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máquina de plasma quiescente operando em regime pulsado, e por isso neste pe 
dido de auxílio solicitamos a compra de um sistema de aquisição de dados cons 
tituído por uma unidade de armazenamento e digitalização de sinais interface 
ada com um computador tipo IBM PC. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A máquina de plasma quiescente (PQUI) do IAP-INPE vem rea 

lizando estudos básicos em física de plasmas visando o entendimento de 

fenômenos que ocorrem em plasmas espaciais e de laboratório desde 19811. 

Ela foi totalmente construída com recursos do LAP e se presta não 

sô ã realização de pesquisas básicas, mas também ao estudo de fenômenos 

relevantes para o desenvolvimento de fontes de plasma com aplicações na 

indústria e nas pesquisas em fusão. Como exemplo podemos citar a utiliza 

ção de fontes de plasma multidipolo-magnéticas em implantadores de íons, 

propulsão iõnica, e na injeção de partículas neutras para aquecimento de 

plasmas2• Neste sentido, tem-se estudado os mecanismos de produção e 

perda de partículas carregadas de tais descargas, em plasmas formados 

por várias espécies de íons positivos e negativos. Atualmente a física 

de descargas com confinamento superficial é objeto de pesquisas visando, 

principalmente, sua utilização como fonte de íons negativos para o de se ri 

volvimento de injetores mais eficientes de partículas neutras3. 

A máquina de plasma quiescente construída no LAP-INPE es, 

tá mostrada nas Figuras 1.1 e 1.2. A Figura 1.1 mostra uma visão geral da má 

quina cuja câmara de vácuo é dividida em três seções sendo uma delas (a 

que corresponde à fonte de plasma) isolada eletrícamente das outras. A 

Figura .1.2mostra a máquina PQUI em funcionamento, vê-se,em destaque,a luz 

emitida pelo plasma durante a descarga. 

Na PQUI o plasma é produzido através de descarga termoiõ 

nica e confinado superficialmente por campos mu1 tidipolo-magnéticos. ís 

te método de produção de plasma possibilitou no passado a realização de 

pesquisas voltadas para o estudo da propagação de ondas e sóiitons acús_ 

tico-iõnicos em plasmas com íons negativos1*. Foram também realizados es 

tudos de formação de camada dupla acústico-iõnica em plasmas com várias 

espécies de íons5. Presentemente estão em curso estudos de caracteriza 

ção da descarga multidipolo-magnética. Os processos de perdas de partícjj 

Ias através dos campos superficiais são em geral estudados sob a luz da 

teoria clássica para difusão de partículas através de campo magnético. 

No entanto, plasmas quiescentes confinados superficialmente possuem alto 
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Fig. 1.1 - Vista geral da máquina de plasma quiescente, â direita a cama 
ra e seu sistema de vácuo, à esquerda font.es de tensão e cir 
cuitos medidores para produção e diagnóstico de plasma. 

Fig. 1.2 - Vista parcial da máquina em funcionamento. Note-se 
emitida pelo plasma na janela principa; dó PQUI. 

a luz 
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nível de turbulência acústico-iõnica em regiões próximas à cerca magnetic 

ca confinante, produzindo efeitos anômalos de perda de partículas6. 

Neste projeto pretendemos estudar os processos de difusão 

anômala associados ã turbulência, através da comparação entre o coefici^ 

ente de difusão medido e o coeficiente de difusão de Bohm. Para realj^ 

zar este experimento contamos com vários diagnósticos, tais como sondas 

de Langmuir, analisadores de energia e sondas emissivas, já instalados 

na máquina PQUI. Serão necessárias medidas simultâneas com os vários dia$ 

nós ti cos na máquina PQUI operando ora em regime continuo ora em regime 

pulsado dependendo da medida a ser realizada. Devido a grande quantidade 

de dados que deverá ser manipulada e armazenada solicitamos nesta propôs^ 

ta a compra de um sistema de aquisição de dados, que operará em tempo re 

ai, constituído por uma unidade de armazenamento e digitalização de s\_ 

nais interfaceada com um computador tipo IBM PC. 
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2 - OBJETIVOS 

De uma maneira geral o estudo dos mecanismos de produção 

e perdas de partículas em plasmas quiescentes confinados por campos ma£ 

néticos superficiais pretende chegar à formulação de um modelo de equiH 

brio que permita determinar a partir de certos parâmetros iniciais (cor 

rente de elétrons emitidos termoionicamente, pressão de gás neutro etc.) 

a densidade e a temperatura do plasma. Neste experimento iremos estudar 

um dos aspectos do problema, que é o da difusão de elétrons e de ions 

positivos e negativos através dos campos multidipolo-magnéticos. 

Os principais objetivos científicos deste experimento são 

os seguintes: 

a) Estudo da influência dos vários tipos de colisões de íons, ele 

trons e partículas neutras na área de perdas das cúspides do cam 

po superficial. 

b) Estudo da variação do tempo de vida e da densidade do plasma 

com a configuração de campo multidipolo-magnético utilizada. 

c) Estudo da influência de parâmetros externos como temperatura do 

catodo, corrente e energia dos elétrons primários emitidos ter 

moionicamente, pressão e tipo de gás utilizado na densidade e 

na temperatura de equiliorio do plasma. 

d) Determinação da importância relativa dos processos de transporte 

clássico e anômalo de partículas, através do estudo da relação 

entre a turbulência acústico-iônica na região dos campos multi. 

dipolo-magnéticos e o estabelecimento de processos de difusão 

semelhantes ao de Bohm. 

Os estudos realizados nos itens a, b, c servirão princi. 

palmente para melhor entender o funcionamento das fontes de plasma multi. 

dipolo-magnéticas. Os estudos do item d por sua vez, deverão proporcio 

nar uma contribuição importante para o entendimento de processos básicos 

que ocorrem em plasmas confinados superficialmente. E de fato com a medi 

da dos coeficientes de difusão anômalo e clássico será possível determj_ 
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nar o grau de influencia da turbulência acústico-iõnica nas perdas de par 

tículas através dos campos superficiais. Para efetuar estes estudos utî  

lizaremos a máquina de plasma quiescente do IMPE operando em dois regj[ 

mes. No regime pulsado será possível estimar por exemplo o tempo de vida 

de ions e elétrons na descarga, e no contínuo serão avaliados os perfis 

espaciais do nível de turbulência, da densidade de ions e elétrons, e do 

potencial espacial de plasma. 

3 - ASPECTOS GERAIS 

A difusão de ions e elétrons através de campos magnéticos 

é gerada principalmente pelo gradiente de densidade das bordas do plasma. 

No caso específico de plasmas confinados superficialmente por campos mu_[ 

tidipolo-magnéticos, gradientes de potencial e de temperatura também de 

vem ser considerados7. É importante assinalar que recentes estudos de con 

finamento superficial de plasmas produzidos por descarga termoiÔnica mos_ 

traram que a turbulência acústico-iõnica nas regiões da bainha magnética 

também pode influenciar a difusão de ions e elétrons através da cerca 

magnética6. 

A difusão dos íons na máquina de plasma quiescente é em 

parte governada pelos campos elétricos ambipolares na borda do plasma. 

Esta região é também conhecida como bainha de plasma e nela a quase - neiJ 

trai idade do plasma é localmente violada. As colisões íon-íon, íon-elé 

tron e de íons com partículas neutras, também devem ser consideradas no 

processo de difusão. 0 campo magnético superficial, no entanto, é da or 

dem de 200 gauss o que torna seu efeito soure os íons (de maior massa) 

desprezível. Os elétrons por sua vez tem massa muito menor e portanto so 

frem a ação combinada das colisões com outras partículas e to campo maçj 

nético multidipolar. Por isto neste projeto estaremos interessados inici 

almente em estudar a difusão dos elétrons através do campo superficial. 

Os elétrons emitidos pelo catodo na descarga termoiõnica, 

em conjunto com os elétrons liberados no processo de ionizacão devem se 

difundir para o anodo formado pela superfície dos imãs e pelas paredes 

internas da câmara de vácuo. Na verdade a maior parte destes elétrons po 
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de ficar confinada pelo campo multidipolar por um tempo da ordem de 300 us. 
Por outro lado uma fração menor ̂ scapa rapidamente por difusão através 
dos campos magnéticos superficiais6. A relação básica para a difusão de 
elétrons na presença de um gradiente de densidade é dada pela lei de 
Fick7, 

r?=- 0e 7*ne (3.1) 

onde re representa o fluxo de elétrons, ne a densidade eletrônica e De o 
coeficiente de difusão para elétrons. 0 coeficiente de difusão clássico 
paralelo ao campo magnético, que é o mesmo para um plasma sem campo mag 
nético, é dado por: 

De = ü (3.2) 
me ve 

onde T e é a temperatura dos elétrons, me é a massa e ve representa a so 
ma das freqüências de colisões ven (elétron-átomo neutro) e v e e (elétron-
elétron). 

Uma descrição um pouco mais realista da difusão dos ele 
trons tem que necessariamente levar em conta a presença de gradientes de 
densidade e de potencial agindo de forma conjunta na difusão dos elétrons 
através da cerca magnética. 0 gradiente de potencial na verdade está sem 
pre presente na interface do plasma com as paredes do recipiente de v£ 
cuo. No entanto no caso de plasmas confinados superficialmente, além do 
efeito da bainha de plasma os elétrons cm difusão podem gerar efeitos £ 
nõmalos na resistividade do plasma, que por sua vez geram gradientes lo 
calizados de potencial5. 

A relação básica que governa a difusão dos elétrons na 

presença de gradientes de potencial e de densidade é7: 

r"= ve ne v^V - Dev
>ne (3.3) 
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onde V é o potencial e ue a mobilidade eletrônica. A mobilidade e o coe 
ficiente de difusão estão relacionados pela relação de Einstein, dada 
por: 

e 0 e , 
»e = (3.4) 

K B T e 

o coeficiente de difusão clássico perpendicular ao campo magnético é da 
do por: 

D = _ _ Í L _ (3.5) 

•íe 
1 d + -!L te

2) 

onde u e a freqüência ciclotronica para os elétrons e T o tempo medio 

de colisões entre os elétrons e as outras partículas do plasma (T = i/v ). 

Para campos magnéticos altos ou mesmo para plasmas pouco colisionais va 
le dizer que ̂ le^e

2 >5, 1 ou seja, 

0 a KB T e me ve (3#6) 
1 e* B2 

A freqüência de colisões ve é a soma das colisões de elétrons com ions 
(vej) e de elétrons com partículas neutras (

v
en)» no entanto v . é predo 

minante e é responsável pela difusão dos elétrons frios^13'. Neste caso o 
1/2 

coeficiente de difusão sera proporcional a Te como comprovado expe 
rimentalmente na máquina PQUI6. No entanto o valor numérico obtido pa 
ra DL é bem maior que o previsto pela teoria clássica. Estas discrepancy 
as já foram observadas em outros experimentos e são hoje atribuídas a uma 
difusão anômala causada pela presença de turbulência na região onde exis 
te o gradiente de densidade. Uma aproximação semi-empírica para a difusão 
turbulenta de elétrons pode ser dada pelo coeficiente de difusão de Bohm 
dado por7: 

np .
 KB Te (3.7) 
16 eB 
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Este coeficiente de difusão é proporcional a l/B enquanto o coeficiente 

de difusão clássico é proporcional a ./2>z. E de fato o valor de Dg é ob 

tido assumindo-se que a turbulência aumenta a freqüência eficaz de colj^ 

são para "> /16. Apesar de sua aparente simplicidade o coeficiente de dî  

fusão de Bohm é usado para correlacionar observações feitas em diversos 

experimentos8. 

Estudos teóricos posteriores ao de Bohm mostraram como as 

flu+uações no plasma estão associadas com a difusão anômala. Miyamoto9 

por exemplo utilizou um modelo de fluidos onde as perturbações na densi^ 

dade e na velocidade das partículas do plasma são discretizadas por ter 

mos de lâ ordem. Um tratamento mais rigoroso foi dado por Ichimaru10, que 

utilizou a teoria cinética para calcular coeficientes de Fokker-Plank pa_ 

ra plasmas em equilíbrio termodinâmico. 0 coeficiente de difusão é obti_ 

do a partir de integração no tempo e no espaço sobre a média dos campos 

elétricos associados ã turbulência. A partir destes cálculos ele mostra 

que o coeficiente de difusão anômalo para o caso t;n que [(1 + Te/T<) 

((d-e
2/<dre

z)]»l, é dado por: 
ce 

DI=_L -L (Te Ti)
1/ 

32* eB 
1+Ii 

V 
In mj (3.8) 

onde Te, T^, me, m^ são as temperaturas e as massas de elétrons e ions 

respectivamente. 

A expressão para D* é válida pan* flutuações com frequêii 

cias menores que a freqüência eletrônica de plasma. Nesta faixa é possj^ 

vel excitar as instabil idades de Bunema.i, e a acústicc-iônica parece ser 

a principal responsável pelo processo de transporte anômalo queseobser 

va na difusão através da cerca magnetic6. Para realmente comprovar esta 

relação são ainda necassários vários escudos que serão realizados a par 

tir da instalação de uma cerca magnética capaz de variar o campo magnétj. 

co superficial. Os parâmetros da descarga termiõnica (corrente de ele 

trons primários, pressão e tipo de gás) e os parâmetros do plasma (densj_ 

dac:. potencial de plasma, temperaturas de elétrons e de ions) também se 

rão variados de fr-ma a comDarar os coeficientes de difusão medidos com 
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os calculados a partir da relação (3.8). 

0 plasma gerado pela máquina de plasma quiescente é ideal 

para este tipo de estudo pois o nível de ruído na produção do plasma é 

pequeno. Além disso, ela pode operar em regime contínuo ou pulsado com 

perfil temporal de corrente de descarga ajustável. A máquina PQUI e os 

diagnõsticosque serão utilizados neste projeto serão descritos a seguir. 

4 - DESCRIÇÃO DA MAQUINA DE PLASMA QUIESCENTE 

A produção volumétrica de plasma quiescente através de descar 

ga temoiônica foi originalmente desenvolvida nos laboratórios de física 

de plasmas da Universidade da Califórnia em Los Angeles11. Estas máqui^ 

nas eram voltadas para estudos básicos como a propagação de ondas em plas_ 

mas, devido ã ausência de campos macroscópicos na região experimental. A 

facilidade de produção e controle do plasma, e o baixo nível de ruído tor 

naram possível a deteção de sinais de pequena amplitude como é o caso dos 

sinais devido a ondas acúsüico-iônicas12. 

A Figura 4.1 mostra um esquema da máquina de plasma quiescentei 

o plasma é produzido através do bombardeio eletrônico de um gás neu 

tro no interior da câmara de vácuo operando em pressões da ordem de IO"** 

mbar. A descarga é obtida a partir de uma corrente Que passa através de 

um conjunto de filamentos ligados em paralelo. Esta corrente os aquece 

por efeito Joule e um número significativo de elétrons dos filamentos a 

quecidos terá energia superior à função trabalho do metal (4,5 eV para o 

tungstinio), ocasionando a expulsão destes elétrons de sua superfície, 

(emissão por efeito termoiônico). Estes elétrons, também chamados ele 

trons primários, são acelerados por um campo elétrico localizado entre os 

filamentos e as paredes do recipiente. Este campo fornece aos elétrons a 

energia necessária para ionizar por choque os átomos do gás neutro. Os 

gases utilizados na máquina são em geral nobres, isto é, são inertes (não 

reagem quiniicamente) e possuem grande seção de choque, como é o caso dos 

gases A, Xe. 
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Para aumentar a eficiência de ionização sem alterar as pro 

priedades macroscópicas do plaslia quiescente da região experimental, e 

necessária a introdução de confinamento magnético superficial. Este con 

finamento 2 feito por barras de imãs permanentes alinhadas ao longo da su 

perfTcie interna do recipiente de vácuo da máquina PQUI, como mostrado 

na Figura 4.2. Os imãs são de ferrita devido ás suas propriedades de rema 

nência e coercividade e ã sua disponibilidade no mercado nacional. Eles 

estão posicionados de forma a produzir um campo multidipolo-magnitico 

na superfície do plasma, formando múltiplos espelhos magnéticos. Com eŝ  

te arranjo é possível aumentar o número de colisões ionizantes produzi 

das pelos elétrons primários que ao invés de se perderem pelas paredes 

do recipiente após serem emitidos, são aprisionados pelos campos multidi_ 

polo-magnéticos. 

Ê possível aumentar ainda mais a eficiência de ionização, 

ou seja, a densidade final do plasma, utilizando os filamentos cobertos 

por uma camada de BaO (oxido de bário). Ela eleva significativamente a 

corrente de elétrons emitidos para uma temperatura de filamento menor que 

a do filamento simples. Os filamentos cobertos com BaO utilizados na PQUI 

foram inicialmente doados por instituições estrangeiras. Hoje porém, já 

são desenvolvidos em nosso laboratório. 

Manter a máquina PQUI funcionando em regime '•.ontinuo com 

correntes de descarga acima de 5 amperes compromete o sistema de refrig£ 

ração e não permite um controle adequado da corrente de descarga. Devido 

a isto e ã necessidade de medir o tempo de vida do plasma, desenvolvemos 

um circuito de chaveamento da descarga termoiÔnica, que está mostrado na 

Figura 4.3. Com este circuito é possível produzir um plasma quiescente pul_ 

sado cuja corrente de descarga pode ser mantida no valor constante de até 

20 ampêres por alguns mi li segundos. 
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Fig. 4.2 - Arranjo multidipolo-magnético para confinamento magnético su 
perficial de plasmas quiescentes. 



- i... -

d) 

8 x 2500UF 

350V f 1X1 

-r 

PQUI 

77 T 
5 i> 
ill 

: ILAMENTOS 

7F 

FONTE 

CC 

> 

lOmfl 

RESISTOR 

DE 

AMOSTRAGEM 

GERADOR DE 

PULSOS 

Fig. 4.3 - Circuito para pulsar a descargo da PQUI, 
Esquema geral das ligações. 



- 14 -

Abaixo estão relacionados os parâmetros típicos da máqu2 

na de plasma quiescente do LAP-INPE. 

Diâmetro 

Comprimento 

Pressão de base 

Pressão de trabalho 

Densidade eletrônica 

Temperatura de elétrons 

Temperatura de ions 

Comprimento de Debye 

Livre caminho médio 

Freqüência eletrônica 

Freqüência iônica de 

de plasma 

plasma 

0,3 m 

1,0 m 

IO"6 torr 

IO"1* torr 

IO15 m-3 

2,5 eV 

0,2 eV 

2,0 x 10"Sn 

1,0 m 

280 MHz 

1,0 MHz 

5 - DESCRIÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS 

A maior parte dos diagnósticos da máquina de plasma quies. 

cente já se encontra em funcionamento e consiste em sondas eletrostáti 

cas de Langmuir para medida de densidade, temperatura e de flutuações no 

plasma, analisadores de energia de partículas carregadas e sondas emissi, 

vas para medida de potencial de plasma12. Menção especial merecem alguns 

circuitos eletrônicos desenvolvidos no LAP-INPE que funcionam em conjun 

to com estes sensores. São eles um circuito detetor de segunda harmônica 

para medida da função de distribuição de elétrons e um circuito de deri_ 

vação e amostragem para medida direta do potencial de plasma com um vol, 

timetro simples. 

a) A sonda eletrostática de Langmuir é o diagnóstico mais simples 

de plasma e pode ser utilizado em diversas situações. Ela con 

siste em um eletrodo polarizado imerso no plasma com dimensões 

da ordem de alguns comprimentos de Debye (Figurab.l). Pode ter 

várias geometrias (plana, cilíndrica ou esférica), cujo empre 

go depende do fenômeno ou parâmetro a ser medido. Na máquina 

PQUI utilizamos predominantemente sondas planas para deteção 

de ondas, turbulência e para estimar a velocidade de deriva de 
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elétrons em difusãoi;. Para medida dos parâmetros básicos do plasma (den 

sidade, temperatura, potencial_flutuante e potencial de plasma) utiliza_ 

mos sondas cilíndricas polarizadas por fontes de tensão CC variável e 1_[ 

gadas a traçadores gráficos para a obtenção da curva característica de 

Langmuir (corrente versus tensão). 

As sondas eletrostãticas, polarizadas nas regiões de sati£ 

ração de Tons e elétrons da curva característica, também se prestam para 

monitorar o tempo de vida de Tons e elétrons em descargas multidipolo-

magnéticas transientes.A Figura 5.2 mostra um exemplo de descarga transj_ 

ente na maquina PQUI, funcionando cora o circuito gerador de descarga ter 

moiônica pulsada descrito na seção anterior. Nela vê-se claramente que o 

tempo de vida dos Tons é maior que o tempo de vida dos elétrons do pias 

ma, indicando um processo de difusão mais acentuado para estes. 

b) 0 analisador eletrostãtico de energia de partículas consiste em 

um sensor formado por um sistema de grades planas e um coletor 

em forma de disco (Figura 5.3(a). A primeira grade 61 é a grade de 

blindagem usada para bloquear o plasma. A segunda grade, discri_ 

mina a energia das partículas de interesse (Tons ou elétrons). 

0 coletor polarizado positivamente em relação ao potencial de 

plasma coleta elétrons. Quando este é polarizado negativamente 

(abaixo do potencial flutuante) ele funciona como coletor de 

Tons. A Figura 5.3(b) mostra a tTpicacurva caracter" tica para os 

Tons na máquina PQUI. Em certos casos quando há deriva de partT 

cuias faz-se necessário definir a direção preferencial das pa£ 

tTculas. Para isso a primeira grade é substituTda por uma placa 

de microcanais tornando o analisador de energia de partTculas 

direcional. 

c) A sonda emissiva para medida de potencial de plasma é essencia]_ 

mente uma sonda de filamento aquecido polarizada em relação ao 

potencial de plasma e aquecida suficientemente para permitir e_ 

missão termoiônica. A grande vantagem desta sonda é que ao co^ 

trário da sonda fria ela mede o potencial de plasma semapreser^ 

ça de impurezas comuns a superfície das sondas frias. Quando a 
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Fig. 5. 2 - Comparação entre os períodos de vida r de elétrons (a) e de 
ions (b), após o término da descarga. 
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tensão de polarização V da sonda é negativa em relação ao potencial de 

plasma V , os elétrons que deixam a sonda são coletados pelo plasma que 

funciona como anodo. Polarizando a sonda com potencial V > V , os elétrons 

que deixam a sonda retornam ao fio, tornando a emissão total nula. Ê ne 

cessário também que a queda do potencial no fio emissor seja bem menor 

que o potencial aplicado V. Desta forma é possível determinar localmente 

o potencial de plasma se a corrente de emissão tiver um valor tal que o 

potencial flutuante da sonda emissiva V, seja igual ao potencial deplas_ 

ma. 

Sendo o potencial de plasma o potencial flutuante da son 

da emissiva este poderá ser medido diretamente por um voltímetro de alta 

impedãncia (1Mtt). 0 esquema completo da sonda emissiva com o circuito de 

ativação e as curvas características são mostrados na Figura 5.4. A correri 

te que aquece o filamento da sonda (comprimento=4 mm e diãmetro=0,l mm) i 

fornecida pela rede elétrica via um variador de tensão alternada (0-250 

volts), um transformador (25V e 10A de saída) e um diodo retificador. A 

curva característica é obtida de maneira análoga ã da sonda fria, atra 

vis da varredura em torno do potencial de plasma com fontes de tensão CC 

variável. 
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6 - MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DO COEFICIENTE 

Para investigar a difusão de partículas através dos campos 

mu 1 tidipolares da cerca magnética que separa o plasma fonte da câmara al_ 

vo(Figura 4.1) utilizamos basicamente os óiagnósticos descritos na seção 

5. As sondas eletrostãticas serão utilizadas para avaliar a velocidade 

de deriva dos elétrons em difusão e os perfis espaciais e temporais de 

densidade de Tons, e de densidade e temperatura de elétrons. Oar.alisador 

de energia será utilizado para avaliar o perfil espacial de temperatura 

de Tons, e a velocidade de deriva dos Tons em difusão. A função dedistri^ 

buição dos elétrons frios em difusão será determinada pelo anaiisadorde 

energia direcional. A sonda emissiva medirá o perfil espacial de poteri 

ciai de plasma dentro e fora da bainha magnética. 

A maneira mais simples de avaliar o coeficiente de difusão 

reside no estudo do tempo de decaimento "IQ" de um plasma transiente. 

Plasma deste tipo podem ser produzidos na máquina de plasma quiescente 

utilizando o circuito de chaveamento da descarga termoiõnica mostrado na 

Figura 4.3. A sonda eletrostática será usada para medir "xD" diretamente, 

tanto para os Tons, com a sonda polarizada positivamente, quanto para £ 

létrons, se polarizada negativamente, como mostrado na Figura 5.2. 

Em relação do tempo de decaimento ou de duração V do 

plasma confinado superficialmente com o coeficiente da difusão pode ser 

avaliada de forma simplificada a partir da solução <Ja equação de difusão 

de partículas, em u;;;a caixa com paredes a uma distância "L" do centro da 

caixa. A cerca magnética sera considerada nesta aproximação como uma das 

paredes da caixa. A equação de difusão é dada por: 

4ü = D v 2 n . (6.1) 
dt 

Utilizando c método de separação de variáveis, a solução desta equação 

em uma dimensão será7: 
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n (z,t) = z am exp -D TT (ill + 1/2) 

L 
t .cos 

L 

TT (m + 1/2)2 

L 
(6.2) 

A relação entre o coeficiente de difusão D e a constante de 

temporal do plasma será então dada por: 

-1 2 

n (m + 1/2) 

decaimento 

(6.3) 

onde m é um inteiro que determina o modo do processo de difusão do plas_ 

ma para as paredes. Para encontrar o valor de m é necessário avaliar o 

perfil de densidade de plasma e ajustá-lo â solução para densidade obti^ 

da a partir da equação de difusão. 

A avaliação do coeficiente de difusão através deste mito 

do dará apenas uma idéia da ordem de grandeza do coeficiente de difusão. 

A medida mais precisa deste coeficiente deverá ser feita com a máquina 

de plasma quiescente funcionando em regime continuo. 

Medidas preliminares dos perfis de dnnsidade e temperatu 

ra eletrônica (Figura 6.1) corroboraram a previsão clássica de que a difu 

são de elétrons perpendicular ao campo magnético é preferencial para ele 

trons frios, quando as colisões entre elétrons e ions desempenham um pa 

pel importante (Di o r.2/Tei o Te"
1/2. Este fato apenas mostra que a d^ 

fusão perpendicular ao campo magnético na presença de colisões é um pro 

cesso de caminhada aleatória com tempo médio entre colisões igual a rei 

e passo com comprimento da ordem do raio de Larmor v.. 

A existência de um certo nível de turbulência acústico-iô 

nica também pode ser verificada através do espectro de flutuação na den 

sidade. Ele foi obtido com uma sonda de Langmuir ligada a um analisador 

de espectro, posicionado na região de atuação dos campos multidipolares 

da cerca magnética. Os espectros estão mostrados nas Figuras G.2U) 6.2 

(b) e 6.2(c). 
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PLASMA FONTE tn^xIO cm3) CÂMARA ALVO 
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• 4 , 0 

•2fi 

. O ELÉTRONS OUENTES 

• ELÉTRONS FRIOS 

(d) 

Z(cm) 

(b) 

Fig. 6.1 - Perfis espaciais na máquina PQUI: (a) densidade e (b) tempera_ 
tura eletrônica. 

A cerca magnética se encontra na posição z-0. 
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Fig. 6.2 - Espectros em freqüência da instabilidade acústico-iõnica de 
tada no interior da bainha magnética. 
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A avaliação teórica do coeficiente de difusão nas condj^ 

ções deste experimento tem que necessariamente levar em conta o perfil de 

potencial de plasma na região da cerca magnética. A Figura ó.3 mostra uma 

medida preliminar deste potencial feita com uma sonda emissiva, que com 

prova a existincia de um gradiente de potencial na bainha magnética loca 

lizado na borda do plasma. 

Utilizando as equações de fluido (continuidade e.nomentum) 

para elétrons é possível construir uma relação para o fluxo de elétrons 

que atravessam a cerca magnética, dada por: 

—> —> —> —> —> 

ie = ue (ne E + re x B) - De V ne (6.4) 

Se considerarmos apenas as variações ao longo do eixoz da 

máquina o coeficiente de difusão para os elétrons será dado por: 

• 1 

De(z) = n e 0 v D 
_ene(z) dV(z) + e neo V D B X ( Z ) -

 d ne(z) 
V e U ) dz KBTe(z) dz . 

(6.5) 

onde n e o é a densidade eletrônica no centro da máquina, vu a velocidade de 

deriva dos elétrons em difusão e ne(z), V(z), Te(z) e Bx(z) são respectj_ 

vãmente a densidade, o potencial, a temperatura e a componente perpendi^ 

cular a z do campo multidipolomagnético. 0 coeficiente de difusão portan 

to possui um perfil espacial ao longo do eixo z, que deverá ser calcula 

do a partir dcs perfis espaciais de ne, V, T e e B. 

0 coeficiente de difusão será então calculado utilizando 

dois métodos. No primeiro o plasma é pulsado e o va.or de D será estirrm 

do a partir do tempo de duração do plasma no período pós-descarga. No se 

gundo o plasma será contínuo no tempo, e além do valor de D será poss| 

vel também avaliar o seu perfil espacial. Para isso necessitaremos de um 

sistema de aquisição de dados constituído por um computador IBM da linha 

PC e um sistema conversor de dados analógicos em digitais. 

Uma versão simplificada deste sistema poderá ser feita com 

aparelhagem já disponível no laboratório. Possuímos um traçador gráfico 
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Fig. 6.3 - Perfil de potencial de plasma ao longo da região correspondente 
ã bainha magnética. 
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marca Hp e um osciloscõpio digitalizador marca Tektronix, que podem ser 

conectados a um PC via interface GPIB. Possuímos também um conjunto de a_ 

plicativos de nome ASfST, que poderá realizar aquisição e processamento 

de dados em um PC XT que tenha no mínimo 700Kb de memória RAM. Este si£ 

tema no entanto vai permitir coletar dados de apenas duas sondas ao mes_ 

mo tempo. Para armazenar e processar os sinais provenientes das varias 

sondas a um só tempo será necessário utilizar um sistema de digitaliza_ 

ção e armazenamento multicanal do tipo CAMAC. Este sistema no entanto te_ 

ra que ser importado, por isso propõe-se que o computador seja comprado 

de imediato pois isto permitira montar um sistema simplificado de aquisj^ 

ção de dados como mostrado na Figura 6.4(a). 

0 sistema CAMAC para aquisição de dados é fabricado pela 

Le Croy e jâ vem sendo utilizado no Brasil com sucesso em vários labora 

tõrios. 0 sistema de aquisição de dados do Tokamak TBR-1 da USP, por e_ 

xemplo, é composto por várias unidades de armazenamento e digitalização 

de sinais do tipo CAMAC. Na Figura 6.4(b) i mostrado um diagrama de ülĉ  

cos do sistema de aquisição de dados que estamos propondo para realiza^ 

ção dos estudos de difusão de partículas através de campos multidipolo-

magnéticos. 

0 Laboratório Associado de Plasma adquiriu recentemente 

um computador MicroVax 3600 que já se encontra em operação. Parte da área 

disponível do computador poderá ser usada no futuro para tratamento de 

dados da máquina de plasma quiescente. Por isso sugerimos que após a com 

pra do sistema de aquisição de dados com módulos CAMAC, seja também ad 

quirido um módulo de acoplamento em Q-bus com o computador MicroVax. 0 

esquema da interligação deste computador com o sistema de aquisição de 

dados está mostrado na Figura 6.4(b). 
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Diagrama de blocos dos sistemas de aquisição de dados propôs, 
tos para a máquina PQUI. 



- 29 -

7 - ORÇAMENTO DETALHADO 

Os equipamentos necessários para a montagem do sistema de 

aquisição de dados são os seguintes: 

1) Equipamento Nacional (13 etapa) 

- Microcomputador tipo IBM PC XT com 704Kb de memória RAM, d ú 

co rígido com capacidade de armazenamento de 20Mb, interface 

RS-232 coprocessador matemático 8087, monitor gráfico placa 

EGA e mouse. 

preço: 10.503 BTN 

- Impressora matricial de 200cps/132 colunas 

preço: 804 BTN 

- Cartão controlador 6PIB 

preço: 700 BTN 

Total: 12007 BTN 

18% de IPI: 2161 BTN 

Total Nacional: 14.168 BTN 

2) Equipamento Importado (2â etapa) 

- Sistema de gavetas com fonte e barramento padrão CAMAC modelo 

1434A da Le Croy 

preço: US$ 4800 

- Controlador de interface CAMAC-GPIB e RS-232 modelo 6010A da 

Le Croy 

preço: US$ 5900 

- Módulo digitalizador multicarial com 100Kamostras/seg, IMft de 

impedãncia e 8 canais modelo 8212A/8 da Le Croy 

preço: US$ 4600 

- Módulo de memória modelo 8800A da Le Croy 

preço: US$ 640 

- Amplificador/atenuador modelo 6102 Le Croy 

preço: US$ 1300 
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^Equipamento adicional a ser adquirido na 3§ etapa 

- Módulo de acoplamento èm Q-bus para computador MicroVax 3600 

modelo 2061 de Kynetics System com cabo de 50 m 

preço: US$ 4700 

Total: US$ 17.240 

Despesas de importação: USS 34.48 

Total importado: US$ 20.688 
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8 - CRONOSRAMA 

Como mencionamos anteriormente, já possuímos parte do equi^ 

pamento para aquisição de dados. Oe imediato necessitamos do microcompti 

tador, por isso propomos que os equipamentos sejam adquiridos de acordo 

com o seguinte cronograma: 

ATIVIDADE 

Compra do 

microcomputa_ 

dor 

Medidas 

preliminares 

com o sistema 

de aquisição 

de dados 

simplificado 

Importação do 
sistema CAHAC 
e do módulo de a 
coplamento do 
VAX. 

Realização de 

medidas deH 

nitivas e apre 

sentacão de 

resultados 

29 Sem. 89 

************* 

1Q Sem. 90 

************** 

************** 

29 Sem. 90 1 19 Sem. 91 

*********** 

t * * * * * * * * * * * * * * 

************ 

r * * * * * * * * * * * * * 

*********** 

Neste projeto estarão trabalhando três pesquisadores com 

o nível de Doutor, dois pesquisadores com o nível de mestre e um estudan 

te de pós-graduação em nível de mestrado. A lista dos pesquisadores está 

anexa a esta proposta. 
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