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1. Introdução

0 programa de Física de Plasmas do Instituto de Pesquisas Espaciais iIXPEi foi

estabelecido em 1978 com a criação de um grupo de pesquisa e de um laboratório

de plasma, tendo como objetivo geral a realização de pesquisas fundamentais <•

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

Laboratório Associado de Plasma (LAP), constituindo o primeiro laboratório as-

sociado do Instituto, com vistas em desenvolver atividades de pesquisa de ponta

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

LAP são estudar a Física de Plasmas e desenvolver aplicações relevantes us ativi-

dades de pesquisa e desenvolvimento do INPE, bem como participar do esforço

nacional na pesquisa da fusão termonuclear controlada.

As atividades do LAP estão estruturadas em projetos distribuídos segundo

três linhas de pesquisa e desenvolvimento, a saber: Física de Plasmas, Tecuoioeia

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

dentro de cada linha é feita a seguir.

Física de Plasmas

• Plasma Quicscente (PQUI-iniciado em 1979): o objetivo principal é estudar os

processos básicos em descargas confinadas por campos magnéticos superficiais.

• Plasma Magnetizado (PMAG-iniciado em 1985): o objetivo principal ó estu-

dar o fenômeno de reconexào maenética em descargas toroidais.

Tecnologia de Plasmas

• Centrifuga de Plasma (PCEN-iniciado em 1981): o objetivo principal <; in-

vestigar o enriquecimento isotópico em plasmas rotantes.

• Girotron (PRAD-iniciado em 1983): o objetivo principal é desenvolver dis-

positivos geradores de radiação milimétrica de alta potência.

• Propulsor Iônico (PION-iniciado em 1983): o objetivo principal é desenvolver

fontes de plasma para micropropulsores eletrostáticos e para processos em

microeletrônica.



Fusão Termonuclear Controlada

• Plasma Toroidal (PTOR-iniciado em 1986): o objetivo principal c projetar,

construir e testar um tokamak (máquina toroidal de confinamento maenetico

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

IXPE ou que sejam de interesse científico imediato. No biênio 88/89 foram desen-

volvidos dois projetos com estas características:

• equipamentos de medida do momento magnético do satélite brasileiro »• ár

seus subsistemas;

• medida da emissão cie neutrons c raios--r rui experiências cie fusão fria wor

cietrólise.

Desde o início das atividades do crupo de Física de Plasmas, om 1075. <<

quadro de pesquisadores do LAP cresceu monotonicamente até 19S6; a partir de

19S7 rem havido um pequeno decréscimo de pessoal, conforme mostra a Fie. 1.

ern decorrência da política governamental de limitação dos quadros cie pessoal.

Uma evolução semelhante ocorreu com o pessoal de apoio técnico; no biênio SS/S9

o LAP contou com uma secretária, dois técnicos e um engenheiro. Os recursos

utilizados no LAP para despesas de capital e custeio secuiram uma media fit*

USSl00.000.00/ano até 198G. No biênio S7/SS houve um aumento substanciai

nestes recursos, atingindo um máximo de US$700,000.00 em 1988, conforme mostra

a Fie;. 2. utilizados principalmente na aquisiqão de um computador MicroVax 3G0Ü

e de uma câmara de vácuo de grandes dimensões para testes de propulsores iônicos.

Já no ano de 1989 estes recursos retornaram ao nível anterior, acarretando uma

séria redução nas atividades do Laboratório.

A produtividade técnico-científica do Laboratório pode ser avaliada pelo nu-

mero de trabalhos, incluindo artigos científicos e relatórios técnicos, publicados

desde o estabelecimento do grupo de Física de Plasmas, conforme mostra a Fig. 3.

Apesar do decréscimo de pesquisadores a partir de 1987, o número de trabalhos

publicados tem crescido monotonicamente ao longo dos anos. No ano de 1989 foi
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alcançada a média de 1.7 trabalhos/pesquisador/ano, excluindo relatórios técnicos.

Considerando que grande parte dos artigos publicados pelo LAP c resultado tlc

*rabalhos experimentais, esta média é bastante satisfatória. A relação completa

de publicações do biênio SS/S9 se encontra na seção 11 deste relatório.

No biênio 88/89 os principais resultados obtidos foram os seguintes:

PQUI: Conclusão das medições do coeficiente de difusão para elétrons em descargas

multidipolo magnéticas e determinação das características de descargas

tormoiònicas com íons negativos.

PMAG: Termino da construção do experimento CECI íConfiguração àv Esmoiu»

a Campo Inverso) e obtenção dos primeiros resultados experimentais.

PCEX: Conciusào das medições do fator de separação c (ia velocidade úc rotação

em plasmas metálicos.

PRAD: Conclusão do projeto de engenharia do girotron e início de sua montasem.

PION: Conclusão dos testes do primeiro protótipo de micropropulsor iónico e ins-

talação de uma grande câmara de vácuo para testes de micropropulsores.

PTOR: Conciusào do estudo preliminar dos parâmetros do tokamak PROTO-ETA.

Uma descrição mais detalhada destes resultados c do trabalhos teóricos

concluídos ó apresentada na seqüência do relatório.

Alem das atividades de pesquisa, tem sido preocupação constante do LAP

a formação de recursos humanos. Ate o ano de 19SS. foi mantido no IXPE um

curso de pós-graduação em Física de Plasmas em que os pesquisadores do Labo-

ratório atuavam como professores e orientadores. Neste curso foram formados

três doutores, dois experimentais e um teórico, e quatro mestres, um experimental

o três teóricos. A partir de 1988, foi decidido pela Direção do INPE transferir

para eis universidades todos os cursos de pós-graduação que pudessem por elas ser

absorvidos, participando o Instituto somente nos trabalhos de pesquisa para teses.

Considerando ser esta uma política correta de formação de recursos humanos, o

LAP se tornou pioneiro nesta iniciativa, estabelecendo, em 1989, um convênio com

a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (FEG), da Universidade Estadual

Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), para criação de um curso de pós-



graduação conjunta INPE/FEG em Física de Plasmas. 0 programa e o esquema

de funcionamento do curso são descritos na seqüência do rciatorio.

0 LAP tem mantido intercâmbio com outros laboratórios nacionais e es-

trangeiros para o desenvolvimento de projetos científicos de interesse ooimm:. Com

o Instituto de Física da Universidade de São Paulo mantém-se um intercâmbio de

informações sobre técnicas e programas de cálculo para o projeto de tokamaks.

Com o Instituto de Física da Universidade de Campinas houvo a coinboracao dr-

um pesquisador do LAP. durante o ano de 19SS, para construção do experimento

TC-I. toróide compacto, naquele Instituto. Com <> Laboratório Xnnonai <:<• Uai;

Ridçe. nos Estados Unidos, iniciou-se no final de 19S9 um intercâmbio para projeto

fio fokamak PROTO-ETA. Durante o biênio SS/S9. TOS pesquisadores (^rt-aiiírnros

trabalharam no LAP como cientistas visitantes, por períodos cie aproximadamente

um mês. e seis pesquisadores do LAP estagiaram como cientistas visitantes em la-

boratórios no exterior.

A seguir são descritas, cm maior detalhe, as atividades desenvolvidas em cada

projeto do LAP, durante o biênio SS/S9.



2. Projeto Plasma Quiescente (PQUI)

As pesquisas em curso no projeto plasma quiescente (PQUI) têm como objetivo

estudar fenômenos básicos tais como propagação de ondas lineares e não- lineares.

formação de camadas duplas, excitação de turbulêncin r processos de transporte

anômalo de partículas. Para a realização destes estudos, o projeto conta com duas

máquinas de plasma quiescente, das quais uma (máquina PQUI-I) se encontra em

operação deste 1982. A máquina PQUI-II entrou em regime parcial de operação

<»m dezembro de 1989, sem sua estrutura interna de confinamento magnético su-

perficial. Espera-se que até meados de 1990 a máquina esteja sendo usada para

o estudo experimental de ondas de Langmuir. Uma vista geral dos equipamentos

utilizados no projeto PQUI é apresentada na Fig. 4. Em primeiro piano vè-sc

a máquina PQUI-II e, ao fundo, a máquina PQUI-I e o sistema de aquisição cie

dados com microcomputador do tipo IBM PC.

A produção de plasmas nestas máquinas é feita por descarga termoiônica.

com confinamento superficial por campos magnéticos multidipolares. A ausência

de campos macroscópicos no interior do plasma e o baixo nível de ruído eletro-

magnético o tornam ideal para o estudo de fenômenos que ocorrem em plasmas

espaciais e em plasmas de laboratório.

Xo biênio 88/89 o projeto PQUI voltou-se para o estudo da física da descarga

termoiônica multidipoio magnética. Existe um grande interesse na aplicação deste

tipo de descarga na produção de feixes de partículas neutras para aquecimento de

plasmas, na geração de jatos de plasma para propulsào de satélites e até mesmo na

simulação de condições semelhantes àquelas encontradas na ionosfera e na magne-

tosfera. A difusão de elétrons e íons através dos campos magnéticos multidipolares,

a formação de íons negativos e a otimização de catodos termoiônicos foram os

principais tópicos de estudo durante este período.

2.1 Difusão de partículas através de campos superficiais multidipoio magnéticos.

A geração de plasma através de descarga termoiônica multidipoio magnética tem

sido utilizada nas últimas décadas na produção de feixes de elétrons e de íons.
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Figura 4. Vista geral dos equipamentos do projeto PQUI, com a máquina PQUI-

II em primeiro plano e a PQUI-I ao fundo.

Em virtude do potencial tecnológico e da necessidade de compreender a física do

confinamento deste tipo de descarga, realizou-se um experimento para avaiiar a

perda de elétrons e íons através de campos magnéticos muitidipolares.

0 experimento foi realizado na máquina PQUI-I, com a introdução de uma

cerca magnética especialmente construída para possibilitar a variação dos cam-

pos multidipolares sem alterar as características da descarga. A Fig. 5 mostra

um desenho esquemático da PQUI-I; vê-se que a câmara está dividida pela cerca

magnética, tendo de um lado o plasma fonte e do outro a câmara alvo. Ü plasma

é gerado por descarga termoiônica proveniente de um catodo de níquel coberto

por uma camada fina de oxido de bário e indiretamente aquecido por filamentos

de tungstênio. Para avaliar quantitativamente o vazamento de plasma através da

cerca magnética, é necessário medir o coeficiente de difusão das partículas que
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Figura 5. Máquina PQUM com cerca magnética ajustávei utilizada na medição

cio coeficiente de difusão de partículas na descarga multidipolo magnética.

riuem j)ara a câmara alvo. Para isso construiram-se no laboratório vários ciia-

enósticos locais de piasma. A sonda de Langmuir de geometria ciiindrica inecic

os perus de densidade e de temperatura de elétrons; a sonda emissiva mede as

variações do potencial de plasma através da cerca magnética; a sonda eietrostática

de faces opostas mede a velocidade de fluxo das partículas; e o anaiisador eie-

trostático de energia permite observar o movimento de deriva das partículas através

da função de distribuição de energia.

As séries de medições mostram que não só o gradiente de densidade, mas

também as variações do potencial de plasma e o gradiente de campo magnético

da cerca, determinam o valor do coeficiente de difusão. Nesta fase dos trabalhos

apenas se avaliou o coeficiente de difusão de elétrons, Â Fig. 6 mostra o coeficiente

de difusão medido em função do campo magnético multidipolar médio no centro

10



Figura 6. Coeficiente de difusão medido para elétrons cm função do campo

magnético médio da cerca magnética ajustávcl.

da cerca magnética. Nota-se que o coeficiente de difusão medido é muito maior do

que o coeficiente de difusão clássico (õOcmJ/s), e que a dependência com o campo

magnético é bem aproximada pela expressão empírica conhecida como coeficiente

de difusão de Bohm. Este resultado demonstra que a difusão de eiétrons atravrs ci;i

cerca magnética é anômala e depende fortemente do nível de turbulência acústico-

iónica na bainha magnética da cerca. 0 espectro de instabilidade acústico-iônica

foi medido com uma sonda de Langmuir, ligada a um analisador de espectro, v

confirmou a hipótese de aumento do coeficiente de difusão devido a um aumento

na freqüência eficaz de colisão entre elétrons e os campos elétricos associados iis

ondas turbulentas.

2.2 Estudo preliminar de simulação da difusão de elétrons através de uma cerca

magnética utilizando o método de partículas.

0 objetivo deste trabalho é utilizar códigos computacionais de simulação numérica

11



através do método de partículas. Através deste método é possível estudar a física

da difusão de partículas através da cerca magnética, sem o inconveniente das per-

turbações causadas pelas sondas no plasma. Além disso, é possível eliminar o pro-

blema dos efeitos geométricos presentes, principalmente na medida da velocidade

de fluxo dos elétrons. 0 programa computacional utilizado é o ESI f Electrostatic

Simulation code, version 1. desenvolvido pela Universidade de Berkeley) com al-

gumas modificações . Estas alterações permitem introduzir uma pequena região

onde um campo magnético do tipo degrau 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 magnético, 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

Fig. 7(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 Fig. 7(b). pois a função de dis-

tribuição mostra-se mais estreita e mais alta. indicando uma temperatura mais

baixa. Verificou-se também que existe um alto nível de turbulência durante o pro-

cesso, com a geração de ondas acústico-iônicas não-lineares pelo feixe de elétrons

frios em deriva supersônica.

2.3 Estudo experimental da formação de íons negativos de hidrogênio em descarga

termoiônica multidipolo magnética.

O interesse na produção de íons negativos de hidrogênio está na sua utilização em

fontes de íons para injetores de partículas neutras e para aceleradores de partículas.

A geração de um feixe de partículas neutras, suficientemente energético para elevar

a temperatura do plasma até a fusão termonuclear auto-sustentada, é fortemente

12
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Figura 7. Comportamento térmico do plasma para tempos distintos nas vizi-

nhanças da cerca magnética, (a) Componente x da velocidade dos elétrons, i h \

Funções de distribuição de velocidades (vx) dos elétrons.

influenciada pela eficiência de neutralização do feixe de íons. Sabe-se que para

energias acima de 80keV a eficiência de neutralização para íons positivos (espe-

cialmente H+ e D+) sofre um grande decréscimo, enquanto para os íons de / / "

ela permanece constante.

Um experimento para estudo da formação de íons negativos de H, em descarga

termoiônica com confinamento superficial por campos multidipolo magnéticos, está

sendo realizado na máquina PQUM que opera na configuração mostrada na Fie;, u.

A descarga é produzida em uma mistura de Árgônio com Hidrogênio e apenas a

sonda de Langmuir é utilizada como diagnóstico. Várias espécies de íons são

produzidas na descarga (A+, if+, Hf, H* e H~) e a medição das concentrações

13



é feita através de um método desenvolvido no próprio laboratório para estudo

cie plasmas com ions negativos. As várias concentrações de íons envolvidas sào

medidas através das variações nas correntes de saturação de elétrons e de ions da

sonda de Langmuir.

Os resultados das medições de concentração absoluta das múltiplas espécies

de íons, em função da pressão total de A + H, são mostrados na Fig. 8. Conforme

observado em outros experimentos, a quantidade de íons H~ é sempre maior que

a quantidade de H* e Ht. Isto se deve à grande quantidade de moléculas neutras

ic H-2, já que a eficiência de ionização nesta descarga é baixa, e, de acorao com

a teoria, o principal processo de formação de íons negativos é o que envolve o

aumento do nível de energia vibracional da molécula de tf2. As altas concentrações

de H2 também podem estar relacionadas com a grande concentração de moiécuias

neutras de iín, que se combinam com átomos de H provenientes da quebra cia

molécula de Hi.

u
O 0.1

"5.0 5.5 ô.O 5.5 .0 3.0 1.5

Pressão Total ( A T H J V •• í C~~ mocrj

Figura 8. Concentração absoluta de íons de JT", H+< H* e H$ em função da

pressão total de A + H. A pressão de Argônio é fixada em P = 5,0 x IO"4 mbar.
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2.4 Estudo do catodo na máquina PQUI-L

Com o objetivo de aumentar a eficiência da descarga termoiônica na máquina

PQUI-L realizou-se um estudo de alguns aspectos do funcionamento do catodo

neste tipo de descarga. Inicialmente, utilizaram-se catodos constituídos por nos

de tungstênio de diâmetro o = 0,1 mm ligados em paralelo. Em catodos deste

tipo é possível estimar a temperatura e as dimensões dos filamentos a partir dos

valores de tensão e corrente aplicados.

A principal conclusão deste estudo é que a densidade de corrente tcnnoiòiiica

emitida pelo filamento pode ser determinada a partir da temperatura estimada

para ele. Além disso, o resultado obtido c razoavelmente compatível com a previsão

dada pela divisão da corrente de descarga pela área do catodo. Isto permite a

verificação da transição do regime de emissão limitada por carça espacial para a

emissão limitada por temperatura, como se pode ver na Fiç. 9.

0.1 U

0.0 L

ressao (Fe :

Figura 9. Densidade de corrente emitida pelos filamentos, em função da pressãc,

para diferentes valores da tensão de descarga.
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Figura 10, Catodo de níquel indiretamente aquecido por filamentos e coberto

com oxido de bário em operação na máquina PQUI-II.

A utilização de filamentos simples de tungstênio apresenta, no entanto, um

sério inconveniente devido à alta temperatura de operação destes filamentos, da or-

dem de 1700 C. Por isso, passou-se a utilizar filamentos cobertos com uma camada

de oxido de bário que permitem uma redução de 50% na temperatura de operação

e um aumento de até cem vezes na densidade de corrente de emissão. Para melho-

rar a aderência dos filmes de oxido de bário e aumentar a área de emissão, é mais

adequado utilizar como substrato uma folha de níquel indiretamente aquecida.

Testes preliminares com este tipo de catodo, em operação pulsada, mostram ser

possível obter uma densidade de plasma da ordem de IO12 cm"3. A Fig. 10 mostra

um catodo de níquel, de 6 mm de diâmetro e 10 cm de comprimento, coberto com

BaO e operando a uma temperatura de 800 C em descarga termoiônica com 2 A

de corrente contínua.
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3. Projeto Plasma Magnetizado (PMAG)

0 projeto Plasma Magnetizado tem como objetivo geral estudar a física de conrina-

mento magnético de plasmas, relevante ao desenvolvimento de reatores por fusão

termonuclear controlada. As experiências são realizadas numa pequena máquina

toroidal em que o confinamento do plasma faz-se numa configuração de estnqão

a campo inverso (CECI). Nesta configuração os campos de confinamento toroidal

e poloidal têm a mesma ordem de grandeza e o campo toroidal na periferia tem

direção oposta àquela no eixo magnético da coluna de plasma. A Fig. 11 mostra

uma vista geral da montagem experimental. A máquina CECI propriamente ciira

está no centro da figura: na extrema direita vê-se o sistema de controle da máquina

e, no lado esquerdo, um dos espectrômetros utilizados para medidas ópticas. A

Fig. 12 mostra uma vista detalhada da máquina onde se vêem, em primeiro plano,

as lentes de acoplamento com o espectrômetro e o sistema de posicionamento de

sondas no interior da máquina, e, em segundo plano, detalhes das bobinas de

campos toroidal e poloidal e do sistema de refrigeração das bobinas de campo

toroidal.

Os parâmetros principais da máquina são:

Raio maior Í2O = 12.0 cm

Raio menor a = 4,2 cm

Campo toroidal médio (5 r ) < 400 G

Corrente de plasma Ip < 1,7kA

Pressão base Po = 1 x IO"6 Torr

Pressão de trabalho P = IO"5 ~ IO"4 Torr

O campo magnético toroidal é produzido em regime permanente por dezoito

bobinas refirigeradas por água. A corrente de plasma é gerada por um sistema

de bobinas distribuídas em torno da coluna de plasma de forma a simular a dis-
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Figura 11. Vista geral do experimento CECI, que mostra a máquina toroidal no

centro da figura.

tribuição de corrente numa lâmina toroidal supercondutora. Estas bobinas são

energizadas por um banco de capacitores de 16,85/iF, 10 kV e podem ser conec-

tadas em paralelo ou série, totalizando, respectivamente, 40 ou 80 espiras. Desta

forma, o tempo de subida da corrente de plasma pode ser variado. A câmara cie

vácuo de pirex é recoberta por uma lâmina de cobre de 2 mm de espessura que

funciona como envoltório conservador de fluxo magnético toroidal.

A característica de uma configuração de estrição a campo inverso é normal-

mente visualizada num diagrama F-0, onde F = BT{O.)/{BT)I 0 = Bp(a)/(Br)*

Bf(a) é o valor do campo magnético toroidal na periferia do plasma, (Br) ê o

valor médio do campo toroidal e Bp(a) é o valor do campo poloidal na periferia do

plasma* Neste diagrama, as configurações do tipo utokamak"se localizam na região

F ~ 1, í < l e a s configurações de campo inverso se localizam na região F < 0,

18



Figura 12. Vista detalhada da máquina toroidal CECI.

0 > 1. 0 diagrama F-9 foi determinado para varieis condições de operação da

CECI. Em geral, os resultados experimentais estão bem próximos da curva teórica

para o estado de mínima energia de Taylor. Para um campo toroidal médio da

ordem de 40 - 60 Gauss, obteve-se a configuração de campo inverso durante cur-

tos intervalos de tempo da ordem de 2 /ÍS; para valores do campo toroidal médio

maiores que 60 Gauss, os valores experimentais se restringiram à parte superior do

diagrama, que corresponde ao regime "tokamak". Uma curva experimental para

condições otimizadas de operação na CECI é mostrada na Fig. 13.

3.1 Efeito da aplicação de campos vertical e de correção na CECI

Resultados preliminares obtidos com sondas magnéticas e de Rogowski permitiram

avaliar a necessidade de instalar bobinas de campos vertical e de compensação para

evitar que o plasma produzido se desloque rapidamente para as paredes. A Fig. 14
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Ff~

Figural3. Diagrama F-9 para (5T) = 36 G, pressão de gás IO"5 Torr c tcnsòes

nos bancos de capacitores das bobinas poloidal e vertical iguais a 5kY c 3kV.

mostra o efeito da aplicaqão destes campos. Nota-se um aumento de mais de 507c

no pico ds corrente e um aumento no tempo de vida do plasma. A relação entre

os tempos de disparo da bobina de campo vertical e da bobina de campo poloidal.

que induz a corrente no plasma, também é importante para o controle da descarga.

0 acréscimo de 50% na corrente de plasma e de mais de 30 /ÍS no tempo de duração

da descarga é obtido disparando o campo vertical antes do poloidal.

3.2 Determinaqào da temperatura eletrônica do piasma pelo método da razão de

intensidades das linhas espectrais do He I

0 perfil temporal da temperatura eletrônica em descargas na máquina CECI foi de-

terminado pelo método da razão de intensidades das linhas espectrais A] = 4713 Á

e A2 = 4921A do He L A disposição do sistema experimental é mostrada na

Fig. 15. O sistema óptico para medir as intensidades das linhas é constituído

por dois espectrômetros que operam na região visível, com resolução experimen-

tal aproximadamente igual a 5Â, e pelas respectivas fotomultiplicadoras, além

^ ^ do es-

pectrômetro e das fotomultiplicadoras, na região de interesse, foi feita com lâmpa-

das de irradiáncia espectral do tipo padrão.
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Figura 14. Efeito dos campos venical e de compensação na descarga (escala

horizontal = 20/zs/div, escala vertical = 300A/div, Br = 60 G, Vcomp = 5k\\

Ki=8kV).

Em condições otimizadas de operação , com tensões de carregamento dos

bancos de capacitores das bobinas de campo poloidal e campo vertical respecti-

vamente iguais a õkV e 3,3kV, pressão de gás (He) da ordem de 10~5 Torr c

campo toroidal médio igual a 60 Gauss, a temperatura eletrônica obtida foi igual

a 30 < Tt < 40eV. Com campo toroidal metis intenso, igual a 360Gauss (região

"tokamak"), obteve-se temperatura mais elevada, rc ~ 50 eV . O perfil tempo-

ral da temperatura para dois casos típicos é mostrado na Fig. 16. Os resultados

obtidos concordam razoavelmente com uma estimativa da temperatura baseada na

expressão de Spitzer para a resistividade do plasma, supondo que a distribuição

radial de corrente é descrita por uma função de Bessel.

Simultaneamente, foi desenvolvido um estudo de impurezas, na região de in-

teresse, para verificar tanto a existência de linhas que possam mascarar os resulta-

dos da medida de temperatura, como o efeito da limpeza por descarga no controle

de impurezas.
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Figura 15. Esquema do sistema óptico para medir a temperatura eletrônica.
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Figura 16. Perfis temporais da temperatura eletrônica para tensões nos bancos de

capacitores das bobinas poloidal e vertical respectivamente iguais a 5 kV o 3.3 kY:

(a) campo toroidal médio 60Gauss; (6) campo toroidal médio 360Gauss.
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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 altamente ionizado é posta em rotação com elevadas velocidades

angulares por meio de campos elétricos e magnéticos cruzados. No experimento

do LAP, a fonte de plasma é uma descarga elétrica entre um catodo metálico e

uma grade aterrada que atua como anodo. A descarga é produzida no vácuo, na

presença de um campo magnético, e iniciada por um pulso de laser incidente sobre

o catodo. 0 plasma produzido é altamente ionizado e composto do material do

catodo, A rotação do plasma é obtida pela ação conjunta do campo elétrico radial.

gerado consistentemente no interior da coluna, e do campo magnético axial apli-

cado externamente, o que resulta numa força atuante sobre o plasma na direção

azimutal. Posto o plasma em rotação , há uma concentração maior de isótopos

(ou elementos) mais pesados na periferia da coluna de plasma. Este processo de

ultracentrifugação atinge fatores de separação por unidade muito maiores que a

centrífuga a gás, podendo, eventualmente, conduzir a um dispositivo competitivo

na separação de isótopos estáveis para aplicações em Física Nuclear, Medicina Nu-

clear, e possivelmentelmente, na Indústria Nuclear. A Fig. 17 mostra a centrífuga,

distinguindo-se a câmara de vácuo, onde são realizadas as descargas em arco, as

bobinas magnéticas que geram o campo magnético axial no interior da câmara

e o laser de COi utilizado para iniciar a descarga. Outra vista da centrífuga é

mostrada na Fig. 18, onde aparece, em primeiro plano, o espectròmetro de massa

do tipo setor magnético em fase de instalação , ao fundo, parte dos bancos de ca-

pacitores utilizados na alimentação das bobinas e na geração do arco elétrico e, à

esquerda, parte do circuito formador de pulso. Durante o biênio 88/89, foram con-

cluídos os trabalhos iniciais de caracterização do plasma produzido na centrífuga

e de medição dos fatores de separação para diferentes materiais do catodo. Estes

trabalhos fizeram parte de uma tese de doutorado.

4.1 Caracterização do plasma produzido na centrífuga PCEN

Os principais parâmetros medidos foram a intensidade da corrente de arco
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Figura 19. Evolução temporal da tensão no catodo e da corrente de arco.

em função do valor do campo magnético aplicado, os perfis radiais do potencial

flutuante e da densidade de plasma em função do campo magnético, a temperatura

eletrônica e o estado de ionização do plasma. Todos os resultados apresentados a

seguir foram obtidos para um plasma de Magnésio, formado a partir de um c;itodo

com 1,6 cm de diâmetro.

A Fig. 19 mostra a evolução temporal típica dos pulsos da corrente de. nrco

e da tensão no catodo, em relação ao anodo, onde se definem o valor de pico da

corrente de arco, Iãy os tempos de subida e de duração da corrente de arco, tH c

tdi a tensão inicial, VJ, e a tensão remanescente, Vr.

A Fig. 20 mostra a variação do valor de pico da corrente de arco em função

da tensão inicial, medida para B = 0 e B = 0,08 T. Notam-se os pequenos valores

de Vi necessários para formar o plasma. A partir da inclinação da reta I,t x \\

obtém-se uma estimativa do valor da resistência do plasma, R (R ~ ISinQ para

B = 0 e R ~ 20mft para B = 0,08T). Nota-se, também, que as retas /« x Vi

não cruzam a origem dos eixos. As retas são do tipo Vx = RIa + Vô, onde Vn ostá
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Figura 20. Corrente de arco, / a , em função da tensão inicial, Vi

associado com a tensão de ruptura do arco de plasma no vácuo.

A Fig. 21 mostra a variação dos parâmetros Ja, £.,, td o Vr em função do

^ampo maçnético. Nota-se, na Fie. 21fa), um decréscimo no vaior áe [., nmx u

aumento da indução . £?. para uma tensão inicial fixa. o que indica um aumonto da

impedancia do plasma. Ao mesmo tempo que o valor de pico da corrente diminui.

ocorre um aumento no intervalo de tempo de subida. Fig. 21Í ò), c na dur;u;;u> d;i

corrente de arco, Fig. 21(c). A Fig. 21(á) mostra a ocorrência de um aumento

no valor da tensão remanescente no catodo com o aumento da indução . o que

indica um aumento na fração de energia não-utilizada do banco de capacitores. A

duração da descarga depende da distância anodo-catodo: para distâncias maiores

que 12 cm a descarga não se forma.

A velocidade de rotação da coluna de plasma foi determinada indiretamente,

supondo que numa primeira aproximação seja dada por CJ ~ Er/(rB)^ onde Er

é o componente radial do campo clctrostático na coluna de plasma. 0 valor de
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Figura 21. Variação da corrente de arco (a), do tempo de subida (6), da duração

da descarga ( c l e d a tonsão remanescente (d), com o campo magnético.

Er é determinado a partir do perfil do potencial flutuante medido com unia sonda

eletrostática. Os valores obtidos ficaram na faixa 4,3 x IO5 < -; < 6,5 x 10"' rad/s

e indicam que u> é diretamente proporcional ao valor da indução , B. Ü perfil

radial da densidade e a temperatura no centro da coluna de plasma também foram

determinados com uma sonda eletrostática. 0 perfil de densidade dos elétrons é

tipicamente gaussiano, com uma densidade máxima na faixa l x l 0 i 8 < 7 ? 0 <

1 x IO19 m"3 c uma largura da ordem de 2 cm para campos maiores que 1 kG c de

4 cm para um campo de 400 G. A temperatura dos elétrons no centro da coluna

depende da massa atômica do plasma. Para um plasma de Magnésio em um campo

de indução B = 800 G o valor da temperatura é To = 7 eV. Na Fig. 22 é indicada a
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Figura 22. Variação da temperatura de elétrons com a massa atômica para

i? = O,OST.

dependência da temperatura com a massa atômica dos ions que formam o pinsma.

4.2 Dependência do fator de separação a(r) com o campo magnético

0 desempenho da centrífuga de plasma na separação de isótopos pode ser

quantificado através do fator de separação a(r), entre duas espécies quaisquer de

íons, definido como

a(r) = n\(r)/n2(r)
nx(0)fn2(0Y

Para um equilíbrio de corpo rígido, e supondo que as duas espécies de íons

diferentes têm a mesma temperatura e carga, o fator de separação é dado por

a(r)=exP[Amcj2/(2ifcTs)],
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onde Am é a diferença entre as massas das duas espécies de íons, w é a freqüência

angular de rotação da coluna de plasma, r é a distância radial em relação ao eixo

da coluna. T,- é a temperatura de íons e k é a constante de Boltzmann.

A Fig. 23 mostra dois espectros típicos para o Magnésio obtidos usando um

espectrômetro de massa quadrupolar. Os pontos correspondem aos dados experi-

mentais e a curva contínua, ao melhor ajuste de três gaussianas. A Fig. *23(a)

corresponde à situação com campo magnético nulo, na posição r = 0,04m e

para Ia = 3, lkA. Os fatores de separação medidos neste caso são a25 = l .ül e

Q26 = 1.00 para 2ciMg e 26Mg, respectivamente, que representam as abiuitkincias

naturais do Magnésio. A Fig. 23(6) mostra o espectro com B = 0, IT , também

obtido na posição r = 0.04m. porém para Ia = l.TkA. Neste caso. os fatores

de separação para os dois isótopos de Magnésio são 025 = 1.15 e aoe = 1.26,

indicando um enriquecimento de 15 e 2G%, respectivamente.

Os valores teóricos dos fatores de separação para um modelo de rotor rígido

sob condições de estado estacionário podem ser obtidos usando a expressão para

a(r). Supondo que a temperatura dos íons seja Ti = 2.5 eV, de acordo com valores

obtidos na literatura para um plasma de carbono com B = 0.1T, Ia = 2.1 kA

e r = 0,04m, obtém-se para os fatores de separação os valores a í 5 = 1.13 e

r>26 = 1.27, em boa concordância com os resultados experimentais.

A dependência do enriquecimento com a intensidade do campo magnético para

os isótopos do Magnésio é mostrada na Fig. 24. Círculos em branco representam

enriquecimento para o isótopo 2^Mg e círculos em negrito, para o isótopo 2u Mg.

Os resultados indicam a obtenção de um enriquecimento máximo do Magnésio

no intervalo 0,1 a 0,2T. O enriquecimento menor obtido para valores maiores

da indução deve-se, possivelmente, ao efeito de contração da coluna de plasma

causada pelo aumento de B e a efeitos de rotação de corpo não-rígido para raios

mais externos da coluna.

4.3 Medida da velocidade de rotação das perturbações de densidade.

As perturbações de densidade na coluna de plasma da centrífuga foram obser-
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Figura 23. Espectros de massa para o Magnésio medidos emr = 4cme obtidos

vadas através das variações associadas do potencial flutuante de uma sonda eletros-

tática imersa no plasma. Verifica-se que as flutuações de potencial se propagam
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Figura 24. Variação do enriquecimento em função do campo magnético.

na direção poloidal com uma velocidade angular próxima do valor esperado para

a velocidade de rotação da coluna de plasma. Uma interpretação deste fonòincuio

ó que as perturbações de densidade são estacionadas e que a velocidade do propa-

gação observada é devida somente à rotação da própria coluna.

A velocidade de propagação das perturbações foi determinada pela correlação

entre os sinais de duas sondas eletrostáticas separadas entre si de TT/2 radianos

na direção poloidal. A Fig. 25 mostra o perfil radial da velocidade angular das

perturbações . Supondo que a propagação das perturbações resulta da rotação da

coluna de plasma, conclui-se que a rotação é do tipo rotor rígido para r < 2 cm,

diminuindo gradualmente para raios maiores.

A velocidade de rotação é inversamente proporcional à massa atômica dos

íons majoritários constituintes do plasma e está sempre próxima, porém abaixo,

da velocidade crítica de Alfvén. A dependência com o campo magnético o npro-
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Figura 25. Freqüência de rotação , w, em função do raio para uma coluna de

plasma de Magnesio (B = O.OST, Ia = 0,8kA).

ximadamente linear para valores de indução menores que Ü. 2T. atingindo unia

saturação para valores maiores.

4.4 Circuito formador de puiso

Durante o segundo semestre de 1989 foi feita uma modificação substanciai no

circuito de arco da centrífuga de plasma, com o objetivo de gerar um pulso de cor-

rente de plasma constante por cerca de 10 ms. O alongamento do pulso foi obtido

através de um circuito LC formador de pulso. As indutâncias de cada módulo LC.

paxá C = 7,5mF constante, foram otimizadas numericamente procurando atingir

uma corrente de plasma constante por cerca de 12 ms. A Fig. 26 mostra o pulso

de corrente obtido experimentalmente para um plasma de Magnesio e um campo

magnético de indução igual a l,5kG. A corrente permanece constante dentro de

±5% durante um intervalo de tempo aproximadamente iiçual a 12 ms. O dinçrama
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do circuito formador de pulso é mostrado na Fig. 27, com os valores dos parâmetros

concentrados de todos os componentes.

t

T i

Figura 26. Pulso do corrente de plasma obtido experimentalmente, com o nivuiro

formador de pulso, para um catodo de Magnésio, um valor de indução 1.5kG e

uma corrente de plasma 0.S1 kA.

4.5 Espectrómetro de massa do tipo setor magnético

No biênio 8S/S9 prosseguiu-se com a construção de um espectròmrrro do

massa do tipo setor magnético. 0 circuito de varredura que está sendo instalado

neste espectrómetro possibilitará a obtenção do espectro de massa duranto um

único pulso de plasma, isto é. durante o intervalo de tempo em que a mrronte

de plasma permanece constante (10 ~ 12ms). A construção do espectrómetro do

massa deverá estar concluída no segundo semestre de 1990, esperando-sc que no

início de 1991 seja possível iniciar sua utilização na centrífuga.

Com este instrumento será possível estudar:

1 - a variação do enriquecimento em função do campo magnético para vários

materiais;

2 - a variação temporal do enriquecimento;

3 - a variação radial do enriquecimento;

4 - a variação do enriquecimento com a massa atômica;

5 - a variação do enriquecimento com o estado de ionização do elemento metálico.
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5. Projeto Plasma e Radiação (PRAD)/Girotron

0 çirotron é um tubo de ondas milimétricas de alta potência cujo funcionamento

baseia-se no processo de interação entre um feixe de elétrons e campos de ra-

diofreqüência iRF). Essencialmente, o girotron é um oáciiador com uma única

cavidade ressonante, onde ocorre o acoplamento do feixe helicoidal cie elétrons

com os campos de RF através da ressonância ciclotrònica. Sendo a freqüência

de operação do girotron determinada pela ressonância da freqüência ciclorrónica

dos elétrons e da freqüência de um modo normal da cavidade, ele pode operar em

um modo superior da cavidade, de tal forma que eis dimensões do ressoador po-

dem ser grandes em relação ao comprimento de onda da radiação . Este aspecto,

comparado aos fundamentos em que se baseiam os outros tubos de microondas,

traduz-se em uma maior capacidade de geração de alta potência em freqüências

mais elevadas, porquanto a freqüência ciclotrònica do elétron depende unicamente

da intensidade do campo magnético externamente aplicado, e não nas dimensões

físicas do ressoador. 0 girotron abriu novas perspectivas de utilização das ondas

milimétricas e constitui a única fonte de microondas capaz de produzir níveis de

potência contínua acima de 200kW para freqüências superiores a 100 GHx.

No LAP está sendo desenvolvido um girotron de 35 GHz e 100 kW. A escolha

<iesta freqüência deve-se a possibilidade de utilização do dispositivo no aquecimciuo

de plasmas em tokamaks com valores de campo toroidal até 1.2 T, que estão sendo

projetados no Brasil, e porque esta freqüência correspondende a uma das janelas

de transmissão pela atmosfera terrestre. Os parâmetros de projeto do girotron em

construção no LAP são apresentados na Tabela 1.

Durante o ano de 1988 concluiu-se o projeto conceituai do girotron, sendo este

trabalho parte de uma tese de doutorado, e detalhou-se o projeto de engenharia.

A montagem dos vários componentes foi iniciada em 1989 e, no final do período,

todo o sistema de bobinas já havia sido montado.

5.1 Coletor e janela dielétrica

O girotron pode ser dividido cm três regiões principais: catodo. cavidade e coletor.
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Tabeia i

Parâmetros de Projeto do Girotron em 35 GHz

Máxima potência de saída <kW) 100

Freqüência de operação (GHz) 35,0 ± 0.1

Modo nominal TE021

Tensão do feixe (kV) 30.0

Tensão cio anodo de controle (kV) 24.5

Corrente de feixe laminar (A) 5,0

Densidade de corrente (A/cm2) 3,0

Indução magnética na cavidade (T) 1.324

Indução magnética no catodo (T) 0,105

Indução magnética no coletor (T) 0,065

Raio do feixe na entrada da cavidade (cm) 0.69S

Eficiência eletrônica {%) 40

Duração do pulso (ms) 20

Fator de utilização (%) 0.034

No coletor são recolhidos os elétrons emitidos pelo catodo, após excitarem o campo

de radiofreqüência na cavidade. O coletor consiste em um tubo de cobre de G. 33 cm

de diâmetro com parede de 4 mm de espessura. O campo magnético na região

da cavidade é aproximadamente uniforme e a indução vale 1,32T, enquanto no

coletor o valor da indução é 0,065T. O raio do centro guia do feixe é aproxi-

madamente igual ao raio interno do tubo coletor. Com este arranjo, os elétrons

mais energéticos, remanescentes da interação com o campo de radiofreqüência na

cavidade, sâo preferencialmente coletados no início da região coletora, permitindo

restringir a densidade de potência depositada nas paredes ao valor máximo to-

lerado de 2kW/cm2. Os elétrons menos energéticos são depositados no final do
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coletor que. desta forma, cem um comprimento efetivo de 13 cm.

A janela de saída de um girotron é constituída de um material cerâmico

especial que exibe propriedades favoráveis à transmissão de microondas, entre

as quais se incluem alta condutividade térmica, pequeno coeficiente de expansão

térmica, elevada tensão de ruptura e uma tangente de perdas tipicamente da ordem

de 10~4. Para o girotron em desenvolvimento no LAP foi feito um estudo deta-

lhado da possibilidade de utilizar alumina (AI2O3) com um grau de pureza de

96%. Cálculos da potência dissipada na janela indicam que, para uma potência

de operação de 100 kW em pulsos de 20ms, o aumento de temperatura da janela,

por pulso, é de 5C. Nestas condições , uma janela de 0,43 cm de espessura, que

corresponde a três e meio comprimentos de onda da radiação no dielétrico. pode

ser utilizada desde que haja um intervalo maior que 50 s entre pulsos. 0 calor

produzido no interior do disco dielétrico é removido por condução radial para a

superfície cilíndrica do coletor.

5.2 Canhão de elétrons do tipo injetor magnetrônico

Um componente crítico do girotron de 35 GHz é o canhão eletrostíítico, que deve

gerar um feixe laminar com baixa dispersão de velocidades e alta energia transver-

sal. Uma configuração ótima de eletrodos foi obtida, a partir das características re-

queridas para o feixe na cavidade, através de um método de síntese especialmente

desenvolvido. No entanto, a forma complexa resultante para o catodo introduz

sérias dificuldades construtivas. Por isso, desenvolveu-se um estudo sistemático do

formeis meus simples dos eletrodos que apresentassem um desempenho próximo do

ideal. Neste estudo, as trajetórias dos elétrons emitidos do catodo foram analisadas

usando um programa de simulação de partículas.

A Fig. 28 mostra a configuração otimizada dos eletrodos para uma freqüência

/ =s 35 GHz, modo de operação T.E021, raio do centro guia r = 0,741 cm, energia

dos elétrons E > 40keV, potência do feixe P = 250 kW e parâmetro a = 1,5. Este

parâmetro é definido como a = v±/v\\% onde v± e v\\ são, respectivamente, os com-

ponentes da velocidade de elétrons perpendicular e paralelo ao campo magnético
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.ocai. Na posição z = 150 mm. os elétrons atineem uma enereia media ue -±2. J keV
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Figura 28. Conrieuração otimizada cios cietrorios.

0 <iscudo tio formas mais simpies do catodo foi feito procurando :::in;ni:;:ar

a dispersão de velocidades e manter o valor final (após compressão do feixe?I tio

parâmetro a na faixa 1.5 < <\i) < 2.0. Nas simulações numéricas sào <*nusuie-

rados os seguintes efeitos perturbadores: i) espessura finita da faixa emissora cio

«*atodo: n; campos uão-cuiiabúticus na região de formação do feixe; ::zi raiupc^ ai1

oarea espacial. 0 raio do catodo. rc, e a posição da faixa emissora são mantidos

inalterados em toàos os casos estudados, cie acordo com os v;uores ourmos JJ.MM

a conüguração otimizada. Estes estudos permitiram determinar uma forma, para

o catodo. com uma pequena oçiva, considerada satisfatória. A Fie 20 mostra o

h I » ' 1 ' i i ^ ' u l i a r i a í i n a l < ! * ) « M i l h ã o ( I r < * l ( ' t r o n s . O i i ; i r u i i o • 1 • • I < * v # * r ; i '•:• : * t ; / - >

de Molibidênio ou Titânio e os anodos (2) de Titânio; o material apropriado para

a faixa emissora (3) será discutido na próxima seção deste relatório.

5,3 Materiais e processos de fabricação

A selagem dos componentes de revestimento externo do canhão de elétrons. Fie. 30.

deverá ser feita pela técnica de brasagem. No biênio 88/89 foi iniciado o de-

senvolvimento de processos de brasagem alumina-Titãnio. alumina-Tunçstênio e
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Figura 29. Vista ern corte do canhão de elétrons do girotron. il) catodo: (2

anodo; (3) faixa emissora.

Titânio-aço inox austênico em colaboração com o Instituto de Estudos Avançados

do CTA. Foram construídos corpos de prova de dimensões compatíveis com as das

peças mostradas na Fig. 30, para estudo dos parâmetros envolvidos nos processos

de brasagem. Basicamente, os processos envolvendo alumina-metal consistem em

duas etapas: i) metalização da cerâmica pela aplicação de uma suspensão rie pó

de Molibdênio em líquido orgânico, seguida de tratamento térmico em forno com

atmosfera redutora de H2/N2 a 145 C; ü) brasagem propriamente dita, onde as

peças são soldadas com auxílio de ligas especiais, em forno a vácuo e em tempe-

raturas inferiores a 1000 C.

Um ponto crítico do projeto é a faixa emissora de elétrons do catodo. De

acordo com o projeto conceituai, a densidade média da corrente emitida deve

ser, no mínimo. 1,6 A/cm2 em regime pulsado. Existem várias possibilidades

paxá o material emissor, a saber: óxidos de Ba e Sr, aluminato de Bário <em

matriz porosa de W-Mo (catodo do tipo "dispenser"), hexaboreto de Lantânio e

Molibdênio poroso impregnado com oxido de Lantânio. Em particular, foi iniciado

o desenvolvimento dos materiais para a fabricação de catodos emissores indireta-
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Figura 30. Componentes de revestimento externo do canhão de elétrons do

girocron.

mente aquecidos do dois tipos: camada de oxido de Da e Sr o ai um inato de hário
: BaiAliOt) para impregnação de matriz metálica porosa. Para o estudo destes

materiais foi construído um sistema de caracterização de catodos que permite

determinar a densidade e a uniformidade de emissão de elétrons em íuneno da

temperatura e do tempo de operação .

Vários componentes do canhão de elétrons serão manufaturados pelo processo

de eletrofonuaqáo . Com este objetivo, otimizou-se o processo de eletroíonuacão

de Cobre a partir de banho ácido de sulfato. Foram desenvolvidos controladores

de corrente e máscaras para impedir eletrodeposiçào localizada e foram otimizados

os controles químicos e físicos do processo. Foram eletroformados guias de onda

de diversas seções transversais (Fig. 31), cavidades ressonantes e acopladores para

10GHz (Fie. 32), com excelente acabamento superficial. Para completar o clcsen-
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volvimento do processo, estão sendo feitos estudos de variaqão da microestrutura

do Cobre eletrolítico em função de diversos parâmetros tais como densidade de

corrente, concentração de solutos, temperatura e grau de agitação do banho.

Figura 3 1 . Guias de onda de Cobre eletroformados.

5.5 Ressoador aberto de 10 GHz e sistema para sua caracterização

Com o fim de desenvolver e testar técnicas de caracterização e controle de operação

de cavidades de 35 GHz, foi construído, inicialmente, um ressoador aberto para a

freqüência de 10GHz e guias de onda padrão para a banda X (8,2-12,4GHz),

mostrados na Fig. 32. A caracterização do ressoador aberto compreende, basica-

mente, a identificação dos modos principais, da freqüência de ressonância de cada

modo, do seu respectivo fator de qualidade e do perfil de campo elétrico no modo

fundamental TEon.
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Nas medições preliminares foram observadas rcriexóes no terminai de saída,

em forma de cometa, do ressoador. Estas reflexões provocam interferências des-

trutivas para determinados modos dentro do ressoador. Para evitar este efeito,

foi acoplado ao terminal de ?aida uma carga casada especialmente proioradn. A

enereia é transportada para a cavidade por meio de acopiamento com um auia

de onda padrão WR-90 através de fendas. As medidas para caracterização <ia

cavidade estão em progresso.

Figura 32. Cavidade ressonante, acoplador direcional c guias de onda do robrr

eletroformados para 10 GHz.

5.G Sistema de vácuo

Foi concluído o projeto preliminar do sistema de vácuo para o girotron usando
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uma bomba mecânica para o pré-vácuo e uma bomba difusora para o auo-v;:r:;<>.

conforme mostra a Fig. 33. Xo entanto, prevê-se, futuramente, a substituirão «in

bomba difusora por uma turbomolecular.

F i g u r a 3 3 . S i s t e m a d e v á c u o d o g i r o t r o n : ( 1 ) b o m b a m e c â n i c a ; ( 2 ) v á l v u l a <i<

l i n h a ; ( 3 ) b o m b a d i f u s o r a ; ( 4 ) a r m a d i l h a d e N i t r o g ê n i o l i q u i d o ; ( 5 ) v á l v u l a d*

a l t o - v á c u o ; ( 6 ) a r m a d i l h a ; ( 7 ) v á l v u l a d e p r é - v á c u o ; ( S ) m e d i d o r P i r a n i ; ( 9 ) . ( 1 0 ) .

( 1 8 ) , ( 2 0 ) c ( 2 1 ) s u b l i m a d o r e s d e T i t â n i o ; ( 1 1 ) , ( 1 3 ) , ( 1 4 ) , (1G) , ( 1 7 ) o. (10) í o i c s ;

( 1 2 ) e ( 1 5 ) m e d i d o r e s p o r i o n i z a q á o ; ( 2 2 ) v á l v u l a d e fias; ( 2 4 ) N i t r o j ç c u i o s e c o ;

( 2 5 ) m e d i d o r c o m d i a f r a g m a .
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As soldas de janelas e flanges serão realizadas por caideamento cia parte in-

rerna do tubo de vácuo para evitar eventuais resíduos que possam prejudicar a

operação do canhão de elétrons. A conexão entre o corpo do girotron e a tubulação

• ie vácuo será feita por foles para proporcionar flexibilidade ao conjunto.

5.7 Medição da variação espacial do campo magnético

0 campo magnético do girotron é produzido por três sistemas de bobinas que

levem produzir campos de alta uniformidade nas regiões do catodo. da cavidade

e do coletor. Na cavidade o campo deve valer 1.32T com uma variação maxima

de 0.1%. Para medir a variação axial do campo magnético, após a montagem do

sistema de bobinas, foi desenvolvido um sistema de medição diferencial usando

duas bobinas magnéticas, conforme mostra a Fig. 34. O sistema de bobinas do

girotron é alimentado em regime permanente. A bobina de referência possui o

voltas de fio de Cobre e é posicionada no centro do sistema de bobinas. A sonda

magnética tem 2000 voltas, 10mm de diâmetro e 5,1 mm de altura. Os sinais c\

e e-2 da bobina de referência e da sonda, respectivamente, são ajustados quando

a sonda está posicionada no plano da bobina de referência. A variação axiai do

campo magnético pode, então, ser determinada com uma precisão bem acima

de 0.1%. movendo a sonda magnética ao longo do eixo e medindo a variação

Ae = ex — e2 entre os sinais de referência e da sonda. A variação axiai do campo

magnético é mostrada na Fig. 35: na região da cavidade a variação do campo é

AD/D = ±0.05%.

5.8 Circuito elétrico de disparo

Foi concluída a montagem do banco de capacitores de 8,0 /xF/32,4 kJ e iniciada a

construção do sistema de proteção para o circuito elétrico de disparo (Fig. 3C). O

banco consiste-em^2 capacitorea.de alta tensão (16,0 /iF, 45 kV) ligados em série.

Uma chave mecânica de atexramento foi introduzida no banco para tornar possível

a descarga na eventual falta de energia elétrica.
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Figura 34. Sistema de medição da variação espacial do campo magnético do

girotron. (a) esquema de montagem; (6) circuito de medição diferencial.
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Figura 35. Variação espacial do campo magnético principal no longo do <?ixo z.

Os testes de carga e descarga do banco mostraram-se satisfatórios ate a rensão

de aproximadamente 80 kV. Um fonte de alta tensão, de 100 kV e 50mA. foi usada

para carregar o banco, tanto com polaridade positiva quanto negativa. Durante

a operação , o único inconveniente apresentado consistiu no aito nível do ruído

emitido pelo soienóide da chave mecânica. 0 sistema cie proteção constitui-so

basicamente de uma chave eletrônica (tiratron CX 1171), cuja finalidade o protoiçcr

o girotron o o tetrodo regulador série contra possíveis rurtos-circuitos. Foutos

auxiliares de polarização e aquecimento e um circuito de engatilhamento foram

desenvolvidos para colocar a válvula tiratron em operação . Montou-se a válvula

num tanque de óleo para protegê-la das altas tensões de operação .

Os testes realizados consistiram em carregar e descarregar o banco cie capaci-

tores através da válvula tiratron até um valor de tensão situado entre 30 o 40 kV.

com polaridade positiva.
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5.9 Bobinas magnéticas

Uma fonte de corrente í 1 kA. 250 V) e um sistema de refrigeração rudimentar foram

instalados para iniciar os testes elétricos e de aquecimento òhmico das bobinas

magnéticas. O sistema de refrigeração consiste na circulação de água pressurizada

a um valor máximo de 40psi através das bobinas e do dissipador de calor dos

tiristores da fonte de corrente, com o emprego de mangueiras apropriadas. A

Fig. 37 mostra uma vista do sistema de bobinas de magnetizaçào do girotron nas

condições de teste.

Figura-37. Bobinas magnéticas do girotron*
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Vários testes elétricos e de transferencia de calor foram realizados. Verificou-

se, experimentalmente, que uma ondulação elevada na corrente de alimentação

provoca o aparecimento de correntes parasitas que, por sua vez. sobreaquecem as

bobinas, tornando precária a operação do sistema de resfriamento.

5.10 Campo eletromagnético autoconsistente do girotron

Deduziu-se um conjunto de equações diferenciais ordinárias não-lineares acopladas

que descrevem a interação de um feixe helicoidal de elétrons com um modo TE de

uma cavidade cilíndrica fracamente irregular. A autoconsistência surge em virtude

de os elétrons constituírem as fontes do campo de radiofreqüência (RF) que. por

sua vez. influencia o movimento dos elétrons. A função que rege o perfil do campo

eletromagnético satisfaz uma equação de onda tendo como termo de fonte a cor-

rente do feixe. Adota-se um modelo unidimensional para a corrente do feixe. Para

resolver o sistema de equações que descreve o problema, elaborou-se um programa

de computador que resolve simultaneamente um conjunto de 2(.V 4- 2) equações ,

onde jV é o número de elétrons. Este conjunto de equações é composto de duas

equações dinâmicas para cada elétron e quatro equações referentes à equação de

onda.

Como é necessário conhecer as variáveis dinâmicas para calcular o termo de

fonte da equação de onda, e como as variáveis dinâmicas dependem do campo

de RF. adotou-se o seguinte procedimento para o cálculo numérico. Faz-se, ini-

cialmente, o termo de fonte igual a zero e encontra-se o campo de RF para a

cavidade fria. Conhecido o campo de RF calculam-se as variáveis dinâmicas e, a

partir destas, o termo de fonte da equação de onda. A seguir, o campo de RF é

recalculado e o processo repetido até haver convergência.

Nos cálculos numéricos faz-se uma média sobre 36 elétrons. Esta escolha é um

compromisso entre a precisão dos resultados e o tempo de computação . Verifica-

se, a partir dos resultados numéricos, que o uso de mais de 36 elétrons ocasiona

pouca alteração (< 5%) nos valores calculados da freqüência de ressonância, da

eficiência e da potência de saída.
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As Figs. 3S a 41 mostram os resultados numéricos para uma cavidade <ie

35 GHz. fracamente irregular, que será usada no sirotron do INPE. A enersia ao

feixe de elétrons foi fixada em 50 kV. para uma relação de velocidades na entrada

da cavidade v_o/ri|O = 1. 5 e com o centro guia colocado no primeiro máximo radiai

do campo elétrico. A Fig. 38 mostra o perfil axial do campo elétrico para o modo

T.EQ2\ e um campo magnético axial de 1.32T. Observa-se um deslocamento para

a direita dos perfis autoconsistentes em relação ao perfil da cavidade fria í/o = Oi.

A comparação entre a potência de saída para o caso da cavidade fria e o caso

autoconsistente é feita na Fig. 39. Nota-se, nesta figura, que a corrente mínima

necessária para excitar a cavidade, prevista peio modelo autoconsistente. é maior

do que a prevista pelo modelo frio. A potência de saída tem aproximadamente a

mesma dependência com a corrente para ambos os modelos. A Fig. 40 mostra que

a potência de saída cresce com a corrente, o que se pode observar também na tieura

anterior, e que, para uma determinada corrente, existe um valor ótimo do campo

magnético que resulta na máxima potência de saída. A dependência da freqüência

de ressonância com os valores do campo magnético axial e da corrente do feixe é

mostrada na Fig. 41. A freqüência aumenta tanto com o campo magnético como

com a corrente do feixe.
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Figura 38, Perfil axial do campo elétrico para o modo TT021 de uma cavidade

fracamente irregular. Observa-se um deslocamento para a direita dos períis auto-

consistentes em relação ao perfil da cavidade fria.
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Figura 39, Potência de saída da cavidade em função da corrente do feixe.

Observa-se que a corrente de partida para o caso autoconsistente é maior do que

paxá o caso frio.
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Figura 40, Potência de saida em função do campo magnético axial e da corrente

do feixe. Existe um valor ótimo do campo magnético, para o qual se obtém máxima

potência de saída.
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Figura 41. Dependência da freqüência de ressonância com o campo magnético

axial e a corrente do feixe. A freqüência aumenta tanto com o campo magnético

como com a corrente do feixe.
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6. Projeto Propulsor Iônico (PION)

0 objetivo deste projeto é desenvolver um propulsor iónico. do tipo bombardeio

eletrônico e utilizando gases nobres como propeiente. para aplicações no prosrama

espacial brasileiro, tais como controle de atitude e órbita de satélites geoesta-

cionários, descarregamento de momento gerado por rodas de reação e controle da

carga elétrica superficial do satélite.

Um protótipo do propulsor foi construído utilizando uma câmara cilíndrica

de "cm de diâmetro e 14cm de comprimento, onde o plasma é produzido por

descarga termoiônica. Testes preliminares com o protótipo indicam ser possível

produzir empuxos da ordem de õOOuX. usando argònio como propeiente neste

micropropulsor. A Fig.42 mostra o feixe de plasma ejetado pelo protótipo do

propulsor iônico durante os testes. Otimizando as condições de produção e confi-

namento do plasma e de extração do feixe propulsor» empuxosda ordem de 1 mN

poderão ser facilmente obtidos utilizando Xenônio como propeiente.

Figura 42. Feixe de plasma ejetado pelo micropropulsor.
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6.1 Anteprojeto de um propulsor para o satélite SCD-2

Elaborou-se um estudo de viabilidade e o anteprojeto de um propulsor iònico

para ser incluído no segundo satélite de coleta de dados, SCD-2. em desenvolvi-

mento pela missão espacial completa brasileira (MECB). com o intuito de realizar

testes em condições reais de operação . A Tabela 2 apresenta os parâmetros prin-

cipais do propulsor e a Fig. 43 mostra seu esquema.

Tabela 2

Parâmetros Característicos do Propulsor Iònico para Anlicacão na MECB

Parâmetro Valor

Diâmetro do feixe 5 cm

Empuxo 1 mN

Tensão do feixe 1000 V

Tensão total de aceleração 1111V

Eficiência de utilização do propelente 70%

Impulso específico 2737 s

Corrente do feixe 19 mA

Fluxo de massa 37 ^ç/s

Massa de propelente para 300 h 40 g

Custo de produção de íons 1000 W/A

Potência 3SW

Massa total 2,40 kg

O experimento proposto para o propulsor seria a manutenção de altitude de

órbita através do controle da aceleração angular do satélite. Os resultados obtidos

com o propulsor seriam comparados com os obtidos pela bobina magnética origi-

nalmente projetada para a mesma função . Infelizmente, a proposta de inclusão

do propulsor não foi aprovada em virtude de o cronograma de projeto do satélite
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SCD-2 estar em estágio avançado, não havendo tempo suficiente para desenvolver

e testar um modelo de vôo do propulsor.

6.2 Câmara de vácuo para testes de propulsores iônicos

Para a realização de testes de propulsores iônicos. projetou-se e especificou-se

uma câmara e um sistema de vácuo que atendessem os seguintes requisitos:

- grande volume útil para evitar possíveis efeitos de contorno sobre o feixe

iônico:

- suficiente velocidade de bombeamento para reduzir o efeito de troca de carga

entre o feixe e o gás residual, evitando sua neutralização ; e

- facilidade de acesso ao interior da câmara para instalação de equipamentos

de diagnósticos.

As Figs. 44. 45 e 46 mostram, esquematicamente, diversas vistas da câmara

de vácuo para testes de propulsores iônicos. A câmara tem l ,2mde diâmetro in-

terno e 2,5m de comprimento. 0 sistema de vácuo é constituído por três bombas

difusoras de 2000 l/s e uma bomba Roots de 550m3/h, conectadas a uma bomba

rotativa de 40m3/h. Este sistema permite manter uma pressão de 10"° mbar du-

rante o funcionamento do propulsor. Pode-se, eventualmente, reduzir a pressão

para 10~7 mbar utilizando um painel refrigerado criogenicamente por Hélio líquido

no interior da câmara. Na porta frontal da câmara serão instalados o propulsor

iônico, os terminais de alimentação elétrica e de propelente. e os sensores para

diagnósticos. Previu-se a instalação de uma pequena câmara lateral, separada

da câmara principal por uma válvula do tipo gaveta e possuindo um sistema

de bombeamento independente, para permitir a introdução de sondas para di-

agnósticos sem quebra do vácuo da câmara principal. A câmara foi construída

pela firma Nordon S.A. e instalada no Laboratório no segundo semestre de 1989.

conforme mostra a Fig.47. Devido a limitações nos recursos orçamentários, os

testes de qualificação da câmara serão iniciados com um sistema de bombeamento

reduzido, constituído por uma bomba difusora de 2000 l/s conectada à bomba

rotativa de 40m3/h.
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Figura 46, Vista frontal da câmara de vácuo para testes de propulsores iònicos,
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Figura 47. Câmara de vácuo para testes de propulsores iônicos.
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7. Projeto Plasma Toroidal (PTOR)

Neste projeto riesenvoivem-se atividades experimentais e teóricas diretamente re-

levantes à pesquisa em fusão termonuclear controlada. Na área experimental,

iniciou-se a construção de um feixe de íons para diagnostico de plasmas. Na area
reórica continuou-se o estudo de aquecimento e geração de corrente em plasmas

magnetizados por ondas eletromagnéticas nas faixas de freqüência híbrida inferior

e ciclotrònica dos elétrons, concluiu-se uma versão preliminar do projeto conceituai

do tokamak PROTO-ETA. concluíram-se análises de estabilidade e transporte de

descargas no tokamak JET e realizou-se um cálculo teórico do efeito de um campo

de laser intenso no poder de freamenco de plasmas degenerados e não-deirenerados.

7.1 Feixe pulsado de íons

Está sendo desenvolvido no LAP um canhão de partículas (ionizadas ou neu-

tras) de alta intensidade (V = 200kV, j < 10 A/cm2). A geração de feixes in-

tensos de partículas envolve o uso da tecnologia de pulsos de alta voltagem que

se baseia quase que exclusivamente em geradores de pulso do tipo Marx de baixa

indutância. Os feixes de íons ou partículas neutras serão produzidos utilizando

um puiso fornecido por um gerador micro-Marx de S estados, o qual será aplicado

aos eletrodos de um diodo magneticamente isolado ou de um diodo de reriexào e

estrição . Os objetivos do experimento com feixes intensos são a utilização em

diagnóstico de plasmas de alta temperatura, implantação de íons e processamento

de superfícies metálicas e isolantes. Além disso, o pulsador micro-Marx poderá ser

usado para provocar descargas em centelha de alta voltagem e produzir radiações

de alta intensidade nas regiões espectrais do ultravioleta do vácuo e raio-X. O pe-

queno gerador Marx disponível no momento poderá ser usado no acionamento de

um gerador Marx de médio porte (400kV, 1/zs, 10 GW), que está em fase de pro-

jeto e cuja aplicação consiste em aquecer um plasma confinado magneticamente.

Presentemente, o sistema de vácuo do canhão, incluindo a câmara, se encontra

em fase operacional com uma pressão base de 4 x 10"tí Torr. No biênio S8/89
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iniciou-se a construqão de um diodo de reflexão e estrição para extração do feixe.

Concluiu-se, também, a montagem do circuito de carregamento do gerador micro-

Marx e a construção do próprio gerador e do disparador por centelha do banco de

capacitores para a bobina de isolação .

7.2 Modelo de equilíbrio de Solov'ev para estudo da propagação de ondas em

tokamaks

Um código de traçado de raios, anteriormente desenvolvido no LAP. foi mo-

dificado para incluir uma descrição auto-consistente das grandezas de equilíbrio

utilizando a solução de Solov'ev para a equação de equilíbrio magnetoidrodinâmi-

<:o. Apesar de este modelo utilizar um perfil uniforme para a densidade de corrente

do plasma, que não é adequado para representar perfis experimentais, ele corres-

ponde a uma solução exaca da equação de equilíbrio, válida para qualquer razão de

aspecto e. portanto, bastante conveniente para simular configurações compactas

como o tokamak PROTO-ETA.

Desta forma, fez-se um estudo da propagação de helicons (''whistlers") em

tokamaks de pequena razão de aspecto {Ro/a < 2,0, onde Z?o e a são. respec-

tivamente, o raio maior e a meia-largura da espira de plasma). Em particular,

consideraram-se os seguintes parâmetros: i?0 = 0.36m. a = 0.20m. elonsação

K = l.S e triangularidade 6 = 0.25. de acordo com as especificações do projeto

conceituai do PROTO-ETA. Para estes parâmetros, o plasma apresenta uma ca-

racterística paramagnética. O estudo da propagação e absorção das ondas foi feito

em função do índice de refração paralelo ao campo toroidal, iV||0 = fc||Oc/u?, onde

fc||o é o vetor de onda paralelo ao campo magnético no ponto de lançamento. Con-

forme se observa na Fig. 48, a acessibilidade e a absorção das ondas nas regiões de

alta densidade (a densidade é máxima no eixo magnético, indicado por um ponto

nos contornos da Fig. 48) aumenta com o valor de jV||0. Ondas com baixo valor

de JV||0 (< 4) são absorvidas após um deslocamento de Ar|j paxá valores mais altos

durante o tempo de propagação relativamente longo. Estes resultados indicam

ser difícil a geração de corrente pelos modos helicon, pois a eficiência de geração
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é proporcional a l/.Vlf. Entretanto, um estudo mais exaustivo das condições de

otimização da acessibilidade e da absorção . para baixos valores de .Vnn. ainda í

realizado.

r
a) í : b )

Figura 48. Projeções poloidal (acima) e toroidal (abaixo) da trajetória do raio.

onde cada símbolo 4- indica transferência de 5% de potência para o plasma, para

(a) iV||0 = 4.0. (b) jV||o = 6,0 e (c) N\\Q = 8,0. Os parâmetros fixos, além daqueles

citados no texto, são ne = 1 x 10 i 9m"3 . Tt = lkeV. D = 0.G5T (especificados no

eixo magnético) e / = 2.45GHz.

7.3 Absorção de ondas extraordinárias

Usando o código de traçado de raios com o modelo de equilíbrio de Solov'ev.

realizou-se um estudo da absorção de ondcts extraordinárias em freqüências próxi-

mas à segunda harmônica da freqüência ciclotrônica dos elétrons, para o caso do

PROTO-ETA. Verificou-se que, mesmo para baixas temperaturas (Te ~ 50eV), a
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absorção deste modo é bastante alta. conforme mostra a Fig. 49. Este resuitado

é bastante importante para o desenvolvimento de tokamaks de pequena razão de

aspecto, pois indica que este modo de propagação pode ser utilizado na fase de

pré-ionizacào e início da descarga.

b)

POWER DEPOSITION PROFILE
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Figura 49. Projeções poloidal (a) e toroidal (6) da trajetória dos raios em que

cada símbolo 4- marca um decréscimo de 5% na potência transportada pelo raio.

A linha vertical em (a) marca a posição a; = 2u>ce(z). Perfil de deposição de

potência (c) em função da função fluxo é normalizada. Grande parte da energia

é depositada na região de maior densidade e a absorção integrada é cerca de 46%

da energia incidente.
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Efetuaram-se, também, estudos teóricos sobre a contribuição de elétrons reia-

tivísticos na absorção de ondas ciclotrònicas eletrônicas em piasmas mae:nerizados

com uma cauda supratérmica na função de distribuição de velocidades dos elétrons.

Dependendo do número de elétrons na cauda supratérmica. a absorção aumenta

substancialmente em relação a um plasma térmico.

7.4 Projeto preliminar do PROTO-ETA

A pesquisa em fusão termonuclear controlada teve çrandes avanços técnicos

na última década. Com a recente demonstração experimental, em sistemas de

confinamento magnético de plasmas, de um ganho equivalente de energia 0 = 0. S.

a pesquisa na área se encontra no limiar dos experimentos em que será atinindo o

ganho unitário {Q =• 1). comprovando a viabilidade científica da fusão como fonte

de energia. O objetivo final das pesquisas nesta área é. obviamente, a construção

de protótipos de reatores visando sua produção industrial, comercialização e ampla

aplicação . A utilização da fusão na produção de energia elétrica é particularmente

relevante nos países em desenvolvimento, onde há um crescente distanciamento

entre produção e demanda, e, em escala mundial, devido ao seu menor impacto

no meio ambiente.

As pesquisas na área, nos países desenvolvidos, estão voltadas para o plane-

jamento da próxima geração de experimentos, tais como o ITER (International

Thermonuclear Experimental Reactor). Este experimento está na fase de projeto

conceituai e. para otimizar o seu desempenho, um grande esforço de pesquisa e

desenvolvimento deverá ser realizado por programas de pesquisa paralelos em todo

o mundo.

É dentro desta filosofia que se insere o projeto do protótipo do experimento

toroidal avançado (PROTO-ETA) em estudo pelo LAP. Este experimento é do

tipo tokamak, onde o plasma é confinado magneticamente dentro de uma câmara

toroidal, mas com características inéditas em relação a máquinas semelhantes em

outros laboratórios. Em particular, a razão de aspecto <4, definida como a razão

entre o raio maior e a meia largura da espira de plasma, é A = 1,8, dentro
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das condições preliminares definidas para o PROTO-ETA. enquanto tokamaks

convencionais têm razão de aspecto .4 > 2.3. Nas condições propostas, previsões

teóricas indicam que a espira de plasma deverá ser bem mais estável e o tempo de

confinamento de energia bem maior do que em máquinas convencionais, permitindo

a realização de reatores bem mais compactos e eficientes. Por este motivo, existe

bastante interesse internacional em desenvolver um tokamak de pequena razão de

aspecto para testar as previsões teóricas e, deste modo, estender a base de dados

para elucidar as leis de escala de confinamento do ITER. na sua dependência

geométrica.

Durante o biênio 88/S9. concluiu-se o projeto conceituai preliminar do toka-

mak PROTO-ETA. 0 objetivo principal deste experimento é estudar o efeito da

razão de aspecto nas condições de confinamento. estabilidade e transporte de plas-

mas em tokamaks. e, dentro deste objetivo, definiram-se os parâmetros principais

da máquina que são apresentados na Tabela 3. Em 19S9, o projeto PROTO-

ETA foi proposto e aprovado para inclusão no "Programa Especial de Cooperação

Brasil-EUA em Ciência e Tecnologia". Foi elaborado um plano conjunto, intitu-

lado "Fusion Energy Research on Spherical Torus*', que contempla a realização .

durante o ano de 1990, de três encontros entre especialistas do Brasil e dos Estados

Unidos. Estes encontros visam avaliar as questões científicas e técnicas, bem como

a base de dados relevantes á pesquisa em tokamaks de pequena razão de aspecto.

Planos detalhados sobre projetos de cooperação futura nesta área serão desen-

volvidos com base nos resultados desta avaliação , antevendo-se a possibilidade de

efetivação de um projeto conjunto envolvendo o LAP e o Laboratório Nacional de

Oak Ridge, para construção do tokamak PROTO-ETA.

Este experimento constituirá a primeira geração de máquinas de pequena

razão de aspecto, e. caso seja bem sucedido, conduzirá a experimentos de segunda

geração , que operarão em regime quase-permanente e com valores elevados de beta

(razão entre as densidades de energia cinética e magnética no plasma]. Numa

terceira geração , esta configuração apresenta características (i? ~ lm , Q ~ 1)

que permitem a construção de máquinas que operarão como fontes compactas de
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Tabela 3

Parâmetros.do Experimento PROTO-ETA

Parâmetros Básicos

razão de aspecto A = Rol a l.S

elongaqão K = h/a l.S

triangularidade é 0.6

raio maior i?o(m) 0.36

campo toroidal Br>(T^ 0.65

corrente de plasma /p(MA) 0.3S

Parâmetros Estimados

fator de segurança na borda qa 4.5

fator de segurança no eixo qo 0.S

limite de densidade nmax (IO20 m"3) 1.3

beta máximo de Troyon iic 0.1

temperatura média T (keV) 0.4

potência ôhmica, IVQ (MW) 2.7

potência irradiada. WR ( kW) S.S

energia armazenada no plasma Q (kJ) 14

tempo de confinamento de energia, rg (ms) 5

resistência da espira de plasma, Rp (JJ.Í'1) IS

indutância da espira de plasma Lp(fj. H) Ü,3õ

duração do pulso, tp ( ms) 100

neutrons para testar materiais e tecnologias para reatores a baixo custo e curto

prazo, Numa quarta, e última, geração prevê-se a construção de um reator baseado

neste conceito.



7.5 Modelamento de descargas no JET

O JET (Joint European Torus) è o maior tokamak em operação na atualidade

e é também o maior programa coordenado pela EURATOM (European Atomic

Energy Agency) para comprovar a viabilidade científica da fusão termonuclear

controlada. 0 experimento está localizado em Abingdon, Inglaterra. Durante o

estágio de um dos pesquisadores do LAP no JET. foram realizados estudos das

propriedades de transporte e estabilidade das descargas de alta temperatura no

JET.

O estudo de transporte foi realizado usando o código JETTO. Várias descar-

gas foram simuladas empregando diferentes modelos empíricos de transporte. Em

particular, procurou-se simuiar a transição da situação de baixo tempo de confina-

mento para alto tempo de confinamento, denominada transição L-H. em descargas

aquecidas por injeção de partículas neutras. Foi verificado que apenas o modelo

proposto por Rebut e Lallia reproduz, em alguns casos, esta transição .

0 estudo de estabilidade foi realizado usando o código HBT. Foi demonstrado

que em algumas descargas com injeção de macro-partículas e forte aquecimento

suplementar, o plasma pode ficar instável a modos inflados nas regiões de máximo

gradiente de pressão, embora o valor de beta esteja abaixo do valor máximo de

Troyon. Estas descargas apresentam uma saturação com posterior decréscimo do

valor de beta, provocado provavelmente pelo transporte anômalo causado pela

turbulência associada aos modos inflados.

7.6 Implementação do código MAGINT

0 código MAGINT de cálculo de campos magnéticos foi implementado no

Micro VAX 3600 do LAP, juntamente com um programa denominado MAGGRAF,

desenvolvido no próprio LAP, para processar graficamente os resultados. O código

permite o cálculo de campos magnéticos de diversas configurações de condutores

e é ferramenta importante para o projeto do tokamak PROTO-ETA.

68



7.7 Influência de lasers intensos no poder ae íreamento em piasmas

Um aos processos tísicos mais relevantes em piasmas termonucleares é a perda

de energia de partículas rápidas para partículas termalizadas do meio. Em aiauns

casos, como em íusão por conlinamento inerciai, um campo de laser intenso é apli-

cado no plasma. Um estudo da influência deste campo no poder de freamento de

piasmas não-degenerados {processos clássicos) e degenerados \ processos quànticos i

foi concluído. Mostrou-se que nos dois casos o efeito de campo do laser é diminuir

o poder de freamento em relação ao caso sem campo.
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8. Projetos Especiais

Dois projetos ae pesquisa e desenvolvimento independentes das três linhas básicas

em que os projetos do LAP estão estruturados foram executados no biênio SS/S9:

desenvolvimento de equipamentos de meaida do momento magnético do satélite

brasileiro e de seus subsistemas; e medida da emissão de neutrons e raios-^ *?m

experiências de fusão fria por eletróiise.

Xo primeiro projeto, durante o ano de 1988. foram desenvolvidos e testados

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

indução magnética em vários pontos na região em torno do objeto e o momento é

determinado ajustando os dados a uma expressão teórica baseada numa expansão

em harmônicos esféricos. Este método foi selecionado para ser utilizado na medição

do momento magnético do satélite integrado. Xo segundo método, coioca-so o

objeto em rotação dentro de um sistema fixo de bobinas, do tipo de Helmholtz. e

o momento magnético é determinado a partir do sinal induzido nos terminais da

bobina. Este método de detecção é bem mais sensível que a técnica de mapeamento

e foi selecionado para ser utilizado na medição do momento magnético de cada

um dos subsistemas que compõem o satélite. Os equipamentos para medição do

momento magnético pelos dois métodos foram construídos cm 19S9 e os testes

finais estão programados para o primeiro semestre de 1090.

Xo segundo projeto, fez-se uma tentativa de reproduzir os resultados de pro-

cessos de fusão nuclear em eletróiise. amplamente divulgados na imprensa no início

de 1989, obtidos pelos Professores Stanley Pons e Martin Fleischmann, da Uni-

versidade de Utah, e pelo Professor Steven Jones, da Brigham Young University.

ambas nos Estados Unidos. Os experimentos do LAP foram realizados em cola-

boração com o Instituto de Estudos Avançados, do Centro Técnico Aeroespacial,

que se encarregou da detecção de neutrons, e com o Grupo de Geofísica Nuclear

do INPE. que se encarregou da detecção de raios-7. Utilizaram-se nas experiências

duas cubas eletrolíticas idênticas, uma contendo 125 ml de água comum destilada e

outra, a mesma quantidade de água pesada com uma pureza de 99.6%. Dissolveu-
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se Lítio nas áuas cubas para formar uma solução de hidróxido de Lítio a uma

concentração de 0.1 molar. O catodo de ambas as cubas compòs-se de um fio

de Paládio (pureza 99.9%) de Imm de diâmetro externo, formando uma bobina

de 4 cm de comprimento. 0 anodo de ambas as cubas compò-se de um fio <ie

Platina de 1 mm de diâmetro enrolado em forma de hélice com 4 cm de diâmetro,

concèntrica ao catodo. Imergiram-se as cubas num calorímetro contendo água a

uma temperatura constante de 23 C. Projetou-se o calorímetro de modo a de-

tectar qualquer aumento de temperatura provocada por uma potência, possivel-

mente gerada pelas reações de fusão, maior que 0.5 W. Para detecção de neutrons

utilizou-se um detector proporcional de trifluoreto de Boro. que detecta neutrons

numa ampla faixa de energia, sem discriminar os neutrons rápidos produzidos por

reações de fusão. Para detecção de raios-7 utilizou-se, inicialmente, um detector

de iodeto de Sódio dopado com Tálio. localizado abaixo da cuba contendo átma

pesada. Posteriormente, substituiu-se este detector por outro, com menor ruído

de fundo, de Germânio puro refrigerado por Nitrogênio líquido.

Realizaram-se quatro experiências, com duração superior a 30 horas cada. em

condições semelhantes. Somente na primeira delas observou-se uma emissão da

ordem de 800 nêutrons/segundo. O evento teve início aproximadamente 26 horas

após o início da experiência e durou cerca de 12 horas, não se repetindo até o final

da experiência, cuja duração total, em particular, foi de 100 horas. O detector

de raios-7 não detectou nenhuma emissão acima do ruído de fundo. Nas outras

três experiências não se observou nenhum evento desta natureza. Em nenhuma

das vezes observou-se qualquer aumento anômalo da temperatura do calorímetro.

Existem três possibilidades para explicar a irreproducibilidade do resultado da

primeira experiência: i) o evento ocorreu devido a algum aumento circunstancial

no ruído de fundo provocado, por exemplo, por raios cósmicos; ti) o fenômeno

de fusão no catodo de Paládio depende criticamente de fatores fora de controle:

iii) houve falha no detector de neutrons. Embora a terceira hipótese seja mais

plausível, vários testes foram feitos para verificar possíveis falhas do detector e

todos indicaram que o detector operou conforme esperado. Por outro lado, a



mesma irreproducibilidade foi obsen'ada por outros grupos no exterior usando

diferentes métodos de detecção. Considerando que para esclarecer estes resultados

ínconciusivos seria necessário uma instalação bem mais sofisticada, não disponível

no Instituto, as experiências foram descontinuadas.
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9. Intercâmbio

9.1 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 19S9. entre o INPE e a

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

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

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

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

do laboratório foram credenciados como orientadores pela Universidade, ficando

alguns deles também encarregados de ministrar os cursos de pós-graduação em

Física de Plasmas. O inicio do curso, ao nível de mestrado, foi programado para

o primeiro semestre de 1990.

9.2 Colaboração com o Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP)

No IFUSP está sendo desenvolvido o projeto de um novo tokamak, denomi-

nado 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

de consultas e troca de informações técnicas e rotinas de cálculo numérico entre

os dois grupos. Em particular, o LAP transferiu para o IFUSP o pacote numé-

rico MAGINT, paxá o cálculo de várias configurações de bobinas magnéticas, e

o IFUSP transferiu paxá o LAP um código de equilíbrio magnetoidrodinâmico

proveniente da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.



9.3 Colaboração com o Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas

- IFGW)

Durante o ano de 1988. um pesquisador do LAP colaborou com o Grupo de

Plasma do IFGW no desenvolvimento de diagnósticos para o experimento TC-

I. toróide compacto, daquela instituição . Foram desenvolvidos e testados com

sucesso dois diagnósticos ópticos envolvendo espectroscopia e análise da emissão

de luz por fotodiodos. e um coletor de Faraday para determinação da energia de

partículas que escapam do plasma.

9.4 Colaboração com o Instituto de Estudos Avançados do Centro Técnico Aeroes-

pacial (IAEV)

Durante dois meses, no início de 19S9, foi mantida uma colaboração com

o IEAV para realização de uma experiência conjunta sobre fusão fria, conforme

descrito anteriormente.

9.5 Pesquisadores Visitantes

Estiveram visitando o LAP os seguintes pesquisadores de laboratórios do ex-

terior :

• Prof. Stephen Simpson

School of Electrical Engineering

University of Sydney

Sydney, Austrália

Período: julho e agosto/88

Atividade: medida de parâmetros da centrífuga de plasma.



• Dr. Vladimir Bratman e Dr. Gregory Xusinovich

Instituto de Física Aplicada

Academia de Ciências da União Soviética

Gorky. União Soviética

Período: setembro/89

Atividade: cálculos teóricos sobre o modelo auto-consistente para sirotrons.

9.6 Estágios em Laboratórios no Exterior

Os seguintes pesquisadores do LAP estiveram realizando trabalhos de pesquisa

em laboratórios no exterior.

• Dr. Ricardo Magnus Osório Galvào

JET Joint Undertaking

Abingdon. Inglaterra

Período: dez/87 a dez/88

Atividade: modelamento da estabilidade e transporte em descargas no JET.

t Dr. Gerson Otto Ludwig e Dr. Antonio Montes Filho

Princeton Plasma Physics Laboratory

Princeton, Estados Unidos

Período: julho a agosto/19S8

Atividade: cálculo dos parâmetros de um tokamak de pequena razão de as-

pecto.

• Dr. Yoshiyuki Aso

Institute of Plasma Physics

Nagoya University

Nagoya, Japão

Período: jan/89 a jun/89

Atividade: medidas em descargas de estrição a campo inverso e estudo de

técnicas de construção de girotrons.



• Ms. Maria Virgínia Alves

School of Electrical Engineering

University of Berkeley

São Francisco, Estamos Unidos

Período: fev/88 até o presente

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/39 até o presente

Atividade: cálculos teóricos de modelos auto-consistentes para girotrons.

• Dr. Edson dei Bosco

Culham Laboratory

Abingdon, Inglaterra

Período: nov/S9 até o presente

Atividade: construção do experimento START (Small Tight-Aspect-Ratio

Tokamak).



ICh Equipe de Pesquisadores

— Antonio Montes Filho (Doutor. University of Oxford. 19S0)

— 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. 19S3)

— Joaquim J. Barroso de Castro (Doutor. Instituto de Pesquisas Espaciais. 19SS)

— Joaquim P. Leite Neto (Mestre. Universidade Estadual de Campinas. 19S4)

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

— Júlio Guimarães Ferreira (Mestre. Instituto de Pesquisas Espaciais. 19S8)

— Maria C. de Andrade Nono (Mestre. Universidade Federal de Sào Carlos. 1981)

— Mário Ueda (Doutor. Cornell University, 1986)

— Maria Virgínia Alves (Mestre, Instituto de Pesquisas Espaciais. 1981)

— Pedro José de Castro (Doutor, Universidade de São Paulo. 1989)

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

— Renato Sérgio Dallaqua (Mestre, Universidade de São Paulo, 1982)

— Ricardo M.O. Galvão (Doutor. Massachusetts Institute of Technology, 1975)

— Yoshiyuki Aso (Doutor, Nagoya University, 1 ^4)
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