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Resumo 

0 estudo da difusão de partículas carregadas através de campos magnéticos 
é fundamental para o entendimento dos processos de transporte em plasmas. Neste 
projeto estamos efetuando um estudo experimental do coeficiente de difusão de 
elétrons através dos campos superficiais produzidos por uma cerca magnética no 
interior da máquina PQUI-I. Nesta primeira fase estamos utilizando um sistema de 
aquisição de dados que nos permite efetuar medidas com a máquina operando em 
regime contínuo. Os resultados obtidos até o presente mostram que o coeficiente 
de difusão de elétrons está bem acima do coeficiente de difusão clássico. Os valores 
experimentais medidos com vários tipos de sondas eletrostáticas estão na verdade 
mais próximos dos valores calculados a partir do coeficiente de difusão anômala de 
Uohm. 
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1 Introdução 

O projeto de estudo experimental de difusão de partículas através de campos magnéticos 
superficiais está srudo realizado na máquina de plasma quiescente (PQUI-I) do INPE *" desde 
maio de 1989. As principais motivações para realização destes estudos na PQUI-I são a facilidade 
com que se produz plasma bem comportado com baixo nível de ruído, e a relevância destes 
estudos para a física do plasma em ge»al e para o desenvolvimento de fontes de íons multidipolo 
magnéticas de múltiplas aplicações . A máquina PQUI-I em funcionamento, com seu sistema 
digital de aquisição de dados que está sendo parcialmente financiado pela FAPESP, é mostrada 
na figura 1. 

Figura 1. Máquina de plasma quiescente PQUI-I com o sistema de aquisição de 
dados. 

A máquina PQUI-1 foi internamente modificada para este projeto, seu esquema atual de 
funcionamento é mostrado na figura 2. 0 plasma é produzido através de descarga termiônica 
cm gases sob baixa pressão (~ \Q~4 mbar). Um catodo de níquel coberto por uma camada de 
oxido de bário (UaO), e indiretamente aquecido por filamentos de tungsténio (W), é utilizado 
como fonte emissora de elétrons"'. Estes elétrons colidem com os átomos neutros do gás residual 
e os ionizam. O processo no entanto é ineficiente, pois menos de 1% do gás contido na câmara 
de vácuo é ionizado. Para aumentar a eficiência de íonízação deste tipo de descarga, o melhor 
atualmente é envolver o plasma com uma estrutura de barras de imãs permanentes em forma de 
uma gaiola multidipolo magnética. A PQUI-I possuí barras de ímãs permanentes de ferrita que 
produzem um campo médio de 200 Gauss na superfície do plasma. Nas atuais fontes de íons dos 
injetores de partículas neutras, utilizados para aquecimento de plasma em tokamaks, obtém-se 
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até 50% de eficiência de ionização com a utilização de imãs permanentes de Samário-Cobalto™. 
Estes, também chamados de imãs de terras raras, estão atualmente sendo desenvolvidos no Brasil 
e podem produzir campos de até 2 kG na superfície do plasma. 

A figura 2 também mostra esquematicamente os diagnósticos empregados no estudo da 
difusão de partículas. São eles: 

• Sonda emissiva para medida de potencial de plasma; 

• Sonda de Langmuir para medida de densidade e temperatura eletrônica; 

• Sonda de Langmuir de faces opostas para medida de velocidade de deriva de partículas; e 

• Analisador dircdonal de energia de ions e de elétrons em difusão. 

2 Características da Cerca Magnética Móvel da PQUI-I 

Para estudar a variação do coeficiente de difusão com a magnitude do campo magnético 
superficial introduziu-se na PQUI-I uma estrutura móvel de barras de imãs permanentes (figu
ra 3(a)). Ela está posicionada no interior da câmara de vácuo entre o plasma fonte e o plasma 
alvo (figura 3(b)), e possui um mecanismo composto por eixos, engrenagens e passadores para 
auto-vácuo que permite o ajuste do campo superficial a partir de um dial, que transmite o 
movimento para as barras na parte interna da câmara, via um eixo com rosca do tipo "sem 
fim". As barras de imãs permanentes estão presas a um sistema do tipo sanfona que aumenta 
ou diminui a distância entre elas, para cada ajuste no dial. Na figura 4(a) vê-se um gráfico de 
calibraçâo do sistema mecânico que move as barras de imãs. Observa-se que a distância entre 
as superfícies das barras varia linearmente com o número de voltas no dial em todo curso do 
sistema. Um gráfico da variação do campo magnético em função do número de voltas no dial é 
mostrado na figura 4(b). 

Uma sonda magnética do tipo Hall transversal ligada a um medidor de campo magnético 
da marca Walker MG-3D foi usada para medir a dependência da variação da componente x 
do campo magnético da cerca (ver detalhe na figura 2), com a variação da distância entre as 
barras de imãs permanentes. A sonda foi colocada em uma posição fixa no meio da estrutura 
multidipolo magnética móvel, equidistante das barras centrais. Q gráfico da figura 5(a) mostra 
que o campo magnético (Bx) varia consideravelmente (mais que 10%) para pequenas variações 
da distância entre os imãs. Perfis espaciais de Bx ao longo do eixo da máquina PQUI-I (direção 
z), para quatro distâncias entre barras de imãs são mostrados na figura 5(b) . Quanto menor 
a distância maior o campo BXm„ no centro da cerca. Nota-se que para distâncias maiores que 
1,5 cm da cerca magnética o campo é menor que 100 Gauss. Além disso observa-se também 
que a componente BT é levemente assimétrica com relação à direção z. Medidas posteriores 
mostram que o campo magnético se extingue quase totalmente para ambos os lados da cerca 
para |;| > 3,0 cm. 
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Figura 2. Esquema atual da máquina de plaama quiescent* PQUI-I. 
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Figura 3. Cerca magnética com barras de ímãs permanentes móveis (a) e a posição 
da cerca magética no interior da PQUM (b). 
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PQUI DIAGNÓSTICOS 
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Figura 6. Diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados instalado atual
mente na PQUM. 

3 Sistema Digital de Aquisição de Dados da PQUI-I 

O sistema de aquisição de dados que se encontra em funcionamento na PQUI-I tem como 
elemento principal um microcomputador do tipo PC da indústria Microtec moddo MF 88 de 10 
MHz com 640 Kb de memória RAM (veja figura 1), adquirido na primara fase deste projeto. 
Através de uma interface paralda o micro se comunica com uma impressora matricial moddo 
RIMA XT 180. Uma interface padrão IEEE-488 moddo STD-8410 foi instalada no micro para 
comunicação com um osdloscópio digital Tektronics moddo 7D20, com uma tracadora gráfica 
digital modelo IIP 7090A, e com um medidor de campo magnético com sonda Hall da Walker 
Instruments moddo MG-3D. O diagrama de blocos deste sistema pode ser visto na figura 6. 

Dois programas para aquisição e análise de dados das sondas detrostáticas já foram de
senvolvidos para a linguagem ASYST. O primeiro programa foi denominado ACQ.PGM (ver 
Apêndice A) e destina-se à programação dos parâmetros da HP-7090 como um sistema de di
gitalização c armazenamento dos dados provenientes da sonda. Os parâmetros prograniáveís 
são: 

• tensão máxim i do canal de varredura com o respectivo fator de correção devido à redução 
do sinal para níveis aceitáveis; 

• amplitude máxima do sinal de tensão da sonda e fator de conversão de tensão em corrente; 

• nível de tensão de varredura para iniciar a aquisição de dados (nívd de Trigger); 

• tempo total de aquisição de dados; e 

• número de amostras do sinal coletado. 
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Figura 7. Curva característica de uma sonda detrostitica de Langmuir cilíndrica 
coletada pelo programa ACQ.PGM. 

Uma curva coletada por este programa pode ser vista na figura 7. 

O segundo programa, denominado ANAL1S.PGM (ver Apêndice D), destina-se, até o pre
sente à análise de curvas provenientes de sondas ektrostiticas de Langmuir cilíndricas. Este 
programa realiza o ajuste de duas retas sobre a curva do logarítimo da corrente da sonda versus 
a tensão de varredura (figura 8). A partir desses ajustes é possível determinar o potencial de 
plasma (l'p), a temperatura eletrônica (T«) c a densidade eletrônica (n«) do plasma. Na figura 9 
observa-se os resultados obtidos pelo programa ANALIS.PGM para a curva da figura 7. 

Para o calculo de n, e T« são utilizadas as seguintes equações : 

/« (kBTtyh\e(V-Vp) W 
2eA\2irroe/ l kBT€

 T J 
„, = A. ( W£\ (1) 

_ e rd/n(/)l - i 

(2) 

Vale ainda salientar que todos os dados analisados por este programa são filtrados digital-
mente cm freqüência para a eliminação de ruídos indesejados. Na figura 10 pode ser vistos os 
resultados desta filtragem numa curva característica obf-Ja na PQUI-I. 
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Figura 9. Resultados obtidos para a curva característica da figura 7 com o pro
grama ANALIS.PGM. 
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4 Determinação Experimental do Coeficiente de Difusão de 
Elétrons Através da Cerca Magnética 

Dos objetivos propostos inicialmente neste projeto' ' apenas parte do estado do transporte 
de partículas através dos campos da cerca magnética está completo. Na verdade, a medida do 
coeficiente de difusão de elétrons e íons, através dos campos superficiais do plasma em estado 
estacionário ou em regime pulsado, é que constitui o principal objetivo deste trabalho. Para 
realização desta medida levamos em conta alguns resultados obtidos anteriormente por Wong e 
outros'5' que tentaram mostrar que a difusão preferencial para elétrons frios através dos campos 
superficiais é governada unicamente pelas colisões de elétrons com ions e átomos neutros no 
interior do campo magnético da cerca ( D «x r | /r« K IT , onde ri ê o raio de Larmor 
para os elétrons e r« é o tempo das colisões entre elétrons e íons). Em trabalho um pouco 
mais recente Hershkowitz e Intrator™ chegaram à conclusão que a deriva devido ao gradiente 
de campo magnético da cerca é o efeito predominante na difusão dos elétrons frios através dos 
campos superficiais. 

O efeito mais importante a ser considerado na difusão dos elétrons frios é, na verdade, o 
de um campo elétrico que aparece como resultado de uma resistividade anômala localizada e 
gerada por turbulência acústico-iônica. Um efeito de realimentação mantém o campo elétrico 
e os elétrons frios cm deriva com velocidade acima da velocidade acústico-iônica local''. Esta 
condição é suficiente para excitar e manter a instabilidade. 

Neste experimento o plasma quiescente na câmara fonte é gerado por descarga termiônica 
com 2,5 amperes de corrente e potencial de descarga de 40 volts. A pressão de gás argônio é de 
6,0 x IO-4 mbar; com este valor de pressão um plasma com densidade e temperatura eletrônica 
de 1.7 x IO10 cm"3 e 1.6 eV, respectivamente, pode ser facilmente obtido. A figura 11 mostra as 
curvas características típicas de uma sonda de Langmuir no centro do plasma fonte e no centro 
da cerca magnética (região da bainha magnética). Nota-se que no centro da cerca magnética a 
densidade e a temperatura do plasma é menor, além de ser maior a influência dos íons na curva 
característica devido à ausência dos elétrons primários. 

Para a determinação experimental do coeficiente de difusão de elétrons, que atravessam a 
cerca magnética em direção a câmara alvo, utilizamos uma forma modificada da lei de Pick 
para o fluxo de elétrons. Esta considera não só o fluxo devido ao gradiente de densidade mas, 
também, o fluxo devido a um gradiente de potencial de plasma, sendo expressa por: 

*• dVv _ dtim , „ , 

onde o fluxo eletrônico está relacionado com a densidade de corrente através de IYL = Jot/^t * 
a mobilidade dos elétrons ao coeficiente de difusão por pe± - (e/fcflTe) De±. 

Algumas simplificações no entanto são necessárias para que a equação seja utilizada na 
estimativa do coeficiente de difusão. As derivadas dVp/dz e dnjdx tio aproximadas calculando-
se os máximos c os mínimos valores de V? e n« na região de influência do campo da cerca (bainha 
magnética). As figuras 12 e 13 mostram os perfis espaciais de densidade e potencial de plasma 
para várias distância* entre barras de imãs, isto é, para vários campos magnéticos superficiais. 
Nota-se que os valores de gradiente mais altos estão localizados no interior da bainha magnética. 

12 



I#<>£34; 

V5 ivoirsi 

Figura 11. Curva característica típica de uma sonda de Langmuir no centro do 
plasma fonte (z = 8,0 cm) e no interior da bainha magnética (* * 
0,5 cm). 
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Figura 12. Perfil espacial da densidade eletrônica (n ) na PQUI-I. 
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Figura 13. Perfi l espacial do potencial de plasma (V ) na PQUI-I. 



A partir das curvas experimentais das figuras 12 e 13 é possível extrair diretamente os va
lores para os gradientes de densidade e potencial, para cada um dos valores da componente x 
do campo magnético no centro da cerca. Estes valores em conjunto com as medidas de tempe
ratura e densidade eletrônica média na região do gradiente podem ser usados na determinação 
experimental do coeficiente de difusão através da seguinte forma modificada da equação (3): 

*-Mfe(SL-(fcLr 
Os valores obtidos a partir desta relação são comparados no grafico da figura 14 com os 

valores obtidos a partir da fórmula empírica para o coeficiente de difusão anômala de Bohm. Os 
valores obtidos a partir da fórmula clássica para o coeficiente de difusão estão todos cm torno 
de 50 cm3 s , bem abaixo dos valores estimados experimentalmente. 

0 bom ajuste entre o coeficiente de difusão medido e o coeficiente de difusão de Bohm 
indica a presença de um processo de transpote anômalo na cerca magnética. Para melhor inves
tigar este efeito medimos o nível de turbulência no interior da bainha magnética, os resultados 
(figura 15) mostram que ele é alto e diminui com o aumento do campo magnético na cerca. Esta 
instabilidade no plasma tem na verdade uma forte influência na geração de um campo elétrico 
localizado na bainha magnética, como pode ser visto no perfil de potencial da figura 13. 

A turbulência acústico-iõnica na bainha magnética tem o papel de aumentar o número de 
colisões para os elétrons em difusão. Os elétrons interagem com os campos elétricos associados 
com as ondas acústico-iônicas turbulentas com uma freqüência suficientemente alta para serem 
desviados de suas órbitas ciclotrônícas. É justamente este efeito que permite os elétrons vencerem 
a barrejra magnética da cerca e se difundirem para a câmara alvo. Uma estimativa quantitativa 
deste efeito pode ser feita através da estimativa da resístividade associada ao campo elétrico da 
bainha magnética. Ela pode ser calculada a partir de: 

' - & <5> 

A freqüência eficaz de colisão dos elétrons com as ondas turbulentas pode ser estimada a 
partir da equação que a relaciona com a resistividade, 

,„=(£)" 
O gráfico da figura 16 mostra a relação entre ve/j e o valor do campo da cerca. Vê-se que o 

valor de vefj é tipicamente maior que o valor da freqüência de colisões entre elétrons e partículas 
neutras (IO5 - IO0*'1). Conclui-se também, a partir destes resultados, que campos magnéticos 
mais intensos inibem o processo de difusão ou de "vazamento" de elétrons através da cerca, pois 
a turbulência é inibida e a freqüência eficaz de colisão também decresce. 
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COEFICIENTE DE DIFUSÃO x CAMPO MAGNÉTICO MEDIO 
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Figura 14. Coeficiente de difusão (£«p) verta* campo magnético médio. 

17 



«n 
n 

.2/01V) 

«n 
n 

(0.2/OIV) 

B.u - 117,S Gauss fBi » 3 MHl f(100 KHt/OIV) "AV "P< 
• w • 181 Gill» f j • 2,* «Hi f(100 KHt/OIV) 

n 

(0.2/OIV) 

<r. 

(0.2/OIV) 

e M - 135 Gauss fpl - 2 J MHz f (IOO KHz/OIV) • • „ - 255 Gauss fni * 2.5 Nte f(100 Wi/OlV) •*V TP1 

Figura . Eapactroa da instabilidade acúatlco lônlea as 
Z - -2,Oca para dlfarantaa campoa aagnaticoo. 



y.-ioV1. 

900 •„••*«••> 

Figura 15. Relação de V . . eatunçâo do campo magnético medio. 



5 Estudo Preliminar de Simulação da Difusão de Elétrons A-
través de uma Cerca Magnética Utilizando o Método de 
Partículas 

O objetivo deste trabalho é utilizar códigos computacionais de simulação numérica através do 
método de partículas. Com este método é possível estudar a física da difusão de partículas 
através da cerca magnética, sem o inconveniente das perturbações causadas pelas sondas no 
plasma. Além disso, é possível eliminar o problema dos efeitos geométricos presentes, principal
mente na medida da velocidade de fluxo dos elétrons. 0 programa computacional utilizado é o 
ESI ("Electrostatic Simulation code, version 1", desenvolvido pela Universidade de Berkeley) 

com algumas modificações"'. Estas alterações permitem introduzir uma pequena região, entre 
o plasma fonte e o plasma alvo, onde um campo magnético localizado é aplicado externamente. 

Um dos casos analisados refere-se a um feixe de elétrons frios, semelhante ao observado no 
experimento, que atravessa uma região com campo magnético constante. Observou-se que a 
reflexão do feixe depende da relação entre o raio de Larmor e a extensão da região sobre a qual 
o campo magnético atua. Quando o raio de Larmor é maior que a região de campo magnétio, 
o feixe atravessa a região. No caso inverso, o feixe é refletido e não se difunde. 

Outro caso analisado estuda a interação de um plasma térmico com um campo magnético 
localizado. Observou-se uma deriva do plasma, como pode ser visto na figura 17(a), onde o 
valor da componente x da velocidade em função da posição aumenta à medida que o tempo 
evolui. Além disso, observou-se um efeito de resfriamento do plasma, que é mais visível na 
figura 17(b), pois a função de distribuição mostra-se mais alta, indicando uma temperatura mais 
baixa. Verificou-se também que existe um alto nível de turbulência durante o processo, com a 
geração de ondas acústico-iônicas não-lineares pelo feixe de elétrons frios em deriva supersônica. 

6 Simulação do Confinamento de Elétrons Primários em uma 
Estrutura Multidipolo Magnética 

A maior eficiência de ionização em descargas termiônicas com campos superficiais multi
dipolo magnéticos se deve ao melhor confinamento dos elétrons primários emitidos pelo catodo 
da descarga. Neste trabalho foi utilizado um código numérico para a simulação da dinâmica 
de elétrons primários confinados magneticamente. Este é composto por duas partes: uma que 
calcula o campo magnético em uma malha tridimensional devido a uma dada configuração de 
ímãs permanentes e outra que resolve a equação de movimento para cada partícula. 

0 código computacional utilizado para a realização dos cálculos e gráficos é o NCAR 
desenvolvido pelo National Center of Atmospheric Research. 0 computador utilizado foi um 
MicroVAX 3600 com 32 Mbytes de memória RAM e 1,2 Mbytes de capacidade de disco rígido, 
que está instalado no Laboratório Associado de Plasma do INPE. 

Para o cálculo do campo magnético espacial, os seguintes parâmetros são utilizados: 

• dimensões dos imãs (largura, comprimento e altura); 

• orientação espacial (ângulo entre o vetor zm do ímã (polo norte) e o eixo Z do sistema de 
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Figura 17. A figura (a) mostra o espaço de fase das partículas em diferentes ins* 
tantes de tempo. A posição da cerca magnética é especificada na figura. 
Neste modelo simples o campo magnético é suposto uniforme e constan
te. A figura (b) mostra a função de distribuição dos elétrons dentro do 
sistema, em diferentes instantes de tempo. 
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coordenadas cartesianas); 

• campo magnético superficial de cada ímã; 

• número de ímãs; e 

• tipo de configuração (posição e distribuição espacial dos ímãs). 

0 valor teórico do campo magnético, para un dado ímã, pode ser comparado com o valor 
experimental através da determinação da variação do campo magnético em função da posição 
relativa da soada magnética do tipo Hall, já descrita anteriormente. Os resultados teóricos 
apresentaram uma variação menor que 10% em relação aos valores experimentais obtidos para 
diversos (más. 

A simulação dinâmica do confinamento magnético superficial de elétrons é feita estabek-
cendo-se os seguintes parâmetros: 

• energia da partícula; 

• razão carga/massa da partícula; e 

• vetor posição e velocidade da partícula. 

A partir das condições iniciais, o código numérico resolve as equações acopladas para a 
posição e velocidade de partícula utilizando o método denominado previsor-correton™. Os re
sultados asssim obtidos podem ser verificados qualitativamente através do calculo da trajetória 
da partícula nos planos XZe YZe quantitativamente através do cálculo de um tempo de con
finamento. Este tempo de confinamento é a somatória de todos os módulos dos vetores posição 
relativos a cada passo da malha, dividido pelo módulo da velocidade da partícula (invariante 
devido ao fato do campo magnético ser conservative). 

Fixando-se o número de interações da partícula, pode-se comparar diversas configurações 
de confinamento magnético através do tempo de confinamento relativo à cada configuração . 
Na simulação da dinâmica do confinamento dos elétrons primários, não é considerado o campo 
elétrico produzido pela carga espacial do plasma: 

***-% (7) 

ou seja, este campo elétrico é da ordem da energia térmica dos elétrons do plasma. Para 
W« * 3 eV, tem-se que £ * 3 V/m. 

0 campo devido à interação da partícula com o campo magnético local, pode ser estimado 
através de: 

9 

onde FM C a força magnética, q i a carga da partícula, v0 a velocidade da partícula e i / , a 
campo magnético. 
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Figura 18. Distribuição dos ímãs para o confinamento magnético multidipolar su
perficial e da cerca magnética na PQUI-I. 

Para uma energia de 50eV (elétrons primários) eB0 = 100 G, obtém-se E0 = 4 x IO4 V/m. 
Este valor de campo elétrico é muito maior que o obtido pela equação 8, o que confirma a 
aproximação de ausência de campo elétrico devido à carga espacial do plasma. 

A distribuição dos ímãs permanentes para o estabelecimento do confinamento magnético 
superficial na câmara para geração de plasma quíescente é mostrada na figura 18. 

Os parâmetros dos ímãs permanentes utilizados no calculo do campo magnético superficial 
foram: 

As linhas de campo magnético para a secção lateral da câmara podem ser vistas na figura 19. 

Os parâmetros relativos à partícula estão mostrados na tabela 2. 

Os resultados obtidos para os casos A e B da tabela 2 são mostrados nas figuras 20(a) e 
20(b), respectivamente. 

Embora não seja visível nas figuras 20(a) c 20(b), o elétron realiza oscilações entre as extre-
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Figura 19. Linhas de campo magnético na secção lateral da câmara de plasma qui-
escente. 
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(a) 

(b) 

Figura 20. Trajetórias dos elétrons primários na câmara de plasma quiescente (a) 
e (b) para os casos A(ie = 0.13 s) e B (tc = 0.24 s) da tabela 2, 
vistas no pia. / YZ. 
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( • ) 

(b) 

Figura 21. Trajetórias dos elétrons primários na câmara de plasma quiescente (a) 
c (b) para os casos A(<c = 0.13 s) e B {te = 0.24 s) da tabela 2, 
vistas no plano XY. 
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Configuração 
CMS(CL) 
CMl(CL) 
CM2(CL) 

Número de ímãs 
24 
6 
6 

2a (cm) 
2,0 
2,0 
1,5 

2b (cm) 
30 
10 
10 

2c (cm) 
1,0 
1,0 
1,5 

B0 (Gauss) 
490 
490 
1130 

Tabela 1. Parâmetros relativos aos ímãs para confinamento magnético. 

onde: 
CMS = confinamento magnético superficial; 
CMl = cerca magnética no interior da câmara; 
CM2 = cerca magnética na extremidade da câmara; 
CL = cuspe em linha; 
2a, 2b e 2c = largura, comprimento e altura dos ímãs ; e 
B0 = campo magnético. 

Caso 
A 
B 

Energia (eV) 
50 
50 

x0 (cm) 
0 
0 

Vo (cm) 
3 
6 

z0 (cm) 
0 

-14.5 

<H°) 
0.1 
90 

9{°) 
315 
90 

Tabela 2. Parâmetros relativos à posição inicial e energia da partícula (elétron). 

midades de sua trajetória, devido ao efeito de espelho magnético'10'. Isto faz com que o tempo de 
confinamento assuma valores infinitos, caso a partícula não se perca nas paredes da câmara. Os 
tempos de confinamento (íe) das figuras 20(a) e 20(b) foram então calculados para um número 
igual e finito de interações do elétron com a campo magnético espacial, as figuras 21(a) e (b) 
mostram as trajetórias vistas no plano XY. Os resultados mostrados aqui, são apenas para duas 
condições iniciais de injeção de elétrons primários. Para uma visão global do efeito do campo 
multidipolo magnético, deve-se então realizar um número maior de simulações com diversas 
condições iniciais dos vetores posição e velocidade de elétrons primários. 

7 Conclusão 

O projete de estudo experimental da difusão de partículas produziu alguns resultados impor-
taiites em sua primeira fase, demonstrando a importância destes estudos para o entendimento 
da física do confinamento de plasmas quiencentes por campos magnéticos multidipolares. As 
medidas efetuadas com a máquina PQUU operando em regime DC mostraram que a difusão 
dos elétrons através da cerca magnética é anômala. O valor do coeficiente de difusão medido 
é bem maior que o do coeficiente de difusão clássico, mas da mesma ordem de grandeza do 
coeficiente de difusão de Bohm. O método de simulação computacional com partículas apli
cado a este problema mostrou que na região da bainha magnética existe um alto nível de tur
bulência acústico-iônica acompanhado por um efeito de esfriamento do plasma provocado pela 
cerca magnética, que funciona como filtro energético para os elétrons. Os resultados obtidos 
através do estudo computacional do confinamento de elétrons primários pela estrutura mul-
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tidipolo magnética evidencia o aumento do tempo de permanência destes elétrons devido aos 
campos superficiais. 

Na segunda fase deste projeto pretendemos investigar os vários parâmetros rslacionados 
com o transporte de partículas através da cerca magnética, com a máquina PQUM operando 
cm regime pulsado. Os principais parâmetros a serem medidos serão o tempo de vida c a 
velocidade de deriva de elétrons e íons através da cerca magnética. Para realização desta fase 
do experimento será imprescindível a importação de alguns equipamentos. 
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8 Material a Ser Adquirido para Segunda Fase do Projeto 

Nesta fase estaremos interessados em medir o coeficiente de difuão de elétrons e íons através de 
campos magnéticos superficiais de um plasma quiescente pulsado e de alta densidade. Para isso 
será necessária a aquisição de equipamentos de armazenamento e digitalização de diversos sinais 
simultâneos. 

De acordo com o que foi proposto a FAPESP na segunda e na terceira fase do projeto 
deveríamos adquirir os seguintes equipamentos: 

Segunda Fase 

•Rack p/ módulos Lecroy mod. 8025 US $ 6743 

-Controlador GPIB Lecroy mod. 6010 US $ 6197 

-Armazenador de sinal KS mod. 4022 MIA US $ 3460 

-Unidade de memória KS mod. 4050 Z3D US S 3685 

•Amplificador Lecroy mod. 6103 US I 2687 

•Cabos lemo/DNC (Lecroy) US $ 580 

-Cabos lemo/lemo (Lecroy) US $ 666 

•Kits lemo c/ 2 contatos (KS) US $ 310 

•Kits lemo c/ 1 contato (KS) US $ 240 

TOTAL US $ 24568 

Terceira Fase (conecção com computador microvax 3600) 

•Acoplamento Q-Bus KS mod. 2160-ZIA US 111910 

•Crate serial KS mod. 3952-Z1G US $ 2635 

•Cabos p/ mod. KS 2160-ZIA US $ 580 

•Cabos p/ mod. KS 3952-ZIG US S 1100 

TOTAL US $ 16225 

TOTAL(segunda + terceira fase) US % 40793 

*OBS:Foi necessário introduzir e substituir alguns equipamentos não pertencentes a pro
posta original devido a não mais comercialização de vários equipamentos anteriormente solici
tados 

Devido a limitações de memória do micro computador microtec MF 88 (já em funciona* 
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mento) e ao custo envolvido nestas duas fases, estamos sugerindo a FAPESP, a fusão destas 
fases em uma única, que resultaria utilisação imediata do computador microvax 3600 instalado 
no LAP-INPE para armazenamento e tratamento de dados. 0 micro MF 88 continuará inte
grado ao sistema funcionando ora como terminal inteligente ora para armazenagem e tratamento 
de menor quantidade de dados. Está união das fases vai possibilitar uma economia de recursos 
e um aumento na capacidade de processamento do sistema de aquisição de dados que estamos 
propondo neste projeto. 

A lista de equipamentos a ser adquirida na segunda e última fase que estamos sugerindo é 
a seguinte: 

-Rack de potência para módulos KS mod.1502 US $ 3645 

-Armazenador de sinal KS mod.4022-MlA US $ 3460 

-Unidade de memória KS mod.4050-Z3B US $ 3685 

-Amplificador Lecroy mod.6103 US $ 2687 

•Kits KS lemo c/ 2 contatos US $ 310 

-Kits KS lemo c/ 1 contato US $ 240 

-Acoplamento Q-BUS KS mod. 2160-ZIA US 111910 

-Crate serial KS mod. 3952-ZIG US $ 2635 

•Cabos p/ mod. KS 2160-ZIA US $ 580 

-Cabos p/ mod. KS 3952-ZIG US $ 1100 

TOTAL US $ 30252 
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Apêndice A 

Programa ACQ.PGM 



Programa ACQ.PGM 

ECHO.ON 

\ Programa para aquisição de dados para SONDAS 
\ Equipamento de aquisição: HP 7090 
\ Canais Utilizados : 
\ Canal l : Varredura 
\ Canal 2 : Nao utilizado 
X Canal 3 : Sonda 
\ Total de dados amostrados : 1000 
\ Diretório de dados: \DAD0S 
\ 
\ Autor: Hills Clemente Damasio 

\ Data da ultima atualização: 11/10/1990 

ECHO.OFF 

\ Definições de funções básicas 

14 0 24 79 WINDOW {B0T} \ Define area de escrita na tela de analise 
: ?VID \ Verifica se ja esta no modo grafico de video 

7GRAPHICS.DISPLAY 
NOT IF 

GRAPHICS.DISPLAY 
THEN 

» 

: UH \ Define area superior do video como area para 
NORMAL.DISPLAY \ gráficos 
?VID 
(BOT) 
0. .44 VUPORT.ORIG 
.99 .56 VUP0RT.SIZE 
OUTLINE 

. t 

: ALL.SCREEN \ Define area total de video para gráficos 
NORMAL.DISPLAY 
?VID 
0. 0. VUPORT.ORIG 
.90 .90 VUP0RT.SIZE 
OUTLINE 

\ Define funções para uso da GPIB 

5 GPIB.DEVICE PLOTTER 

*: GPIB.INIT \ Inicializa placa GPIB 
RUS.INIT 
SEND.INTERFACE.CLEAR 
REMOTE.ENABLE.ON 
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Programa ACQ.PGM 

: GPIB.OFF \ Desabilita placa GPIB 
GPIB.INIT 
REMOTE.ENABLE.OFF 

» 
: CHANGE.BYTES \ Reorganiza dados lidos 

[JACQ.PLT.BUF 
BYTE.SNAP 

: OUT>HP. PLOTTER \ Define PLOTTER como dispositivo de saida 
ME TALKER 
PLOTTER LISTENER 
OUT>GPIB CONSOLE.OFF 

: HP7490.GPIB \ Define linguagem de comunicação da PLOTTER 
INSTALL OUT>HP.PLOTTER IN HP.OUT 
HP7475 

9 

: UNABLE.HP>GPIB \ Desbilita saida pela PLOTTER 
INSTALL OUT>COMl CONSOLE.OFF IN HP.OUT 
CONSOLE 

; 

\ Definição de variáveis e funções para aquisição de dados 

INTEGER DIM[ 1000 ] ARRAY []ACQ.PLT.BUF 
TOKEN [JACQ.PLT.CHl 
TOKEN []ACQ.PLT.CH3 

REAL SCALAR CHI.RANGE 
REAL SCALAR CH3.RANGE 
REAL SCALAR TOTAL.TIME 
REAL SCALAR TRIGGER.LEVEL 
REAL SCALAR FACTOR.CHI 
REAL SCALAR FACTOR.CH3 
64 STRING DATA.PROBE 

TOKEN [JPLT.CH1 
TOKEN [JPLT.CH3 

20 STRING "TEST.PLT 
A 

: TEST.PLT \ Testa situação atual da PLOTTER 
UNLISTEN 
UNTALK 
PLOTTER 
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Programa ACQ.PGM 

BEGIN 
• QC;" GPIB.WRITE 
"TEST.PLT GPIB.READ 
"TEST.PLT 
0 "NUMBER 
?DROP 
"DROP 
DP>SP 
128 
>« 

WHILE 
REPEAT 

READ. CHANNELS \ Le dados coletados pelos canis 1 e 3 da PLOTTER 
ME TALKER 
PLOTTER LISTENER 
" DO 1,1000,1,0;" \ Requisita 1000 amostras do Canal 1 - VARREDURA 
TALK 
" QIí" 
TALK 
ME LISTENER 
PLOTTER TALKER 
BUFFER. LISTEN 
CR CR 
." Dada from CHI were colected and are been corrected." 
CR 
CHANGE.BYTES 
0 BECOMES> []ACQ.PLT.CH1 
BEC0MES> [JACQ.PLT.CH1 
." The Dada from CHI are ready to be used in [JACQ.PLT.CH1 ." 
CR 
ME TALKER 
PLOTTER LISTENER 
" DO 3,1000,1,0;" \ Requisita 1000 amostras do Canal 3 - SONDA 
TALK 
" QIj" 
TALK 
ME LISTENER 
PLOTTER TALKER 
BUFFER. LISTEN 
CR CR 
." Dada from CH3 were colected and are been corrected." 
CR 
CHANGE.BYTES 
0 BECOMES> []ACQ.PLT.CH3 
BEC0MES> []ACQ.PLT.CH3 
." The Dada from CH3 are ready to be used in [JACQ.PLT.CH3 ." 
CR 

PLOT.WAVE \ Plota curva característica da sonda 
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Programa ACQ.PGM 

DOTTED 
VERTICAL GRID.OFF 
HORIZONTAL GRID. OFF 
[JPLT.CH1 
UPLT.CH3 
XY.AUTO.PLOT 
CURSOR.OFF 
OUTLINE 

: ACQ.PLT.1.3 \ Programa principal para aquisição de dados 
GPIB.INIT 
PLOTTER 
7SERVICE.REQUEST ?DROP 
255 SERIAL. POLL DROP 
PLOTTER 
[JACQ.PLT.BUF 
[JGPIB.BUFFER 
0 [JACQ.PLT.BUF := 
0 BECOMES> [JPLT.CH1 
0 BECOMES> [JPLT.CH3 
ME TALKER 
PLOTTER LISTENER 
SCREEN.CLEAR 
STACK.CLEAR 
UH 
-1 4 FIX.FORMAT 
CR ." Channel 1 : VARREDURA " 
CR .N Channel 3 : SONDA " 
CR CR ." Dados da Sonda ( TIPO, DIMENSÕES ) : ** 
"INPUT 
DATA.PROBE ":-
CR ." Range of Channel 1 (VARREDURA) : " 
#INPUT 
DUP 
CHI.RANGE :-
CR ." Enter Correction Factor of CHI : " 
fINPUT 
FACTOR.CHI Im 

CR .N Range of Channel 3 (SONDA) : " 
#INPUT 
DUP 
CH3.RANGE :-
CR ." Enter Correction Factor of CH3 : N 

• fINPUT 
FACTOR.CH3 :-
SWAP 
" IR" 
"." "CAT \ Canal 1 
" 10" "CAT \ Canal 2 
"." "CAT \ Canal 3 
" ;" "CAT 
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Programa ACQ.PGM 

TALK 
" RE 8;N \ Canal 1 vs Canal 3 
TALK 
CR ." Tine interval to colect dada in seconds ( until 100 s ): " 
IIIIPUT 
DÜP 
TOTAL. TINE :-
" TB" 
"." "CAT 
" ;" "CAT 
TALK 

* CR " Trigger level [ multiple of" 
CHI.RANGE 
10 / 
"." "CAT 
" V ] :" "CAT 
"TYPE 
fINPUT 
DUP 
TRIGGER.LEVEL :« 
" TA" 
"." "CAT 
" ;" "CAT 
TALK 
" TM 2,0;" \ internal Above Level Trigger 
TALK 
CR CR INVERSE.ON 
." Press CR key to Start the Mensureaent" 
CR INVERSE.OFF 
"INPUT 
CR 
STACK.CLEAR 
INVERSE.ON BLINK.TOGGLE 
CR ." PLEASE WAIT. " 
INVERSE.OFF BLINK.TOGGLE 
CR CR 
7SERVICE.REQUEST 7DR0P 
HE TALKER 
PLOTTER LISTENER 
" MS 1?" \ Hensureaent start 
TALK 
BELL 
TEST.PLT 
READ.CHANNELS 

, [JACQ.PLT.CH1 
FLOAT 
2048 -

. W74 / 
CHI.RANGE * 
FACTOR.CHI * 
BECOMES> [JPLT.CH1 
(3ACQ.PLT.CH3 
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Prograaa ACQ.PGM 

FLOAT 
2049 -
1974 / 
C83.RANGE * 
FACTOR.CH3 * 
BECOMES> [JPLT.CH3 
STACK.CLEAR 

t PLOT.WAVE 
CR ." OK • 

• F9 FUNCTION.KEY.DOES SAVE.DATA.PLT.1.3" "EXEC 
" F10 FUNCTION.KEY.DOES ACQ.PLT.1.3" "EXEC 

64 STRING DATE 
64 STRING CONDITIONS 
64 STRING SPECIFICS 
64 STRING FILENAME 

REAL DIM[ 1 ] ARRAY []PARTIAL 

: TYPE.DATA.FILE 
ULE.TEMPLATE 

4 COMMENTS 
REAL DIM[ 1 ] SUBFILE 
2 TIMES 
C)PLT.CHI [JFORM.SUBFILE 
REAL DIM[ 1 ) SUBFILE 
[JPLT.CH3 []FORM.SUBFILE 

END 
CR ." Maae of file ? " 
"INPUT FILENAME ":« 

; 

CREATE.DATA.FILE 
TYPE.DATA.FILE 
FILENAME DEFER> FILE.CREATE 

SAVE.DATA.PLT.1.3 
CREATE.DATA.FILE 
FILENAME DEFER> FILE.OPEN 
<* DADOS PQUI - " 
"DATE "CAT DATE ":-
CR CR ." COMMENT (CONDITIONS: Vd, Id, PAR, PAR+H) :" 
"INPUT CONDITIONS ":-
" TOTAL.TIME CHI.RANGE (]PLT.CH1(VAR.) CH3.RANGE []PLT.CH3(SONDA)1 

SPECIFICS ":-
DATE 1 >COMMENT 
CONDITIONS 2 >COMMENT 
SPECIFICS 3 >COMMENT 
DATA.PROBE 4 >COMMENT 
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TOTAL.TINE 
1 SUBFILE 
CHI.RANGE 
2 SUBFILE 
3 SUBFILE 
CH3.RANGE 
4 SUBFILE 
5 SUBFILE 
FILE.CLOSE 
CR ." OK " 

[]PARTIAL :-
[]PARTIAL 
[]PARTIAL :« 

[]PARTIAL 
[]PLT.CHI 
[]PARTIAL 
[]PARTIAL 
UPLT.CH3 

ARRAY>FILE 

ARRAY>FILE 
ARRAY>FILE 

ARRAY>FILE 
ARRAY>FILE 

F9 FUNCTION.KEY.DOES SAVE.DATA.PLT.1.3 
FIO FUNCTION.KEY.DOES ACQ.PLT.1.3 

ECHO.ON 

\ *** PRESS FIO TO START MESUREHENT 
\ *** PRESS F9 TO SAVE DATA ON DISK 
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Programa ANALIS.PGM 

\ 
\ Programa para analise de dados da Plotter - PQUI - INPE 
\ 
\ Autor: Hills Clemente Damasio 
\ Data da ultima atualização: 20/11/90 
\ 

ECHO.OFF 

\ Definição das principais variáveis 

TOKEN []CHI/TIME 
TOKEN []CH2 
TOKEN []CH3 

INTEGER SCALAR []CH3.SIZE 
REAL SCALAR TOTAL.TIME 
30 STRING FILENAME 

\ Inicialização para comumnicacao via GPIB 

8 GPIB.DEVICE PLOTTER 

BUS.INIT 
SEND.INTERFACE.CLEAR 
REMOTE.ENABLE.ON 

\ Definição das funções básicas 

: 7YESNO \ true se y, false se n 
"INPUT 1 "LEFT 
"DUP 
" Y" "- MASK># 
* y« «. #>MASK OR 

; 

: GET.f \ Le um valor numérico do teclado 
BEGIN #INPUT NOT 

WHILE CR ." Invalid entry; try again" 
REPEAT 

? GET.FILENAME \ Le nome do arquivo de dados 
"NULL FILENAME ":-
CR ." Give filename of data file (<driver>:<path>filename.ext) : " 
"INPUT 
FILENAME ":-
FILENAME "NULL "-
IF CR ." No filename especified." MYSELF THEN 

; 
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: COPY.SUBFILE>ARRAY \ Copia dados do arquivo de dados 
FILENAME DEFER> FILE.OPEN 
FILE.CONTENTS 
0 <> IF 

INTEN.ON INVERSE.ON 
CR CR ." READING" CR CR 
INTEN.OFF INVERSE.OFF 
1 SUBFILE FILE>UNNAMED.ARRAY [ 1 ] 
TOTAL.TIME :» 
2 SUBFILE FILE>UNNAMED.ARRAY [ 1 ] 
3 SUBFILE FILE>UNNAMED.ARRAY 
DP>SP BECOMES> []CHI/TIME 
4 SUBFILE FILE>UNNAMED.ARRAY [ 1 ] 
5 SUBFILE FILE>UNNAMED.ARRAY 
DP>SP BECOMES> []CH3 

ELSE 
CR CR ." File has no subfile" 

THEN 
FILE.CLOSE 
STACK.CLEAR 

: READ.DATA.FILE \ Le arquivo definido pelo usuário 
GET.FILENAME 
FILENAME DEFER> FILE.OPEN 
FILE.CONTENTS DROP 
0 <> IF 

CR .N Print comments ? " 7YESN0 
IF FILENAME DEFER> 7FILE THEN 

THEN 
FILE.CLOSE 
COPY.SUBFILE>ARRAY 

14 0 24 79 WINDOW (OK.PROMPT} \ Define area de escrita na tela de analise 

: ?VID \ Verifica se ja esta no modo grafico de video 
7CRAPHICS.DISPLAY 
NOT IF 

GRAPHICS.DISPLAY 
THEN 

:* NEW.PROMPT \ Define novo PROMPT para informar fim de execução 
CR ." OK " 

: UH \ Define area superior do videi como area para 
?VID \ gráficos 
(OK.PROMPT) 
0 .44 VUPORT.ORIG 
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.95 .56 VUPORT.SIZE 
OUTLINE 
DOTTED 
NEW.PROMPT 

\ Definição de variáveis e funções especificas para analise 

INTEGER SCALAR CH3>0 
REAL SCALAR Vf 

: CH3.TEST \ Detemina valor e posição de Vf na matriz de dados 
STACK.CLEAR 
1 CH3>0 := 
[]CH3 []SIZE []CH3.SIZE :- DROP 
[JCH3.SIZE 1 + 1 
DO 

[]CH3 [ I ) 
0 <» IP 

1 1 + CH3>0 :-
[]CHI/TIME [ I 1 + ] Vf :• 

THEN 
LOOP 

: LNI.LABEL \ Define texto do eixo Y para ln(I) 
NORMAL.COORDS 
0.030 0.400 POSITION 
90 CHAR.DlR 
90 LABEL.DIR 
• ln(I)" LABEL 
0. 0. POSITION 
CURSOR.OFF 

: I.LABEL \ Define texto do eixo Y para I 
NORMAL.COORDS 
0.030 0.400 POSITION 
90 CHAR.DIR 
90 LABEL.DIR 
" I (A)" LABEL 
0. 0. POSITION 
CURSOR.OFF 

: V. LABEL \ Define texto do eixo X para V 
, NORMAL.COORDS 

0.500 0.054 POSITION 
0 CHAR.DIR 
0 LABEL.DIR 
" V (V)M LABEL 
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0 . 0 . 
CURSOR.OFF 

POSITION 

: PLOT.CH3XCH1 
UH 
[]CHI/TIME 

• []CH3 
XY.AUTO.PLOT 
I.LABEL 

. V. LABEL 
OUTLINE 
CURSOR.OFF 

\ Plota no video a funcao IxV 

PL0T.LH(CH3)XCH1 
UH 
[]CHI/TIME SUB[ CH3>0 
BBCONES> []CHI/TINE 
[]CH3 SUB[ CH3>0 
LN BECONES> []CH3 
[JCHI/TIME 
[]CH3 
XY.AUTO.PLOT 
LNI.LABEL 
V.LABEL 
OUTLINE 
CURSOR.OFF 

\ Plota no video a funcao ln(I)xV 

[]CH3.SIZE CH3>0 - ] 

[]CH3.SIZE CH3>0 - ] 

\ Definição de variáveis e funções para ajuste de curvas 

REAL DIM[ 4 ] ARRAY FIT.POINTS 

\ Espera por um y para continuar execução da funcao 

TOKEN MIN.CHI 
TOKEN MAX.CHI 

: WAIT.Y 
7YESN0 
NOT IF 

MYSELF 
BELL 

THEN 
; 

: READ.POSITION 
ARRAY.READOUT 

* NORMAL.COORDS 
.4 .975 READOUT>POSITION 
WORLD.COORDS 
CR 
CR ." Selection of INITIAL and FINAL points to fitting." 

\ Le valores das posições dos cursores para futuro 
\ ajuste de curvas 
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CR 
CR ." Press End key. Use left arrow key to select INITIAL point.N 

CR ." Press PgDn key. Use right arrow key to select FINAL point.1* 
CR 
CR ." After chose the points press : End, Home, PgDn, Home." 
CR ." Press Del and then enter Y to finish." 
CR 

« FIT.POINTS READOUT>ARRAY 
WAIT.Y 
[]CHI/TIME 
FIT.POINTS [ 1 ] 
INDEX.INTERPOLATE DROP 
[]CHI/TIME 
FIT.POINTS [ 3 ] 
INDEX.INTERPOLATE DROP 
2 *DUP 
> IF 

SWAP 
THEN 

BECOHES> MAX.CHI 
BECOMES> MIN.CH1 

REAL SCALAR Te.MIN 
REAL SCALAR Te.MAX 

TOKEN POLY.Te 

: FIT. POLY \ Ajuste de um polinomio de primeiro grau 
[]CHI/TIME SUB[ MIN.CHI , MAX.CHI MIN.CHI - ] 
[]CH3 SUB[ MIN.CHI , MAX.CH1 MIN.CHI - J 
1 
LEASTSQ.POLY.FIT 

TOKEN POLY.NEW 

: PLOT.POLY[X] \ Plota polinomio ajustado sobre a curva de ln(I)xV 
OVER -
1000 REAL RAMP 1000 / * + 
DP>SP 
DUP 
POLY.NEW DP>SP POLY[X] 
SOLID 

• XY.DATA.PLOT 
DOTTED 
NORMAL.COORDS 

i 0. 0. POSITION 
OUTLINE 
CURSOR.OFF 
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REAL SCALAR IC.HIN 
REAL SCALAR Ic.MAX 

TOKEN POLY.Ic 

DIM[ 4 ] REAL UNNAMED.ARRAY 0 OVER : = 
BECONES> POLY.Ic 

: FIT.Ic \ Ajusta curva sobre a corrente de fuga da sonda 
ÜH \ a partir de um arquivo ja gravado 
SCREEN.CLEAR 
CR ." Determination of Current without plasma (Ic) H 

[]CHI/TIME 
UCH3 .05 SET. CUTOFF.FREQ SMOOTH 
XY.AUTO.PLOT 
OUTLINE 
READ.POSITION 
PIT.POLY 
BECOMES> POLY.Ic 
SCREEN.CLEAR 
CR ." Determination of Current without plasma (Ic) " CR 
CR ." Enter minimum X : " GET.f DUP Ic.MIN :-
CR .** Enter maximum X : » 6ET.# DUP Ic.MAX :-
POLY.IC BECOMES> POLY.NEW 
PLOT.POLY[X] 

: FIT.Te \ Ajusta polinomio para determinação de Te 
SCREEN.CLEAR 
STACK.CLEAR 
CR ." Determination of the Eletronic Temperature (Te) " 
(] CHI/TIME 
(]CH3 
XY. AUTO. PLOT 
OUTLINE 
READ.POSITION 
FIT.POLY 
BECOMES> POLY.Te 
SCREEN.CLEAR 
CR ." Determination of the Eletronic Temperature (Te) " CR 
CR ." Enter minimum X : " GET.» DUP Te.MIN :» 
CR ." Enter maximum X : N GET.f DUP Te.MAX :» . 
POLY.Te BEC0MES> POLY.NEW 
PLOT.POLY[X] 

REAL SCALAR Ie.MIN 
«EAL SCALAR Ie.MAX 

TOKEN POLY.Ie 

: FIT.SAT \ Ajusta polinomio para deteruinacao de Ne 
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SCREEN.CLEAR 
CR ." Determination of the Eletronic Saturation Current (Ie) 
[]CHI/TIME 
[JCH3 
XY.AUTO.PLOT 
OUTLINE 
READ.POSITION 
FIT.POLY 
BECOMES> POLY.Ie 
SCREEN.CLEAR 
CR ." Determination 
CR ." Enter minimum 
CR ." Enter maximum 
POLY.Ie BECOMES> POLY.NEW 
PLOT.POLY[X] 

of the Eletronic Saturation Current 
X : " GET.# DUP ie.MIN : = 
X : " GET.f DUP Ie.MAX := 

(Ie) CR 

REAL SCALAR Te 
REAL SCALAR Te(eV) 
REAL SCALAR Vp 
REAL SCALAR He 

REAL SCALAR ELECTRON.CHARGE 
REAL SCALAR Kb 
REAL SCALAR ELECTRON.MASS 
REAL SCALAR K>eV 
REAL SCALAR PROBE.AREA 

1.6020E-19 ELECTRON.CHARGE 
1.3807E-23 Kb 
9.1095E-31 ELECTRON.MASS 
1.1605E+04 K>eV 

FIND.Te 
ELECTRON.CHARGE 
Kb / 
POLY.Te [ 1 ] / 
DUP Te :« 
K>eV / Te(eV) := 

\ Determina Te em Kelvin e em eletron-Volt 

FIND.Vp 
POLY.Ie [ 2 ] 
POLY.Te [ 2 ] 
POLY.Te [ 1 ] 
POLY.Ie [ 1 ] 
/ 
vp :-

\ Determina Vp a partir da interseccao das retas 
\ ajustadas 

FIND. Ne 
FIND.Te 

\ Determina Ne a partir de Te, Vp e Iesat 
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FIND.Vp 
[JCH3 [ MAX.CHI 1 - ] 
EXP 
2 / 
ELECTRON.CHARGE / 
PROBE.AREA / 
Kb Te * 
2 / PI / ELECTRON.MASS / 
SQRT INV * 
[]CHI/TIME [ MAX.CHI 1 - ] 
Vp - ELECTRON.CHARGE * 
Kb Te * / 
1 + 
SQRT INV * 
Ne :-

SMOOTH.GRAPHICS \ Filtra a curva da sonda em freqüência para 
STACK.CLEAR \ eliminação de ruidos 
PLOT.CH3XCH1 
SCREEN.CLEAR 
CR CR 
CR ." Graphics of IxV before smooth" 
CR 
SCREEN.CLEAR 
[]CH3 .1 SET.CUTOFF.FREQ SMOOTH BECOMES> [JCH3 
PLOT.CH3XCH1 
SCREEN.CLEAR 
CR CR 
CR ." Graphics of IxV after smooth" 
CR 
NORMAL.COORDS 
0. 0. POSITION 
CURSOR.OFF 

RESULTS \ Mostra os resultados na tela ou na impressora 
UH \ juntamente com a curva da sonda 
COPY.SUBFILE>ARRAY 
PLOT.CH3XCH1 
SCREEN.CLEAR 

RESULTS OF " FILENAME "CAT "TYPE 

" Te(eV) "." "CAT " eV" "CAT "TYPE 

" Vp "." "CAT " V" "CAT "TYPE 

" Vf "." "CAT " V" "CAT "TYPE 

" Ne 1E-06 * -1 4 SCI.FORMAT "." "CAT " cm-3" "CAT "TYPE 

CR 
CR " 
CR 
CR " Te -
CR 
CR " Vp » 
CR 
CR " Vf -
CR 
CR " Ne -
CR 
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-1 4 FIX.FORMAT 

: ANALISIS \ Programa principal para analise da curva 
NORMAL.DISPLAY \ característica de uma sonda de Langmuir cilíndrica 
STACK.CLEAR 
INTEN.ON 

« CR 10 SPACES .N Analisis Program to Cilindrical Probe" 
CR CR 
INTEN.OFF 

â .M Read data for current without plasma ? (y/n) " 
7YESNO 
IF 

CR 
READ.DATA.FILE 
#INPUT STACK.CLEAR 
FIT.Ic 

THEN 
NORMAL.DISPLAY 
STACK.CLEAR 
INTEN.ON 
CR 10 SPACES .N Analisis Program to Cilindrical Probe" 
CR CR 
INTEN.OFF 
Rt AD.DATA.FILE 
[JCH3 []CHI/TIME POLY.IC POLY[X] -
BECOMES> []CH3 
CR CR 
CR ." Cilindical Probe Area " 
CR CR 
CR ." Input D-? (in milimeters) " #INPUT 1E-03 * 2 / 
DUP DUP * PI * SWAP 2 * PI * 
CR ." Input L»? (in milimeters) " IINPUT 1E-03 * * + 
PROBE.AREA :» 
STACK.CLEAR 
SMOOTH.GRAPHICS 
CH3.TEST 
PLOT.LN(CH3)xCHl 
FIT.Te 
FIT.SAT 
FIND.Ne 
RESULTS 
CR 
CR ." Print Graphics and Results (Y/N) ?" 

y 7YESN0 
IF 

RESULTS 
, SCREEN.PRINT 

THEN 

" F6 FUNCTION.KEY.DOES ANALISIS" "EXEC 
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9 

P6 FUNCTION.KEY.DOES ANALISIS 

ECHO.ON 

\ ** Press F6 to start the analisis ** 

4 

* 
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