 - Corrente de Elétrons e Ions 

As densidades de ions e elétrons na coluna positiva são 

praticamente iguais, como já foi mencionado. O número de elétrons 

que flue em determinada direçãc por unidade de tempo, é balanceado 

por um fluxo aproximadamente igual na direção opsota. A pequena di 

ferença entre estes dois fluxos é responsável pela corrente de deri 

va (drift)(li). 

Esta corrente de deriva pode ser separada em coraporentes 

paralela ao eixo, e normal a ele. Para ambos componentes, a nobili 

dado de ions sendo muito aienor do que a dos elétrons, existe um flu 

xo líquido de cargas negativas ;TI determinado sentido. 

Deste modo, a corrente da descarga é mantida pelo fluxo 

paralelo ao eixo, enquanto que perpendicularmente a ele, a chamada 

corrente ambipolar determina uma certe» separação de cargas im uixe 

ção radial. Para manter a quasineutralidade, este fluxo de cargas de 

ve ser balanceado pelas ionizações que ocorrem na coluna. 

II.8 - A Coluna Positiva Estriada 

O estriamento da colur.a positiva é observado geralmente 

quando da mudança das condições de corrente e pressão de descarga. 

As estrias formam-se a partir do anodo, com espaçamento aproximada

mente uniforme, quando do aumento de pressão do gás, mantendo-se 

constante a corrente. 

0 aparecimento das estrias pode ser entendido como um ata 

mento localizado da concentração dos elétrons, que são acelerados a 

té atingir energias suficientes para provocar a ionização dos áto 

mos apenas após percorrerem uma distância visualmente distinguivel. 
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O caiapo elétrico longitudinal, a temperatrra e a densida

de de elétron variam periodicamente ao longo da colur*. As es-.rias 

sio geralmente estacionárias para gases moleculares* , apresentai) 

do a forma parabólica (Fig.II-8) definida por (2.28), que é deterni 

nada pela presença de cargas espaciais junto* às paredes de tubo, e 

pala forma das superfícies equipotenciais da coluna. 

CATODO 

( ( ( 

ANODO 

Fig. II-8 - Estrias n? coluna positiva. 

A luminosidade das estrias é menos intensa junto ao ano-

do, pois nesta região, um menor número de elétrons ê acelerado até 

energias iguais â energia de ionização dos átomos e moléculas do 

gás. A periodicidade das estrias representa a visualização das re 

giôes de aceleração dos elétrons, e de ionização doe átonos. 

A largura da região do plasma situada entre duas estrias 

sucessivas pode ser deduzida de considerações semi-quantitativas do 

(131 
comportamento dos elétrons . Basicamente, a partir õa suposição 

de que a criação de partículas (elétrons provenientes do catodo, e 

ions criados por ionização) se processe na extremidade catódica da 

•stria, e que as perdas por difusão se dêem radialroente para as pa 

redes do tubo, pode-se chegar à expressão para a densidade: 

n(r) - J0 I ̂ £ exp(- 2^2) I (2.35) 

Neste mesmo trabalho, ver i f i ca - se experimentalmente que a 
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diferença de potencial QQ entre estrias adjacentes diainui i medida 

que aumenta a densidade de corrente da descarga, atingindo um valor 

mínimo independente da pressão do gás. 

A distância entre as estrias náo apresenta uma dependên -

ela simples com a corrente da descarga, mas é fortemente influencia 

da pela pureza do gás, limpeza das superfícies das paredes e diâme

tro do tubo. 
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CAPITULO III - ANALISADOR ELETBOSTATICO DE ENERGIA 

III.1 - Introdução 

Os analisadores e letras táticos são freqüentemente usados 

em experiências de física de plasmas para a obtenção da distribui -

eão de energia de ions e elétrons presentes em gases* . 

A realização de tais medidas constitua um problema eletrô 

mico para o qual se adota coso solução a aplicação de os campo ele-

troatático discriminado*. 

Desse modo, cria-se usa barreira de potencial (potencial 

retardador) que determina a enejgia minima das partículas que são 

coletadas na região situada após o campo1 . 

Diversos tipos de analisadores têm sido construídos, e a 

literatura a zespeito é extensa , mostrando aparelhos de formas 

a'dimensões as mais variadas, embora não sendo todos de fácil cons-

1221 

tmçao e operação '. 

Acresce-se a isto o fato de que nem todos podem ser cons_i 

derados adequados para a obtenção da distribuição desejada, princi

palmente para partículas de baixa energia. 

Em vista disto, desenvolveu-se um analisador de energia do 

tipo "Faraday Cup", que é de fácil operação e possue boa resolução 
f 18) 

para baixa energia* ', que é vantagem em um analisador de energia 

"Faraday Cup". 

A sua calibração, teste e medidas foram realizadas em di. 

ferentes condições em um tubo de descarga elétrica. 

32.2 - Desenho de utn analisador do tipo "Faraday Cup" 

Basicamente o analisador do tipo "Faraday Cup" é constitui 
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do dc un copo cilindrico da natal (cobra, alumínio, aço, atc.1, yci 

ja Cace livra fachada por usa tampe metálica qua possua U M abertu 

r.» chagada janela S, pala qual passa* partículas provaniantas do 

plasma. Como mostra a Fig.III-1. 

rig. III-1 - Esquama do analisador 
i letrostático de anarfia (Faraday 
Cttpl 

A tampa poda sar atarrada ou a ala poda sar aplicada uma 

tensão igual ao potencial do plasma. 

Conforma a disposição da montagem experimental faz-se com 

que o copo do analisador seja ou não catodo para descarga. 

A seguir encontra-se os eletrodos (em forma da gradar.) ,em 

números Variáveis (dois ou mais) (20', dependendo de fatores como re 

solução, intensidade de corrente coletada, presença de elétrons se 

cjadãrios etc. 

As grades, constituem-se de malhas feitas com fios condo-

'ores entrelaçados, podando chegar a um conjunto de duas malhas pa 

r.i una grade ou de uma placa metálica com pequenos orifícios. 

Este último tipo ê pouco utilizado uma vex que se os ori

fícios forem de pequena dimensão de modo a se obter uma boa resolu

to então, em geral, a corrente coletada é reduzida demais para po 

r sor registrada confíavelmente; um aumento no diâmetro dos orifí 

• '-,:, ir.iplica na perda da resolução; 

A primeira grade (Gl) é mantida a um potencial constante e 

-37-



tem por função tanto permitir uma maior coleção das partículas que 

se quer analisar quanto repelir aquelas de carga oposta. 

A segunda grade (G2) aplica-se um potencial variável, po 

tencial retardador, que determina a energia mínima das partículas 

que passam à região seguinte do analisador. 

As grades subsequentes são mantidas a um potencial bem 

próximo ao terra, de modo a eliminar os elétrons secundários produ 

. sidos no coletor, que é o último elemento do analisador. 

Tai? grades funcionam como escudo entre eletrodos e cole 

tor, sendo seu número determinado pela energia das partículas que se 

deseja analisar. 

Para energias elevadas, é grande a produção de elétrons . 

secundários e podem ser necessárias até três grades para uma resolu 

ção satisfatória, enquanto que para energias baixas, uma única gra 

de é suficiente. 

- . , As características mais detalhadas da construção de um a 

nalisador estão apresentadas no Capítulo IV. 

III.3 - Otimização do analisador "Faraday Cup" 

A construção e uso de analisadores do tipo "Farnday Cup" de 

(191 
grade plana e de alta transparência sao relativamente bem conhe 

cidos. 

Entretanto, sua confecção apresenta alguns problemas como: 

1. Interpenetração do campo elétrico; 

2. Escolha de malha para a confecção das grades; 

3. Emissão de elétrons secundários; 

4. Efeito de carga espacial. 

Tais problemas, sua influencia sobre o desempenho do anali^ 
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sador, e as soluções para contorná-los, estão detalhados a seguir. 

III.3.1 - Interpenetração de campo elétrico 

O efeito de penetração do campo elétrico consiste nas al

terações provocadas pelo potencial das diversas grades do analisa 

dor, no potencial presente entre os fios da malha do discrimirador 

(62). 

Tais alterações resultam em perturbações significativas da 

corrente coletada no catodo prejudicando a resolução devido a: 

a) Efeito de foco de lente de partículas carregadas; 

b> Repulsão parcial do partículas carregadas. 

Obviamente, superar esta dificuldade implica eu, produzir 

un campo elétrico uniforme e perpencldular ás grades, em cada com 

partiroento do analisador, obtendo-se assim superfícies equipo tend

ais que são transparentes â passagem de partículas. Nesse sentido, 

duas configurações possíveis para os potenciais das grades de um a 

nalisador estão apresentadas na Pig.III.2. O modo denominado "Fil

tro de lente" (a) foi utilizado por Caul ton1 'em um cilindro longo 

gQk> 
Nj 

„ Cot Cbí 
" / • " » . ( * POTENCIAL 

• «1 PMEDC 

\ 

<U V 

Fig. III-2 - Gráfico do potencial para dois modos 

de operação do analisador para o estuda de íons. 

para criar o potencial rctardador na região central dos cilindrofijem 

bora o resultado seja uma cquipotencial bem definida nesta região,o 
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corre ura acentuado efeito de bordas em seu* extrc-r>s. Isso priludi-

ca a resolução devido a perda de partículas, o que, para ser evita

do exige um perfeito (e difícil de conseguir) alinhamento entre o 

feixe de partículas e o eixo do analisador. 0 trabalho de Anderson, 

Benett e Hale* ' apresenta uma comparação entre esta configuração 

ao chamado modo clássico (b) , veja Fig.III-3 en que se conclui pe 

Io melhor desempenho desse primeiro. 

i i i i r- i i 

•5 -2 A 0 1 2 5 
TENSÃO RETAROADORA (VOLT) 

.Fig. III-3 - Comparação das curvas características 

para os dois modos possíveis de operação para o es 

tudo de íons. 

No intuito de se obter uma maior uniformidade do campo £ 

lé tricô, os eletrodos foram confeccionados com um par de ira lhas pa 

ralelas. O resultado são distorções não pronunciadas das equipòten-

ciais. o que é evidenciado pela independência da curva de corrente 

de saturação de ions, em função do potencial aplicado ao discrimina 

dor 62 (Fíg.III-4). 

As análises acima podem ser consideradas de pequena impor 

tância se os eletrodos forem colocados suficientemente próximos uns 

dos outros, evitando as distroçôes do campo elétrico. 

Na confecção de uma analisador a determinação das caracte 

rísticas de distância entre grades e potencial a elas aplicadas P£ 

dem ser feitas com base no trabalho de Davisson-Calbickí23). Nele,o 

orifício de cada malha é tratado como uma lente eletrostática de pe 
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O -10 v.O CC -40 50-60 -70 -60 -90 
TENSÃO (VOU) 

Fig. III-4 - Efeito de campo elétrico na entrada 

do analisador eletrostático de energia. 

çfuena distância focai, obtendo-se: 

1*1 
4*. 

|Bo-E, 2*li 
(3.1) 

onde: 

f: distância focai da lente; 

e$: energia da partícula; 

E- e E, : intensidade do campo elétrico existente dos dois 

lados da grade. 

Este ãimensionamento permite a otimização da resolução em 

energia do analisador. Tal resolução pode ser estimada a partir da 

(24) 
formula derivada por Boyd para uma grade plana, baseada no tra, 

tamento Spangenber (25) para o triodo planoJ 
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»A -£n2 • Cnt 2sen(rr/a)] . , *2 , .. . , ,, _. 
••i " ~TS I 1 • "57Ã 5TT 1 »*i~ • »* (3.2) 

2 ^ - inl 2sen(-r/a)] 2(*1 " *2> * 2 

Onde: 

6$2 ~ Variação do potencial da gradeG" na região entre os 

fios da malha que se compõem, em relação a 

•% - Potencial de grade Gl (seletor). 

#2 - Potencial da grade G2 (discriminador). 

a - Distância entre os centros dos fios que formam um o 

rificio da malha. 

r - Raio dos fios que compõem a malha. 

d - Distância entre as grades Gl e G2. 

A resolução do analisador será melhor quanto maiores ra 

zões r/a (a grade aproxima-se de uma superfície equipotencial) e d/a 

(o campo elétrico entre as grades torna-se mais uniforme). 

Entretanto, para r/a crescente, reduz-se a transparência 

das grades, e portanto existe um compromisso entre resolução e trans 

parencia que deve ser levado em conta quando da escolha da malha. 

III.3.2 - Escolha da malha para a confecção das grades 

Idealmente, o campo elétrico dentro do analisador deve a 

presentar uma direção que seja: 

-paralela à componente da velocidade das partículas, que 

se quer analisar; 

-coincidente com o eixo de simetria cilíndrica do analisa 

dor; 

-perpendicular aos eletrodos (equipotenciais). 
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Para se obter a melhor configuração deste campo elétrico 

é necessário que a largura característica de orifício h da tela 

que forma a grade e o espalhaitranto d entre eletrodos adjacentes se 

ja da ordem de uma a dez vezes o comprimento de Debye U _ ) , defini 

do como: 

XD - 7,43 x IO
2 í IÍJ2L ]V2 (3i3) 

onde T é a temperatura das partículas dado por eletrovolts (eV). 

n é a densidade das partículas dado por cm . 

Se a densidade eletrônica for muito elevada ou se as di 

•ensões da malha e a distância entre eletrodos for tal que X_ « h, 

d, então a variação do potencial da grade (equação 3-2) torna-se 

significativa devido à presença de um grande número de partículas 

carregadas nesta região. 

Consequentemente, as grades não formam superfícies equipo 

tenciais, e o campo elétrico junto a elas passa a não lhes ser per 

pendicular, prejudicando a resolução do analisador. Por outro lado, 

a escolha de uma malha muito fina (isto é, pouca transparência) po 

ds diMinriir em até duas ordens de grandeza a densidade no interior 

do analisador, reduzindo a intensidade de corrente coletada 8 . 

O parâmetro que caracteriza a transparência de uma grade 

é o fator de transmissão. Ele representa a razão entre a área total 

da grade e a sua área efetivamente útil. 

~ = T (3.4) 

onde, 
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T - fator de transmissão; 

A'- área efetiva da grade; 

A_- área total <?a grade 

Em um analisador existe um conjunto de grades da malha £i 

na, orientados aleatoriamente entre si, desse modo, a área efetiva 

do conjunto passa a ser: 

A ' - l ^ A (3.5) 

onde 

n - número de grades que compõem o conjunto. 

Para uma malha de fios cilíndricos entrecruzados perpcndi^ 

eularisente, o fator de transmissão entre grades pode ser escrita co 

- 2r 2 
T « (1 - T > (3.6) 

onde 

r - raio dos fios que compõem a malha; 

a - distância entre os centros dos orifícios da malha. 

A existência deste fator T - ajustável pela escolha da ma 

lha, permite que a área total da segunda grade (analisador) seja re 

letivamente grandes, sem prejuízo da resolução. Concluindo, a dimi

nuição da densidade eletrônica no interior do analisador é um fator 

desejável, visto que o plasma passa a apresentar um comporta-nento 

mais uniforme. 

Entretanto, tal diminuição deve ser tal que mantenha a 

corrente no coletor dentro dos limites de medida. 
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Tal compromisso conseguido con o dimensionamento correto 

tias grades quanto à na lha de que são feitas, e a distância que as 

separa. 

111.3.3 - Emissão de elétrons secundários 

Um problema freqüentemente encontrado no desenho e operai 

ção de analisa flores do tipo "Paraday Cup" é a existência de emissão 

de elétrons secundários proCuzidos pela colisão de partículas carre 

gadas com superficies de metal (fios das grades, coletor, etc.). 

A sua eliminação é feita com o uso de uma «jrade suplemen

tar 63 (entre C2 e o coletor) mantida a um potencial próximo a ter- . 

ra. 

A emissão de elétrons secundários de G3 por colisão de 

ions cotu sua aaiiiâ, é desprezível para baixas energias «destes últi-

KOS. 

Outro fator importante na prevenção de emissão por parte 

da grade 62, é a transparência da malha de que ela é confeccionada; 

sendo alta, esta transparência exclui a possibilidade de produção de 

cletrt* s secundários. 

111.2.4 - Efeito de carga espacial 

0 acúmulo de cargas em uma determinada região do analisa-

dor pode provocar o chamado efeito de carga espacial, que afeta a 

configuração de equipotenciais das grades (e consequentemente a re

solução) devido â penetração de campo elétrico. 

Um tratamento adequado para se estimar a ordem de grande

st deste efeito (acúmulo de carga espacial) é aquele apresentado por 
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A.F.Ivery **"' 

Entretanto, seus resultados - bem como quaisquer outros 

sobre o mesmo assunto - devem ser analisados com cuidade, uma vez 

que devido ã presença de cargas positivas e negativas, o estudo é 

baseado era um plasma neutro, o que nem sempre corresponde à configu 

ração no interior do analisador. 

Esta configuração depende da corrente elétrica da descar 

ga experimental. 

Se ela exceder o valor dado pela corrente de Child-Langi-

ninr (Apêndice 1), pode ocorrer o acúmulo de cargas - de sinal jL 

gual is que se está analisando - junto à grade 62 (Apêndice 2). 

O acúmulo de ions é neutralizado por elétrons - que pos_ 

suem grarde mobilidade - provenientes cio plasma exterior. 

Já o acúmulo de elétrons provoca a formação de um catodo 

virtual junto è grade 62, que não é neutralizada devido â baixa mo

bilidade dos icns. Este excesso de cargas negativas torna o poten 

(29) 
ciai em 62 mais negativo do que o aplicado1 , alterando a corren
te que chega ao coletor, prejudicando a resolução. 

.. . A rainimizaçâo deste efeito pode ser conseguida com o di 

mensionanento adequado do conjai;to de grades. A largura caracterís

tica da malha deve ser menor do que o comprimento de Debye para a 

temperatura e densidade dos plasmas estudados. 

III.4 - Análise de Resultados para um Analisador do tipo 

"Faraday Cup" 

Um analisador clctrostático do tipo "Faraday Cup" pode 

ser utilizado para r.cdidas de distribuição de energia e densidade de 

partículas carregadas on casos ionizantes, assim como para a obten 
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cão do potencial de plasma. 

Por simplicidade de linguagem, o tratamento abaixo mencio 

na o "elétron" como partícula carregada em geral, uma vez que para 

o caso de serem considerados ions o tratamento é semelhante. 

Um elétron, após entrar pela janela S do analisador, e ul̂  

traprtsar a grade Gl (seletor), passa a sofrer a influência de po 

tencial aplicado à grade discriminadora G2. Se ele possuir energia 

suficiente para vencer este potencial retardador, atingirá a placa 

do coletor. 

A corrente coletada em função de velocidade mínima dos £ 

letrons que chegam até o coletor é dada por: 

eff ^ I(*2 . enAeff I VP(V)dV (3.7) 

*Min 

onde 

A' - área efetiva de conjunto de grades; 
eff 

n - densidade de elétrons no gás; 

F(V) - função de distribuição de velocidade dos elétrons, 

Pode-se escrever para a energia dos elétrons: 

4 meV2 - > V P(V) dV • P(B) || i me 

Bmin " e*2min 

Temos que: 

• » 

P(E) dE (3.8) en ™2> " S Aéff 
G*min 
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a curva característica da equação (3.8) ê mostrada na Fig. III.5. 

A montagem experimental esquematizada na Fig.III-6 nostra 

que o coletor apresenta-se ligado a terra por meio de un resistor 

R. 

KnA) 

0(V) 
Fig. III-5 - Curva característica típica do 

.analisador eletrostático de energia. 

A tensão entre os terminais deste resistor (resistor de 

saída) será enlão dada por: 

•R(*2>
 B R K ^ * • me I F(E)dE 

2roin 

(3.9) 

E portanto: 

d*R 

"dT 

F(E) * 

**Lt£ 

m 
eRA, 

SB 
tne 

^•ce 

F(E) 

d R 
dE 

(3.10) 

(3.11) 

a função distribuição da energia, equação (3.11) é mostrada na Fig. 

III.7. 
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Pig. III-6 - Montagem experimental. 
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dE 

Pig. III-7 - Função de distribuição de energia. 

Conclui-se desta análise que a obtenção de ume. curva expe 

rimental para a tensão (ou corrente) no resistor R em fircção de po 

tencial retardador aplicado á grade 62 permite - através do cálculo 

de sua derivada em cada ponto - a determinação da distribuição de e 

nergia das partículas que chegam ao coletor. 
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CAPITULO IV - PROJETO E CONSTRUÇÃO DO AKALXSADOR 

IV.1 - Introdução 

Este trabalho teia por objetivo a utilização de diagnõsti 

cos na região positiva homogênea da coluna de plasaa, obtida ea ua 

tubo de descarga coa corrente contínua. O principal diagnóstico uti 

lixado fri ua analisador eletrostâtico de energia dencaiinado "Faraday 

Cup". As medidas obtidas COM o uso da "Faraday Cup" fora» posterior 

•ente comparadas coa aedidás conseguidas na utilização de usa Sonda 

è* Langauir. 

Ma Pig. IV-1 está esqueaatizi»da a Faraday-Cup, construi-

da inicialaente. Esta consta de duas placas de aço inox coa ua ori 

fxcio no centro (placas estas que funcionaa coao grades) e ua cole 

tor. Tanto o coletor quanto as gxaã*e» são «jusLaveis, coao aostra a 

figura. A conecção das grades e do coletor foi feita utilizando-se 

una base utilizada ea ion-gauges. 

Coa esta "Faraday Cup" não foi possível obter uaa boa 

curva característica, pois o diâmetro do furo das grades e a distãn 

ela aínira entre as aesaas sic :«uito aaiores do que o coapriaento 

de Debye (h » T 0 » d » i D ) , (ver eq.3.2). Aléa das dlaensões aciaa 

serem inadequadas, foi utilizada a rede elétrica coao fonte de « U 

mentação das grades cujo ruído era muito aaior do que o sinal cole

tado no coletor, prejudicando, assim, a resolução da curva caracte

rística. 

Para solucionar esses problemas, foi construído ua novo 

«maüsador (Fig.lv-2) , onde foram utilizadas malhas de aço inox no 

lugar de placas com orifício no centro, e fontes de alimentação oons 

'-ituídas de baterias. 
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COPO 

Pig. IV-2a - Copo do analisador eletrostático 
de energia 

MALHA 
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l \ SOLANTI 

CORTE DA MALHA 

Pig . IV-2b 
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Fig IV-3 

DETALHE DO COPO CENTRAL 
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IV.2 - Montagem do Sistema 

partes: 

O aparato experimental consta basicamente «.'as seguintes 

a) Tubo de Descarga 

b) Fontes de Alimentação DC 

c) Sistema de Vácuo 

d) Sistema de Diagnóstico 

Nesta secção será feita uma análise dessas partes. 

a) Tubo de Descarga 

f 

A descarga é produzida no interior de um tubo cilíndrico 

de "pirex" de 5cm de diâmetro interno por lOOcro de comprimento, dî  

Vidido em duas metades. As duas metades do tubo são unidas através 

de una peça de Lucite (Fig.IV-4) de 9cm de comprimento por 9cm de 

altura. Esta peça central possui cinco aberturas: duas no sentido 

do comprimento, nas quais são adaptadas as duas metades do tubo; u 

aa abertura na parte superior cor. diâmetro de 3,8cm na qual é colo

cado o analisador eletrostático de energia e du£.s aberturas lat£ 

xais servindo para a conexão do uistema de vácuo e para a adaptação 

da sonda de Langmuir. 

As extremidades do tubo de vidro são fechadas com peças 

de Lucite, através das quais passam os eletrodos de descarga 

(Fig.IV-3). A vedação é feita inteiramente com O-rings. 

b) Fontes de Alimentação 

Foram construidas 4 fontes de alimentação DC: 

1. Fonle de Alimentação do circuito com potência de 2,2 

kW (4,4 kv, 5A) com baixo ripple relativo, fonte esta 
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Fig. IV-4 - Montagem do tubo de descarga 
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cuja função ê de provocar a ionizaçâo do gás (Fig.IV-9. 

2. Fonte de Alimentação da grade G2 cuja função é apli^ 

car uma barreira de potencial, discriminando assim as 

partículas que chegam ao coletor. Essa fonte consta 

de várias baterias de 9V associadas de forma a poder-

se obter uma varredura de 0 a 14OV ou de -70V a +70V 

(através de uma chave de polarização). Essa fonte pos 

sui também uma chave conversora que permite mudar a 

polaridade da tensão, ou seja, varrer-se de 0 a -14OV 

ou de 0 a +140V, ou ainda, de -70V a +70V continuamen 

te (Fig.IV-6). 

3. Fonte de Alimentação da janela S: fixa um potencial î  

gual ao do plasma, potencial este determinado com a 

sonda de Langmuir. 

4. Fonte de Alimentação da grade Gl: fixa uma tensão com 

patível coro as partículas que se tem interesse em an£ 

lisar. 

c) Sistema de Vácuo 

O tubo de descarga foi evacuado, utilizando-se uma bomba 

mecânica Leybold-Heracus (259W, J20V, 60Hz). Para obter a pressão 

no sistema foi utilizado um medic'or termopar "VECCO". A pressão mi 

nima no sistema obtida com essa bomba é de 30 mtorr. 

A admissão de gás no sistema é controlada por uma válvu 

Ia agulha. Os gases utilizados na experiência foram essencialmente 

ar e uma mistura de argõnio cem ar. 

d) Sistc.T.a de Diagnóstico 

O Sisterr.n de Diagnóstico constituiu-se de uma analisador 

letrostático de energia (Fig.IV-2) e uma sonda de Langmuir cilíndr.1 
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ca (Fig.IV-7), sonda esta utilizada para comparação com os resulta

dos obtidos com a "Faraday Cup". 

Tanto a "Faraday Cup" quanto a sonda de Langmuir são mó

veis na direção radial. A vedação é garantida utilizando-se 0-rings 

dinâmicos. 

A curva característica foi obtida utilizando-se um regi£ 

trador X-Y Kawlett-Packard 7046A, juntamente com a fonte de varre

dura da grade G2. Aplicada uma tensão $ G 2 na grade G2, apenas as par 

tículas com energia maior que te$G2) atingem o coletor. 

IV.3 - Quanto ao reg-*r.c üe operação 

Neste item serão considerados os dois aspectos princi_ 

pais da experiência, que são a produção da descarga e a utilização 

doe diagnósticos. 

a) Produção da descarga 

Para a obtenção da descarga, evacuou-se, inicialmente, 

o tubo até aproximadamente 30 mtorr e a seguir admitiu-so ar (ou ar 

gõnio) no sistema, obtendo-se assim a pressão de trabalho desejada. 

A pressão utilizada deveria variar de *>0 mtorr até aproximadamente 

150 mtorr. Abaixo de 60 mtorr, a pressão no sistema não se mantinha 

constante e acima de 150 mtorr a perturbação se tornava apreciável. 

Em seguida ligou-se a fonte de alimentação do circuito , 

aplicando-se uma tensão entre os eletrodos de descarga. Aumentou-se 

gradualmente a tensão a fim de que fosse atingido o potencial de io 

nização e posteriormente o de ignição. Obtida a descarga luminosa , 

fixou-se o valor da corrente de descarga. Por ocasião da descarga , 

observou-se o aparecimento do estrias, cujo número e brilho varia 
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van com a pressão no sistema e COIR - tensão entre os eletrodos. Ob 

servou-se também que o espaçarento entre as estrias era regular, a 

proxiroadaroente 2,5cm, metade do diâmetro do tubo. Ao aumentai-se 7» 

dualmentc a pressèo, as estrias apareciam a partir do anodo. 

b) Diagnósticos 

Para estudar algumas propriedades das descargas produz JL 

das, foram utilizados ura analisador eletrostático de energia (Fará 

day Cup) e uma sonda de Langmuir como mostra a fig. IV-3. 

Foram levantadas várias curvas características variando 

radialmente a posição do analisador eletrostático de R = 17,5mra até 

R * 22,5mm. No entanto o analisador foi fixo em R - 20mm uma vez que 

para R < 20mm a perturbação era pareciável (devido â grande superff 

'cie do analisador), e para R > 20rara a corrente coletada era auito 

pequena para que fosse analisada. Foram medidas nesta posição a tem 

peratura dos elétrons (Tc), o potencial do plasma (V ) e foi deter

minada a função de distribuição de energia F(4>) para os elétrens.E£ 

sas medidas foram realizadas mantendo-se fixa a corrente de descar

ga e variando-se a pressão no sistema. Posteriormente toâas ac medjL 

das obtidas com o analisador eletrostático foram comparadas com re-
{30} 

sultados obtidos pela utilização da sonda de Langmuir 

IV.4 - Piracnsicnarr.ento do Analisador Eletrostático de Energia e 

da Sonda de Langmuir 

0 dimensionamonto do analisador eletrostático e da Sonda 

de Langmuir envolve basicamente o comprimento de Debye e o livre ca_ 

minho médio paro colisões de partículas carregadas com átomos neu 

tros. Todos 0.0 CÚJCUJOÕ foram feitos utilizando-se valores de n, T , 
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T. que cobrem a região de trabalho do tubo de descarga (Tab.IV-1) 

O comprimento de De bye ê dado por: 

T 
AD * 7430 ^ (4.1) 

onde X- é dada em mm 

.T em eV e 

n em cm" 

0 livre caminho médio para colisões de partículas carre

tadas com átomos neutros é dado por: 

Aao u _JL_ u 2 ) 

V a o 

n. - densidade de átomos neutros 

da - secção de choque para colisão entre partículas neutras e carre 

gadas 

Nos cálculos foi utilizado um valor para a secção de 

-15 2 choque c da ordem de 5 x 10 cm . ^ ao 

14 -3 Para 0,06 Torr na » 6 x 10 cm e Xm » 3,3mm 
a ea 

15 -3 Para 0,15 Torr na n 1,5 x 10 cm e Xs » 1,3mm 
o ea 

16 —3 Para 1 Torr n_ * 1 x 10 cm e Xm « 0,2mm a ea 

IV.4a - Dimensionaraento da Sonda Simples de Langmuir 

A Sonda do Langmuir (Fig.IV-7) apresente, as seguintes ca-
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racteristicas: 

1. Pio de tungstênio de raio R « 0,25mm 

Para que não haja desvio da linearidade da curva 

inl x V (I - corrente coletada pela sonda V - ten 

são aplicada na sonda), deve-se tomar um fio cujo 

raio R satisfaça a condição R £ X . Pode-se notar 
ea 

que o raio do fio é menor do que X para o intervalo 

de pressão de trabalho (60 ratorr - 150 mtorr). 
2. Vedação feita através de solda vidro-tungstênio 

3. Tubo de pirex de diâmetro externo • e x t « 6mm 
i 

4. Blindagem eletrostática (foi utilizada blindagem de 

cabos coaxiais). 

1 5. Tubo de pirex de diâmetro externo • e x t * 3mm 

Além dessas características, o comprimento £ deve ser 

tal que -v— » 10 (razão de aspecto), para que os efeitos de ponta 

sejam desprezíveis. (Veja Fig.IV-7) 

IV. 4b - Dimensionainento do Anaiisador Eletrostático de Energia 

O anaiisador eletrostático (Fig.IV-8) 

1. Abertura circular ca janela S 

Essa abertura deve ser grande:, o bastante para que o flu 

xo de corrente seja detectado; e suficientemente pequena tal que 

.• J— < 1 (onde A. é a área da abertara e A. ** a área total efe 
ATeff j t e f f 

tiva do corpo), para que os efeitos de borda sejam desprezíveis. No 
Ai caso, a abertura tem um diâmetro de 6mm e a razao . J— « 0,36. 

*Teff 
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2. A grade Gl ê uma Milha de aço inox, com abertura de 

0,131om, área total de ?32,73mn e ire* xotai efetiva 

de 73,54nn . A valha foi escolhida I^vanoo-sa «J* con

ta o que foi discutido na secçâo III.3.2. Ea faixa de 

trabalho, o contpziwento de Debye varia entre 

0,4mm < *D < 0,53mm (Eq.4.1). 

3. A grade G2 também é una nalha de aço inox, com abertu 

ra de 0,328ma, árec total de 132,73mn e área efetiva 
2 

78,54mm . Foi escolhida una grade de abertura Maior 

pois, como foi discutido na secção 3.2» a grade G2 

pode diminuir da até du*s ordens de gramdesa a densi

dade de partículas. A distância entre as grades ê de 

l,0nm. 

2 
4.0 coletor e de cobre com área igual a 907,9mm . (A á 

rea efetiva deve ser maior ou igual ao da grade 32) 

5. Isolantes: Os anê.*s de isolanento entre as grades, co 

letor e a' janela (Fig.IV-8) e o revestimento do copo 

são de Teflon de 0,5mm de espessura. 

6. O copo cilíndrico 3e aço inox tem diâmetro interno de 

18nro e 1 Orara de altura. Na base do copo há uma abertu

ra de 5mm de diâmetro por onde passam os fios de co 

necção das grades, da janela e do coletor. 

7. Haste de aço inox com 5mm de diâmetro por 100mm de 

comprimento. Esta é fixa na base do copo para possibjL 

litar a movimentação da "Faraday Cup". 

8. Tubo cc cerâmica de 30mm de comprimento com 4 furos. 

Esse tubo tem a função de isolar a haste cos fios de cobre. 
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9. Os fios utilizados na conecção dos componentes da *Fa 

raday Cup" são de cobre com secção $ = 0,5mm. 

Utilizando-se a equação 3.2 e os dados da grade G2 

r = 0,18mm (raio do fio de malho) 

a » 0,328mm (abertura da malha) 

d = 1,0mm (distância entre as grades 

obtém-se: 

«•2 " 6'7« I1 * 5<*pv | 

ou seja, o ripple do potencial devido aos orifícios da malha é de a 

penas 6,7% do potencial aplicado na mesma. 

IV.5 - Obtenção da curva característica 

A curva característica foi obtida, ponto a ponto, ou uti 

lizando-se a varredura, obtendo-se assj.m uma curva contínua com o 

auxilio do registrador. A função de distribuição foi obtida utilî  

zando-se computador. 

As características do circuito de varredura são: 

Duração da varredura: 20-4Os 

Amplitude : 0-140V ou -70V - +70V 

Fonte de alimentação: Bateria 

Medida de corrente : Conectou-se nos bornes do registry 

dor uma resistência de 5,58 Kft, pa 

ra gue fosse possível ser medida 

correntes, isto devido ao fato do 

registrador medir apenas tensões. 
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CAPITULO V - DISCUSSÃO E RESULTADOS 

A parte fundamental deste trabalho consistiu na confecção 

de um Analisador Eletrostático do tipo Faraday Cup, e respectiva a_ 

valiação de seu desempenho. Os detalhes construtivos do analisador 

estão descritos em capitulo anterior, e correspondeu à sua montagem 

final, utilizado quando de diagnósticos na região da colune posit .i 

va homogênea de uma descarga gasosa. Os resultados desta utilização 

são apresentados a seguir, englobando a determinação de distribui -

ção de energia para ions e elétrons; obtenção das temperaturas res

pectivas, e também do potencial de plasma na região em que as medi_ 

das foram realizadas. Também fazem parte deste trabalho, um estudo 

do comportamento do analisador para diferentes condições de descar 

ga, e a comparação dos resultados por ele obtidos com os de uma Son 

da Eletrostática existente no Laboratório. 

V.l - Condições Experimentais 

As condições de descarga e de posicionamento da sonda 

foram descritas em capitulo anterior, sendo que abaixo, temos um re 

sumo de suas principais características: 

Distância entre eletrodos: (30,0 - 0,5)cm 

Corrente do circuito: (300 - 0,5) pA 

Pressão das descargas (variável entre os limites 

-Pressões elevadas: (120 ~ 5) mtorr. 

-Pressões baixas: (60 - 5) mtorr. 
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Tensão do circuito (variável de acordo com a pressão da 

descarga): 

-Pressões elevadas: (800 - 50) V 

-Pressões baixas: (550 - 50) V 

Posicionamento do Analisador Faraday Cup: 

-Distância ao Anodo: (5,0 - 0,5)cm 

-Distância ao cent:-. d«_ tubo: 12,5 - 5)cm 

Gases utilizados:.Ar e mistura de Argônio e Ar. 

Os limites de pressão foram determinados tanto pela já 

nsncionada instabilidade da descarga nestas condições, quanto pelo 

fato de os resultados obtidos com o analisador tomarem-se de análi 

se mais difícil. Tal dificuldade provém de se tornar reduzida - em 

pressões altas - a coleção de partícula pela Faraday Cup, tornando 

menos definidas as curvas características então obtidas. A Fig.V.l 

dá uma bo« idéia deste efeito, apresentando as curvas obtidas para 

120 mtorr e 6£ mtorr, onde se nota que a inclinação da curva se 

torna menor e mais difícil de ser definida para pressões altas. 

A diminuição do número de partículas coletadas para pres_ 

soes elevadas pode ser entendida como conseqüência de fatores como 

diminuição do seu livre caminho médio, aumento da concentração de 

cargas espaciais, e o acúmulo de partículas junto â janela de entre* 

da do analisador. 

0 deslocamento do analisador em relação a posição apresen 

tada acima, permitiu que se observasse uma diminuição da corrente co 

letada, quando do aur.ento da distância em relação ao anodo - corres_ 

ponde à região de luminosidade mais fraca da coluna homogênea,e por 
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Curvas características para: (a) 60 mtorr (pressão baixa) 

(b)120 wtorr (pressão alta) 
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tanto com menor densidade de partículas carregadas. 

Outro fator que definiu este posicionamento fixo em reli* 

ção ao anodo foi a possibilidade de comparação com medidas realiza» 

das com uma Sonda de Langmuir em descargas deste tipo 

Já a posição radial do analisador foi fixada tendo em vi£ 

ta que: 

-a sua introdução para regiões mais internas provocaram 

perturbações significativas das medidas realizadas, e da 

própria descarga. 0 analisador chega a tornar-se o anodo 

da descarga, obtendo-se então resultados, por exemplo,de 

* até 20 eV para a temperatura dos elétrons. 

• -a sua colocação em regiões mais externas provoca sensi -

, vel diminuição da corrente coletada, sendo que logo se 

torna impossível qualquer leitura com o registrador XY . 

' Isto pode ser entendido'-se lembrarmos que a densidade de 

- . partículas cai ã medida que se tomam posições mais exter 

nas do tubo, e também pelo fato de que sendo pequeno o 

livre caminho médio das partículas, o posicionamento do 

analisador muito distante da borda radial da coluna limi 

ta o número de partciuias que ultrapassam a distância que 

os separa. 

V.2 - Curvas Obtidas 

Inicialmente, apresenta-se a curva característica de cor

rente no coletor em função de tensão aplicada ã grade discriminado-

ra, e as diversas partes que a compõe. 
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(a) 

(b) HA) A 

(b) 

KAH 

B 
r 

B 

la) 

<t>(V) 

0(V) 

Fig. v-2 - Representação esquema 

tic da curva característica ob 

tida para o an^lisador Fir^day 

Cup. 

A 

B 

C 

Corrente de saturação de icns; 

Crescimento exponencial; 

Corrente de saturação de ele 
trons "" 

Ca) quando de detecção de e-

letrons 

(b) quando de detecção de ions 

Esta ê a curva experimentalmente obtida para ions (b) e e 

letrons <*) diretamente em um regi.strador XY. o erro preponderant! 

deste esteio do trabalho corresponde âs oscilações da pena do re 

gistrador em terno de cada ponto que compor a curva final obtida.As 

sim, o que se obtém é um traço de largura não desprezível, a qual 

é então tomada como imprecisão da medida realizada. 

A análise da curva (ajuste de derivada, a temperatura^tc.) 

foi feita por meio de um programa computacional de ajuste, A inser

ção dos resultados experimentais - curvas - se deu por meio de lei

tura ponto a ponto ao longo de cada curva (total de 80 pontos) . Se 

rá feita em detalhe uma análise completa para as condições experi "-

mentais abaixo, sendo que os resultados subsequentes são obtidos de 

maneira totalmente análogas. 
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Gás da Descarga: 

Pressão da Descarga: 

Tensão da Descarga: 

Corrente da Descarga: 

Argõnio • ar 

(60 * 5) mtorr 

(800 1 50)V 

(300 í 0,5)yA 

As Figs. V.3 e V.4 representam as curvas obtidas experiaen 

talnente para ions e elétrons. 

300.0 

240.0 

. tÕO.O 

< 

é 120.0 

60.0 

CO 
-60.0Í 

1 

Ar Argõnio 
lon 
P» 60mmtorr 

• 

-68 -42 

<$>(V) 

-18 *6 

Fig. v-3 - Curva para ions 
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Pig. V-4 - Curva para elétrons 

Como é suposta uma distribuição Maxwelliana de temperatura 

tanto para ions como para elétrons, toma-se a região de crescimento 

exponencial destas curvas, e colocam-se os dados corresponientcs em 

usa escala logaritmica para a corrente. Deste modo, o coeficiente an 

guiar obtido determinará a temperatura de ions e elétrons (tomando -

se respectivamente as curvas das Figs. V-5 e V-6i 

T m —2 
Ai,e Ktgo 

= 11600 (em K e l v i n ) 
tgo 

(5.1) 

Derivando-se (em trabalho computacional) as curvas origJL 

nais V-3 e V-4, obtém-se uma curva .que é proporcional á função de 

distribuição. Novamente por processo computacional, procura-se ajus-

75-



tar una distribuição Maxfc^lliana aos pontos obtidos desta derivação» 

tendo tal distribuição coeficientes a determinar: 

f(x) = A^-A,) exp(-A2(«-A3) *rv "3 

sendo que; 

i J.~ * * .3/2 
Al a Un Í2ÍKT) 

A2 Z
 "TÉT" 

A 3 S * p 

As curvas assia obtidas estão apresentadas adiante 

40.0 

32.0 

^ 24.0 

- § 160 

8.0 

0.0 

-8.0 

P«60mmtorr 
Ar Argõno 

r- lon 

T T 

-42 -18 •© 

0(V) 
Fig. V-7 - Resultado da derivação aplicada à 

curva original V-3 (pontos com barras de erro) 

e do ajuste da distribuição (linha contínua) 
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Fig. V-5 - Gráfico em escala logaritmica 

da região central da curva para ions (V-3) 
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Fig. V-6 - Gráfico era escala logarítmica 

da região central da curva para elétrons 

(V-4) 
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Fig . V-8 

A determinação do potencial de plasma pode «er feita por 

. e l o de leitura direta a partir deste» doi» último» gráfico», poi . e 

le corresponde ao pico da» Maxwelliana». Obtêm-»e: 

Curva para ions: *p - (-3° ~ 5> v 

Curva para elétron»: *p • C-29 - 5)V 

A repetição deste procedimento para todo» os resultado» ob 

tido» seria tediosa. Decidiu-se então apenas colocar os resultados 

obtidos, juntar; ,ntc con apenas uma curva característica obtida para 

cada condição da descarga. 
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V.2.1 - Gás da Descarga: Argônio + ar 

Pressão da Descarga: (120 - 5)ratorr 

Tensão da Descarga: 550V 

Corrente da Descarga:(300 * 0,5)yA 
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T, • 2.9 eV 

T = 3.4 eV 
e 

Op = -31 V 

V.2.2 - Gás de Descarga: Ar 

Pressão da Descarga: ( 60 - 5)mtorr 

Tensão da Descarga: (800 - 50)V 

Corrente da Descarga: (300 * 0,5)pA 
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Fig. V-10 - Curva característica para elétron 

T. * 7,0 eV 

# p * -29 V 

V.2.3 - Gás de Descarga: Ar -

pressão da Descarga: (120 - 5) mtorr 

Tensão da Descarga: (550 - 50) V 

Corrente da Descarga: (5,0 - 0,5)pA 
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V.3 - Comentário Geral sobre os Resultados 

Um fato bastante importante quando da determinação da tem

peratura de elétrons e ions a partir de curvas como as das Figs. 

V-5 e V-6 é a própria maneira como se determina qual a reta tangente 

aos pontos que constituem a região de crescimento exponencial (antes 

da saturação superior) . 

Isto porque existe uma certa dispersão dos pontos, o que o 

briga a adoção :•• ur. critério para que se fixe determinada inclina -

ção como api opi-j..'.:•». O critério adotado é baseado em uma evidência ex 
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perimental. 

O ponto correspondente ao potencial «le plasma na curva '-«-

racteristica, corresponde a uma brusca tranrição d> crescimento ãu 

corrente - ele se torna menos acentuado. 

Esta característica não é particularmente evidente nas cur 

vas apresentadas como resultados de trabalho computacional pois tais 

curvas são apenas seqüências de pontos interligados. Experimentalmeii 

te entretanto, esta transição é bastante visível, e fixa cm valor a_ 

proximado para $ p = 6 . 

Por outro lado, a região de saturação apresenta uma âire_ 

cio bem definida, com pequena dispersão entre os pontos que compõem 

o patamar. Assim, ela constituiu uma base mais segura para uma análi

se experimental, do que o alinhamento por vezes precário de pontos 

na região de crescimento (principalmente próximo a $ ) . 

•o que se faz então é traçar a reta de saturação e sobre £ 

lã assinalar o ponto correspondente a <f> (veja V.5). 

E, por este ponto $ , traça-se a reta que englobe o maior 

número de pontos da região de crescimento, cuja inclinação fornecerá 

a temperatura (de ions ou elétrons). 

Este processo de ajuste tem como resultado tornar o valer 

de +p uma grandeza que praticamente determine a inclinação da reta a 

analisar - e portanto a temperatura. Isto trará certas conseqüências, 

como será visto a seguir, quando da comparação dos dados obtidos com 

o analisador Faraday Cup e aqueles obtidos com uma sonda de Langmuir. 

V.4 - Comparação com Medidas de uma Sonda de Langmuir 

Inicialmente, note-se que a Sonda de Langmuir permite que 

se obtenham resultados apenas para a temperatura de elétrons. 0 àetã 
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Ihanento de como são feitas as medidas, e a análise de resultados c 

apresentado extensivamente e-n outro trabi.lho . í-vi apenas vai 

-se notar que o processo de determinação de temperatura segue pa£ 

sos análogos àqueles detalhados no item anterior, a partir de uma 

curva característica como a da Fig. V-13. 

P=70mmtorr SONDA 
I «03 MA 
T*800V 

I (nA)x90.09 

J I -L 

4XV) 

1 i " T i » 
40 -35 -30 -25 -20 -15 

• 

L_ 
-10 

_ 

i 

-5 

-

9 

7 

l 

Pig. V-12 - Curva característica da Sonda de Langmuir 

para uma pressão de 70 mtorr; descarga em ar. 

Assim, novamente tem-se uma certa dependência do ângulo de 

inclinação da reta analisando, com o valor de $ 0 estimado a partir 

das condições experimentais. 

Os resultados obtidos para duas pressões de operação limî  

te estão apresentados a seguir. 
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V.4.1 - Gâs da Descarga: Ar 

Pressão da Descarga: t80 * 5)mtorr 

Tensão da Descarga: (800 - 50)V 

Corrente da Descarga: (300 - 0,5)yA 

Te = 6,2 eV 

•p = -30 V 

V.4.2 - Gás da Descarga: Ar 

Pressão da Descarga: (100 - S)mtorr 

Tensão da Descarga: (550 - 50)V 

. Corrente da Descarga:(300 - ' ' "* 

A figura V-13 apresenta uma comparação entre os resultados 

obtiâos com ou dos diferentes analisadores de energia. 
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Nestas figuras note-se a influência da maneira como foi 

feita a análise dos resultados experimentais. 0 valor de +Q cerres-

• onde ã transição entre a região de crescimento e a de saturação é 

aitoximadar.ente o mesmo para os dois analisadores - ê uma estimeti-

va. Por isto, a diferença entre os resultados para o potencial de 

plasma é menor do que aquela observada para a temperatura de ele_ 

trons. Isto poxque, como mencionado, o ajuste da reta de crescimen

to é feito com base em $ , conjuntamente com os pontos restantes -

com grande importância dada a $ . Os ajustes, tornam-se então dife

rentes principalmente quanto à inclinação - e portanto ã temperatu

ra. 

Entretanto, ainda assim, verifica-se que as medidas de * 

temperatura obtidos com o analisador Faraday Cup são sempre menores 

do que as obtidas com a Sonda de Langmuir. Isto parece ser portanto 

uma característica constante das medidas realizadas. 

Estima-se que as medidas realizadas para a temperatu

ra de elétrons com a sonda de Langmuir utilizada são cerca de duas 

a três vezes superiores ao valor real. Isto é uma indicação de que 

as medidas realizadas com o analisador Faraday Cup sejam mais próxi. 

mas do valor real. Entende-se este melhor desempenho como resultan

te de que a tensão discriminadora no analisador Faraday Cup não é £ 

plicada sobre o coletor, mas sim sobre a grade 62 discriminadora . 

Não se estabelece assim um vinculo entre o coletor e a discrimina 

ção das partículas, que é prejudicial no sentido de poder provocar 

certo acúmulo de cargas. Já para a Sonda de Langmuir simples tal 

vinculo existe, como pode ser visto na Fig. V-14. 
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I 

-SONDA 

Fig. V-14 - Representação esguemática do circuito 

de uma Sonda de Langmuir simples. 

V.5 - Diferença entre Gases 

Observou-se diferenças entre aspectos qualitativos gerais 

das descargas, como o fato de a coluna positiva homogênea nas des_ 

cargas em Argõnio ser mais extensa do que no ar, ou a menor estabi

lidade e maior luminosidade desta última em relação â primeira. Po 

de-se supor que isto decorre de termos no ar uma mistura de dive£ 

sos gases, sendo o Argõnio um gás nobre, onde ocorrem ionizações em 

menor número. 
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Um aspecto quantitativo interessante está apresentado na 

Fig. V-15, em que temos os valores de temperatura de elétrons em fun 

cão da pressão para descargas nestes dois gases. 

Note-se ser a temperatura eletrônica sempre inferior nas 

descargas em mistura de Argônio e ar do que no ar puro. Supõe-se es_ 

tar esta diferença relacionada ao fato de a massa atômica do Argô 

nio ser maior do que a massa do Nitrogênio (que compõe o ar): 

Argônio = 40 u.m.a. > *8 = Nitrogênio 
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VI - CONCLUSÃO 

O Analisador do tipo Faraday Cup mostrou ser de fácil cons 

trução e operação, apresentando boa desempenho quando realizado med_i 

das en regiões da periferia de uma coluna do plasma - desde que não 

excessivamente longe dele. 

A tentativa de se melhorar a sensibilidade do aparelho to 

mando-se uma resistência de carga maior junto ao coletor é impossihi 

litada polo fato de o registrador XY - onde será feita a leitura de 

tensão - ter uma resistência elevada porém finita. Obteve-se um de 

sempenho para resistências de carga até 6 Kohms. 

A inserção do Analisador para regiões muito internas da 

descarga é prejudicial ã própria descarga. Entretanto, ele pode ser 

inserido até aproximadamente as mesmas regiões que uma Sonda de Lang 

muir, sendo que esta portanto não apresenta vantagens neste aspecto. 

• Deve-se mencionar que o Analisador do tipo Faraday Cup é 

superior em relação ã Sonda, nos seguintes aspectos: 

-Permite a obtenção das curvas de distribuição c'e velocida 

des para ions; 

-As curvas características obtidas são em geral melhor de

finidas ; 

-Ê possível a realização de medidas com partículas de ãl 

tas energias, que normalmente danificam as sondas devido 

à reduzida superfície das mesmas (a superfície de um Ana

lisador é da ordem de 100 vezes superior). 

-Em medidas para regiões exteriores â coluna, a correnteco 

letada pelo Analisador tem valor mais elevado do que aque 
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Ia coletada por uma so~da, permitindo medidas mais precisas, de re 

giões externas. 

Não houve oportunidade para que se utilizasse este diagnôs 

tico no interior do Tokarcak. Entretanto, o Analisador foi desenvolvi 

do, podendo portanto ser utilizado. A realização de Medidas no inte

rior do Tokanak, a busca de resultados para descargas em outros ga 

ses e a procura de ura sistema mais eficiente de aquisição e análise 

te dados, são trabalhos a serem dssenvolvidos a partir deste. 
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APÊNDICE 1 

CALCULO DA DENSIDADE DE CORRENTE DE "CHILD-LANGMUIR" 

Consideremos o problema em que partículas de carga -q e 

•assa m, se movem na região limitada por duas placas paralelas A e 

B, entre as quais existe uma diferença de potencial (Fig.Al-I). Supo 

nhaaos que as partículas são emitidas de A coa velocidade nula, m a 

nalisenos seu movimento. 

rig. A1-I - Perfil de potencial entre duas placas 

paralelas infinitas. 

onde 

A equação para a Força de Lorentz fornece: 

dV 
3t * -b( E • V • B) (Al.l) 

b » q/m 
-*• , 

E - campo elétrico entre as placas 

B - can.po magnético entre as placas 

Para a partícula sujeita a um campo eletrostático em ape 

nas uma c!i:v.-nr,âo, ̂  caução so reuwz a; 
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dV, z 
at °6z -DE. (Al-2) 

Podemos escrever quês 

r s v ——— 

TF vz dz 
(Al-3) 

Substituindo (Al-1) en (Al-2) e integrando-o: 

8 

V *(Z) « -2b V*)d2 

seja (suporão • (0) « 0): 

VZ> 2b #(Z) 
1/2 

(Al-4) 

Supondo uniforme a densidade de corrente entre as placas, 

então a densidade de partículas n(z) pode ser escrita cono 

»(*> - jo V(Z) 

.ou seja 

n(z) . jo 2b * (Z)| . (Al-5) 

Pela equação de Poisson teremos então: 

d2<fr (Z) J£_ 
âz ( 2 b ) 1 / 2 £ 

<M«) 
1-1/2 

(Al-6) 

Supondo -̂ ~ (v) * 0, chega-se então as 

2 .3/4. . jo1/2Z 

I * m - 7Ta/4^ i/2 (2b) 
(Al-7) 
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Sendo d a distância entre as placas A e Bf obtenos para t 

densidade de corrente de "Child-Langmuir*: 

3/2 
jo * 7,6 x 10~2 £-3- ÍA1-8) 

2 

jí e dado em A/cm 

lit é energia dos elétrons em XeV 

At ê dado em cm 
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flfmSfirfflS* » 

FORMAÇÃO DE CARGAS ESPACIAIS MO INTERIOR DO ANALISADOR I» 
PARTÍCULAS 

O acúmulo de partículas con determinada carga» em certas 

regiões no interior de un analisador do tipo "Faraday Cup", pode 

provocar distorções nas medidas que sío realizadas. Vai-se analisar 

• seguir as condições para »B gunis ocorre tal acúmulo. 

Tem-se como equações básicas (em uma dimensão ) t 

dx 

^ x 
x dx" 

-4* ne % 

ZeE 

(A2.1) 

(A2.2) 

J • ZeV.n (A2.3) 

fcV.. mV. 
eè • -g- (A2.4) 

% número de carga àa partícula considerada 

V velocidade da partícula na região para x • 0 (F.tg*A2-l) 

J densidade de corrente (constante) 

Supõe-se um feixe de partículas incidindo com velocidade 

V_, em uma região onde há um potencial <Mx) como apresentado na Fig. 

A2-1. Este potencial c provocado pelas cargas espaciais que existem 

na região entre 0 e d. 
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4K0) 0(d) 
X-0 X-d 

6» Pgradt 
2*grode 

Fig* A2-1 

Combinando as equações (A2-1) e (A2-4), pode-se obter: 

d2U 
(1-U) TTí (A2-5) 

em que lançou-se mão das grandezas adimensionais ü e S definidas 

port 

U 
2»(x) eZ 

BftT 

<A2-6) 

<A2-7) 
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âp sendo o comprimento de Debye. 

Ilea primeira integração d» s deis membros da equação U2-5* 

leva *t 

&)2 4 ICJ • {1 - ü) 1/2 CA2-») 

Integrando novamente: 

Cx • (1 - 0) 1/2 
1/2 

2C, - tl-*J) 1/2 « 3/2S + C2 

CA2-») 

C«f C 2 duas constantes de integração. 

Os pontos em que x«0 e n«d correspondem respectivamente ã 

grade de entrada e ã grade dlseriminadora. A condição para. que uma 

partícula entrando com velocidade VQ no interior do analisador ul 

trepasse ft grade discriminadora e seja coletada, é que no máximo o 

potencial em x«d seja igual á energia cinética Ec«l/2m VQ . 

Portanto, as condições de contorno são: 

ü(0) . 0 ÍA2-9) 

«(-,-) - 1 (A2-10) 

II {X£ ' ° (A2-11) 

Aplicando estas condições de contorno em (A2-8) e (A2-9) 

obtém-sei 
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Cx « O (A2-12) 

C2 > -1 (A2-13) 

Retomando a equação (&2-9) para S * •$-, encontra-se que: 

d » § Xp (A2-14) 

Bsta é a distância máxima entre as duas grades para a 

•sal, em uma determinada configuraçro, uma partícula COM velocidade 

V- mfe é refletida antes éc «cingir a posição x-d. Portanto* para 

qne não ocorra esta reflexão - cpi* provocará a formação de cargas 

especiais no analisador - é necessário quês 

d < ^ XD Ü»2-15i 

Isto estabelece um limJ.te para a densidade de elétrons em 

que um analisador pode ser utilizado, uiaa vez que o comprimento de 

Debye está relacionado a esta densidade. Utilizando (A2-14) e subs

tituindo os fatores numéricos apropriados: 

nn » 2,5 x IO8 5L_ (A2-16) 
2 2 
Z à 

t 

W - energia cinética dos elétrons em KeV. 

d - distância entre grades em cm. 

98 



A»£WICE 3 

TEORIA CINÊTICA 

h naioria dos fenômenos en fisica de planas pode ser ex 

plieada en ternos de um modelo coletivo bastante simples, que é ume 

emiieaç&o da teoria de mecânica dos fluidos. Entretanto, este trata

mento ê inadequado para a deteminaçâo das características do compor 

lamento das partículas do plasma, una voa que se* considera apenas o 

movimento de elementos de fluido. 

Maiores detalhes destas características podem ser obtidos 

ati«vè* da teoria cinética, onde se considera o plasaa composto por 

diferente? espécies de partícula, com cada espécie possuindo ume dis 

tribuicão de velocidades. 

Se tais destribuições foram Haxwellianas, pode-se especifi 

céWlas em ternos de uma única variável. 

* -a temperatura T para cada espécie-

Obviamente e portanto, a obtenção de uma distribuiç.io 

f«( v) será tanvo melhor definida quanto por mais tempo o plasma par 

manecer em equilíbrio térmico durante uaa experiência'3*'. 

A3.1 • Distribuição Haxwelliana de Velocidades 

A partir de considerações a respeito da energia das molécu 

l*s de um gás, pode-se chegar â forma da distribuição Haxwelliana 

de velocidades, para as partículas a uma temperatura T. 

Vamos considerar um gás constítuiudo por moléculas de nuvs 

se m denotando a posição e o momento de seu centro de massa por r e 

P respectivamente. 

Supondo a ausência de campos externos (elétrico, gravita, 
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vitecional) a energia de usa molecule é dada por: 

E . - 4 ^ — • B1** CA3-1) 

'•̂ S111 - energie cinêtica do centro de nesse 

- energia interna da molécula, designando a energia de rota

ção e vibração en relação ao centro de nessa para gases no 

noa tônico», B*11*. 0 

Se o gás for suficientemente rarefeito de nodo a poder 

ser considerado ideei, concluímos que: 

- a energia devida a interações entre moléculas ê despre

zível, e (A3-1) não depende da posição r; 

- pode-se utilizar un trataner ' •. "- <*ico para o novinen-

to-do centro de nessa das moléculas, considerando-as cono entidades 

distingui: veis. 

O estado da molécula pode então amx descrito especifican

do-se a posição e o nonento de sea centro de nesse, bem cono seu •* 

tedo de energia interna, A molécula ocupa um elemento de volume no 

espaço de fase, dado por 

d3 r d3 # - dx dy dz dP dP dp 
n jf e» 

em torno do ponto ( r , ? ) . 

Já o seu estado de energia interna, obtido a partir da me 

cínica Quântica, pode ser especificado por um índice %, correspon 

dente â energia 

int int 
e * es 
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Feias considerações feitas» as Moléculas constituem um 

est equilíbrio térmico, obedecendo portanto a distribuições 

gaanaicas. A probabilidade de se encontrar usa Molécula corn a posi

ção autre r e r • d x, con momento entre ? e f • d# con ener-

fia Interna E^nt - é dada por: 

*,! I» li d3 r d3? * Cx ex* ( ̂ j-) expC-Scs
iBt|d3r d3f CA3-2) 

a * 
• •"ET 

O número de moléculas cujo centro de nessa possui posição 

r e r • d r, e velocidade entre 3 e V+d$ pode ser obti-

partir de (A3-2), lembrando que $ « -£-p « 

f | I, fld3 rd 3V.IP,| r, W r d3? « C,exp(=^)d3 r d3$ 
- * • • 2 «s ya-3j 

A condição de normalizarão permite a determinação dt C,: 

;r/v 
d3 r d3 V • M CA3-4) 

Supondo uma distribuição isotropics de velocidades, e uti 

Usando o fato que f ( r, V) não depende de r, obtemos* 

fim 3 / 2 

C2 « n if") .. CA3-5) 

n B -sr- - densidade do gás. 
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M portanto: 

f Cr,$> s f (VI « ntyã|a-l3/2 a - g j d3r d3^ l*5-«> 

Esta é a distribuição da velocidades da Maxwell que, na 

ausência da um campo externo, dependa apenas da temperatura e do mõ 

dalo #a velocidade V das partícula». 

A3. 2 - Distribuição segundo uaa direção 

Seja G(V IdV o número «aidio da Moléculas por unidade da 

cosi a componente x da velocidade entra V • Vx • dV 

distribuição a isotropic*, os resultados obtidos são iguais para as 

tes Vy a Vs. 

De acordo COM a definição, escrevemos: 

x' x 
GfV-)dVL « I I f | í ) d 3 ? (A3-7) 

'V 'V 
y * 

Utilizando a expressão (A3-6), a integrando obtenoss 

a 1/2 mV 2 

G(Vx)dVx - n í ^ ) exp(- -jfç) dVx (A3^) 

A figura (A3-I) mostra o comportamento de (V) que é una 

distribuição Gaussiana simétrica. Seu valor médio pode ser dittni-

nado, • verifica-se que: 

>V_.õVx * 0 (A3-9> 
x' 'x x 
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Fig. A3-I - Distribuição Maxwelliana de velocidades 

es una dimensão. 

Já V é estritamente positivo, e podemos calcular então: 

V2 

x CÍVx> Vx dx = 
KT (A3-10) 

De (A3-10) obtemos a expressão matemática do teorema da E-

quipartição da Energia: 

1 »VX - 1 KT (A3-11) 

A3.3 - 0 Módulo da Velocidade 

Seja F(v)dv o número médio de moléculas coro o roóculo | V| 

da velocidade entre v e v + dv. Como a distribuição de velocidades é 

isotrõpica, então £( V) = f (v) e podemos escrever que (Fig.A3-II) 

F(v)dv = 4-f(v)v dv (A3-12) 
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Fig. A3-II - Distribuição Maxwelliana de velocidades 

em três dimensões. 

Usando a expressão (A3-6) chegamos a: 

B 3' 2 m 
F(v)dv = 4*n (2 " ) exp<- 2lt)dv (A3-13) 

A condição de normalização v e r i f i c a - s e que: 

[ F(v)dv = n (A3-14) 
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