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1 PANORAMA DA FlSICA BRASILEIRA E O PAPEL DO CENTRO BRASILEIRO
DE PESQUISAS FÍSICAS

A física brasileiracomecou realmente a se desenvolver após
1945. Ela contava, até então, com o grupo de Física da Universi-
dade de São Paulo, onde pesquisadores já trabalhavam em tempo in-
tegral, inspirados pelo físico Gleb Wataghin, e com o grupo do
Prof. B. Gross, no Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Ja-
neiro, além de outros grupos menores. A partir da segunda metade
da década de 40 houve um crescimento bastante significativo no nu
mero de pesquisadores, na diversificação das áreas de gesquisa.no
volume da produção científica, e na distribuição geográfica dos
grupos de pesquisa.

Em 1949 foi criado o CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Fís_i
cas) no Rio de Janeiro. Participaram de suas atividades grandes
nomes da Física mundial e a ele se ligou, de uma forma ou de ou-
tra, quase toda a geração de físicos formados nas décadas de 50 e
60.

Em 1951 foi criado o CNPq (Conselho Nacional de Pesouisas) que,
com ações de apoio e reforço, estimulou de forma decisiva o desen
volvimento da Física no Brasil.

As áreas de Física de Altas Energias e de Física Nuclear veio
se somar, com uma participação cada vez maior, a Física do Estado
Sólido, que começou a se expandir no Brasil nos primeiros anos da
década de 60, embora já houvesse interesse de pequenos grupos em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre esses grupos cumpre ressal-
tar o do Prof. Joaquim Costa Ribeiro, na Faculdade Nacional de Fî
losofia, que alcançou repercussão internacional com a descoberta
do efeito termodielétrico.

No início dos anos 60 o grupo de Espectroscopia Mbssbauer, com
os trabalhos do Prof. J. Danon e com o apoio técnico já existente
no CBPF, implantou no^Brasil essa técnicã^de pesquisacom impor—
tantes trabalhos nas áreas de Física e Química. Em São Carlos o
prupo do Prof. S. Mascarenhas prosseguiu os estudos de dielétri-
cos iniciados nor Costa Ribeiro, além de desenvolver estudos so-
bre cristais ionicos.

Em São Paulo, sob a liderança do Prof. Mario Schemberg, foi
criado um grupo de sólidos com ênfase em medidas em baixas temne-
raturas.

Em Porto Alegre, num exemplo de continuidade e qualidade cien-
tífica, destacou-se o grupo de correlações angulares perturbadas,
sob a liderança dos Profs. P. Andrade e F, Zawislack.

Desde então muitos grupos surgiram entre os quais destacamos as
da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), UFMG (Universo
dade Federal de Minas Gerais), UFPe (Universidade Federal de Per
nanbuco), UFCe (Universidade Federal do Ceará) e UNICAMP (Unir

versidade Estadual de Campinas).
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Assinalamos como casos de implantação planejada e intencional
de grupos de pesquisa, os da UFPe e da ÜNICAMP.

No início da década de^70, alguns físicos pernambucanos se pro
puzeram a desenvolver a Física na UFPe. Enquanto faziam estudos
de pós-graduação no Rio de Janeiro e em São Paulo procuraram con-
tatos com físicos experientes que desejassem participar do esfor-
ço de se criar um centro de Física em Pernambuco. Com a decisiva
participação do CNPq foi elaborado um plano de capacitação e fixa
cão de físicos em Pernambuco, para onde seguiram alguns físicos ex
perientes liderados pelo Prof. S. Resende. Hoje o grupo de Per-
nambuco atingiu a maturidade esperada e constitui caso exemplar de
planejamento científico bem sucedido.

Uma experiência, em certo sentido semelhante, foi realizada na
UNICAMP, onde com o apoio da FINEP ^Financiadora de Estudos e Pro
jetos) e do CNPq, adotou-se uma política agressiva de contrata-
ções, atraindo físicos brasileiros ate então radicados no exteri-
or.

Foram feitos investimentos substanciais em equipamentos de pe£
quisas, que fizeram da UNICAMP, apesar de algumas dificuldades no
que toca a recursos^de manutenção, uma experiência bem sucedida
com excelência em várias areas de pesquisa experimental tais como
lasers e suas aplicações.

Em 1980 as áreas de Física de Sólidos, Moléculas e Ãtomos con-
tava com cerca de 300 pesquisadores com nível de doutor. Mais da
metade de todos os 550 pesquisadores em Física no Brasil.

Essa representatividade dos físicos de sólidos no cenário da
Física brasileira tem sua explicação na íntima conexão desse cam-
po de pesquisa com as atividades de desenvolvimento tecnológico e
no seu caráter fortemente interdisciplinar. A comunidade de físí̂
cos do Brasil ao orientar seus esforços nessa direção monstrou, en
tão, uma visão clara do caminho a seguir no desenvolvimento da CT
ência e Tecnologia.

E importante observar que, dadas as dificuldades que os grupos
experimentais enfrentam ainda no Brasil, metade dos físicos brasj^
leiros são teóricos. Embora esse desequilíbrio seja comum ^ nos
países em desenvolvimento, é da maior importância para a Física
brasileira que esse peifil seja corrigido, para^que se atinja o
novo século com uma distribuição mais adequada^ãs necessidades do
desenvolvimento científico c tecnológico do País.

A evolução, em qualidade e número, dos grupos experimentais e
a abertura de novas linhas^de pesquisa seria fortemente estimula-
da pela criação de laboratórios nacionais com facilidades experi-
mentais de porte. Os investimentos e recursos de operação a se-
rem mobilizados, pela sua dimensão e complexidade, não podem nem
devem ser feitos por um único grupo. Esses laboratórios nacio-
nais, além de estimularem grupos específicos no desenvolvimento d?
seus trabalhos, poderiam manter, com^facilidade, pesquisas inter-
disciplinares, cuja importância não é necessário ressaltar.
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A seleção do projeto, como o proposto Laboratório de Radiação
Sincrotônica, deve seguir alguns requisitos que consideramos im-
portantes :

a) Deve ser potente e versátil de modo a estimular a abertura
de novas linhas de pesquisa, a ampliação e reforço das exis
tentes e a associação e interação entre os diferentes int£
resses científicos e tecnológicos. ""

b) 0 projeto deve ser selecionado na base de uma análisejiro-
funda de viabilidade que indique com clareza a competência
nacional disponível e mobilizavel bem como os recursos te£
nicos a serem desenvolvidos objetivamente em tempo hábil?
Assis, laboratórios de pesquisa e indústrias brasileiras
de alta tecnologia devem ser estimulados a participarem do
projeto através de uma planejamento de apoio técnico e fi-
nanceiro.

c) 0 cronograma do Projeto, que se desdobrará evolutivamente
por vários^anos, deverá promover a criação de recursos hu-
manos nas áreas de interesse de Ciência e Tecnologia, g e -
rando competência específica.

d) Uma vez que o Projeto levará alguns anos para atingir matu
ridade, seu caráter deve ser tal que se mantenha uma cres~
cente competitividade científica na próxima década.

e) 0 Laboratório Nacional, sede do nrojeto, deverá estar g£
do ao CNPq, operado e administrado pelo Instituto mais^ a-
finu A orientação^científica seria feita por um comitê de
usuários^ constituído por membros da comunidade científica
e tecnológica.

2 UM LABORATÓRIO DE RADIAÇÃO SINCROTRONICA NO CNPq / CBPF

0 CBPF há isais de vinte anos vem desenvolvendo as técnicas de
aceleração de elétrons por microondas.

0 Dr. Argus F.O. Moreira, engenheiro eletrônico, doutorou-se
na França, sob a direção de P. Grivet, com tese sobre acelerador
linear de elétrons de baixa energia (2MeV) do tipo "Travelling
Wave". Nos anos sessenta realizou a^construção do primeiro acele
rador linear de elétrons em nosso país baseado inteiramente nas õ
ficinas do CBPF e com Klystron importado da França. Equipes do
CBPF, em particular o grupo de sólidos liderado pelo Prof. J. Da-
non, utilizaram desde logo este acelerador. Cerca de trinta tra-
balhos de pesquisa e uma dezena de teses de doutoramento e mestra
de foram realizadas com pesquisas utilizando o acelerador linear.

0 sucesso da primeira experiência na realização do acelerador
levou a equipe do Centro, a realizar mais dois aceleradores do
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mesmo tipo, um parado Instituto Militar de Engenharia e outro na-
ra o Instituto de Física e Química de São Carlos da Universidade
de São Paulo.

0 Custo dos aceleradores construídos no Centro, envolvendo as
técnicas de râdio-frequência e alto vácuo competiu, na época, cem
o de maquinas semelhantes produzidas no exterior, como foi obser-
vado por técnico da Varian Associates^ Paio Alto, Cal., quando em
visita ao CBPF. A qualidade dessas máquinas, sendo do mesmo ní-
vel que as produzidas no exterior, interessou a Universidade de
Leicester, na Inglaterra,^que progôs construíssemos um desses apa
relhos para a equipe de Físico-Quimica daquela Instituição. IguaT
mente o Instituto ÍVeizmann, de Israel, interessou-se em obter um
dos nossos aceleradores. Por falta de apoio financeiro adequado,
entretanto, não foi possível levar a cabo tais projetos.

0 "Know-how" obtido durante cerca de dez anos permitiu a equi-
pe do CBPF empreender a construção de um acelerador de maior por-
te chegando a 28MeV de elétrons, baseado no mesmo^princípio de a-
celeração por rádio-frequência. Neste período, várias teses de
mestrado foram realizadas sob a orientação do Dr. Argus Moreira,
sobre ótica de elétrons cm cavidades de rãdio-freouência.

Devemos destacar que o CBPF conta ainda, com a colaboração do
engenheiro eletrônico Antonio Maria Meira Chaves que há vários a
nos dedica-se às técnicas de aceleração de elétrons, e do técnico
Ronaldo Marques que possui amplo conhecimento neste domínio.

Consideramos assim que, com uma experiência de mais de vinte a
nos nas aTeas da Engenharia Eletrônica particularmente em rádio-
-frequência, alto vácuo, ótica de elétrons e assuntos correlatos,
o CBPF é, sem dúvida, no momento, a instituição científica mais
capacitada para coordenar o projeto de aceleradores de elétrons
e/ou positrons e de um anel de estocagem para produção de radia—
ção sincrotrônica.

Desde a vinda para o CBPF, em marco de 19 81, do professor visji
tante Dr. Aldo Craievich, tivemos nossa atenção despertada por
ole e pelo Prof. J.^Danon para o desenvolvimento deste importante
ramo da Física gue 5 a Radiação Sincrotron. Con> efeito, o Dr.
Craievich devera permanecer um ano no "Laboratoire por 1'Utilisa-
tion du Rayonnement Electromagnetique" (LURE), em Orsay, a nartir
de outubro^do corrente ano, familiarizando-se com as aplicações
espectroscopicas da radiação sincrotrônica.

A radiação sincrotrônica ê hoje um tema de vanguarda na Física
Experimental, Físico-Ouímica, Ouímica, Metrologia e numerosas _a-
plicações cm ramos industriais. Cabe destacar as suas aplicações
espectroscopicas tal como foi descrito em artigos especialmente de
dicados na revista "Physics Today", c'e junho de 1981.

Segundo artigo de S.P. Kapitza, no livro "Trends in Physics",
1978, pp. 21A é possível usar como injetor de uma fonte de radia-
ção sincrotrônica, uma acelerador linear de elétrons de 30 MeV do
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tipo daquele existente no CBPF. 0 Dr. Argus F. Moreira mostrou-
-se interessado no assunto.

Animado com esta perspectiva, o Prof. Danon entrou em contato
em Paris com o Dr. Yves Farge, a conselho do Dr. Robert Klapisch.
0 Dr. Farge que havia sido o idealizador do Laboratório LURE e
seu Diretor até recentemente sugeriu que deveríamos entrar em con
tato com o atual Diretor do LURE, Dr. Yves Petroff, o qual confi_r
mou especificamente a possibilidade de utilizar um injetor compor
tando um Linac de 15 MeV seguido de um pequeno sincrotron de ener_
gia 600 MeV, antes do anel de radiação sincrotrônica.

Logo a seguir recebemos do Dr. Yves Petroff confirmação de que
o acelerador linear do CBPF seria um excelente pre-inietor para o
anel Super-Aco.

Transmitimos por telefone ao Adido Científico da Embaixada da
França, o Dr. Guy Chanussot, os entendimentos havidos preliminar-
mente e manifestamos nosso interesse no sentido de realizar em
nosso País um projeto de tal relevância cara o desenvolvimento da
Física e de vários outros domínios científicos.

O Dr. Chanussot mostrou também, interesse no projeto^e dirigiu
-se ao Dr. Farge, atual Diretor da DGRST (Direction Genérale de
la Recherche Scientifique et Technique) no sentido de obter uma
manifestação das autoridades francesas sobre o assunto.

No Telex enviado pelo Dr. Farpe ao Dr. Chanussot, ele expressa
o interesse da DGRST, do CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) e a CEA (Commissariat â 1'Energie Atomique) encarr£
gados de construir a maquina Super-Aco em Orsay, em colaborar em
projeto semelhante no Brasil. Copia deste telex foi enviada ao
CNPq.

Durante este período tivemos oportunidade de colocar o Dr.ArgjB
Moreira a par da literatura especializada sobre o Projeto Super-
-Aco, que apôs estudo dos documentos, confirmou a possibilidade
de se realizar o projeto em nosso País, aceitando participar da
direção dos trabalhos que eventualmente ocorreriam

3 IMPACTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NA FORMAÇÃO DE PESSOAL

A existência de uma instalação de radiação sincrotrônica a ní-
vel nacional, deverá modificar fortemente o modo pelo qual a pes-
quisa em linha de fronteira em ciência física, e se levada adian-
te, influenciara decisivamente a qualidade e a quantidade da pes-
quisa científica em nosso País. As aplicações da radiação sincro
trônica (Apêndice^I) são de tal importância e tão variada que sua
influência se farã sentir nos mais amplos domínios científicos.

No meio científico nacional somente um número limitado de nes-
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soas tem exneriência em radiação sincrotrônica, sabendo como uti-
liza-la e como lidar com os numerosos nroblemas decorrentes das
propriedades únicas desta fonte. Um numero maicr conhece bem de-
terminadas técnicas ou instrumentação, mas não tem experiência de
como acoplar esta experiência a uma fonte de radiação do tipo sin
crotrônica. Finalmente um terceiro grupo apresenta problemas ci-
entíficos e técnicos, nossue amostras, mas não dispõe de instru—
mentação adequada. A existência cm âmbito nacional de uma R. S.
poderá acomodar cs três grupos resultando numa interação de extrj?
ma importância entre cientistas de varias discinlinas e laborató-
rios com experiência variada.

Não menos significativas são as conseqüências tecnológicas pe-
radas no País por um projeto deste porte. Podemos destacar as S£
guintes:

a) Aceleradores lineares, microtons e tecnologia de rádio-fr£
quência;

b) Eletroimans (corrente contínua e alternada), controle de
feixes, mecanismos de injeção são parte de tecnologia fun-
damental para desenvolvimento de competência em acelerado-
res de partículas;

c) Sistemas de vácuo - 0 uso em grande escala de sistemas ^de
alto vãcuo limpo será indispensável. A indústria eletrõni_
ca, a metalúrgica e a médica, se beneficiarão significati-
vamente ;

d) Tecnologia de baixas temperaturas - Projetos de eletroimans
supercondutores gerarão a competêrcia, com importantes con
seqüências na Ciência e Tecnologia brasileira;

e) Instrumentação Científica - A fonte de radiação sincrotrô-
nica exige um uso em larpa escala de instrumentação contro
lada por computadores, baseados em microprocessadores e d£
senvolvimento do "software". Esses sistemas são essenciais
para a tecnologia moderna de comunicações.

f) Ampliação da capacidade de desenvolver materiais com pro-
priedades definidas para aplicações específicas, como nor
exemplo, superfícies seletivas para coleta de energia so-
lar, semicondutores amorfos e supercondutores.

g) Replicação litográfica de microcircuitos, de dispositivos
óticos, etc.

Certamente um dos aspectos fundamentais de um projeto do porte
da instalação de um sistema de radiação sincrotron em nosso Pais
é o seu impacto na formação de pessoal.

é indispensável, desde c início do Projeto, que^haia um plane-
jamento adequado na formação de pesquisadores nas áreas de Física,
Química, Biologia e em outras áreas junto aos^grunos ativos no ex
terior que utilizam a radiação sincrotron. .Já existem e;n nosso
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Pais pesquisadores que se dedican a numerosas e importantes áreas
de aplicações da rauiação sincrotron. Naquelas em que já temos
competência, como por exemplo em difração de raio-X, ê importante
orientar os pesquisadores para as aplicações da radiação sincro-
tron.

Igual impacto deverá ocorrer na formação de engenheiros especjl
alizados em ultra-vácuo, campos magnéticos, técnicas de rádio-fr£
quência, aceleração de partículas e outras, nas etapas de constru
ção, instalação e posterior utilização das facilidades da radia-
ção sincrotron.

C fácil compreender que as conseqüências da formação planeiada
de tais especialistas ultrapassarão o quadro do próprio projeto
de radiação sincrotron e deverão alterar profundamente a fisiono-
mia dos mais importantes setores da Física e domínios correlates
em nosso País.

4 CRONOGRAMA PAPJ\ 1982

Marco

24/04 a 06/05

Segunda Semana de
maio

Até fim de maio

Montagem <la Comissão Interna do CBPF

- Viagem do Diretor do CBPF aos Estrdos Uni—
dos e França com visitas a Brookhaven e
Lure (Prof. Roberto Lobo)

Reunião com a comunidade científica para
criação de um grupo de estudo nacional para
n Projeto de Avaliação.

- Visita do Dr. Argus Moreira a França nor du
as semanas.

Agosto - Setembro - Dois tccnologos irão estagiar no exterior,
por 1 mGs, para levantamento detalhado das
dificuldades tecnológicas do Projeto.

Novembro - Reunião no CBPF com chefes de laboratórios
estrangeiros (Brookhaven, Lure, India ?) e
com o grupo de estudos.

Dezembro - Entrega do documento de viabilidade ao CNPq.
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5 ORÇAMENTO 82

Outros serviços e encargos

Passagens internacionais 3.000.000

Passagens nacionais 900.000

Diárias para consultores 2.100.000

Gastos com pMicações e bibliografias 500.000

6.500.000

Despesas variáveis

Diárias 1.000.000

Remuneração de serviços pessoais

Serviços de secretaria 1.500.000

T 0 T A L 9.000.000

6 APÊNDICE I

6.1 Radiação Sincrotrônica e suas Aplicações

6.1.1 Histórico

A cada avanço na geração e utilização da radiação eletromagné-
tica tem correspondido significativos progressos na Ciência e na
Tecnologia. Os impactos resultantes da invenção do telescópio,
da descoberta dos raios-X e do desenvolvimento do laser atestam
esse fato. No decorrer da década passada, testemunhamos um outro
salto de enorme magnitude, a chamada radiação sincrotrônica ^ que
evoluiu como um poderoso instrumento de nesquisa em amplas áreas
de aplicações cientificas e tecnológicas.

A radiação eletromagnética que resulta da aceleração de partí-
culas carregadas é, normalmente, um produto indesejado nos acele-
radores de elétrons.

Essa radiação, denominada radiação sincrotiCnica, constitui um
fator limitativo da energia final de tais aceleradores. As pro-
priedades^dessa radiação, entretanto, a tornam fonte ideal e, atu
almente, única, de radiação eletromagnética cobrindo um amplo es-
pectro que vai do rai^s-X ao infravermelho com intensidade difi—
cilmente obtida por outros meios.
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As principais características da radiação sincrotrônica já e-
ram conhecidas desde 1912, quando G.A. Schott sistematizou-as no
trabalho "Electromagnetic radiation and the mechanical reactions
from it". Antes da segunda guerra mundial, D. Kerst e R. Serber
Calcularam o limite que a radiação impunha ã energia máxima dos
elétrons num betatron.

Na década de 40 J. Schwinger, Ivanenko e Pomeranchunck esta-
beleceram de modo independente e definitivo, a teoria da radiação
sincrotrônica.

Experimentalmente, a radiação foi observada pela primeira vez
por J. Blewett num acelerador do Laboratório da General Eletric,
em 1946. Em 1947 G. Elder observou a radiação visualmente e, um
ano depois, verificou as previsões teóricas em relação ao espec-
tro e polarização da radiação.

Em 1956, D. Tomboulian e P. Hartman demonstraram a grande efi-
cácia do acelerador de 320 MeV de Cornell como fonte de radiação
sincrotrônica na região ultra-violeta mas, apesar da importância
desse trabalho, não mais tiveram acesse ã maquina e não puderam
prosseguir em outras pesquisas. Em 1961, R. Madden e K. Codling
mediram as características espectrais na região de 10-100ev dos
gases nobres, usando o sincrotron do National Bureau of Standards,
EUA.

Em 1962, T. Sasaki iniciou no Japão, perto de Tóquio, nesqui-
sas utilizando radiação sincrotrônica no Institute for Nuclear
Studies, o que^o levou a criar o Grupo de Radiação Sincrotrônica
em 1965. Também, no DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) em
Hamburg, desde 1963 o grupo de R. Haensen iniciou pesquisassem Fí
sica de Sólidos utilizando esse mesmo tipo de radiação. Daí para
a frente muitos outros grupos se formaram.

Na década de 70 foram propostos os primeiros Laboratórios de
Radiação Sincrotrônicn, nao mais como subprodutos de aceleradores
já existenteSj mas especificamente para o uso da radiação sincro-
trônica em Ciência e Tecnolopia.

H de se prever que em futuro não muito distante, máquinas des-
se tipo serão produzidas para aplicações industriais.

Ainda que os anéis de armazenagem desses sistemas exijam uma
tecnologia avançada, eles não são extraordinariamente complexos
nem seus custos são particularmente altos, se os compararmos com
a escala de preços de outras máquinas produtoras de tecnolopia so
fisticada. "~

6.1.2 Características

A eletrodinâmica relativista permite o cálculo de todas as ca-
racterísticas da radiação eletromagnética produzidas por um elé-
tron em órbita circular, a partir do conhecimento da energia do
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elétron e do raio ào orbita. As características mais importantes
desta radiação sao:

3) Emissão focnlizíida no plano da órbita

Para uma orbita raii?. plano horizontal se tem feixes corres
pondentes a todas as tanpentes, sendo a divereência vertT
cal da ordem de 10~3 radianos, ou seja, da ordem da diver
gência da emissão laser.

b) Radiação branca

O espectro de emissão 5 contínuo com um máximo para um
comprimento de onda m proporcional a R/E? onde R 5 c rá-
dio da órbita e E a energia do elétron. As diversas fori
tes construídas ate o presente nodem ser classificadas em
dois tipos: i) de "altas energias"; e, ii) de "enerpi-
as intermediárias". As fontes com elétrons de "altas e-
nergias" (E=2 GcV) produzem um esnectro com X m = 1 A e
as de "energias intermediárias" (E 500 MeV), comAm=20 A
O espectro da fonte (i) vai desde o infravermelho até a
radiação e o da (ii) do infravermelho até os raios-X "bran
dos".

c) Radiação de alta intensidade

Um elétron de 500 MeV numa órbita cio lm irradia aproximada
mente 14 KeV por volti e um de 1.8 GeV de 4m aproximada—
mente 250 KoV. Esta característica da radiação, e a ca-
racterística (n), permitem a nbtencã<"> de feixes colimados
de intensi'.inãw Ja ordem de 103 vezes a intensidade das
fontes conveneinn.iis, na repião dos raios-X e ultraviole-
tas do espectro.

d) Radiação polarizada

A radiação é quase totalmente polarizada no plano da
ta do elétron.

e) Possibilidade de ampliação do espectro

Na equação ^m^R/E 3, R corresponde ao raio de curvatu-
ra local da órbita. Podem-se incluir nos anéis de armaz£
namento, dispositivos magnéticos chamados^"wigplers", que
produzam ondulações localizadas da trajetória de_eletrons
numa rupião da órbita. Isso produz uma diminuição local
do raio R, sem alterar o espectro produzido no anel. Es-
te dispositivo permite ampliar o esnectro para comprimen-
tos de ondas menores nos anéis de armazenamento que utili
zam elétrons de "enerpias intermediárias". Este método è*
muito mais simples e permite obter um espectro bem amplo,
que atinpirá a repião dos raios-X utilizáveis em alpumas
técnicas çristaloprãficas, a partir de anéis de "enerpia
intermediária", que são de custo bem inferior.
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6.1.3 Aplicações

6.1.3.1 Espectroscopia de raios-X (Cristalografia e EXAFS)

0 conjunto^de características citadas acima ncrmiteir estudos
que são imnossíveis coir outras técnicas. Fenômenos estruturais
cinéticos que ocorrem em tempos da ordem de sepundos nodem ser eŝ
tudados com radiação de sincrotron, já aue r»odem ser obtidos dia-
gramas de difração em tempos de até 10-3 segundos.

Estruturas de soluções sólidas com átomos vizinhos na tabela
periódica podem ser aporá estudadas utilizando-se o efeito de es-
palhamento anômalo (isso ê possibilitado nelo caráter contínuo do
espectro).

A diminuição dos tempos necessários para a obtenção de diaprâ
mas de proteínas cristalizadas permitirá o estudo de muitos tipos
que não resistem aos tempos envolvidos em experiências utilizando
-se fontes convencionais.

Grande ênfase esta sendo dada a técnica Je EXAFS (Extended
X-Raŷ  Absorption Fine Structure), a qual ncrmite o estudo preciso
do número de coordenação, natureza e distância de primeiros vizi-
nhos de átomos de impurezas em sólidos cristalinos e amorfos. Po-
de-se fazer este mesmo estudo na superfície dos materiais. Esta
última Dossibilidade 5 de enorme importância no estudo de catali-
zadores.

0 estudo de superfícies mediante técnicas de difração e EXAFS
é uma das mais promissoras aplicações da radiação de sincrotron.
0 conhecimento da estrura das superfícies ê fundamental rara se
entender os fenômenos Je corrosão, cataiização heteropênea, pro—
priedades eletrônicas de interfases, absorção química, segrepação
de elementos em superfícies e interdifusão em ligas. 0 estudo de
superfícies, possíveis até o presente somente com elétrons, elé-
trons, pode ser realizado com resolução bem superior utilizando—
-se radiação de sincrotron.

Muitas propriedades físicas e químicas dos sólidos (resistivi
dade elétrica, resistência mecânica, mipTacão de impurezas, etc.J
são especialmente sensíveis aos defeitos puntuais. Estes defei—
tos produzem espalhamento difuso de raio-X extremamente fraco na-
ra ser detectado mediante fontes convencionais. Esta área repre-
senta um campo praticamente virpem no qunl a radiação do sincro—
tron já está contribuindo significativamente. A^associação das
técnicas de espalhamento difuso e EXAFS permitirá estabelecer e
levantar eventuais ambigüidades nos modelos estruturais que foram
propostos nara os defeitos puntuais.

Radiação sincrotron é um instrumento ideal nara investigação
de estruturas biológicas usando difração nor cristal e _ técnicas
de dispersão a baixo Snp.ulo. Um pran.íe número de substâncias bio
lógicas importantes não foram investigadas ctruturalmente seja
porque não podiam ser obtidas nela fonm cristalina ou nelo fato
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de não se produzirem cristais do tamanho suficiente. A radiarão
sincrotron com sua brilhância elevada aumenta consideravelmente o
número de substâncias acessíveis a investigações estruturais, e
experiências de difracãc nodem ser levadas a cabo, usando cris-
tais tão diminutos quanto os de 50 microns de dimensões.

A brilhãncia elevada da fonte e a colimação elevada do feixe
permitirão também, ultrapassar os problemas de baixa resolução en
contrados no estudo da organização espacial e flutuações de densT
dade em macromoléculas biológicas não cristalinas, tais como o
músculo e as fibras. As vantagens conseqüentes a alta intensida-
de permitirão interessantes experimentos de natureza dinâmica em
escala de tempo sipnificantes para a Biolopia. Além do mais, a
natureza contínua do espectro aumentou dramaticamente a capacida-
de da técnica de dispersão anômala para determinação de fase e p£
ra o estudo de variações de contraste.

6.1.3.2 Esoectrosconia ultravioleta

Devido ao caráter contínuo e intenso do esnectro na repião ul̂
travioleta muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para o estu
do de átomos e moléculas para as quais não existiam fontes de ra-
diação com energias correspondentes ã energias de excitação. 0
estudo da evolução de átomos e moléculas em função do tipo de ex-
citação, dá informações importantes e impossíveis, em muitos ca-
sos, de se obter sem este tipo .'e fonte.

A excitação de um sólido mediante radiação conduz à emissão
de fotons, eíetrons e íons ou átomos. 0 estudo dos diferentes
produtos corTcsfjondc a cspcctroscopia ótica, de fotoemissão e de-
sorpção iônica ou atômica fetocstimulada, respectivamente. Para o
estudo da estrutura eletrônica dos sólidos e de suas superfícies,
a radiação de sincrotron o uma fonte importante. Ela permite de-
terminar diretamente, mediante técnicas de fotoemissão, as fun-
ções de dispersão E(K) para as bandas de Valencia do volume dos
sólidos e também, para as bandas bidimensionais dos estados surer
ficiais. Isto não seria possível se não se contasse com uma fon-
te intensa e de esnectro contínuo.

Os estudos de desomção (emissão) fotoestimulada começaram so_
mente apossa disnonibilidade de fontes de radiação de sincrotron.
Com esta técnica, atualmente, é possível se^determinar as distri-
buições de enerpia, de massa e anpular dos íons emitidos. Obvia-
mente esta técnica constiui uma sonda para a determinação de espê
cies adscrbidas e para o estudo de composição e reações químicas
de superfície.

6.1.3.3 Tecnologia

Industrialmente utilizam-se na atualidade fontes laser e masca
ras apropriadas para prodjzir circuitos miniaturizados em cris-
tais simicondutores (litorrafia). Os efeitos de difração limitam
a aproximadamente 1 o tamanho mínimo dos elementos fabricados nor
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este método. Em experiências de litografia, nas quais substituem
-se o laser por radiação X de sincrotron, obtiveram-se resoluções
da ordem de 100 A. Esta aplicação é de tal importância que ela
se constituiu na razão que decidiu a construção de uma fonte des-
te tipo em Berlim. Este tino de aplicação noderã ter no futuro
um caráter industrial, cogitando-se da ncssibilidade de se dispor
de fontes de radiação de sincrotron parn serem utilizadas exclus^
vãmente na fabricação de componentes eletrônicos miniaturizados
(circuitos integrados).

Devido aos raios-X tor associadas arestas de absorção bem pr£
nunciadas, variando o comprimento de onda, podem se fazer "trans-
parentes" ou "absorventes" diferentes elementos químicos. Fo-
ram já obtidas, usando esse método, radiografias (eu microprafias)
com resolução da ordem de 100 A, em alguns sepundos. Este cam-
po será ampliado mediante o uso de técnicas tomogrãficas, já_ de-
senvolvidas para fontes convencionais, que permitem a obtenção de
radiografias de regiões bidimensionais para diversas ^rofundida—
des, conduzindo a uma informação tridimensional. A alta intensi-
dade do feixe associada ã possibilidade de variação contínua do
comprimento de onda utilizado, são elementos que permitem esperar
aplicações de importância em microscopia de raio-X e, também, em
radiologia.

Um feixede elétrons irradiando num campo magnético é um efi-
ciente "F-idrão" de luminosidade. Medições nrecisas de enereia,
corrente e campo magnético permitirão a calibração de detetores
num amplo range de energia. Como importante aplicação das fontes
de radiação de sincrotron em Metrologia cogitr.-se no estabeleci—
mento^de um "Padrão" absoluto de luminosidade que noderia ser
incluído no atual sistema de medidas.
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7 APÊNDICE II

Fontes de radiação sincrotrônica nos diversos países



TatJic 1

StoraQB Ring Synchrotron Radiation Scursss In tha Jcrld8

Machine, location E I
(GeU)

R
(m)

A. In pperotlon

VEPP-'»
ftiavoelblrak, USSR

ooais
Hamburg, Germany

SPEArt
Stanford, US

VtPP«3
Kovosibirak, USSR

OCI

Orsav, Franc»

AOOM

Fraacatl, Italy

WEPP-2M
Novosibirsk, USSR

ACQ
Orsay,- Franca

7
«•.5

2.2
5.0

2.25

10

300
50

300
100

(10)
(35)

16.5
(1S.S)

12.1

12.7

i»3.1
(10.?^

22.9

2.20
H.l

ica 6.15

1.8

1.5

0.67

500

6Q

100

•5.0

(2.8)

1.22

3.63

1.5

(2.7)

0,51*

i n i t i a l otif>r.iwi,3n uc M.5 ùeV
(Trun 3-ku wUj.jiur pert of magnat
lfi t t ica)

(co l i id l rg fceafi current, i i n l t a )

operation to 3 ôa'7 13 pos:;lnle
(frail 35-kû uiggler plnnned)

bynciirotran raoiation lines in
construction

(2.7) (from 18-kS wlgglar planned)

0.5«. 100 1.1 0.32 Dedicated



Table 1 (contd.)

Machinet location E R
(m)

« mtm m m

I.

€ c Remarks

fling
Tokyo, Japan O.M) 250

TAfcTAUISI
, US

SURF I I
Washington, DC, US

IN-1QU

Kar'Khov, USSR

PETRA
Hamburg, Germany

PEP
Stanford, US

CCSR
Cornai1, US

a, in construction

PHOTON FACTORY
Tsukuba,- Japan
1981

0.25

200

25

1.1 0.130 Oedlcatad

O.'-'» Q.Q<4Ô Oadicated

0.8'» 0,036 Oedicated

0,10

18 '
15
10

18
15
10
12

a

25

18
80
50

10
55
35

100
50

0.5C

192

165.5

(23.6)

32.5
32.5

o.oai»

57.<»
39.0
11.6

78
U5.2

(163)

35
*»•«•

Variable Energy;
Oparational (?) *

Variable energy;
Operational (?)

(frora 17-kG uigglsr part of PEP
lattice)

Variable Enerçy Synchrotron
facility planned

2.5 500 8,33 <»,16 Dedicated (10 k3)
(1,67) (20.5) (for a 50 kG wigglar)



Table 1 (conte).)

Machine, location E
(GeV) (xeS)

NSLS I
Srookhavcn National Lah, US
1981

NSLS II
drookheven National Labt US
1981

SRS
Dareabury, UK
1980

ALLAOXN
Wisconsin,- US
1980

ôessv
aerlin, Ueat Germany
1962

C. proposed

PAMPUS
Amsterdam, Netherlands

ERSINE
Yerevan, USSR

IPP

Moscow,

0.70 500

2.5 500

2,0 500

1,0 500

0.80 500

1.5 SOO

2.5 500

1.35 100

1.90 O.M] Dedicated

8,17 • k.Z Dedicated
(1.67) (20.5) (for a 50 kG uiggler)

5.55 3,2 Dedicated
(1.33) (13.3) (from 50 kG uiggler planned)

nou operational

Z,oa 1.07 Dedicated

1.83 0.62 Dedicated; industrial usa planned

(t.l? 1*80 Dedicated (2 GeV operation possible)

5.21 6.67 Dedicated

2.5 2.2 Dedicated (2 GeV also considered)



"able 1 (contd.)

Machine, location E
.(GeV) Cm)

Remarks

CSRL
Canada
Electrotechnlcel Lab
Tokyo, Japan

1.2
0.6

100
100

3,1
2.0

1.33
0.ZI*

Dscicated
Ocaicatad

a UiJnlck and Blenenstock, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. (1373) J28t- <«3.
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8 APÊNDICE III

Estimativa do custo total de dois projetos de radiação
sincrotrônica: França e Estados Unidos

a) SUPERACO na França - Custo estimado em cerca de 10
milhões de dólares

b) BROOKHAVEN nos Estados Unidos, segundo documento
da Comissão de Energia Atômica da índia - Custo eí>
timado em cerca de 17 milhões de dólares. ""
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4. COUT DU PROJET ET MAI» - — • — *

Hypothèses :

Chacun des groupes participant â l'établissement de ce rapport a

travaille1 dans l'optique où il auri.it â réaliser pour le compte de soo pro-

pre Laboratoire le ou les sous-cnsi-mblos dont il a eu 1* responsabilité

de l'évaluation, en tenant donc compte de moyens existants» soit & 1*IN2?3»

soit au CEA en l'occurrence. A titre d'exemple, on suppose la mise 1 dis-

position de moyens de mesure des éléments magnétiques ou encore d'une sta-

tion de traitement de surface pour la préparation des éléments de la chaar*

bre ft vide.

Cependant, comme dans tout projet déjà réalisé pour le compte de

l'Il»2P3 ou du CEA» un certain nombre d'opérations ont pris en compte un

apport de main d'eouvre extérieure (interconnexions de puissance et bas

signaux, dessins et câblages de circuits, travaux de plomberie pour le

refroidissement, . . . ) .

Enfin, dans un certain nombre de cas, des éléments de rechange ont

été prévus dès le départ (bobines d'aimants, inflecteur et alimentation*

des perturbateurs, . . * ) .

Une évaluation détaillée et par poste des divers sous-ensembles .est

présentée ei-dessous. Les prix sont donnés T.T.C.

»
4.1 «nie civil

Suite ft une première étude d'implantation, 1'estimatif qui suit •

été demandé ft une société spécialisée. Quelques correctifs ont Ctf ensuit*

•pportés. Les prix s'établissent comme suit :

- Terrassements en déblai, démolitions d'ouvrsges
en béton armé, démolition de couvertures et char-
pentes métalliques, protection du bsll linac
durant les travaux : I 300 kf

- Fondations par pieux forés, semelles, longrines,

et plancher, voile de protection . . 2 650 kF

- Blindage' anneau et transport, supports des aimants 1 400 fcf

- Modifications diverses 250 kf
* Charpente métallique, couverture en bacs acier,

isolation, étanchéité, bardages, serrurerie»
travaux de modifications intérieures, pont
roulant 10 t 2 610 k*

* LABORATOIRE FOUR L» UTILISATION DU RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE.
Project Super ACO. Ortay, LURE, 1981. p. 34-41.
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Eclairage, alimentation force, chauffage,
peinture I 200 kF

Bâtiment : . salle sous-station et alimentations
415 m2, poutre roulante ! t,
dalles transformateurs

. nivenu supérieur 415 m comprenant
salle de contrôle, annexes ordinateur
et auxiliaii

Bâtiment refroidissement

ps, bureaux.

TOTAL (H.T.)

2

12

760

500

670

kF

kF

kF

TOTAL (T.T.C.) 14 900 kF

ÏPJÔL.2I2§BAL (+ 6 Z honoraires architectes) 1 W 9 4 J Ç F

4.2 Eléments magnétiques

L'estimation a été faite pour des éléments magnétiques monoblocs,

en acier bas carbone, moulé ou forgé et en supposant un découpage en

trois postes :

- fourniture des ébauches des culasses et pôles,

- usinage et finition des culasses et pôles,

- fabrication der. bobines principales et de correction.

Cette méthode assure de meilleurs prix et permet une ventilation

budgétaire dans le temps. L'estimatif s'établit comme suit ;

a) Anneau

- 8 dipôlet l 4 000 kF

- 32 quadrupSles 3 200 kF

- 12 sextupSles 900 kF

- Supports 1 250 kF

t

TOTAL (T.T.C.) 9 350 kF
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b) Transport

- 4 dipSles 2 000 kF

- II quadrupoles 1 100 kF

- Supports • 500 kF
t

TOTAL (T.T.C.) 3 6C0 kF

II faut également inclure une rechange de bobines pour dipSles et

quadrupôles, estimée à 500 kF, et le prix des correcteurs estimé â 400 kF.

Le total general (T.T.C.) s'établit donc I ... 13 850 kF

A.3 Alimentations de puissance

On a cherché 3 standardiser les alimentations de caractéristiques

proches et l'on arrive au tableau suivant :

- 1 alimentation 300 V - 1000 A 600 kF

- 1 " J60 V - 700 A 370 kF

- 4 " 120 V - 700 A I 200 kF

- 2 " 30 V - 70C A 300 kF

- 7 " 15 V - 700 A 840 kF

- I M 20 V - 180 A . A 35 kF

- 1 " 10 V - 180 A ; 25 kF

- Alimentations de correcteurs , 330 kF

TOTAL ÍT.T.C.) 3 700 kF

4.4 Système ultra-vide

La fabrication des cavités RF fait S la fois partie du système ultra-

vide et du système RF. On a choisi de faire figurer le prix des cavités

dans cette rubrique. La décomposition de l'ensemble fait apparaître 1'im-

portance de certains postes, celui des vanne* en particulier.

L'estimatif s'établit comme suit.
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- Chambre à vide 962 kF

- Potnpage 715 kF

- Vannes 820 kF

- Cavíté 100 MHz 1 053 kF

- Cavité 500 MHz 470 kF

- Mesure des pressiona 375 kF

- System* d'etuvage 256 kF

- Essaís en laboratoíre et divers 588 kF

TOTAL ÇT.T.C.) 5 250 kF

(arrondi.)

4.5 Systdme RF

100 MHz 500 MHz

- Alimentations die puissance 500 kF 400 kF

- Amplis de puissance 130 kF 350 kF

- Comande, controles* asservissements 700 kF 670 kF

- Bydraulique 70 kF 70 kF

- Interconnexions 30 kF 30 kF

- Appareillage de roesure existant ' 500 kF

TOTAL (T.T.fc.)l 430 kF 2 020 kF

TOTAL GENERAL 3 450
• c w vi --. M * sr ar *=« » * » E-- a SK aw

Ce po«Cê cooprend une sotrane de 0,9 MF de main d'ocuvre cxtír íeure

(cSblagu).
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4.6 Elements pulses T Synchronisation

a) ZnflÇçteurs : on comptera certains elements de rechange dans l'esti-

matif, afin d'assurer une maintenance ã intervention rapide.

- Aimant (mecanique • circuit roagnétique) 125 kF

- Alimentation continue ' 110 kF

- Formeur d'impulsions 100 kF

- Electronique 100 kF

TOTAL (T.T.C.) 435 kF**

b) P^rturbateurs (2 elements + 1 element de rechange)

- Aimants (mécanique et ferrites)

- Alimentation THT

- Formeurs d'impulsions

- Electronique

TOTAL (T.T.C.) 970 kF**'

c) Gênérateur d'impulsions, pilotes, hachage du faisceau linac

L'ensemble totalise : 240 kF

250

200

440

80

kF

kF

kF

kF

70 kF

TOTAL GENERAL 1 715 kF

4.7 Transport

Ce chapitre comporte tous les elements hors aimants, quadrupdles et

supports déjà comptés au paragraphe 4.2.

- la modification des poles des 3 aimants 28*. . . 60 kF

- la chambre â vide, pompage et tnesure 375 kF

- 1 fente d'analyse, I collimateur, 1 fcran mobile 130 kF

- cameras d'observation, iiusureur de com ant et
interconnexions 135 kF

TOTAL (T.T.C.) 700 kF
*r s? sr -s rz ar =

») Ce poste conporte 100 kF de main d'oeuvre pxtcrieure de dessin et
câb1age.

•*) Ce posto comport< r^taler^nt 100 kF dc main d'otiuvre.



25.

4.8 Refroidissomnnt

II comprend les fl'monts suivants :

- J tour de réfrigération (1500 kW) et son assise 262 kF

- pompes primaires, ponpns secondaires, échangeur 192 kF

- groupe de traitement d'oau ' 100 kF

- vannes de régulation, air comprimé H O kF

- armoire de coirninnde et câbles 200 kF

- tuyauterie inox, robinetterie, tableaux de distri-
bution, flexibles, supports . 335 kF

- nain d'oeuvre 275 kF

TOTAL ÍT.T.C.) 1 474 kF

4.9 Sous-station électrique et câblage de puissance

Après récapitulation, l'estimatif est le suivant :

- travaux en galerie 122 kF

- poste 15 kV 1 303 kF

- câbles basse tension 1 012 kF

- matériel (y compris protections et signalisation) 618 kF

- nain d'oeuvre et divers . 917 kF

1 TOTAL fr.T.Ç.) 3 972 kF

4.10 Pilotage

Ce chapitre couvre la partie informatique seulement et se décompose

de la façon suivante :

- calculateur et périphériques 600 kF

- électronique CAMAC 1 200 kF

- interfaces capteurs 1 400 kF

- T.V. • visus 500 kF

TOTAL ÍT.T.C.) 2 700 kF
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L'estimatif est le suivant :

mesure de l'orbite fermée 200 kF

mesure dos nombres d'onde 150 kF

tore de mesure du courant moyen 50 kF

observation optique du faisceau . . . . 150 kF

analyseurs d<? spoitre 200 kF

mesure de longueur 150 kF

oscilloscopes et divers 100 kF

TOTAL ÍT.T.C.) I 000 kF

**12 Salle de contrôle et câblage bas niveau

Ce chapitre n'a pas encore fait l'objet d'une étude approfondie par

manque de temps. Aussi c'est une somme globale évaluée sur la base de 1'

"expérience" qui est avancée, soit 1 MF et 2 KF respectivement.

TOTAL ÍT.T.C.) 3 000 kF

4.13 Alignement

L'alignement de Super-ACO et de son transport a été {value 2 0,25 MF»

Cependant on a prévu â ce chapitre le réalignement du linac et de DCI ren-

du nécessaire par l'enlèvement de 12 000 m3 de terre, soit également 0,25 MF.

TOTAL ÍT.T.C.) 500 kF

4.14 Sécurité radiations

Trois chaînes de mesure y et neutrons à poste fixe et divers systèmes

de pneumatiques de verrouillage, d'arrêts d'urgence, de clignotants, ...»

sont prévus dont l'ensemble se monte â :

TOTAL ÍT.T.C.) 300 kF
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Rêcagitulatif :

Génie civil

Elements nngnétiques

Alimentations t

Vide

Radi ofréquence

Elements pulses - Synchro.

Transport

Refroidissement

Sous-station puissance
et cSblage

(MP)

15,8

13,85

3,7

5,25

3,45

1.72

0,7

1,48

3,97

Pilotage 3,7

Electronique tnesure 1,0

Salle de controle et signaux 3,0

Alignfment 0,5

Sécurité radiations 0,3

Prix Janvier 1981
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Table 5 *

Eoat Structure of NSLS

. NSLS Coat In
crorea of Rs.

Pre-injector Llnac 100 KeV (Reconditioning) , 0.11*

BESSY Microtron 20 MeV 0.100

MIcrotron 100 MeV 0.182

Booster Ring Hagneta 0.256

Booster Ring Magnets Pnuer Supplies 0.083

VUV Ring Magnets 0.371

VUV Ring Magnets Power Supplies 0.116

X-ray Ring Magnets 1.1*5

X-ray Ring Magneta Power Supplies 0.268

J-hliggler Magnets 0.601

2 Undulstors 0.605

Vacuum Systems Booster 0.066

Vacuum Systems VUV Ring 0.359

Vacuum Systems X-ray Ring O.*5Z

Control,- Computers,- Associated Equipment,- Shield,- Survey,- I
Power,- Beam diagnostics,* Seeurityf Communication,- I 2.008
Protection/ Hlscelleneooa ; |

Instrumentation for 12 B e n lines 1.1*0

Beam Transports • Llnac-Booster 0.110

Booster - VUV storege transfer,- Dump . 0.318

Booster - X-ray Transfer Dump 0.291

R.F. Booster 0.0*9

R.F. VUV • 0.133

R.F. X-raya 0#*33

* BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY. Proposal for a national syn-
chroton light source. Upton, Brookhaven National Laboratory,
1977
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Table.5 (cnntd,),

Item

Cost without Building nnd mnn

Manpower at American P

Building

Contingency

E5LS Cost
crores of

9.H6

1.901

5.680

0.081

In
Rs.

Grand Total In Croreg Ra» 17.008



9 APÊNDICE IV

Diagrama da instalação de radiação sincrotrônica do
BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY.

Utilizando um acelerador linear de elétrons e um
"booster, dois anéis são construídos, um pnra radiação
X e outro para a parte do ultravioleta.
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