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R E S U M O

Neste trabalho são apresentados os resultados experimentais referentes à construção e à ava-

liação de uma estrutura aceleradora a gradiente constante e dos acopladores de radiofreqüência.

São apresentados os fundamentos teóricos para a determinação das dimensões iniciais da

estrutura aceleradora carregada a íris. As dimensões finais foram determinadas experimen-

talmente utilizando-se quatro secções de três cavidades representando a 4a , 12", 20a e 27a

cavidades da estrutura final. As correções nos diâmetros das cavidades, devido às variações de

temperatura, pressão e umidade relativa do ar, são determinadas.

Um protótipo de estrutura de doze cavidades a gradiente constante e vp = c foi construído e

seus principais parâmetros foram determinados experimentalmente, de acordo com os métodos

aqui descritos.

Dois protótipos de acopladores de radiofreqüência do tipo "door-knob" foram construidos e

os procedimentos experimentais para ajustar e sintonizar os acopladores e a estrutura acelera-

dora foram desenvolvidos.



A B S T R A C T

In this work, the experimental results pertaining to the construction and evaluation of a

constant gradient accelerating structure and of the radiofrequency couplers are presented.

The theoretical methods to determine the initial dimensions of the iris-loaded accelerating

structure are presented. The final dimensions have been experimentally determined utilizing

four three-cavity sections representing the 4'*, 12'*, 20'* and 27'* cavities of the final struc-

ture. The diameters of the cavities were corrected for variations of temperature, pressure and

humidity.

A t>p = c, constante gradiente, twelve-cavity prototype of the accelerating structure have

been constructed and its principal parameters were experimentally determined according to

methods also described in this work.

Two prototypes of door-knob type radiofrequency couplers have been constructed and ex-

perimental procedures to match and tune the couplers and the accelerating structure were

implemented.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

0 primeiro acelerador de partículas foi construído no princípio dos anos 30. Desde então,

muitos progressos foram realizados e atualmente existem máquinas capazes de acelerar elétrons,

positrons, protons e ions pesados. Os aceleradores abriram o caminho para o estudo do íntimo

da matéria, muitas novas partículas foram descobertas e novas teorias sobre forças nucleares,

processos de emissão e desintegração puderam ser testadas.

No presente trabalho será apresentada uma contribuição para o desenvolvimento da tec-

nologia de construção e avaliação das estruturas aceleradoras e dos respectivos acopladores

de radiofreqüência (RF), que farão parte do acelerador linear de elétrons em construção no

Instituto de Estudos Avançados (IEAv - CTA) em São José dos Campos, São Paulo.

Historicamente os aceleradores lineares de elétrons têm sido utilizados em muitas diferentes

aplicações: em física nuclear, no estudo dos processos de eletro e fotodesintegração e eletro

e fotofissão, em física de neutrons, em física do estado sólido, nas aplicações médicas como

radioterapia e em aplicações na indústria de componentes eletrônicos e de alimentos. Além disso

os aceleradores lineares podem ser utilizados como um primeiro estágio (injetor) de máquinas

de mais alta energia como mícrotrons e síncrotrons. Atualmente no Brasil existem poucos

aceleradores em operação e, apesar do considerável sucesso dos primeiros aceleradores, tem

havido pouco investimento nesta área nos últimos anos / l / .

O projeto de construção do acelerador linear do IEAv faz parte da proposta de criação de

um centro nacional de dados nucleares (CDN), capaz de compilar informações da literatura in-

ternacional e também gerar dados importantes para os centros de pesquisa e indústrias no país.

Neste contexto, a construção do acelerador linear contribui para a formação de pessoal espe-

cializado, para solução de problemas relevantes à nacionalização da tecnologia de aceleradores

e para o aperfeiçoamento de novas técnicas e dispositivos.

A principal aplicação do acelerador do IEAv será a produção de neutrons (por meio de alvo

conversor (e,f)(f,n)) para medidas de secçâo de choque. A partir desse objetivo os principais

parâmetros operacionais são escolhidos: alta corrente, pulsos estreitos e freqüência de pulsação

de até 1 kHz. Entretanto, tem-se procurado construir uma máquina versátil que permita outras
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aplicações já em seu estágio inicial, previsto para uma energia de 30 McV.

0 estágio inicial do acelerador é o de maior dificuldade pois consta de: canhão de elétrons,

pré-agrupador de feixe, estrutura agrupadora,estrutura aceleradora (banda L do tipo carregada

a íris), sistemas de RF, vácuo, refrigeração, modulador da válvula klystron e sistemas de controle

/ 2 / . A princípio, as etapas subsequentes não apresentam grandes problemas conceituais a serem

solucionados.

O acelerador, em seu estágio final, será composto de uma estrutura agrupadora e sete

estruturas aceleradoras de aproximadamente 2 m cada uma, excitadas na freqüência de 1300

MHz, que serão alimentadas com a RF gerada por quatro válvulas klystron . Cada válvula gera

20 MW de potência de pico e 60 kW de potência média. Os elétrons deverão atingir uma energia

de cerca de 136 MeV ("corrente nula"). Na Figura 1, é apresentado um desenho esquemático

do prédio do acelerador (já construído), e a disposição das partes principais da máquina. No

projeto original estão previstos vários tubos de tempo de vôo com diferentes comprimentos,

saindo da sala de alvos situada na extremidade do acelerador.

A Figura 2 mostra as redes de microondas de baixa, média e alta potência, onde cada válvula

klystron alimenta duas estruturas. A primeira válvula é também responsável pela alimentação

do pré-agrupador de feixe, com cerca de 30 kW de potência de pico.

O desempenho teórico previsto para o acelerador com alta corrente de elétrons, pequena

largura de pulso e alta taxa de repetição é descrito na Ref. 3. As Figuras 3 e 4 apresentam os

valores teóricos para a energia e potência média do feixe para pulsos estreitos (< 100ns), taxa

de repetição de 800 pps e corrente de pico de até 20 A.

Com auxílio da Tabela 1 é possível comparar os parâmetros de projeto do acelerador do

IEAv com aqueles de aceleradores de outros laboratórios (Harwell (Inglaterra), Argone e Oak

Ridge (EUA)) cuja finalidade é a produção de neutrons /3-7/.

O capítulo 2 é dedicado à discussão dos aspectos relativos à construção da estrutura ace-

leradora. Nesse capítulo são definidos os principais parâmetros geométricos, é apresentado o

desenvolvimento para o cálculo teórico das dimensões e o método de fabricação é descrito. No

cálculo teórico das dimensões da estrutura algumas aproximações foram assumidas, de modo

que os valores precisos devem ser obtidos experimentalmente. Os resultados experimentais e as

correções para as condições de temperatura, umidade relativa e pressão são apresentados.



Tabela .1:

PARÁMETROS
Energia a "corrente nula"(A/eV)

Freqüência (MHz)
Modo de operação

N° de estruturas / comprimento (m)
Fator de qualidade (Qo)

Impedância shunt (Mil/m)
Parâmetro de atenuação (nepers)

Corrente de pico máxima (A)
Largura de pulso (ns)

Taxa de repetição (pps)

HARWELL

136
1300
T / 2

8(«2,0)
16.000

38
0,23
11,0

5
2000

ARGONNE

22
1300
2*/3

2(0,845)
19.400

40
0,106
20,0
10

720

OAK RIDGE

140
1300
2*/3

4(«4,3)
18.500

35
0,41
15,0
24

1000

IEAV

136
1300
2x/3

8(« 2,0)
19.000

43
0,23
10,0
10

800

No capítulo 3 são definidos os parâmetros característicos e relevantes ao processo de ace-

leração dos elétrons. São apresentados os fundamentos teóricos da técnica de perturbação apli-

cada às cavidades ressonantes e deduzidas expressões que possibilitam a transformação teórica

de um perfil do campo elétrico acelerador a onda estacionaria em um campo elétrico acelerador

a onda progressiva.

Os resultados experimentais e as técnicas de medida dos parâmetros característicos da es-

trutura aceleradora são apresentados no capítulo 4.

O capítulo 5 trata exclusivamente dos acopladores de radiofreqüência que serão conectados

à estrutura aceleradora. Neste capítulo é definido o tipo de acoplador que será objeto de estudo,

sâo descritos os vários métodos experimentais utilizados e é apresentado um procedimento capaz

de ajustar e sintonizar os acopladores. As características do acoplador quanto a freqüência e

a variação de seus parâmetros geométricos são mostradas. Finalmente, com os acopladores

ajustados e sintonizados, é realizada a sintonia da estrutura aceleradora.

As conclusões e os comentários são apresentados no capítulo 6. No apêndice são deduzidas

expressões para o cálculo teórico das constantes de calibração de objetos perturbadores.
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CAPÍTULO 2

CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA ACELERADORA

2.1 PRINCIPIOS DE PROJETO

Uma questão fundamental no projeto de um acelerador linear de elétrons é a escolha do tipo

da estrutura aceleradora (também chamada secção aceleradora). Essencialmente, a estrutura

é o dispositivo no qual ocorre a transferência de energia de uma onda eletromagnética aos

elétrons. A idéia básica é injetar um feixe de elétrons sobre o eixo de um guia condutor

cilíndrico, no interior do qual se propaga uma onda eletromagnética que possui um campo

elétrico longitudinal. É possível mostrar, no entanto, que a velocidade de fase associada à

onda guiada é superior à da luz (c), o que inviabilizaria, nesse caso, o processo de aceleração.

Contudo, a colocação Je obstáculos no interior do guia permite a redução da velocidade de

fase da onda para valores iguais ou inferiores à velocidade da luz. A esse tipo de estrutura é

dado o nome de estrutura carregada a íris ("disk-loaded structure"). Tal estrutura é formada

por cavidades cilíndricas (anéis) intercaladas por discos (íris). Na Figura 5 é apresentado um

desenho esquemático deste tipo de estrutura, onde: e é a espessura da íris, d o comprimento

da cavidade, 2a o diâmetro da íris e 26 o diâmetro do anel.

Existem dois tipos de estruturas úteis na construção de um acelerador linear: as que operam

a onda progressiva, alimentadas em um de seus extremos e terminadas por uma carga casada

no extremo oposto e as que operam em regime de onda estacionaria, terminadas por planos de

curto-circuito em ambos os extremos.

No acelerador a onda progressiva, os campos podem ser considerados como "construídos

no espaço" e o pulso de radiofreqüência deve ter duração suficiente para preencher a estrutura

com energia (que flui com a velocidade de grupo da onda), antes que o feixe de partículas seja

injetado. Por outro lado, no caso de onda estacionaria, os campos são "formados no tempo" e

um determinado intervalo de tempo é necessário para que os campos se estabeleçam em valores

estáveis na estrutura ressonante, antes da injeção das partículas.

Uma estrutura carregada a íris pode ser projetada para possuir, ao longo do eixo, uma

ímpedância constante (estrutura a Ímpedância constante) ou um campo acelerador constante
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(estrutura a gradiente constante). Em uma secção do tipo impcdân :ia constante, o diâmetro

dos anéis, 26, e das íris, 2a, são mantidos inalterados, enquanto qve, na secção a gradiente

constante, 2a e 26 variam para manter o campo elétrico acelerador constante ao longo ro eixo.

Comparando-se estes dois tipos de estruturas aceleradoras, pode-se relacionar as seguintes

vantagens da estrutura a gradiente constante sobre a de impedância constante / 8 / :

- acelera elétrons a energias mais elevadas, quando ambas estão operando no limite de

ruptura eletrônica ("breakdown"),

- possui um campo acelerador constante ao longo do eixo, enquanto na estrutura a

impedância constante o campo decresce com uma exponencial que depende da constante

de atenuação,

- facilita o sistema de refrigeração, pois possui uma taxa àe dissipação d< potência de RF

que é constante ao longo do eixo,

- fornece uma maior eficiência de conversão (razão entre a máxima potência de feixe e a

potência de RF),

- é menos sujeita aos efeitos transientes e

- é menos sujeita ao fenômeno "beam breakup".

Uma desvantagem da estrutura a gradiente constante é que sua construção dispende mais

tempo e trabalho e sua regulagem é mais complexa. Dessa forma, optou-se por construir, no

IEAv, um acelerador com estruturas a onda progressiva e gradiente constante.

Os elétrons serão injetados com uma energia de aproximadamente 100 keV; este valor corres-

ponde a elétrons com velocidade vt = 0,55c. Por isso, a primeira secção aceleradora (chamada

secção agrupadora) deve ser contruída de modo que a velocidade de fase varie de vv = 0,55c

até vp = c, e com uma configuração de campos que agrupe os elétrons evitando instabilidades

de fase. Como a velocidade dos elétrons varia ao longo da secção agrupadora, o comprimento

das cavidades (d) também varia, mantendo assim o sincronismo entre a onda progressiva e

os elétrons. Quando a velocidade dos elétrons é ve = vp — c, todos os comprimentos d são

mantidos inalterados; a esta parte da estrutura dá-se o nome de secção regular.

No acelerador do IEAv, a primeira estrutura aceleradora será composta de uma secção

agrupadora com nove cavidades e uma secção regular com dezoito cavidades. Todas as outras

estruturas aceleradoras serão do tipo regular, com 27 cavidades cada.

9



2.2 DETERMINAÇÃO TEÓRICA DAS DIMENSÕES DA ESTRUTURA

As dimensões iniciais da secção agrupadora e da secçâo regular foram determinadas utilizan-

do-se um código computacional elaborado no IEAv /9,10/. A estrutura regular, do tipo gra-

diente constante a corrente nula, deverá operar no modo 2x/3 na freqüência de 1300 MHz e

será alimentada com 30 kW de potência média em pulsos de 10 MW de potência de pico. O

ganho de energia previsto, a corrente nula, ao longo da estrutura regular de 2 metros, é de 18

MeV.

Estes dados permitem avaliar, em aproximadamente 9 MV/m, a intensidade do campo

elétrico acelerador efetivo, que deve ser mantido ao longo da estrutura regular. Foram ajotados

os seguintes valores:

Eo = 9 MV/m e 0. = 20°,

onde Eo é a intensidade do campo elétrico acelerador efetivo e i , é a fase do elétron síncrono

em relação à onda.

Para uma estrutura excitada com freqüência f0 = 1300 MHz no modo 2r/3, onde três

cavidades compõem um comprimento de onda guiado (A,), pode-se calcular facilmente o com-

primento de uma cavidade: d(z/L) — \g(z/L)/Z, onde L é o comprimento da estrutura. No

caso de uma estrutura regular:

Em uma estrutura carregada a íris, uma grande parte da potência é dissipada na borda

arredondada das íris, onde o campo eletromagnético é mais intenso. Deste modo, a espessura

da íris deve ser escolhida de modo a: permitir uma boa condução de calor para a periferia,

reduzir a densidade de linhas de campo para evitar faiscamentos e possuir boa rigidez mecânica.

A espessura escolhida foi 12 mm; portanto:

e = 12,000 mm

e

d = 76,870 mm.

10



Conhecendo-sc a potência a ser injetada na primeira cavidade da estrutura (P), o diâmetro

da íris correspondente pode ser obtido através da equi^ão /9,10/:

- J0[kcWL)a} J2[kc(t/L)a} } , (2)

sendo: f?(|) a amplitude do campo elétrico acelerador,

i)o = yfiofeo a impedância do espaço livre,

k = 2JT/AO = 2ir/o/c o número de onda no espaço livre,

0o{z/L) = 2v/\8(z/L) — 2ir/Ao/3p(2/I.) o número de onda no guia,

0p(z/L) — vp(z/L)/c a velocidade de fase relativa da onda (no sincronismo,

igual à velocidade relativa do elétron),

k]{zll) = *' - ft(x/L) e
Jn a função de Bessel de primeira espécie de ordem n.

No caso de uma estrutura regular (vp = c) a Eq. 2 reduz-se a:

» £ 0 W T T ^
16ijo 4i,Ag ' [ }

Conhecendo-se o valor de 2a, o diâmetro 2b pode ser determinado através da relação de

dispersão do guia corrugado / l i / que, para uma estrutura regular, pode ser escrita:

FOi(ka)

com: Fon(kr) = N0{kb)Jn(kr) - J0(kb)Nn(kr),

Nn é a função de Neumann de ordem n,

Pm = 0o + 2nm/d (para estrutura regular: p0 = k),

k7 = k2 - 07

Kem * Pm •
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Na prática, esta equação é resolvida numericamente, limitando-se o número de termos do

somatório. Para | m | > 2 observa-se, em geral, que os termos da relação de dispersão tornam-se

desprezíveis.

Desta forma, partindo das Eqs. 1,3 e 4, calculam-se as dimensões (d, Ia e 26) da primeira

cavidade da estrutura regular. Conhecendo-se a potência disponível para a segunda cavidade

pode-se, do mesmo modo, calcular suas dimensões. Para conhecer a potência disponível à

segunda cavidade, é necessário calcular a potência total dissipada por efeito Joule na primeira:

Pt = Pa + h + ñ , (5)

sendo Po, Pj, e Pt as potências dissipadas, respectivamente, na borda interna das íris, na su-

perfície interna da cavidade e nas paredes laterais das íris, conforme mostrado na Figura 6.

Para uma estrutura regular, /?¿ = k, tem-se:

(6)

b<P f 1 F01(kb)]
d-e U [ * ( í ) / 2 ] F ( * ) J

Pt = x r d 12

d-e\ [ JQ[k(d - e)/2]

Fox(kb) I2 ,
——r I — a

onde X = t/*3 j " n - 4 , sendo ac a condutividade do material,v fe »>5'

Repetindo este procedimento, é possível calcular as dimensões de todas as outras cavidades.

Na Tabela 2, estão listadas as dimensões calculadas para uma estrutura regular, composta de

vinte e sete cavidades.
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FIGURA 6: Representação da estrutura carregada a iris mostrando as potencias dissipadas no

interior.

ANEL IRIS
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FIGURA 7: Detalhes de usinagem dos anéis t das iris.
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Tabela .2: Dimensões das 27 cavidades que compõem a estrutura regular, a gradiente constante,
do acelerador do IEAv. Para todas as cavidades d-76,870 mm e e=12,000 mm.

Cavidade
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ia
(mm)
44,955
44,774
44,590
44,404
44,217
44,027
43,835
43,641
43,444
43,245
43,044
42,840
42,633
42,424
42,212
41,997
41,779
41,558
41,334
41,107
40,876
40,642
40,404
40,162
39,916
39,666
39,412

26
(mm)
180,962
180,922
180,883
180,843
180,802
180,762
180,721
180,680
180,639
180,597
180,556
180,513
180,471
180,428
180,386
180,342
180,299
180,255
180,211
180,166
180,121
180,076
180,030
179,984
179,938
179,891
179,843
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2.3 MÉTODO DE FABRICAÇÃO

Na fabricação das cavidades (anéis e íris) que compõem uma estrutura aceleradora, uma

atenção especial deve ser voltada ao tipo de máquina utilizada nas usinagens. 0 torno esco-

lhido deve permitir uma alta precisão dimensional e um acabamento superficial com mínima

rugosidade; geralmente uma ferramenta de diamante é necessária. Um cuidado especial também

deve ser tomado com a temperatura e a umidade relativa do ar, na sala onde a fabricação e

os testes de laboratório são executados. 0 torno utilizado na usinagem das cavidades permite

acabamento superficial espelhado para superficies planas e cilíndricas. As tolerâncias para as

dimensões dai cavidades são iguais a ± 5 /im, exceto para os raios da íris, em torno de ± 15 pm,

que são usinados em uma máquina convencional.

Todas as cavidades foram construídas em cobre OFHC (cobre livre de oxigênio), que possui

melhor condutividade elétrica. Na Figura 7, vê-se um esquema dos detalhes de usinagem dos

anéis e das íris. As íris são encaixadas nos anéis, garantindo a centragem dos orifícios.

Após as usinagens, as dimensões Ia e 26 são verificadas com o auxílio de um micrômetro

para medida de diâmetros internos. Porém, para as cavidades que serão efetivamente utilizadas

na estrutura aceleradora, optou-se por não utilizar o micrómetro na medida dos diâmetros 2b

evitando, assim, danificar o acabamento superficial das cavidades, cuja qualidade está direta-

mente relacionada à perda de potência de radiofreqüência nas paredes. A medida do diâmetro

26 foi efetuada por um método alternativo, utilizando medidas de radiofreqüência. 0 método

consiste em montar cada anel como uma cavidade cilíndrica cuja freqüência é conhecida teori-

camente e depende do diâmetro 26. Aplicando as correções para as condições de temperatura,

pressão e umidade relativa do ar no local das medidas, pode-se determinar o diâmetro 26 a

partir da freqüência da cavidade cilíndrica, obtida experimentalmente /12/ .

A Eq. 9 apresenta a relação entre o diâmetro 26 e a freqüência medida quando a tempera-

tura é 20, O T . a pressão 708 Torr e a umidade relativa 65% (condições da sala de medidas e

usinagem):

m

onde c = 2,997925 IO8 m/s é a velocidade da luz no vácuo, f(Hz) a freqüência da cavidade

15



cilíndrica e p — 1,0003168 um fator de correção definido na Eq. 17.

Após a confecção, as peças devem ser submetidas a um processo de limpeza. Várias técnicas

foram testadas e adotou-se um procedimento que não causa oxidaçáo ou ataque químico à

superfície polida das cavidades e permite a utilização em alto vácuo. A limpeza é efetuada na

seguinte seqüência /13,14/:

1 - limpeza em ultra-som com o solvente Frigen 113 TR-T, por 5 minutos,

2 - desengraxe a vapor de Frigen, por 5 minutos,

3 - imersão em água destilada (resistividade mínima igual a 106 ohm.cm), a temperatura

ambiente, por 1 minuto,

4 - imersão em água destilada, a 70°C, por 30 segundos,

5 - imersão em álcool isopropílico PA, a 46°C, por 30 segundos,

6 - secagem com jato de nitrogênio super seco e

7 - secagem com ar quente (aproximadamente 60°C).

As cavidades que não forem utilizadas imediatamente após a limpeza são armazenadas em

tanques de alumínio, em atmosfera de nitrogênio super seco.

Cada estrutura do acelerador será composta de 27 cavidades (27 anéis e 28 íris), e deve operar

em alto vácuo. Para unir estas cavidades, existem dois métodos: brasagem e eletroformaçâo

/15,16/. O método de brasagem tem sido amplamente utilizado na fabricação de estruturas

aceleradoras, como por exemplo, no acelerador da universidade de Stanford / 8 / . Este método

tem a vantagem de ser rápido, porém, no processo de brasagem, anéis e íris são submetidos

a altas temperaturas, que podem alterar as dimensões mecânicas tão precisamente ajustadas.

Deste modo, após a brasagem, ainda é necessária a correção da sintonia de todas as cavidades.

Por outro lado, utilizando-se o método de eletroformaçâo, pode-se manter a precisão dimen-

sional obtida nas usinagens ao longo de todo o processo de fabricação das estruturas e nenhum

ajuste adiciona] de sintonia é necessário após a eletroformaçâo. Além disso, a camada de cobre

depositada no processo de eletroformaçâo ( « 10 mm) resulta em uma boa rigidez mecânica

para a secção aceleradora.

A descrição do sistema de eletroformaçâo, que será empregado na construção das estruturas

aceleradoras, pode ser encontrada na Ref. 17. Alguns testes preliminares mostraram que é

possível obter uma boa estanqueidade para vácuo a partir do processo de eletroformação /18/ .
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2.4 DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DAS DIMENSÕES DA ESTRUTURA ACELE

RADORA

O cálculo teórico preciso das dimensões das cavidades de uma estrutura aceleradora é im-

possibilitado por aproximações assumidas no cálculo das potências dissipadas em cada cavidade

(Eqs. 6, 7 e 8). Para as estruturas do acelerador linear, os valores dos diâmetros internos das

íris e dos anéis foram determinados teoricamente como apresentado na secção 2.2; entretanto,

os valores definitivos devem ser encontrados experimentalmente /19 / .

Na construção das cavidades optou-se por manter inalterados os diâmetros Ia calculados

teoricamente (Tabela 2), pois apresentam um contorno geométrico complexo, dificultando reu-

sinagens (vide Figura 7). Os valores definitivos dos diâmetros 2b foram obtidos experimen-

talmente, por meio de uma série de ensaios realizados com o auxílio de quatro protótipos de

estruturas do tipo ¡mpedáncia constante, construídos em cobre OFHC. Cada um dos quatro

conjuntos é composto de três anéis, idênticos entre si, e quatro íris, igualmente idênticas entre

si, estas correspondentes às dimensões da 4a, 12a, 20a e 27a íris da estrutura. As medidas foram

realizadas segundo o arranjo esquematizado na Figura 8, onde cada um dos quatro conjuntos

foi montado de modo a formar uma estrutura do tipo impedância constante. O diâmetro 26 de

cada anel foi sucessivamente usinado e, após cada modificação, foram medidas:

a) a freqüência do modo 2JT/3 {fix.) de acordo com o esquema da Figura 8a e

b) a freqüência individual (JIND) de cada uma das três cavidades do conjunto, conforme o

arranjo da Figura 8b.

Durante os experimentos, a posição relativa de todos os anéis e íris foi mantida inalterada e

o torque de aperto nas barras de fixação (9,19 Nm) /20/ controlado com o uso de torquímetro.

Para cada conjunto, foram realizadas cerca de seis usinagens no diâmetro 26, num total de,

aproximadamente, 400 horas de máquina. Todas as usinagens e a totalidade das medidas

foram realizadas em sala climatizada, onde a temperatura e a umidade relativa do ar foram

constantemente registradas (temperatura de 20 ± \°C, e umidade relativa 65 ± 5%). Além

disso, no momento de cada medida de freqüência, a temperatura da estrutura foi registrada

com auxílio de um termômetro digital de contato, sendo todas as medidas de diâmetros e

freqüência corrigidas para 20°C, considerando uma taxa de variação de -0,0217 MHz/°C

/21,22/ (experimentalmente, obteve-se um valor de -0,0210(4) MHz/°C).
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Tabela .3:

Cavidade
N°
4
12
20
27

26
(mm)

180,046(2)
179,733(2)
179,418(2)
179,138(2)

flND
(MHz)

1290,827(96)
1292,078(62)
1233,058(18)
1293,894(66)

2a
(mm)

44,394(8)
42,852(1)
41,129(5)
39,431(7)

Nas Figuras 9a e 9b estão os resultados das medidas de freqüência média dos conjuntos de

três cavidades excitadas no modo 2ir/3 e da freqüência média das cavidades individuais, em

função do diâmetro do anel. Com esses dados, pode-se encontrar os valores dos diâmetros 2b que

fazem os conjuntos de três cavidades ressoarem no modo 2x/3, com freqüência de 1300 MHz. A

partir desses resultados, apresentados na Tabela 3, verifica-se que o diâmetro médio dos anéis

e a freqüência individual média variam linearmente com o número da cavidade (N). A Figura

10 mostra os valores experimentais e os resultados dos ajustes, cujas equações resultantes são:

2bN(mm) = 180,205(2) - 0,03946(1) AT ,

ÍIND(MHZ) = 1290,450(85) + 0,1301(43) AT

(10)

(11)

Assim, no processo de confecção dos anéis que formam a estrutura aceleradora, pode-se

utilizar os valores dos diâmetros 26 calculados a partir da Eq. 10. A usinagem de cada anel

pode ser controlada se a freqüência individual da cavidade for medida e comparada ao valor

obtido no ajuste dado na Eq. 11.

Dos resultados apresentados na Tabela 3 é possível obter ainda as seguintes relações:

26,v(mm) = 181,871(47) - 0,2932(22) [2aN] + 0,005689(27) [2aN]2 , (12)

/IND(MHZ) = -3,30(11) 26* + 1884(20) . (13)

Dessa forma, de modo alternativo, com o auxílio da Eq. 12 pode-se calcular o diâmetro
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FIGURA 9: Resultados das medidas de freqüência em função do diâmetro do anel: (a) freqüência

média dos conjuntos de três cavidades excitadas no modo 2JT/3; (b) freqüência média das cavi-

dades individuais.
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do anel correspondente a um dado diámetro de íris; por outro lado, com a Eq. 13 é possível

calcular a freqüência da cavidade individual correspondente ao diâmetro do anel.

As grandezas indicadas nas Eqs. 10 e 11 e representadas na Figura 10, permitem a con-

fecção de uma estrutura aceleradora do tipo gradiente constante que opera no modo 2r/3, com

freqüência 1300 MHz, nas seguintes condições ambientais: temperatura 20°C, pressão 708 Torr

e umidade relativa 65%. Entretanto, no acelerador linear a estrutura estará em condição de

alto vácuo e com temperatura controlada 45°C; logo, algumas correções são necessárias.

A variação relativa na freqüência de uma cavidade, em função das condições de temperatura,

pressão e umidade relativa do ar, é dada por /21,12/:

T = ^4(7o-rt) + — + =; , (14)
Jo it it

, _ y J ' (15)

P.Rt

onde: ft — freqüência de ressonância da cavidade no ar, a temperatura Tt(K),

/o = freqüência de ressonância da cavidade no vácuo e a temperatura T0(K),

P, — pressão de saturação do vapor de água (Torr) no ar, a temperatura Tt,

Po = pressão atmosférica (Torr), a temperatura Tu

Pi = pressão do ar seco (Torr), a temperatura Tt,

Rt = umidade relativa (%), a temperatura Tt.

As constantes das Eqs. 14 e 15 têm os valores:

A = -16,7 x IO"6

B = 1,037 x IO'4 (tf/ro
C = 9,599 x IO"7 (tf/Torr),
V s 5209 (tf),
í = 18,403,
T = 3906,3 (tf),
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cavidade, para txcitaçâo da estrutura no modo 2JT/3, na freqüência de 1300 MHz.
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G = 41,6 (A').

A partir das Eqs. 14, 15 e 16 pode-se obter as seguintes relações entre a freqüência medida
em laboratório (/t) e a freqüência de operação (/0):

para Tt = 293 K, Po = 708 Torr, Rt = 65 % e To = 293 K (20°C) tem-se:

r _ íl . (17)
J 1,0003168 ' V ;

para Tt = 293 K, Po = 708 Torr, R, = 65 % e To - 318 K (45°C):

f = (IS)
Jt 0,9998992 ' V ;

Da Eq. 18 pode-se determinar o valor da freqüência de ressonância a ser medida em labo-
ratório (ar, 20°C), para que a estrutura oscile em f0 = 1300 MHz, quando operada em vácuo
e a temperatura de 4b°C:

ft = 1300,1311 MHz. (19)

Por outro lado, através de simulações com o programa SUPERFISH /22-24/ é possível
concluir que a mudança da freqüência de ressonância do modo 2ir/3, em função de pequenas
variações no diâmetro dos anéis, é aproximadamente constante ao longo da estrutura e igual a:

| j £ = -7,48A///z/mm ; (20)

o valor obtido experimentalmente foi A//A26 = -7,4(4) MHz/mm.

Inserindo-se a diferença entre a freqüência apresentada na Eq. 19 e a freqüência de operação
(¿if = +0,1311 MHz) na razão dada pela Eq. 20, pode-se determinar a correção nos diâmetros
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26 calculados pelas Eqs. 10 ou 12, para que a estrutura opere em 1300 MHz quando estiver em

condições de alto vácuo e a 45°C. A correção nos diâmetros dos anéis é de - 1 7 , 5 //m.

Para comparar os diâmetros calculados pelas Eqs. 10 ou 12 com aqueles apresentados na

secção 2.2 e também com os resultados obtidos com o programa SUPERFISH, é necessário

calcular a correção nos diâmetros 26 para que a estrutura oscile em 1300 MHz quando estiver

em condições de alto vácuo e a 20°C O valor de freqüência a ser obtido nos testes realizados

em ar e a temperatura de 20°C seria:

/ , = 1299,5883 MH?.. (21)

Utilizando-se a diferença entre esta freqüência e a freqüência de operação ( A / = —0,4117

MHz) e a razão apresentada na Eq. 20, verifica-se que os diâmetros calculados pelas Eqs. 10 e

12 deveriam ser corrigidos de +55,0

A tabela 4 mostra uma comparação entre os diferentes valores para os diâmetros de anel e

as dimensões efetivamente utilizadas na usinagem da estrutura. Nesta tabela os resultados são

apresentados da seguinte forma:

Colunas A e B: Valores para os diâmetros 2o e 2b calculados a partir do desenvolvimento

descrito na secção 2.2 (vide Tabela 2).

Coluna C : Valores de 26 calculados pelo programa SUPERFISH (utilizando os diâme-

tros de íris dados na coluna A).

Coluna D : Valores de 26 calculados a partir de um ajuste dos resultados experimen-

tais (Eq. 10) para uma estrutura que oscile a 1300 MHz no ar e a 20°C.

Coluna E : Valores de 26 da coluna D corrigidos para que a estrutura ressoe na fre-

qüência de 1300 MHz em vácuo e na temperatura de 20°C.

Coluna F : Valores para os diâmetros das íris 2a que efetivamente serão utilizados na

usinagem da estrutura (valores da coluna A corrigidos para o efeito de di-

lataçâo térmica, pois serão usinadas a 20"C e utilizadas a 45°C).

Coluna G : Valores dos diâmetros 26 dados na coluna D corrigidos para que a estru-

tura ressoe a 1300 MHz em vácuo na temperatura de 45°C. Estes diâme-

tros serão efetivamente utilizados na confecção da estrutura. Os valores

de d e e, corrigidos para o efeito de dilataçâo térmica são: d — 76,838 mm

e e = 11,995 mm.
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Comparando-se os resultados apresentados na Tabela 4 pode-se concluir que:

a) O desenvolvimento apresentado na secção 2.2 deve ser utilizado apenas para a determinação

inicial das dimensões da estrutura. Devido às aproximações no cálculo das potências dissipadas

no interior da estrutura os valores calculados (coluna B) diferem do valor obtido experimental-

mente (coluna E).

b) Os valores de 26 calculados pelo programa SUPERFISH (coluna C) estão em ótimo acordo

com os valores experimentais (coluna E).

Em relação à esta segunda conclusão, é fundamental observar que, isoladamente, o código

SUPERFISH não permite determinar o conjunto de valores de diâmetros de anéis e íris capaz

de gerar uma estrutura aceleradora a gradiente constante. Entretanto, a partir dos diâmetros

2a obtidos na secção 2.2, SUPERFISH calcula com precisão os diâmetros dos anéis (26).
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Tabela .4: Dimensões em mütmetns.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Calculo
•ecção 2.2

2a 26
SUPERFISH

26
vacuo

A
44,955
44,774
44,590
44,404
44,217
44,027
43,835
43,641
43,444
43,245
43,044
42,840
42,633
42,424
42,212
41,997
41,779
41,558
41,334
41,107
40,876
40,642
40,404
40,162
39,916
39,666
39,412

B
180,962
180,922
180,883
180.843
180,802
180,762
180,721
180,680
180,639
180,597
180,556
180,513
180,471
180,428
180,386
180,342
180,299
180,255
180,211
180,166
180,121
180,076
180,030
179,984
179,938
179391
179,843

C

180,104

179,797

179,481

179,184

Valores
ajustados (Eq.10)

26
20"C ar

D
180,166*
180,126
180,087
180,047
180,008
179,968
179,929
179,889
179,850
179,810
179,771
179,731
179,692
179,653
179,613
179,574
179,534
179,495
179,455
179,416
179,376
179,337
179,297
179,258
179,218
179,179
179,140

Correção
ar—» vácuo

26
20°C, vácuo

E
180,221
180,181
180,142
180,102
180,063
180,023
179,984
179,944
179,905
179,865
179,826
179,786
179,748
179,708
179,668
179,629
179,589
179,550
179,510
179,471
179,431
179,392
179,352
179,313
179,273
179,234
179,195

Dimensões
p/ usinagem
2a
45*C,
F

44,937
44,755
44,571
44,386
44,198
44,009
43,817
43,622
43,426
43,227
43,026
42,822
42,616
42,406
42,194
41,980
41,762
41,541
41,317
41,090
40,859
40,625
40,387
40,145
39,899
39,650
39,395

26
vacuo

G
180,149
180,108
180,070
180,029
179,991
179,950
179,912
179,871
179,833
179,792
179,754
179,713
179,675
179,635
179,595
179,557
179,516
179,478
179,437
179,399
179,358
179,320
179,279
179,241
179,200
179,162
179,122
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CAPÍTULO 3

ASPECTOS TEÓRICOS DA ESTRUTURA ACELERADORA

3.1 PARÂMETROS CARACTERÍSTICOS DA ESTRUTURA

Um circuito ressonante pode ser especificado se seus parâmetros forem representados em

termos de indutáncias, capacitancias e resistências (LC,CC e Rc). A descrição equivalente para

um circuito ressonante a microondas não pode ser explícita porque, em uma cavidade ou guia

de ondas, os conceitos ordinários de voltagem e corrente não se aplicam de modo usual. Para

definir os parâmetros de circuito em qualquer problema de microondas, é necessário selecionar

o conjunto de campos que são de importância para um dada aplicação. Com este procedimento,

o circuito de microondas pode ser descrito de modo a assemelhar-se a circuitos eletrônicos de

baixa freqüência. A Figura 11 mostra um circuito ressonante, onde os parâmetros LC,CC e Rc

podem ser relacionados às três expressões úteis:

1 (22)
•

Ço = "o Tf » (23)

R* = »OLCQO = 4 ^ , (24)

onde u0, Qo, e Ro são a freqüência angular, o fator de qualidade e a resistência shunt.

No caso de cavidades ressonantes de formato geométrico simples u;0, Qo e RQ, podem ser

calculados. Contudo, para cavidades de formato complexo, o cálculo matemático é difícil; logo,

é indispensável a determinação experimental destas grandezas. Além disso, RoeQo dependem

das fontes de dissipação na cavidade e, portanto, é importante a obtenção experimental.

A seguir, são definidos os parâmetros relevantes ao estudo de uma estrutura aceleradora

onde, em muitos casos, são feitas analogias com circuitos ressonantes.
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FIGURA 11: Circuito ressonanií.

FIGURA 12: Diagrama de dispersão (ou relação de dispersão) de vm guia cilindrico.

u)

o ir/<

FIGURA J3: Diagrama de dispersão de um guia cilíndrico carregado a íris.
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3.1.1 Propriedades Dispersivas

As características de propagação em um guia de ondas uniforme são dadas pela solução da

equação de onda /25,26/:

V7Ê + k2 Ê = 0 , (25)

onde k = yj/c e w é a freqüência angular. Para um guia de onda com simetria cilíndrica

operando no modo TMOi (possui componente Ex na direção de aceleração da partícula), os

campos elétricos e magnéticos em coordenadas cib'ndricas (r,0, z) são dados por:

E, = EJo{kcr)exp\j{vt - fiz)] ,

Er = jEf- J¿kcr)txp\j(ut - fiz)) , (26)
K

H8 = iE^Ji{kcry.xp\i(ut - fiz)} ,

onde E é a amplitude, Jo e J\ são funções de Bessel, ke = u>c/c, u>e é a freqüência de corte e

fi = u/vp a constante de propagação.

A relação de dispersão do modo TM0\ de um guia circular de raio 6, assumindo que o guia

está em vácuo (c~3 = £o/*o), ¿ dada por /26/:

onde (oi é a primeira raiz da função de Bessel Jo.

Na Eq. 27, se 01 > 0:
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Se a condição expressa pela Eq. 28 não ocorrer, então 02 < 0, 0 é imaginário puro e não

há propagação: a onda é totalmente atenuada. Portanto, a Eq. 28 determina uma freqüência

de corte, ue, dada por:

"c = l ¿oi , (29)

tal que somente ondas com freqüência u> > wc podem se propagar sem atenuação.

A relação de dispersão, Eq. 27, é representada no plano w - /?, (Figura 12) como uma

hipérbole cuja assíntota passa pela origem. Para um ponto P na hipérbole, pode-se traçar a

tangente a P e a reta que liga P à origem. Estas retas formam, com o eixo /?, os ângulos ag e

Qp, respectivamente. Dessa forma tem-se:

tgQ» = % = V> ' ( 3 0 )

= ^ = vr> (31)

onde vg é a velocidade de grupo (ou a velocidade de transporte de energia) e vp a velocidade

de fase da onda. Se u> —• oo, P tende ao infinito ao longo da hipérbole, a tangente tende à

assíntota e, no limite, vg = vp = c. Da Figura 12, pode-se observar que, para um valor finito

de uf, tg QP > c etgog < c e, assim:

vg < c < vp . (32)

Considere-se agora um guia de onda circular, de raio b, carregado com finos discos metálicos

(íris), igualmente espaçados com período d e tendo um orifício de diâmetro 2a. Supondo

(b—à) 4Ü 6, para uma certa faixa de freqüências as íris constituem uma pequena perturbação
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e o comportamento do guia de onda carregado é aproximadamente igual ao do guia circular

uniforme.

Urna onda que se propaga no guia carregado tem uma parte refletida em cada íris. Con-

tudo, se o comprimento de onda é longo comparado a (6 — a), apenas uma pequena fração da

onda é refletida e a correspondente relação de dispersão tende à de um guia uniforme. Con-

seqüentemente, a freqüência de corte (u?cl) é aproximadamente u?c (Eq. 29) e a forma da curva

u> — f} permanece inalterada na região u; « wcj.

Com o aumento da freqüência, o comprimento de onda decresce, uma grande fração da

onda é refletida em cada íris e a interferência entre as ondas incidente e refletida torna-se forte.

Quando Xg = 2d, obtém-se uma onda puramente estacionaria (não há propagação de energia).

Portanto, nesse caso, 0d = jr, a velocidade de grupo é zero e a tangente ã curva u> — /3 é uma

linha horizontal. Dessa maneira, pode-se entender porque a curva de dispersão para o guia

circular carregado a íris tem a forma apresentada na Figura 13: quando /? aproxima-se de zero,

a curva u> — 0 tende à curva correspondente ã de um guia uniforme; mas, aumentando-se /?, ela

difere da curva para o guia uniforme e a derivada {vg) decresce, tornando-se zero para 0d = ir,

onde a freqüência é ucj. E evidente, portanto, que existem freqüências entre u;c] e u;c2 tais que

t/p < c no diagrama de dispersão para o guia carregado. Por esse motivo estruturas podem ser

utilizadas para a aceleração de partículas.

É importante mencionar que, nas estruturas empregadas em aceleradores lineares, vp < c e

a velocidade de grupo é muito baixa (vg/c é da ordem de IO"2).

Ao intervalo de freqüências entre uc2 e u>ci dá-se o nome de banda passante. Acima desse

intervalo, existe uma banda proibida, onde não há propagação e, alternativamente, infinitas

outras bandas passantes e proibidas. As bandas superiores não são usualmente utilizadas na

aceleração de partículas; a parte da energia da onda que for armazenada nesses modos é perdida.

Além disso, estes modos de oscilação podem comprometer a estabilidade do feixe.

Para a determinação das propriedades de uma estrutura aceleradora, as simetrias de reflexão

devem ser cuidadosamente levadas em conta. Curto-circuitos devem ser localizados em planos

onde o vetor campo elétrico é normal, possibilitando que a onda estacionaria simulada represente

exatamente a onda progressiva que se pretende estudar.

Se a estrutura, limitada pelos planos de curto circuito, possui N cavidades, existem JV + 1

possíveis modos de oscilação (<f>). Estas ressonâncias ocorrem quando:
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(n = 0,1,...,7V) , (33)

onde Xg é o comprimento de onda guiado, d é o período geométrico e L o comprimento da

estrutura.

Portanto, cada modo de oscilação (<f>n) terá uma defasagem por cavidade dada por:

(34)

A Figura 14 mostra a configuração de campos elétricos para os modos 0, ff/3, 2x/3 e TT, onde

os planos de curto-circuito estão representados pelas linhas tracejadas. Para que a excítação

do modo 2ir/3 seja possível, a estrutura deve ser composta de múltiplos de três cavidades,

mantendo assim, a simetria do campo. Na Figura 15, estão apresentados os diagramas das

linhas de campo para estes mesmos modos de oscilação, obtidos com auxílio do programa

SUPERFISH.

Medindo-se a freqüência de ressonância de cada modo de oscilação, pode-se construir a curva

de dispersão, ui — 0, ou f — 0, para a estrutura. A Figura 16 apresenta esquemáticamente a

curva de dispersão para um conjunto de seis cavidades. As velocidades de fase e de grupo para

cada modo são dadas por:

/ » w 2nfd .„„.

M. = TÃT
 = à ' (35)

(ft) 4>

No projeto de estruturas aceleradoras, a escolha das dimensões das cavidades deve resultar

uma estrutura onde, no modo de oscilação escolhido, o campo acelerador esteja em sincronismo

com a partícula, ou seja, a velocidade de fase deve ser igual à velocidade da partícula.

É interessante verificar que a velocidade de grupo depende fortemente da razão 2a/2b ;

experimentalmente tem-se /25/:
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FIGURA 14: Configuração de campos para os modos 0, t/Z, 2TT/3 C TT; OS planos dt curto-
circuito estão representados pelas linhas tracejadas.

FIGURA 15: Diagramas das linhas de campo para os modos 0, TT/3, 2TT/3 e ir, obtidos com

auxílio do programa SUPERF1SH.
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FIGURA 16: Curva dt dispersão para unt conjunto dt seis caridades.
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FIGURA 17: Circuito equivalente para a estrutura.
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onde C é uma constante que depende do número de cavidades por comprimento de onda e do

formato das iris.

Um valor elevado para va reduz o tempo necessário para o preenchimento da estrutura

com RF e, assim, minimiza o efeito de carregamento do feixe ("beam loading"). Entretanto,

minimiza também o campo acelerador e piora a eficiência de aceleração. Deste modo, uma

escolha criteriosa das dimensões das cavidades e o estudo de suas propriedades dispersivas

devem ser combinados para obter uma condição de aceleração favorável.

As propriedades dispersivas podem ser estudadas a partir de um modelo teórico denominado

modelo de acoplamento ressonante /27-31/. Este modelo permite obter a relação de dispersão

teórica e as expressões para as velocidades de fase e grupo, em função dos parâmetros de aco-

plamento entre cavidades. E utilizada uma analogia entre as cavidades ressonantes e circuitos

Rc-Lç — Cc acoplados por transformadores ideais. A Figura 17 mostra um circuito equivalente

para as cavidades. As diferenças dimensionais entre as cavidades são muito pequenas e, assim

sendo, pode-se representar todas as cavidades com os mesmos parâmetros Rc — Lc- Cc.

Os acoplamentos entr: cavidades são representados por K\ e K2, respectivamente, acopla-

mento primário (entre cavidades vizinhas) e acoplamento secundário (entre cavidades alterna-

das). Conforme a Figura 17, para o circuito In pode-se escrever a equação:

+ jwK2Le{Í2n-2 + Í7n+7) = 0 . (38)

Definindo-se yin = yflÜc\in e v'zn+i = y/2LeÍ2n+\ e sabendo-se que a freqüência própria

da cavidade ( / , ) e o fator de qualidade são dados por:
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(39)

(40)

tem-se:

~ p] V7n + [ i 1 (v>2"-1 + V ' 2 n + l ) ] + [ T
Para o caso em que as perdas nas cavidades são desprezíveis (Q —• oo) as soluções são do

tipo:

= cos2n<(> , (42)
= cos(2n + l)<f> . (43)

Substituindo-se estas soluções na Eq. 41, obtém-se:

f2

/2 _ ¿S
J* 1 + Ki cos <t> + K2 cos 2<(> '

onde /^ é a freqüência do modo de oscilação <f>.

A Eq. 44 é a relação de dispersão em função dos parâmetros de acoplamento K\ e Àj e da
freqüência própria /„.

Em uma estrutura carregada a íris existem dois planos transversais de simetria (planos de
curto-circuito), um no centro da cavidade e outro no centro da íris. Para determinar experi-
mentalmente o valor da freqüência própria /„, deve-se isolar uma cavidade (conforme esquema
mostrado na Figura 8b).

Se as freqüências de ao menos três modos de oscilação são determinadas experimentalmente
pode-se montar, a partir da Eq. 44, um sistema de três equações a três incógnitas e calcular
#it Aj e /„. Repetindo-se o procedimento para vários outros modos pode-se chegar a valores
médios de K\, K% e / , , que representem bem as propriedades da estrutura.

As velocidades de fase e grupo podem ser obtidas a partir das Eqs. 35, 36 e 44:
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4> [1 + Ki cos <f> + K2 cos 2<f>]* * '

d it f Ki SCn * * 2K* Sen 2* (46)
[1 + At COS Ò + Kl COS " '

Em muitos casos, a abertura (2a) das íris é pequena (2b¡2a m 4) e o acoplamento secundário
pode ser desprezado (K2 — 0). Quando isto ocorre, a freqüência própria da cavidade é igual à
freqüência do modo ^ = x/2 (/a = / . / j ) .

3.1.2 Coeficientes dos Harmônicos de Espaço

No caso de uma estrutura a onda progressiva ("Travelling Wave",TW), o campo elétrico
axial correspondente à banda passante mais baixa pode ser escrito /25/:

- /?„*)] , (47)

onde: an é a amplitude do harmônico de espaço de ordem n,
¡3n = 0O + 2irn/d a constante de propagação do nfsimo harmônico,
0o = 2ir/Xg o número de onda no guia,
\g — /?p Ao o comprimento de onda no guia,
fip = c/vj, e vp a velocidade de fase da onda,
k2 = k2 - â2

d é o comprimento de uma cavidade e
it =

Nos guias de onda corrugados, o campo eletromagnético é composto de infinitos componen-
tes harmônicos (an). O diagrama de Brillouin (u> - /?) ou diagrama de dispersão, apresentado
na Figura 18, mostra apenas a banda passante de ordem mais baixa, onde os componentes
harmônicos estão representados por linhas sólidas. Nessa figura, pode-se observar alguns in-
teressantes resultados obtidos a partir da Eq. 47: o desvio de fase por período {d) para o
harmônico fundamental (n = 0) é fiad e o desvio de fase por período (d) de qualquer outro
harmônico de espaço difere de Pod por um múltiplo de 2ir. Numa dada freqüência u>0, as
derivadas êufdfl para todos os componentes harmônicos são iguais; deste modo, todos os com-
ponentes se propagam com a mesma velocidade de grupo. Contudo, cada harmônico possui
uma diferente velocidade de fase.
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Em um acelerador o componente longitudinal do campo deve ter a mesma velocidade da
partícula a ser acelerada, de modo a manter o sincronismo. Entretanto, cada harmônico possui
uma diferente velocidade de fase vp e somente uma, geralmente ao, está em sincronismo com a
partícula e atua cumulativamente durante o processo de aceleração.

No projeto de uma estrutura aceleradora, é importante considerar o desvio de fase por ca-
vidade (Pod), que resulta numa maior intensidade de campo elétrico para uma dada potência
injetada e, também, aumentar o valor de a0 em relação a todos os outros componentes, procu-
rando maximizar o valor da razão

Outra importante característica que resulta da Eq. 47 é que, quando o harmônico fun-
damental (n = 0) viaja com vp = c, fio = k e portanto k^ = 0. Como resultado Jo(^cor)
é independente d e r e o componente do campo elétrico correspondente a n = 0 não possui
variação radial. Dessa forma, mesmo para um feixe de dimensão radial finita, esse componente
não contribui para o alargamento do espectro de energia do feixe.

A transformada de Fourier da Eq. 47, no caso r = 0, permite o cálculo da amplitude do
harmônico de espaço para uma estrutura a onda progressiva /32,33/:

anjw = 7" I'''* I E,(z) | «*|/?n2 - *(*)] dz , (48)

n=+oo= TOO O ftm/2

£ <rw = T L I &(«) I2 dz , (49)
= -0O *F J 0

sendo lp o comprimento de um período elétrico da estrutura aceleradora e 0(z) a fase da onda
progressiva.

Por outro lado, em uma estrutura aceleradora a onda estacionaria ("Standing Wave", SW),
duas ondas viajam em direções opostas. Supondo uma estrutura com atenuação desprezível, a
partir da Eq. 47, tem-se:

n=+oo
£ Í , S M ' ( ^ , 0 = £ 2 an cos (/5nz) cxp(;'u?<) . (50)

n=—oo

Analogamente:

a » ^ = f [*'/2Et(z)cos(pnz)dz , (51)

nE°<5W - y l™Et(x) dz . (52)
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Comparando-se as Eqs. 48 e 51 observa-se que, em estruturas a onda progressiva, a deter-
minação da amplitude do harmônico de espaço (an) depende do conhecimento do valor absoluto
do campo (| Ex(z) |) e da fase 0(z), enquanto que, em uma estrutura a onda estacionaria,
necessita-se apenas da amplitude do campo Ex(z).

A determinação experimental das amplitudes dos harmônicos de espaço é feita utilizando-se
a técnica de perturbação para o mapeamento dos campos £2(z) e da fase 6(z).

No caso de onda progressiva, utiliza-se a técnica de perturbação não ressonante, na qual o
valor absoluto do campo elétrico Ez(z) é proporcional à raiz quadrada do coeficiente de reflexão
e 0(z) é proporcional à fase da reflexão ocasionada por um objeto perturbador localizado na
posição 2, no interior da estrutura. No caso de onda estacionaria, utiliza-se a técnica de
perturbação ressonante, onde amplitude do campo E:(z) é proporcional à raiz quadrada do
desvio de freqüência ocasionado pelo objeto perturbador situado na posição z /25,32,33/.

3.1.3 Fator de Qualidade e Coeficiente de Acoplamento

O fator de qualidade ou fator de mérito (Q) representa a seletividade de freqüência e a
qualidade de uma estrutura ou cavidade como ressoador. De modo geral, é definido como a
razão entre a energia armazenada na cavidade e a energia dissipada por radiano do ciclo de RF:

Q = - T J T , (53)
it

onde W é a energia armazenada por unidade de comprimento e dP/dz a potência dissipada por
unidade de comprimento.

Entretanto, o comportamento exato de um sistema depende das características da cavidade
e do grau de acoplamento entre a cavidade e a linha de transmissão. A partir de uma analogia
com circuitos ressonantes, definem-se fatores de qualidade que contenham informações sobre as
condição de acoplamento entre cavidade e linha de transmissão.

Em freqüências próximas à ressonância, pode-se representar uma cavidade de uma porta
por um circuito Re — Le — Cc em série ou em paralelo. Esta analogia, entretanto, só é válida
se o plano terminal na linha de transmissão de entrada estiver num local onde exista um nó de
voltagem (mínimo da onda estacionaria), chamado de posição de curto dessintonizado ("detuned
short position", dsp), ou num ponto onde exista um antinó (máximo da onda estacionaria),
denominado posição de aberto dessintonizado ("detuned open position", dop), que dista A,/4
da dsp. Tais situações ocorrem quando a cavidade estiver dessintonizada ou a freqüência de
operação diferir suficientemente da freqüência de ressonância. A Figura 19 mostra a cavidade
nas duas situações.
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Considere-se o circuito da Figura 19b com o gerador desligado e com impedância interna
transferida para a posição de aberto dessintonizado (Figura 20). Neste caso, pode-se definir,
em função das fontes de dissipação, três fatores de qualidade: Qo para fontes internas de
dissipação (interior da cavidade), Q( para fontes internas e externas do conjunto "dispositivo
de acoplamento-cavidade" e Qt para fontes externas à cavidade. Assim:

n

Qt = u° Uñ!Lfz)P = "° RTTZ ' (55)

n
Q< =

onde Qo, Qt e Qe são denominados fator de qualidade descarregado, carregado e externo,
respectivamente.

Definindo Z0/Rc - 0' como o coeficinte de acoplamento, tem-se:

Q* = J , (58)

S" = 5" + 5" ' (59)

Qt Qo Qe

0 coeficiente de acoplamento mede a eficiência pela qual a energia disponível do gerador é
transferida a um dispositivo e lá dissipada, ou seja, a razão entre a energia dissipada externa e
internamente.

O acoplamento pode ser classificado em três categorias:

0' < 1 (subacoplamento),
/?' — 1 (acoplamento crítico) e
/?' > 1 (sobreacoplamento).
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FIGURA 19: Representação dt uma caridade ressonante situada na: (a) posição dt curto

dessintouizado (dsp): (b) posição de aberto dessintonizado (dop).

Zo
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FIGURA 20: Circuito da Figura 19b com o

gerador desligado e com impedância interna

transferida para a dop.
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FIGURA 21: Representação da impedância da cavidade ressonante com referência à dsp, mos-

trando os três possíveis graus de acoplamento.
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Ao variar-se a freqüência do gerador, a impedância de entrada de um conjunto "disposi-
tivo de acoplamento-cavidade", representada num diagrama de Smith, descreve um círculo de
impedâncias. A Figura 21 mostra a representação da impedância da cavidade ressonante com
referência à posição de curto dessintonizado, em um diagrama de Smith, para os três graus de
acoplamento. Na freqüência de ressonância, o círculo intercepta o eixo real, R/ZQ e, quando
suficientemente fora da freqüência de ressonância (dsp) passa pelo ponto R/Zo = 0. Se, na
ressonância, o círculo intercepta o eixo real em R/Zo < 1, o conjunto é subacoplado (/?' < 1) e
a taxa de onda estacionaria1 5 = 1//3'; se intercepta o eixo real em R/Zo = 1, o acoplamento
é crítico e S = 1 e, se intercepta o eixo real em R/20 > 1, o conjunto é sobreacoplado e
5 = ^.

3.1.4 Coeficiente de Tempo de Trânsito

No cálculo da eficiência de aceleração de partículas por uma estrutura, a variação do campo
elétrico acelerador durante a passagem da partícula deve ser considerada. 0 coeficiente de
tempo de trânsito (T) é um fator de forma que leva em conta esta variação do campo. Para
uma partícula viajando no eixo de simetria de uma estrutura aceleradora (r = 0), define-se
/34/:

<«>

onde: h = ui/v e v é a velocidade da partícula, L é o comprimento da estrutura e E¡(z) é a
intensidade do campo elétrico acelerador em r = 0.

3.1.5 Impedância Shunt

A impedância shunt por unidade de comprimento (Z) mede a eficiência de uma estrutura
em gerar um elevado campo elétrico acelerador, para uma dada potência de radiofreqüência
dissipada na estrutura. Define-se como /34/:

'A taxa de onda estacionaria 5 (SWR, "Standing Wave Ratio") mede a razão entre a máxima e a mínima
amplitude do campo elétrico de uma onda estacionaria em uma linha de transmissão.
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onde Pj é a potência total dissipada na estrutura. Como a potencia dissipada é proporcional
ao quadrado do campo, a impedância shunt é independente do nivel de potencia injetada na
estrutura.

Ao produto ZT2 denomina-se impedância shunt efetiva (Zejj), de modo que, no sincronismo
entre a partícula e o componente harmônico fundamental (h — (30) tem-se:

ZtJi = ZT2 =
1

PTL
(62)

0 valor de Ze/¡ pode ser expresso em função de grandezas relativas a um período elétrico da
estrutura /3l / . Se a estrutura é composta de Aí períodos elétricos de comprimento lp, L = Aí(p

e, no caso de sincronismo entre onda e partícula, tem-se:

[L E,(z) exp(j0oz) dz = Aí ['" Et(z) expüfo) dz . (63)
Jo Jo

Portanto, a Eq. 62 pode ser escrita como:

\J>-Zt" = W I'- Et{z) exp(jP°2)dz (64)

0 fator de qualidade descarregado pode ser definido por QQ = 2%foWt/PT, onde Wt é a
energia total armazenada na estrutura e f0 a freqüência de ressonância. Deste modo, sabendo-se
que E(z) é uma função par, pode-se escrever a razão Ztjj/Q0 como:

( 6 5 )

A razão ZtjjlQ0 é independente da potência dissipada nas paredes da estrutura e, portanto,
independente do acabamento superficial das cavidades e do metal com o qual foram construídas.

Na prática, o valor da impedância shunt efetiva é obtido indiretamente, medindo-se o fator
de qualidade descarregado (Qo) e a razão Zejj/Q0.
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3.1.6 Tempo de Enchimento

O tempo de enchimento (//) é o tempo requerido para que toda a estrutura seja preenchida
com potência de radiofreqüência. Portanto, é função da velocidade de propagação da energia
na estrutura, ou seja, da velocidade de grupo da onda. Para uma estrutura a onda progressiva
tem-se:

«/ = 7 . (66)

onde L é o comprimento da estrutura e v , a velocidade de grupo característica.

Em uma estrutura do tipo gradiente constante, a velocidade de grupo varia ao longo da
secção, e o tempo de enchimento pode ser escrito como:

onde r é a constante de atenuação em nepers.

No projeto de estruturas aceleradoras a gradiente constante, normalmente fixa-se a constante
de atenuação, de modo que, na condição de corrente nula, consiga-se manter o campo acelerador
constante ao longo de toda a estrutura.

3.1.7 Constante de Atenuação

A variação da intensidade do campo elétrico e do fluxo de potência em uma estrutura
aceleradora são dados por /25/:

P = - a(z) E,(z) , (68)

j ^ = - 2o(z) Px{z) , (69)

onde a(z) é o parâmetro de atenuação em nepers por unidade de comprimento.
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Integrando-se as Eqs. 68 e 69 obtém-se a intensidade do campo elétrico e a potência num
ponto z do eixo da estrutura:

Ea(z) = Eoexp\-J*a(z')dz'} , (70)

Pt(z) = Pe*p[-2£a(z') dz^ , (71)

onde Eo e P são os valores do campo elétrico e da potência em 2 = 0.

A constante de atenuação, r, é definida como a atenuação, expressa em nepers, em uma
estrutura aceleradora de comprimento L. Por esta definição:

r = / a(z)dz . (72)

O valor de a aumenta com a redução do diâmetro da íris (2a). Por outro lado, a diminuição
do diâmetro da cavidade (26) provoca redução da velocidade de grupo (va) e, consequentemente,
aumenta a.

Em uma estrutura a impedáncia constante, onde todas as cavidades têm as mesmas di-
mensões, o parâmetro de atenuação (a) é uma constante. No entanto, em uma estrutura a
gradiente constante, onde as dimensões de todas as cavidades são diferentes, o parâmetro de
atenuação varia ao longo da estrutura.

Uma definição útil para os dois tipos de estrutura é dada por /25/:

Para uma estrutura a gradiente constante, a impedáncia shunt Z eo fator de qualidade Qo

variam lentamente, sendo normalmente satisfatório considerá-los como constantes. Nesse caso,
Z e Qo são os valores médios da impedáncia shunt e do fator de qualidade descarregado.
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3.2 MÉTODO DE PERTURBAÇÃO APLICADO AO ESTUDO DE CAVIDADES RESSO-
NANTES

Em uma cavidade ressonante de formato complexo é extremamente difícil, senão impossível,
calcular a distribuição precisa dos campos elétrico e magnético (E e H). O método de per-
turbação é urna importante ferramenta na determinação destes campos. A aplicação do método
perturbacional será dividida era dois casos: o ressonante e o não ressonante.

3.2.1 Caso Ressonante

A teoria de perturbação ressonante, descrita primeiramente por Slater /35,36/, baseia-se
no fato de que a introdução de um objeto no interior de uma cavidade modifica a distribuição
dos campos e, conseqüentemente, a freqüência de ressonância. 0 teorema de Slater relaciona a
variação na freqüência de ressonância de estruturas a onda estacionaria com a intensidade dos
campos E e H, quando o objeto perturbador é muito menor que o comprimento de onda.

A Figura 22a representa a cavidade não perturbada e a Figura 22b representa a mesma
cavidade com o objeto perturbador em seu interior.

ñ n

cavidade + objeto perturbador
(b)

FIGURA 22:

Nessa figura, Eo, fío e u>o representam os campos e a freqüência angular de ressonância não
perturbados da cavidade, e E, H e u> os campos e a freqüência perturbados. Aplicando-se as
equações de campo no interior da superfície S, tem-se /37/:

-V x ÉQ = juoftHo i

V x ño = ; u>o e Êo ,
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- V x E = j or (/i + A/i) H , (c) (74)

Multiplicando-se escalarmente a Eq. 74d por £ j e o conjugado da Eq. 74a por H obtém-se,
a partir da soma das duas equações resultantes, que:

V • (H x El) = ju>(e + Ae)ÊÊ; - j w0 n H* • H . (75)

Operação análoga sobre as Eqs. 74b e 74c resulta em:

V • (H¿ x È) = j w ( / i + A/x) H • H'o - j u/0 e Ê; • Ê . (76)

Somando-se as Eq. 75 e 76:

= j Me + Ae) - uoe] É; • Ê +

+ ;M/ i + A/i) - uoriñí-Ñ . (77)

Integrándose a Eq. 77 no volume da cavidade (v) e aplicando-se o teorema da divergência:

í ( H x Ê t
0 ) n d s + I (//0* x Ê ) n d s =

A e ) - u;0£] È*0Êdv +

;(/i + A / i ) - u>o/i] ^0* ' # ^ • (78)

S a b e n d o - s e q u e Eoxñ = Exñ = 0, r esu l ta :

•i + àtJiJU.. (79)
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Esta é a fórmula exata para a desvio na freqüência de ressonância, devido a mudança em
e e/ou ft. no interior da cavidade. Neste desenvolvimento foi assumido o caso sem perdas e,
assim sendo, f e / i são reais.

No caso limite com Ae —» 0 e A¡i —* 0, pode-se aproximar E, H e u> por EQ, //0 e u;0 e
obter:

u>o /vk^o-^o +

Adotando-se para a equação de perturbação a formulação que envolve as polarizações
elétrica, P. e magnética, M:

Do — £ Eo , Bo = n Ho ,

P = AeE0 , M = ( ^ j Ho , (81)

onde: Do é o deslocamento elétrico,
5o o campo de indução magnética e
We e II*m são as energias elétrica e magnética médias armazenadas na cavidade
não perturbada.

Assim, tem-se:

B0-M)dv

Se o objeto é pequeno, comparado ao comprimento de onda, pode-se admitir que o campo
não perturbado é uniforme no volume do objeto. Assim, sabendo-se que o vetor de polarização
P é nulo fora do volume do objeto perturbador (Av), tem-se:

- u>o _ 1 È*Qp + Bl-

4 We + Wn
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onde: p = JAv P dv e m = /Av A/du denotam os momentos de dipolo elétrico e magnético
induzidos no objeto perturbador.

Da Eq. 80 observase que os campos elétrico e magnético são proporcionais à raiz quadrada
do desvio na freqüência de ressonância. Expressando-se os campos Eo e Bo em função dos
componentes paralelo (||) e perpendicular (1) ao eixo da cavidade ressonante {Eo = Eo\\ + Eoi_
e Bo — B0|| + Bo±), pode-se reescrever a Eq. 80 como:

j ; = ~Wt
 {Ce||£°2» + CtxE^ + CTO| | / /°2» + Cm±H^]' (84)

sendo: A / = / - /0 , Wt = Wt + WTO e Ct e Cm as constantes de calibraçâo do objeto pertur-
bador, em um campo elétrico e magnético, respectivamente. Ce e Cm incluem as dependências
quanto ao tamanho, forma e material do objeto perturbador.

No eixo de uma estrutura aceleradora, onde o campo magnético e o campo elétrico radial
são nulos por razões de simetria (excitação em modo transversal magnético):

A / oc £0
2,, . (85)

Assim, para conhecer o perfil do campo elétrico no eixo de uma estrutura aceleradora a onda
estacionaria, é suficiente determinar o desvio em freqüência, causado por um objeto perturbador
ao longo deste eixo. No entanto, quando se deseja obter a intensidade de campo elétrico na
presença de campo magnético, ou vice-versa, deve-se conhecer as constantes de calibraçâo Ce e
Cm de dois objetos perturbadores.

Na avaliação do desempenho de uma estrutura aceleradora, é importante calcular o coefi-
ciente de tempo de trânsito e a amplitude do harmônico fundamenta] responsável pela aceleração
do elétron. Neste caso, basta conhecer o perfil do campo elétrico acelerador. Entretanto, para
calcular a impedância shunt a determinação das constantes de calibraçâo é imprescindível.

As constantes de calibraçâo para certos objetos podem ser obtidas analíticamente. Maier
e Slater /36/ determinaram estas constantes para objetos metálicos em forma de elipsoides de
revolução (agulhas, esferas e discos). No presente trabalho desenvolve-se as expressões para
o cálculo teórico das constantes de calibraçâo de alguns objetos perturbadores, metálicos e
dielétricos, a partir do fator de despolarização de cada objeto (ver Apêndice).

Estas constantes também podem ser determinadas experimentalmente, se o objeto pertur-
bador é colocado numa cavidade onde os campos elétrico e magnético e a energia armazenada
puderem ser calculados teoricamente. Uma cavidade cilíndrica de raio rc e altura ic, excitada
nos modos TM0io

 e TMOm foi utilizada para as calibrações. A seguir, são desenvolvidas as
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expressões para a determinação experimental da constante de calibraçào Ct, quando a cavidade
cilíndrica é excitada nos modos TA/Oio * TMOn /38/.

Cavidade cilíndrica excitada no modo

Os campos, em coordenadas cilíndricas (r,0,2), são dados pelas expressões:

z = i?o«A>Koi~) >

H» = j — JiUoiL) , (86)

£ r = E9 = H, = Hr = 0 ,

onde (01 é a primeira raiz da função de Bessel Joe Eo & amplitude do campo elétrico.

A energia média armazenada na cavidade é dada por Wt = Wt + Wm. Utilizando-se a
Eq. 81 e sabendo-se que as energias elétrica e magnética médias são iguais obtém-se:

Wt = Wt + Wm = 2We = \e0 ÍÊÊ*dv , (87)
¿ Jv

com dv = rdr dO dz. Assim:

Wt = \eQE¡ i'r[MioiL)}2 dr f* d6 [''dz . (88)
/ JO Te JO JO

Sabendo-se que:

JrJl(ar)dr = £ \\J'm{arf + [l - (^)*j j£(«r)J , (89)

deduz-se:
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Dessa forma, das Eqs. 84 e 90:

Ct = -\eo*tcrlJ>(iai)j!- . (91)

Cavidade cilíndrica excitada no modo TMon

Os campos são dados pelas expressões:

E, = -Bowser, (^) J¿ (fo^) , (92)

EB = Hz = Hr = 0 ,

onde: *2 = k¡ + /?0
2, A: = 2*/A0, /:e = ^m n /r£ e 0O = *¡lc

Utilizando a Eq. 87, chega-se a:

£ rW^Y dr ¡y /• ,en' (2) ,/,} . (93)

Assim:
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(94)
"» \ * /

Das Eq. 84 e 94:

O método de perturbação ressonante, como descrito acima, permite obter o perfil do campo
elétrico no eixo de uma estrutura aceleradora a onda estacionaria e, assim, investigar possíveis
irregularidades na construção de cada cavidade.

3.2.2 Caso não-Ressonante

A técnica de perturbação ressonante tem sido aplicada com grande êxito na determinação de
campos elétrico e magnético em cavidades ressonantes. Em alguns casos, contudo, a perturbação
ressonante não pode ser utilizada; por exemplo: em dispositivos com grande dissipação de
potencia onde não há ressonância, quando o baixo fator de qualidade não permite distinguir
com facilidade a ressonância de diferentes modos de excitação ou, ainda, quando o campo de
interesse não é aquele observado no caso ressonante.

A técnica não-ressonante caracteriza-se pelo fato da freqüência, na qual as medidas são
realizadas, permanecer fixa; deste modo, a freqüência é independente da movimentação do
objeto perturbador no interior da cavidade.

A teoria aplicada à técnica de perturbação não-ressonante, desenvolvida por Steele /39/ ,
descreve a relação entre os campos no dispositivo em estudo, o coeficiente de reflexão (F) e
a fase de reflexão (0). Steele obtém expressões em termos dos momentos de dipolo elétrico e
magnético:

2PT = -j u[Êo-p - fio Ho• m] , (96)

onde: P é a potência incidente,
Eo e Ho são os campos elétrico e magnético não perturbados,
u i é a freqüência angular,
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Ho é a permeabilidade magnética na ausência do perturbador,
pern são os momentos de dipolo elétrico e magnético, respectivamente, e
F e o coeficiente de reflexão.

Deste modo, para se obter o perfil do campo elétrico acelerador, basta medir o coeficiente
de reflexão ao longo da estrutura (Exjw(z) oc yJT{z)). 0 valor da fase do campo 0(z) é
diretamente a medida do ângulo de reflexão.

Por outro lado, a utilização da técnica de perturbação não-ressonante no mapeamento do
campo elétrico acelerador requer a utilização de uma estrutura que opere a onda progressiva;
consequentemente, os acopladores de radiofreqüência devem estar ajustados e sintonizados.
Entretando, de modo alternativo, é possível calcular o campo elétrico a onda progressiva a
partir do campo elétrico a onda estacionaria, medido pela técnica de perturbação ressonante
(vide secção 3.3).

3.3 CALCULO DE CAMPO ELÉTRICO E FASE DE UMA ESTRUTURA

O campo elétrico acelerador (Erjw) e o desvio de fase por cavidade, Ozjw, Para uma
estrutura a onda progressiva, podem ser obtidos a partir do perfil de campo elétrico (Et,sw)
da estrutura a onda estacionaria /40/. Este tipo de transformação permite utilizar os campos,
Ettswi calculados pelo programa SUPERFISH e também os mapeamentos de campo obtidos
pelo método de perturbação, no cálculo do campo Ezjw

 e da fase ôzjw

Os campos elétricos axiais (r = 0) em estruturas a onda estacionaria e onda progressiva,
com condições de contorno de Neumann (campo elétrico tangencial nulo), são dados, respecti-
vamente, por /40/ (Eqs. 50 e 47):

n=+oo
Et,sw(z,i) = exp{jut) £ 2ancos{pnz) , (97)

n=-oo

n=+oo
E,,Tw(z,t) = £ an exp\j(ut - /?„*)] . (98)

n=—oo

O campo elétrico estacionario EXtsw e composto de duas ondas progressivas que se propagam
em direções opostas. Deste modo, é possível encontrar duas ondas estacionarias que, somadas
de modo apropriado, resultem numa onda progressiva.

Chamando de solução A ao campo formado quando o plano de curto circuito está na posição
z e solução B quando o plano de curto circuito está na posição z + d, onde d é o comprimento
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de uma cavidade, resulta:

n=+oo

A = exp{jut) £ 2ancos(0nz) , (99)
n=-oo
n=+oo

B = expijut) £ 2an cos fin(z + d) . (100)
n=-oo

Cada uma destas soluções é formada por duas ondas progressivas de sentidos opostos. Pode-
se cancelar a onda que caminha em um certo sentido e somar a que caminha no sentido oposto
se as soluções forem somadas da seguinte forma:

n=+oc

£ anexp[j(ut - pnz)] . (101)
n=—oo

Utilizando-se as Eqs. 98, 99, 100 e 101, pode-se calcular a amplitude e a fase da onda
progressiva:

l*

=
 B/^f . ( 1 0 3 )

A sen (pd)

Portanto, para calcular | E2ITW(Z) \ e a fase 0(z), basta conhecer o campo elétrico nas
posições z e z + d, onde o ângulo j3Qd é a defasagem por cavidade do modo de oscilação em
estudo.

55



CAPITULO 4

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS E MEDIDAS NA ESTRUTURA
ACELERADORA

4.1 PROPRIEDADES DISPERSIVAS

Nos ensaios realizados para a determinação experimental dos diâmetros dos anéis da estru-

tura a ser construída, foram utilizados quatro conjuntos de três cavidades formando secções

de impedância constante. Cada conjunto foi construído com um diâmetro de íris que o torna

correspondente à 4o, 12°, 20° e 27° cavidade cujo diâmetro é calculado teoricamente conforme

discutido na seção 2.2.

Os conjuntos foram construídos inicialmente com os diâmetros dos anéis menores que os

calculados de modo que, a partir de sucessivas usinagens, a freqüência do modo 2JT/3 fosse

ajustada para 1300 MHz.

As freqüências dos modos de oscilação foram medidas em todos os conjuntos após cada

usinagem do diâmetro do anel. A partir destes dados é possível verificar como o diagrama de

dispersão se altera e como varia a velocidade de grupo em função do diâmetro 26.

O arranjo experimental para a determinação das freqüências de ressonância dos quatro con-

juntos encontra-se esquematizado na Figura 8. É importante notar que, no caso de três cavida-

des operando em regime de onda estacionaria, existem quatro possíveis modos de oscilação: 0,

7r/3, 2TT/3 e ir. Entretanto, não é possível excitar o modo ir no arranjo utilizado, pois a excitação

é realizada por uma antena posicionada no centro da íris, região onde o campo elétrico é nulo

para esse modo de oscilação.

Nas Figuras 23a,b,c,d estão apresentadas as curvas de dispersão para os quatro conjuntos

em função do diâmetro 1b. As linhas sólidas representam o ajuste dos dados experimentais,

quando se utiliza o modelo de acoplamento ressonante (com K* = 0), descrito na seção 3.1.1.

As curvas de dispersão dos conjuntos, para o caso em que o modo 2n/3 oscila em aproxi-

madamente 1300 MHz, são apresentadas na Figura 24.

56



I
2
9
4
5

I

~2

S

179,843 (12)
> (iTT

(5jT
179,975 (8)

J80.0I6 (2)
180,046 (sT

TT/S 2TT/3
MODO

,1

3

-5

MECIDA
N«

2b
(mm)

» 179,530(4)
2 179,568 (7)
3 179,653(5)
4
5

179,685(7)
179,734(2)

Tf/S SIT/9
MODO 10)

FIGURA 23: Diagramas de dispersão para varios diâmetros dos anéis: (a) secçõo representando

a 4o cavidade da estrutura aceleradora; (b) secçáo representando a 12° cavidade da estrutura

aceleradora.
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Tabela .5:

Cavidade
N°

4
12
20
27

Ia
(mm)

44,398(8)
42,852(1)
41,129(5)
39,431(7)

26
(mm)

180,046( 3)
179,734( 2)
179,412( 6)
179,125(10)

modo 2*/3

(IO"3)
9,749(15)
8,476(44)
7,290(26)
6,240(28)

vg/c
(io-3)

8,88(1)
7,72(4)
6,63(3)
5,68(3)

vp/c

1,00033(4)
1,00036(8)
1,00034(4)
1,00034(4)

Utilizando o modelo de circuitos com K% = 0 (modelo de acoplamento ressonante) e compa-

rando os resultados nos quais o modo 2ir/3 oscila em aproximadamente 1300 MHz, construiu-se

a Tabela 5, que mostra a variação do coeficiente de acoplamento e das velocidades de grupo

e de fase nos quatro conjuntos utilizados nos ensaios. O valor da velocidade de fase é cons-

tante e aproximadamente igual à velocidade da luz, resultado compatível com o propósito de

construção de uma estrutura do tipo regular.

A partir dos dados da Tabela 5 pode-se construir a Figura 25, que mostra como a veloci-

dade de grupo relativa e o coeficiente de acoplamento primário variam ao longo da estrutura

aceleradora.

Analisando-se os resultados dos ensaios realizados foi possível verificar a relação empírica

entre a velocidade de grupo relativa e a razão dos diâmetros 2a/2b, dada na Eq. 37 e reescrita

abaixo:

\2b) •
(

O valor obtido para a constante C" é: C — 2,40 ± 0,01. A Figura 26 mostra a variação da

velocidade de grupo relativa em função da razão (2a/2b)4.

Na seção 2.4 foram determinados os valores dos diâmetros 26, para a construção de uma

estrutura aceleradora a gradiente constante operando no m(Ho 2JT/3 na freqüência de 1300

MHz. Obtiveram-se vários conjuntos de valores para os diâmetros 26, como mostra a Tabela

4, que correspondem a determinadas condições ambientais. Visando a continuidade do estudo

das propriedades de uma estrutura a gradiente constante e do método de ajuste e sintonia
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dos acopladores de radiofreqüência, foi confeccionada uma estrutura com doze cavidades, para

testes nas condições de laboratório: temperatura de 20°C, umidade relativa de 65 % e pressão

de 708 Torr. Esta estrutura foi obtida reusinando-se os diâmetros Ia e 26 dos anéis e íris

relativos aos quatro conjuntos de três cavidades, de modo que suas dimensões correspondam às

dimensões dos doze primeiros anéis e das treze primeiras íris listadas na Tabela 4 (colunas A e

D).

O arranjo experimental para as medidas de freqüência dos modos de oscilação da estrutura

de doze cavidades é o mesmo que o apresentado na Figura 8.

Uma estrutura com doze cavidades, terminada com planos de curto circuito, possui treze

possíveis modos de oscilação:

» 1 2 ' 6 ' 4 ' 3 ' 1 2 ' 2 ' 1 2 ' 3 ' 4 ' 6 ' 1 2 '

Entretanto, como explicado anteriormente, o modo w não pode ser excitado com o arranjo

experimental utilizado.

Se o sinal de RF for variado ao longo de toda a banda passante, os modos de ressonância

podem ser vistos, na tela de um osciloscópio, como picos de transmissão de potência através

da estrutura. A Figura 27 mostra uma típica distribuição dos modos de oscilação.

Os modos de oscilação têm largura e formato que dependem das características do conjunto

"dispositivo de acoplamento - cavidade" (antena, acoplador de radiofreqüência) e das potências

dissipadas em seu interior. Não é raro encontrar modos que se superpõem e dificultam a

determinação da freqüência de ressonância e de outros parâmetros como, por exemplo, o fator

de qualidade.

Quando um modo de oscilação tem uma amplitude muito baixa, devido a configuração de

campos no local de entrada e/ou saída do sinal de RF, torna-se difícil identificar o conjunto

de modos possíveis. No entanto, se as cavidades possuírem orifícios laterais, é possível utilizar

antenas do tipo laço de corrente ("loops") para verificar se existe campo magnético próximo à

parede da cavidade e, conhecendo-se a configuração de campos de alguns modos (vide Figuras

14 e 15), pode-se identificá-los. Se as cavidades não possuírem tais orifícios, deve-se mapear

o campo elétrico no eixo central da estrutura por meio da técnica de perturbação e comparar

com o perfil de campo teórico calculado, por exemplo, através do programa SUPERFISH.
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FIGURA 27: Típica distribuição dos modos de oscilação de uma estrutura df doze cavidades.

Os modos O e ir não estão itpresentados.
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A curva de dispersão para a estrutura com doze cavidades, terminada com planos de curto

circuito no centro das íris n" 1 (íris de entrada) e n° 13 (íris de saída), é mostrada na Figura

28. A curva, que ajusta os pontos experimentais, foi obtida através do modelo de acoplamento

ressonante com Á'2 = 0. O coeficiente de acoplamento secundário (À'3) torna-se importante

somente para grandes diâmetros de íris (2a > 60mm) ou quando existe acoplamento magnético

através de fendas nas íris.

O valor medido para a freqüência do modo 2TT/3, e os valores calculados para o coeficiente

de acoplamento primário, a velocidade de fase relativa e a velocidade de grupo relativa foram:

/ta = 1299,804 (1) MHz,

K\ = 0,00908(4),

vp/c = 1,00018(8),

vg/c =0,00827(3).

4.2 FATOR DE QUALIDADE

Na determinação experimental do fator de qualidade (Qo) foram empregadas duas técnicas:

a de transmissãoreflexão, aplicável às cavidades de duas portas quando não há perdas no

conjunto "dispositivo de acoplamento - cavidade" e a técnica de impedâncias modificada para

a presença de perdas por acoplamento.

A seguir sào descritos os fundamentos e o arranjo experimental para a utilização destas

técnicas.

4.2.1 Técnica de Transmissão - Reflexão /41-44/

Considere-se um conjunto "dispositivo de acoplamento-cavidade" (Figura 29a) com linhas

de transmissão de entrada e saída de impedância característica Zoi e Z02, respectivamente.

Admita-se que o dispositivo de acoplamento não gera perdas, que um gerador de resistência

interna R¡ = ZOi é conectado à linha de entrada e uma carga resistiva R( = £02 à linha de
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saída. Um circuito equivalente pode ser visto na Figura 29b, com a cavidade representada por

um circuito ressonante em série e o acoplamento por transformadores ideais de razão de espiras

ri] e n2. Transformando-se os circuitos de entrada e saída para a malha central obtém-se o

circuito da Figura 29c.

Da definição do fator de qualidade, Qo = u>0Lc/Rc, tem-se:

Qo

onde: u;0 = l/y/ÇÜl, 0[ = n]RJRc e # = n\RtIRc.

A potência disponível à carga (Pi) próximo da ressonância (u = u0 + &*>) é dada por:

(i05)

onde Z = R,\\ + 0[ + ^ + 2jQ0(Su;/ufo)].

Por outro lado, se as linhas de entrada e saída têm a mesma impedância característica

e são casadas, ou seja Rg = Ri= ZQ, a potência disponivel à carga (sem inserção da cavidade)

é a máxima potência do gerador:

ñmrk- (106)

O fator de transmissão T(u) é defínido como a razão entre a potência disponível à carga

(Pi) e a máxima potência do gerador (para cargas casadas, Rg = Rt = ZQ). Dessa forma, das

Eqs. 105 e 106:
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FIGURA 29: Representação de uma cavidade e das /ínAa¿ dt transmissão de entrada e saída:

(a) Cavidade com acoplamento por fenda (iris);

(b) Cavidade representada por um circuito ressonante em série e o acoplamento por transfor-

madores ideais de razão de espiras ni c n?;

(c) Circuitos de entrada c saída transformados para a malha central.
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Na ressonância f u - t O e assim:

( 1 0 8 )

Dividindo-se a Eq. 107 pela Eq. 108 e usando a Eq. 104 obtém-se:

1

TM 1 + 40?(£)» *

O valor de Qt pode ser obtido experimentalmente se a relação de potência transmitida na

ressonância (u0) e numa dada freqüência (u?) é conhecida.

No ponto de meia potência T(u>)/T(u>o) = 1/2 (3dB abaixo do nível de potência transmitida

na ressonância) tem-se, a partir da Eq. 109:

(-UB) Q< =

onde u = 2vf e A / = 28f = ¿

Analogamente, nos pontos T(u)/T{u0) = 1/4 e T{u)/T(u>0) = 1/10:

(-6dB) Qt = y/3-kj , (111)

(-MB) Q< = 3 A . (112)

Transformando-se o circuito da Figura 29b para a malha de entrada e novamente conside-

rando Rg = R( = ZQ, obtém-se a resistencia equivalente vista pelo gerador:

Req - B | + B | . (113)
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As expressões para o SWR (vide secção 3.1.3) de entrada na ressonância S(u0) nos casos

subacoplado e sobreacoplado, resultam em:

D •% i OI

2 2 (subacoplado) , (114)

^ = , , ' a , (sobreacoplado) . (115)
rte» 1 + P2

É possível obter /?{ e /?£ P a r a o s casos subacoplado e sobreacoplado em termos de quantidades

mensuráveis (T(u) e S(u>o)).

Caso subacoplado

Escrevendo f}[ e /3'2 a partir da Eq. 114 e substituindo na Eq. 108, obtém-se:

45M -

Caso sobreacoplado

Analogamente, utilizando-se as Eqs. 115 e 108:

_ T(uo)[S(u;o)+l)>
"2 ~ 4SM - % ) [ % ) + ip '

Dessa forma, para se calcular o valor do coeficiente de qualidade descarregado (Qo), com

auxílio da Eq. 104, é necessário determinar Qt, T(u0), S(u>0) e o tipo de acoplamento (suba-

coplado ou sobreacoplado). Deste modo, as medidas experimentais dividem-se em três etapas:
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medidas de transmissão, para cálculo de T(u>0) e Qi, medidas de reflexão, onde se obtém S(u0)

e medidas para determinar o tipo de acoplamento.

O conjunto "dispositivo de acoplamento-cavidade" pode consistir de acopladores de radio-

freqüência, antenas ou laços de corrente . Normalmente, em testes de laboratório, utiliza-se

antenas posicionadas no eixo de simetria das cavidades e num plano de simetria do campo Ez,

região onde o campo elétrico acelerador é intenso. Se a antena estiver bastante desacoplada

(pouca penetração na cavidade), a freqüência de ressonância será pouco perturbada e o coefi-

ciente de qualidade carregado (Qt) tenderá ao valor do coeficiente de qualidade descarregado

(Qo).

Medidas de transmissão

A medida de transmissão é bastante simples pois consiste em medir a potência transmitida,

através da estrutura aceleradora, em relação à potência incidente para uma faixa de freqüência

em torno da ressonância. A Figura 30 apresenta o arranjo experimental utilizado nas medidas

de transmissão.

Para determinar a potência incidente P¡{u), a estrutura é desconectada dos terminais a —a,

faz-se uma varredura em freqüência no gerador de RF e a potência é lida no medidor de potência.

Conectando-se a estrutura aos terminais a - a, a mesma varredura em freqüência é realizada e

os valores de potência transmitida PL(<¿) são anotados. Destes dados, pode-se construir uma

curva de transmissão como a representada na Figura 31, da qual obtém-se os valores de Qt e

TM-.

(-MB) Qt = . , / o . . *«/
I /l ~ /2 I

Qt =

(-1MS) Qt =

/a-/4

3/o

/ • - / e l '

conforme Eqs 110, 111 e 112.
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FIGURA 30: Arranjo crptriminial pan medidas dt transmissão.
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FIGURA 31: Potência transmitida em função da freqüência (curva de transmissão).
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Medidas de reflexão

A Figura 32 mostra o arranjo para a medida da reflexão. Com a linha conectada ao curto-

circuito coaxial, mede-se a potência total refletida (/>„) por toda a faixa de freqüência ao

redor da ressonância do modo de oscilação em estudo. Este procedimento torna a medida das

potências refletidas independente de perdas na linha de transmissão. Em seguida, conecta-se

a cavidade e mede-se a potência refletida em função da freqüência. Parte da potência de RF

penetra na cavidade e lá é dissipada; a situação de ressonância ocorre quando se tem um um

mínimo de potência refletida (Pr(uo): perda de retorno). A Figura 33 apresenta um exemplo

da curva de reflexão. Note que quanto mais desacoplada estiver a antena de excitação, maior

será a potência de retorno.

0 coeficiente de reflexão na ressonância é:

P.M • ( 1 M )

A taxa de onda estacionaria é dada por:

1 -

Tipos de acoplamento

Conhecendo-se os parâmetros T(U>Q) e 5(w0), deve-se determinar os coeficientes (3[ e (3'2 (Eqs.

116 e 117 ou 118 e 119) em função do tipo de acoplamento. Se as antenas estão suficientemente

retiradas, o conjunto provavelmente é subacoplado; no entanto, é sempre importante executar

o seguinte procedimento para determiná-lo. O primeiro passo é montar o arranjo da Figura 34,

que inclui uma linha fendida. Esse dispositivo permite que uma sonda deslize por um trecho da

linha de transmissão e forneça informações sobre a onda estacionaria que se forma quando há

reflexão. A modulação em amplitude (1 KHz, onda quadrada) do sinal do gerador é necessária

pois o medidor de taxa de onda estacionaria (SWR) está calibrado para sinal de audio com esta

freqüência. Os próximos passos são: localizar a freqüência de ressonância do modo de oscilação

em estudo, dessintonizar totalmente a cavidade (mudando a freqüência do gerador ou inserindo

perturbadores metálicos), determinar com a linha fendida um ponto de mínima voltagem (dsp)
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FIGURA 33: Potência refletida em função da freqüência (curva de reflexão).
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FIGURA 34: Arranjo experimental para determinação do tipo de acoplamento.
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e sintonizar novamente a cavidade na ressonância. Se na dsp houver um mínimo de voltagem,

o sistema é subacoplado; se houver um máximo de voltagem, o sistema é sobreacoplado.

A seguir, são apresentados os o resultados de algumas medidas.

Caso 1: doze cavidades de cobre com acabamento superficial espelhado, excitadas por antenas

no eixo de simetria axial. A freqüência de ressonância do modo 2ir/3 é f0 — 1299,746(4)

MHz e o torque de aperto das cavidades de 9,19 Nm. Das curvas de transmissão e reflexão,

apresentadas na Figura 35, calcula-se:

(-ZdB) Af = 0,0878(5) MHz Qt = fo/Af = 14.803(803),

{-6dB) Af = 0,1528(5) MHz Qt = \ãfo/Af = 14.733(278),

(-lOdB) Af = 0,2689(5) MHz Qt = 3 fo/Af = 14.495(90),

Qt = 14.536(85),

T{uo) = PLM/PÍM = 3,5(5) IO"4,
r(u,0) = y/PrM/PccM = 0,9715(7) - SM = (l + r ) / ( l - D = 69(2),

sistema subacoplado.

Utilizando-se as Eqs. 116 e 117, tem-se:

fl = 0,0145(4),

fi = 0,0063(9),

e finalmente

Qo = Qi(l + fl + fi) = 14.838(88).

Caso 2: mesmas cavidades e condições idêntica às do caso 1, exceto para o torque de aperto,

de 12,42 Nm. Neste caso:

"Qt = 14.750(88),

T(u»b) = 3,0(5) IO"4,
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FIGURA 35: Curvas dt transmissão e reflexão da estrutura dt doze cavidades (caso 1).
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= 69(2),

sistema subacoplado,

Px = 0,0146(4),

£ = 0,0054(9),

Qo = 15.045(91).

A partir dos resultados apresentados, pode-se notar que quanto maior a pressão exercida

sobre as cavidades, maior o valor do fator de qualidade, o que indica um melhor contato

elétrico entre as superfícies. Convém ressaltar que estas cavidades foram bastante manipuladas,

perfuradas para introduzir pistões de sintonia e expostas ao ar com elevadas taxas de umidade.

Em experiências anteriores com os conjuntos de três cavidades, conseguiu-se Qo ss 18.000.

Caso 3: as mesmas doze cavidades de cobre com acabamento superficial espelhado e com

o acoplador de radiofreqüência na entrada e antena na saída. O esquema de montagem da

estrutura é apresentada na Figura 36. A freqüência de ressonância do modo 2TT/3 é / 0 =

1299,510 MHz e o torque de aperto das cavidades de 12,42 Nm. Nestas condições:

$ , = 8.606(285),

T(uo) = 2,4(5) IO'3,

S(u0) = 4,095(12),

sistema subacoplado,

fl = 0,2451(7),

# = 0,0038(8),

Qo = 10.748(319).

É importante notar que, neste caso, o baixo valor do coeficiente de qualidade deve-se à

presença do acoplador de radiofreqüência, que armazena e dissipa energia em seu volume. O
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acabamento superficial no interior do guia de ondas que compõe o acoplador é de qualidade

inferior ao das cavidades.

4.2.2 Técnica das Impedâncias na Presença de Perdas por Acoplamento (cavidade de uma

porta)

As características de uma cavidade podem ser determinadas medindo-se a impedância de en-

trada em função da freqüência. Na Ref. 43 são apresentados alguns dos métodos de medidas de

impedância, que devem ser utilizados de acordo com o valor do coeficiente de acoplamento e do

correspondente valor de Q(. Estes métodos foram empregados na Ref. 44 para a determinação

dos fatores de qualidade de cavidades cilíndricas.

A impedância de entrada normalizada de um conjunto "dispositivo de acoplamento-cavidade",

na posição de curto dessintonizado (plano a — a), como representada na Figura 37, é dada por

/44,45/:

Z_ _ 1 -jSG
Zo~ S - j G ' ( 1 2 2 )

onde G = tg(2vD/\g),

2/Zo é a impedância normalizada com relação à linha de transmissão,

5 é a taxa de onda estacionaria (SWR),

Xg é o comprimento de onda guiado na linha de transmissão1 e

D é a distância do primeiro mínimo de tensão da onda estacionaria

à posição de curto dessintonizado (dsp).

Racionalizando-se a Fq. 1? ? sopu : Uo-se a¿ partes rea) e imaginária, tem-se:

Z 5(1 + G3) . G{32 - 1) ,. , ,1O_.
Tr-vTv - 3 -WTv {dsp)- (123)

'Para a linha fendida utilizada Af « Ao = c/f0.
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A admitancia na posição de curto dessintonizado (dsp), que é igual à impedância na posição

de aberto dessintonizado (dop), é dada por:

y _ 5(1 + G2) G(S> - 1)
Jo - ! + *<? + 3 1 + S><P {dSp)- (124)

Na linha fendida, representada na Figura 37, existe urna sonda móvel capaz de fornecer a

indicação do padrão de onda estacionaria com mínimos e máximos do campo elétrico. Esse

padrão ocorre devido a interação da onda que se move em direção à cavidade com a onda

refletida pelo conjunto "dispositivo de acoplamento-cavidade". Se o acoplamento for crítico,

5 = 1 , toda a potência penetra na cavidade e não há onda refletida; entretanto, se a cavidade

estiver subacoplada ou sobreacoplada, 5 > 1, uma parte da potência é refletida, dando origem

à onda estacionaria na linha de transmissão. A Figura 38 apresenta esquemáticamente estas

situações.

A sonda existente na linha fendida é composta por um diodo, cuja resposta depende

da potência do sinal detectado. Este diodo pode operar na região quadrática, onde 5 =

ou na região linear, onde 5 = VmaI/Vm¡n. Como o medidor de SWR é cali-

brado para uma resposta quadrática. a potência detectada pelo diodo deve estar em um nível

adequado.

As medidas de impedância serão representadas no diagrama de Smith. Nesse diagrama, as

resistência» ou admitancias normalizadas estão todas sobre o eixo central e deste eixo partem

arcos de circunferência com reatâncias ou susceptâncias normalizadas e constantes. 0 SWR de

qualquer ponto de impedância é dado pela distância ao centro do diagrama, lida sobre o eixo

das resistências.

Na maioria dos casos práticos, pode-se considerar que o conjunto "dispositivo acoplamento-

cavidade1' é isento de perdas. Entretanto, no caso de excitação com o acoplador de radio-

freqüência, perdas estão presentes e o método de impedâncias deve ser modificado /43 / . A

Figura 39 representa o circuito equivalente, usado na análise do efeito das perdas no acopla-

mento, nas posições de curto dessintonizado (plano a — a)e aberto dessintonizado (plano 6 - b).

A impedância de entrada em função da freqüência resulta em um círculo quando represen-

tada no diagrama de Smith. 0 deslocamento do círculo sobre o eixo das resistências (Figura

40a) mostra a presença de perdas. A Figura 40b apresenta a taxa de onda estacionaria em
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FIGURA 37: Representação de uma cavidade acoplada a uma linha de transmissão.
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FIGURA 39: Circuito equivalente usado na análise do efeito das perdas no acoplamento: (a)

posição de curto dessintonizado, (b) posição de aberto dessintonizado.

79



função da freqüência. Estas duas figuras revelam uma característica comum: o SWR fora da

ressonância atinge um valor limite 5m, ao invés de tender a infinito.

Nos pontos onde o círculo intercepta o eixo das resistências (eixo real) define-se:

* = %• , (125)
¿o

A = ^ , (126)
o

T - 1 . (127)

Nas freqüências de meia potência o SWR é dado por /43/:

2 + A2(l + V) + y/4 + A<(1 + T<) - 2TA3(4 - TA2)
5 * " 2A(1 + T) * ( 1 2 8 )

Portanto, os valores medidos í e A permitem a determinação de S1/2 e as freqüências cor-

respondentes a S1/2 {J[ e f'2) podem ser determinadas da Figura 40b. O valor dos coeficientes

de qualidade são calculados por:

Qo = -fT^-T, , (129)

_ ÇçtliTA, f

J2

Qi

l

<?<

,(i
i •

)(i
Ki

>

fl 5

+ TA)
f A

+ TA)

1
( 1 3 2 )

A seguir são apresentados os resultados para as medidas dos fatores de qualidade da monta-

gem esquematizada na Figura 36, que consiste de uma estrutura aceleradora de doze cavidades,

excitada por um acoplador de radiofreqüência na entrada e com um plano de curto circuito na
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FIGURA 40: Cavidade com perdas no acoplamento. (a) círculo de impedâncias; (b) SWR em

função da freqüência.
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Tabela .6:

(kHz)
-600
-500
-400
-300
-200
-150
-100
-75
-50
-25

0
25
50
75

100
150
200
300
400
500
600

SWR

14,00(10)
14,25(10)
13,80(10)
11,50(10)

7,80(25)
5,60(10)
3,55( 5)
2,70(10)
2,00(10)
1,44( 3)
l,05( 1)
1,32( 3:
1,77(1J)
2,30(10)
2,95(10)
4,30(10)
5,75(10)
7,30(25)
9,80(25)

12,50(10)
13,80(10)

D(±0,3)
(mm)

-1 ,8
0,0
2,1
4,9
9,2

12,3
16,5
19,)
2' ,'•

isi,0
-24,0
-22,0
-19,6
-17,6
-14,0
-11,5
-9 ,2
-9,3
-3 ,5
-1 ,9

(Z/2
R

0,072(
0,070(
0,073(
0,089(
0,13
0. óKH
r,34i(

r \

1)
1)
1)
%',
'.)
4)
5)

0,471(16)
0,652(26)
0,863(
0,977(
0,899(

9)
3)
9)

0,721(30)
0,551(21)
0,418(13)
0,268(
0,192(
0,146(
0,109(
0,081(
0,073(

6)
8)
5)
1)
1)
1)

= R + j *
X

+0,049(
+0,000(
-0,057(
-0,135(
-0,250(
-0,337(
-0,436(
-0,473(

r
i

5)
5)
5)
6)
6)
6)
6)
9)

-0,452(20)
-0,312(13)
-0,037( 4)
+0,244(15)
+0,405(28)
+0,451(13)
+0,446(
+0,376(
+0,313(
+0,249(
+0,257(
+0,095(
+0,053(

7)
6)
6)
6)
6)
5)
5)

saída (dispositivo de uma porta). A montagem dos equipamentos utilizados é a mesma que a

representada na Figura 34.

A Tabela 6 apresenta os valores de SWR, a distância dos nós de tensão em relação à dsp e

as impedâncias em função da freqüência (/ = /o + ¿/, com /o = 1299,587 MHz), calculadas a

partir da Eq. 123.

A Figura 41a mostra o diagrama de Smith com o círculo de impedâncias, de onde se obtém

os parâmetros $ e A:

* = 0,068(5) ,

A = 0,975(25);
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FIGURA 41: Resultados experimentais para a estrutura de doze cavidades a gradiente constante:

(a) círculo de impedâncias evidenciando a presença de perdas por acoplamento; (b) SWR em

função da freqüência.
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Tabela .7: Valores do fator de qualidade Qo.

Arranjo

Antena-Antena

Acoplador-Antena

Método de
Transmissão-Reflexão

15.045( 91)

10.748(319)

Método de
Impedâncias c/ perdas

8.664(1155)

SUPERFISH

20.000

logo T = 0,070(5). O SWR a meia potência pode ser calculado com auxílio da Eq. 128:

5 , / 2 = 2,42(1).

Da Figura 41b, onde observa-se a variação do SWR em função da freqüência, pode-se

determinar /{ e f'2 correspondentes a 5 ^ :

A / = / í - f'2 = 0,150(20) MHz.

Os fatores de qualidade, utilizando-se as Eqs. 129, 130 e 131 são:

Qo = 8.664(1.155),

Qt = 4.686( 588),

Qt =10.207(1.386).

Na Tabela 7 são apresentados os valores do fator de qualidade descarregado medidos pelos

dois métodos e o valor teórico calculado no programa SUPERFISH. Dos resultados da Tabela

7, pode-se concluir que o acoplador é responsável por uma grande diminuição no fator de

qualidade. Isto ocorre devido a potência armazenada e dissipada no volume do acoplador, que

não possui acabamento superficial polido.

Como citado anteriormente, o fator de qualidade depende do acabamento superficial das

cavidades. Essas doze cavidades foram bastante manipuladas devido as sucessivas usinagens,

realizadas na determinação das dimensões da estrutura a gradiente constante e também foram

armazenadas por longo tempo em local com umidade relativa elevada. Deste modo, é esperado

que os valores experimentais de Qo estejam abaixo do valor teórico.
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4.3 PERFIL DO CAMPO ELÉTRICO AXIAL NA ESTRUTURA

Para a determinação do perfil do campo elétrico acelerador Et(z) ao longo da estrutura, foi

utilizada a técnica de perturbação ressonante, descrita na secção 3.2, que se aplica às estruturas

a onda estacionaria.

Nos modos transversais magnéticos (TM), o campo magnético é nulo no eixo z; desta forma,

pelo método de perturbação ressonante, tem-se que o quadrado da amplitude do campo Ex(z)

é proporcional ao desvio de freqüência A/(z), quando o objeto perturbador está na posição z

do eixo de simetria da estrutura aceleradora (Eq. 85) /25,32,33,36/.

E](z) cx A/(«) . (133)

O arranjo experimental para o mapeamento do campo elétrico Ex(z) está representado

esquemáticamente na Figura 42. As antenas de excitação, posicionadas nos planos de curto

circuito, foram deslocadas para permitir a passagem do objeto perturbador preso a uma linha

de nylon. Para centralizar a linha que sustenta o perturbador, foram montados dois conjuntos

de mesas ajustáveis /33/.

O método de medida usado para determinar a variação da freqüência de ressonância em

função da posição do objeto perturbador é o de máxima potência transmitida. Assim, inicial-

mente com o perturbador fora da estrutura, é localizada a freqüência não perturbada. A seguir,

introduz-se o objeto perturbador e observa-se a queda na potência transmitida; variando-se a

freqüência do gerador, localiza-se a nova freqüência de ressonância, quando a potência transmi-

tida volta a ser máxima.

As medidas foram realizadas em sala climatízada, com temperatura 20 ± \°C e umidade

relativa 65 ± 5%. Em toda as medidas, a temperatura foi monitorada para cada posição do

objeto perturbador e as correções para 20°C foram realizadas considerando-se uma taxa de

variação de -0,0217 MHzfC. Todos os mapeamentos são relativos ao modo de oscilação

2*/3.

Vários objetos perturbadores podem ser utilizados nas medidas de mapeamento de campo

/36/. Neste trabalho, são mostrados resultados obtidos com agulhas metálicas, que têm algumas

vantagens sobre os objetos de formatos normalmente utilizados (esferas e discos), por exemplo:
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FIGURA 42: Arranjo experimental para o mapeamento do campo elétrico E¡(z).
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FIGURA 43: Perfil do campo elétrico Ez(z) para uma stcção de três cavidades e impedi
constante.

anexa
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as agulhas perturbam apenas o campo paralelo ao seu comprimento, permitindo uma excelente

resolução no plano transversal, são leves e facilmente encontradas em vários diâmetros (agulhas

hipodérmicas).

A Figura 43 mostra o perfil do campo elétrico Ez(z) medido para uma estrutura do tipo

impedãncia constante, composta de três cavidades. A curva contínua representa o campo

calculado pelo programa SUPERFISH e normalizado em relação ao valor do campo medido no

centro da secção aceleradora.

Em posições próximas aos extremos da secção podem ocorrer distorções no campo medido,

ocasionadas pelo efeito de imagem do objeto perturbador no plano de curto-circuito. Estas

distorções podem acarretar erros nos cálculos dos componentes do campo. No exemplo apre-

sentado o efeito não é pronunciado.

0 mapeamento foi realizado com duas agulhas metálicas: AMI (diâmetro 1,03 mm, compri-

mento 10,20 mm) e AM2 (diâmetro 0,70 mm, comprimento 9,40 mm). Nos dois casos, o perfil

de campo ajusta-se bem com os valores calculados pelo programa SUPERFISH.

Foi também mapeado o campo elétrico da estrutura de doze cavidades, do tipo gradiente

constante, quando operada a onda estacionaria. A Figura 44 mostra o perfil do campo longi-

tudinal ao longo do eixo da estrutura, que compreende quatro comprimentos de onda. O perfil

do campo aparece distorcido porque a estrutura do tipo gradiente constante foi medida em

regime de onda estacionaria. Para conhecer-se o verdadeiro perfil de campo, na condição de

onda progressiva, deve-se transformar as medidas utilizando-se as Eq. 102 e 103, reescritas a

seguir, e as definições dadas pelas Eqs. 99 e 100:

2 _ A7 + B2 - 2 A B cos (0qd)
\E,,TW(z)\2 =

4 sen2 {0od)

B - A cos (0od)
tg6{z) * AsenW) '

Como resultado da transformação, as Figuras 45a e 45b apresentam os campos Et(z) e a fase

0(z) da onda progressiva, calculados a partir do mapeamento de três cavidades a impedãncia

constante (Figura 43). A linha contínua representa a transformação para onda progressiva dos

campos calculados pelo programa SUPERFISH, normalizados com relação ao campo máximo

medido experimentalmente.
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Os campos na Figura 45a mostram um bom acordo com os valores calculados ao se utilizar

os dados de SUPERFISH. Na Figura 45b, a diferença de fase entre as duas cavidades é apro-

ximadamente 120°, em perfeito acordo com o modo de oscilação (<f> = 2x/3) mapeado em onda

estacionaria.

Os resultados da transformação do campo para as doze cavidades, apresentado na Figura 44,

estão representados na Figura 46. Como se pode observar, a amplitude do campo manteve-se

aproximadamente constante (a variação máxima foi de 13%) como desejado para uma estrutura

construida para ter campo Ex ccstante. Para garantir sincronismo entre a onda e a partícula

a ser acelerada a diferença de fase entre cavidades deve ser 120°. Dos resultados da Figura

46, obteve-se o valor da diferença de fase média, para esta estrutura: A0 = 118,8° ± 3,9°.

Esse valor mostra que a estrutura deve ser submetida a um processo de sintonia, no qual cada

cavidade tem sua fase corrigida. A sintonia das cavidades será discutida no capítulo 5.

4.4 CÁLCULO DA AMPLITUDE DOS HARMÔNICOS DE ESPAÇO

A análise de Fourier do campo elétrico acelerador Et (r = 0) em uma estrutura a onda esta-

cionaria, permite representar esse campo como uma soma de infinitos componentes harmônicos.

De acordo com as Eqs. 50, 51 e 52, o campo elétrico Ettsw{z), a amplitude do nésima compo-

nente harmônico {anfsw) e a soma dos quadrados destas amplitudes são dados (subentendendo-

se a dependência temporal exp(jut)), por:

ns+oo f

E,,sw{*) = £ 2ancos(0nz) ,
n=-oo

2 / V 2

an,sw = T / Et{z)cos (0nz) dz ,
Ag JO

E <sw - Y / E*Wdz •
nx-oo

Utilizando essas equações e o fato de que E, oc y/K] no eixo de simetria das cavidades

da estrutura aceleradora, foram calculadas as amplitudes an e a razão al/£a% para o campo
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FIGURA 44: Per/í/ do campo elétrico E,{z) para uma estrutura de doze cavidades e gradiente

constante.
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o campo elétrico em onda progressiva da secção de três cavidades e impedáncia constante: (a)

amplitude relativa do campo elétrico ao longo do eixo da estrutura; (b) fase do campo ao longo

do eixo da estrutura.
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FIGURA 46: Resultados da transformação teórica do campo elétrico em onda estacionaria para o campo elétrico em onda progressiva da

estrutura de doze cavidades a gradiente constante. São apresentadas a amplitude relativa do camjm elétrico e a fase ao lonqo do riro da

estrutura.



Tabela .8:

Ordem do
harmônico

- 5
- 4
- 3
- 2
_ j

0
1
2
3
4
5

On

0,6
1,3
3,0

11,6
81,9

-172,4
-10,9

-8 ,7
0,2
0,3
0,3

razão

1,000 IO"5

4,753 O"5

2,452 IO"4

3,665 IO"3

1,823 IO"1

8,085 IO"1

3,242 IO"3

2,067 IO"5

9,200 IO"7

1,757 IO"6

4,791 IO"6

relativo apresentado na Figuras 43. Na Tabela 8 estão listadas esses valores para —5 < n < 5

/33/ .

O componente harmônico fundamental (a0) é o único que possui velocidade de fase igual à

velocidade do elétron a ser acelerado; logo, é o componente responsável pela aceleração. Então,

quanto maior a razão a\lTla\i melhor será a eficiência de aceleração. O valor de
a o / £ <*n = 0> 81(9) está em bom acordo com o valor obtido a partir dos campos calculados pelo

programa SUPERFISH {al/Za2
n = 0,83).

Na Figura 47 são apresentados o campo elétrico relativo medido e três de seus componentes

do campo (n = —1,0, +1) para a secção de três cavidades a impedância constante. A Figura

48 apresenta os resultados para a estrutura de doze cavidades a gradiente constante. O campo

total assinalado nestas figuras foi calculado a partir da Eq. 50.

4.5 COEFICIENTE DE TEMPO DE TRANSITO

A partir da definição apresentada na Eq. 60, da intensidade de campo elétrico relativo Ex(z)

medida (secção 4.3) e sabendo que E\ cx y/ÃJ para o modo de excitaçào transversal magnético,

pode-se calcular o coeficiente de tempo de trânsito T.
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Para a secçâo de três cavidades a impedáncia constante obteve-se T = 0,70(2), que está em

ótimo acordo com o valor calculado pelo programa SUPERFISH (T = 0,706). Para a secção

de doze cavidades a gradiente constante o valor obtido foi T = 0,66(2).

4.6 IMPEDÁNCIA SHUNT

Na determinação da razão Z/Qo (vide 3.1.5) serão empregadas duas técnicas: a de per-

turbação ressonante /31,46-48/ e a do bastão dielétrico /42,49/.

4.6.1 Técnica de Perturbação Ressonante

Da Eq. 65 tem-se que a razão Ztjj/Q0 é dada por:

( I 3 4 )

No eixo de uma estrutura aceleradora, onde o campo magnético é nulo por razões de simetria,

pode-se escrever, a partir da Eq. 84, a seguinte relação:

— - - Ce - ^ , (135)

onde: A / = / - /o é o desvio de freqüência ocasionado pelo objeto perturbador e Ce é a

constante de cal i br ação do objeto perturbador.

Reescrevendo-se a Eq. 134 utilizando a Eq. 135, tem-se:
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Da Eq. 136 nota-se que, para o cálculo da razão Ztjj/Qo, é fundamental conhercr-se o

valor da constante C, e o desvio da freqüência de ressonância provocado pelo objeto pertur-

bador. A constante Ct, que depende da forma e do material do objeto perturbador, pode ser

calculada teoricamente /36/ (ver Apêndice) ou determinada experimentalmente utilizando-se

uma cavidade onde os campos e a energia armazenada podem ser calculadas analiticamente;

por exemplo, em uma cavidade cilíndrica /31,38,50,51/.

Na seção 3.2 foram desenvolvidas as equações para o cálculo de Ce, quando o objeto per-

turbador é colocado em uma cavidade cilíndrica de raio rc e altura /c, e excitada nos modos

o e TA/on. Reescrevendo as Eq.91 e 95 tem-se:

A Tabela 9 apresenta os valores de Ce obtidos experimentalmente, para dois modos de

excitaçáo, em duas cavidades cilíndricas diferentes. Estes valores são comparados aos calculados

a partir das relações deduzidas no Apêndice /50/.

Conhecendo-se o valor da constante Ce, qualquer um destes objetos perturbadores pode ser

utilizado na determinação do campo Ez(z) e da razão Zt/j/Qo-

Na seção 4.3 é apresentado o perfil de campo E,{z) de uma secção a impedância constante

composta de três cavidades. Esta mesma estrutura foi empregada para medidas de mapeamento

utilizando dois objetos perturbadores: AMI e AM2 (Tabela 9). A Tabela 10 apresenta os valores

obtidos para o coeficiente de tempo de trânsito (T) e para as razões Zejj/Qo, (Z/Qo)o e Z/Qo,

com:

1 (L\ Lá
<?o " \Qo)o ai

ali Zal = 0,81(9) (Tabela 8).
96



Tabela .9: Constantes de calibração de objetos perturbadores: EM (esfera metálica), ED (esfera
dielétrica), AM (agulha metálica).

vo

Objeto Perturbador
Tipo

EM

ED

AM

diâmetro
(mm)
3,00
5,00
6,10

0.70

0,80

1,03

comprimento
(mm)

5,74
8,92
9,40
6,00

10,00
5,20
6,02

10,20

Constante de Calibração Cf\\ ( m2 s fi"1 ) 10"19

Caiñdadc Cilindrica Banda S
TMO\o
0,979(7)
4,4 (1)
2,6 (1)
1,97 (1)
5,59 (3)
6,54 (4)
2,3õ (1)
8,14 (4)
2,08 (1)
3,10 (2)

10,20 (5)

TA/on

0,995(7)

1,99 (2)
5,95 (5)
6,6 (4)
2,35 (S)
8,0 (9)
2,1 (D
2,9 (2)

10,4 (2)

Cavidade Cilíndrica Banda L
TMom
0,97(4)
4,39(4)
2,63(4)
1,96(4)
5.41(4)
6, 24(4)
2.25(4)
7,98(4)
2,14(4)
3,00(4)
9,67(4)

TMou
0,98(4)
4,4 (3)
3,4 (4)
1,95(5)
5,5 (3)
6,5 (3)
2,3 (3)
7,8 (3)
2,3 (2)
2,96(7)
9,8 (2)

Teórico
Apêndice

0,939
4,346

1,829
5,513
6,304
2,198
7,835
1,863
2,600
9,290



Tabela .10: AMI: agulha metálica de diâmciiv 1,03 mm e comprimento 10,20 mm. AM2:
agulha metálica de diâmetro 0,10 mm e comprimento 9,40 mm.

1 Objeto
1 Perturbador

AMI

AMI

C.||
(mhn-1) IO"19

6,24(4)

9,67(4)

valor médio

T

0,70(2)

0,70(2)

0,70(1)

(ZtJj/Qo)
íl/m

1012(125)

1035(125)

1024(88)

(Z/Qo)o
fi/m

2065(281)

2112(282)

2089(199)

(Z/Qo)
íl/m

2553(448)

2611(453)

2582(319)J

' .6.2 Técnica do Bastão Dielétrico

A técnica do bastão dielétrico /42,49/ é um procedimento alternativo para a determinação

i razão Z/Qo, de fácil implementação e razoável precisão.

O teorema de Slater, aplicável ao caso de perturbação ressonante, relaciona os campos E

e H na posição do perturbador com o desvio na freqüência de ressonância e pode ser escrito

como / 5 1 / :

E i2 dv
bv

dv (137)

onde: e e e0 são as permissividades do objeto perturbador e do vácuo,

/i e fi0 as permeabilidades do objeto perturbador e do vácuo,

Wt a energia total armazenada na cavidade e

Ai> o volume do objeto perturbador.

No eixo de uma estrutura aceleradora, onde o campo magnético é nulo (modo TM), tem-se:

A/
(138)
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Sc um bastão diclctrico cilíndrico de raio r^, fino, é inserido ao longo do eixo da estrutura,

atravessando todo o seu comprimento (Z,), a perturbação na freqüência de ressonância é dada,

a partir da Eq. 138, por:

(139)

Utilizando-se as definições da impedãncia shunt Z = —E\z¡^ e do coeficiente de qualidade

Qo = —u>oWtlL ^ /25/ para o componente harmônico fundamental £o*» tem-se:

( a • =* •
A partir das Eqs. 47 e 49, o campo elétrico axial pode ser expresso em termos do conjunto

de harmônicos espaciais: E$t = aft e fo
p \ Ez(z) \2 dz = íf £ a * . Utilizando-se essas

relações, eliminando-se H, entre as Eqs. 139 e 140 e sabendo-se que L = Nlv (secção 3.1.5) a

razão Z/Qo para o harmônico fundamental resulta:

i
Q0)0- (c -

Fazendo-se eT = e¡£o e l/irco * 120c, pode-se escrever a razão Z/Qo que contém a contri-

buição de todos os componentes harmônicos:

240 c A /
( 1 4 2 )= " (e,-l)*rl li •

A dificuldade deste método é a determinação precisa da permissividade relativa (cr) do

bastão dielétrico usado na perturbação. A solução é a calibraçào (determinação de er) em uma

cavidade onde os campos eletromagnéticos e a energia armazenada sejam conhecidos teorica-

mente; por exemplo, em uma cavidade cilíndrica.

No Apêndice foi calculado teoricamente o valor da constante de calibraçào de um bastão

dielétrico cilíndrico, dada na Eq. A27. Por outro lado, a Eq. 91 permite determinar experi-

mentalmente a constante Ce, quando o objeto perturbador está no interior de uma cavidade

99



Tabela .11:

£r

Banda S
/o = 2864,830 MHz

4,6(5)

Banda L
/o = 1302,764 MHz

4,3(5)

Referência 52

5,00

cilíndrica de raio rc e comprimento le e excitada no modo TA/oio- Comparando-se as Eqs. A27

e 91, reescritas abaixo1,

C\ = -A
4

Ct(TM0l0) = - i
2

pode-se escrever uma relação para a permissividade relativa:

(143)

Deste modo, a permissividade relativa do bastão dielétrico pode ser determinada experi-

mentalmente com o auxílio de uma cavidade cilíndrica. E importante notar que, na Eq. 143, o

valor de A / / / o é medido para a cavidade cilíndrica.

O método do bastão dielétrico foi empregado na determinação da razão Z/Qo de uma

secção aceleradora a impedância constante composta de três cavidades. Os bastões foram con-

feccionados com vidro pyrex 7740. Na Tabela 11 são apresentados os valores obtidos para a

permissividade relativa, a partir da Eq. 143, utilizando-se duas cavidades cilíndricas: uma osci-

lando em banda S e outra em banda L. Nessa tabela é também apresentado o valor encontrado

na Ref. 52.

Quatro bastões de diferentes diâmetros foram empregados na determinação da razão Z/Qo

'Note que o comprimento do bastão (4) na Eq. A27, foi lubitituido pelo comprimento da cavidade (/<),
pois o bastão deve atravessar a cavidade completamente.
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Tabela .12:

2r̂  (mm)

1,25(3)
0,95(4)
0,86(4)
1,15(5)

A/(A///z)

-0,257(5)
-0,152(5)
-0,122(5)
-0,208(5)

Valor médio

Z/Qo (íí/m)

2667(427)
2731(482)
2675(488)
2550(450)

2653(230)

Tabela .13:

Z/Qo (n/m)

Método de
perturbação ressonante

2582(319)

Método do
bastão

2653(230)

Cálculo II
SUPERFISHJ

2627

da secção de três cavidades, que oscila na freqüência /o = 1299,782 MHz. Os resultados obtidos

são apresentados na Tabela 12.

Na Tabela 13 são comparados os valores da razão Z/Qo (em (l/m) obtidos pela técnica de

perturbação ressonante (secção 4.6.1), pela técnica do bastão dielétrico e o valor calculado pelo

programa SUPERFISH.

Da descrição dos métodos e dos resultados apresentados, pode-se concluir que o método

do bastão dielétrico é rápido e simples e deve ser utilizado quando se deseja uma estimativa

do valor Z/Qo- O método de perturbação exige um maior cuidado nas medidas e um arranjo

experimental mais elaborado. No entanto, é capaz de fornecer informações para o cálculo dos

seguintes parâmetros: amplitude do harmônico fundamental ao, razão <io/£an> coeficiente de

tempo de trânsito e a razão Ze///Qo-
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4.7 CONSTANTE DE ATENUAÇÃO

Como descrito na seção 3.1.7, o parâmetro de atenuação (a) varia ao longo de uma estrutura

a gradiente constante. Portanto, para se obter o valor da constante de atenuação (r) da

estrutura de doze cavidades, pode-se considerar o valor médio õ. A partir das Eqs. 71, 72 e

73, as seguintes relações podem ser escritas para o parâmetro r.

T = ãL , (144)

= C"2T . O 4 5 )

(146)

7 T = C"2T

2V;QO '

onde: P é a potência incidente na estrutura,

PE é a potência de saída no final da estrutura,

Leo comprimento da estrutura,

v f é a velocidade de grupo média e

Qo é o fator de qualidade descarregado.

Para a estrutura a gradiente constante de doze cavidades, excitada por antenas, tem-se,

utilizando a Eq. 146:

L = 0,92244 m,

Qo = 15.045(91) (vide Tabela 7),

Wo = 2?r/o = 8,16691 IO9 rad/s,

% = 2,479(9) IO6 m/s (secção 4.1),

que resulta:

T = 0,1010(7) neper1.

'Atenuação de 1 neper significa uma redução a l/e do valor original
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De um modo alternativo, utilizando-se a Eq. 145, a constante r pode ser obtida a partir

dos valores de P e PE calculados pelo programa computacional /9,10/ utilizado no cálculo

das dimensões da estrutura aceleradora (secção 2.2). Os valores obtidos foram: P = 8 MW e

PE = 6,47 MW, resultando em:

T = 0,106 neper.

Para a determinação experimental do parâmetro de atenuação r, foi montado o arranjo

apresentado na Figura 49. O procedimento de medida baseia-se no método de Gallagher /53 / e

será apresentado com mais detalhes no Capítulo 5. O princípio deste método consiste em medir

a admitancia de entrada no acoplador de radiofreqüêncir, enquanto um curto-circuito em guia,

conectado ao acoplador de saída, é movido ao longo de uma distância igual a As/2.

Se as admitancias medidas são representadas em um diagrama de Smith obtém-se um círculo.

Se não existisse atenuação, este círculo estaria na periferia da carta (curto-circuito tem SWR

infinito). Entretanto, a atenuação na estrutura aceleradora e nos acopladores reduz o diâmetro

do círculo (SWR finito) e o parâmetro de atenuação total pode ser calculado.

A Figura 50 apresenta o diagrama de Smith com os pontos de admitancia descrevendo um

círculo. O diâmetro do círculo (a) é calculado por:

a — \/omax amin (se o círculo contém o centro da carta de Smith) , (147)

a = . max (se o círculo não contém o centro da carta) , (148)

onde amax e <rmin são os valores do SWR máximo e mínimo, respectivamente.

Traçando-se uma linha que liga o centro geométrico do círculo ao centro da carta de Smith,

consegue-se dois pontos de intersecção com o círculo. A distância destes pontos ao centro da

carta de Smith, medidas sobre o eixo R¡ZQ da carta, determina os valores de amaz e amin.

A constante de atenuação é obtida da seguinte relação:

r = ardgh í — J (nepers) . (149)
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FIGURA 49: Arranjo experimental para utilização do método de Gallagher.

FIGURA 50: Círculo de admitancias utilizado na determinação da constante de atenuação da

estrutura dt doze cavidades.
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Os resultados para os dados apresentados na Figura 50 sao amaT = 4,45(10) e aTO¿n =

4,20(10). Dessa forma, da Eq. 147, a = 4,32(7) que resulta: T = 0,236(4) neper; este é o

valor da constante de atenuação para a estrutura a onda estacionaria. No caso de utilização da

estrutura com onda progressiva o comprimento percorrido pela onda é a metade e portanto:

T = 0,118(2) neper.

4.8 TEMPO DE ENCHIMENTO

O tempo requerido para que a estrutura de dc7e cavidades seja preenchida com potencia de

radiofreqüência (</) pode-ser calculado pela Eq. 67:

(150)

Dos valores obtidos para r (secção 4.7) e considerando Qo — 15.045 e « 0 = 8,16691 109

rad/s, tem-se:

(r = 0,1010(7) neper) *, = 0,372(3) n» ,

(r = 0,106 neper) t¡ = 0 , 3 9 / Í S ,

(T = 0,118 (2) neper) i, = 0,435(8) ps,
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CAPÍTULO 5

ACOPLADORES DE RADIOFREQÜÊNCIA

Em um acelerador linear, as válvulas klystron amplificam a potência de pico de microondas

até dezenas de MW e esta potência é injetada em um guia de ondas retangular. Neste tipo de

guia de ondas, o modo fundamental de oscilação é o modo TEi0 (modo transversal elétrico)

e a impedância do guia é de aproximadamente 530 ohms. Na estrutura aceleradora o modo

de oscilação é o TMoi (modo transversal magnético) e a impedância é da ordem de dezenas

de ohms (vp = c). Consequentemente, para evitar reflexões na junção entre o guia de ondas

e a estrutura, é necessário construir um dispositivo responsável pela transformação do modo

de excitação e pelo casamento das impedâncias. Tal dispositivo é chamado de acoplador de

radiofreqüência.

No projeto do acoplador, deve-se ter em mente que, além de procurar minimizar as reflexões

(SWR « 1), é necessário corrigir o desvio de fase causado pela junção entre o guia de onda e

a estrutura.

5.1 TIPOS DE ACOPLADORES DE RADIOFREQÜÊNCIA

Nos projetos já desenvolvidos para os aceleradores de elétrons, duas configurações de acopla-

dores de comprovado sucesso têm sido utilizadas. No acelerador da universidade de Stanford,

California (USA), foi desenvolvido o acoplador por fenda, que será denominado tipo SLAC

/ 8 / . No Laboratório Nacional para Física de Alta Energia (Japão) tem-se utilizado um aco-

plador conhecido como "door-knob" /54-56/. Estes dois tipos de acopladores são apresentados

esquemáticamente nas Figuras 51a e 51b.

No acoplador tipo SLAC o casamento entre guia de onda e a estrutura é realizado por uma

fenda (íris de acoplamento) localizada na superfície lateral da primeira cavidade (cavidade de

acoplamento). Variando-se a dimensão desta íris é possível diminuir as reflexões até um nível

aceitável /53,57/. No entanto, a íris de acoplamento altera a freqüência de ressonância da

primeira cavidade ocasionando, assim, um desvio de fase, que deve ser corrigido. Como os
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FIGURA 51: Tipos de acopladores de radiofreqüência: (a) acoplador por fenda (tipo SLAC);

(b) acoplador tipo "door-knob".
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processos de sintonia do acoplador e de correção deste desvio de fase e o processo de minimizar

o SWR sào interdependentes, um procedimento iterativo é normalmente utilizado.

Urna característica peculiar do acoplador tipo SLAC é o aparecimento de uma assimetria

no campo elétrico, ocasionada pela existencia da iris de acoplamento. Isto origina um gradiente

transversal no campo sobre o eixo z, que deflete o feixe. Para anular o efeito de assimetria

no campo, uma configuração mecânica mais complexa é necessária e o primeiro anel deve ser

descentrado de modo adequado /58-61/.

No acoplador tipo "door-knob" a simetria da cavidade de acoplamento é mantida e não

há o efeito de desfocalização do feixe. Nesse tipo de acoplador, três parâmetros geométricos

devem ser otimizados para se conseguir o ajuste (minimizar o SWR) e a sintonia (acerto de

fase); são eles: o diâmetro da íris de acoplamento (2a), a altura do cone ou "door-knob" (h)

e a posição do curto-circuito móvel (t) (vide Figura 51b). Dos três parâmetros, hei atuam

principalmente no desvio de fase da cavidade de acoplamento e 2a atua dominantemente no

casamento da impedância ou acoplamento.

Quando a relação entre o diâmetro da íris (2a) e a altura do cone (h) não é conveniente,

mesmo que o acoplamento (SWR) esteja consideravelmente bem ajustado, a primeira cavidade

pode estar dessintonizada e o avanço de fase entre a primeira cavidade e a segunda pode não

ser igual a 120° (modo de oscilação 2TT/3). Portanto, o diâmetro da íris de acoplamento e a

altura do cone devem ser determinados de tal forma que satisfaçam as condições de sintonia da

primeira cavidade e o casamento da impedância (SWR), simultaneamente.

No acelerador linear de elétrons do IEAv serão utilizados acopladores de radiofreqüência do

tipo "door-knob".

Para estudar as características do acoplador e desenvolver um procedimento experimental

capaz de convergir para uma situação de ajuste e sintonia desejados, foram confeccionados dois

protótipos de acopladores, que foram testados com a estrutura a gradiente constante, de doze

cavidades, descrita nos capítulos anteriores.
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5.2 MÉTODOS EXPERIMENTAIS UTILIZADOS NO AJUSTE E SINTONIA DOS ACO-

PLADORES TIPO "DOOR-KNOB"

Para o ajuste e sintonia dos acopladores foram utilizados quatro métodos de forma com-

plementar; são eles: o método de modulação por pulsos (reflectometría), que possibilita a

determinação aproximada dos parâmetros geométricos do acoplador (h,t e 2a) para os quais

se obtém um baixo SWR; o método desenvolvido por Gallagher (método "nodal-shift" modi-

ficado), que permite determinar o valor preciso do SWR do acoplador de entrada; o método

"nodal-shift", que possibilita a medida da defasagem de cada cavidade da estrutura e o método

desenvolvido por Kyhl, que é um procedimento alternativo onde se consegue verificar a situação

de ajuste e sintonia do acoplador, simultaneamente.

A seguir serão descritos os principios de utilização e o arranjo experimental de cada um dos

métodos utilizados.

5.2.1 Método de Modulação por Pulso (Reflectometría)

Neste método /56/ a estrutura deve ser conectada a dois acopladores de radiofreqüência,

um na entrada do sinal de RF e outro na saída, conforme mostrado no esquema da Figura 52.

Para ajustar o acoplador deve-se minimizar o SWR. Porém, ao medi-lo na entrada do aco-

plador, deve-se considerar as reflexões ocasionadas por: imperfeições na estrutura aceleradora

e descasamento do acoplador de saída. Sendo assim, o valor medido do SWR na entrada do

acoplador nao indica sua real situação de acoplarnento.

Uma maneira de separar as reflexões, ocasionadas por cada parte da linha de transmissão e

suas junções, é utilizar um sinal pulsado de duração adequada e observar o retorno deste sinal

numa base de tempo. Este é o método de modulação por pulso do sinal de radiofreqüência.

No esquema mostrado na Figura 52, o gerador de RF fornece um sinal na freqüência de

ressonância do modo de oscilação desejado (modo 2TT/3) e o gerador de pulsos envia o sinal

de modulação externa para o chaveamento do diodo PIN (diodo de radiofreqüência). 0 sinal

pulsado é injetado no sistema acoplador-estrutura, através de uma transição guia-cabo, e o
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FIGURA 52: Arranjo experimental para medidas de reflectometria (me'todo de modulação por

pxtho).
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FIGURA 53: Arranjo experimental para medidas de admitancia, de acordo com o método de

Gallagher.
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sinal refletido é detectado por um cristal detector conectado a um circulador (C?). Note-se que

o acoplador de saída está conectado a uma carga casada (50 ohms), para que toda potência

que atravessa o acoplador seja absorvida e não retorne ao sistema.

Para que as reflexões nos cabos coaxiais e na transição guia-cabo não influenciem as medidas,

insere-se um dipositivo casador de impedâncias: o "stub tuner1* triplo, que é ajustado até que

o SWR, medido na saída do circulador (C2), seja igual a 1,0.

Montando-se o arranjo da Figura 52 e observando-se em um osciloscópio o sinal refletido,

pode-se identificar as amplitudes de retorno ocasionadas pelo acoplador de entrada, pela es-

trutura e pelo acoplador de saída. Isto é possível devido a diferença de tempo entre as ondas

refletidas e o tempo necessário para que a microonda percorra a estrutura.

Na Figura 52 são apresentadas duas formas de onda vistas na tela de um osciloscópio: a

primeira representa uma reflexão total do sinal de RF e a segunda é uma típica representação

das reflexões, quando o sistema acoplador-estrutura está conectado à linha de transmissão.

O primeiro pico de reflexão, de curtíssima duração, corresponde à formação dos campos na

estrutura, que se comporta como um curto-circuito no início do pulso. Após o primeiro pico,

existe a região que corresponde ao acoplador e que deve ser minimizada por meio da variação

dos parâmetros 2a, hei. Ao final da forma de onda pode-se ver a reflexão do acoplador de

saída, que também deve ser minimizada por meio dos parâmetros 2a, h e l desse acoplador.

Dos testes realizados verificou-se que os parâmetros 2a, h e l, ouando otimizados por este

método, fornecem um SWR < 1,3 para o acoplador que está sendo ajustado. Estas posições

para hei tornam-se o ponto de partida para as medidas posteriores.

É importante ressaltar que o método, como foi apresentado, fornece apenas uma indicação

da amplitude da reflexão e o valor do SWR deve ser determinado por outro método. Além

disso, nenhuma informação sobre a defasagem da cavidade de acoplamento é obtida.

5.2.2 Método de Gallagher (Método "nodal-shift" Modificado)

O método descrito por Gallagher /53 / possibilita a determinação do valor do SWR do

acoplador sob teste, sem influência da estrutura e do outro acoplador. Neste método utiliza-se

o acoplador de saída conectado a um curto circuito variável em guia. O arranjo experimental
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é apresentado na Figura 53.

O gerador de RF (sintetizador) opera na freqüência do modo de oscilação 2JT/3, já deter-

minada pelo diagrama de dispersão. 0 sinal é modulado por um gerador externo com onda

quadrada de lkHz e 50% de ciclo útil, pois o medidor de SWR está calibrado para sinal de audio

nesta faixa. O circulador C\ evita que reflexões possam modificar a estabilidade em freqüência

e os níveis de potência do gerador de RF e do amplificador.

Se, para uma dada freqüência, o curto móvel conectado ao acoplador de saída é movido de

meio comprimento de onda guiado (Afl/2), a impedância (ou admitancia) medida na entrada

do acoplador (junção 1) descreve um círculo sobre o diagrama de Smith.

Pode-se representar o sistema acopladores-estrutura como o circuito apresentado na Figura

54. A partir desta generalização é possível realizar uma análise da influência de cada compo-

nente do circuito no círculo de impedâncias (ou admitancias) obtido.

Se a admitancia após a junção 2 (relativa ao curto móvel) fosse medida, o círculo de ad-

mitancias estaria na borda da carta de Smith, o que significa um SWR infinito. A título de

exemplo, estão representados na Figura 55 quatro pontos de admitancia, que correspondem a

deslocamentos de um oitavo de comprimento de onda guiado no curto móvel (Pi, Pj, P$ e P<).

Na junção 2 uma susceptância é somada àquelas do curto móvel; isto somente redistribui a

posição dos pontos ao longo da borda da carta (P{, P!¡, P¿ e P'A). Agora, se fosse possível

medir as admitancias após a estrutura aceleradora e imediatamente antes da junção 1, seriam

observados o efeito da atenuação do sinal na estrutura e os eventuais erros de fase. A atenuação

é responsável pela redução do diâmetro do círculo de admitancias; porém, as posições angulares

relativas seriam mantidas e o círculo estaria centrado na carta de Smith (P", P%, P£ e P'í).

Os erros de fase seriam responsáveis por uma rotação do círculo (não representada na Figura

55). A susceptância da junção 1, ocasionada pela dessintonia da cavidade de acoplamento, é

somada à cada ponto do círculo: isto é feito ao longo de um círculo de condutância constante

na carta e, por isso, reduz ainda mais o diâmetro do círculo, desloca o centro e redistribui

os pontos (/>,'", Pj", P™ e P'i). Note-se que o "diâmetro", que pertencia ao eixo real, está

agora ao longo de uma linha de susceptância constante. Acrescida à susceptância da junção 1,

tem-se a renormalizaçâo do círculo de admitancia ocasionada pelo coeficiente de acoplamento

entre o guia de onda e a estrutura. O círculo de admitancias, que estava centrado no círculo de

condutância crítica, é transformado pelo coeficiente de acoplamento e obtém-se o novo círculo

(P"'\ P'{", P31" e Pl¡")- É importante notar que o diâmetro deste último círculo de admitancias

depende somente da atenuação e do acoplamento da junção 1 enquanto que sua localização
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FIGURA 55: Círculos de admitancia idealizados de modo a representar separadamente a in-

fluência de cada acoplador e da estrutura.
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depende somente do acoplamento da junção 1. Quando as medidas são realizadas, obtém-se

apenas o círculo final, representado por (P,"", P?, P»» t P?').

Se a junção é criticamente acoplada (SWR=1) o centro geométrico (O) do círculo de ad-

mitancia coincide com o centro da carta de Smith (C) e também com o "Smith center" (SC),

que representa a admitancia de entrada que seria obtida se uma carga perfeitamente casada

fosse colocada na estrutura periódica, junto do acoplador de entrada. No caso de acoplamento

não crítico, os centros O, C e SC não coincidem, mas o "Smith center" esta localizado em uma

linha que liga o centro geométrico (0) e o centro da carta (C).

Se o círculo de admitancias contém o centro da carta, então o SWR da junção 1 (ase) e °

diâmetro do círculo (a) são dados por:

(151)ose =

a =

¡"max

Vffm,n

yOmax Ornin » (152)

onde amax e omin são o máximo e mínimo SWR correspondentes às medidas de admitancias

que originaram o círculo.

Caso o círculo de admitancias não contenha o centro da carta (C) então, ase e o s&° dados

por:

OSC = y/Omox Omin i (153)

¡Omar /IK.A\

a = ./ . (154)

As Figuras 56a e 56b apresentam dois exemplos de determinação de amaz, amin e o se e da

localização do ponto SC. Os pontos amax e amxn são determinados pela intercecção de uma reta

que passa pelo centro geométrico (0) e pelo centro da carta (C). Os valores amax e amin são

dados pela distância destes pontos ao centro da carta (C), lidos sobre o eixo real da carta de

Smith (lembrando que SWR > 1).
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FIGURA 56: Círculos de admitancia e localização do "Smith center" (SC): (a) o círculo nào

contém o centro da carta (C); (b) o círculo contém o centro da carta (C).
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O diámetro do cículo pode ser usado para calcular a atenuação da linha, que é dada por:

r = arctgh (-} . (155)

0 SWR da junção 1 é dado por a$c e para localizar a posição do "Smith center" (SC) na
carta, deve-se adotar o seguinte procedimento: com um compasso centrado em C, medir um
raio no eixo das resistências ou condutâncias, igual ao valor de ase e descrever um arco de
círculo até cruzar a reta que contém os pontos 0 , C, <rmax e cmin. A posição de intersecção é a
posição do SC e sua admitancia pode ser lida diretamente.

5.2.3 Método "nodal shift" para Estruturas Periódicas /43,53,57,62,63/

Quando se deseja determinar a defasagem por cavidade, duas técnicas são geralmente em-
pregadas: a técnica de perturbação não ressonante, na qual se determina a amplitude do campo
elétrico Et e sua fase na posição do objeto perturbador e a técnica de "nodal shift", que é mais
simples e fornece valores precisos da mudança de fase por cavidade.

A técnica de "nodal shift" consiste em conectar o dispositivo em estudo a duas linhas de
transmissão identificadas como região I e região II. Se a região II é terminada por um curto
circuito móvel serão formados padrões de onda estacionaria como aqueles indicados na Figura
57. Na região I deve existir um detector de onda estacionaria (linha fendida) capaz de localizar
os nós de voltagem (mínima voltagem).

t

Cada linha de transmissão (I e II) possui: comprimento de onda guiado (A,), impedância
Z e constante de propagação /? diferentes e correspondentes a X9\, Z\, 0\ t A,?, Z%, 02
respectivamente. Se o curto circuito móvel na região II é deslocado de uma distância Aj, que
corresponde a um certo avanço de fase 9, o nó de voltagem na região I será deslocado de X\
correspondendo ao mesmo deslocamento de fase 0. Obviamente a diferença nos deslocamentos
X\ e X% deve-se às diferenças no comprimento de onda guiado A, em cada linha de transmissão.

Na Figura 58 é apresentado o arranjo experimental utilizado nas medidas de deslocamento
de fase. A estrutura deverá operar no modo de oscilação 2ir/3 e isto significa que haverá uma
defasagem de 120° entre cavidades e um comprimento de onda a cada três cavidades. Com o
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FIGURA 57: Distribuição do campo elétrico nos dois lados da junção, devido ao curto-circuito

móvel na região ]].
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FIGURA 58: Arranjo experimental para medida do avanço de fase entre cavidades sucessivas

(método "nodal shift").
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FIGURA 59: Desenho esquemático do bastão dessintonizador utilizado no método "nodal shift".
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método "nodal shift" pode-se medir a fase referente à cada cavidade e verificar possíveis erros

de sintonia. No processo de ajuste e sintonia do acoplador, somente a cavidade de acoplamento

é estudada. Quando os dois acopladores estiverem ajustados deverá ser efetuada a sintonizaçào

de toda a estrutura. Em seguida, a secção poderá ser eletroformada.

0 dispositivo utilizado para dessintonizar as cavidades da estrutura é um bastão metálico

ou dielétrico, que é inserido no interior da secção. O bastão dessintonizador deve ter diâmetro

suficiente para perturbar totalmente a cavidade onde está posicionado, de modo que a potência

de RF não penetre nessa cavidade; isto equivale a um curto-circuito. 0 bastão é posicionado no

centro de cada cavidade, numa região conhecida como "dwell point", onde o mesmo pode ser

movido em até cerca de 20% do comprimento da cavidade sem alterar os campos na cavidade

anterior. A Figura 59 apresenta um desenho esquemático para o bastão dessintonizador, onde

a distância d é o comprimento de uma cavidade e o diâmetro <$>B é menor que o menor diâmetro

de íris da estrutura. O bastão utilizado foi confeccionado em nylon, para evitar possíveis danos

às íris durante a movimentação e possui uma ponta metálica, para melhor dessintonizar a

cavidade.

O procedimento para a medida da defasagem entre cavidades é o seguinte (vide Figura 58):

- inserir o bastão até a primeira cavidade (posição 0);

- localizar um ponto de mínima tensão na linha fendida. Este ponto será o plano de referên-

cia para todas as medidas (dsp);

- mover o bastão para a próxima cavidade (posição 1); deste modo, apenas a primeira cavi-

dade será excitada;

• localizar o novo ponto de mínima tensão (d1) na linha fendida;

- conhecendo-se o comprimento de onda guiado Ay ña linha fendida pode-se determinar o

deslocamento de fase correspondente à distância D = dsp — d'. A defasagf rn da primeiro

cavidade é 2irD¡\g.

Para as demais cavidades o processo é o mesmo: com o bastão na posição n, mede-se a

distância D na linha fendida e determina-se a defasagem referente à cavidade n (Figura 58).

Se, além das posições do mínimo de tensão, forem medidos os valores do SWR para cada

posição do bastão, pode-se calcular as impedâncias com auxílio da Eq. 123 e representar os

resultados em uma carta de Smith. Convém lembrar que uma volta completa na carta de Smith

(360°) corresponde a meio comprimento de onda guiado (\g/2 —> 180°).
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Supondo que o acoplador está ajustado e as cavidades estão sintonizadas (a defasagem é de

120" por cavidade), os pontos de impedãncia 1,2.3..., representados eni urna carta de Smith,

estarão espaçados de 240° elétricos, o que corresponde a 120° por cavidade (Figura 60). Se

entretanto, há um desvio de fase sistemático ocasionado por uma sintonia errada da freqüência

das cavidades, os pontos 1,2,3,... aparecem, por exemplo, como 1\2\3\... . Por outro lado, se

o acoplador não está devidamente ajustado os pontos aparecem como ln,2",3 r,... .

5.2.4 Método de Kyhl /54,64-6G/

O método proposto primeiramente por li.L.Kyhl e discutido por E. Westbrook /64/, pode

ser utilizado para qualquer tipo de estrutura, mesmo quando as cavidades ainda estão fora

da sintonia. Neste método apenas o acoplador em estudo e sua cavidade de acoplamento são

ajustados. O arranjo experimental é o mesmo que o apresentado na Figura 58 para as medidas

de defasagem.

Para a utilização do método é necessário conhecer a freqüência dos modos TT/2 e 2 T / 3 a

partir do diagrama de dispersão da estrutura. A freqüência média /m = {ft/i + hr/zlfe

também é utilizada.

No ajuste e sintonia do acoplador o seguinte procedimento é utilizado (vide Figura 61):

• com o bastão dessintonizador na posição 0 (primeira cavidade), medir a posição de curto

dessintonizado (dsp) na freqüência média fm (ponto A na Figura 61). Este será

o plano de referência para todas as medidas;

- medir a impedãncia de entrada na freqüência /ff/2 (ponto A');

- medir a impedãncia de entrada na freqüência /jr/3 (ponto A");

• deslocar o bastão para a posição 1 (segunda cavidade);

- medir a impedãncia de entrada na freqüência média /m (ponto B');

- para sintonizar a cavidade de acoplamento deve-se variar altura (h) do "door knob"

do acoplador, deslocando assim o ponto B' até o ponto B, que está defasado de 90°

com relação ao ponto A. Em outras palavras, deve-se encontrar um ponto da impedãncia

de entrada distante um quarto de comprimento de onda da posição de curto dessintonizado

nesta freqüência. Na carta de Smith um deslocamento de A,/4 equivale a 180° elétricos;

- deixando o bastão na posição 1, medir a impedãncia no modo TT/2 (ponto C) e no modo
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IMPEDANCIA

V 0 0

FIGURA 60: Avanço de fase entre cavidades obtido ao se deslocar o bastão dessintonizador. Os

pontos 1,2,3... correspondem a uma estrutura ideal onde a defasagem por cavidade é 120"; os

pontos l',2\3\... a uma estrutura com desvio sistemático de fase (sintonia errada na freqüência

das cavidades); os pontos 1",2",3",... a tim desvio de fase ocasionado pelo acoplador de radio-

freqüência.
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FIGURA 61: Diagrama de Smith com a indicação dos pontos de impedáncia quando o acoplador

é ajustado e sintonizado pelo método de Kyhl.
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2x/3 (ponto D). Se o acopiamento está ajustado, os pontos encontrados estão dispostos

como mostrado na Figura 61 com Ã?C = ÃFb = 120°;

- Se o acoplador nao está ajustado, deve-se variar os parámetros geométricos (2a e I no caso

do acoplador tipo "door knob1*) e repetir o procedimento apresentado.

O método de Kyhl foi utilizado em vários testes e conseguiu-se ajustar o acopiamento e

a sintonía dos acopladores tipo "door knob". Entretanto, o método não é o mais adequado

para este tipo de acoplador, que possui muitas combinações possíveis para os parâmetros 2a,

hei, capazes de sintonizar a primeira cavidade, sem contudo ajustar (minimizar o SWR) o

acoplador.

5.3 AJUSTE E SINTONIA DOS ACOPLADORES

No processo de ajuste (minimizaçâo do SWR) e sintonia (ajuste da fase da cavidade de

acopiamento) dos acopladores foram utilizados os métodos de modulação por pulso, "nodal

shift" e o método de Gallagher.

O acerto dos acopladores tipo "door knob" implica determinação dos parâmetros geométricos

h, £ e 2a. Dos vários testes executados observou-se que existem vários conjuntos h, £ e 2a que

minimizam o SWR, sem contudo sintonizar a cavidade de acopiamento. Existem também vários

conjuntos h,te2a que satisfazem a condição de sintonia sem proporcionar um SWR próximo

da unidade. Para solucionar este problema adotou-se um procedimento que, para um dado

valor do diâmetro da íris de acopiamento (2a), efetivamente converge para a melhor condição

de ajuste do acoplador1.

O procedimento consiste em:

(a) escolher o diâmetro da íris de acopiamento (2a) que será mantido fixo durante

todas as medidas;

(b) com o auxílio do método de modulação por pulso proceder à determinação

aproximada dos valores dehet que minimizam o SWR;

(c) com o método de "nodal shift" variar h e £ até obter 120" de defasagem

'O diámetro da íris de acoplameoto (2a) escolhido para teste deve ser maior do que o diâmetro externo do
cilindro do "door-knob" (Figura 62a). Além disso deve permitir boa condutância para vácuo.
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na cavidade de acoplamento;

(d) utilizando o método de Gallagher medir o SWR do acoplador;

(e) com 2a e 0 = 120° ñxos obtém-se o primeiro ponto (h, / , SWR);

(f) alterar a profundidade do cone (A);

(g) com o método de "nodal shift" determinar o valor de / que sintonize a

cavidade de acoplamento (0 = 120°);

(h) utilizando o método de Gallagher medir o SWR do acoplador;

(i) obtém-se um novo ponto (h, t, SWR) para 2a fixo e 9 = 120°;

(j) repetir o procedimento descrito nos itens (f) a (i) até obter a curva (k, / , SWR) que

possua um ponto de SWR mínimo.

Para um acoplador o valor de SWR aceitável é SWR < 1,1. Se o valor mínimo é superior

a 1,1 deve-se mudar o diámetro da iris de acoplamento (2a) e repetir todo o procedimento

apresentado.

Os acopladores foram ajustados utilizando-se uma estrutura a gradiente constante, composta

de doze cavidades cujas dimensões correspondem às doze primeiras cavidades da estrutura

aceleradora definitiva (27 cavidades). Todo o processo de ajuste e sintonia foi realizado em sala

climatizada com temperatura de 20 ± \°C e umidade relativa de 65 ± 5%.

No estudo das características do acoplador utilizou-se um "door knob" em cobre com o

parâmetro (A) variável. Este "door knob" é composto de uma base cónica e um tubo rosqueado,

como visto na Figura 62a. A profundidade do cone (h) altera rapidamente a condição de

acoplamento (SWR) e a fase; deste modo, pequenas variações em h são desejadas. No protótipo

utilizado o avanço em h é de 1 mm por volta, proporcionando variações de aproximadamente

0,04 mm. '

O acoplador tipo "door knob" possui um curto-circuito móvel em guia responsável por

maximizar o campo elétrico na região do "door knob". Na Figura 62b é apresentado um

desenho esquemático deste curto-circuito.

Cerca de uma dezena de íris de acoplamento com diferentes diâmetros foram testadas para

os acopladores de entrada e saída. Serão apresentados porém, apenas os resultados para os

quais o valor mínimo de SWR está dentro do limite aceitável para os acopladores definitivos.

A seguir serão apresentados os valores de SWR em função dos parâmetros hei dos aco-

pladores. Cada valor de SWR foi obtido por meio da construção de um círculo de admitancias
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FIGURA 62: Acoplador tipo "door-knob": (a) desenho esquemático do "door-knob" variável

(cone); (b) desenho esquemático do curto-circuito móvel.
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Tabela .14: Valores de 2a, 2b, h e t que ajustam e sintonizam os acopladores.

Acoplador

Entrada

Saída

Cav. de acopl.
26 (mm)

180,161(5)

179,733(5)

íris
2a (mm)

70,0(1)

75,0(1)

66,0(1)

70,0(1)

Cone
h (mm)

101,15(4)

102,71(4)

100,78(4)

101,83(4)

Curto
((mm)

191,6(1)

212,9(1)

191,6(1)

198,6(1)

SWR

1,080(20)

1,029(15)

1,040(14)

1,012(17)

com, no mínimo, oito posições do curto circuito móvel em guia, como descrito no método de

Gallagher. Este é um procedimento demorado e que exige muito cuidado, para que as condições

experimentais, tais como a temperatura e o contato elétrico entre as partes que constituem o

acoplador, não se alterem.

As Figuras 63 e 64 apresentam as curvas (h, £, SWR, 0 = 120°) para o acoplador de entrada

com 2a = 70,0 mm e 2a = 75,0 mm, respectivamente. Nessas figuras são apresentados também

os diagramas de Smith, onde se pode observar a variação da posição do "Smith center" (SC)

quando hei variam, mantendo 6 = 120°. Observa-se que quanto mais próximo o ponto SC

estiver do centro do diagrama de Smith melhor será o acoplamento. Nas Figuras 65 e 66 são

apresentadas as curvas (h, l, SWR, $ = 120°), para o acoplador de saída com 2a = 66,0 mm e

2a = 70,0 mm, respectivamente.

Na Tabela 14 são apresentados os valores para 26, 2a, h, e £ que ajustam e sintonizam os

acopladores de entrada e saída.
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(o)

Ib)

FIGURA 63: Processo de ajuste e sintonia do acoplador de entrada com tris 2a = 70,0 mm:

(a) valores de SWR tm função dos parámetros geométricos hei quando a fase é igual a 120° na

cavidade de acoplamenio; (b) amplificação de parte da carta de Smith mostrando o deslocamento

da posição do "Smith center" dos círculos dt admitancia empregados na construção da curva

(h,(,SWR,0 =
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(b)

FIGURA 64: Processo de ajuste e sintonia do acoplador de entrada com íris 2a = 75,0 mm:
(a) valores de SWR em função dos parâmetros geométricos hei quando a fase é igual a 120° na
cavidade de acoplamento; (b) amplificação de parte da carta de Smith mostrando o deslocamento
da posição do "Smith center" dos círculos de admitancia empregados na construção da curva
(h,£,SWR,0 = 120°;.
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SWR

20*66,0 mm

ti(itin)

(b)

l(mm)

FIGURA 65: Processo de ajuste c sintonia do acoplador dt saída com íris 2a = 66,0 mm: (a)

valores de SWR em função dos parâmetros geométricos h e t quando a fase é igual a 120" na

cavidade de acoplamento; (b) amplificação dt partt da caria de Smith mostrando o deslocamento

da posição do "Smith center" dos círculos de admitancia empregados na construção da curva

(h,(,SWR,e = 120V-
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FIGURA 66: Processo de ajuste c sintonia do acoplador de saída com tris la = 70,0 mm: (a)

valores de SWR cm função dos parámetros geométricos hei guando a fase é igual a 120° na

cavidade de acoplamenio; (b) amplificaçâo de parte da carta de Smith mostrando o deslocamento

da posição do "Smith center" dos círculos de admitancia empregados na construção da cvrva

(h,(,SWR,9 = 120*;.
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5.4 CARACTERÍSTICAS DO ACOPLADOR TIPO UDOOR KNOB" COM A VARIAÇÃO

DE FREQÜÊNCIA

No processo de ajuste dos acopladores é importante conhecer a potencia refletida quando

a freqüência de ressonância da estrutura varia. Isto é possível se a curva do SWR em função

da freqüência é conhecida (vide Eqs. 120 e 121). Será denominada largura em freqüência do

acoplador a região onde o SWR < 1,1. Se a largura em freqüência é pequena, um cuidado

maior deve ser tomado no controle da freqüência de ressonância da estrutura. Esse controle é

realizado por meio de um sistema de refrigeração.

Os métodos experimentais utilizados nas medidas dos valores de SWR e fase, em função da

freqüência do gerador, foram: o método de Gallagher, para a determinação do valor do SWR e

o método de "nodal shift", para a determinação da fase.

As Figuras 67a e 67b mostram os valores de SWR e fase em função da freqüência para

o acoplador de entrada com 2a = 70,0 mm e la — 75,0 mm, respectivamente e as Figuras

68a e 68b para o acoplador de saída com la = 66,0 mm e 2a = 70,0 mm, respectivamente.

Dos resultados apresentados nessas figuras, pode-se estimar o valor típico para a largura em

freqüência dos acopladores: A / = 180 kHz. Por outro lado, a variação da freqüência de

ressonância da estrutura em função da temperatura é de —21,7 kHz/°C. Uma vez que o sistema

de refrigeração das estruturas aceleradoras permite um controle de ±\°C, a correspondente

variação de freqüência seria de, no máximo, 43,4 kHz. Assim sendo, conclui-se que a influencia

da temperatura no valor do SWR dos acopladores é pequena.

A variação na freqüência de ressonância da estrutura aceleradora muda a velocidade de fase

da onda, prejudicando assim o sincronismo com o elétron. Das Figuras 67 e 68 pode-se verificar

que, nas regiões de SWR mínimo, a fase das cavidades de acoplamento é sempre muito próxima

de 120°.
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FIGURA 67: Valores de SWR e fase da cavidade de acoplamento em função da freqüência para

o acoplador de entrada: (a) diámetro da íris da cavidade de acoplamento 2a = 70,0 mm, (b)

diámetro da iris da cavidade de acoplamento 2a — 75,0 mm.
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FIGURA 68: Va/oneí </e 5Hri? c fase da cavidade de acoplamento em função da freqüência para

o acoplador de saída: (a) diâmetro da tris da cavidade de acoplamento 2a = 66,0 mm, (b)

diâmetro da tris da cavidade de acoplamento 2a = 70,0 mm.

132



5.5 VARIAÇÃO DO SWR E DA FASE EM FUNÇÀO DOS PARÂMETROS GEOMÉTRI-

COS DO ACOPLADOR

No desenvolvimento dos acopladores é muito importante conhecer o efeito dos parâmetros

geométricos de ajuste, sobre os valores de SWR do acoplador e sobre a fase da cavidade de aco-

plamento. Com estas informações é possível determinar a precisão necessária para a confecção

do acoplador.

As Figuras 69a e 69b apresentam as curvas de SWR e fase da cavidade de acoplamento em

função da profundidade do curto móvel (1), para o acoplador de entrada com 2a = 70,0 mm

e 2a = 75,0 mm, respectivamente. Nas Figuras 69c e 69d são apresentadas as curvas para o

acoplador de saída, com 2a = 66,0 mm e 2o = 70,0 mm, respectivamente.

Outro parâmetro geométrico de extrema importância é a profundidade do "door knob" (h).

As Figuras 70a e 70b apresentam as curvas de SWR e fase da cavidade de acoplamento em

função de h, para o acoplador de entrada e as Figuras 70c e 70d mostram as mesmas curvas

para o acoplador de saída.

Os valores de SWR foram obtidos utilizando-se o método de Gallagher e as fases o método

do "nodal shift". Das variações nos parâmetros h e ( pode-se observar como os círculos de

admitancias e, consequentemente, as posições do "Smith center", se deslocam na carta de

Smith. A Figura 71 apresenta o comportamento típico da variação na posição do "Smith

center" (ponto SC). Variando-se a posição do curto circuito móvel (l), o ponto SC desloca-se

sobre uma linha de susceptáncia aproximadamente constante (condutâncías variáveis). Por

outro lado variando-se a profundidade do "door knob" (h), o ponto SC desloca-se sobre uma

curva com condutância aproximadamente constante (susceptáncia variável). Deste modo, o

parâmetro t atua dominantemente no acoplamento, enquanto h corrige a susceptáncia da íris

de acoplamento, alterando a sintonia da primeira cavidade.

Das Figuras 69 e 70 pode-se obter os intervalos de h e £ onde o valor do SWR está dentro do

limite aceitável (SWR < 1,1). Na Tabela 15 são apresentadas as máximas variações permitidas

para héteos coeficientes que relacionam a taxa de variação da fase da cavidade de acoplamento

(4>) com os parâmetros hei.

Nas medidas realizadas não se utilizou uma faixa muito ampla de valores para o diâmetro

da íris de acoplamento (2a). No entanto, a partir das informações contidas na Ref. 56 pode-se
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FIGURA 69: Va/orcí ¿c SWR e fase da cavidade de acoplamento em função da posição do

cvrto-circuiio móvel.
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FIGURA 70: Valores de SWR e /ase da cavidade de acoplamento em função da altura do cone

("door-knob"). A precisão na medida de h é de ±0,04 mm e não está representada na figura.
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FIGURA 71: Comportamento típico da posição do "Smith center" em função de variações nos

parámetros hei.
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Tabela .15:

Acoplador

Entrada

Saída

2o
(mm)

70,0

75,0

66,0

70,0

Alt
(mm)

0,42

0,36

0,29

0,31

A(
(mm)

2,8

12,0

2,2

6,2

A¿/A¿
graus/mm

22,6(7)

28,7(6)

33,2(8)

36,7(8)

graus/mm

2,40( 9)

0,61( 2)

5,76(11)

l,70( 4)

afirmar que para grandes diâmetros 2a o SWR varia rapidamente com a posição A, enquanto

que para diâmetros 2a menores o SWR tem uma variação mais lenta. Por outro lado, dos

resultados apresentados nas Figuras 69 e 70 e Tabela 15 vê-se que a influência do parâmetro

h sobre o SWR é mais importante do que a do parâmetro t. Entretanto, observa-se que para

diferentes diâmetros de íris a influência do parâmetro l no SWR é mais importante para menores

diâmetros de íris.

Dos resultados apresentados na Tabela 15 observa-se ainda que a fase da cavidade de acopla-

mento (4) sofre uma maior influenciada profundidade (h) do "door knob ", influência acentuada

quando o diâmetro da íris (2a) aumenta. Por outro lado, quando 2a aumenta, a influência do

parâmetro £ sobre a fase da cavidade de acoplamento decresce rapidamente, enquanto que a

influência do parâmetro h cresce lentamente.

Em uma estrutura aceleradora, a freqüência de ressonância é diretamente proporcional ao

diâmetro das íris. Quando o acoplador tipo "door knob" é usado, a íris de acoplamento é

construida com diâmetro maior do que os das íris normalmente utilizadas na estrutura; con-

sequentemente, a freqüência da cavidade de acoplamento aumenta; esse aumento pode ser

compensado inserindo-se a extremidade do "door knob" na cavidade. Contudo, quanto maior

o diâmetro 2a, maior será a penetração necessária e o campo elétrico axial na cavidade de

acoplamento se concentrará no topo do "door knob". Nesse caso as características do SWR e

da fase serão fortemente influenciadas pela penetração do "door knob" (h).
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5.6 SINTONIA DA ESTRUTURA ACELERADORA

Na confecção das cavidades que compõem uma estrutura aceleradora, pode-se optar por

duas situações distintas: construir anéis e íris coin extrema precisão mecánica, para evitar

a necessidade de correções na freqüência de cada cavidade ou construir os mesmos anéis e

íris com um relaxamento nas tolerâncias de usinagem e corrigir os prováveis erros de sintonia

posteriormente.

A sintonia de uma cavidade pode ser obtida mudando o seu volume ou perturbando os

campos elétrico e magnético em seu interior.

Quando uma estrutura aceleradora é brasada ocorrem deformações e desvios de fase. Um

método bastante utilizado para corrigir estes desvios é provocar deformações permanentes na

parede interna da cavidade até corrigir sua freqüência. Para adotar este procedimento as

cavidades devem ser construídas com o diâmetro interno (26) ligeiramente maior que o calculado

e posteriormente comprimidas na superfície lateral / 8 / .

Outro modo de alterar a sintonia das cavidades é inserir perturbadores metálicos ou dielétrícos

e alterar os campos próximos à parede interna da cavidade. Obviamente cuidados com as

condições de vácuo e a dissipação de potência nos perturbadores devem ser tomados.

Afim de concluir os testes de laboratório, optou-se por corrigir a sintonia da estrutura a

gradiente constante, composta de doze cavidades e dois acopladores ajustados, pela inserção de

pistões sintonizadores. Se a freqüência da cavidade está abaixo do valor desejado (fase < 120°)

deve-se introduzir os pistões dielétrícos, enquanto que, se a freqüência é superior ao valor de-

sejado (fase > 120°), introduz-se os pistões metálicos. Todos os anéis foram perfurados na

superfície lateral, permitindo a introdução de dois pistões sintonizadores, em posições diame-

tralmente oposta. Os pistões têm diâmetros de 12,0 mm e rosca com passo de 1,25 mm/volta.

Evidentemente, o protótipo de estrutura não é destinado a ensaios em vácuo.

Dos testes realizados observou-se que: os pistões metálicos perturbam com maior intensidade

os campos É e H e permitem corrigir os desvios de fase com uma pequena penetração. Porém,

os pistôes dielétrícos (nylon) devem penetrar até cinco vezes mais para corrigir um desvio de

fase de igual valor e sinal contrário.

Os resultados da sintonia da estrutura aceleradora podem ser vistos na Tabela 16, onde se
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Tabela .16: Resultados do processo de sintonia da estrutura de doze cavidades. NI e D desig-
nam pistões metálicos e dielétricos, respectivamente. A cavidade n" 12 foi sintonizada em 120°
quando do procedimento de ajuste e sintonia do acoplador de saída.

Cavidade
N°.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fase média

Fase (graus)
antes (±0,1)

120,0
124,9
115,5
117,9
129,5
113,8
116,6
128,2
106,4
128,4
126,0

¿ = 120,7 ±7,4

Tipo do
pistào

M
D
M

M
M
M
D
D
D

Prof, do
pistão (mm)

+ 2,2
+14,0
+ 1,5

+ 1,0
- 2,0
+ 0,6
+17,7
+11,5
+19,0

Fase (graus)
após (±0,1)

119,4
120,2
119,9
119,9
120,2
119,4
119,2
119,9
120,3
120,6
120,7

~4> = 119,9±0,5

apresenta: a defasagem de cada cavidade antes e após a sintonia, o tipo de pistão sintonizador

utilizado e sua profundidade de penetração.

A fase de cada cavidade foi medida utilizando-se o método "nodal shift". Nas Figuras 72a

e 72b são apresentados os valores das imped ãncías medidos antes e após a sintonia, respec-

tivamente. A defasagem de uma cavidade em relação à cavidade anterior pode ser medida

diretamente na carta de Smith. Deve-se lembrar que uma volta completa (360° elétricos) cor-

responde a \g/2 ou um avanço de fase de 180°, e que os pontos de impedãncia giram no sentido

horário.
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(o)

7> «oo

(b)

7 - -oo
o

FIGURA 72: Pontos dt impedáncia representados em diagrama de Smith, mostrando a situação

da sintonia das cavidades da estrutura: (a) antes da sintonização; (b) após a sintonia (6 ss

120°;.
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CAPITULO 6

CONCLUSÕES

A pesquisa relacionada à construção do acelerador linear de elétrons do Instituto de Estu-

dos Avançados do CTA, conduziu ao estudo detalhado dos princípios envolvidos no cálculo das

dimensões de uma estrutura aceleradora a gradiente constante. Essas dimensões foram deter-

minadas experimentalmente, a partir de valores preliminarmente calculados para os diâmetros

das íris da estrutura e estudando-se a variação da freqüência de ressonância das cavidades em

função dos diâmetros dos anéis. 0 estudo experimental foi conduzido utilizando quatro con-

juntos de três cavidades idênticas, cada qual representando determinadas cavidades da secçâo

a ser construída. Os resultados obtidos foram corrigidos para as condições de operação da es-

trutura (vácuo e 45°C) e as dimensões finais para usinagem das cavidades foram apresentadas.

Desse estudo, foi possível verificar que as dimensões calculadas a partir do desenvolvimento

apresentado no capítulo 2 são de grande utilidade como ponto de partida para a determinação

das dimensões da estrutura.

Das simulações realizadas com o código SUPERFISH concluiu-se que é possível, partindo

dos diâmetros calculados para as íris, reproduzir os resultados obtidos experimentalmente.

Este fato indica a viabilidade da utilização desse programa na determinação das dimensões da

secçâo agrupadora, caso em que a obtenção experimental seria muito trabalhosa pois, nesse

tipo de estrutura variam, além dos diâmetros das íris e dos anéis, também os comprimentos das

cavidades.

Para análise das propriedades dispersivas foi apresentado e discutido um modelo de circuitos

equivalentes que se mostrou eficaz no ajuste dos dados experimentais e forneceu informações

sobre os fatores de acoplamento e as velocidades de fase e de grupo.

Foram apresentadas e desenvolvidas algumas técnicas experimentais destinadas às medidas

do fator de qualidade e da constante de atenuação da estrutura. Os valores medidos estão em

bom acordo com aqueles calculados pelo o programa SUPERFISH, revelando que o procedi-

mento especial de usinagem das cavidades é eficiente.

Visando a medida dos valores da impedância shunt, do coeficiente de tempo de trânsito e

dos coeficientes dos harmônicos de espaço, foi desenvolvida a técnica de perturbação que, apli-

cada ao estudo de estruturas a onda estacionaria, conduziu a bons resultados. Em particular,
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o valor medido para a eficiencia de aceleração, representada pela razão Zej//Qo, se aproxima

dos valores máximos obtidos para esse tipo de estrutura. Neste estudo foram ainda determina-

dos, teórica e experimentalmente, os valores das constantes de calibrarão de diversos objetos

perturbadores, potencialmente úteis em medidas de campos eletromagnéticos em cavidades de

formato complexo.

O campo elétrico acelerador a onda progressiva foi obtido transformando-se os valores de

campo medidos na estrutura a onda estacionaria. Os resultados revelaram uma variação de

apenas 13% na intensidade de campo entre o início e o fim da estrutura, demonstrando a

viabilidade da construção de uma estrutura do tipo gradiente constante a partir dos processos

de cálculo e construção apresentados.

A estrutura aceleradora deve ser conectada à rede de microondas por uma junção especial,

denominada acoplador de radiofreqüência, responsável pelo casamento das impedâncias entre o

guia de ondas e a estrutura aceleradora e pela transformação do modo de propagação da onda.

Utilizando-se dois protótipos de acopladores do tipo "door-knob", foram desenvolvidos proce-

dimentos capazes de ajustar e sintonizar os acopladores de entrada e saída. Determinaram-se

também os valores de SWR e fase desses acopladores, em função da freqüência e dos respectivos

parâmetros geométricos. Os resultados mostram que os acopladores apresentam características

convenientes para utilização no acelerador; foi possível obter uma largura em freqüência com-

patível com as especificações de controle de temperatura da estrutura.

Além disso, foram revistos e comparados quatro métodos de ajuste e/ou sintonia de aco-

pladores, sendo cada um aplicável a determinadas condições experimentais. Concluiu-se, dessa

forma, que o método de Gallagher possibilita a determinação precisa do valor do SWR do acopla-

dor, mas não fornece informação sobre a fase da cavidade de acoplamento. Complementarmente,

o método "nodal shift" permite a determinação precisa da fase. Já o método de modulação por

pulso é conveniente para a determinação preliminar e aproximada dos parâmetros geométricos

dos acopladores. Finalmente, foi verificado que o método de Kyhl permite simultaneamente

o ajuste e a sintonia dos acopladores, porém não se mostrou versátil para os acopladores do

tipo "door-knob", em virtude do grande número de combinações possíveis entre os parâmetros

geométricos.

É importante mencionar que os processos de ajuste e sintonia dos acopladores aqui relatados,

apresentam informações que dificilmente são encontradas nas publicações técnico-científicas

dedicadas a aceleradores e seus componentes. Neste contexto, o trabalho pretende contribuir

com uma sistematizarão do processo de ajuste e sintonia desse tipo de acoplador.
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APÉNDICE

DETERMINAÇÃO TEÓRICA DAS CONSTANTES DE CALIBRAÇÂO
DE OBJETOS PERTURBADORES

Quando um objeto dielétrico, de volume Av, é colocado em uma região de campo elétrico

uniforme EQ, surge um campo induzido em seu interior (E¿) que é oposto ao campo externo;

este campo é conhecido como campo de despolarização. Em muitos casos práticos a geometria

do problema é tal que a polarização é uniforme no interior do objeto e as únicas contribuições

para o campo macroscópico (E), são o campo aplicado EQ e o campo Ei (vide Figura Al).

Ê = È» + Èt . (A.l)

Os vetores polarização elétrica (P) e momento de dipolo elétrico (p) são dados por:

P = (er - \)e0Ê , (A.2)

p = / P dv , (A.3)

onde Ai' é o volume do objeto.

Nos objetos em forma de elipsoides de revolução, uma polarização uniforme produz uma

despolarização uniforme. Se Pr, Py e Pt forem os componentes da polarização P em relação

aos eixos principais do elipsoide, então os componentes do campo de despolarização são /67/:

Elz = - ^ , ~ (A.4)

Ety = -^3. , (A.5)
e0

(A.6)

onde Cx, Cy e Cx são os fatores de despolarização; seus valores dependem das razões entre os

eixos principais do elipsoide. Os C são adimensionais, positivos e satisfazem a regra da soma

£x + £>y + Cz — 1 no Sistema Internacional de unidades (SI).
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FIGURA Al: fítpnstniaçào dt um objeto ditUtrico inserido em vm região dt campo tlttrico

vnifornit Etí t o surgimtnto do campo dt dtspolan:açàn E,.

PROLATO ESFEROIDE

ptol

FIGURA A2: Objeto perturbador em forma de prolato esferoide.

AGULHA CILINDRICA

t .
. ••• .
•

FIGURA A3: Objeto perturbador em forma de agulha cilindrica.
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Utilizando as Eqs. Al, Al, A5 v AC pode-se escrever os componentes Er, Ev c Ez do campo

macroscópico E tal que:

Ê = EQrx + E^y + EOtz - -(CzPzx + £vPvy + CtPtz) . (A.T,

Das Eqs. A2 e A7 tem-se, para o componente z:

para os componentes x e y as expressões são análogas.

Da teoria de perturbação ressonante descrita na secção 3.2, sabe-se que o desvio na freqüência

de ressonância de uma cavidade é proporcional ao quadrado dos campos (E e H) na posição

do objeto perturbador. No eixo de uma estrutura aceleradora, onde o campo magnético é nulo,

pode-se reescrever as Eqs. 83 e 81 como:

= A^f+^ti (A9)

Af - r
T ~ " '" wt Wt

onde Êo = Êo\\ + Êo± e Ce é a constante de calibração do objeto perturbador na presença

de campo elétrico, que depende de seu material, tamanho e forma. Os subscritos || e J.

referem-se às direções paralela e perpendicular do campo em relação ao eixo de simetria do

objeto perturbador.

As constantes de calibração Ce\\ e Ce± na Eq. A10 foram assumidas de modo que:

= J j . (A.12)

Deste modo conhecendo-se os fatores de despolarizaçáo (£ , = C\\ e Cz = Cv = C± para

elipsoides de revolução), pode-se determinar os valores absolutos da polarização P e do momento
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de dipolo ;7a partir das Kqs. A3 e A8. Substituindo o momento de dipolo nas Eqs. Al e All

determina-se as constantes de calibrarão do objeto perturbador.

A seguir serão apresentados os cálculos para alguns objetos de formato útil.

a) Esfera

Para um objeto em forma de esfera (raio rt,j), Cx = £„ = Ct (C\\ = C± = C) /68/, de

modo que o fator de despolarizado, a polarização e o momento de dipolo são dados por:

C"f = I , (A.13)

r3 ( .

Portanto, a constante de calibração para esferas dielétricas é dada por:

tf

No caso de esfera metálica {eT —* oo) tem-se:

b) Prolato esferoide

Na Figura A2 sao definidas as dimensões do prolato esferoide. No caso em que apTOi >

h o fator de despolarizaçào é dado por /69-71/:

, » [h(2jLí)_í«| , (A. 18)
2 c3 I \ m — £/ m J
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com m = QpTot/bpTi,! e < = \/m2 — 1. Deste modo a polarização elétrica resulta em:

171 [/Til ) - - l i - i
• * ffl "~ C * wn * Cr ~" *

Integrando-se a Eq. A19 no volume do objeto, obtém-se o momento de dipolo que, substi-

tuido na Eq. Ali resulta em:

(AJO)

T i
m — c ' m

c) Agulha cilíndrica

As dimensões da agulha cib'ndrica estão mostradas na Figura A.3. No caso de uma agulha

longa, para a qual m = aag/bag 5> 1, o fator de despolarizaçào é dado por/69,71/:

£ a s = ln(2m) - 1

Utilizando-se a Eq. A8 obtém-se:

/ A

De modo análogo pode-se determinar o momento de dipolo que, substituido na Eq. Ali ,

com tag = 2aag, resulta:

'
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d) Bastão dielétrico

Em um bastão dielétrico (raio rò, comprimento l») longo, fino e paralelo ao campo EOly não

há efeito de despolarizaqão, de modo que o campo interno é igual ao campo externo. Portanto:

= (fP - 1) so E, , (A.26)

= 7 rl *b (̂ r - 1) £o (dielétrico) . (A.27)
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