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1. Introdução 

O programa de Física de Plasmas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

i INPE) foi estabelecido em 197S com a criação de um grupo de pesquisa e «ie um 

laboratório de plasma, tendo como objetivo gerai a realização de pesquisas funda

mentais e aplicadas na área. Em 1986 a antiga Divisão de Plasma foi transformada 

em Laboratório Associado de Plasma (LAP), constituindo o primeito laboratório 

associado do Instituto, com vistas a desenvolver atividades de pesquisa de ponta 

c intensificar a interação com outros grupos e instituições . Os objetivos gerais do 

LAP são estudar a Física de Plasmas e desenvolver aplicações relevante as ativi

dades de pesquisa e desenvolvimento do IXPE. lx?m como participar «Io esforço 

nacional na pesquisa da fusão termonuclear controlada. 

As atividades do LAP estão estruturadas em projetos distribuídos secundo 

rres linhas de [x-squisa e desenvolvimento. ;i s;»ber: Física de Plasmas. Tecnologia 

de Plasmas e Fusão Termonuclear Controlada. Uma descrição stisciiita dos projetos 

dentro de cada linha é feita a seguir. 

Física de Plasmas 

• Plasma Quiescente (PQUI—iniciado cm 1979): o objetivo principal é estudar 

processos básicos em descargas confinadas por campos magnéticos superficiais. 

• Plasma Magnctizado (PMAG—iniciado em 19S5): o objetivo principal é es

tudar a física de confinamento magnético de plasmas. 

Tecnologia de Plasmas 

• Centrífuga de Plasma (PCEN—iniciado em 19S1): o objetivo principal é in

vestigar plasmas cm rotação produzidos por descargas em arco no vácuo mag-

netizado e suas aplicações . 

• Plasma e Radiação /Girotron (PRAD—iniciado em 1983): o objetivo princi

pal é desenvolver geradores de radiação milimétrica de alta potência. 

• Propulsão Iônica (PION—iniciado cm 1983): o objetivo principal é desen

volver fontes de plasma para micropropulsores eletrostáticos e processos de 

microeletrônica. 
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Fusão Termonuclear Controlada 

• Plasma Toroidal (PTOR—iniciado em 19S6): o objetivo principal ê projetar, 

construir e testar um tokamak (máquina toroidal de confinamento magnético 

de plasmas) de pequena razão de aspecto. 

Além destas linhas de pesquisa e desenvolvimento, são desenvolvidos também 

projetos específicos, de duração limitada, para atender eventuais demandas do 

INPE ou que sejam de interesse cientifico imediato. No ano de 1990 foram con

cluídas as atividades associadas a um projeto com estas características, envolvendo 

o desenvolvimento de equipamentos de medida do momento magnético do satélite 

brasileiro e de seus subsistemas. 

Desde o início das atividade do grupo, em 1978. o quadro de pesquisadores do 

LAP nesceu mouotouicamcntc até 19SG: a partir de 19S7 frin havido um [H-qiiriio 

decréscimo de {>essoa] em decorrência da política governamental de proibirão de 

contratação e reiKMiição de jwssoal (Taliela 1.1). Quanto aos recursos monetários 

utilizados no LAP, após um aumento substancial nos anos de 19S7 e 19SS. houve 

um retorno, no períotlo S9/90. aos níveis vigentes até 198C. acarretando uma séria 

redução nas atividades do Laboratório (Tabela 1.2). 

A produtividade fécnico-eientífica do Laboratório pode ser avaliada pelo nú

mero de trabalhos publicados, incluindo artigos científicos e relatórios técnicos 

(Tabela 1.3). A relação completa de publicações do ano de 1990 se encontra na 

seção 11 deste relatório. 

Os principais resultados obtidos no ano de 1990. por projeto, são descritos 

suscintamente a seguir c uma descrição mais detalhada é apresentada na seqüência. 

PQUI: Desenvolvimento de catodos de Ni/BaO, medição do perfil espacial da 

densidade de íons de H~ <: geração e deteçáo de ondas de Langmuir 

lineares. 

PMAG: Otimização dos parâmetros de operação da máquina CECI e desenvolvi

mento de diagnósticos por sondas de Fourier, por espectroscopia ótica e 

por sonda direciona!. 
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PCEN: Desenvolvimento <ie circuitos e técnicas para medida rápida da tempera

tura do plasma, otimização de operação da centrífuga e construção de 

componentes de um espectrômetro de massa de setor magnético. 

PRAD: Construção e testes do sistema de bobinas magnéticas, do sistema de aito-

vácuo. da fonte de alta tensão c do ressoador do girotron de 35 GHz. 

PION: Instalação e caracterização dos sistemas de alto-vácuo, de análise de gases 

residuais e de controle de fluxo de massa da câmara de testes de propul

sores iõnicos. 

PTOR: Conclusão do projeto conceituai do toknmak de |>cqucna razão de aspecto 

Proto-ETA. 

Além das atividades de ]>csquisa. tem sido preocupação constante do LAP 

a formação de recursos humanos. Foi estal>clecido. em 19S9. um convênio com 

a Faculdade de Engenharia de Guaratinguctá (FEG). da Universidade Estadual 

Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP). para criação de um curso de JMW-

graduação conjunta INPE/FEG em Física de Plasmas. Presentemente, o curso 

conta com cinco alunos matriculados no mestrado. 

í) LAP tem mantido intercâmbio com outros laltoratórios nacionais e es

trangeiros para o desenvolvimento de projetos cientifico» de interesse comum. Com 

o Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados 1'nidos. iniciou-se no final de 

19S9 um intercâmbio para projeto do tokamak Proto-ETA. Em 1990 foi estabele

cido um projeto conjunto de pesquisa LAP/ÍNPE LPGP/f/niversité Paris-Sud 

na área de plasmas quiesrentes. Durante 1990. um iwsquisador estrangeiro tra

balhou no LAP como cientista visitante, por um período de aproximadamente um 

mês. e foram realizados dois workshops internacionais, um no INPE, com a par

ticipação de cientistas dos laboratórios de Oak Ridge, Princeton. Culham. USP, 

L'NICAMP e ITA. c outro em Oak Ridge, dentro da Cooperação em Ciência c 

Tecnologia Drasil-EUA. 

A seguir são descritas, em mais detalhe, as atividades desenvolvidas cm 

cada projeto do LAP. durante o ano de 1990. 
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Tabela 1.1 -Quadro de pessoal do LAP no período 1978-1990 (o número entre 

parênteses corresponde a pesquisadores contratados em tempo parcial). 

ANO 

1978 

1979 

1980 

1981 

19S2 

19S3 

1984 

1985 

19S6 

1987 

1988 

1989 

1990 

PESQUISA 

DOUT MEST GRAD 

1 

1 

3 

4 

3 

3 

5 

C 

7(+l) 

S(+2) 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

S 

11 

13 

11 

11 

9 

S 

1 

1 

0 

0 

3 

3 

4 

o 

1 

1 

1 

0 

0 

DESEXV. E APOIO 

ENG TÉC SEG 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

L 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

I 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 

3 

4 

s 
11 

13 

15 

22 

27(+l) 

25(+2) 

23 

21 

21 

4 



Tabela 1.2 - Recursos utilizados no LAP por categoria econômica no período 1979-

1990. em milhares de dólares (os valores ei tre parênteses são aproximados para 

recursos adicionais de convênios FAPESP-CNPq). 

ANO 

1979 

1980 

1981 

19S2 

1983 

1984 

19S5 

19SG 

19S7 

1988 

19S9 

1990 

TOTAL 

% 

CATEGORIA ECONÔMICA 

CAPITAL CUSTEIO PESSOAL TOTAL 

.03 

26 

44 

64 

63 

67 

40 

G3 

236 

220 

21 

93Í+45I 

1091 

19 

7 

15 

30 

45 

17 

34 

32 

21 

73 

439 

44 

GS(+25) 

350 

15 

60 

106 

155 

231 

145 

163 

2S2 

401 

307 

581 

502 

G90 

36S3 

CG 

170 

147 

229 

340 

225 

264 

360 

545 

616 

1240 

567 

921 

5624 

100 



Tabela 1.3 - Tabela de publicações do LAP por ano no período 1978-1990 (ARTI

GOS inciue publicações em revistas e livros: ANAIS indue publicações em anais de 

conferências: RELAT. indue trabalhos publicados somente na forma de relatórios 

internos: RESUMOS indue trabalhados apresentados em conferências e pubUcados 

somente na forma de resumos). 

ANO 

1978 

1979 

19S0 

19S1 

19S2 

1983 

19S4 

1985 

19SG 

19S7 

19SS 

19S9 

1990 

TOTAL 

LIVROS 

1 

1 

ARTIGOS 

4 

1 

4 

3 

5 

3 

3 

7 

5 

S 

i 

4 

54 

ANAIS 

4 

1 

7 

3 

4 

S 

21 

21 

21 

90 

RELAT. 

3 

1 

2 

o 

2 

S 

G 

i 

15 

13 

10 

12 

SI 

RESUMOS 

1 

1 

1 

3 

2 

5 

1G 

13 

15 

12 

13 

10 

12 

104 



2. Projeto Plasma Quiescente (PQUI) 

0 projeto PQUI faz parte da linha de pesquisa em Física de Plasmas do LAP e 

rem {>or objetivo o estudo de processos básicos em descargas quiescentes com con-

finamento magnético superficial, produzidas por mecanismos termoiõnicos ou por 

radiofreqüência, visando, principalmente, a simulação em laboratório de fenômenos 

em plasmas espaciais. Estes estudos são realizados atualmente em duas máquinas 

de plasma quiescente. PQUI-1 e 2, instaladas nas dependências do LAP. Os prin

cipais resultados obtidos no ano de 1990 são descritos a seguir. 

a) Automação da medida do potencial de plasma. 

O i>otencial de plasma na máquina PQUI-1 c medido com uma souda emissiva 

controlada por um circuito eletrônico que permite a leitura direta do potencial 

em um inostnidor digital. O circuito foi totalmente desenvolvido e construído no 

Laboratório Associado de Plasma. 

b) Desenvolvimento de catodos de oxido de bário i DaO). 

A eficiência de uma descarga termoiónica depende principalmente do tipo de 

catod<. utilizado. Nas máquinas PQUI-1 e 2 dois tipos de eatodo estão sendo 

empregado?".; na PQUI-1 a descarga é produzida por um eatodo cilíndrico tie 

níquel coberto com uma camada de 3a() e indiretamente aquecido por filamentos 

de tungstênio. Correntes de descarga de até 30 A já foram obtidas com a maquina 

operando em regime pulsado (r;, ~ 2ms. taxa de repetição = 1Hz); na PQUI-2 

são utilizados filamentos de tuniçstènio I\V) colx'rtos por DaO e diretamente aque

cidos por uma corrente de ~ 35 A. Comprovou-se que a não utilização da camada 

de oxido requer maiores correntes para o aquecimento dos filamentos (> 70 A). 

c) Medida do perfil espacial da densidade de íons H~. 

0 estudo de plasmas com íons negativos já vem sendo efetuado na máquina PQUI-

1 desde 1982. Devido ao crescente interesse na produção de íons negativos de 

hidrogênio para injetores de partículas noutras em tokamaks, está sendo reali

zado um estudo detalhado da produção destes íons em descargas multidipolo-



magnéticas. Para medir a concentração de H~ na PQUI-1 utilizou-se um método 

que prescinde do emprego de argónio como gás de base. Medidas efetuadas usan

do sondas eletrostáticas com a máquina operando tanto cm regime contínuo como 

pulsado mostraram ser possível atingir-se concentrações de H~ acima de õQ%. 

d) Estudo de ondas e turbulência de Langmuir. 

Objetivando realizar experimentos de propagação de ondas de Langmuir em con

dições controladas, instalou-se na câmara tie vácuo da máquina PQUI-2 uma es

trutura multidipolo-magnética com ímãs i>enn«in< utes cncapsulados e isolados do 

nlto-vácuo por tubos do alumínio. Esta estrutura, juntamente com filamentos de 

U" cobertos por uma camada de DnO. permitem a geração tie um plasma uni

forme e com baixo ní\el de ruído. A Fig. 2.1 mostra esquematicamente a máquina 

PQUI-2 e seu aspecto interno durante o funcionamento. Xota-se que a borda do 

plasma «'• amoldada às cúspides magnéticas. Estudos preliminares de geração <• 

detecção de ondas de Langmuir neste plasma mostraram «pie. para T, = 4.0eV. 

7íf = 10" cm" ' e freqüênejj- de onda / = 295 MHz. o comprimento de onda medido 

é A = 1.2 cm. compatível com a relação de dispersão de Bolnn-Gross. 

Durante o ano de 1090 a equipe do projeto participou de estágios de 

pesquisa no exterior e trabalhou na formação de pessoal para a área de plasma. 

Dentro das atividades de intercâmbio realizou-se um estágio no Plasma Theory 

and Simulation Group. University of California. Berkeley (EUA), e uma missão 

de trabalho no Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas. 1'niversité Paris-

Sud f França). Quanto às atividades de ensino, concluiu-se a defesa de uma tese 

de Doutorado e deu-se prosseguimento a dois trabalhos de tese de mestrado com 

auxílios da FAPESP e CAPES. 
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ANTENA 
EXCIIADORA 

CAXODO JRADES DE 
?OLARI2AÇÂO 

ANALISADOR 
ELETROSTAncO 
CE ENERGIA 

ESTRUTURAS 
>ÍULTIDIPOLO 
MAGNÉTICAS 

SONDA DE LANCMUIR 
E/OU SONDA DE RF 

Figura 2.1. Desenho esquemático da máquina PQUI-2 (em cima) e seu aspecto 

interno durante a descarga de plasma (cm baixo). 
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3. Projeto Plasma Magnetizado (PMAG) 

0 projeto PMAG visa o estudo do fenômeno de reconexào magnética em descargas 

toroidais na máquina CECI i Configuração de Estríção a Campo Inverso). Durante 

o ano de 1990 foram realizadas diversas melhorias nesta máquina, particularmente 

no sistema de pré-ionização e no banco de capacitores do campo magnético vertical. 

Para a caracterização e estudo do plasma foram desenvolvidos diagnósticos por 

sondas de Fourier, sonda elctrostática dircciouai c cspcctroscopia óptica. Uma 

descrição destas atividades é feita a seguir. 

a) Melhorias na máquina CECI. 

O catodo do canhão de elétrons utilizado para a pré-ionização foi refeito com a 

introdução de unia grade de aceleração . Foi também construída «una unidade 

<!e pré-aquecimento acoplada à bobina ]M>loidal. Esta unidade é formada por 

um banco de capacitores (capacitància C = 0.23//F. tensão cie carga V = SkV). 

chaves fie centelha, geradores de pulso, fontes de alta tensão e unidades de controle. 

Além disso, nimlificou-se o j>erfil temporal do pulso de corrente na bobina de 

campo vertical. Este perfil, antes de forma senoidal. foi transformado num pulso 

com tempo de subida de 20//s e tempo de decaimento de 130 ,íS. Com estas 

modificações . o desempenho da máquina foi bastante melhorado. A corrente 

de plasma aumentou de 1 kA para 1.0 kA «• seu tempo de duração aumentou de 

100 /ÍS para 100 fia. X'is novas condições de operação . realizaram-se medidas 

para a obtenção do diagrama F - (-). 0 resultado obtido é mostrado na Fig. 3.1. 

vevificando-se um aumento significativo do campo magnético poloidal em relação 

a restdtados anteriores. 

1)) Diagnóstico por sondas de Fourier. 

As sondas de Fourier são apropriadas para o estudo de instabílidades inagne-

toidrodinàmicas de modos com número poloidal m < 3. Um conjunto de sondas 

foi testado numa montagem externa que permite a simulação destes modos. Após. 

realizou-se uma extensa coleta de dados com este sistema de diagnóstico acoplado 
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à mácjuina CECI. Os dados estão sendo presentemente digitalizados para posterior 

análise. 

r) Diagnóstico por sonda eletrostática. 

Uma sonda eletrostática direcional foi desenvolvida para caracterizar o plasma e o 

fluxo de íons no mesmo. Devido à baixa temperatura dos íons os sinais da sonda 

se mostraram essencialmente dominados por elétrons térmicos. Utilizando dados 

obtidos com a sonda c cálculos baseados no balanço de pressão, a temperatura 

dos elétrons foi determinada em função da densidade eletrônica. O intervalo de 

densidade de operação na máquina CECI é de 4 a 7 x IO12 cm-"1. A temperatura 

dos elétrons estimada \wr este método é de 10 eV* para uma densidade eletrônica 

de 5 x IO12 ru i - 1 . 

d) Diagnósticos ópticos. 

Diagnósticos ópticos foram desenvolvidos para a determinação da temperatura 

dos elétrons e dos íons. A temperatura dos elétrons, obtida através da medida da 

intensidade relativa de linhas, é de 50eV durante <> período de conrinainento do 

plasma. A disparidade entre este valor e o valor obtido com a sonda eletrostática 

é atribuído à alta concentração de partículas neutras no plasma, não incluídas no 

inodelamento do pinsma radiativo. Com a inclusão deste efeito espera-se obter um 

resultado menor que 50 eV. A calibração absoluta do diaiçniistico óptico possibitou 

a determinação de Z,f. Obtcve-se um valor de Zrf - 1.5 para um plasma de hélio. 

A temperatura dos íons. obtida pela medida do alargamento Doppler de linhas de 

(•missão, é mostrada na Fijç. 3.2. í) valor médio da temj>cratura no intervalo de 

tempo entre o instante de chavenmento do banco poloidal e o instante em que a 

corrente de plasma cai à metade é de aproximadamente 2.5eV. 

Na área de formação de pessoal foi dada continuidade a dois trabalhos 

de tese de mestrado, sobre medida da temperatura eletrônica e no sistema de 

diagnóstico por sond?^ de Fourier, e concluído um terceiro a nível de iniciação 

científica. 
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Figura 3.1. Diagram» F - (-) para um campo toroidal dc GinT. 

v» 

T (microseg) 

Figura 3.2. Perfis temporais da corrente de plasma (superior) e da temperatura 

dos íons obtida pda medida do alargamento Dopplcr (inferior). 
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4. Projeto Centrífuga de Plasma (PCEN) 

A centrífuga de plasma do tipo desenvolvido no LAP é um dispositivo em que 

uma coluna de plasma é posta em rotação com elevadas velocidades angulares 

por meio de campos elétricos e magnéticos cruzados. Neste experimento o plasma 

é produzido por uma descarga elétrica entre um catodo metálico e uma grade 

aterrada que atua como anodo. A descarga ocorre no vácuo, na presença de um 

campo magnético, sendo iniciada por um pulso de laser de alta potência incidente 

sobre o catodo. O plasma é altamente ionizado c composto do material do catodo. 

A rotação do plasma é obtida pela ação conjunta do campo elétrico radial gerado no 

interior da coluna c do campo magnético axial aplicado externamente, resultando 

em uma força que atua sobre o plasma na direção azimutal. Posto o plasma em 

rotação . há uma concentração maior de isótopos um elementos) mais pesados na 

horda da coluna de plasma. 

Durante o ano de 1990 o trabalho no projeto PCEN concentrou-se no 

desenvolvimento de circuitos de varredura para agilizar a medida da temperatura 

do plasma, possibilitando a determinação dos pertis radiais e temporais da tempe

ratura eletrônica (Tr) em função da corrente de plasma (Ip) e cio campo magnético 

iixial (Dz). Foram também realizados os ajustes finais das partes mecânicas e a 

confecção de vários circuitos que compõem um espectrômetro de massa do tipo 

setor magnético, ora em desenvolvimento no LAP. 

a) Medida da temperatura eletrônica e otimização de operação da centrífuga. 

O sistema para medida de T, consta, basicamente, de uma sonda de Langmuir 

cilíndrica e de um gerador de tensão com forma de onda triangular para polarizar 

a sonda. Este esquema tira proveito no fato que. após a introdução de melhorias 

no circuito de descarga, a corrente de plasma é constante por cerca de 12 ms, 

permitindo obter-se Te durante um único pulso de plasma. A Fig. 4.1 mostra o 

pulso de corrente do plasma, a tensão de varredura aplicada na sonda e o sinal da 

sonda em função do tempo. A importância da temperatura do plasma pode ser 

avaliada examinando-se a expressão teórica que dá a dependência radial do fator 
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de separação isotópica em uma centrifuga de plasma. 

(Amurr 2 \ 

onde Am é a diferença de massa dos ions que se deseja separar. * é a veiocidaue 

angular, t é a constante de Boltzmann e l é a temperatura do plasma. A Fig. 4.2 

mostra: a) o perfil temporal de Tt com um valor constante: b) o perfil radial de 

Tt com uma forma parabólica para r < 2 cm e uniforme para r > 2 cm; c) Tt 

no centro da coluna diminuindo para valores crescentes de 7^; e d) Tt no centro 

da coluna diminuindo para valores crescentes de Dz. Conclui-se que a máquina 

PCEN deve operar com corrente de plasma Ip > 500 A e indução magnética axial 

D. > 0.1T. i>ois nestas condições tem-se tcnqíeraturas menores, implicando um 

maior fator de separação . 

b) Desenvolvimento de mil ispcctrõmetro de massa. 

Outra atividade que teve prosseguimento foi a construção de um espectrômetro 

de massa de setor magnético para ser acoplado na centrífuga de plasma. No ano 

de 1990 foram construídos os circuitos de varredura para obtenção do espectro de 

massa (geradores de onda dente de serra com tensões variáveis entre 0 e — 900V 

e entre 0 e —1500V) e de detecção de sinal (medidor de corrente na faixa ue 

10_ i a 10" u A). Foi construído, também, um setor magnético com armaduras 

de aço 1010/1020 e ímãs de bário-estròncio. obtendo-se tun campo de 0.54T no 

espaçamento entre os jxilos. Além disso, foram feitos ajustes finais nas partes 

mecânicas da fonte de íons. das grades de extração e da lente eletrostática. O 

espectrômetro está na fase final de montagem e deverá entrar em operação no 

primeiro semesi/e de 1991. 
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5. Projeto Plasma e Radiação (PRAD)/Girotron 

Este projeto objetiva o desenvolvimento de fontes de radiação milimétrica de alta 

potência com aplicações no aquecimento de plasmas e possível utilização em sis

temas avançados de radar e telecomunicações . Em particular, está sendo desen

volvido no LAP um girotron de 35 GHz e 100 kW de potência de saída. A escolha 

da freqüência em 35 GHz deve-se à possibilidade de utilização do dispositivo no 

aquecimento de plasmas em tokamaks com valores de campo toroidal até 1.2T. 

que estão sendo projetados no Brasil, e porque tal freqüência corresponde a uma 

das janelas de transmissão pela atmosfera terrestre. Durante 1990, as atividades 

dentro do projeto se concentraram cm aspectos eminentemente de construção e 

testes visando tornar o tubo operacional no segundo semestre de 1991. conforme 

descrito abaixo. 

a) Sistema de l>obmas magnéticas. 

Uma importante meta alcançada consistiu na montagem final, alinhamento e testes 

do conjunto de bobinas magnéticas do girotron. Os testes incluíram o mapeamento 

da distribuição do campo magnético no longo «in direção axial do tubo. onde se 

constatou que campos de até 1.3T jw)dein ser gerados com uma Hutuação inferior 

a 0.1% em uma extensão de 12.0cm (Fig. 5.1). 

b) Sistema de alto-vácuo. 

Completou-se a montagem «leste sistema com a instalação de tubulações mecânicas 

que conectam o corpo do girotron às Uunbas mecânica e difusora. Testes preli

minares indicaram pressões da ordem de 1.0 x 10~"Torr. sendo que, no futuro, 

prevê-se a utilização de uma bomba turbomolecular para que pressões da ordem 

de 10~8 Torr sejam atingidas. 

c) Caracterização de ressoadores abertos. 

Realizaram-se experimentos para caracterizar um ressoador aberto projetado para 

operar no modo TE021 em 35 GHz. Técnicas de eletroformação foram empregadas 

na confecção da cavidade, e, uma vez que equipamentos de medida na banda Ka 
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não eram disponíveis na época do experimento te ainda não o são), o ressoador 

modelo foi dimensionado para operar em torno de 10 GHZ. A caracterização com

preendeu medidas da freqüência e do fator Q carregado, como também a deter

minação do perfil longitudinal do campo elétrico estacionado I Fig. 5.2). Excelente 

concordância entre as quantidades medidas e as previstas teoricamente foi encon

trada para vários modos fundamentais TE. 

d) Circuito elétrico de disparo. 

Foi concluída a construção do sistema de proteção para o circuito elétrico de 

disparo. Este sistema contitui-sc basicamente de uma chave eletrônica (tiratron 

CXI 171) cuja finalidade é proteger o girotron e o tetrodo regulador série contra 

possíveis curto-circuitos. 

«•) Materiais e técnicas de construção . 

Deu-se prosseguimento aos estudos visando o desenvolvimento de técnicas de 

brnsagem alumina-titânio, alumiua-tungstênio e alumiiia-uço inox austonítico ne

cessárias à montagem do canhão de elétrons. Neste contexto, iniciou-se a confecção 

de catodos de Da/Sr e de aluminato de bário \Da^AUO<\) para impregnação de 

matriz metálica porosa, tendo em vista a geração de feixes eletrônicos com 5 A de 

corrente. 

ft Teoria. 

As atividades teóricas tém se concentrado no estudo de processos tie competição 

de modos em girotrons de alta potência (1 MW) que o]>eram na região milimétrica 

(** 280GHz). Dá-se ênfase ao cálculo da corrente de partida e à investigação das 

condições que asseguram a operação estável do dispositivo em modo único. 
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(linha contínua) e experimental ao longo do eixo da cavidade. 
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6. Projeto Propulsão Iõnica (PION) 

0 objeti *o deste projeto é desenvolver um micropropulsor iònico. do tipo eletros-

rático e de ionizarão por bombardeio eletrônico de gases nobres, para aplicações 

no programa espacial brasileiro, tais como controle de atitude e órbita de satélites 

geoestacionários, descarregamento de momento gerado por rodas de reação e con

trole da carga elétrica superficial do satélite. As atividades desenvolvidas no 

período referente a este relatório são descritas a seguir. 

a) Sistema de alto vácuo da câmara de testes de propulsores iônicos. 

Os testes de qualificação da câmara de vácuo foram realizados utilizando-se um 

sistema de bombeamento constituído por uma bomba difusora de 2000 l/s conec

tada n tuna IxHiiba rotatória de -lOm'/h- A pressão final atingida na câmara de 

vácuo foi de 1,6/ibar. após 5 horas de Ixmíbeamento ininterrupto em alto vácuo. 

Para este mesmo temi>o de boinlx*amento. o valor da pressão final estimado teori-

raimrntc é 1.9/ibar. revelando que a pressão final atingida na câmara de vácuo 

rs tá limitada basicamente pela desgascificação das paredes internas da câmara. 

No caso de haver uma taxa adicional de injeção de gases. como. jx>r exemplo, 

quando o propulsor estiver era funcionamento, o sistema de lx>mbeamento atual 

não será suficiente para manter a pressão nos níveis necessários para que o feixe 

iònico não seja neutralizado por troca de carga com o gás residual. 

b) Análise de gases residuais na câmara de testes. 

A análise estequiométrica preliminar dos gases residuais existentes no interior 

da câmara de testes foi realizada utilizando-se um espectróinetro de massa tipo 

quadrupolar, com resolução de até 200u.m.a (unidades de massa atômica). Os 

resultados revelam que o gás residual é constituído basicamente por vapor de água 

(80%), monóxido de carbono (10%), oxigênio (5%) e nitrogênio (5%). Para re

duzir os percentuais relativos ao vapor de água e ao monóxido de carbono, está 

sendo instalado um sistema para geração de uma descarga luminescente (glow) 

utilizando nitrogênio. 
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c i Sistema de controle do fluxo de massa de propulsores tônicos. 

Foram instalados e testados dois controladores de fluxo de massa por condutividade 

térmica que podem controlar fluxos de gases de O.Üõsccm a 20sccm (standard 

cubic centimeter/minute). Estes controladores serio empregados posteriormente 

no controle automático da vazão de gás propelente na câmara de ionização . no 

catodo òco e no sistema neutralizado* do propulsor iõnico. 

d) Projeto da câmara de ionização do propulsor iõnico. 

Objetivando obter alta eficiência de ionização dos elétrons primários, o sistema de 

continameuto umiu<li|x>lo-magnético está si*ndo determinado itsauclu-se técnicas 

de simulação computacional da dinâmica de partículas confinadas. Foram de

senvolvidos códigos numéricos «pie tanto geram a distribuição tridimensional de 

campo magnético, característica de uma dada distribuição de ímãs ]KTniaueiitcs. 

como resolvem as i-quaçòcs acopladas de movimento das partículas (Fig. 6.1). Os 

resultados numéricos revelam ser necessária a utilização de imãs permanentes de 

samário-robalto. com um campo remanescente di.» jielo menos 1T (campo superfi-

cial ~ 0.5T), em configurações umltidipolares com cuspides em linha constituída 

por quatro ímãs. Com o arranjo otimizado cie ímãs permanentes, o tempo médio 

calculado de conJünamcnto magnético dos elétrons primários é ria ordem de 10 «s. 

maior, portanto, que o tempo de colisão (da ordem de 6 /is) entre elétrons primários 

com energia de 50 eV e átomos de xcnõnio a uma densidade de S x IO1' m~'*. 

c) Sistema de emissão de elétrons primários (catodo oco). 

O esquema do catodo oco a ser construído pode ser visto na Fig. 6.2. O catodo será 

confeccionado a partir de um cilindro de níquel com diâmetro interno de 10 mm e 

comprimento de 50 mm, recoberto internamente por uma solução de carbonato de 

bário. O aquecimento do catodo oco será feito de maneira indireta empregando-

se uma resistência helicoidal de molibdènio disposta em volta de um tubo de 

quartzo, para melhor uniformização de temperatura do catodo. A caracterização 

do catodo será realizada dentro de um trabalho de iniciação científica com auxílio 

da FAPESP. 
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Figura 6.1 Simulação da órbita de elétrons primários na câmara de iouização do 

micropropulsor iônico. 
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Figura 6.2 Esquema do catodo oco. 
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7. Projeto Plasma Toroidal (PTOR) 

O projeto PTOR tem por objetivo a concepção . construção e operação de máqui

nas toroidais de confinamento magnético de plasma baseadas no conceito tokamak 

de pequena razão de aspecto, visando elucidar as propriedades desta configuração 

e seu potencial como um reator de fusão nuclear de geometria compacta, alto beta 

e operação contínua. Tem-se também por objetivo o desenvolvimento de sistemas 

de diagnóstico, geração de corrente e aquecimento auxiliar para tais tokamaks. As 

atividades realizadas em 1990 dentro deste projeto são descritas a seguir. 

a) Tokamak de pequena razão de asj>ccto Proto-ETA. 

Em 1990 concluiu-se o projeto conceituai do tokamak de ])equena razão de as-

pecto (ou toróide esférico) Proto-ETA. O projeto finnl foi desenvolvido pelo LAP 

em colaboração com o Fusion Engineering Design Center do Oak Ridge National 

Laboratory (FEDC/ORNL). O principal objetivo dota máquina é caracterizar as 

propriedades e o desempenho de plasmas de pequena razão de aspecto para va

lores relevantes de corrente e temperatura do plasma. Durante a fase conceituai 

foram elaborados modelos que prevêm os regimes de operação do tokamak e foram 

também especificados os princip;üs parâmetros e componentes da máquina. 

b) Geração de corrente por ondas de RF. 

Tendo em vista a geração não-iudutiva de corrente no tokamak Proto-ETA por on

das eletromagnéticas na faixa de freqüência híbrida inferior (helicons), realizarain-

se estudos de simulação numérica da acessibilidade e da deposição de potência 

em função da freqüência da onda, dos parâmetros do plasma e das condições de 

lançamento do raio. Estas simulações mostraram que a taxa de amortecimento 

aumenta com N\\ e com A' = {ujpt/u;)1, enquanto que diminui com Y = (u>ff/w>). 

Entretanto, a análise da estratificação da deposição de energia evidenciou que as 

absorções rápidas para altos valores de iV(( ocorrem na borda do plasma, fazendo 

com que a onda seja completamente amortecida na região de baixa densidade. 

Uma vez que a eficiência de geração de corrente é proporcional a l/Nh procurou-se 
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identificar os valores mínimos de -Vjj que resultem numa absorção concentrada nas 

vizinhanças do eixo magnético, mas que ainda sejam compatíveis com a condição 

de acessibilidade para o modo. A seguir, quer-se determinar o valor de .Vt| em 

função de A* e Y que otimiza a deposição de energia na região de altas densidades. 

c) Aquecimento por RF na fase de pré-ionização . 

Um modelo de absorção colisional de ondas nas freqüências ciciotrõnica de elétrons 

e híbrida inferior foi desenvolvido e implementado no código de traçado de raios 

para simulações nas faixas de densidade e de temperatura da fase de pré-ionização 

do tokamak Proto-ETA. Observou-se qtie o amortecimento colisional predomina so

bre a absorção por ressonância ciciotrõnica de elétrons para ondas extraordinárias 

até Te ~ 50cV, ao passo que. para helicons, esta mesma predominância foi obser

vada cm relação ao amortecimento de Landau até Tr ~ 200e\*. Uma vez que para 

ambas as ondas o amortecimento colisional apresenta uma alta taxa de deposição 

de energia nas proximidades do eixo magnético, conclui-se que este mecanismo é 

importante para o aquecimento do plasma na fase de pré-ionização . 

d) Diagnóstico por feixe de partículas neutras. 

Foi construído um diodo de constriçào reflexa com rutodo intercambiável e ;mo-

do cilíndrico oco de diâmetro 3.5 cm. que será utilizado na geração de feixes de 

partículas para diagnóstico de plasmas. Os testes iniciais do diotio foram realizados 

com um gerador mini-Marx de energia e tensão iguais, respectivamente, a 2J e 

120 kV. Embora este gerador tenha limitações quanto à utilização na produção 

de feixes de partículas, prestou-se para verificar o perfeito isolamento elétrico do 

diodo. Um gerador Marx de tensão igual a 500 kV será construído para a obtenção 

de feixes com densidades de corrente até 500 A/cm2 neste diodo. 

Em maio e setembro de 1990 foram realizados, respectivamente no INPE 

e no FEDC/ORNL, dois workshops de especialistas na área de toróides esféricos. 

Foram também realizados dois estágios a nível de pós-doutorado e deu-se con

tinuidade a dois programas de doutorado na área da física de tokamaks. 



Figura 7.1. Representação csqucmática do tokamak Proto-ETA. 
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Figura 7.2. Contornos de operação do plasma para o Proto-ETA em regime 

ôhmico e diferentes valores da tensão de enlace. 
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8. Projetos Especiais 

I'm projeto de pesquisa e desenvolvimento independente das três linhas básicas 

era que os projetos do LAP estão estruturados foi concluído no ano de 1990. tendo 

por objetivo o desenvolvimento de equipamentos de medida do momento de dipolo 

magnético do satélite brasileiro e de seus subsistemas. Este projeto foi realizado 

dentro da estrutura de pacotes de trabalho da Missáo Espacial Completa Brasileira 

(MECB). 

A partir de 19S8, foram desenvolvidos e testados pelo LAP dois métodos 

de medida do momento magnético. Xo primeiro método, mede-se a indução 

magnética cm vários pontos na região cm torno do objeto e o momeuto é de

terminado ajustando os valores experimentais a uma expressão teórica baseada 

numa expansão em harmônicos esféricos. Este método foi selecionado para ser 

utilizado na medi<;ão do momento magnético do satélite integrado. No segundo 

método, coloca-se o objeto em rotação dentro de um sistema fixo de bobinas, do 

tipo de Hclmholtz, <; o momento magnético é determinado a partir do sinal in

duzido nos terminais da lx>bina. Este método de detecção é bem mais sensível que 

a técnica de mapeamento e foi selecionado para ser utilizado na medição do mo

mento magnético de cada um dos subsistemas que com|)õem o satélite. Os equipa

mentos para medição pelos dois métodos foram construídos em 19S9. Durante o 

ano de 1990 deu-se procedimento aos testes e calibração tios equipamentos. Foram 

também desenvolvidos e calibrados os circuitos eletrônicos de filtragem ativa, de

tecção cm fase. amostragem preservante e registro dos sinais induzidos nas bobinas 

de Hclmholtz. Finalmente, foram elaborados os procedimentos de calibração dos 

equipamentos e de medição de momento magnético. As medidas do momento de 

dipolo magnético de todos os subsistemas do satélite foram realizadas durante o 

último trimestre de 1990. As medidas do satélite integrado serão realizadas em 

1991. 
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9. Intercâmbio 

a) Curso de Pós-Graduação INPE/FEG em Física de Plasmas. 

Durante o segundo semestre de 1989. os pesquisadores do LAP elaboraram, em 

conjunto com professores da FEG/UNESP. o projeto de um curso de pós-graduação 

em Física de Plasmas. No acordo assinado em dezembro de 1989. entre o INPE e a 

UXESP, a Universidade ficou responsável por toda a parte acadêmica do programa 

de pós-graduação , como organização de cursos, matrícula de alunos, gerencia

mento dc bolsas etc. enquanto o INPE ficou responsável pela parte de orientação 

dc trabalhos dc pesquisa para elaboração de teses no LAP. Oito pesquisadores do 

laboratório foram credenciados como orientadores pela Universidade, ficando al

guns deles tambcm encarregados dc ministrar os cursos de pós-graduação em Física 

de Plasmas. O curso, ao nível de mestrado, foi iniciado no primeiro semestre tie 

1990 com cinco alunos matriculados . 

b) Colaboração com o instituto tie Física da Universidade tie São Paulo (IFUSP). 

No IFUSP está sendo desenvolvido o projeto de um novo tokamak. denominado 

TBR-II. Considerando que vários problemas são comuns ao TBR-II e ao Proto-

ETA. que está sendo projetado no LAP. tem-se mantido um programa tie consultas 

e rroca de informações técnicas e rotinas tie cálculo numérico entre os dois grupos. 

c; Pesquisadores Visitantes. 

0 LAP recebeu a visita tio seguinte ]>e.squisador tie laboratório tio exterior: 

• Prof. Gílles Matthieussent 

Directeur de Recherche au CNRS 

Laboratoíre de Physique ties Gaz et fies Plasmas 

Université París-Sud. Orsay, França 

Período: dezembro/90 

Atividade: missão dc identificação dentro da colaboração 

CAPES/COFECUB. 
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d) Estágios em Laboratórios no Exterior. 

Os seguintes pesquisadores do LAP estiveram realizando trabalhos de pesquisa em 

laboratórios no exterior: 

• Dra. Maria Virgínia Alves 

School of Electrical Engineering 

University of Berkeley, Sao Francisco. Estados Unidos 

Período: fev/89 a jun/90 

Atividade: modelamento de processos em plasmas por códigos 

de simulação de partículas. 

• Dr. Joaquim José Barroso de Castro 

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Estados Unidos 

Período: nov/89 a jnl/90 

Atividade: simulação numérica da excitação de modos normais 

rm cavidades eletromagnéticas. 

• Dr. José Leonardo Ferreira 

Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas 

Université Paris-Sud. Orsay, França 

Período: outubro/1990 

Atividade: missão de identificação dentro da colaboração 

CAPES/COFECUB. 

• Dr. Edson dei Bosco 

Culham Laboratory. Abingdon. Inglaterra 

Período: nov/89 até o presente 

Atividade: diagnósticos do experimento START 

(Small Tight-Aspect-Ratio Tokamak). 

• Júlio Guimarães Ferreira 

Keble College, Oxford. Inglaterra 

Período: a partir de outubro/90 

Atividade: programa de doutorado na área de Física de Plasmas. 
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10. Equipe de Pesquisadores 

- Antonio Montes Filho (Doutor. University of Oxford. 1980) 

- Carlos Shinya Shibata (Mestre. Universidade Estadual de Campinas. 1983) 

- Edson Del Bosco (Doutor. Instituto de Pesquisas Espaciais. 1989) 

- Gerson Otto Ludwig (Doutor, Cornell University, 1976 - chefe do LAP) 

- Gilberto Marrega Sandonato (Mestre, Universidade de São Paulo, 1983) 

- Joaquim J. Barroso de Castro (Doutor, Instituto de Pesquisas Espaciais, 1988) 

- Joaquim P. Leite Neto (Mestre, Universidade Estadual de Campinas, 1984) 

- José Leonardo Ferreira (Doutor, Instituto de Pesquisas Espaciais, 1986) 

- Júlio Guimarães Ferreira (Mestre, Instituto de Pesquisas Espaciais, 1988) 

- Maria C. de Andrade Nono (Doutor, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 1990) 

- Mário Ucda (Doutor, Cornell University, 19S6) 

Maria Virgínia Alves (Doutor, Instituto de Pesquisas Espaciais. 1990) 

- Pedro José de Castro (Doutor, Universidade de São Paulo. 19S9) 

- Rafael Alves Corrêa (Mestre, Instituto de Pesquisas Espaciais. 1983) 

- Renato Sérgio Dallaqua (Mestre, Universidade de São Paulo, 19S2) 

- Ricardo M.O. Galvão (Doutor. Massachusetts Institute of Teclmology, 1975) 

- Yoshiyuki Aso (Doutor. Nagoya University, 1984) 
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