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RESUMO 

Na decada de 80 houve um aumento na utilização de isótopos estáveis em física nuclear, medí~ 
cina nuclear, ciências biomédicas; geociências etc e, as previsões indicam para um q-escimento 
no consumo destes isótopos nas próximas decadas. Dentro deste quadro, nnvos métodos de 
separação isotópka foram propostos e desenvolvidos, entre eles, a centrífuga de plasma .iniciada 
por arco no vácuo. Este trabalho mostra os resultados experimentais obtidos na centrífuga. de 
plasma iniciada por arco no vácuo desenvolvida no LAP fINPE desde 1981. Inicialmente é feita. 
wne descr1São da descarga em arco no vácuo) que é a fonte de plasma desta centrífuga e1 com 
as medidas realizadas, uma caracleriz.ação completa do plasma pode ser obtida. Os resultados 
teóricos obtidos de um modelo de fluido para a coluna de plasma em :rotação são comparados com 
os obtidos experimentalmente e, algumas limitações deste separador isotópico sio mencionadas. 
Os efeitos de gases residuais nos parâmetros do plasma desta centmuga foram estudados C1 os 
resultados mostraram que o melhor desempenho deste separador ocorre na ausência de gases na 
câmara de vácuo. Dos resultados experimentais obtidos foi feito um estudo comparativo entre 
os diferentes métodos de separat;ão isotópic:a e, observações conclusivAS foram possíveis sobre li 
viabilidade de uma centrífuga de plasma iniciada por- arco no vácuo como um dispositivo para 
a sepa:r~ê.o de isótopos estáveis. 



ABSTRACT 

In the 80's, an lncrease in the utllization of stable isotop.es in the nuclear physlcs, nuclear 
medicine, biomedica} sciençe, geoscience has heen observed. The previslons indicate that the 
consumption or these isotopes in the carIy futute will be even hlgher. Within this pieture 
new methods of lsotope separation were ptoposed and developed, among them, the vacuum 
are plasma eentrifuge. This work shQWS the experimental results obtained in the vacuum are 
plasma eentrifuge developed at LAPIINPE smee 1981. InitiaJ1y we describe the 'Vacuum are 
discha..rge which 18 the plasma source in this device, The measurements pedormed províde a 
full charaderízation ar the plasma, The experimental results were compared wíth tbat ones 
expeded using an MHD model for a rotating plasmá çolumn. The llmitations af tms isotopk 
separata!' are discussed. The effects of residual gases in the plasma parameters cf the vacu1l.Ol 
ate pl~ma centrüu~ were studied and the results shown that tbe best performance occurs in 
the absenee of gases in the: vacnUnt chamber. The experimentai results obtained were used 
to make a comparl1tive study between different methods o{ isotope separation and conclusive 
temarks were aclüeved about the viabllity of a vacuum are plasma centrifuge as a device fo.t 
stable isotope separation. 
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CAPÍTULO 1 

-INTRODUÇAO 

Neste trabalho é dado continuidade ao estudo da sepaxaeão isot6pica numa centrífuga de plasma 

iniciada por arco no vácuo, experimento este que teve inicio em 1981 DO Laborat6rio Associado 

de Plasma. do Instituto Nacional de Pe$quisas Espa.ciais. 

Embora plasmas em rotação apresentem muitos fenônemos interessantes [1*5] (como por exem

pIo.: ondas de deriva) efeitos devido à força de Coriolis, e etc.), (om aplicações espaciais, os 

experimentos em laboratório tem dado atenção especial à separação isotópica. e esta é a ênfase 

dada ao presente trabalho. 

Atualmente há um eresclmento no uso de isótopos em áreas tais como~ energia nuclear, agri

cultura, medicina nuclear, ciências biomédicas, química, física nuclear e etc. Com relação à 

geração de energia, utiliza-se o isótopo urâ.nicr235 enriquecido a 2-3% com consumo de centenas 

a milhares de toneladas por ano. Cumo exemplo, uma usina nuclear de lOOOMW (6,6 TWhjanot 

aproximadamente a energia consumida por Paris em um ano)t consumirá 27 toneladas de urânio 

(2-3% de enriquecimento, reator PWR ) nu 160 tonela.das de urânio natural. Difusão gasosa, 

no passado, et presentemente, ocorrendo um aumento na utilização da centrífuga mecânica (ou 

gasosa), são os métodos oonv!rcialmente usados para a obtélição do urànio-235 enriquecidQ, 

Um quadro completamente diferente é apresentado no uso de ísótopos estáveis na área de 

pesquisa. Neste caso há mais de 200 isótopos utilizados com quantidades variando de a1gu~ 

mas mg a milhares de mg com aplicações muito varia.das, tomando impossível sintetizá·las em 

poucas: linhas [6). Estes isótopos são obtidos a um custo elevado em aparelhos cham.ado5 Ca~ 
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lutrons, no Oak lüdge National Laborato;ry. De particular inte;resse são as pesquisas em medicina 

nuclearIciências biomédicas, onde o desenvolvimento de um tratamento ou medicamento de uso 

corrente terá tun grande retorno social e financeiro. Havendo um crescimento no consumo de 

isótopos estáveis ocorrerá uma procura a novos métodos de separação iSQt6pica de <:ustos mais 

baixos. 

Com o objetivo de se introduzir alguns parâmetros e de se descrever os princípios físicos de 

fundonamento} e assim como cliscutir suas limitações, sete métodos de separação de isótopos 

serão analisados resumidamente1 a saber: centrífuga mecânica, difusão gasosa, laser, ressonância 

íon cidotrônka, calutrons, centrífuga de plasma e centrífuga de plasma iniciada por arto no 

vácuo. 

1.1 Centrífuga mecânica 

oprincípio de funcionamento de uma centrífuga mecânica é como segue. Inicialmente os isótopos 

numa. forma gasosa (por exemplo: gás UFafl35UFa,2:J.8UFs])1 a uma pressão da ordem de 100 

Torr ( densidade 1023 _1024m-3), estão contidos em um cilindro de raio típico"" O,lm e cerca 

de 1m de comprimento! como mostrado na Figura 1.1. O cilindrO' é <:010000 em rotação ao 

udor do ,seu eixo com velocidade angular w, e, asslln j forças viscosas colocam O gás dentro do 

cilindro em rotação. A força. centrífuga faz com que as espécies mais pesadas se desloquem para 

a periferia do cilindro, ocorrendo então, uma separação dos: isótopos na direção radial. 

Para uma mistura isotérmica de dois isótopos, com densidades 111» nz; massas MIl Mz e tem

peratura. T,o movimento do gás no estado estadQuário é útna rotação de corpo rlgido, com 

componentes de velocidades U r = 0, u"" = wr e u.: !!:;' 0, e as equações que descrevem o sistema 

são a equ~ão de estado e o componente radial da equação de movimento, dadas por 

Pi njkBT (l.I) 
ti . ,

PJ = njMjw r, (1.2)
dr 
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Figura 1.1. ESqU<ml8 da éentrifuga mecânica.. 

onde p é ao pressão, w a velocidade angular e k8 a constante de Boltzmann ( j:= 1,2 ). 

Substituindo (1.1) em (1.2) obtém·,e 

dnj Mj 2d 
--~ --w r r (1.3)
nj kfJT 

Integrando (1.3) entre n eixo (r:;:: O) e a parede (f' =. R) resulta em 

n;(1!) M'w'1!' 
-- ..p[ J J (1.4)nj(O) - lU. "., 

o is6topo mais pesado é. assim, mais abundante para raios maiores, como mostrado esquemati~ 

camente na Figura 1.2. 

o fator de sepatasão, a , é definido por 

(n.tn,)R [ ,(cÀ;.:f!.,l-.,;:M:;;,l;::w-,'R::..' J a = =. e%p,- (1.5)
(n./n,). 2kBT 
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Figura 1.2. Perfil radial da densidade dos isótopos numa centrífuga gasosa. 

Obtendo-se alta velocidade periférica (~:::: wR) e baixa temperatura o fator de separação será 

alto. A temperatura típica. dos gases na centrífuga meeãnica é 310K (0,03 eV). A velocidade 

perlfêriça. está limitada. pela resistênda mecãniea do material utilizado na. construção da ç,âmara 

cilindrica. Para ver o problema daresistênciameeãniea. do material émelhor r~eserever a equação 

(1.4) em termos da pressão no eixo e na periferia tendo-se então 

p;(R) M·w'R' 
-~- ••p[ , J (1.6)Pj(O) - "L i'p 

A Tabela 1.1 apresenta. os valores obtidos da razão p;(R)/pj(O) e do fator de separação, para 

diferentes velocidades periférica, para o gás UFtj. a 310K. 

A Tabela 1.2 apresenta dados para alguns materiais [1]. 

ObserVliHe da. Tabela 1.2 a existência de materiais que suportam altas velocidades periféricas, 

o que então :resultaria, em um fator de separação alto. A Tabela 1.1 mostra que nest~ ~o a 
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Tabela 1.1. Velocidade periférica, razão entre a pressão periférica e no eixo, e) o 
fator de se ara ão a Q ás UFs com T=310K 

Velocidade periférica (m/.f Razão PL R)/p,(O) '" 
400 5,5 x 1 1,0975 
500 2,5 X lO' 1,156 
600 41 6 X 1010 1,233 

3 x 1014700 	 a 1,32~I 

Tabela 1.2. Tensão de cisalhamento, densidade e: velocidade periférica máxima SU~ 
ara alguns mat.erlats Eort~~ 

I Material Ten,ão(10'Pa) IDen.idade (o/em') Veloc.Máxhn. (m/s) 
Kevlar 1500 1,3 1100 

Liga de Al 500 2,8 425 
Liga de Ti 900 . 4,6 440 

Fibra de Vidro 700 1,9 600 
Aço Alta Tensão 8,0 4551700 
Fibra de Carbono 1600 1,55 950 

diferença entre a pressão na periferia e no centro seria enarme. Este fato coloca pelo menos duas 

limitações, a saber: 

• 	 a enorme diferença de pressão pode levar o gás a. se cristalizar na periferia, e, assim, a 

eentrífuga mecãn1a está limitada a elementos que formam gases de alta pressão de vapor; 

• 	 esta diferença de pressão pode le\'al' o gás a estar em doÍs regimes diferentes (molecular e 

tUl'bulento), podendo então surgir instabilidades hidrodinâmicas. 

Estas limitações impUcam que a velocidade perüiria deve ser baixa. o que diminue 0;, A 

centrífuga gasosa tem a grande vantagem do fluxo molar ser grande, implicando em uma grande 

quantidade de material processado. Para se obter fator de separação alto, utilizam~se cen~ 

tenas ou até milhares (dependendo do enriquecimento desejado) de separadores em arranjos 

série/paralelo, signifiçando um elevado investimento de capital na implanta!tão de uma usina de 

enriquecimento isotópic:o. 

Uma vez que tI.m método de separação isotópiea tenha a sua comprovação científica, o próximo 

passo é provar sua viabilidade econõmica, eompatando~se com outros métodos já existentes. 

Para se fazer tal comparação é çomumente utilizada {principalmente para o enriquecimento do 
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urânio) a função valor definida por U=F.V(N) onde F é a razão temporal de fluxo molar de 

material e V(N) é o potencial separativo (N: íraSão molar do isótQPo)[7,cap.2]. A unidade de 

tal função é a unidade de trabalho separativo (SWU) com dimensão de massa; assim kgSWU 

é a. unidade usual. Para a centrífuga gasosa o valor má.x1mo para a função valor é dada pela 

expressão 

Umar = ipoD1(a _ly.t, (1.7) 

onde Pu = nM é a densidade, D o coefidente de difusão e l o comprimento do cilindro. 

A cómparação econômica entre dois ou mais met6dos de S(lparação é feita em termos da. razão 

potência consumida (k Wh) por unidade de trabalho separativo, onde se busca o menor valor para 

esta razão. Para a centrífuga gasosa tem-se'"" 250 kWhJkgSWU (para a separação do urânio). 

Embora esta ra:zão seja a mais comum) é possível encontrar na literatura outras comparações 

como por exemplo o consumo de energia (Joules) pata a realização da separação isot6plca. 

1.2 Difusão Gasosa 

Neste caso, o processo fisloo de separação se deve à diferença na. difusão através de um orifício 

por gases difetéIltes éonforme IDQstrado na. Figura 1.3. 

Se Pb for desprezáve1 o fa.tor de separação é dado por [7, cap.3j 

[M, 
(1.8)n=VM; 

Os seguintes resulta.dos sio obtidos para a: o:[238UF6?35UF6]:;;1~00429; a[22Ne,20Nc]=1,0488 e 

afIOAr,36Ar]=l,0541. Normalmente Pb não é desprezível (há. um refl.uxo), o que significa que o 

é menor que o obtido da expressão (1.8), por exemplo 0=1,002 para UF6 • O custo da difusão 

gasosa é - 2500 kWhjkgSWU, ou sl\ia, çerça de 10 vezes maior que o da éentrifuga mecânica. 
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Figura 1.3. Prindpio de funcionamento da difusão gasosa. 

1.3 Laser 

o principio de funcionamento é sintonizar a racllação coerente numa determinada transisão do 

espectro do elemento (ou alguma molécula do elemento) que se queira fazer a separação isotópica 

(por exemplo U atõmicO' ou a molécula UFa). No caso do urânio parece ser mais fácil utilizar 

o átomo do que a. molécula UFt;. O esquema pata o caso atômico está mostrado na Figura 

1.4. Um filamento de Ul'ãnio é aquecido a uma temperatura de '"" 2500K e, sobre I;) vapor de 

Ul'ânio assim produzido, incidem dois feixes de laser) sendo que um deles está bem sintonizado 

(excitação seletiva) numa das transições do 235U ao passo que o outro laser ioruza somente estes 

átomos já excitados. Os íons são então coletados numa placa coletora com polariza~ão negativa. 

As duas limitações deste processo $ão: 

• 	 se a densidade for alta haverá. muitas colisões entre os fOOlS o que degradará o enriqued~ 

mento e desse modo a densida.de deve ser mantida abaixo. de lOlBm -3 j 

• 	um laser que está sintonlzado para separar determinado isótopO' de um elementO' não estará 

apto para separar outro isótopo deste mesmo elemi'IDto e nem de outro elemento. 
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Figura 1.4. Esquema para separação isotópica utilizando laser, 

Apesar destas limitações há um grande investimento neste método já. que obtém·sé um alto 

enriquecimento a um baixo custo. 

1.4 Ressonância íon ciclotrônica 

A separação Be dá pela diferença no movimento de dois íons de massas rn} e m2 sujeitos a um 

campo magnético estático e uniforme na direção axial e, um. campo elétrico oscilante perpen~ 

dicular ao campo magnético corno. mostrado na Figura 1.5. É necessário ter alta uniformidade 

1018do campQ magnétioo} e por causa das colisões filltre os íons, a densidade é limitada a 1016_ 

m-3; mas o fator de separação é alto [8]. 

A Tabela 1.3 mostra alguns parâmetros de dois experimentos deste tipo de separador. 

Alguns efeitos coletivos do plasma (colisões, instabilidades, amortecimento Landau) limitam a 

operação deste méto.do de separas:ão. 
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Figura. 1.5. Principio de fun<:ionamento da ressonância íon ciclotronica. 

Tabela 1.3. Comparação entre dois experimentos utilizando ressonância ion~ 
clclot: 

, 

R •.. Ul;CIo 

PPM(TRW) ; Parâmetro I ERlC(CEA) 
2Bm=(T) 3 

!±lO-3±5 X 10-311.B/B , 
0,3 1"(m) 

L(m) 2 S 
",,,(GHz) , 10-18 28 

~1.5KW -100KW 
1017 _1018 

PWd 
1016 _10l8n(m-') 

T;(eV) 0,4-2,0 1-2 
Gás/Metal K:r)A:rIMo,Ni,Cr AI/Ni,Cu,U 

Metal Ca,Ba,Cd U,Pb,In 
133( Oa);8,5(B. );7.5( Cr) 20(Ni)" 
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Figura 1.6. Esquema de funcionamento do Calutron. 

1.5 Calutrons 

o princípio do Calutron (Calutron=California University Cyclotron) é o cíclótron, conforme 

mostrado na Fig. 1.6. 

Os íons produzidos na fonte S são acelerados e entram numa região entre duas peças de co'bn 

separadas por uma pequena distância. Este oonjunto está imerso num campo magnético pro

duzido por um eletro-imi tuja direção aponta para fora do plano da figura. Entre as duas peças 

de cobre é aplicado um campo elétrico oscilante com frequimcia Vo e, se o íon encontrar o campo 

elétrico sempre na condição de aceleração o seu raio de giro aumentará até o feixe ser extraído 

para um r'aio determinado. 

Para separação isotópica deve-set élltão, fazer oom que a frequência ciclotrônita do íon seja igual 

à írequência de oscilação do campo elétrico, 

qB 
IIc = Vo = 21rfflj (1.9) 

Somente o íon que estiver sintonizado será coletado. O feixe de íons obtido é de haixa intensidade 
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e o método é conveniente pata separar pequenas quantidades de material) çomo é o caso de 

isótopos estáveis usados em pesquisa. A Tabela 1.4 mostra a estimativa do consumo de energia 

para separar 19 de vanádio-50 por quatro métodos de separação isotópica, com o enriquecimento 

dado na tabela. 

Tabela IA. Consomo de energia para enriquecer 19 de vauádiow50 por quatro 
,odos rurerent 

Separador :-Consumode·Energia··[ynrlql.leomento (?'~ 
Calutron I ~ 4,4TJ 36 I 

Laser (Vapor Atõmico) 18-138MJ i 10 ' 
Centtífuga Mecinica ~ 36M] 10 

Ressonância íon Cíclotroniça , <360M] 10 

Como pode ser visto desta. tabela. se houver um crescimento na demanda de: isótopos estáveis 

será atrativo desenvolver métodos altemat1v()s ao Calutron para enriquecimento isotópico. 

1.6 Centrífuga de plasma 

Observarse da expressão (1.5), para o fator de separação, que tendo um meio de se aumentar /;11 

sem aumentar muito a temperatura ohter-se·ia a maiores. Este objetivo é alcançado utilizando-

se um plasma onde a força eletromagnética (J-x -B) põe a coluna em rotaçãot não havendo 

desse modo nenhuma parte mecãniça em movimento, A Figura 1.1 mo:;tra. o esquema de uma 

tal centrüuga. em que um plasma é criado dentro de uma eà.mara ci1ín.drica com um campo 

magnético axial. A densida.de (e portanto o fluxo molar) é menor que o da centrIíuga mecânica 

mas o fator de separação maior pode compensar. 

As pesquisas com centrífuga de plasma seguiram duas linhas distintas. A primeira foi utilizar 

um plasma parcialmente ionizado (ionização ,.., 10%) preenchendo toda a câmara e a segunda 

a de Se utilizar uma. coluna de plasma completamente ionizado circundada por um gás neutro, 

Esta segunda alternativa dá velocidades periféricas maiores mas O gasto energético é maior, o 

que no cômputo geral prova ser a primeira alternativa a mais atrativa. Neste GlSO a relação entre 

a velocidade perlfériça máxima, corrente de plasma(I), campo magnétiço(B) e a viseosidade(p.) 

devido às colisões entre partículas neutras é 
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Embora, a principio l seja possível obter alta velocidade periférica, os resultados experimentais 

{9~10) mostraram que esta estava llm.itada, a assim chamada, velocidade crítica de Alfvén (u;p.::). 

Alfvén propôs que, quando ti. velocidade relativa entre um g4.s neutro e um plasma. magnetizado 

atingir o valor ..j2eViIM (Vi :s potencial de ionização do gás) ocorrerá um grande aumento na 

taxa de ionização do gás. Qualquer potência adicional, então colocada no plasma1 irá produzir 

mais ionização ao invés de aumentar ao velocidade periférica. Além desta limitação, a interação 

com partículas neutras gera turbulência e uma mistura dos isotópos o que dtminue ainda mais (I 

fator de separação. A Tabela 1.5 apresenta os dados do experimento realizado por B.\V.James 

e S.W.Simpson [I1J. 

1.7 Centrífuga de plasma iniciada por arco no vácuo 

Como foi salientado na seção anterior a presença de partículas neutras inviabillzou a centrífuga 

de plasma. Em 1981, Krisbnan et al [12] propuseram uma nova centrífuga de plasma que utiliza 

um plasma. altamente ionizado gerado por uma descarga em arco no vácuo. A Figura 1.8 mostra 

o esquema da ccntrüuga de plasma iniciada por arco no vácuo~ PCEN, desenvolvjda no INPE 
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Tabela 1.5. E:xperimento com centrífuga d~.plasma parcialmente Ionizado 
Parâmetro i Valor ' 

comprimento da câmara. cilíndrica 

raiO' da câmara 


gás utilizado 

pressão 


O!36m 

O,llm 


neónio ('lUNe,2'l Ne) 

",lTorr 


grau de íonlzaSâQ 15% 
5 x 102U - 5 x l021m -3densidade 

temperatura 0,3 ~ 0,5 eV 
campo magnético ~2}OT 

velocidade periférica 7 x 103m!, 
fator de separação 1,10 

em seu estágiO' atuaL 

A descrição deste experimento é como segue. Uma úmara de aço inoxidável de comprimento 

1,05m e O,22m de diâmetro é evacuada. a uma pressão de 1 X 10-·IPa por uma bomba difusoIa. 

DentrO' desta câmara e numa das extremidades estão o catodo, polarizado por um circuito 

formador de pulso a uma tensão típica de 100V e o 3nodo, que é uma grade de tungsténio 

aterrada cQlocada a O,06m do catodo. O catodo formará o plasma no qual será estudado a 

separasão isotópica ou entre elementos.As bobinas magnéticas produzem um çamPO' magnético 

pulsado na direção axial com valor máximo de 1,OT, mas t experimentalmente verifica-se uma 

melhO'r O'peração do éxperlm~ntQ cO'm valores entre O.1~O,2T. Para se feehar o dl'tuito entre o 

catodQ e o Modo utiliza-se a radiação (10,6pm) proveniente de um laser de CO:: pulsadO' de 

30MW. O pulso de corrente (tipicamente 1-3kA) gerado por essa descarga em arco tem unu't 

duraçãO' de ....16 ms sendo .... 14ms praticamente constante. O pulso de corrente é obtido quando 

o campo magnético é má:ximo. A interação entre a corrente de plasma e o campo magnético 
~ ~ 

(força J X B), coloca a coluna de plasma em rotação e o campo magnético guia esta coluna 

até a outra extremidade) onde sio feitas as medidas dos vários parâmetros do plasma e do fator 

de enriquecimento. 

o pulso de corrente obtido na PCEN é muito reprodutive1, com variação < 3% na amplitude, na 

forma e na duraSão do pulso. No entanto, na medida dos parâmetros temperatura de elétrons, 

densidade e falor de separação aparecem flutuações de até 30% de pulso para pulso. Para mini· 

mizar o efeito das flutuações t cada ponto experimental apresentado neste trabalho é o resultado 

da média de pelo menos cinco pulsos e a barra de erro reflele o desvio dessa média. 
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Figura 1.8. Esquema do experimento centrífuga de plasma iniciada por arco no 
vácuo (PCEN) desenvolvida no LAP/lNPE. 
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Nos capítulos que se seguem tem-se: 

Capítulo 2 ~ Apresenta-se uma descrição fisica da descarga em aTco no vácuo, que é a fonte 

de IClns da PCEN. Baséando~se nesta descriçã.o do arco e com oS parâmetros: corrente de arcai 

campo magnético; anodo utilizado e tempo de durasio da descarga !ol possível definir o tipo e o 

modelo de arco neste experimento. Este capítulo apresenta os resultados das medidas efetuadas 

de vários parâ.m.etros a saber: impedância. do plasma) temperatura de elétrons, velocidade axial 

de deriva) densidade de partículas carN:gadas, tensão de arco, erosão e, a partir destes, a energia 

consumida para a produção de cada íon. De particular importância, foi a medida da impedâncla 

do plasma para o projetO' de um circuito formador de pulso com casamento de impedândast o 

que possiblitou a obtenção de um pulso de corrente de plasma pratíeamente constante por "'" 14 

ms. Este pulso permitiu o estudo da varia.ção temporal de vários parâmetros na PCEN. 

Capitulo 3 - Os resultados teóricos obtidos a partir das equações MHD aplicada$. 8 coluna. de 

plasma em rotação para. o perfil radial da. densidade de partículas carregadas, potencial de 

plasma: fator de separação e o valor teórico para a velocidade angular sio confrontados com os 

resultados experimentais obtidos. Na aplicação das equações MHD, algumas aproximasões são 

feitas e justificadas CoIU base nas medidas experimentais efetuadas e da descrição da descarga 

em arco apresentada. Estes resultados teóricos/experimentais permitiram uma boa descrição 

física da coluna de plasma. em rotação, 

Capítulo 4 « A expressão teórica para o fator de separação prevê uma separação maior para 

temperaturas menores. Com o intwto de abaixar a temperatura do plasma os gases hidrogênio, 

hélio e argônio foram introduzidos na câmara de vácuo até a pressão de lO-lPa. A medida 

da temperatura revelou um decréscimo com a introdução de gases residuais mas foram obser~ 

"'lidas várias outras mudanças: na descarga que são descritas neste ea.pítulo. Para se obter um 

diagnóstico completo os parâmetros: densidade de partículas carregadas, velocidade angular e 

fator de separação também foram medidos nestas novas condições. 

Capítulo 5 • É feito um estudo comparativo entre os diversos métodos de separação isotópica 

apresentados e, a ~entrífuga de plasma iniciada por arco no vácuo. O estudo foi realizado para 

a separação dos isótopos Vanádio-50 e Urãnio~235. 
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CAPITULO 2 

, 
DESCARGA EM ARCO NO VACUO 

2.1 Introdução 

Neste capítulo a atenção está voltada para a fonte de plasma da centrífuga de plasma. Como 

visto na introdução, o ideal é ter alta densidade, alto fator de separação e baixo consumo de 

energia. No caso da centrífuga de plasma a presença de átomos neutros é indesejável. Assim, as 

características desejáveis de uma fonte de íons são: 

• produção de um. plasma completamente ionizado e envolto por vácuoj 

• alta densidade (n~1020m-3 )i 

• baixa temperatura ( T< leV )i 

• baixo consumo de energia para produzir o plasmaj 

• versatilidade na produção de plasma de metais, ligas e gases i 

• estabilidade, isto é, baixa flutuação nos parâmetros, e 

• reprodutibilidade. 

No que segue será dada uma descrição das principais características da descarga em arco no 

vácuo e os resultados das medidas efetuadas da impedância do plasma, tensão de arco, erosão 

do catodo, consumo de energia para produção dos íons, velocidade axial de deriva, temperatura 

de elétrons, densidade de partículas carregadas e avaliação do grau de ionização do plasma 

gerado nessa descarga. 
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2.2 Descarga em arco no vácuo 

o termo descarga em arco no váeuo é wn paradoxo em si, pois, se há. arco não há vácuo e se: há 

vácuo não há arco. Por descarga em arco no vácuo entendewse: um arco sustentado wUca.mente 

pelo material originado dos eletrodos (catodo e anodo) num meio que é o vácuo. Dentro desta 

categoria de arco1 o interesse é pelo arco difuso; no qual todo material tem origem no catodo, 

ou seja, o anodo é passivo. Isto coloca um limite na <:or.rente de arco {I..) que para anúdo de 

tungsténioéI.. <10 kA. No caso da PCEN este critério é plenamente satisfeito, pois J., ...., 1-3kA 

[13,14,15), 

Como foi descrito na. introdução, no caso da PCEN tem-se dois eletrodos separados por uma 

distância aproximada de 60 mm sendo que o catodo é polarizado a uma tensão típica de '" 100 

V e o anorlo é 11:m)L grade de tungstênio (aterrada), estando estes dentro de uma tâmara de 

vá.cuo á uma pressão de _ 1 X lO-4Pa. Nestas tircunstâncias deve haver um agente que feche 

() circuito entre o catO'do e o anodo, e este agente é o plasma formado pO'r um laser incidindo 

sobre o catodo. Para isto, foi construído um laser de CO:.! com energia ...... 3J, largura de pulso 

de 100 ns (30 MW de potência) e comprimento de onda de 10,6 ,um [16]. Este pulso de laser é 

focalizado numa área de .....1 mm2 na superficie do catodo o que resulta (desprezando perdas) em 

..... 3 X 1013w1m2• Um laser de 50MW [17J incidindO' robre tun alvo de cO'bre prO'duz um plasma 

com densidade ....1018• l020ro-3, expandindo-se com uma velocidade .... 5 X 104m/5, e, assim, 

numa distância de 60 mm O' arco se formará em cerca de lJ.'St o que é desprezível perto dos ...... 

16 ms de duração da descarga principaL A Figura 2.1 mostra um pulso típico de oor-rente e da 

tensão entre o catO'do e o anodo (tensão inicial. no (atodo Uc, tew;ão de arco Ua) para catodo 

de magnésio e campo magnético a.x1al de OllT, obtido na PCEN. 

A incidência do laser não implica necessariamente que a des(arga em arco se formará. Deve haver 

na superficle do catodo alta temperatura e campo elétrico suficientemente alto para ocorrer a 

emissão das partículas (elétrons, ion$, vapor metálico), que sustentam a descarga em sequência 

à incidência do laser, 

Da Figura 2.1 pode--se observa.r que a tensão que mántém Q areo é baixa { ..... 35V)l e isto, é 

caraderístico de arcos em geral (não Só de arcos difusos). Se a corrente de """ 1.5kA (mostrada 
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Figura 2.1. Pulso tlpioo de corrente de arco (Ia) e da tensão de arco (Ua.) para ca.todo 
de magnésio e c.ampo magnétieo axial de O,lT, obtido na PCEN. 
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na Fig. 2.1) fosse transportada somente por elétrons, isto ê, não houvesse neutralização de 

cargas, com L = 60 mm (distância. entre catodo e anodo) e Ar; ~7,5 X lO-3m2 (area estimada 

para o transporte de cargas), obtém-se da equação de Child 

U,---(9I.L' .fii<J'-, (2.1) 
(I - .toA" 2e 

o valor Uo ::: 200kV. Mesmo para uma. neutralização de 99% dos elétrons é obtido um valor Uo 

muito superior aos 35V. 

o significado desta análise é O seguinte: praticamente todo o espaço entre o catodo e () anodo 

é preenchido por um plasma onde a condição de neutralidade é satisfeita. Desse modo quase 

toda variação de potencial ocorre muito pr6xima dos eletrodos, sendo que a maior variação 

acontece junto ao catodo numa. distância avaliada em ....10-8~10-9 m o que resulta em um 

campo el~ttico de ......109• lOIOVIm (para urna variação de 10V no potenciai). A Figura 2.2 

resume esquematicamente estas idéias. 

Os íons que se movimentam para o anodo (contrário ao campo elétrico!) a fim de neutralizar 

os elétrons, são gerados a uma distância""" 10-5 - 10-8 m do catodo por colisões entre o vapor 

metálico e os elétrons ambos oriundos do catodo. Para 1llllA densidade de corrente J.v2 x 

10.5 Afm2 (Ia ""'1.5kA, Ac .....1,5 X lO-3m 2) deve haver uma alta emissão tanto de elétrons quanto 

de vapor metálico, e, isto, é possível somente para uma temperatura alta no catodo (2000. ~ 

3000K). 

A energia no arco pode ser avaliada aproxima.dament.e por 

llE :::: Ju.Ua C1t, (2.2) 

onde com lo ..... 1,5kA~ Ua "",S5V e At -16ms obtém~se IV 800J sendo que cerca de 30% (240J) 

desta energia. é dissipada no catodo [18]. 

A variação da temperatura no catodo em cada disparo pode ser obtida da. expressão 
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_~_______~.~~_____.. ___ -__ ~. ___ ,t'_.- v_.___ .~ "' Tabela 2.1. ') 
I Tipo de emissão 

Termoiônico 
E 2 X 10"Vlm 
2,2 X lO (2000K) 
3, O X IO'(3000K) 

E 5 X lO VIm 
2,2 X lO' 

Schottky 
,, 

i Por efeito de campo 

I 

4,2 x 1O:{2000K) 
2, I X I08(3000K) 

4,7 x lO" 
4,7 x 10° 

1,2xIO' 
9 t 7 X 109 

3,9 X lO' 
3,9 X 109 

I 

t;.E ; mct;.T (2.3) 

onde para0 catodo de magnésio utilizado m....,5g, c:;::: 1020 J.K- t kg-1 e LlE ...... 24.0J resulta em 

AT "" 50K t um a1ill1i:lJlto insignificante na temperatura. 

A emissão de elétrons pelo catodo pode ocorrer por três efeitos: 

• Emissão pelo efeito de temperatura elevada. (emissão termoiônica}i 

• Emissão pelo efeito combinado de temperatura e campo elétrico intenso (Schottky), e 

• Pelo efeito de campo intenso. 

A Tabela 2.1 fornece os valores da. densidade de corrente de emissão de elétrons para estes três 

easos com duas temperaturas diferentes e supondo umafunçíU) de tr~alho r/J:;::: 4,5 eV [19]. 

No cálculo da elevação da temperatura foi suposto que toda a energia estava distribuída sobre o 

catodo ou que a emissão de corrente ocorresse sobre toda superficie do catodo. A realidade é bem 

diferente disto, CQmo já tinha sido observado por Stark em 1903. A emissão de elétrons e vapor 

metálico ooorre em pequenos pontos lu.m.inosos (fenômeno comum a todos os tipos de arco) sobre 

a. superfície com área'"'"' 10-7 _lO-11m2, Nestes pontos luminosos a temperatura alcançavalores 

suficiente para a euUssâo de elétrons e vapor metálico( Te ;z: 3000K)j3presentando densidades 

de corrente de 10e - 1013A/m2, Estes pontos luminosos se movimentam aleatoriamente sobre 

a superfície com velocidades atingindo até .....30 mJs. A quantidade de pontos luminosos na 

superficie depende do valor da corrente e das propriedades térmicas do catodo. A Figura 2.3 

mostra esquematicamente a presenSa destes pequenos pontos luminosos sobre a superfície do 
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PONTO 
LUMINOSO 

CATODO 

Figura 2.3. Origem das partículas num arco difuso. 

catodo e, O jato de plasma. resultante atingindo o anado. Uma fotografia da operação de um 

arco onde se vê claramente os pontos luminosos sobre a superficie do catodo e o jato de plasma 

pode ser visto na. referência [20]_ 

Estes pontos luminosos tem um tempo de vida de N 10-3- 10-95 e seu éomportamento é a1~ 

tamente dinâmico; eles aparecem, desaparecem e podem reaparecer em outro lugar e assim 

pode-se somente falar no n\Únero médio ( fi } dos mesmos durante a descarga. Hã uma corrente 

máxima, dependendo do :material do catodo, que o ponto luminoso pode transportar. Para 

correntes acima desse valor máximo ocorre a divisão do ponto luminoso. A Figura 2.4 mostra. 11 

dependência do número médio de pontos luminosos presentes com a corrente de arco e o IIlllterial 

do catodo [21J, 

Os dados apresentados para estes pontos luminosos (por exemplo, ia densidade de corrente) 

diferem as vezes em várias ordens de grandeza. Isto em grande parte reflete o desconhecimento 
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dos fenômenos que OCOl1"m1 na superfície do catodo e no plasma. adjacente a esta superfície. 

Embora arcos sejam estuda.dos a mais de um séeulo) não há. no momento nenhum modelo 

que descreva completamente todos os complexos fenômenos que estão ocorrendo e os modelos 

existentes tem gerado mwta controvérsia. e levado a táQ clisUntas previsões dos parâmetros, 

As principais dificuldades para o entendimento do arco são: 

• O 	plasma depende do catodo (suprimento dos elétrons e vapor metálico) para a sua ex

istência e o catodo depende do plasma (suprimento de energia e campo elétrico) para a 

emissão de elétrons e vapor métálieo. Desse modo a súperfície do catodo e o plasma adja

cente são interdependentes formando os pontos lum1nosos. A descrição dos fenômenos que 

ocorrem nesta região (um volume muito menor que 1 mm3!) envolve: eletrodi:nãrnic~ ter

modinâmica, hidrodinâmica, estado sólido e fIsiea de plasma. O plasma próximo ao catodo 

1023tem uma. densidade de elétrons nc ""' - 1025m-3 e temperatura de elétrons Te ~ leV, 

embora alguns postulem ne "-'1026_1028m-3• Para um valor tão alto de densidade tem·se 

9 ::; l/nÀb ~ 1, o que torna o plasma não ideal. 

• 	 Na superfície do catodo tem-se Te ?:3000K, E 109 _1010V/m e p :::: nkBT - 0,1 - 100>'V 

atm. Muitas propriedades térmicas dos materiais tais como calor latente de evapora.çáQ, 

fusão, calor especifico e também os efeito!! nos nívels de energia de Fermi são desconhecidos 

nestas condições. 

• As condições da superfície do catodo tem uma grande influência nos parâmetros dos pontos 

luminosos. Gases absorvidos pelo catodo, óxidos formados mesmo pata uma pressão de 

10-6Pa, pre;;;ença de impurezas e rugosidade da superfície (mesmo uma superfície bem po

lida apresenta quando observada num microscópio eletrônico de varredura protuberâncias 

de 0,01 • lpm)l impõem condições bem restritivas na preparação da superfície do catodo, 

A própria operação dQ arco tem um efeito de llmpeza~ principalmente a degaseificação 

da superficie. Por isto, neste trabalho, todos os dados foram obtidos depois de 10 - 50 

pulsos com a finalidade de condicionamento da superfície e os catodos tinham uma pureza 

maior que 99 t 95%, a acessão do carbono que embora puro tinha um :índice de purata 

desconhecida. Por outro lado, uma superfície que de inicio estava bem polida depois de 

alguns pulsos já apresentava uma rugosidade perceptível a olho nú. 
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• 	 Os métodos de medidas devem ter uma resolução espacial de -1pm e temporal de .....lm. 

Um dos principais parâmetros é a densidade: de corrente transportada pelos pontos lumi~ 

ROSOS dUl'a.nte a sua. existência. Por ex.emplo, para. lu "" 1,5kA e fi "" 20 tem·se 75A por 

ponto luminoso, mas é necessário saber a área destes para se obter a. densidade e aí reside 

algumas controvérsias [2:2). Dois métodos são usados nestas medidas; o método autográfieo 

e o das fotografias de alta velocidade. No método autográfico os traços deixados (crateras) 

pelo arco são medidos. No método das fotografias de alta velocidade são analisadas as 

dimensões dos pontos luminosos durante a operação do arco. 

No método autográfico 5upõe-se que a. aatera surgiu devido a emissão da corrente e, para um 

diâmetro de "" lOI'ID (A. "" 10-10 m 2 ) obtém~se j > lOllA/m2• Para. aIgWlS, a relação da 

dimensão da cratera tom o da emissão de corrente não é correto, COJilO exemplost a cratera pode 

ter sido produzida pelos íons do plaslJ1a atingindo a superficle do eatódo ou pela propagação de 

ondas termooásticas. 

o método de fotografias de alta velocidade fornece A. ,.... 10-& m2 e assim j :5 10]0 A/m2• 

A aítica a este método é li de que íons excitados podem escapar da regiã.o transportando a 

corrente, resultando, então, numa área maior para. o ponto luminoso com a consequente redução 

da. densidade de corrente. 

Todos (lS modelos de arco propostos (que em última análise referemwse aos pontos luminosos) 

devem explicar alguns fatos experimentais como os listados abaixo (somente os que estão dire

tamente rela.cionados com o presente tra.balho). 

Tensão de arco - A tensão de arco é baixa estando no intervalo"'" 10 ~ 50V dependendo do 

material do catodo, corrente de arco, campo magnético aplicado e da distância dos eletrodos. 

Materiais com alta temperatura de ebulição (ex: Zr, Mo, Ta, W) são os que apresentam maior 

tensã.Q de arco [23.24]. 

Corrente de tons (I.) . A corrente de Ions longe da região do catodo ( z > lO-1m ) é 5 ~ 12% 

da. corrente de IU't.O {2SJ. A densidade de corrente de íons de um ponto luminoso tem uma 

dependência com a distância z do catodo (z > lmm) e rom o ângulo 8, onde fi é o ângulo 

relativo a normaJ ao .catodo dada por 
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. 
Figura 2.5. Distribuição da densidade de corrente de íons originada de -um ponto 

lUlllinoso. 

i.::;;;; e1oz-2 co,9(O::;; e< "2") 

li ~ dI,z-'(B ~ !) (2.4)
2 

onde c e d são constantes (d '"'" 0,1<:)[54]. 

A Figura 2.5 mostra a distribuição da densidade de corrente de íons de um ponto luminoso. 

Carga. dos íons (qi) • A descarga em arco no vácuo é rica na produção de íons de cargas múltiplas 

(q; = Ze, Z = lt2,3..•). Os materiais com alta temperatura de ebulição [26] apresentam um Z 

mais alto. Por exemplo, para W a seguinte composição iônica é Qbtidaj Z = 1 {2%)j Z = 2 

(23%); Z ~ 3 (43%); Z ~ 4 (26%); Z = 5 (5%) e Z =6 (1%) resutanlo em Z = 3,1. Maleriais 

como zinco, cádmio e chumbo apresentam Z :5 1,5 e para o carbono Z ;:;:;; 1. A condição de 

neutralidade na descarga em &reo no vácuo é escrita como ~ =ni = LzZnZ. 

Energia dos íons (E;) ~ Os .tons se movimentam para (I anodo (contráxio ao ca:mpo elétrico) com 

energiacinétic.a de 10 8,150 eV (velocidades de deriva na direção axial de _103_104 m/s) achna 

da energia. Ze U.Q,[27128)29]. Assim, deve haver um mecanismo muito eficiente de transferência de 

energia para. os íons próximo ao catodo. A energia por unidade de carga (V z = EzIZe) decresce 
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Figura 2.6. Energia dos íons por unidade de carga como íunSão da corrente de arco 
para os quatro estados de ionização do cobrel28J. 

com a corrente de arco e, para uma dada corrente, estados de ionização mais altos possuem 

energia menor. A Figura 2.6 mostra dados experimentais referentes a. energia dos lons[28]. 

Grau de ionização (,.) - O grau de ionização ('1) varia de 7:;;:; 0,1 - 1,0. Para o magnésio tem-se 

7 = 0,8 - 1.0 ao passo que para zinco, eá.dmio e chumbo i ...., 0,10 - 0,25 [27,30]. 

Atuabnente há basicamente três grupos de opiniões sobre os pontos luminosos; 

A prlmeíra é a de que estes pontos luminosos operam por causa de uma sequência repetida de 

emissio explosiva de elétrons e nenhuma mudan~a ocorre durante a descarga. Nesta concepção 

a densidade de corrente é j > lOHA/m2 e (I tempo de vida 5~lOns. 

A segunda. é que existem dois tipos de pontos luminosos.: os de emissão explosiva de elétrons e 
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os térmicos (ou quase estacionário), 

A terceira é a de que dois tipos de pontos luminosos existem; um quase~estaciQnário (Tipo 2) 

com tempo de vida de "",lms e outro não estacionário com tempo de vida de .....101"5 (Tipo 1) e} 

a transição entre um tipo e outro depende dos parâmetros da. descarga e do material do catodo, 

Neste modelo a emissão explosiva com densidade de corrente elevada (~ 1011 A/m'l) ocorre 

somente nos instantes iniciais do ponto luminoso Tipo 1 (t<10ns) e t na. maior parte do tempo 

de vida (.... lOlLs) a densidade de corrente tem um valor < 1010 A/m2 
• Estas opiniões serão 

sintetizadas a seguir. 

2.2.1 Modelo para ponto luminoso quase-estacionário ou térmico (Tipo 2) 

Este é o modelo mais simples e se aplica a pontos luminQSOS que se deslocam com velocida.des 

de ..... 0,1 - 1 m/s sobre a superfície do catodo. Estes pontos lum.inosos tem a tendência de 

se agruparem com tipicamente 10 deles em cada grupo, não sendo claro o que leva a este 

comportamento. A erosão do catodo sob a ação do ponto luminoso ocorre na foI'lll& de vapor do 

metal, elétrons e na fQrma de macropartículas com diâmetro < 100 pm ejetadas com velocidades 

de'" lO-500m/s, Pontos luminosos do Tipo 2: são os que apresentam a maior erosão e também 

crateras de dimensões maiores, diâmetro. d.e: > lOpm, ocorrendo. aproximadamente a emissão de 

10 elétrons para (;ada átomo emitido. na fhrma de vapor[31}. 

o modelo quasé~éstácionário envolve àS seguintes aproximações: a) cato.do co.m uma superfície 

plana e lisa; b) uma superfície limpa. isto é, sem gases abso.rvidos t impurezas e óxidos; c) so.mente 

pontos luminosos circulares; d} paràn:wttos constantes dentro do ponto luminoSOi e) omissão dos 

processos fora dos pontos luminosos; f) nenhum movimento e g) Côndições de estado estacionário 

(nenhuma dependência temporal dos parâmetros). 

Os seguintes parâmetros e a dependêm:ia entre eles descrevem esta situaçio[32]: 

• 	 a densidade de corrente de elétrons, je. da emissão por efeito de eampo e temperatura 

(emissão Schottky com correções quânticas [33]) 
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ie ::::: j,,(TC) Ec), (2.5) 

onde Te é a temperatura e Ec o campo elétrico na superfide do catodo. 

• a densidade de potência, QCI na superfide do catodo 

QI'. = Qc(iúic,h.Uc,Te,E(.l1io), (2.6) 

onde, jj é a densidade de corrente de íons, ja é a densidade do fluxo de átomos evaporados 

e AUe é a variação do potencial. 

• temperatura do catodo Te obtida da. solução da equação de condução de calor 

T, = Tc(Qc,D.,j), (2.7) 

onde a é o raio do ponto luminoso e j ::; j; + j{'.< 

• o campo elétrico obtido da equação de Poisson 

Ec = Ee(j,tie, AUc}TP1 nl;, Ep) (2.8) 

onde T p é a temperatura do plasma, Ep campo elétrico no plasma e l1e é a densidade de 

elétrons do plasma. 

• a corrente total do ponto luminoso 

];I(j,a) (2.9) 

• a densidade do fluxo de átomos evaporados 

10 ; io(l'.(T.),T.), (2.10) 

onde Pv é a. pressão de vapor. 

• o balanço de energia do plasma 
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Qp::;:;;; Qp(ii.ie;AUe,Tp,io,Tc,a,nc,1) (2.11) 

• o grau de ionização do plasma (;) obtido da equação de Saha 

, = ,(p.,T.) (2.12) 

• a temperatura do plasma Tp 

Tp = Tp(Qp,jp, tJp,PU)l (2.13) 

onde jp densidade de corrente do plasma e "Vp é a velocidade de expansão do plasma. 

• a. densidade de corrente de íons para o catodo 

ij =iih} lle; TPI Ep) (2.14) 

Estas relações devem ser suplementadas por outras equações tais como, conservação de partículas, 

momento, equa~ de estado etc., e às vezes relações empíricas também são usadas. Isto tudo 

demonstra a dificuldade em se obter uma descrição do arco mesmo nesta situação mais simples 

pois, é praticamente ímpossí"'el resolver todas estas equações simultaneamente para obter todos 

os parâmetros. Outra dificuldade ocorre devido ao deseonhecl:n:umto do efeito de campo intenso, 

alta pressão e temperatuxa sobre alguns parâmetros e também qual a relação funcional que deve 

ser utilizada nestas condições. Por exemplo, na densidade do fluxo de átomos evaporados, relação 

(2.10), a pr~sio de- vapor é dependente da temperatura do catodo e para Te .....SOOOk5000K há 

um grande desconhecimento de Pu(Tc). 

Com todas estas dificulda.des} alguns métodos são utilizados para. uma descrição aproximada dos 

pontos luminosos quase-estacionários; três .exemp]os podem ser citados: 

• não utilizar todas as equações, ocorrendo neste caso o perigo de que muitos parâmetros 
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podem ficar em aberto e, com uma escolha. conveniente destes l o resultado final pode se 

ajustar bem aos dados experimentws dando a falsa. impressão de exatidão do tratamento; 

• substituição de algumas equações por relações empíricas, mas estas relações podem valer 

para determinado grupo de materiais e não para outros grupos. e 

• substituição de algumas das rela.ções 	por mequasães, isto é, dando limites superior ou 

inferior para determinados parãmetros. Estes diferentes modos de atacar o problema de 

pontos luminosos quase-estacionário levam a resultados hem distintos dos parâmetros para 

o catodo de cobre [32]. 

A seguinte descrição física é de aceitação geral para os pontos luminosos quase-estacionários, 

com a Figu;ra 2_7 mostrando a situação e os parâmetros típicos (as dimensões não estão em 

escala). 

Entre o eatodo e o anodo há tres regiões. Na região 1 há fluxo de elétrons r t<;, vapor metálico 

r 11, macropartíeulas r mp e íons fie vindos da região 2 (contrário ao Buxo de elétrons). Fonna·se 

nessa. região 1.UIl8 bainha livre de colisões com predominância de íons ocorrendo assim uma queda 

de potencial .6.Ue {",IO·50V)j a largura dessa bainha. é da ordem do livre eaminho médio dos 

íons ......IO-am• Desse modo, existe nesta. região um eampo elétneo de - 109 VIm que aee1era os 

íons que entram nesta. região para a superfície do catodo e os elétrons para a regiio 2. Os íons 

atingindo a superfície do catodo cedem a energia ganha no campo e juntamente com a energia 

d~v.ido ao aquecimento resistivo pela emissão de elétrons elevam a temperatura do catodo para 

3000 - 5000K. O campo intenso abaixa e estreita a barreira de potencial do metal e a temperatura 

e1evada aumenta. o número de elétrons acima do nível de Fenni, ocorrendo, então, a emissão de 

elétrons pelo efeito t&mico. Com a temperatura elevada ocorre a emissão de vapor ntetálito da 

superfície. 

Na regiào 2 teIll-se um quase·equilíbrio onde ocorrem colisõcs, ioniza.ção e recumbinação. Os 

elétrons entrando nesta região com uma energia", 10 - 50 e V são termalizados a uma temperatura 

Te _1_ 5 eV e depois desta termalireção ionizam o vapor metálicQ. Parte dos íons assim criados 

podem entrar -por difusã.o na regiã.o 1 onde são acelerados e atingem o catodo, fechando-se o 

ciclo, Os parâmetros típieos desta região são: densidade de vapor metálico n" ..., 1024 _ l026m-3; 

densidade de íoos::::::: densidade de elétrons ni ~ 11.:: "" 1023 ~ l02Sm-3 e a largura desta região é "'" 
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1 - 100 pm. Um plasma nestas (onruçôes não pode estar em equlhôrio (p>latm) mas expande--se 

com a densidade caindo (om z-2[34], dando origem a um plasma em equih'brio (região 3) que 

ocupa praticamente toda a região entre os eletrodos. Neste plasma Di ;;:: !te :5 1021 m-3, Te < 

Se V e a télllperatura de íons não deve ser muito diferente da temp-e:ratura de elét:rons [35}36). 

Por outro lado, os íons tem uma energia cinética de ~ 10 - 150 eV resultando numa vdoddade 

de deriva Ui:~ ",,103 ~ 104 m/s dirigida para o anodo. 

o seguinte balanço dos div-ersos fluxos resulta [311: 

r lV ~ rúa isto é, o fluxo de íons dirigindo-se pa.ra a região 3 é aproximadamente igual aQ fluxo 

dírígindo-se para o catodo. 

r mp é o fluxo de macropartículas tendo uma maior concentração num ângulo f) "'" 20·30° da 

superfície do eatodo. 

r.~ é o :fluxo de íons atingindo a câmara de vácuo. No caso da PCEN há um campo magnético 

axial fazendo com que ri. ~ o, (1 que resulta em r ,p !:::::' riA (riA e o fluxo de íons se dirigindo 

para o anodo). 

rePI rip - A razão entre Ui:: e a. ve10cídade t~ca dos íons UiT é 'Uiz!UiT :.:::5 ~ 10 o que quer 

dizer que os 10ns formam um fluxo dirigido para. o anodo. Por outro lado. para. os elétrons esta 

razão é <: 1 e- os elétrons formam um fluxo térmico dirigindo-se- para. {) anodo. A corrente de 

íons é li '" (0,05· 0,12) I. • a d. elétrons X. '" (1,05 - 1,12) l,.. 

Como já salientado anteriormente, os íons na região 3 tem uma energia. cinética. Ei ,.., 10 - 150 

eV (ou velocidades Ui. "-' 103 - 104 m/s) e há uma multiplicidade de estados de ionização. Estes 

íons são gerados na região 2 e deve haver aí algum (ns) mecanismo(s) de transferência de energia. 

para os mesmos. Alguns dos possíveis: mecanismos de transferência. de energia, embora nenhum 

deles explique todos os fatos experimentais) são: 

• Perfil do potencial elétrico perto do ca.todo (região 2) (27,28) 

o perfil de potencial elétrico nesta região !':leria modificado como segue. Na regíão 2 ocorre 

a ionização do vapor metálico pelos elétrons, produzindo assim um aumento acentuado na 
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Figura 2.7. a) Descrição do ponto luminoso quase-estacionário. b) Perfil do poten
cial elétrico entre o catodo e o anodo. 
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densidade local de íons. A razão de produção de íons rapidamente atinge um máximo e 

então deca.e com a distância. do eatodo por dois motivos: 

- porque os elétrons cederam parte de sua energia para a ionização não tendo assim 

mais energia para novas ionizações, e 

- a densidade de vapor metálico decresceu devido a conversão para íons e pelo efeito 

geQIDétrico devido a expansão que ocorreu nesta região. PeJo menos um elétron é pro~ 

duzído na ionização, e. assim, a densidade de elétrons também deveria ser máxima 

mas, ilito não (,lÇQl1'e porque 1leT ~'Qiz e os elétrons deixam esta região mais ra.pida

mente f1eando um. excesso de cargas positivas para trás dando origem a um máximo 

no potenciaL Com o crescimento deste potencial os elétrons são retardados e os íons 

acelerados e um estado estacionário é atingido no qual os fiuxos de cargas positivas 

e negativas s1;U:) iguais, processo controla.do por difusão ambipolax. No estado esta.

cionáriô, novos íons são produzldos neste potencial e devem então possuir energias 

tão elevadas quanto o potencial onde foram criados, possibilitando a existência. de 

íons com cargas <li = Ze ( Z ::::: 112 ... ). A Figura 2.8 mos.tra es.te potencial modificado 

(tipo corcova) para a região 2 (comparar com a Fig. 2.7b). 

Um tal perfil de potencial é dificil de se obter tanto experimentalmente (a largura 

desta região é ..... 1 - 100 pm.), como através de uma formula'Çâo matemática• 

• Dinãmica dos gases [38,39,40] 

Os íons ganham energia tanto por c.olisões com o fluxo de elétrons de alta velocidade (há 

uma transferência de energia do fluxo de elétrons para o fluxo de íons), como através da. 

expansão do plasma (há. uma conversão da energia térmica para a energia dirigida). 

A conservação de energia fornece a relação 

2u.
= I.(U. - áU.), (2.15)GT 

onde G é a erosão de material por unidade de tempo (kg/s), u~ éa velocidade de expansão 

do plasma. e L\U2 ::::: Ua~.6Uc é a variação de potencial na região 2. Os dados obtidos na 

PCEN com magnésio {oram Uz = 1 x 104 mls, G ,.... 4 X 10-5 kgfs, 10= 1,5 kA-resultando 

em AUz ..... IV. ~sim, nâo há uma grande variasão do potencial na região 2 se o ganho 

de energia dos íons vem da dinâ.m.1ca dos gases. 
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• Efeito combinado [~1,421 

Neste caso os três efeitos estão presentesj potendal tipo corcova, efeito de colisões e gra.di~ 

ente de pressão. Para um plasma. não isoténnko com Ti < Te, N 60% da energia dos íons 

vem colisões, N 30% do campo elétrico e - 10% do grawente de pressão. Para um plasma 

isotérmico ...... 45% vem das colisões, "'" 20% do campo elétrico e "'" 35% do gradiente de 

pressão. 

• Instabilidade d. Buneman [43J 

A condição para esta instabilidade surgir é que a velocidade de de~iva relativa entre os 

elétrons e os íons seja. maior ou igual à velocidade térmica dos elétrons 

u =1 ilc% - i1i$l~ UeT:;:; JTc (2.16)m, 

Da relação j ::: eIleU, (om ~ """lo1l4m -3, j ~ 1012 Afrol!, Te ,.... 1 w 3 e V obtém-se os valores 

u> 2 X 106 m/s e 1leT - (4.7) x lOS m/s ou seja u > Üc:T • Esta instabilidade produt 

o arraste elétron-íon necessário para acelerar os íons (como ~ ~Uix o fluxo de elétrons é 

(:omo um vento incidindo sobre os íons) no ponto em que a transferência de momento dos 

elétrons para os íons via colisões coulombianas seja pequena. A seguinte relação é obtida 

entre a energia do íon com carga Ze e ao do estado Z = 1 

•Ez =ZoE. (2.17) 

ou 

•Vz;;;;:; Z-q'j (2.18) 

A energia por unidade de carga. diminue para Z maiores como mostrado na Fig. 2.6. 

• Aceleração eletrodinâmica dos íons [44] 

Os dados experimentais sugerem que uma força F fX i~ (onde í, é a corrente transportada 

pelo ponto luminoso) pode atuar na aceleração dos íons. Uma força 'Com tal dependência 

com a corrente deve ser de natureza eletromagnética. Partindo da força de Aropere entre 

dois elementos de corrente com i. ;;;;:; lOOA e cratera com diâmetro de lOpm o seguinte 

resultado foi obtido: 
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Tabela 2.2. Velocidade méclia do ponto luminoso (mfs) para três instantes da 
descaT:50 ..~ ""Q ...... U"..,. 'TU'J' 

Metal: tI = 0, 1m.. t2 = lm.a: t3 - 10ffi$ 
Cu 3,2 1,0 0,32 
Cd 2,8 0,89 0,28 
AI 4,1 1,5 0,41 
Mo 3,4 1,1 0,34 

L
' n,Fdz = 6,1 X 109 J 

3• m 

1, • J 
'2'flitni'tt.,: = 6,1 X 10 m 3 ) 	 (2.19) 

onde a = 10-8 m e b= 10-5 m. Para catodo de cobre e n; ;;;; (3-6) x 1026 m-3 obtém-se 

u. ;;;; (1,4 - 2) x lO· m/s; estando em cOlleordância com os resultados experimentais para 

a velocidade de expansão do plasma de cobre. 

2.2.2 	 Emissão explosiva de elétrons e pontos luminosos não estacionários- ( 
Tipo 1) 

Agora a atenção está voltada para pontos luminosos que se deslocam com velocidades v.. > 

1 m/s sobre a supuficie do catodo; velocidades de até ;ov 30 m/s podem ser encontradas. É 

característico do Tipo 1 uma tua de erosão pequena, diâmetro da cratera < lOpm e: ocorre 

preferencialmente pua. baixas eorren.tes de arco «100A), onde o número de pontos luminosos é 

pequeno. Em superfícies contaminadas (gases absorvidos, 6:x:idos, die1étrico), iuegulares e para 

materiais refratários (Mo, Ta, W) este é o ponto luminoso comumente encontrado. 

Durante a descarga a velocidade do ponto luminoso decresce e pode chegar a velocidades abaixo 

de 1 mfs ocorrendo assim uma. transição do Tipo 1 para. () Tipo 2, conforme mostrado na Tabela 

2.2 [45]. 

Para explicar este tipo de ponto luminoso é muito utilizado o conceito da emissão explosiva de 

elétrons, um fenômeno que ocorre na ruptura em vácuo entre eletrodos em forma de ponta onde 

campos elétricos intensos de '" 1010 VIm estão presentes (emissão por efeito de campo), gerando 

densidades de correntes altas "" 1013 AjmZ [46 t 41]. Normalmente os pulsos sào de curta duração 
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'T'p < 11'5, baixa corrente In < 100A, li a tensão aplicada entre os eletrodos são de dezenas a 

centenas de kV. 

o desenvolvimento deste processo está indicado na Figura 2.9 (48)49,50,51,52]. Uma núcroir~ 

:regularidade (1) existe na superfície onde o campo elétrico se conc(tlltra ( ...... 1010 VIm). Esta 

microinegularidade pode existir tanto numa superficic bem polida como pode ser produzida 

pelo plasma. inicial que fechou o arco (cria.do pelo laser na PCEN). Este campo elétrico intenso 

dá origem a uma densidade de corrente de ;v 1013 Afro? e) a passagem desta corrente por esta 

1r:regularidade dissipa muita ene:rgia (por efeito loule) elevando a temperatuxanesta regjão para 

Te >5000K. Uma temperatura tio elevada, juntamente com uma pressão p > 10 atm, leva a uma 

transição da fase s6lida. para a liquida (2). Junto com o fluxo de elétrons da emissão explosiva 

(3) form.-,. um plasma (não ideal) de densidade muito oIt. lO'· - 10'· m-3 e T, ~ 5 eV (4). 

A p.ressão exercida por este plasma (5) deforma a supe:r:íIcle como indicado na figura formando 

uma cratera com tt: <10pm. Este plasma tem um comprimento Debye ÀD ;v15Á e a distância 

entre as partículas é d ""(1/n)(1!3)",,,ao À, um plasma. collsional, não havendo a possibilida.de 

da !Qrmâ~ de uma bainha junto à superfieie do catodo. A queda de potencial oeo;rre ao longo 

de todo o plasma quase metálico pelo ftu.x:o de corrente através deste plasma (J=- (f E)- . A 

velocidade de expansão deste plasma. pode ser calculada da expressão [48]. 

u, =J4•.Ií[~ ~ 1J, (2.20) 

onde 7 é o expoente adiabático(i = 1,24 para. plasma)! fI, é a energia específica de sublimação 

(J/kg) e 6 é o fator de superaquecimento. Para catodo de cobre E4 =5,34 x 10$ Jfkg e 6 =3,8 

resultando em Ux := 2 X 104 m/s. 

Na periferia da cratera há. a ejeção de macropartículas (6) e a formação de uma. nova microir~ 

regularidade (1). Da etapa (1) até a (7) houve um crescimento na área de emissão, diminuindo 

a densidade de corrente e a temperatura. Não havendo mais as conruções de existência da 

emissão, encera-se, assim, um ciclo cuja duração é ""' 10ns, e nenhum estado estacionário pode 

ocorrer neste modelo. O novo ciclo de emissão explosiva pode ocorrer na microirregularidade 

su:tgida ou se desloear pata um outro ponto com melhores condições pata a emissão. Como 

tanto a foI'lí1àção de novas microÍl'tegularldades como as que já existiam estão dis:postas de uma 

39 


http:possibilida.de


~---' ~~~ 

ttt,f,_s 

4 ,,',',m,:",,
:.:.,'Q~.-5-

.:;;..;--1 

Figura 2.9. Modelo da emissio explosiva dé elt!trons para os pontos luminosos. 

maneira aleatória sobre a superficie, este modelo explica o fato de que o movimentO' dos pontos 

luminosos ser aleatório. 

e

lá. foi salientado anteriormente que as opiniões se dividem sobre a origem dos pontos luminosos 

t há. argumentações fisicas favorávcls tanto a um quanto a outro grupo [22,52,53,54,551. Por 

exemplo(dal'e1ação J = (TE), para transpartM uma. densidade de corrente j > UJll Ajm2 seria 

necessário AUc > lOOV, se a condutividade fnt calculada pelo modelo Spt1zer~Harm (0',,), um 

valor muítomalor que o experimental ( 10 - 50V ), e assim então j .:f lOto A/m2• A argumentação 

3dos que defendem j 2:1011 A/m1 é a de que o plasma é não ideal (n.:: >1026 m- ) e1 o cálculo 

da eondlltividade deve levar isto em tonta, dando um valor de (f "" 10 ~ 100 (1'. o que resulta em 

AU, - 10 - 50V, 

o desenvolvimento de um modelo para. o estado não-estacionário é muito complexa e a descrição 
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física. está longe de um consenso para os pontos luminosos Tipo 1. 

2.2.3 Método das regiões de existência dos pontos luminosos 

Um outro método (pOUCQ utilizado) apresentado aqui só para completar a exposição sobre arcos) 

para resolver as equações (2.5) ~ (2.14) consiste em substituir parte destas equações que são muito 

complicadas ou não muito conhecidas por inequa.ções apropria.das. Com este método obtem·se 

no plano Tç - j a região (ou regiões) de existência dos pontos luminolios, isto é, os pontos: 

luminosos só podem existir dentro desta.( 5) região( óes) que delimitam os valores da temperatura 

do catodo e densidade de corrente. A Figura 2.10 apresenta um tal diagrama para o catodo de 

cobre [56,57]. 

Nesta figura pode ser vista a existência de duas regiões:, uma com Te e j menores (modo O) e 

outra onde Te ej são mais elevados (modo 1). Nangura tambémpodem ser vistos os processos 

dominantes de ganho e perda. de energia que ocorrem na superfieie do catodQ. O aquecimento 

NoUingham (ou efeito Nottingham) ocorre do fato de que a energia média transportada pelos 

elétrons de condu~ão do interior do. cato.do. para a superf.ide de emissão. é diferente da energia 

média transportada. pelo.S elétrons emitidos. 

2*2.4 Efeitos do campo magnético sobre a descarga em ar('!o no vácuo 

Agora. serão visto.S alguns efeitO$: que surgem wm a aplicação de l.UI1 campo magnéticô externo. 

e do campo magnético produzido. pela corrente de arco. 

ocampo magnético (By.) produzido pela corrente de arco L. "-' 1,5 kA para u.rna coluna de plasma 

comre ,,-,15 mm (supondo. que,k,(r) ;;;: constante) é By. .....O,02T. O campo mangétko axial B,; tem 

um efeito estabilizador no arco, onde para campo baixo. aparecem muitas flutuações no. pulso 

de corrente. A Figura 2.11 mostra a disPo.sição dos campo.s que está. sujeita a instabilidade de 

dobra [58). 

A coluna é estabilizada por um campo. axial crítico. dado pelo limite de Krusbl • Shafranov 
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Figura 2.10. Diagrama. de existência para os pontos luminosos no catodo de cobre e 
os processos dominantes de ganho e perda de energia na superfície do 
catodo (A=oquecimento,D=desoquecimento)[56,57]. 
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Figtrta 2.11. a) Disposi~ dos campos naPCEN. b) Modos dainstahilidadede dobra. 

Eu> p.oI.L
(2..,.)' 

Bu > 2P<JIoL (2.21)
(211"'.)' ' 


onde para L ;;;;;; 60mm, te "'" 15mm, Ia tv 1,5 ltA obtém-se B",c > O,0125T ou Bze > Ot025T. 


1025 m-3Na regiâopróxima. 00 catodo ( li! < lOOllm»)~ c::!Ii; _1023 - , Tj ....,Te ...., 1 - fi eV e para 

B,t :::: O,05T tem-se 

• _ EnksT 10 
,.,- B7 > (2.22) 

'p, 
e o efeito dQ campo magnético axial é pequeno, região dominada por efeitos cinéticos. 

1020Em praticamente todo () espaço entre o catodo e o anodo tem-se os parámetros Ile= ni ~ 

3 ne e Te "'" Ti < 5 eVoque dá P < 0,1. Neste caso o campo magnético confina o plasma., 

diminuindo o raio da coluna e a corrente de parHculas carregadas para a superficie da câmara 
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Figura 2.12, Distribuição angular da corrente de :íons com o campo magnético axial 
aplicado} 1. é a eQuente de íons por unidade de ângulo sólldo[59). 

de vácuo. Com isto, há uma conetmtração da corrente de ions na direção axial modificando 

a distribuição dada pela equação(2.4) e mostrada na Figura 2.5. A Figura. 2,12 mostra os 

resultados experimentais obtidos na distribuição angular da corrente de íons cOlll o aumento do 

cawpo magnético axial [59J. 

Se um campo magnético é aplicado transversalmente (BT ) à COl'Rnte do arco, isto é, paralelo 

a superncie do catodo há uma distorção na expansão do plasma como indicado na Figura 2.13 

[(0). Embora na PCEN o campo predominante seja axial, na posição em qde se encontra o 

catodo, pode existir uma pequena componente tangencial à. superfide do catodo. O resultado 

poderá ser um desloea.mento do centro da colúna relativ<.i ao centro da câmara de vácuo. 

Um dos fenômenos mais intrigantes observados já em 1903 por Stark e que tem recebido durante 

todos estes anos uma quantidade enorme de tentativas de explicação sem sucesso, é o movimento 

do ponto luminoso não estacionário na. presença. do campo tangencial BT (para o ponto luminoso 

estacionárIo aparentemente o efeito é pequeno). As observações experimentais referentes a. esse 
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movimento são: 

• contrário 	3 expectativa, o ponto luminoso move-se na direSão oposta a força I :x BT 

(movimento retrógrado). 

• 	o plasma próximo ao catodo tem uma pressão p > 10 atm (ou muito mais) mas, basta 

utna pequena quantidade de gás ser introduzida (PC' < 0,1 atm) para diminuir I) movimento 

retrógradO' e, para uma pre$são c:rítica Per < 0,5 atm o movimento inverte, isto ét passa 

para a direção da força I X BT . 

• 	para uma dada pressão do gás (Po <Per) o movimento retrógrado aumenta com o campo 

mas para um valor crítiw (BT >1T), a velO'cidade inverte e 3\Uncnta na direção de -; :x 

BT-com o aumento do campo. 

• 	um. campo magnéticn axial ( normal à superficie do catodo) diminue o movimento retrógrado 

e também dá. origem a um componente de velocidade paralelo a BT. 

Desta exposição resumida da descarga em arco no vácuo pode-se notar a ausência de um modelo 

que possa explicar todos os complexos fenômenos que ocouem numa tal descarga. Dos conhecl

:mentos ohtidos até: hoje, tanto teóricos como experimentais, os seguintes parâmetros podem ser 

esperados. 

• Densidade de partículas carregadas: ni :;;:; lle .5 1021 m-3_ 

• Tem.peratura de elétrons, íons: Ti 7'Y Te ;5: 5 eV. 

• Energia clnétiça. dos íons: 00 íons tem um.a. energia cinética Ei > 10 eVoque significa uma 

velocidade axial u'" .... 103 - 10" m/s. 

• 	Estado de ionização dos íons: o plasma é composto de íons em vários estados de ionização. 

Para os catodos utili~a.dos neste trabalho os seguintes valo:res médios para Z são ohtidos 

[26J: C (i = 1); Mg (i =1,5); A1 (i =1,7); Ni (Z = 1,8); Cu (i =2,0); Zn (i =1,2); 

Cd (i =1,3) • Pb (i = 1,6). 

• 	 Grau de ionização do plasma: o plasma pode apresentar grau de ionização acima. de 50% 

e atingir até 80-100% para o magnésio. Para catodos de zincn, cádmio e chwnbo O grau 

de ionização diminui para"'" 20%. 
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Figura 2.14. Pulso. de (Quente na PCEN antes de 1989. 

Com os valores de campo magnético, corrente de arco e tempo. de duração. da descarga típicos 

na PCEN, tem-se. um arco difuso., descrito pelo. modelo de ponto luminoso quase-estacionário 

(Tipo 2). 

Serão apresentados agora, o.S resultados das medidas efetuadas de vários parâmetros na centrífuga 

de plasma iniciada. por areo no vácuo. 

2.3 	 Impedância do plasma e o circuito formador de pulso con· 
struído 

Até 1989 (I circuito que polarizava o. utodo era um banoo de capacitore$ de 50 mF/600V e a 

Figura 2.14, mostra () pulso de eo:aente que era obtidQ com esta configuração 161}. 

Este pulso, tinha a desvantagem de nio ser possível a utilização de circuito de Wttrcdura para a 

sonda de Langmuir, pois l não é constante com o tempo. Isto. obrjga a obter a curva característica 

pela técnica de ponto a ponto, o. que toma o. diagnóstieo do. plasma. demorado e cansativo. A 

obtenção de curvas características das sondas de Langmuir. durante um ú.Wct) pulso de corrente 

de arco, facl.lita enormemente tl diagnóstico do plasma. 

Com a finalidade de agilizar a. aquisição de dados íoi projetado e ~onstru1do um circuito formador 

de pulso cujos detalhes serão dados a seguir. Este circuito possibilitou: 

• a obtenção de um pulso de corrente de arco com duraS!o de "" 16 ma e praticamente 
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Figura 2.15. Esquema do circuito formad.or de pulso ou linha de transmissão LC. 

constante por"" 14 ms tornando possível o uso de um ci.reu.ito de varredura para a sonda 

de Langmuir; 

• 	estudar a variaSão temporal dos parâmetros do plasma, e 

• 	 o casamento de impedâncla entre o circuito e o plasma que melhora a transferência da 

energia a.rmazenada no circuito para. () plasma.. Foi observado [62,63] que com a melhora 

do casamento da impedânciaf I) fator de separação aumentou numa centrífuga de plasma. 

semelhante à PCEN. 

o esquema de um circuito formador de pulso ou linha de transmissâo Le está mostrado na 

Figura 2.15. 

Se todas as indutâncias Li e capacitâncias C, fotém iguais, a impedância de surto do circuito é 

Zo=~ 	 (2.23) 

A forma de onda da corrente na arga (Z"'JUgf.l) pode ter a.s formas indicadas na. Figura 2.16 e 
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Figura. 2.16. Formas de onda da çOttente na carga conforme a relação entre ZI) e Zp. 

no C8S0 presente ZC41'ga :::;. Zpl4IJrrw :::;. Zp. 

Para se obter um pulso o mais uniforme possível devewse ter Zp C:! Zo- Se há .este casamento de 

impedância. a duração do pulso é dada por 

Tp = 2N-ILC (2.24) 

ônde N é o nUmero de éStações (células te). 

Os capacitores reais tem uma resistência. em série e em paralelo e os indutores uma resistência 

em série e, o circuito real tem a. form.a mostrada na. Figura 2.17. Da Figura 2.18 tem-se as 

seguintes equações de Kirc:hho1f para. o circuito formador de pulso: 

dQ, 
= li+I-1, - :;aY~ N) (2.25)Tt 

dI· 
Lidt1 ::; V2 -V1 


L,~ = R.,(lHI - ri) + ~' - [R'('_lJ(I, -1'_1) + ~'-ll_ 

t ,-1 

-RLiII(i~l,i~N) (2.26) 

dI, Q,
(L1 +LCQ'J/o) dt ::= -11 (R,i!l +Rcurp +RLd + 121t~1 + 01 (2.27) 
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Figura 2.17, Esquema do circuito formador de pulso levando em conta a resistência. 
série e paralelo do capacitar e a. resistência. série do indutor. 

dQN QN 
(2.28)= -IN - R"NCNdt 

dIN
LW(F V,- Ví 


_
dIN QN ( QN-1JLN- - -R.N!N +-C - [R.(N_l) IN -IN_l) +-C 
dt N N-I 

-RLNIN (2.29) 

Estas são 2N equasôes lineares em 2N variáveis) e foram I'esolvidas numericamente, Apêndice 

Ã. A corrente através da carga (I1) é a. variáwl de interesse. Para resolver numericamente estas 

equações os dados de entrada são: os valores da capacltâncla CH e as respectiva.s resistências, 

indutor LN e respe.cti'Vil. resistência, a impedâncla do plasma Zp composta da resistência Rp e 

indutância Lp e I) número de estações N. A!J equações (2.23) e (2.24) determinam LN, ON e N 

visto que Zo ::::Zp e Tp "'" 15 ms é o tempo pelo qual o campo magnético pode ser considerado 

pratk&nl.ellte constante em torno do seu valor máximo. As capacitâncias CN foram escolhidas 

todas iguais & 1,5 mF, compostas de 3 capacitores eletrolítieos dê 2500 p.F/350V em paralelo. 

Esta. disposiçio de capacitores tem uma :resistência em paralelo Rp ...... 30 mO e uma resistência 

em. sérje Ra- ...... 100 kfl, dados estes obtidos dos valores individuais de <:ada capacitor fornecido 

pelo fabricante. A polarizasio máxima que pode ser aplicada ao circuito é """ 300V, visto que os 

capacitores suportam no máximo 350V. 

A impedância do plasma (Zp) foi obtida através do valor da tensão aplicada ao banco de ca

pacitares de 50 mF dividida pelo pico da corrente de arco, isto é, Zp ::;;;;; Uc/lp. A Tabela 2.3 
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Tabela 2.3. Impedância (em mO) para OS plasmas de magnésio., zinco, cádmio e 
chumbo. 

, 
B.(Tl d 

, U<{V) 0,150 I 0,225 r 0,300 -O I 0,075 
,,55 (Zn)30 (Z~! ; 41 (Zn) 

26 (Cd) I 38 (Cd) 45 (Cd)40 
30 (Pb) • 33 (Pb) 41 (Pb) 

50 34 (Mg) 39 (Mg) 
25 (Zn) 30 (Zn) 34 (Zn) 37 (Zn) 42 (Zn) 

28 (Cd 32 (Cd) 35 (Cd) 40 (Cd) ;60 23 (Cdi 
25 (Pb) 26 (Pb 30 (Pb) as (Pb) 39 (Pb) ; 

, 65 29 (Mg) 32 (Mg) 35 (Ms) 32 (Mg) 37 (Mg) , 
30 (Mg) ao (Mg) 30 (Mg) 31 (Mg) I 

80 23 (Zn) 26 (Zn) , 29 (Zn) 31 (Zn) 35 (Zn) ; 
, 25 (Cd) : 28 (Cd) 31 (Cd) 33 (Cd) , 
, 22 (Pb) 23 (Pb) ! 26 (Pb) 29 (Pb) 32 (Pb) I 

mo.stra Oli valores de Zp o.btidos para quatro. catodos e com éâIIlpO magnético axial variando de 

Oà O,3T. Observa-se desta tabela que Zp "" 30 ~ 40 mO para. muitos dos valores de B... e Ue • O 

plasma foi ç()nsiderado puramente resistivo} cu ieja., Lp = Oe Rp ~ 30 - 40 mO. Assim deve-se 

ter Zo ~ 30 - 40 mil • com C= 7,5mF, LN = 10l'H • N = 22 obtém-se das equações (2,23) 

e (2.24), Zo = 36mfl e T'p ::: Uma. Durante a simulação numérica do pulso. foi o.bservado que 

para se obter um pulso com pouca. varl~ temporal os indutoreG não podiam ser todos: iguais 

Cf além do mais, a resistência dos mesmos tinha que ser meno.r que lmn [64,65]. A forma :final 

do circuito. está. mostrada:na Figura. 2.19 e () pulso. de corrente o.btido experimentalmente para 

o catodo de magnésio e campo magnétieo- de O,lT pode ser visto na Figura 2.1. 

A Figura 2.20 mostra os pulsos de corrente de arco e o do campo. magnêtico onde pode ser visto 

a pequena. variação de B ... durante o pulso da corrente de arco. 

A eorrentemáximaobtida comeste circuito é Iom/l.:l == Uema·JZTI onde Zr = Zp +Zo ,.." 75 mO e 

U"m&x "'"' 300V, obtendo--se assim Ic:m&x ""' 4kA. Foi o.bservado que uma corrente alta, Ia >2,5kA, 

deteriorava rapidamente a grade de tungstênio que serve como anodo, para todos os catodos 

utilizados e, para o catodo de magnésio, ocorria a. destruição da mesma. em poucos pmsO$ para. 

Ia >2kA. Por Otttl'o lado, para baixa. tensão de polarização do catodo, U" < 50V, (o que quer 

dizer baixa corrente I,,) e também para campo m.agnético alto B.z > O,3T a descarga em arco 

nem sempre ocorre (dependendo. do catodo). Experimentalmente foi observado que um pulso 
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Figura 2.20. Pulsos da corrente de arco e do campo magnético axial. 

de corrente de arco Ia sem flutuações e repetitivo como o mostra.do na Figura 2.1 (considerado 

como o padrão para este trabalho) poderia ser obtido para lu ~ 1kA é Bz ::: O,lT e,d{!sse modo, 

a maior parte das :medidas efetuadas foram realizadas com 1kA ;; Ia ~ 3kA e O,lT $ Bz 5 O,3T. 

05 seguintes catodos são dÍ$:poníveis com pm-eza maior que 99,95% {a excessão do carbono que é 

puro mas o grau de pureza. é desconhecido}: C, MS, AI, Ti, Ni, Cu, Zu, Zr, Mo, Cd, W, Ta e Pb; 

no entanto não foi possível íeehar a descarga em a.reo no vácuo com todos eles. Materiais que 

apresentam haixa temperatura de fusão/ebulição como Mg, Zn, Cd e Ph produzem facilmente 

a descarga no intervalo de ~ e B~ citado acima, e com o padrão de pulso, ao passo que Al, 

Ti, Ni e Cu (temperatura de fusão/ebulição maior) produzem a forma. de pulso desejada para 

Ia ~ l,5kA e B;r ~ O,lT; ou em outras palavras um intervalo mais restrito. Paxamateriais com 

temperatura de fusâo/ebuli~ão muito alta, como ó Zr, MOl W e Ta) nâo foi possível obter a 

descarga em arco. Estes materiais tem uma tendência a a.presentar pontos luminosos do tipo 

loque requer maior temperatura Te e maior campo Ec conforme mostrado na Figura 2.10 

(modo 1). Provavelmente a descarga. para estes catodos ocorreria para Ue > 300V ontendo--se 

assim ~ >4kA. Algumas mudanças facilitarjam a. descarga tais como: diminuir a distância entre 

eletrodos (L < 60 mm); fazer o catodo em forma de pontaj utilizar um laser mais potente (>30 

MW) ou mudar o circuito para poder utilizar Ue > 300V. Todas estas mudanças visam obter as 

condições de campo elétrico e temperatura na superfície do catodo para a descarga ocorrer. 

A eficiência (fi) da transferência da energia do circuito formador de pulso para o arco pode ser 
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calculada como a razão entre a energia do arco ÃEo (equação 2.2) e a energia armazenada no 

circuito dado por 

1 ,
I!!t.Ec;;;: 	'2 CTUe , (2.30) 

onde CT ;;;: 22 x 7,5mF = 165mF. Para o magnésio obtém-se da Figura 2.1 1) "" 0,85J ou seja, 

.... 85% da energia é transferida para o plasma e ""' 15% é dissipada nos indutores e capadtores. 

Da energia. transferida para o plasma"" 30% é dissipada nó catodo, ..... 60~65% é convertida em 

energia cinética dos íolUl e ...., 5-10% é transferida para a ionização. 

2.4 	 Tensão de arco, erosão e consumo de energia para a produção 
dos íons 

A tensão de arco Un foi obtida. utilizandt:Hle uma ponta de prova entre o catodo e ó ano do e~ o 

sinal típicfJ obtido está mostradfJ na Fjgu.:tA 2.1, A tensão de polArização do circuito formador 

de pulso (Uc), a tensão de arco (Uc), a carga transferida para o plasma (QT obtida da rorva 

Io. x t)J a eficiência TJ e demais parâmetros cujas medidas serão apresentadas mais adiante sio 

sumarizados na Tabela 2.4, no final deste capítulo. Esta ta.bela foi obtida para os catodos C, 

MS, Al, Ni, Cu, Zn~ Cd e Pb nas condições B; = O,lT e L = 1}5kA. 

A erosão do catodfJ foi medida pesando-se o catodo antes e depois de uma série de 50 pulsos 

do plasma [66]. A diferença de massa. obtida dividida pelo nÚnlerQ de pulsos fornece a perda de 

massa. em cada pulso. A taxa de erosão p é a razão entre I!!t.m e QT e normalmente dada em 

p.glC. A Tabela 2.4 mostra os resultados obtidos para p. Verifica-se que Zn, Cd e Pb apresentam 

taxa de erosão alta, especialmente o chumbo. Para o magnésio a erosão mostrou~se praticaménte 

insensível à w.riasão do campo magnético axial e corrente de arco Ia como mostrado na Figura 

2.21. 

Nem todo material que é evaporado do catodo é transmitido através da grade para a coluna 

de plasma, Parte do vapor continua neutro (em maior ou menor grau, dependendo do catodo) 

e pode ir para a parede da câmara próximo ao catodo visto que o campo magnétko não tem 

infiuêncla. neste caso. Por outro lado, parte dos íons formados também pode ser carregada para 
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Figura. 2.21. a) Taxa de erosio como função da corrente de arco Ia (Bz = O,lT) e b) 
como função do campo magnético B. (I. =1,5hA)[66). 
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Figura 2.22. Porcentagem de Íons de magnésio transmitidos através da grade como 
funçã.o do campo magnético[66]. 

o fla.n.ge atrás do <:atQdo em vez de ir para o modo, isto por causa da. configuração de campo 

magnético nesta :região. Foi observado que realmente ocorre uma. deposição de material no 

fiange atrás do catodo e região próxima. Para determinar a porcentagem de íons que segutml 

para a coluna de plasma, foi utilizado um coletor na forma de um disco colocado a O,3m do 

ano do. Do ganho de massa desse coletor depois de uma série de 50 pulsos, juntamente com 

a taxa de erosão medida, foi determinada a quantidade de íons transmitida. A Figura 2.22 

mostra os resultados obtidos para o plasma de magnésio como função do campo magnético para 

uma corrente de arco de 1,5kA. Como era esperado para campo baixo « O,lT) a transmissão 

é pequena (pouco confinamento pelo eampo) e aumma até saturar em "'" 50% para B~ ~ O,lT 

(a coluna é bem confinada). Uma. melhor c:onfigu:raçio de tampo deve ser determinada -vi.sando 

aumentar a transmissão de íons para a coluna de plasma. 

A energia consumida para produzir cada í.on Ei (eVlíon) pode ser calculada conhecendo-se a 

taxa de erosão, a tensão de arco e o grau de jonização atra.vés da relação 

E. _ AUa,--- (2.31 ) 
ePiNA 
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onde NA é o número de Avogadro, e a carga e1etrônicà. e A o peso atômico do material do 

catodo. Os resultados destes cálculos estão na Tabela 2:.4. 

2.5 	 Velocidade axial de deriva, temperatura de elétrons, den
sidade de partículas carregadas e potencial de plasma 

Estes parâmetros foram medidos com a utilização de liondas de Langmuir e as medidas foram 

realizadas na coluna de plasma, isto é, no plasma transmitido através da grade de tungstênio. 

Parte dos resultados serão ap~entados neste apítulo e o restante no próximo juntamente com 

a descrição física da coluna de plasma. 

2.5.1 	 Velocidade axial de deriva 

A velocidade axial de deriva. foi medida utilizando-se duas sondas de Langmuir separadas por 

uma distância d=O,51m e polarizadas 8r ~50V para coletarem somente a conente de íons. Do 

atraso .6t observado nos sinais dM duas sondas a velocidade axial de deriva do plasma foi 

avaliada, u# = dl.dt. As liondas não discriminam. íons de cargas: diferentes e, como já comentado 

anteriormente. a energia cinética dos íons depende da carga dos mesmos confonne mostrado na 

Figura 2.6. Portanto as medidas: da 'Velocidade axial de deriva realizadas indicam a expansão do 

plasma oomo um todQ. 

Esta dificuldade é removida para o plasma de carbono para o qual só o íon C+ é encontrado. 

Neste caso} a velocidade de expansão do plasma é igual à do 10U (Ui. = u.) e é possível estudar o 

efeitn do campo magnético axial e da. corrente dn arco nesta velocidade. Para Ia = lJSkA e com 

a va:ri~ão do campo O,lT~B% $;0,3T1 encontrou-se o valor Ux =3 x 104m/s, independente do 

campo. Este resultadó pode ser interpretado pelo tato de que na. região 2 (Figura 2.7), onde os 

íons adquirem esta velocidade. os efeitos do campo magnético devem ser pequenos pois f3 > 101 

isto é, há um predominio dos efeitos cinéticos. Por outro 1ado para B ::=. O,lT e com lkA:S la $; 

3kA, obteve~se 3,6 X 104 m/s ~ u'" ~ 2,7 X lO" m/s, ou seja, um decréscimo da velocidade com 

o aumento da corrente de arco. Um aumento da corrente signffica um aumento no potencial de 

arco e na densidade de partículas carregadas na regiáo 2 alterando"se, assim, o campo e1étrico, o 
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gradiente da. pressão e as colisões entre elétrons e íons. Considerando estes três efeitos foi obtido 

[42] um decréscimo da energia dos íons com o aumento da corrente e este decréscimo é maiQl ou 

menor conforme o modelo adotado para. o plasmai por exemplo, isotérmico ou não isotérmico, 

com <':ondução ou não de calor etc. A energia cinética (Ex) para o íon C+ a uma ve10cldade de 

3 X 10' m/. é 56 .V. 

o.s parâmetros temperatura de elétrons, densidade de partículas carregadas e potencial de plasma 

foram obtidos através da curva característica de uma sonda. de Langmuir cilíndríca com diâmetro 

de O,5mm e 4 mm de comprimento. As medidas foram l'eali2:adas a uma distância z = O,Sm do 

anodo. A sonda foi polarizada por um circuito de varredura. com forma de onda triangular [67,68], 

possibilitando desse modo a obtenção de várias çurvas características durante um único pulso. 

Embora o circuito tenha um intervalo amplo de tensão de polarh:ação e tempo de varredura, na 

obtenção das curvas características foi utilizado tipicamente o intervalo ~ 50 OV e At,. '" 3ros.M 

Os sinais obtidos do pulso de plasma são anua.zenados em. osciloscópios digitais e imediatamente 

após o pulso são transferidos pa:ra um microcomputador através de um programa. especifico pa:rá. 

tal operação. P.a.r& a. obten~ dos parâmetros foi desenvolvido um programa., Apêndice B, que 

permite a. divisio e aruílise de cada uma das regiões caracterlstícas do sinal da sondaf isto é, 

corrente de saturasão de íons (região A), da qual a. densidade de partículas carregadas pode 

ser obtida; crescimento exponmclal da corrente coletada. {regiã.o D), de onde á tempera.tura de 

elétrons é determinada e a commte de saturação de elétrons (região C), de onde o potencial de 

plasma é determinadQ. Uma distinção clara entre estas l'egiões é importante pois caso contrário 

erros apreciáveis, principalmente em Te, podem ocorrer. A Figura 2.23 mostra o esquema 

ntilliado para a obtenção dos parâmetros com a utilização de sondas de Langmuir. 

As curvas características obtidas são livres de fiutuações fortes, isto porque, as fiutuasães no 

plasma tem um período de "" 10 ~ 100ps (como será visto no Capítulo 3). ao passo que o 

tempo de varredura da tensão é LU. "" 3ms. Por outro lado, há variação de pulso para pulso 

nos parâmetros medidos o que obrigou a. utilização de média de pclo menos cinco pulsos como 

salientado na introdução. Quando por algum motivo (geralmente desconhecido) ocorria alguma 

distorção na. curva característica esta era descartada e, desse modo uma pré-seleção dos sinais 

foi feita observand()->os na tela do osclloscópio. 
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Figura 2.23. Esquema para aquisição e análise da curva característica da sonda de 
Langmuir. 
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Figura 2.24. Temperatura de elétrons versus corrente de arco para os catodos de C, 
Mg e Cd. 

2.5.2 Temperatura de elétrons 

o fluxo de elétrons que atinge a sonda é de origem térmica visto que UeT >Uez e,sendo a 

distribuição Maxwelliana, a temperatura de elétrons é obtida de Til = (tgt)-l onde tgl, = 

eln 1es/8V Te. é a corrente de elétrons coletada pela sonda na região B da curva característica61 

e, V. é a tensão de polarização da sonda. A Figura 2.24 mostra os resultados obtidos para a 

temperatura de elétrons como função da corrente de arco e campo magnético axial fixo em O,lT 

para os catodos de C, Mg e Cd. 

No intervalo de corrente de arco 1-3kA a temperatura de elétrons para o plasma de magnésio 

apresenta um crescimento de '" 70% ao passo que para os plasmas de carbono e cádmio esta 

variação é menor, '" 20% ( na Figura 2.24 esta variação não é evidente por causa da diferença 

nos valores numéricos). Uma possível explicação para a dependência da temperatura eletrônica 

com o elemento do catodo pode ser dada em termos das diferenças no grau de ionização e taxa 

de erosão para os três catodos. O plasma de magnésio apresenta grau de ionização elevado (i 
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Figura 2.25. Temperatura. dé elétrons como fu:n~ão do campo magnético axial com 
10 =: 1, 5kA para os catodos C, Mg e Cd. 

::: 0,8 - lfO) e a razão de erosão não aumenta com li corrente de arco conIorme mostrado na 

Figura 2.21, não havendo assim fi produção de mais vapor. O acréscimo de energia depositada 

no plasma. para correntes maiores deve ser distribuida entre aumentar o grau de ionização e a 

temperatura. do plasltU'l. No caso do plasma. de magnésio o acréscimo de energia deverá resultar 

em um aumento acentuado da temperatura por (:ausa. da ionização quas:e completa já existente 

neste plasma. Por outro lado, carbono e cádmio apresentam grau de io:n1zação menores e, 

provavelmente, a energia depositada. seja transferida preferencialmente para mais ionizações do 

que para aumentar a temperatura. 

Na Figura 2.25 pode ser vista a dependência da temperatura de elétrons com o campo magnético 

axial para uma. eorrente de arco de 1,5kA. 

Para. os três catodos o valor do campo magnético tem pouca influência sobre a. temperatura de 

elétrons. O processo de termalização dos elétrons ocorre na região 2 (Fig. 2.7) onde 0$ efeitos 

do campo magnético são pequenos, e isto, pode em principio, ser a explicação para os resulta.dos 
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obtidos. 

2.5~3 Densidade de partícuJas carregadas 

Diferente do fluxo de elétrons, o fluxo de íons constitue um fluxo dirigido. isto porque Uh >urr

Além do mais; tem-se- 'UíT« Ui! «UcT e da Ta.bela 2.4 m,'u~/kBTt: >1 paTa todos os catodos. 

Nestas conrusõesJ uma expressão muito usada para se determinar a -densidade de carga a partir 

da corrente de saturação de íons é (69J 

I~ ..li::::: (2er__Iu;:)ui' (2.32) 

onde r. é o ralo da sonda e I o seu comprimento. Esta expressão é válida, além das condlções 

acima, para plasmas de baixa densidade, isto é, ep == r./ÀD < L Para os parâmetros de arco no 

váeuo, e >- 1, e portanto rigorosamente, a expressão acima não é válida. Apesar desta restrição p 

ela é utilizada pois não há nenhuma outra alb:~rnativa devido as dificuldades em se tratar o 

problema de uma sonda eletrostática num plasma de alta. densidade e com alta velocidade de 

deriva, Esta expressão dá a densidade de cargas existentes no plasma, isto é, ~, ;;;;: enj ::::; 

eEzZnz. Uma estimativa do número de partículas na. rortna de íons positivos no plasma. é np 

= nJZ. 

A Figura 2.26 mostra a concnte de saturação de lons para os plasmas de carbono, magnésio e 

cádmio como uma função da corrente de arco para um campo magnético de O,lT, Um decréscimo 

na taxa de erosão do catodo de carbono com o aumento da corrente de arco foi encontrado 

num experimento semelhante a PCEN [10], Este fato, juntamente com os já mostrados neste 

trabalho) decréscimo da energia dos íons C+ e temperatura de elétrons praticamente constante 

com o at11l1ento da corrente de arco, levam a supor que O acréscimo de energia depositada. no 

plasma pelo aumento de corrente vai para novas ionizações justificando (I aumento observados 

na densidade tomo visto na figura. Por outro lado, para o magnésio já existe uma ionização 

quase completa, e assim, a densidade deve pennancer praticamente eonstante com {) aumento da 

corrente de arco, a energia extra depositada indo principalmente para o aumento da temperatura 

do plasma. 
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Figura 2.27. D~sidade de10na C+ versus () campo magnético axial (1.. ::::: 1, lkA,1':;::: 
O). 

o comportamento da densidade de íons C+ com (I aumento do campo magnético está. mostrado 

na Figura 2.27 para Ia = il1kA. Há um crescimento praticamente linear de Di com B,.. Este 

aumento tem duas causas: 8. prlme1ra. é devido a um aumento da razão de erosão com o campo 

mangético observado. para o catodo de carbono (10] e a segunda é devido~ ao decréscimo da 

difusão de :partículas através do campo magnético [71]. 

Uma a~ do grau de ionização do plasma pode ser obtida comparando-se -o número de 

átomos ema.uados do catodo por unidade de volume (llQ) rom a densidade de partículas car~ 

regadas.na forma de íons medida (np), isto é, 1elCp = np/nIJ' A densidade de átomos evaporados 

pode ser obtido da razão entre o número de átomos evaporados por segundo e o volume vanido 

pelo plasma em expansão 

ft _ pNAQT 
(2.33).~ - 2 )'A1"p{1N'~ U.a; 

onde te ê () taio característico da coluna. de plasma. Com os dados experimentais obtidos de Pl 

QT, 1"'" = 16 ms, U,n levando-5e em conta. (e supondo que seja válido pala. todos os catodos) que 

somente 50 dos íons vão pa:ra. a roluna de plasma e utilizando os seguintes raios característicos: 
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Te (C) "'" 30 mmi r ç (Mg) ..... 20 mm (dos dados apresentados no Ca.pítulo 3) e rÇ (Zn) ,.". 35 mmj 

rc (Cd) "'" 37mmj rc (Pb) ..... 40 m.m (da referência. {Sl]), obtém-se os mores texp indieados na 

Tabela 2.4. Estes valores fornecem somente uma indicação do grau de ioniza'Ção. visto que, na. 

sua determinação estão envolvidos muitos dados experimentais contendQ erros não quantificados. 

2.5.4 Potencial de plasma 

o potencial de plasma (<fo,,) a princípio poderia ser obtido da curva característica, mas duas 

particularidades do plasma. inviabili!a.ram este procedimento. A primeira é por causa. da alta. 

densjdade do plasIna. a rorrente coletada. pela sonda na região de saturação de détrons é I,ate > 

250 mA, que é a. corrente máxima suportada. pelo circuito de varredura, ou em outras palavras, 

a. região de saturação da. corrente de elétrons não foi obtida.. A segunda é mesmo que se tenha 

a região de saturação da corrente de elétrons não é direto identifiau o potencial de plasma, 

como no caso de plasma sem campo ma.gnético e estacionário, vi$to que, o plasma da PCEN é 

magnetizado e tem alta velocidade de deriva. 

Neste caso) o potencial de plasma é obtido igualando-se a corrente de elétrons coletada (om .ti. 

de íons para o potencial de polarização da sonda igual ao potencial flutuante (V. = ~J) [72J. 

Estas COl'Telltes são I.oti dada pela. equação (2.32) e Ie dada por 

J2kBT. [e("'1 - "'.),I tl ;;::; ";\1In~e --_.. e.xp 1_'" h (2.34)
1rffle IrIS.l.e 

onde q,. é o potencial de plasma (ou espacial). Da iguáldade Idli ;;::; Ie obtém~se para o potencial 

de plasma 

kl.l T, J2"m,]
jI. =<,lI - (-;;-)ln!u, kBT, (2.3.) 

Uma vez tendo sido determinada a velocidade axíál de deriva e, da curva ea.racterística, o 

potencial flutuante e a temperatura de elétrons. o potencial de plasma pode ser húerido. O 

resultado mais importante para. o potencial de pla.sma. é o perfil radial do mesmo e será. mostrado 

no próximo capítulo. 
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Tabela 2.4. Paràmetros para li descarga em alW DO vácuo na PCEN para oito cato~ 
dos diferentes, eom corrente de arro de 1.5kA e campo magnético axial 
d.O.1T 

I MaterjeJ 
.ro;. 

Mg Al Ni Cu ·:-Zn Cd Pb 
., 

C , 

U. (V) 
~ 

105, 135 105 120 115 · 1 109 100 , 
! u. (V) 60 35 44 42 -: I 32 25 241, 

Ch (C)_ 23,1 23,1 23,8 23,S. 23,6 23 22!~~_
I 

Ot91l Ot85 0,S8~ 0,90 0,78 0,10 Ot6S, '1 · 
I E. leV /íon) . 400 I 450·550 550·650 480·580 · 870 500 65·85.. 
~.f.J.I'.IC) 2!.j 20....•. 31 49 · 125 380 2474 , 
, u. (lO~ m/s) 3,0 1,1l... 1,0 2,0 1,5 0,8 0,5 0,43 
kEK(eV! 56 r-J3_.~ 14 122 74 22 15 17 
, T. (eV) 2,S 5,5 1,3 2,0 1,4 0,8 0,7 011 : 

1 Z [261 1 115 1,7 1,8 2,0 , 1,2 1,3 1,5 II~ (lO"rn~3) 0,8 5,0 ..~,!. ,-~3 1,8 2,8 4,3 4,6 
n (lOI9m -S) 0 ,8 ~L~ .~l!~_. 0,7 0,9 2,3 3,3 3,0 
7 (%)[27:aÕL 10 80·100 50·60 60·10 60·10 , 15::2.0. ~~. 18·25 

7"p (%) 1 60 100 . . • 90 55 10 1 
E.<= (eV/íon) ! 480 440 . I . · 190 140 I 1661t, (IlO) 1 21 80 80 1 40 54 100 160 ! 200 

2.6 Conclusão 

Para efeito de comparação da descarga em arco no vácuo gerado por catodos diferentes a Tabela 

2.4 sumariza os resultados obtidos para oito catodos nas condições ~ = l,5kA, B.. = O,lT. Os 

paTâmetros obtidos com a. sonda de La:ngm:uir (:na, Te, uJ:) foram medidos no centro da coluna 

(r = O). 

As seguintes conclusões podem ser obtidas desta. tabela: 

• Densidade de íons: a densidade de partículas na forma de íons positivos é n" N 1019 m-a. 

É possível aumentar Dp de uma ordem de grandeza aumentando a corrente do arco lo e 

melliorando a transmissão de partículas atrav~s do anodo . 

• 	 Temperatura :supondo Te "" Ti observa-se uma temperatura. relativamente alta com 0,6 

eV'5, Te :s: 6 eV. Temperaturas de uma ordem de grandeza menor seria desejável para 

um melhor desempenho do separador isotópico baseado neste principio. A temperatura. 

elevada. do magnésio pode ser explicada pelo fato de que os potenciais de ionização são: 

Mg +(1,43 .V); Mg++ (15,03 .V). Mg+++(80,leV). A..jm toda en"gia .stru-á distribuída 
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entre os íons Mg+ e Mg++ resultando numa temperatura maiort visto que o íon Mg+++ 

não ~ criado devido ao alto potenc:ial de ionização deste estado (muito maior que a tensão 

do arco). Qualquer energia extra deposita.da no plasma de magnésio vai para o aumento 

de temperatura como mostrado na Figura 2.24. 

• 	 Velocidade axial de deriva e energia cinética: velocidade axial de deriva está no intervalo 

""' 103 ~ 10" m/s (13 eV ::; Ex ::; 122eV) onde geralmente os elementos de massa maior 

tem U.1: menor. O tempo de trânsito dos Íons numa coluna de comprimento l.. "'" 1m é 25 

/Li < t, < 250 ps com as velocidades dadas na tabela. 

• 	 Tensão de arco, razão de erosão, grau de ionização e eficiência na transferência de energia 

do circuito para o plasma: estes parâmetros devem estar correlacionados, isto porque, para 

Zn, Cd e Pb tem-se p maior e (U'n 7, fi) menores ao passo que para C, Mg, Al, Ni tem-se 

(U"" "(, fi) maiores e p menor. Como visto na seção 2.2.1 os elétrons emitidos pelo catodo 

ganham energia na bainha formadalla região 1 com 6.Uc "",Ua e, desse modo) U(I maior 

significa elétrons de maior enéJgia na região 2 onde ocorre a ionização do vapor metálico. 

Isto então poderá resultar em temperatura de elétrons mais elevada, grau de ioniza.~ 

maior-e 1llU melhor acoplamento energético entre circuito e plasma para C, Mg, AI, Ni o 

mesmo não oCorNndo para os catodos Cd, Zn e Pb que: ap:resenta.tll Uo. mais baixo~ çomi) 

pode ser visto da tabela. Também, pode ser observado que embora a razão de erosão para 

Znt Cd e Pb seja muito maior que a do magnésio, a densidade de partículas carregadas 

não são muito diferentes, uma comprovação indireta das diferenças no grau de iOnÍzação 

dos plasmas. A alta taxa de erosão do chumbo é devida ao fato de que .... 90% da emissão 

acontece na forma ele macropartículas (13]. 

• 	 Consumo de energia para produçáQ do íon: a energia consum1da para produzir cada íon 

está no intervalo ..... 100-500 eV, sendo que os materiais de ponto de fusão/ebulição mais 

baixo (Zn, Cd, Pb) apresentam menor eonsumo energético, 

Como já salientado anteriormente o ideal é ter ionização completa, mas os dados apontam que 

isto nem sempre ocorre na descarga -em arco DO vácuo. Apesar disto, a coluna de plasma, isto é1 

o plasma ttansmitido através do anodo deve ser altnmente ionizado. A fatão para tal fato é que 

as: pa:rtícuIas neutras são em Sua maioria macropa..rtículas com concentração maior em ângulos 

rasantes CQlll relação a 6uperficie do catodQ, O campo magnético não t~m infiuéncia sobre estas 
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•
CAPITULO 3 

-DESCRIÇAO 
MAGNETOHIDRODINÂMICA PARA A 
COLUNA DE PLASMA E OS 
RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

3.1 Introdução 

A coluna de plasma, isto é, o plasma que é transmitido através da grade de tungstênio é descrito 

pelo modelo de fluido. As simplificaSães nas equações são justificadas, sempre que possível, com 

base nas medidas experimentais realizadas. Os: principais resultados que seguem da descrição 

da coluna de plasma com o modelo de: fluido são: os perfis r&.diais da densidade de partículas 

carregadas, do potencial de plasma e do fator de separaçáQ e a expressão para a velocidade 

angular. Estes resultados teóricos são confrontados com os obtidos experimentalmente. 

As seções 3.2 e 3.3 seguem de perto a análise contida nas referências [74,75}. 

3.2 Descrição :tisica da coluna de plasma em rotação 

-Esta descrição está baseada na velocidade de deriva. Er-> x Bz.- I onde Er é o çaropo elétrico 

auto-consistente na direção radial existente na coluna de plasma, e na velocidade de deriva. 

diamagnética devida ao gradiente de pressão. 

Para ver como surge o campo elétrico radial na coluna de plasma as seguintes frequêndas devem 
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ser calculadas: frequênda cic1otrôn1ca dos elétrons (00::); frequência cic10tróniea dos íons (Od); 

frequêneia de éolisão entre os elétrons (vcc); frequência de colisões entre eMbons e íons (Vei) e 

frequência de colisão entre os íons (Vii)' 

As expressões para estas frequências são; 

ll~ = 
,B. 
m. 
ZeB: 

ll" = 
m; 

v~ = fi X 10-12 n.o In A 
Te~ 

2 X 10-12 Znco !nA
Pei - Tc~ 

Vi; :::= Z·(me)~(T,)~ (3.1)mi T; V_,• 
com ficO em m-3 e com T~ e Ti em eV. 

Fixando-se no plasma de magnésio tem~se com os dados da Tabela 2.4 (Te f'OJ Ti = 5,5 eV, Z 

3;;;;: 1,5, ILe:Q =5xl019m- , In A .....10 e B,; :;:: O,lT), os seguintes valores: fice = 118x1010 rad/s; 

Oci =6,3xl0s rad/s; "ce = 1,9xl0sl,I-lj 1'ei = 1,2x108$-1 e 1';'i = 4}5xI06s-1• As seguintes razôes 

entre as diversas frequências são obtidas: 2'Kvce/Or;c '"" 0,07 e 27rllií/rtcl "" 48. O significado 

físico destes valores é que os íons sofrem muito majs eulisões do que I,'IS elétrons durante o giro 

clclotrônieo, et cODsequentementel os elétrollS estão mais presos do que 05 íons às linhas de 

campo magnétiéo, O resultado é que inicialmente, owrre uma maior difusão dos íons através 

das linhas de campo, estabelecendo-se posteriormente uma difusão ambipolar. O resultado final 

é o estabelecimento de um campl,'l elétrico radial interno auto-consist&lte, direcil,'lnado para O 

centro da coluna. A interação deste umpo elétrico radial com o campo ma.gnético a.rial dá 

origem à velocidade de deriva na direção azimutal 

E xB,.. _.~

t(ê::;; -·B2 t (3.2) 

que coloca a coluna de plasma em rotação ao redor do eixo z. 

Será visto mais adianti!: que a densidade de partículas çarregadas tem um perfil radial Gaussiano 
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Figura. 3.1. a) Velocidades de deriva resultantes na direção azimutal para. os elétrons 
(uer,p) e íons (Uirp) e á densidade de corrente JVJ. b) Diagrama. es
quemático das forças atuando na coluna de plasma. (Fc ::; força 
centrífuga, fI :: J: X ii e i1 :;;;;;; -'9',,). 

com pico em r = O. Desse modo, há um gradiente de pressão na direção radial resultando na 

velocidade de deriva diamagnética. na direçã.o azimutal dada por 

• vp"jj 
(3.3)UD :::::: - tJ.(tQQrB2' 

onde o: =: e para elétrons e a: = i para íons. 

Às duas velocidades de deriva estão no mesmo sentido para. os elétrons e em sentidos opostos 

para os íons. A resultante é que, embora. tanto os íons quanto os elétrons girem no mesmo 

sentido, os elétrons giram com uma velocidade maior. Isto dá origem a uma densidade de 

corrente azimutal, eujo sentido é oposto ao movimento das partículas) eomu está mostrado na 

Figura 3.1a. A interação dessa Cõl'1ente azimutal com o campo magnético dá origem à força 

.". -Jv> x B dirigida para o centro, equilibrando desse modo a for~ centrífuga devido. a rotação do 

plasma. e a força devido ao gradiente de p:ressã.o. ambas dirigidas para fora. Na Figura l.ih está 

mostrado esquematicamente Q diagrama das forças atuando na <:oluna de plasma. 

A força centrífuga causa a separação radial entre partículas de razão massa/carga diferentes. Os 
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perfis radiais da densidade das várias espécies de íons (embora Gaussianos) não são iguais e um 

enriquecimento radial é atingido em que 0$ íons de massa. maior siio mais abundantes para raios 

maiores. 

3.3 Modelo de fluído para a coluna de plasma em rotação 

Embora, no modelo de partfeula.s seja possível obter uma boa descrição fisiCli da coluna de 

plasma éIU rotação, esta não fornece maiores inf'ormaçàes sobre os perfis radiais da densidade, 

velocidade de rotação, campo elétrico e fator de separasio. Estas informações são obtidas com a 

utilização das equações magnetohidrodinâmieas pata descrever a eoluna de plasma em rotação. 

As equações usadas na descrição deite plasma são a equação da continuidade f a equação do 

momento e a eqtl.ilSão da energia aplkadas a. cada espécie de partícula que compõem a coluna de 

plasma. Por exemplo, para um plasma. de carbono existem três espécies de partículas: os íons 

12C+ e 130+ e- 0$ elétrons. 

A equação da continuidade aplicada a cada espécie, levando-se em conta a produção e perda de 

partíi:U.las é 
8no - _
8t +V.(naua) =Pa - Lal (3.4) 

onde a denota. a espécie de partícula, I1a (7, t) sua densidade1 ~ (7, t) ao velocidade, P a (r", 

t) e La (7, t) são os termos de produção e perda de partículas, Tt'ispeetivamente. A produção 

de putírulas ocorre na região próxima ao catodo. e, assim, na coluna de plasma (isto é, longe 

do catodo) tem~se P.a (-:t, t) = O. O termo de- perda La é devido ao processo de recombinação. 

Em um plasma wmpleta.n:::umte ioni~ado e com Te 2= 1 eV a razão de xeeombinação é pequena 

podendo ser desprezada; então Lo: = O. 

A equação da conservação de momento incluindo efmtos da l"otaç&o, força eletromagnética, 

gradiente de pressão e coUsões entre as partículas é 

8
mo[a + u-;'.VJtJ;. = Zoe{E + tJ;. xii] - ..!..Vl'a - rn" L vap(tJ;. - ..), (3.5)

t n~ 8 
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onde ~ é a massa da partícula, Zoe a carga, E o campo elétrjco auto-consistente, B o 

campo magnético, Pc a pressã.o cinética escalar e isotr6pita e v~{J é a frequêneia de colisões para 

transferência de momento entre as espécies ex e /3, Ê feita a hipótese de que o campo magnético 

produzido por correntes internas a wluna de plasma e pela "Vá.:riaçâo temporal do campo elétrico 

interno seja pequeno. Portanto, o campo magnético que aparece na equação (3.5) é o campo 

magnético axial aplicado externamente, 11 :; B.;.e:. Os elementos do tensor pressão fora da 

diagonal podem ser desprezados se forem pequenos em relação aos da diagonal principal! isto é, 

Pjk/P « 1 (j :fi k)~ Os elementos fora da diagonal são proporcionais a viscosidade e ao gradiente 

da velocidade, Pjk cc p.vtt f que em uma primeira aproxima§ãopode ser escrito cOmOpjk AI pu/r 

= fJWi, onde Wi é a velocidade angular dos íons. Para os elementos na diagonal p = nkT. Como 

Oci/27rllii <: 1, ao expressão para a viseosidade é 

J.li ..." rld.)kgTi (3.6)
Vii 

A viscosidade dos íons é muilomaior que a dos elétrons, por esta razão, a. viscosidade do plasma 

é determ.inada. essencialmente pelos íons (76]. A velocidade angular para os íons no plasma de 

magnésio é Wj '" 2,5 x lOS lad/S obtendo·se então 

fu.",~<l (3.7)
P 21f'vij 

Se a temperatUl'a dos íons é anisotrópka e tem os valores T iíl e Til., paralela ê perpendicular ao 

campo respectivamente, (e consequentemente, P"""PlI f p.d as colisões lon·íon tendem a igualar 

Tu • Till . O grau de onisotropia é (lh - Tilllf(Tü +Till) ~ (lflQ)(Wi/fl<i)' .:: 1, com o, 

dados obtidos para o plasma de magnésio. Também, para os elétrons tem-se que as eolisões 

elétron-elétron e elétron·íoD. tendem a igualar Tflll e Tü 15]. Desta análise condui-se que a 

hip6tese de uma pressão escalar e isotrápica é válida para a coluna de plasma de alta densidade, 

completamente ionizada e em rotasão. 

As equ8§ÕeB (3.4) e (3.5) devem ser complementadas pela equação de conser~ão de energia, 

relacionando Po: (~, t) com no (7, t) e u: (7, t). No entanto, com uma temperatura constante 
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e uniíorme T(.t a.través do- plasma (isotérmico) é suficiente usar a equação de estado de um gá.s 

ideal para fechar o sistema de equações. 

Po. :;: nQ:ksTq (3.8) 

Para verificar a validade de se considerar a temperatura constante, na Figura 3.2 estão mostrados 

os perfis radiais de Te obtidos para os plasmas de magnésio e ea.rbono. A temperatura pode ser 

considerada. constante para r < 20 mm no plasxoa de magnésio e r < 30 mm no de carbono, 

~ 

O campo elétrico auto consistente E (7J t) pode ser expresso em tennos do potencial elétrico 

4>(7, t) 

Ê = -'l4>, (3.9) 

onde tP (7, t) satisfaz a equação de Poisson dentro do plasma 

V'</> =_f!.. (3.10)
",' 

com a densidade de carga dada por 

p=' EZan" (3.U) 
o 

Como já. salientado no Capítulo 2, o plasma originado na desea.rga. em arco no vátuo tem u.rna 

neutralização quase que total de cargas e, assim, em vez de se resolver numericamente a equação 

de Poisson, a condição de quase-neutralidade é usada p ::::::0. A neutrwação de cargas não deve 

ser perfeita pois há um campo elétrko auto-consistente na coluna de plasma. 

As equações a. serem resolvidas em coord~adas cilíndricas (r, VII t) com 11 = B~e: com condições 

de contorno apropriadas são: 

8n. - _j8t +V.[n{t"u(.t ;;:;:;; O 

mola°+tl;..V]tl;. = Zoe[-'lq\ +u-;' x.iiJ - kBT· Vn• - _Evttp[u-;' - upl 
t ~ D 

E Z.n. = O (3.12) 
• 
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Figura 3,2. Perfil radial da temperatura de elétrons para OS plasmas de earbono e 
magnésio comIQ. = lj5kAt B., = 0, lT e t;;;:: 8nu. 

76 




Em coordenadas cilíndricas} a equação da continuidade e os três componentes da equação da 

conservação do momento são expressas por 

lJn. +! Ii(rno.... } + !lJ(no...v} + 8(n.....} o
8t r 8r r 8", I}. 

m(t[D~
DI 

_ u!'P] 
r 

;: Z.<[E" +....B.]- kyT. liln(n.}
tlI 8.,. -

-mQ L: vct.8[utllr - ufjr] 
~ 

m [DUa'!'. + UO'fU~rJ 
Ct Dt .,. 

Z.e[Ev  ...,B.]- kBT. 1 (!ln(n·1_ 
r 8'{' 

-ma E vatJIuo~ - up...J 
p 

DUCtIt Z.eE. _ k8T. I) ln(no)ma ----y:j'i""' • 8. 

-mal: vo:/JlUaz - 'Up,t} 
P 

D 8 I} 18 I} 

DI ôl +"·'8r +"••;(!'{' + ... ·I}z (3.13) 

Algumas simplificações nestas equações sáo: 

• Simetria azimutal- toda.s as variáveis são independentes de <1', neste caso EIp = O, como 

~ -
requerido da equação V X E = O, considerando B constante. 

• Velocidade axial constante (~J:) ~ isto é verdadeiro, pois, como já foi visto no Capítulo 

2, esta velocld.ade é adquirida na região próxima ao c.:atodo. Esta velocidade poderia ser 

alterada se o componente axial do campo elétrico (Ez) fosse grande na coluna de plasma, 

o que não ocorre como será visto mais éldiante. 

• 	 Condição de estado estacionário 8/fJt= O • A Figura 3.3a mostra o perfil temporal da 

deuidade de partículas para os plasmas de carbono e magnésio e na Figura 3.3b o da 

temperatura de elétrons. Tatnbém os perfis temporais da velocidade angular e do fator de 

separação mostram uma. inva.riança (mostrados mais adiante neste capítulo) com o tempo 

e, assim, a condição de estado estacionário é satisfeita. 

• Invariança com a coordenada ZI lJ/ôz:::::: O - Esta. condição pode não ser satisfeita na PCEN 

por duas razões: a primeira devido ao gradiente do campo magnétko ao longo do eixo z e 

a segunrbl devido a pequena. extensão axial da. coluna de plasma 1"" O,8m. 
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Figura 3.3. a) Perm temporal da densidade de partículas carregadas. b) Perm 
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• Rotação da coluna como corpo rígido - Neste caso tem~se 

UO<1p = ""ar. (3.14) 

onde Wo< é a velocidade angular da espécie a. As colisões entre íons devem levar a uma 

equalli:asão da velocidade angular das diferentes espécies de íons sob condições de estado 

estacionário. O tempo entre colisões para os Íons de magnésio é l/Vii "" O,2Jl$ e o tempo 

de trânsito destes íons na coluna de plasma é "V 80p:6 (da Tabela 2.4), orottendo então "" 

4{)O colisões entre os mesmos. Os elétrons por sua vez devem ter uma velocidade angular 
~ ~ 

maior que a dos íons de modo a dar origem a força radial J"" x B que confina o plasma. 

Em resumo l o plasma pode ser considerado como uma coluna cilíndrica isotérmica girando como 

um corpo rígido sob oondições de estado estacionário, com nenhuma. dependência azimutal e 

axial (eoluna infinitamente longa.) e nenhuma oondição de contorno envolvida. Dw;e modo, o 

plasma é desacoplado do catodo, do anodo e das paredes. 

Os perfis radiais para o campo elétrico, para a densidade, para o fator de separação e a expressão 

para a velocidade angular, obtidos a partir deste modelo simplificado, serão apresentados a 

seguír[74,75]. Também serão apresentados os resultados experimentais obtidos na PCEN para 

estes parâmetros. 

3.3~1 Campo elétrico radial e potencial de plasma ou espacial 

o caropõ elétrico -radial varia linearmente com r, e, comequentemente:, o potencial -elétrico tem 

um perfil radial parabólico, ou seja 

Ê,(r) -aTe; 

,p(r) - ,pIO) "2
a r • (3.15)= t 

onde a é uma constante positiva, pois o campo elétrico radial deve estar direcionado para o 

centro da coluna de plasma. 

As Figuras 3.4 e 3.5 mostram os resultados obtidos para os perfis raCUais do potencial flutuante 

(<foI) e de plasma (f/18) nas cond1~ões Ia = 1,5 kA, Bz := fl)lT e no tempo t:= 8ms da. descat'ga e o 
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melhor ajuste de uma parábola aos pontos experimentais. No cálculo do potencial de pla.sma foi 

utilizada a expressão (2.35}, onde foram utilizados os valores medidos de U z e Te. No argumento 

da função logarítroica foi utilizado um valor constante para Th Te = 2,5eV para. carbono e Te 

;:;:;; 5eV para o ma.gnésio, isto é, não foi levado em conta a variação de Te com a posição radial 

como indicado na. Figura 3.2. As expressões obtidas neste caso aio: t/J, = rPI + 2,9 Te (eV) para 

o plasma. de carbono e ~~ = fi + 4,3 Te (eV) para o de magnésio. 

Destes dados experimentais, observa.~se que para o plasma de carbono é possível um ajuste ao 

perfil parabólico para r :5 30mm, já para. o plasma de magnésio o ajuste é possível somente para 

:r < 20mm. 

Do ajuste parabólico para o potencial de plasma de :m.agnésio obtém~se E,. = ~(dtPJJI<ir) = ~ 6,114 

X 104
1' e para r = 20mm, Er = ~ 1,35 X 103 VIm. O componente E, do campo elétrioo pode 

ser avaliado da relação Ex = 'lj[ JZ' Supondo como indica a Fig 2.22, que 50% das cargá.S sejam 

transferidas para a coluna de plasma tem-Se Jx "'" QT/2'1'pA onde cOtn Qr N 23 C (Tabela 2.4), 

T p "" 16 ms e A .... 1,3 )( lO-3m2 (r=20mm) resultando em Jz "'" 5t 5 X 105 AtmZ, A resistivídade 

é dada. pela expressão 

'111 = 5,2 X 10-5 ZlnA (3.16)T~(.V) (O.m) 

Com os valores para o plasma de: magnésio, Z=1;5, ln A = 10 e Te = 5,5 eV, tem~se 1Ji1 = 6 X 

10-5n.m, resultando em Ex iV 30 V Im. Desse modo, nà coluna de plasma Er > Ez e E". = O. 

3.3.2 Densidade de padieulas carregadas 

A densidade de partículas tanto de elétrons como a de íons seguem um perfil Gaussiano. Os 

perfis radiais são 

n,,(r) = n,{O)_{-.8,") 

",(r) = ",(O)e:rp(-.8;r'), {a.H) 

onde 

•.8. 2ksT,(w,B, - a) 

Z,'e Wj

.8; = 2kBT; (a - w;B,(l +0)1, (a.l8) 
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Figura. 3.6. Perfil radial da densidade de íons para o plasma de carbono. 

com 13(1., f3i > opara confinamento) 8nQ /fJr < O. 

As Figuras 3.6 e 3.7 mostram os perfis radiais. obtidos com o melhor ajuste de urna Gauuiana 

para 0$ plasmas de çaJ'bono e magnésio nas condições Ia = 1,5 kA, Bz ;;;; 0,1T e t =gOlS. 

3.3.3 Velocidade angular 

As seguintes expressões são ohtidas para a velocidade angular dos elétrons (we ) e dos íons (wo): 
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w, = _\E, + .aT,l1ln( ... )] 
r B~ eB:. 81' 

"" = ~!l,,{-1 +[1- 4E, + 4kB;' I1ln(n;)]~} (3.19)
2 	 ila:Bzl" mjncir 8'1' 

Destas expressões podem ser obtidas as seguintes conclusões: 

• a velocidade de rotação dos elétrons é maior que a velocidade de deriva uS t isto é: 

11.:<;:0 ;: w(!.r > _	Br (3.20)
B • 

• da expressão (3.18), sendo 13. > O tem-se a condição: 

w, 
a > wiBz{l + fiei) 	 (3.21) 

onde da expressão (3.15) a= -R,/r, tendo-se então 

lli'P;;;; w,r <-~ 	 (3.22)1 + 101"IT!i 
e os íons giram com uma velocidade menor que ~E,IB.1/.' 

Uma vez medidas Ti, Te e obtidos os perfis ~.(r) (E,. = -#./dr) e ni(r) -= ne(r) 05 valores 

de We e Wi podem ser obtidos da upressàt) (3.19). Os seguintes resultadO$ são obtidos com os 

perfis mostrados nas Figuras 3.4 - 3.1. Para o plasma de carbono: We = Er/1'B,: == 1 x lOS 

rad/s, Wc :;;; 1,3 x lOS radfs, w; == "( X lO" rad/s e, de acordo COm a teoria Wc > Ws > "-'t. Para 

o plasma de magnésio: f.J)E = 6,8 X 105 rad/s, we =7, ., X 105 radfs e wi ::::::: 4 X 105 radfs. 

A medida direta da velocidade angular foi realizada utillzando-se duas sondas eletrostá.ticas 

colocadas na mesma posição radial mas) separadas por 90° na. d.i:reçã.o azimutaL O esquema 

utilizado para esta medida está mostrado na Figura 3.8. 

A essêntia. do método consiste em observar a defasagem (âtJ) entre as oscilações nos sina.1s 

apre$entados pelas sondas quando estão nQ potencial flutuante. A defasagem surge por causa 
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Figura 3.8. Esquema. para medir a velocida.de a.ngula:r utilizandQ-sc duas sondas. 

da rotação da coluna de plasma, isto é, um determinado volume da coluna de plasma primeiro 

atinge uma das sondas e depois de um tempo Âtj atinge a outra sonda. O período (T) é igual 

a 4àt" obtendo-se, então, pata a velocidade angu1a.r~ W; = 'Ir!2b..t,. Às oscilações também 

aparecem na. corrente de saturação de íons (por isso a associação com a velocidade angular dos 

íons, Wj) mas, neste caso, deVf:H.e polarizar a sonda através de fontes ou circuitos que Jiltram 

os sinais! o que não ocorre se as sondas estiverem fiutuando. A Figura 3.9 mostra. os sinais 

apresentados: para I) potencial flutuante durante todo o pulso da COl'l'ente e a Figura 3.10 I) sinal 

expandido em. torno do tempo t '!!:!! 12,5 ms da descarga, mostrando a defasagem Atl "" 7,5ps 

entre os sinais. Os sinais mostrados são para um plasma de magnésio com Ia ;;;:;:; 115 kA, B 11 == 

O,lT e na posição radial r:;; lSIllJll. 

Neste trabalho não é feito nenhum estudo sobre a origem dessas flutuações mas, pelo padrão 

apresentado, devem estar relacionadas a alguma oscilação bem estabelecida. Algumas possíveis 

causas podem ser: 

• 	 alguma oseUação relacionada com a descarga em arco que não a insta.bilidade de dobra, 

que deve estar estabilizada ,pois B" >Bzci 

• 	 ooda$ de deriva; 
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• instabilidade que o.corre quando 	um fluido de maior densidade está sobre um de menor 

densidade (instabilidade gravitacionaJ ou Ra.yle1gh.Taylor). Este: modo também o.corre 

quando nm fluido conduto!' é suportado por um campo magnético contra a gravidade, 

uma força centrífuga ou pressão. térmica. No plasma em rotação. existe o c::ampo de força 

centrífuga g; ::: w2r e: que faz o papel do campo gravitadonal; 

• instabilidade devido a ressonância ciclotrônica que ocorre quando a 	frequência íon cl

clotrôruca é um múltiplo de w•• e 

• instabilidade de Buneman. 

A determinação da velocidade angular foi feita de dois modos diferentes a partir dos sinais 

das duas sondas. O primeiro modo consistiu em determinar a defasagem diretamente da tela. 

do osciloscópio, como· mostrado na Figura 3.10. No segundo, os sinais são transferidos do 

osciloscópio para um microcomputador onde através de um programa, Apêndice C, é feita a 

correlação entre os sinais e obtida a defasagem entre os mesmos. Este método tem a vantagem 

da análise de um maior número de períodos, ef po.rtanto, de fornecer resultados mais wnfiáveis, 

No entanto, comQ os sinais possuem um padrão bem definido de oscilaçã.o, a diferença entre: 

0$ dois métodos: não foi maior que 10%. Os dados apresentados neste trabalho são os obtidos 

através da correlação. dos sinab, 

A Figura 3.11 mostra a evolução temporal da. velocidade angular para o plasma de magnésio 

com 1.:. = 1,5 kA, B.t = O,lT e r = 15mm. Este resultado demo.nstra, mais uma vez, a validade

da condição de estado estacio.nário, a/Bt = o. 

Para comprovar que a coluna de plasma gira como um corpo rígido, foi medido. o perfil radial da 

velocidade angular. A Figura 3.12 mostra o resultado. obtido para o plasma de magnésio, com 

Ia = 1,5 kA, B.t = 0,1 Te t = 8ms. Tem-se IVi "'" 2,5 X 105 rad/s para r 5 25mm,justmcando 

a coluna de plasma como um corpo. rígido em rotação. 

Os resultados das medidas direta de Wi mostrados nas Fig 3.11 e 3.12 fornecem IVi "" 2,5 X 105 

radfs ao passo que o resultado obtido com a expressã.o (3.19) é w. "" 4 x lOs radfs, mostrando. 

uma boa concordância entre os resultados. 
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Figura 3.11. Perfil temporal da velocidade angular no plasma de magnésIo com Ia = 
1,5kA, Bz ;:; O,lT e r = 15mm. 
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Figura 3.12. Perfil radial da velocidade angular para uma coluna de plasma de 
ma.gnésio. 
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r,: 30mm 

Figura 3.13. Flutuações apresentadas pelas sondas para o raio r;;; 30mm. 

Os dados indicam uma rotação de eorpo rígido para r :$ 25mrn. Para r > 25mm os sinais das 

sondas não apresentam mais as oscilações regulares oomo as da Figura 3.10. As FIgUras 3.13 

e 3.14 apresentam os sinais das sondas para r = 30mm e r = 40mm respectivamente para o 

plasma de magnésio com I.t = 1,5 kA e ll: ::::::: O,lT e na Figura 3.15 os sinais para.,. = 30mm 

estão expandidos em tomo de t = 12,5ms. onde pod\Hle observar (eomparar com a Figura 3.10) 

uma dificil correlação entre os sinais. Neste caso, o método baseado nos sinais das sondas para 

determinar Wi não se aplica. 

o potencial flutuante é fI ~ov para r = 30mmcomo pode ser visto na. Figura 3.13. O potencial 

de plasma é t/J. = tP/ + 4,3 TI': (eV), o que quer ruMr que para r > 25mm o potencial de plasma 

é positivo indicando um possível excesso de cargas positivas para raios maiores, formando-se aí 

tuna bainha de íons. Os dados apresentados para o perfil radial da temperatura (Fig, 3.2)} do 

potencial de plasma (Fig 3.5), da densidade de- íons (Fig. 3.1), da velocida.de angular (Fig. 3.12) 
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e das flutuações para r ::;:; 30llllU (Fig 3.15), inditam que a hipótese de rota.ção da toluna. tomo 

um torpo rIgidoé válida em um plasma de magnésio eom Ia = 1,5 kAe Bz = O,lT, somente para 

r 5. 25 mm. É importante ressaltar que o perfil parabólito para o potencial e o perfil Gaussiano 

para a densidade seguem da hipótese da coluna de plasma estar girando como um torpo rígido, 

Para r > 2Smm2 tenHe um plasma de baixa densidade e temperatura., provavelmente gira.:ndo 

com uma velocidade menor que a coluna central. 

AnterIormente a este trabalho, quando o pulso de corrente na PCEN tinha a forma mostrada na 

Figura 2.14, foi realizado o estudo da variação da .elocidade angular com o campo magnético 

para vários plasmas {71}. O resultado destas medidas são mostrados na Figura 3.16. Obserwvse 

que a velocidade angular awnenta com o aumento do campo magnético e, para um dado campo, 

decresce com o aumento da massa atômica do catodo utilizado. O comportamento observado 

da velocidade angular para campos acima de O,2T pode ser explicado como segue. O aumento 

do tampo magnético cOlrllna cada. vez ma.is a coluna de plasma dimiuuind<rse, assim, o raio da 

coluna. Com isto, para campos acima de O,2T, as sondas já estão fora. da coluna central, isto é, 

na borda do plasma (apresentando um padrão de flutuação tomo mostrado na Figu1'á 3.15), e 

çonsequentemente uma velocidade angular m.enor. 

Para o plasma de magnésio com lu = 1,5 U, Bz :::: O}l T, os componentes daa: velocidades 

doa íons apresmtam os seguintes valores: Uiz :::: 1 X 104 m/i e Ui" := Wir = 5 X 103 m/s. O 

componente Ui, pode ser avaliada utllizando·se a lei de Ohm generalizada 

1 aI.,. ....... 

( , t '_lO. :EtiIxB-qJtto Wpe Wp: Vt< 

1 [ - t- m;Vp, -m,Vpi - (mi- "",)(J x Bl] (3.23)
<pu 

onde ti :::: (meti; +1'I1iUi)/(me +mil, po -= n,offli +~omc e., Wpe"' W p;, são as frequências de 

plasma dos elétrons e íons t respectivamente. Com as simplificações, tJ/8t ;;;;;: 0, me/mi <: 1, 

supondo que J,. :::: O e lembrando que E" ::;:; 0, VP~t VPi só tem compOllente radial, a componente 

V' da. lei de Ohm generalizada fornece 

qJ, 
(3.24)Ui,,:::: B:t' 

onde JIj> =é~r (Zw; - ""e). Com os valores para o plasma de magnésio Ilrll :;; 5,5 X l019m-3, 

Wi = 4 X lOS redIs) We ::;; 7,7 X 105. ta.d/s, B.,. :::: O,lT, 11 =6 x IO-50.ro, Z = lt5 e r = 20mm, 
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Figura. 3.16. Velocidade angular em função do campo magnético axial para os plasmas 
de magnésio, z.inco, cádmio e chumbo para. r ::;; 20mm com Ia ::;; 0,9kA 
(valor de pic.)[77]. 
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COWNA 
ESTACIONÁRIA 

(o) (b) 

Figura 3.. 17. Duas possibilidades pata as oscilaçOOs apresentadas pelas sondas 8.) col
una estacionária e a onda viajando ao fedor da coluna. e b) a coluna 
girando e a onda "travadan sobre a coluna. 

obtem-se Ui,. ,.." 20m/s. Desse modo, os componentes de velocidades obedecem a desigualdade 

tljz >Ui'P > Ui.. • 

o método de medida da velocidade angular baseada na defasagem d()$ sinais das sondas pode 

gerar alguma dúvida. As osclla.ções podem estar se propagando num plasma estacionário 

Fig.3.11(a) ou serem modos "travados" na coluna de plasma que gira Fig.3.11(b). 

Como 0$ mod()$ que se propagam. num plasma. estacionário O fazem com a velocidade de deriva~ 

que depende de Vp, e CQlllO o campo radial que põe a coluna em movimento ( casQ b ) também 

é proporcional a Vp, não há corno distinguir com sondas qual é o mecanismo que realmente está 

ocorrendo. Uma determina~o inequívoca da velocidade de rotação da coluna. teria que ser feita 

POTt por exemplo, métodos óticos ( deslocamento de Doppler em linhas de Mg ). Os resultados 

obtidos â partir dos perfis radiais da densidade, temperatura, campo elétrico e da expressão 

teórica praticamente confirmam. o mesmo valor daquele obtido da defasagem dos sinais. Por 

outro, lado a medida da velocidade angular utillzando-se interferometrla Fabry-Perot apresenta 

boa concordância com a. obtida a partir da defasagem entre os sinais das sondas [18). Em resumo, 

as medidas diretas com a utilização de .sondas é confiável, embora, esteja limitada. a. existência 

de um padrão de oscilação bem definido. 
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3.3.4 Fator de separasão 

o fator de separasão (a) entre dúas espécies de lOns (j e k) é definido como: 

a(.) = nj(.)/n.(.) (3.25)
nj(O)/n.(O) 

Tendo os íons a mesma. velocidade angular e a mesma temperatura ", ainda, se estÍverem no 

mesmo estado de ioru:l:áçã.o (Zj = ZAJ a seguinte expressão para o fator de separação é obtida 

, , 
(mj-m1:)"'ir]

<ler) = exp[ 2k T, (3.26) 
B 

Se os esta.dos de ioniza.ção são diferentes (Zj :I Z,;) tem-se: 

, , 
m· mA; Wjr 1 (3.27)c(.) = exp[( z; -Z. )2kBT, 

A expressão (3.26) é a mesma que ao da. centrífuga mecânica, mas tanto w, como Ti são muito 

maiores na cfffitrífuga de plasma iniciada por areI) no vácuo. Muitas vezes f'ala.-se em: tennos do 

enriquecimento obtido dado em porcmtagem, ao invés do fator de separação. O enriquecimento 

em porcentagem pode ser obtido em t~s do fator de separação como (a-I) x 100%. 

Para a. medida do fator de separação {oi utilizado um espedrômetro de massa do tipo quadrupolo 

elétrico. As medidas foram realizadas utilizando-se () magnésio como catodo, tuja composição 

natural .: "'Mg (78,8%); 25Mg (10,1%) • "Mg (11,1%). O fator de ,eparação foi medido em 

relação ao isótopo 24Mg e, no que segue á2S é o fator de SCpà1'àção do isótopo 2SMg com relação 

a.o 24Mg e, à:16 é o do isótopo 25Mg :relativo ao 24Mg. O magnésio foi escolhido por apresentar 

maior velocidade angular loque em ptincipio deve resultar em um fator de enriquecimento 1l11ÚS 

elevado, facilitando as medidas. Por outro la.do, como são tres isótopos, isto representa uma 

dificuldade maior para a. obtenção do espeçtro de massa. 
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Durante as medidas do (ator de separação com " espectrômetro de massa yárias dificuldades 

surgirem, a aaberr 

• O instrumento uti.liz:ado tem varredura temporal do espectro tão baixa quanto 1 u.m.a./ms 

(u.m.a = unidade de massa atômica.)~ e uma varredura em massa de ~m = 4 u,m.&., seria 

suficiente para se obter o espectro do magnésio. A prindpio em At = 4ms seria obtido o 

espectro, ou seja., em wn tempo menor que o tempo da descarga (.ã.t "" 16ms). A tentativa. 

de Se obter o éspectro dessa maneira foi frustada pois) o instrumento não conseguia resolver 

os picos de massa do magnésio com a varredura rápida do espectro. Isto obrigou a fazer as 

medidas ponto a ponto, isto é, o instrumento era ajustado a uma determinada. massa. para 

cada pulso de plasma, o processo sendo continuado até a complementação do espectro. O 

sinal do espectrômetro para cada massa selecionada era armazenado no microcomputador. 

A Figura 3.18 mostra um sinal típico da corrente de plasma e do espedrômetro para uma 

massa fixa. 

• Foi observado que o ganho da multiplicadora de elétrons do instrumento apresentava uma 

variação muito grande de pulso para pulso de plasma 110 início da operação. Esta va.riação 

dimintúa (embota sempre o ganho decrescia) .com o número de pulsos de plasma. Para 

minimizar este efeito f antes da. tomada de dados uma série de "'" 50 pulsos era realizada 

para se obter uma certa estabilizaÇão do sinal. Esta variação está. associa.da., em boa parte, 

aos gases absorvido;; nas patedes da multiplicadora de elétrons. 

• Descobriu-se que o antro da oolUll3 de plasma estava deslocada do centro geométrj(!() da 

câmara. Isto impossibilitou de se posicionar o espectrômetro em r = O(da coluna), no qual 

da expressão teórica (3.26) obtem·s." = 1. A medida experimental em r = O (da coluna) 

deveria dar um valor muito pr6ximo de a = 1 e, isto, de .certa maneirat ~ uma comprovação 

de que está tudo c;:orreto com o processo de medida. A posição da colu.na de pLuma foi 

medida através da deposição de magnésio deixada no :flange depois de uma série de "'" 25 

pulsos, O centro da coluna foi detetminado estando na posição radial com coordenadas (101 

Yo) = (-15mm, 1Omm).na posição axial em que se encontra o espectrômetro. As posições 

radiais em que foram feitas as medidas com o espectrõmetro foram corrigidas relativo a 

este centro. A determina.§ão do centro da coluna não é muito precisa pois, os contornos 

da imagem deixada pela deposição do magnésio no Hange não são muito bem definidos. 
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• 	 Como as medidas da temperatura, potencial de pwma. t densidade e velocidade angular já 

indicaram, a coluna de plasma de magnésio é fina, isto é, r ~ 30mm. Para uma variação 

na posição radial do espectrômetro de ""' lOmm l poucos pontos podem ser obtidos para () 

perlil radial do fator de separação. 

o processo de medida nestas circunstãncias cOllsistiu em: 

• 	 observar o intervalo no qual o espectrômetro apresentava o sinal devido 80 magnésio, isto 

é, de "'" 23 u,m.a. a "" 27 u.m.a. 

• 	 dividir este intervalo em 40 massas diferentes, concentrando um maior número de pontos 

em tomo dos picos e, para cada massa, um total de 5 pulsos de plasma íoi dado nas mesmas 

condiçôes para fins de média. 

• identificar onde ocorriam os picos 24Mg, 2SMg e 26Mg. 

• 	 para diminuir os efeitos da variação do sinal de pulso para pulso, os smais das massas 

em torno dos picos eram obtidos primeiro, numa sequência de ida e volta, até serem 

completados os cinco pulsos pa.ra cada massa. Por exemplo, fi.xando~se inicialmente a 

massa em 23,9 u.m.a., dava-se o pulso de plasma e o sinal do espectrômetro era transferido 

para. o mie.rocomputador. Em seguida, a massa era :fixada em 24,9 e depois em 25,9, 

iniciando-se então a volta (2519j 2419; 23,9). A uquência de ida e volta era continuada até 

se completar os cinco pulsos para éstas massas, passsando-se então para outras massas por 

exemplo (24,1, 25,1 e 26,t). 

Para obtenção de um espectro foram necessários 200 pulsos de plasma para cada. posição radial 

(e somando-se ""' 50 pulsos para e.ondiciona.m.ento, o total é ..... 250 pulsos). Todos os pulsos foram 

armazenados no microcomputador) ondé, rom a ajuda de um programa, Apêndice D, fOI feito 

':0 a 

partir do sinal do espectrômetro. A Figura 3.19 mostra um espectro típico pa..r<~
§ 

r = 10mm e no tempo t :;;;;; Snu. 

o fator de separa-ção é obtido a partir dos valores dos picos 

experimentais, e.onforme a definição dada pela expressão (3.25). Para a obtenção··do perfil 
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Figura 3.19, Espedro de massa obtido e o melhor ajuste aos pontos experimentais, 
r = 10mmet:;;,; 8ms. 
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temporal do fator de separação, foi feito o espeetro de massa entre I.'.IS tempos t == 2ms e t == 

14ms da descarga em intervalos l\t ;:;;: 1 ms. Com a finalidade de m.i.nimizar o efeito das flutuações 

que porventura ocorram no sinal do espectrÔlnetro de massa durante o pulso de plasma, foi feita 

uma. média do sinal em torno dos tempos escolhidos para o perfil temporal. A Fjgur~ 3.20 

mostra o perfil temporal dQ fator de sepàração onde Ia == 1,5 kA, B. ;:;;: 0,1 T e r == 1Omm. Da 

expressão 3.26 pode ser mostrado que Q2f> ~ 1 "" 2 (azs -1), o que é verilicado como pode ser visto 

na figura. Observa~se, também, que o fator de separação não varia muito durante a descarga. 

As Figuras 8.21 e 3.22 mostram o perfil radial para o valor médio do fator de separação tomado 

entre Oil instantes t == 4ms e t == 14ms do pulso de plasma. Juntamente çom os dados expmmíU1~ 

tais duas tentativas de ajuste são mostradas utililtandowse os valores medidos da temperatura 

(supondo T,(r) ~ T.(r)), da velocidade angular IN, = 2,5 x 10' rad/. (obtida da defasagem dos 

sinais da sonda), Wó = 4 X 105 radfs (obtida da expressão 3.19) e a expressão teóriça 3.26. Para 

a temperatura foi considerado o perfil mostrado na Figura 3.2, onde Ti .... Te :::::: 3 eV para. r 

> 15 mm. Um melhor ajuste OCQrre ~a.ndo ti(! supõe Wj = 4 xlOs ratlfs. A falta de um bom 

ajuste pode não ser só devido às difkulde.des em. se obter o fator de st1laração. Na posição em 

que o espect:rômetro está instalado (na extremidade da eãmara) o campo magnético é muito 

baixo como pode ser visto na Figura 1.8. A comequêntia disto deve ser 11ma abertura grande da 

colUJUI. de plasma, provavelmente destruindo o perfil exponencial como previsto pela expressão 

3.26, que foi deduzida considerando Bz =. constante. Ao se supor Wi == 4 X 105 rad/s, o fator 

da separação medido para r == 36mm fica muito abaixo da curva. Isto pode ser explicado das 

conclusões anteriores onde para as posições radiais r > 25mm, o espectrômetro deve estar da 

coluna central do plasma. 

Como no caso da velocidade angular, o efeito do campo magnético no fator de separação foi 

estudado anteriormente a este trabalho 179] e o resultado está mostrado na Figura 3.23. O fator 

de separação cresce com o aumento do campo magnético no intervalo 0,1 ~ O,2T como era de se 

esperar da expressM 3.26, pois, como mostrado nas Figuras 2.25 e 3.16, o aumento do campo 

magnético não influencia a temperatura mas l aumenta a velocidade angular, O dettéscimo 

do fator de separação para B z > O,2T tem uma explicação similar a dada para o decréscimo 

da velocidade angular com o aumento do -campo. Com o aumento do campo há. um :maior 

con:fina.t.nelltQ da coluna de plasma e, como consequência, ô espectrômctro de massa fica. fora da 
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Figura 3.23. Fator de separasão come função do campo magnétic.ot para plasma de 
magnésio com I. = l,7kA (valor de pico) e r = 40mm[79]. 

coluna. central) coletando plasma -onde à velocidade angular é menor I resultando em um fator de 

separação mais baixo. 

3.4 Conclusão 

Os resultados experimentais obtidos na PCEN confirmam as previsões teórieas a partir de um 

modelo de fluido simplificado para a coluna de plasmaem rotação, apesar do gradiente na direção 

axial existente no campo magnético. Um enriquecimento de ..... 20% foi obtido para o isótopo 

25Mg e "'" 29% para I) 26Mg para r = 27mm. Para o raio r = 36mm o enriquecimento caiu 

para 10% e 21% respectivamente. Esta queda para raios maiores é explicada em termos das 

diménSÕcs radiais da coluna de: plasma.. 

Uma outra deficiência da PCEN é a pequena dimensio a:rial da coluna de plasmaI 1 '" O,8m. 

Isto pode ser visto C()mpa:tando~se o tempo de trânsito (Tabela 2.4) ao período de rotação da 
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coluna de plasma (T = 211"jw,). Com os dados mostrados na. Figura 3.16 e da Tabela 2.4 tem~se 

para Bj" = OllT que um elemento de plasma de magnésio executa JV 3 giros, de zinco"" 2 giros, 

de câdm.io e chumbo,... 1 gir01 até atingir a extremidade do dispositivo, Isto significa que: para 

os plasmas de massa atômica elevada não deve ter sido atingido um equiUbrlo na direção axial. 

Neste caso, o fator de separação depende da posição axial. Para que a coluna de: plasma execute 

um maior número de giros o comprimento axial da mesma deve ser aumentado. 

Tanto os resultados teól'icos como ó$ experllnêntais permitem tirar algumas conclusões com 

respeito a separ~ão isot6pica em uma eentrüuga. de plasma iniciada por ate!! no vácuo, tais 

como: 

• Dos perfis radiais a densidade é baixa onde o fator de separa~ é alto (e vice-versa) e, 

isto não é o desejável na maioria das vezes, onde se desejá tanto alta densidade çomo alto 

enriquecimento (como no caso da centrífuga mecânica (ver Figura 1.2). Um caso onde esta 

deficiência não OCOITe é quando se deseja obter um enriquecUnento para a massa menor. 

Por exemplo, o clmmbo tem a seguinte composição natural: 21>4.pb {114%)j 200Pb (24,1%)i 

201Pb (22.1%) e 208Pb (52,4%). Neste caso o isótopo 204Pb terá uma abundância maior 

que a natural, isto é) será enriquecido em. torno do centro da éoluna onde a densidade é 

máxima. 

• A velocidade ~gnlar decrest:e com o aumento da massa atômica e consequentemente o 

fator de separação. P8l'a se obter alto enriquecimento para massas maiores que 100 u.m.a. 

é necessário uma coluna de raio maior I de modo a se ter uma velocidade periférica u,p = 

wr alta. Mesmo no caso de massas atômicas altas pode haver enriquecimento moderado 

se a diferença de massa entre os isótopos (.am) for grande e a temperatura for baixa, 

o que entã.o pode compensar em alguma extensão a. velocidade angular menor. Para os 

elementos de massa. atômica < lOOu,m.a., quando .am for grande o- enriquecimento poderá 

ser elevado, por exemplo 40 Cai 48-0a . 

• A variação do 	campo magnético pode controlar o enriquecimento, pode.odo ser a.justado 

para um enriquecimento desejado, embora os dados mostrem que não é muito ampla a 

variação. O aumento do campo tem o efeito adverso de comprimir a coluna,. o que rrurulta 

para um determinado raio em um enriqueei.mento major mas, com uma densidade menor. 
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CAPíTULO 4 


EFEITOS DE GASES RESIDUAIS NOS 
A 	 • 

PARAMETROS DA CENTRIFUGA DE 
PLASMA INICIADA POR ARCO NO 
VÁCUO 

4.1 	 Introdução 

Os dados obtidos para a temperatura revelaram valores excessivamente- altos. Da expressão para 

O fator de separação, ve-se que uma diminuição da temperatura levará a um fator de separação 

maior. Na tentativa de se obter uma. temperatura menor para o plasma foi feito o estudo da 

influência dos- gases hídrogênio, hélio e argônio neste parâmetro. Durante este estudo observou~ 

se que várias mudanças ocorriam na descarga obrigando, também, a se estudar a inJIuêncla dos 

gases nos demais parâmetros, a saber: densidade de partículas carregadas, velocidade a.ngular e 

no fator de separação. 

4.2 	 Influência de gases residuais nos parâmetros: temperatura 
de elétrons, densidade de partículas carregadas, velocidade 
angular e no fator de separação. 

·0 estudo foi realizado DO intervalo de pressão 1 X lO-4Pa. (vácuo) com os gases sendo intro

duzidos até a pressão 1 X lO-lPa. que é a pressã.o máxima no qual a bomba diIusora pode 

ser mantil.4 em operação. Os métodos de medida dos parâmetros são iguais aos utilizados DOS 

Capítulos 2 e 31 jsto éi utllizando~se sondas de Langmuir e espec.trômetrQ de massa. Os maiores 
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valores ~xperimentals obtidos para Te, D.eo e w, foram para o plasma de magnésio e, espera-se 

assim, uma maior infiuência dos gases residuais para este plasma, Desse modo, todas as medidas 

realizadas neste capltulo fora.m.parao plasma de magnésio com Ia = 1,5kA e B.: = O,1T. A seguir 

é detalhado ()t; estudos realizados na PCEN sob estas novas condições. 

4~2.1 Efeitos de gases residuais na temperatura de elétrons 

A Figura 4.1 mostra () perfil temporal da temperatura de elétrons com a introdução dos tres 

gal'Jes até uma pressão de 1 X 10-1Pa. As seguintes mudanças podem ser observadas que são 

comuns aos três gases utilizados: 

• 	 a temperatura não é constante durante li duração da deseargat como no caso do vácuo 

mostrado em tl'âc:<rlado, isto é, não há mais a condição de estado estacionário; 

• 	a maior variação da temperatura ocorre no início da descarga. e tende ao valor do vácuo 

no fim do pulso de plasma; 

• 	 o decréscimo na temperatura aumenta com o aumento de pressão do gás; 

• 	com o aumento da pressão do gás a influência sobre a temperatura se prolonga mais durante 

o pulso. 

A Figura 4.2 mostra a variação da temperatura como função da pressão para três instantes 

da descarga (principio, mcio e fim) onde pode ser visto a maior influência do gás no início da 

desearga e para pressões .altas t>lO-2Pa}. A interpretação dos resultados com a introdução de 

gases é muito complexo- devido ao novos processos que ocorrem, que estavam ausentes quando 

da condição de vácuo, tais como ionização e recombinação [801_ Uma possível explicação pata 

a diminuição da temperatura dos elétrons com o a1llllCnto da pressão é devido a supressão da 

instabilidade de Buneman, que é um mecanismo efetivo para o aquecimento dos elétrons no 

campo elétrico que existe na descarga em arco no vácuo [81,82]. 
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Figura 4.2. Temperatura de elétrons como função da pressão do hidrogênio COlll!J 

gás residual nos instantes t :;;;; 2,8 e 12 ms da. descarga (r=O). 

4.2.2 Efeitos de gases residuais na densidade de partículas carregadas 

A Fjgura 4.3 mostra a evolução temporal da. corrente de saturação de íons da sonda de Langmuir 

com. a introdução de gases na. descarga. 

Pode ser observado um aumento na corrente de saturação de íons e, portanto, da densidade 

com a presença de um gás na descarga. Este aumento ating~ um valor máximo em torno de 

t "" 5ms da destatga, decaindo a partir deste instante, para valores pró-ximos ao de vácuo 

(linlla. traçejada) nos instantes :finais. Como já salientado anteriormente, a desca.tga em arco 110 

vácuo para o magnésio, apresenta um grau de ionização de - 100% (Capítulo 2) e, o aumento 

verificado na densidade é provável ser devido a ionização do gás introduzido na descarga. No 

entanto, () intervalo de tempo para ocorrer a ioniza~ do gás é muito pequeno comparado a 

t ..... 5ms onde ocorre o auménro da densidade. A freqüência de CQlisoo elétrons-neutro (ven) é 
, 

dada por Pro = 2t8 X 106 
(f2 11m TI J com T r: em e V1 nm ao densidade de moléculas neutras e (f 

é essencialmente o raio clássico das mesmas (17 "" 10-10 m), Para uma pressão de 1 x lO-lPa, 

Dm IV 1019 m-3 e com Te "" 5,5 eV resulta em Ven "" fi X 105 .-1, () tempo para ionização 
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sendo então de microsegundos. Uma outra possibilidade é a instabilidade de ionlzação que 

surge num plasma de duas temperaturas (possivelmente o plasma formado a partir do gás tenha 

uma temperatura diferente do plasma metálico) sujeito a ampos elétrico e magnético cruzados 

[88]. Quando esta instabilidade se desenvolve, o gTau de ionização cresce exponencialmente. 

Esta instabilidade ocorre quando um. aumento local na razão de aquecimento Joule dos elétrons 

excede a razão pelo qual o calor gerado pode ser transferido por colisões, radiação e condução. 

A razão de crescimento para. esta instabilidade com os parâmetros da. PCEN é ...., 1 Jt5, c que, 

evidentemente l não eóndiz com o a.presentado na Figura 4.3. Portanto, outro mearusmo deve 

estar envolvido, que possa explicar este fato experimental. 

A Figura 4.4 )Dostra a corrente de saturação de íons como função da pressão de hidrogênio para 

dois tempos diferentes, podendo ser visto a maior variação em relação 80 valor do vácuo (1 X 

lO-4Pa) no instante inicial da descarga e para p ~ 1 X lO-2Pa. 

4.2.3 Efeitos dos gases residuais na velocidade angular 

A introdução de gases na descarga revelaram duas mudanças no padrão de oscilação apresentada 

pelas sondas quando no potencial fiutuante. A primeira delas está. mostrada na Figura 4.5 com 

argônio como gás residual, onde difeJente do caso dO' vácuo, as flutuações são suprimidas no 

início da descarga (comparar com 8. Figura 3.9). Esta rupressão avança ao longo do pulso com 

o aumento da pRssão. O sinal expandido da Figura 4.5 em tomo de tempo da descarga t = 
12,5ms está mostrado na F"J.gUI'a 4.6. 

Nes.te caso, o método de medir a velocidade angular haseado nas defasagens dos sinais apresen~ 

tados pelas sondas não se aplica no intervalo de tempo em que as flutuações foram suprimidas. 

A segunda mudança ocorre na extensão radial das flutuações. Como já foi observado para C) 

caso da ausência de gases residuais (p: Ix lO-4Pa) as fiutuações deixavam de ter um padrão 

definido para :r > 25mm o que impossibilita a medida. da. velocidade angular para raios maiores:. 

No entanto, quando da preséÍlça de gás residual as :flutuações ainda apresentavam padrão bem 

defmidos para raios até 40mm. A explicação para isto somente será pOliSível quando se obtiver 

uma melhor compreensão das os.cilações apresentadas pela coluna de plasma em rotação. A 
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Figura 4.1 apresenta. o sinal expandido em torno de t == 12,5ms para a posição r ;: 40mm 

quando da ausência de gás residual e na Figura 4.8 quando da presença de argônio a pressão 

PAr:;;; 5 X 1O-2Pa.. 

A Figura 4.9 mostra a evolução temporal da velocidade angular medida pelo uso de duas sondas, 

quando os gases hidrogênio, hélio e argônio são introduzidos na descarga, Ocorre um decréscimo 

mais açentuado da velocidade angular no início do pulso de plasma com a .introdução dos gases. 

Para pressões acima de lO-2Pa a influência ocorre sobre todo o tempo da descarga, AS medidas: 

estando :restritas aos instantes em que as fintuações se façam presentes. 

A velocidade angular como função da pressão do gás hidrogênio nos instantes t :;;; 2,5ms, 7,5ms 

e 12,5ms está mostrado na Figura 4.10. Para p < 1O-2Pa. a influência. na. velO'cidade angular só 

QCQITe nos instantes iniciais mas) quando p > lO-2Pa, há \Ull decréscimo na velocidade angular 

durante toda. a descarga. 

Uma outra verificaçã.O' da. influência de gás residual no plasma é sobre a rotação da coluna como 

corpo ngido. PaTa. isto, foi medido o perfil radial da. velO'cidade angular e O' resultado obtidO' 

está mostrado na Fjgura 4.11 para os gases,hidrogênio (p ;: 1 X lO-lPa) e argônio (p =: 5 
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argônio a pressão PAr = 5 X lO-2Pat r::: 15mm. 
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1 X lO-'Pa (vácuo), p = 1 X 10-1p. (H,). p = fi x lO-'Pa (Ar) no 
instante t ;;;;;; 12,5ms. 

X 10-2Pa.). O argônio tem uma. in1luência maior sobre a velocidade angular, e como já foi 

salientad~ as medidas foram possíveis para r > 25mm, quando da presen~ de gases residuais. 

A coluna de plasma comporta~se como 'Wl1 corpo rígido nestas condições mas girando com uma 

velocidade angular menor. 

4.2.4 Efeitos de gases residuais nQ fator de separação 

Dos resultados mostrados observa~se que a presença de um gás residual causa alteração em 

todos os parâmetros do plasma. O efeito resultante sobre () fator de separação pode ser avaliado 

somente com a medida direta. do mesmo. 

o fator de separação foi medido utilizando-se o hidrogênio como gás residual <li uma pressão de 

1 X 10-Jpa. Como nos demais parâmetros, o- fa.tor de separação tem uma evolução temporal, 

mostrando--se pequeno nos instantes iniciais e crescendo com o decorrer do tempo. A Figura 

4.12 mostra a evolução temporal para o fator de separação para r = lOmm, Ia = 1,5 kA e B", :; 
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O,1T. 

o resultado mais importante da investigação do efeito de gás residual é a comparação entre os 

resultados do fator de separação obtidos na pressão p :: 1 X lO-4Pa (vácuo) e os obtidos com p 

= 1 X lO-lPa (H2). O resultado desta comparação está mostrado nas Figuras 4.13 e 4.14, onde 

foi tomado o valor médio do fator de separação entre os instantes t = 4ms e t :: 14ms da descarga 

para várias posições radiais com e sem gás residual. O resultado mostra o efeito negativo) isto 

é, o decréscimo do fator de separação quando da. presença de gás residual na coluna de plasma. 
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Figura. 4.13. Fator de separação para. o isótopo 2líMg tomado entre os instantes t = 
4ms e t = 14ms da des<:arga para várias posi~ões radiais nas pressões: 
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O p =1 )( 10-'P (vácuo) • '" p =1 )( 10-1Pa (H,). 

125 



4.3 Conclusão 

Embora a introdução de gases residuais tenha resultado no efeito desejado, isto é1 abaixou 8 

temperatuxa do plasma) I) balanço final foi nega.tivo na. medida. em que o fator de separação 

diminuiu. 

A presença de gases na coluna de plasma revelou uma complexidade maior nos fenõne:mos~ 

ocorrendo uma. evolu~M temporal nos parâmetros, destruindo-s:e assimt a condição de estado 

estacionário. Os termos de produção e perda de partkulas devem ser diferentes de zero nestas 

condições. Por outro lado, a supressão das oscilações em grande parte do pulso de pwma e sua. 

maior extensão rôdial, podem ser investigadas do ponto de vista acadêmico, embora, deva ter 

pouca utilidade para fins de separação isot6pica. 
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CAPITULO 5 


ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS. 
DIVERSOS METODOS DE SEPARAÇAO


•
ISOTOPICA APRESENTADOS 

5.1 Introdução 

Será feito neste capítulo um estudo comparativo. baseandowse nos resultados experimentais ()bti~ 

dos, entré a centrífuga de p1.as:m.a iniciada por arro no vácuo li! os outros métodos de separação 

isotópÍca apresentados no Capítulo 1. 

5.2 Enriquecimento do Vanádio-50 

A primeira comparaçio será com relasão a energia consumida para enriquecer vanádio-50 (Tabela 

1.4), pelos separadores isotópicos: calutron, laser, centrífuga mecâniea, ressonância íon cl~ 

clotrônica e ao eentrífuga de p~ma iniciada por arco no vácuo. 

Os seguintes valores podem ser esperados para o plasma de vanáruo: da Tabela 2.4, E. '" 500 

eVfíon e Ti "'"" leV f visto que as propriedades termowíísicas do vanádio são pr6rimas as do níquel, 

e da referência [77), Wi ~ 1, 5xl05 radfs e raio característico da coluna rC) "'" 35mm. A composição 

natural do vanádio é SIV(99} 75%)1 liOV(O,25%) e, () isótopo tl°V será enriquecido para os raios 

mais internos da coluna. Dos dados apresentados l um fator de separação de a ;;; 1,10 ocorre 

para "0 t".J 30 mInI ou seja, o is6topo rov será enriquecido a 10% para r < 30mm. 
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A densidade segue um perfil Gaussiano da forma n = 'nf)e-(r/rc}" resultando em 

nT(r) '" n,,(r) = ncup[-SI6r'J (5.1) 

Da definição do fator de separação, expressâo 3.25, resulta para o perfil radial da densídade do 

isótopo 50V 

nso(O) .6.mw~r2 
n,,(r) = [n,,(O)Jn.,(r)up[- no, :n 1 (5.2) 

Introduzindo os valores de Wi, 7';, âm = lu.m.a. e da composição natural nso(O)/nsl{O) = 1/400 

obtém~se 

1 
"..,(r) = 400",,-1-933r'l (5.3) 

A fração de íons $OV ooletados com enriquecimento de 10% é dada pela razão R = Nso!NT onde 

("
NT = 10 2..rnT(r)ár 

Nso;;;;; Jor' 21rrnso(r)dr (5.4) 

Com os perfis d. den,id.d. (5.1), (5.3) e ro = 30mm obtém-s.ll = 0,0024. Somente 50% 

dos íons sio transmitidos para a colun.a, o que resulta no custo energético efetivo de "'" 1000 

eV fíon transmitido. O custo energético avaliado para separar o íon Wv J com enriquecimento de 

10%, na centrífuga de plasmainieiada por arco no vácuo ê então lOOOeVjOJ0024...., 420 keV jíon 

separado. Esta avaliação também pode ser feita a partir dos resultados obtidos para o magnésio. 

O magnésio tem a seguinte composição natural: 24Mg (78,8%); "Mg (10,1%) e '"Mg (11,1%). 

O perfil radial é d. Figura 3.7, nT(r) = 6 X 10".-""'" onde "T(r) = "",(r)+n,,(r)+ n,,(r). 

Da composiçãO' natural e com os valores Wi '" 4: x l05radl$, Ti"'" SE,v obtém-se os perns radia.is~ 

2
nZ4(r) = 4, 7x 101ge-8&2.Sr e fi25(r) =- 0,6x lO-696r? O enriquecimento de 10% d<:dsótopo 25M9 
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relativo ao isótopo 24Mg otorre, da Figura 3,21. entre as posiçóes ra.diais rI '" 17.5mm e 1'2"'" 

22,5mm. A ruão R = N2SlN24 é obtida da expressão (5.4), onde os linútes de integração são 

entre as posições radiais 1"} = 17, 5mm e '1'2 = 22, 5mm, Com os perfis radiais de n24(r) e n2s(r) 

resulta em R = Oj14. O consumo energético efetivo para cada íon é hI lOOOeVJion ej assim, para 

enriquecer cada íon 25Mg tom enriquecimento de 10% na eentrlfuga de plasma iniciada por areQ 

no vácuo será consumido"" lOOOeV10,14 ou "'" 7 keV fíon. separado. O consumo energétko para 

separar o íon SOv com enriquecimento de 10% será maior na razão (99t 75fO,25)x(10,lf78,8) ::::::; 

511 ou seja, "'" 350keVjíàR s,eparado,Os valores dados na Tabela 1.4 para enriquecer o vanádio 

w50 por diferentes mé:todos~ é convertido para o consumo energético para enriquecer cada íon 

50V com enriquecimento de 10% obtendo*se; calutron { 6 X 106keVlíon)j laser (500 keV /íon)i 

centrH'uga mecãn.iea (130 ke:V/ íon); e ressonância íon dc10trônica (1900 keV fion). 

As seguintes comparações PQdem ser feitas: 

• Centrífuga de 	plasma iniciada por arco no yácuo versus CalutrQn: Devido a enorme 

diferença no custo energético este tipo de centrífuga de plasma pode s:ubstituir vantajosa,.. 

mente o Calutron. Além do mais, outra vantagem é o capital que deve ser investido para 

implantação de tlD1a unidade de enriqu.ecimento isot6pico baseado neste tipo de c:entdfuga 

de plasma, que é muito menor que a do Calutron. 

• 	 Centrífuga de plasma. iniciada por arco no vácuo versus Laser: Neste caso l os dois métodos 

apresentam pratitanlente o mesmo eusto enetgét1w. A centrífuga de plasma teria a van~ 

tagem sobre (I Laser pois este só poderia estar 6intoni~ado na separação do 50 V ao passo 

qu.e, a centrífuga de plasma estaria apta li íazer separação isotópka sobre todQS os ele~ 

mentos sólidos da tabela periódica. O investimento do capital é, então, bem met1O:t na. 

centrífuga de plasma o que a toma atrativa nellte caso. 

• 	 Centrífuga de plasma iniciada por arco no vácuo versus c:entrífuga roeçânica: A c:entrffuga 

mecânica apresenta uma certa vantagem sobre a centrífuga de plasma. No entanto no 

computo geral a tentrífuga de pla.$ma deve ser mais recomendada isto porque: 

-	 para a obten~ de um enriquecimento de 10% via centrifugasão mecâ.n.ica será re

querido um número muito grande de separadores em série/paralelo, o que quer dizer 

um investimento muito alto. Por outro lado, li centrífuga de plasma obterá um en· 
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riquecimento de 10% num único estágio, requerendo um investimento pequeno, Como 

a utilização de isótopos estáveis é para. pequenas quantidades, a. amortização do cap

ital investido é lenta, o que então toma mais atrativo a centrífuga de plasma; 

- para a ~ataçio do vanádio na centrífuga mecânica deve ser procurado um composto 

do vanádio na forma galiosa que tenha uma p:ressão de vapor elevada e este é o VF,s_ 

Este composto é muito corrosivo sendo isto um ponto a favor para a centrífuga de 

plasma que utiliza o vanádio na forma sólida. 

• 	 Centrífuga de plasma iniciada por arco no vácuo versus ressonância íon-éic1otrôniea: a 

vantagem é para a centrífuga de plasma que além do mais apresenta um investimento de 

apital menor para a implantação de uma usina de separação isotópica. 

Em :resumo, para a separaçã.o de isótopos estáveis em que o enriquecimento isot6pico dese

jado não seja muito elevado, a centrífuga de plasma iniciada por arco no vácuo a.presenta boas 

perspectivas qun.ndo comparada com outros métodos. 

5.3 Enriquecimento do Urânio-235 

A outra categoria de isótopos que deve ser analisada é para fins energéticos, isto é, o enriqueci~ 

mento do urânío-235 a 2-3%. Primeiramente será calculada. a razão PfUmar, onde P é a potência. 

consumida (kW) • U=< é a função valor (kgSWU's). A potãocia co.sumida pode s.. obtida da 

Figura 2.1 onde para Ia fV 1,5kA e Ua "" 35V resultando em P IV 50kW. O valor de Umar para 

a centrífuga. de plasma. pode ser obtido utilizando-se a mesma expressão da centrífuga mecânica 

[84] ou seja, 

U1fl(u: = 'iDpo" ( a -l)2I, 	 (5.5) 

onde D é o coeficiente de difusão, po == n:M a densidade e 1 o comprimento do separador isot6picQ. 

O coeficiente de difusão é obtido a p-artír- da equação da continuídade 
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8n -
IJt + v.r =o (5.6) 

onde 
~ r = -DVn. 

Como lJnjtJt = O, a. $eguinte equação é obtida para D em eoordenadas cilíndricas 

D ~(rdn)+ dndD =0 (5.1)
1" dr dr dr dr 

Com o perlil da forma n = noe-(r/r~)2 tem~se a solução D = {1/r!l)e(r/r~)2, o coeficiente de 

difusão dependendo s.ó da forma do perfil da densidade. Para o plasma de urâ.nio são esperados 

os seguintes valores: n ..... 1 X l019m -3 I Ti ~ 0,5eV, 1'r.; ..... 50mm e 1.11, "" 3 x l04radl$, resultando 

em D =1000m24-1, para l' = 1';:, A função valor com 1 =1m, M = 238u..m.a., Q = 1,03 é 

UmQiII ..... 2X lO-2J:gSWU/h levando aP/UtM '1' .... 2500kWh/kgSWU. Para a centrlfugamecânica. 

P/Um= ~ 100 - 250kWh/kgSWU na separação do urânio. 

A razão k Wh/kgSWU para o urânio pode também ser avaUa,da da Sêguinte forma. A energia 

para produzir cada íon é E, ,..., 500 eV, e como ..... 50% são transmitidos para a coluna de plasma 

o consumo efetivo é entio Lief AI. 1000 eVjíon, O número de íons na coluna com 1 "" 1m, 

n ..... 1 X l019m-3 e 'te 50mm é Ni :::: ,",~ln "" 7}8 X 1016 íons. A energia. total deposItada(V 

nos íons é N; I:ie/ = 12,5 J e com 'T ~ 15ms resulta na. potência P ....., 0,83kW. O fluxo de 

massa que auza uma seção transversal A = 1rr: é F ;; nmiu,A(k:gf.s), onde. para O urânio, 

rui::: 238u.m.a. e Uz "" 0,4 X 104mf! (supondo que a velocidade de deriva axial para o utânio 

seja pr6xima " do chumbo, Tabela 2.4). A função valor ~ Um.. = F(a - l)'(kgSWU/.), 

onde; pata enriquecer o urânio com Q = I, 03 tem~$e Uma:r ,...., 1,1 X 10-7 (kgSWUf$) e 8. razão 

P/Um•• - 2000(kWh/kgSWU). 

A centrífuga mecânica é o método mais vantajoso neste caso, isto porque, embora o custo para a 

implantação de uma usina seja muito maior1 a grande quantidade de material que é consumida 
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amortiza rapidamente () investimento :realizado. Para a centrifuga de plasma in1ciada por arro 

no vácuo tornar·se competitiva, Umru; deveria ser peIo menos u.ma ordem de grandeza maior 

(para a e 1 fixo). A única maneira de se fuer isto, é a1Jlnmtar a. densidade, como pode ser 

visto da equação (5.S)} mas isto implica em aumentar a corrente de arco lo. Embora, possa 

ser esperado um aumento da densidade com a corrente de arco ('Ver Figura 2.2:6), a potência 

consumida aumentará. também, visto que p:::: IQU,,;, onde tanto Ia como Ua serão maiores para 

densidades ma.lores. Em resumo, a centrífuga de plasma iniciada por arco no vácuo é inviável 

para separar urânio quando comparada com a centrífuga mecânica. 

5.4 Conclusão 

Dos resulta.dos experimentais obtido5 e da comparação entre os vários métodos de separasáo 

isotó-picaas seguintes vantagens e desvantagens podelll Sel' resumidas para a cent.rlfuga de plasma. 

iniciada por arco no vácuo: 

• Vantagens 

- versatilidade na separação isotópica. de isótopos estáveis de metais ou mistura de 

metais. QualqUel' elemento sólido ou composto não condutor pode também ser feita. 

a separação isotópica impregnando-os numa matriz condutora. 

- o separador isotópico baseado neste princípio seria compacto e apresentando uma n,e-. 

ceuidade de inves~imen.tomenor que ô$ outros métodos analisadós para a implantação 

de uma unidade de separação isotópiu. 

• Desvantagens 

- a. densidade é baixa onde o fator de separa.ção. é alto (e vice-versa), sendo o ideal ter 

alta densidade juntamente com alto enriquecimento. 

- a obtenção de enriquecimento alto (> 50%) é muito difícil, e esta dificuldade aumenta 

para massas atômiea.s maiores (>100 u.m.a.). Pode ser esperado enriquecimélito alto 

quando. a diferença de massa entre os isótopos é grande (exemplos 40Ca _ 48C~ 9°Zr 

- 96% Zr). A princípio, alto enriquecimento poderia ser obtido aplicando-se vários 
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estágios de emiquedmento, isto ~ o material enriquecido coletado para certo raio seda 

novamente compactado e utilizado, como catodo para um novo estágio de enrlquecl~ 

mento. Depois de um certo número de estágios seria obtido o enriquecimento dese~ 

jado. A análise deste processo revelou dois comportamentos distint.os [851. Quando o 

is6topo mais pesa.do era o de interesse (o que significa..raios mais externos da. cóhwa.), 

& utllitação de várIos estágios de enriquecimento não representou nenhuma vantagem. 

A. utilização de estágios de enriquecimento só se revelou atraente quando o isótopo 

mais leve é o de interesse (localb.:ado para raios mais internos da coluna.). 

Como já. foi dito na introdução, os isótopos estáveis utilizados atualmente são. da ordem de 

200, com diferente graus de enriquecimento. Isto implica que dificilmente haverá um separador 

isotópico universal, ou seja! aplicável para todos os isótopos estáveis e com grau variado de 

enriquecimento isotópico. Provavelmen.tte será necessário a utilização de dois ou :mais métodos 

diferentes para realizar esta ta.refa. Do exposto, a centrífuga de plasma iniciada por arco no 

vácuo poderá Sér útil na ta:refa de enriquecimento de isótopos estáveis naqueles casos onde o 

enriquecimento desejado não seja muito alto. O enriquecimento alto só seria possivel nos casos 

onde a diferença de massa entre os isótopos for grande. 
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, 
CAPITULO 6 

-CONCLUSAO 

Neste trabalho foram apresentados os resultados experimentais obtidos no experimento r:entrífuga 

de plasma iniciada por arco no vác.uo, PCEN. desenvolvida no Laboratório Assodado de Plasma 

do Instituto NacionaJ de Pesquisas Espaciais (LAPjINPE), 

Inicialmente foi feitotu'n relato da.sne<essidades de isótopos, especialmente o de jsótopos estáveis, 

e apresentados alguns métodos para. a separação isotópica. Dentre estes métodos foi apresentado 

o príndpio de f1.U1cionamento do dispositivo PCEN. 

o plasma na PCEN é getado por uma. descarga em arco no vácuo. Foram apresentadas di~ 

versas çaracterIstícas desta descarga, e os modelos existentes para descreve-la. Da medida de. 

impcdântia deste plasma, foi possível projetar e construir um circuito formador de pulso, com 

impedância casada com a dq plasma, Um pulso de t;:orrente de areo, praticamente constante por 

cerea. de 14ms foi obtido. Este pulso, possibilitou que vários parâmetros do plasma e da eoluna 

de plasma em rotação, fossem obtidos como função do tempo, Foram realizadas medidas de di~ 

versos parâmetros para oito diferentes plasma.s metálicos. Estas medidas permitiram determina.r 

certos parâmetros relevantes pa.ra a separação isotópica tais como: a. densidadeJ a temperatura, 

a velocidade axial da colW'la de plasma e () consumo de energia para a produção de cada íon. 

o plasma transmitido atravÉs da gra.de de tungstênio, constituindo-se assim na coluna de plasma 

em rotação, foi descrita utilizando-se um modelo de fluído já dispofÚvel. Todas as aproxim~ões 

feitas neste modelo, foram sempre que possível, justificadas eom as medidas experimentais reali~ 

za.das. Foram obtidos experimentalmente 05 pems radiais do potencial de plasma, da densidade~ 

134 




da velocidade angular e do fator de separação. Os resultados experimentais mostraram ser 

possível uma dt'scrição teórica da colWla de plasma em rotação através dt' um modelo de fluído 

simplificado. 

As medidas realizadas da t~mpératura. revelaram um valor relativamente alto para fins de 

separação isotópÍca. Com a finalidade de rum.inuir a témperatura, e assim aumentar o fator de 

separação, os gases hidrogênio, hélio e argônio foram introduzidos separadamente na câmara 

de vácuo. A presença de um gás pnn'ocou mudanças profundas no plasma metâlieQ, Foram 

estudados os efeitos do gás nos parâmetros: temperatura de elétrons, densidade, velocidade 

angular e no fator de separação. O efeito de todas estas mudanças ocorridas no plasma metálico, 

foi um decréscimO' no fator de separação, quando comparado com o valor obtido na ausência de 

gás na tâmara de vácuo. Disto concluiu-se que, o melhor desempenho deste tipo dê separador 

isotópit:o, ocO'rre na condição de melhO'r vácuo possível. 

Um estudo çomparaHYo entre os diversos métodos de separação isotópica e; li centrífuga de 

plasma iniciada por arco no vácuo foi realizado. Neste estudo eomparativo, foram utilizados 

os resultados esperados pata a sepamç:ão do isótopo do vanádio e do urânio] pelos metódos de 

Hparação l,'I.presentados. Este estudo possibilitou delimitar a possível utilização da centrífuga 

de pla.sma. iniciada por arco no vácuo, como um separador isotópico para isótopos está.veis. 

Dos resultados experimentais obtidos, foi possível apontar as vantagens e desvantagens deste 

dispositivo como um separador isotópico. 

A continuação do trabalho junto ao projeto PCEN (aproveitando a capacidade instalada) en

volverá tanto fenômenos de física. básica quanto aplicada. Os fenômenos básicos B serem estuda

dos são relativos à. descarga em arco no vácuo e a.s oscilações da. coluna de plasma em rotação. 

Na parte aplicada, será dada continuidade a. construção de um espectrômetro de massa tipo 

set<tt magnético com varredura temporal do espectro de massa, pos$ibmtando a obtenção do 

fator de separação durante um único pulso. As características da descarga em arto no vácuo 

tais como a alta densidade, o alto grau de ionh:ação) Íons de cargas multiplas e tom energia. 

cinética de 10· tOOeV são ideais para a deposição de filmes finos de boa qualidade[86J. sendo 

esta também uma das possíveis aplicações a serem desenvolvidas. 

Para fins de separação isotópica, algumas modificações deverão ser feitas tru5 como: aumentar a 
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dimensâo anal; tornar o campo a.xlal mais u.niIorme; melhorar a qualidade do vácuo; substituir 

o laser por outro sistema de gatilho; melhorar a transmlssão de íons para a coluna de plasma; 

modificar o anodo ou até mesmo estudar outras fontes de íons de alta densidade e temperatura 

mais baixa. 
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APtNDICE A 

-~ 

REALAS Y(60),YP(60),T,TOUT.RELERR~A8SERR,"ORK(303)

DlMENSION XT{JOO},YCI3(0) 

COlolHON NN,RLOAD,ALLOM 

COHHON RP(30),RC(30)~RL(30},C(301~AL'30} 

lNr~GER NEQN,lFLAG,IWORK(5)

EXTERNAI. F 
OPEN(14,FILS-'ENN,DAT',STATUS.·OLD')

OPEN (lS,FlLE-'DNW,PAT', STATUS·'NE"') 


c 
NN-22 
DO 100 X-1, 1m 

RP(I)-O.03 

RC(I)-l.IHS

RLCl}-.SE-3 

C(1}-7.SE-3

READ(l.,·)ALtlj 

Y(I) ..O. 


160 	CONTINUE 
RLOAD..4Q.E-J 

ALLOAD-O. 

W-l. 

DO 200 n-ltNN


N-"
J"Il+N 
Y{J)-VO"'C IIX) 

200 	CONTlWE 
, 	 T-O. 


TOO'1'-l.O'E-S 

NEQN-2*NN 

RELEN?,-l.E-S 

AB$ERR-l. E-a 

IFLAG-l 

DO 500 1-1, 30'0 

>:':(1)-0.0 


500 	YC(I)-O.O 

DO 30'0 K-1,3'OO 

CALL RKf45{F,NEQN,Y,T,TOUT,RELERR,ABSERR,IFLAG,HORK,IWORK} 

A'l'OU'l'-l. B+3"'1'OO'1' 


C 	 TrPE 302,ATOUT,y(1),tFLAG 
WRITE(15,301)ATOUT,r(1}jIFLAG,K
TOut-TOUT+IO.OE-5 
XT(K)-ATOU'l' 
YC(K}-Y(l) 


300 CONtlNO'E 

W1UTE(15,303} 


303 FORMAT(lX,' PASSU POa AQUI') 
CALL GRAF(XT,YC)


301 FORMAT(2r12.4,SX#I2#SX/I3~ 

302 roRMAT(ZF12.4,12)


.IID 
c 
c................................. , ........... ,., ..... ,.0 .•••••••••. 

c 

SUBROUTJNB F(T,Y,YP) 

!tEAL*S Y(60),YF(601 

COHMON NN. RLOAO,ALLOJU) 

CQHHON RI' (30) ,RC(3O') ,lU.(30) ,e (30i ,AL(30) 

NNN.. 21lNN 

IU"NN+l 

yp{ll-(~Y(1)·(RP(1)+~+RL(1}})+tYINI)/C(li}+(Y{2)·RP(1)l)1 

$ (AL (1) +ALLOAD) 

NJ-NN-l 

NX-NNN-l 

00 50'0 1.-2, NJ 
YP(L}-{RP(L}·(Y(L+l)-Y{L))+{Y{L+NN}/C{L1}-RP(L~1)1l(r{L)-~IL-l}) 

$-{Y(~NJ)/C{L-l))-RL(L)1lY(L,)/AL(~1 
500 	CONTlNUZ 


YP(NN)-(-Y(NN)· (RP (NN)+RP{NJ)+RL(NN))+{Y{NNN)/CtNNI)

A-I 
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"
$·(Y{N'KI/C(NJ); +X(NJ) "'lW (NJI) tAI. (NN) 

DO 600 !+oHI I NK 
~P{.M}-Y(H-NJ,-:t'(H-NN)-Y(M)/(C(M-NNI·RC(H-NN» 

600 ,CONTINUE 
yp(NNN)-·Y(NN)-Y(NNN1/{C(NN)*RC(NN)1 
MTURN 

c ."" 
c.. , .. , .............•.................................................... 

c 

$USRQUTINE RKF4S<F~NEQNfY#T~TOUTtRELERR,ABSERRiIFLAGi~/IWORRI 
I~ NEQN / IFLAG,IlfORK(5) 

DOUBLE PRECISION Y [NEON) , T, TOUT,RELERR,ABSEltR, WQRK (l) 

EXTERNAI. F 

INT&~R Kl,K2.K3,K4,R5.K6,KlM 


c 
:KIM-NF;QN+1 
KI-KIH+l 
K2-Rl+NEQN 
Jt3;-K2+NEQN 
K4-K3+NEON 
K5-K4+NEON 
K6-KS+NEQN 

c 
CALL RKFS{F,NEQN,Y,T,TOUT,RELERR,ABSERR,IFLAG,WORK(1),WORk(KIH1 1 
$WORK(Kli.WORK{K2},WORK(K3"WORK(K4),WORK~K5),WORK{K6"
$WORK(K6+1l,IHORK(1),IWORK(2),IWORK(3),IWORK(4),IWORK(S» 

RETURN 

c ."" 
c......•.•.....•...•...•...••...•...........•. , ..•.•.•.......• , .••...... 

c 

SU3ROUTlNE RKFSIF,NEQN.Y.T~TOQT~RELERR~ABSERRtlFLAG.~p,H,rl,F2,r3,
$!'4, rs, SAVRE, SAVAE, NFE, Jl:OP ~ INIT,JFLAG,KFLAG, 

c 
LOGlCAI. HFAILD,OUtttl'T 
INTEGZR NEQR,IFLAGtNFE,KOP,INIT.JFLAG,KFLAG 

, 00UBt.E P~ISIóN YtNEQN),T,'lOUT,ElELERR,ABSEM,H,Y.P(NEQN), 
$rl(NEQNI,r2!NEQN)/F3tNEON),F4i~QN',F5(NEQN),SAVRE, 
$SAVAE 

EXTONAL r-

OOUStE PRECISION A,AE,DT,EE,EEOET,ESTTOL,ET,RMIN,REHIN,RER,S,


$SCAtE,TOL,TOLN,TWOEPS,U26,YPK
INTEGER R,MAXNFE,M'FLAG 
OOUBLE PRECISION DABS,DMAX1,DHlNl,oSIGN 

c 
DATA REMIN!1.D-12/ 

c 
DATA ~E/30001 

C 
DATA TK06PS,U26/4.40-16,S.72n-15/ 

c 
!F 
Ir 

(NtQN .LT. 1) 
((1\ELSRR .LT. 

GO TO 10 
0.000) .01'. (ABSERR .LT. 0,000)) GO TO lO

10 

Hl'LJ\G"IABS (IFLAG) 
Ir «(MFLAG .G&. I)
Ir-UG"9 

.AND. (M'FLAG .1.&. 8) GO TO 21) 

Rl:TURN 
c 

20 II'(MFUlG .10. 1) GO 'tO 50 
11'«'1 .10. 'l'OUT) .ANO, (ItE'LAG .m::. 3)} ao TO 10 
IF(MFloAG .m:. 21 Gó Te 2S 
IF(KFLAG .'EQ. 3) GO TO n 
xt(INIT .10. O) GO TO 4S 
IFtRJ"l.AG .EO. 4) ao TO 40 
lF(KFIJ\G .tO. 5) .AND. (ABSEM .6Q. 0.000)) GO '1'0 30 
IF((l<FlJ\'G .IQ. 6) .AND. (RELEM 

$ (ABSEl!U\ .tif:. SAVAE)) GO TO 30 
.L!. SAvru:) .AND. 

A-2 




3 
GO 'lO 50 

c 
25 IF(IFLAG .tQ. 3} GO TO 4S 

,lF(IFLAG .!iQ••) GO TO 40 
'U({IFLAG .EQ. S} .ANO. (ASSEM .Gt. 0.000» 

c 
30 	S'l'OP 

C 
tO NFE-O 

I!'(MP'LAG .EQ. 2} GO TO SO 
oiS lFUG-JFLAG 

IF(K.FLAG .EQ. 3) HFLAG-IABS (IFLAG) 
50 	.wLAG-lFLAG 

5AVRE-RELEM. """"""' 
SAVAE-ABS1HUt 

C 
~~THOEPS+REMIN 
IF(l'<.ELERR .GB. REfi.) 00 TO SS 
RELEM-"nR 
IFLAGoo3 
ttLAG-3 

!\E'lURN 


55 	DT-'tOU'!-'l' 

l!'(MFLAG .EQ. 1) GO '1'0 60 

IF(INIT .EQ. Oi GO '1'0 65 

GO TO 80 

C 
60 	nUT-Q 


KOP-O 

A-T 

CALL !' (A, X, rP)
.,.,.., 
U'(T .m. 'l'OUT) GO '1'0 65 
tFLAG..2 
"""lJI\N

65 	INI'1'..l 

H"DABS (O'l') 

TOLN-:O. 

DO 	 70 K-l,NEQN 
TOL-RELERR~DABS(Y(K»)+ABSEM. 

IF(TOL .LE. 0.1 GO TO 10 

TOLN-TOL 

YPK-OABS(YP(K»

I!'CYPK*H.·S .GT. TOL) H-(TOL/YPK)**O.200 

70 	CONTINUE 
IF(TOLN'.tE. 0.(00) H-O.ODO 
H-DMAXl (H#U2ô*DHAXl (DABS(T},DABS (DT})} 
JFLA~ISIGN{2/IrLAG) 

c 
80 	lt-OSIGN{H,O'f) 

C 
Ir (DABS (H) .GE. 2.QDO*DABS(OT) KOP-KOP+l 
IF(~OP .N!. lOa} GO TO 85 
mp-o ' 
l1"LAG-7 

as ""'1"'"IF(DABS(D'l'} .GT. U26*DABS(T)} GO TO 95 
DO 90 K_l~NSQN 

90 Y (It) ..~ (R) i-Dr"yp IR)A-""'"CALL F(A,!, rP) 

NFE-NFE+l 

GO 'l'{) MO 


95 ~-.FALSE. 
C 

SCALE-2,ODO/RELERR 
AE-SCALE~ABSERR 

00 	'1'0 45 
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q100 HFAILD-.n.LSS. 
C . 

HHIN-U26*DABS(T) 
c I 

DT-TOUT-T 
rr(DABS(DTI .G!. 2.0DO*bABStH)) GO TO 200 
rF(DAbS(DT) .GT. DABS(H») Go TO 1S0 

c 
QUTPU'X". 'l'RUE • 

}I-Di 

GO TO 200 


150 R-O'. 5DO*DI' 

c 
C 
C 

2QO IF(Ni'E .LE. )WQQ"Ej GO TO 220 
IrLAG-4 
KFUG-4 

C 
220 -CALL FEkL(F,NEON,Y,TtH'~/rl,F2,F3,F4~FS,Fl) 

NFE-NT!!+5 
c 

EEOET-O.ODO 
DO 25() ....l,NBQN 

Bt-DABS(Y(K»)+DABS(Fl{K})+AE

IF(ET .GT. O.ODO) GO TO 240 

IFLAG-S 

RETUIUI 

240 EE-DABS(-2090.0DO-rP(K)+(2197Q.ODO'*F3(K)-1504&.ODO*F4(K})+ 

$(2252$.ODO*F2(X}-27360.000*F5(K)))


250 EEOS't-OHAXl {ESOtTtEE/~l'} 

ES~~OL-OABS{H)*EEOET*$CALS/7S2400.qDO 

tF(&STTOL .tE. 1.0DO) ao TO 260' 

c 
MAlLD- .1'J\UE. 

OOTPUT- .I'ALSE. 

a-o. IDO 
IF{ESTTOL .LT. 59~49.0DO'l S-O.900/ESTTQL**O.2DO
H-S*R . 

IF(DABS (U) .GT. HMIN) GO TO 200 

IFLAG-6 

ULAG-S 

RETUIUI 

c 
C 

260 'fIooT+B 
DO 270 1(001, NEQN 

270 Y{..)-rl (X)A-. 
CALL F {A, 'rI n) 

NrZ-NI'l!:+l 


c 
C 

S-5.0DO 
XFIESTTOL .QT. 1.88956$0-4) S-O.9DO/EST10L**O.2DO
IrIHFAILD) S-DHIN1(Sf1.ODG} 
H-DSIGN(DMAXl(S*DABSIB}tHHXN),B} 

c 
I!'(OU'l'PUT) GO '!'() 300 

lF(IFLAG .ST. O) GO TO 100 

IFLAG--2 

RETUIUI 

300 't-'lOUT 
IFLAG-2 
....".. 
EJI1) 

c 

A-4 
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c 

SUBROUTlNE FEHL(F#NEQN,~,T,K,yP,Fl,r2,r3tr4.r5IS. 
c 
c 
c 

l'NTEG:el\ NEQN

DOUBLE PRECIS10H Y(NEQNifT,H,YP(NEQNifF1(NtQN),F2(NEQNI, 


$F3(N!ON),F4(NEQN},FStNEQN)(S(NEQN) 

DOUBLE: PMCISION CH 

lNTE:GER ti. 

CS-H/4 ~ 000 

1)0 221 ""1,NEQN 


221 	rS(~)"YíK)+CH·XP{X) 

~ F(T+CH,rS,tl)

CB-3.0DO*a/32.0DO 


. DO 222 1(-1, NEQN 
222 	F5(K)-Y(K)+CH*tYP{K)+3.0D~.Fl(K)) 


CALL F(T+3.000*S/8.0DO,FS,F2) 

CR-H!2197 • 000 

00 223 K-l,NEQN 


223 	F5(K)-Y(K)+CH.(1932.0DO·~P(K,+(i296.0DO·F2(K)-7200.0DO.Fl(K»))

CALL 7(r+12.0DO*8/13.0DO,F5,F3) 

CS-S/4104.000 

DO 224 K-l,NEOH 


224 rS(K)-Y(K)+CH*{{6341,OOO*YP(K}-845.0DO*Y3[K})+ 
I $ {29440.0DO*F2 {K)-32832.000*Fl (K;))


CALL '(T+R.FS~F.l

Ca .. a!20S20.000 

DO 225 X-l,NEQN 

225 Fl(K)-YtK}+CB*«-6~SO.ODO*YP(K)+{9295.CDO*F3<K)

$S643.0DO*F4(K)))+(410tO,OOO*Fl(K)-2e3S2.0DO*r2(K)})


CALL F{T+H/2.000,Fl,TS. 

c 

C8-H/7618050.000 

DO 230 K-l,NEQN 


230 StK)wY'Kl+CH*(t902880.0DO·YP.K)+(385573S.~DO·F3(K)

:$1311249,~DO·F4tK)))+{3953664,ODO*F2(KI+ 

$277020.000*FS(K})
"TUM.... 

c 
c...•................. 
« •••••••••••••••••••••••••••• , ••• , ••••••••••••••• , •• 

c 
SUBROurlNE GRAF(XT,rC)

DIHENS1QN XT(300)lrC{300) 

CALL DEGE'LT('H.E':tA.DAT') 

CALL LPLOT(1,1,1,XT,YC,300.1,'CORRENTE DE PLASMA',18 1


$ 'TEMPO (MS )f,12,'CORRENT&/VOLT (A/V )',21) 

CALL FINPLT


"'URN
""" 
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APIlNDICE B 
,~ 

, 
\ PROORAHA PARA LER PREAMBULO E nADOS DOS BCOPES HP5450lA 
\ 
\ Esta veraso le: o canal 1 do eeopel {Iplagma)1 o canal 1 do 
\ scope 2 (CQ4rente de ~nqDU!r) e o canal 4 do Bcope 2 (tenaao 
\ de varredura) 

: 1n1ç;1.11z. 
bU8.1hlt 
••nd.!ntertaca.clear 
remote.enabl•• on 
.taolt.clasJ:', 
-1 3 acl.f'ormat 

dimr·SOa 1 real erray volteI.! 

dt.( 500 ] real al'raY voltela2 
dt.[ 500 1 real array voltc4aZ 
dim[ 500 ) real arrey •• time 
dl~( 500 ) lnteger erray w.data \ etore unpaek data on1y 
O VQltcls1 :
O voltcla.a ; 
o volte".: :_ 
O a.tilue : 
\ •••••d.tine pare»&~o. do tipo .trino para lár preambulo••••• 
15 atrinq "points 
15 atr!nq "xinc: 
15 etrlnq "XOl'.' 
1S aUing -xref 
1$ atring ·y1nc
15 atrlng ·yor 
1$ string "net 
inteqer aCGlar painta
real acalar xine real acalar xor real acalar xref 
1'8&1 acalar fino r.al aoalar yor real acalar yr.t 

\ •••••word para ler praa.bule de canal 1 de .cope 1.~.~~ 

rud.preel.1

atac.k.o1ear 

H talker .copol listaner 
• twavafor=:aource cbannell~ talk 
• ;wava~erm:point.?· talk 

... lbtener Ropal talker 

·points 'lfaten 

untalk unliaten 

·polnts 32 "number pointa : 

.a talker .copel listenar 

" :waveform:source channell" talk 

• :waveform:xlnc?~ talk 

•• li.taner eoopel talkar 

·xinc listen 

untal): unlisten 

·xinc 32 *number ~inç : 

me talker Bcopol liatanar 

" :waveform:source channell* talk 

• :W&veform;xor?" talk 


ll8 listener .oopel talkar 

"xor listen 

untal1t unl1sten 

"xor 32 ·numhar xor , 

118 talker 8copel list8ner 

B-l 
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R :wave!orm:source channell" talk 
• ;waveform:xret?" talk 


me listener scopel talker 

"xref listen 

untalk unlisten 

"xret 32 "number xref ; 

me talker scopel listener 

" :waveform:source channell" talk 

" :waveform:yinc?" talk 


me listener scopel talker 

"yine listen 

untalk unlisten 

"yine 32 "number yine : 

me talker scopel listener 

" :vaveform:source channell" talk 

" :waveform:yor?n talk 


me listener scopel, talker 

"yor listen 

untalk unlisten 

"yor 32 "number yor : 

me talker Bcopel liatener 

" :waveform:source channell" talk 

n ;waveform:yref?" talk 


me listener .copel talker 

"yref listen 

untalk unlisten 

"yref 32 "number yref : 

I 

\ •••••word para ler os pontos do canal 1 scope 1••••• 

read.dataclsl 
stack.clear 
me listener scopel talker 6copel w.data [Jgpib.butter 
me talker scopel listener 

" :wavetorm:source channell" talk 

" :wavetorm:format compressed" talk 

" :wavetorm:data?" talk 

me listener acopel talker butter.listen 

w.data unpack aub[ 11 , 500] w.data:

points 1 + I do 
w.data [ i ) yret - yinc * yor + voltclsl [ i } :_ 

loop
\ voltclsl y.auto.plot bell 

points 1 + 1 do 
i xret - xinc * xor + a.time [ i } : 

loop
\ a.time voltclal xy.auto.plot bell 
I 

\ •••••word para ler preambulo do canal 1 do acope 2 ••••• 

read.precls2 

stack.clear 

me talker acope2 listener 

" :wavetorm:source channell" talk 

• :waveform:points?" talk 

me listener scope2 talker 

"points listen 

untalk unlisten 
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·polota 32 "number points : 

me tolker Bcope2 listener 

R twoveto~;SQUrCé ohannell" talk 

w :waveform:xlno?" talk 

me liatener scope2 talker 

"xine l1s.ten 

ul'1talk unlisten 

"xine 32 "n~r xine : 

me talke~ acope2 listener 

w :vavefo~~aource ehannell" talk 

w IYaveform:xor?- talk 


me 11stener scopeZ talker 

"xor listen 

untolk unlisten 

"xor 32 "number xor : 

.e tolker seope2 lietener 
• :wAveform!Bource ehonne11" talk 
• :w4veform:xref?R talk 

me lietener scope2 talker 

Rxret' listen 

untalk unllsten 

Rxref 32 "number xref : 

:ata talk4r 8eOpe2 l!st.mer 
• twaveformtsource ehannellft talk 
• :wavefora:yine1· talk 

ee liatenar aeope2 talker 

·fine l1etan 

untelk unlisten 

·finc 32 "numbar fine I-


me talket acope2 listener 

- :wavetcr.:source eh4nnell" talk 

• :w.veform:yo~7" talk 


.e listener scQPe2 talker 

·yor listen 

untalk unliaten 

·yor 3Z ·numb~r yQr : 

.e talker scopa2 listénér 

~ :Wav.to~:.our08 channell" talk 

• :vavetorm:y~.%?· talk 


me listener &Cope2 talker 

·yref liaten 

l.mtalk unUeten 

"Yl'4If 32 "nlll:lber naf : , 

\ ••• ~.word para ler os pontos do canal 1 Boope 2 ••• ~. 

re~d.datacl.2 
stack.elear.e lietene~ aeope2 talker scope2 w.data (lgpib.buffér.e talker aeope~ 11atene~ 
• :WAveform:souro8 channell~ talk 

" :waveform:fQrmat compressed" talk 

• ;waveform:data?" talk 

•• 11stener scopeZ talker bUfter.listen 

w.d~ta unpaek sub( 11 I son) w.data:

pelnta 1 + 1 do 
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v.data { t ] yret - yipc • yor + voltcls2 ( i 1 : 
loop

\ voltcls2 y.auto.plot bell 

\ •.•.•wo~d para ler preambulo do canal 4 do Bcope 2••••• 

t'áad.prec4s2

stack. cl.ear 

De talker scope2 listener 

" ;waveform:source channe14· talk 

ft :vaveform:points?" talk 

~ listenar scope2 talker 

·points listEm 

uht41k unliaten 

·points 32 "number po1nts : 

~ talker .capaZ liutener 
.. :waveform;sourca ch6nne14· talk 
• :wavaform:xinci· talk 

me listenar scopeZ talk&r 

"xinc asten 

untalk unlisten 

·xinc 32 "nu=ber xinc : 

me talker Bcope2 listener 
n tvavefor.:aource ehann614" talk 
n :wavetorm;xor?~ tal); 


me listener 8cope2 talker 

"xor listen 

untalk unlisten 

·xor 32 "number XQr : 

me talker scope2' liaténer 
• :wavetor.:source channe14· talk 
.. :wavetorm:xret?" talk 


me listener acope2'talker

"xret liaten 

untalk unl!sten 

"xrot 32 '"number ne! ~-

.e talker scopa2 listener 

" Iwavetorm:.ourca cbanne14 w talk 

• :wavetormfY!nc?- telk 

ma listener acope2 talker 

"yine listen 

untalk unlisten 
"yine 32 '"llumber yine : 

~e talker seope2 l!stener 

" tYavefQrm:ao~ce channel.'" talk 

" !vavetorm:yor?" talk 


me li.tener aeope2 telker 

"yor listen 

untalk unlisttm 

"yor 32 "numbar yor : 

me talker acope2 listener 

" :weveform:scurce channe14" talk 

It :wavetorm:yref?" talk 

~ listener acope2 talker 

"y.ref liaten 

untaIk unlisten 

"yref 32 -nu=bér yref : 
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\ ~ ••••Vord para ler ps pontos do canal 4 scope 2••••• 

read.datae4s2 
stack.clesr 
me liatener seope2 talker scope2 v.data ()qp1b.huffer 

mo talker úeope2 11sténer 


" :wavetorm:source channe14~ talk 

• ;waverorm:fo~t compressed" talk 
• :wavoform:data?W tel~ 


me listener Bcope2 talker butter.listen 

v.data unpack SUb{ 11 , 500) v.data;_ 


points 1 + 1 do 

v.data { i l yret - ylnc * yor + Voltc4a2 ( 1 1 : 

100p 
\ VQltc4a2 y.auto.plot bell 

\ •••••wQrd de ex~cucac••••• 

! la 
inicialize 
rHd.preclel 
read.dlltacls1 
read.preéb2
reed.datllicla2 
rBad. preo4s2
nad.datac4sa
•6.ti~ voltc4s2 voltcls2 voltclsl 
setup
bell 
I 

\ ESTE PROGRAMA FAZ A ANALISE DE DADOS PARA DETERMINAR A 
\ TEMPERA'l'URA DE ELE'l"RONlCA DA PCEN. 
\ 
\ Esta vervao la o arquivo previa~ente que.rdado 00= a word 

\ narquivan 

r cujo nome e' pedido, e tornece 

\ 1- corrente de plasma (t)~ 

\ 2- Te 

\ 00. esta V$r900 deve ser execut~da apoa o carregamento ás rscope2.pr9~ 


toJten y.token 

token x~ token 

real 8ell~r ct 10.0 ct :  \ oonstante ~ltiplicatlça da tensao varredura 

re~l 8o~1~r cc 0.02 cc t- \ constante mult. da corrente da sonda 

15 string fl1aname 

35 string datan~me 

~O strinq para~etera 


yesno? \ ~a : Y. falsa: H (criada por Wl11a)
"input 1 nle!t Mdup 

" yn H. maS:k:>' 

.. y" "- ,>~ask or 


20 1 23 79 wlndow (text.down} \ detine area inferior para texto 

grap.dis,p \ liga _odo qrafiéo
?graphiça.diaplay 
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•• 

, 
no' 

lf graphics.display 

, "'a. 
protrlpt 

cr9"0):;" 

up.g'rap \ define ara0 superior para qrafieo
qrap.disp
{text.down} 
.0 .73 vuport.orig
1.0 .22 vuport.slze 

dotted 

{bOrdar} 


ni.grap \ define ft~ea lnternediaria parA grafia 
.0 .48 vuport.or!g
1.0 .22 vuport.ei:a 

dott,e4
, 

bo.qrap \ define oraa inferior para gratieo 
.0 .23 vuport.orig
4.0 .22 vuport••i~. 

dotted 
, 

ts.qrap \ define araa total para gratico
.23 vuport.ori9 

1.0 .30 vuport.size 

, ._1o •• 

tl.grap \ define Area total para grafic 
.23 vuport.oriq 

1.0 .80 vuport.size 

Bolid
, 

arc.cur \ eorrente de plasma (Voltei. 
up~grap 

a.time voltolsl XY.Auto.plot

\ (COnstante do integrador: 1.761 &A/V)
, 
z probe.eur \ tene80 de Var~ra (voltC4B


_1·9rop

\ a.ti~e voltc4s2 xy.auto.plot


a.time vôltcls2 xy.auto.plot

\ voltc4e2 0.02 • a.time swap xy.auto.plot
, 
: tena6o.va~ \ tensao de varrodura (voltcis


bo.grap

\ a.time voltcle2 xY.euto.plot bell 


a.time voltC4&2 xy.auto.plot bell 

\ voltcls2 10.0 • a.time swap xy.auto.plot bell bell 


wit.y \ espera yes Y (autoria Willa} 
yesno? ~ot 11 mys&l! thên 
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1 

, 

~ read.data.111e \ la o arquivo 
er .- Bntre com o nome do arquivo~ « 
"null ttIsnam. "1
"input tilenam. ": 
filename deter> fl1e.open 
1 eomment> dataname ": 
2 comment> paraceter& ": 
1 subtile voltel.l file>array
2 sUb!!!e voltc4s2 tile>array
3 sub!!la voltcls2 file>array
4 suhtile e.time tile>array
fIle.clos8 

decide 
stack.clelllt' 
read.datadile 
ar ." COMENTARIOS? V/H:" yesno? 
!t 
er detoname "type er 
cr parameters atype cr 
then 

ex: •• CURVJ\S? Y/N:" yesno? 

!t 

erc.C1ll: 

probe.oux
tensl1o.vor 
then 
er ." ABORTA & LE OUTRO ARQUIVO? r/H!· yesno? 
1< 
lIlysdf
then, 


dimt 4 1 real erray curaor.pos \ matriz para quardar posicoes do curso 

intervalo \ define intervalo com cura 
array ~ readout 
uormal.ooords 
.4 .5 readout>poaition
world.Qoor<.U& 
cursor.po. raadout>array 
çr 

er ." Preasione ENn. Uso CURSOR ESQUERDO para seleoionar ponto inicial" 
er ." PressIone PgDn. Use CURSoR DIREITO para seleQ1Qnar ponto f1nal ff 

er ." Pressione na scquencia: END - HOME - PgDd - ROME - DEL - :t - return'" 
er 
wait..y 

real acalar .inp
real acalar .axp
real 8Mbr n1,1Dp
real sealar ip 

çUrvo.s.points \ taz curva volta x ponte 
up.qrap
voltelal sub{ 1 , 10 J mean voltclsl &Wap - 1.761E3 • becomes> y.token
y.token y~auto.plot 
normal. coords 
.. CORRENTE DE ncoff 

0.17 .9 position labal 
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hell 
intervalo 
cursor.pos ( 1 ] minp :
cursor.po& [ 3 ] ~Axp :
moxp minp ~ nump ,
y.tokeh subI minp • nump 1 me~n 
cr ." <Ip> tA). ip. cr 

ip;

\ 
zl.qrap
voltcls2 ct • y.auto.plot

voltc4s2 ct * y.auto.plot
hOrll!41.eoord8: 

\ tensao da varredu 

.. TENSAO DE VARREDURA" 
~17 .9 poaition lobel 

\ 
bo~9rap

voltC4s2 co • y.autc.plot
voltels2 cc * y.auto.plot
oorJllell.ccords 

\ corrente da sond 

.. CORRENTE 'l'O'l'AL DA SONDA" 

.17 .9 poaition label 
holl 

, 
: int.curYQl

intervalo , 
\ defIno intervalo para Ia x v 

: cur.vol \. faz c:urva :Ia x V. 
cursor.pos [ 1 1 minp ;
euraor.poa [ 3 J ~axp :
RXP ~inp  nump :
voltçlBa ct * oubr minp • n~p J beoo~es> x.to~n 
voltc4e2 cc • sub( =Inp • nump ) he~es> y.token 

; 

; plctcur.vol \ foz qratico de 1* X V 
tS.9'rop
x.tOken y.tokon
:tY.auto. plot
normal.coords 
.. TENSAQ DE VARREDURA (V)"

.4 .06 poaition labol 
nOZ'llulIl.coords 
90 lebe.l.dir 
90 ChAr.dir 
.. CORRENTE DA SONDA (A)" 
.03 *15 position label 
O label.dit" < 

O çhar.dir 
...11 

: int.5l.\t \ define intervalo de corrente de 5aturacao 10 
intervalo 

inbe9'er sealar minvsat 
integer acolar DAxvsat 
integer .calar nupvsat
real acalar isat 

sub.hat \ determina I set. ions e subtrair de I 
nomp 1. + 1 do 

B-B 




çUreor.poe ( 3 ) x.token ( i 1 - fI 
i ma:"vsat : 
th.o 
loop 

nup 1 + 1do 

euraor.pos r 1 1 x.token [ i ] - it 

i m1nvsat :: ... 

then 

loop 


zaxveat minvset - nQPvsat ; 
y~token sub( minvaat • nupvsat ] mean ieat : 

er ." Iaat CA) -" iaat • cr 

iSiI\t 

y.token swap - y.token : 

x.token y.to1«m 

ts.grap xy.auto.plot


normal.coorda 
~ T2NSAo DE VARREDURA (V)" 

.4 ~06 position labal 

tu,:>r=al.coorda 

10'10 labal.dlr 

90 char~db: 

• CORRENTE DE ELETaONS CA)"

.03 .15 posltion 14bal 

o label..dir 

Q ehar.dir 

..11 


; 

: fnt.ln \ define intervalo para a curva 1n(16) • 
intervdo, 

inteqer sc~lar npln
intoqer acalar minIn 
integer scalar ma~ln 
: ln.cur \ faz gratiçQ de ln(1S) x 

nump 1 + 1 do 

cursor.po» { 1 ) x.token [ i ) • it 

i 1I1nln : ... 

tben 

loop 


nup 1 + 1 do 

cursor.po8 { 3 I x.token ( i 1 - if 

i maxln : 
<h.n 
100p 


_leln minIn - npln : 
y.tokan subi minln , l'Ipln 1 In beeQl':lle~ 'j.tQken

x.tokan sub{ minIn , npln 1 becomea> x.to)::an

x.to);én y.tOk«m 

ts.grap xy.auto.plot


nonal. cQords 

~ TENSAO DE VARREDURA (V}" 

.4 .06 position label 

norllal. coorda 

90 label.dir 

90 ohar.dh: 

• Ln {corrente de eletrons}" 

~03 .14 poeiticn lobel 

o label~dir 

O clulIr.dir 

bell 


I 
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·' 
int.reta \ define intervalo parA ajustar ret 

1ntervl11C! 
f 

dlm( 2 J real array cbet.reta 
lnteqer acalar nprata
inteqer soalar maxreta 

O coaf.reta : 

lnteger .calar minreta 
dlm[ 2 j real array pontoy () pemtoy : 
dtm[ 2 1 real 6rr6y PQntoK \) pontQX ; 

ajuste.r$ta \ ajusta reta ax+b-y nos pts seleci0n4d 
npln 1 + 1. do 

cursor.pos [ 1 l x.taken ( i ) - if 
i minreta : 
thon 
l.cp

npln 1 + 1 do 
curaor.pos [ 3 1 x.token [ 1 1 ... it 
1 .axreta ; 
than 
loop
lIIàxreta mlnreta - npreta : 
y.tokan sub{ minreta • npreta ) becomes> y.token 
x.token SUb( 1II1nreta I npreta ) beCObeS> x.token 
x.token y.token 
ts.grap xy.auto.plot 

x.token y.tokên 1 
leastsq.poly.flt 
coat.reto: : 
coat~reta 
.poly 

cursor.Q!! 

coaf.reta ( 1 ) x.token [ 1 1 • coef.reta ( 2 ) + 

pontoy ( 1 1 : 
x.tok:en ( 1 1 pontox [ 1 J ; 
coef.reta ( 1 ) x.token ( npreta ) • coef.~.ta t 2 1 + 
pontoy { 2: ) ; 
~.tOken [ npreta 1 pontox [ 2 J : 
ponto~ pont::oy
.olid xy.data.plot 

not1l61.coord$ 

.. TBNSAó DE VARREDURA (V) • 

•4 ~06 position l.bel 
90 label. cUr 
90 char.dir 
• Ln (Corrente de eletrona)"
.03 .14 poaition l.bel 
O bbel.dir 
O char.dir 
cursor.oft 
cr ," Te CeV) ." coaf. reta ( 1 1 inv • 
cr ," Ip tA) _ff ip • 
or ~" Ieat (A) -" isat , 
bell 

\ cr ." ALL RIGHTS RESERV!l)ooE Del Bosco" 
f 

: lo.arquivo \ execuc 
decide 

a-lO 
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curvce.pointa

lnt.curvol 

cur,vol plotcur.vol

int.sat sub.ieat 

int.ln ln.eur 

int.rata ajuste.reta
, 

\ PROGRAMA PARA ARQuIVAR OS DADOS LIDOS DOS SCOPES HP 
\ 
\ 
\ - Esta versao cria um arquivo com quatro j4) sUbtilos, tres 
\ desses subfiles eont~ os dados de cana s 
\ dos scopos da HP apQa um disparo (ahot) da Peen. o o quarto 
\ sUbf!le C'ontem a base de tempo comUIII aos 3 dados. 
\ Oh. .ata versao deve corrsr epoa o earrsqalllento do programa 
\ rscop-e2 • prg: 
\ 
\ - O no~e do arquiVO deve ser datl1ogrado apos 8er plíldido, 

\ assilll como um oomentario. 

\ - Nome: ex. Slte1992.dat 

\ Coaentar!os; detanams : ex. Sondas de lona e de eletrons 

\ parametere ; ex. Vbw ~34V 


\ 
\ - o prograllla oria 3 õubtlles dentro do arquivo. 
\ SUbfile 1: ÇPL (canal 1 do ecopel): Corrente de plas~a 
\ Subfile 2: TVS (canal 1 do soope2): Tensao de Varredura da Sonda 
\ Subtile 3: CSL {canal 4 do ecope2)I Corrente da Sonda Langmuir 
\ subtile 4; BT (base de t~po) 
\ 
\,. atring filename \ ex.: Sl-190292.DA'l' 

35 strinq datanalll9 \ ex. : Sondaa de ione e de eletrona

6. strinq parametera \ ex. = Vb-300V 
\ 
\ O eommant 1 vai ser fixo • definido a seguir
\ O commant 2 vai ser pedido p-elo programa 
\ 
• SONDA DE .LANGIruIR ! Te Il do.tanllll8 ":_ \ detine o C'QI'!:UlI,ant 1 
\ 

creaté.data.f11e \ ••ta word cria o arquivo 
f!le~template 

2 co_ents 

real dilll( 500 1 subtile 

4 times


e'" 
or .~ Entre com Q nome da arquivo: n 

"input tilename ~I-
filenane defer> file.ar.ate
, 

\ 
vrite.data.f!le \ esta vord abre o arquivo e ecrave os dados 

ti1enalll9 deter> file.open
datanabé 1 >comment 
ar ," Entre com oS,comentarias {no ~aximo 50 caracteree); " 
"input parallleters ": 
parametera 2 >comment 


1 sub!!l. voltclsl array>file

2 aubfi1e voltcla2 array>f!le 

3 sub!ile vo1tc4a2 array>file

• sub!ile a.time array>f1le 
tile~close, 
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I 
ttaq 

·tl~·9~VP·9~I~ 
edA~N emwUUtl: • -6Ul~QeXO .0 ~o ·tl:~~~~P··~vaxo 

VAlab.:.tTl : 

\ 
.Z9~nauX9 

,
\ 

I 
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\ ESTE PROGRAMA CALCUIA A CORRELACAO CRUZADA DAS rORKAS DE ONDA 
\ ARMAZENADAS EH DUAS MA'l'RIZES ftVOL'l'lft E JlVOL'l'2" PARA SER USADA 
\ NO CAt.cutD DA $lOTACAQ DA CõWHA DE PLASMA DA PCEN. 
\
\ Esta versao necessita da9 matrizes vOltl, volt2 e titto 
\ que aliO lidos pelo programa rfiler.prQ.
\ Atencao: neCésBita carregar o proqramo rtek2430.prg 

1~ strinq tilename 
55 string datan••e 
7~ strinq parametera 

yesno? 
11 input 1 "'left "duP 

" y" It. '/Illlslt>t 

... y. "- '>lIiask ar
, 

20 1 23 19 window {text.down) 

: grap.disp

?graphics.diaplay 

not 

it qrcphice.display

then
, 

prompt 

cr.·ok"
, 

I up.grap

grap4disp 

{text.down} 

0.0 0.73 vuport.Qriq 
1.0 0.22 vuport.size
aoHd ' 

(border) 


ai.grap 

1).0 0.48 VUport.ori9' 

1.0 0.22 vuport.siae 
aol1d. 


1 


: bo·9n p
0.0 Q.23 vuport.oriq 
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z 

1.0 0.22 vuport.slte

aolid 


I 
to.grap 
0.0 0.33 ~port.or19 
1.0 0.8 vuport.size 

.. ." aymbol 


I 
: 	 sonda.ver 

up.grap

time volt! xy.auto.plot 


: sonda.har 
JI'Ii·9rap
tl=e volt2 xy~auto.plot, 

vait.y
yesno? not ir my$&lt then 

I 

; read.data.tile 
ex ." Entre CC1\) o nome do erqulvo: .. 
wnull tilename ": 
"input tilename "; 
tilentlmà deter> fila,open
1 co~nt> dataname "I
2 comment> paramoters "; 
1 .uht!l_ volt! tile>array

2 aubtile volt2 tile>arrey

3 eubtile time tile>array

tile.cloea 

decide 
atack.cleer 
rflad.data.file 
cr •• COMENTARIOS ? y/n : " y••no? 
it 
cr datena~e "type eX' 

cr ~rtUlleter8 "type cr 

then , 

ex ." CURVAS? Y/N : " y••no? 

1< 

Bonda.var 

Bonda.hor 

then 

or ." ABORTA E LE 0U'l:R0 AAQUXVO? Y/N ; " Y8"no? 

it 

lIIyooU 
then 


I 

(I,bll( 4 J real array cunor 

; 	 intervalo 

anal'. :r:eadout 

nonal.coareIs 

*4 .5 readout>po.ition

vorld.coords 

cursor readout>array 


cr"""Pressione END. Use setas para selecionar ponte inicibl~ 
cr .~ Pressione PgDn. USe $stas para sslecionar ponto final ft 
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~ 

er 	." PreQsione na ordem: lHD - BOME - PgOn - BOM! - DEL - Y - RETURN" 
ar vait.y 

real $c~lar minp
real aoalar maxp
real aealar nump 

curvos.pt 

up·9rap

voltl y.auto.plot 
nOr'/l'l.al.coorda 
1\ TENSAO SONDA VERXICALft 

0'.17 0.9 pouition labe1' 

beU 

l'd.grap

volt2 y.autc.plot

normal.eoords 

It 'l'ENSAO SOImA HOlUZON'l"AL* 

0.17 0.9 position laba! 

haU 

int$rvalo 

oursor r 1 ) minp : 

cursor ( 3 1 maxp . 

maxp minp ~ nump : 

1 

dime 81 1 real array corr 

: correlate 

\ voltl mean voltI awap - volti : 

\ volt2 mean volta &\lap - volta ; 

\ voltI ()min voltI 8wap - voltl ; 

\ volt2 (lmin volt2 awap - volti : 

41 -40 do 

volt1 subt _inp nump 1
f 

i rQute VC/lt2 lIul;1[ minp # nump ) 

« • I + » corr ( i 41 + 1 ; 

eorr {lmin oorr &W~p oorr: ' .oorr [lma~ corr awap I corr . 
to.grap 

corr y.auto.plot 

nonal.coords 

'" CORULACAO" 

0.19 0.9 position tabal 

bell 


1 
real acalar c 

CAlculo 

cr ." Entre com O valor estimado do ponto de meximo e escreVa DELTA" 


delta 
c l
corr [ c 1 2.0 • corr r o 1 + 1 - OQrr [ c 1 - J 
corr [ c 1 + 1 corr ( c 1 - J - 8wap / 2.0 I o + 

41 - time ( 1 1 • or • 
QQ~r { c 1 oorr c 1 - 1 < ir " it ia not a maxi~u= " "type then 
oorr ( c 1 corr o 1 + ) < if " it is not a maximu= " ~type then, 

\ •••• execucao•••••• 
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liyn::.'lt't-O 
~Vt&.:I:XOO 

:Jd' linu,.;ttQ 

1JPT°""P 
Qtl;·v~9P·P~u.:t \ 

QV:,)Ii~-D.1: : 
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" 
INCWOE: ~FLlB. FI' 

PROGRAM MAIN 

lNCLUOE 'F~l8.FD' 


C ES'rI PROGRAMA FAZ O AJUS'I'B DE UMA GAUSSIANA 
ç Y - A.2XP[-2.773*{X-M)~2/L~21, ONDE 

C A 2' A AMPI..IT'Un'& (Al) 

C H E' O VALOR MEDIO (A:2:) 

C L E' A ~ A HEIA ALTURA (A3) 

C PELO Mà'l'<>DO DOS MãNIHOS QUADRADOS. 
C 
c......•.•.•.•....•........•••........••........•.....••..•...•.........•.... 

c 

DIMENSION X(lOO),Y(100).yy(lOO,6)ISIGMAY(lOO),bbasc{6)

OIHENSIOH A{lO),&a(lO.6),DELTAA(lO),SIQHAA(lOl,VfIT{100)

dimension deltaO(lOl,aO(10i,ipta(lO) 

common Ilazy/ ~ymode 

eharacter*12 tiléna=e 

charaéte~.2 ms{~4),hd,ra!o 
cozmon /extj as,hd,raio
data ma /'01','02',/03','04','0$',-06','07','08'. 

+ 	 '09','10'.'11','12','13','14'/

data !pta/l,40.14,15,27,28,O,O,O,o/ 


OPE~(5,FlLEwtGAUS$IN.DAT'.STATVS-'OLD') 
OPEN,9,FlLE-/GAUSSIN2.DAT',STATUS-~OLD/l 

c OPEN(6.FlLE-'GAUSSot.DATt,STATU$-/~EW') 

~ode-O 
nterms-7 

npte>o40 

c vrite{*,*) '2nter the 2-oharacter héader: ' 

c write{*,*} 'Entar the 2-çharacter r.dius (mm): I 

WRITE(6,1) NTERMS,MODE,HPTS 

1 FORMATC/,5X.'NtBRHS • '.I3,5X,tKODE - ',I3,5X.'NPTS .'.I3) 


WRlTE(6~1) 
2 FORMAT(/,SX.'CHUTES INXCIAIS DOS PARAMETAOS') 


00 91 I-l,NTERMS 

READ{5,*)A{I),DELTAA(I)

deltaO(i)adeltaa(l)

aO(i)oq(i) 


91 CONTINUE 

~ead($r.} m~ode 
it(llymode.eq.l) nterms-J 
WRITB{~.3){IIA(I).Igl,NTERMS) 

3 FORMAT(!,5X#'A',Il,' -',lPE12.3) 

c a very 6mall trick 

ç overt\ll file loop . 

do 	2222 iloop-1,50

npts-40 

if(mymode.eq~O)nterms.6 
read(9,'{a2)',end-2221) hd 

~ead(9,'(a2)'.end-2221) raio 

cal.l extract 


filenaH-hd//re.iolI'Q2 #de.t· 
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•• 

doi-l,ntorllíS: 

a(i)-aO(i) 

d~ltaa(i)-deltaO(i) 
enddo 

tilenãme-hdjjraio//ms(X)//'us.dat'
writa(6,*) fréading: ',tilenama 

open(1.tile-t11.name.atatus·'old'} 


til$na~-hdl/raio/I~{k}l/t1ll-1.datf

writa(6,.) twriting; ',tilen~me 

open(3,file-filename,statU$-tunknQwn')

npts-40

l11D-in-l..OttlO 

s1ll-Ilx--l.0el0 

SlDI-O. o 

S1DZ-O.O 

aIl'l3-0.0 

DO 92 t - 1..NPTS 

READ(1,*)X{l)

read(1,*)(Vy{I.j),j-l,5}

ytot-o.O

ytotliq-O.O

doll1j-l..,S


ytot-ytot+yy(i,j)
171 ytotliqwybotsq+yy(i.j)·yy(i~j}


adevy_«(yt otsq_ytot*ytot/5.0)/5.0/4.0)

if(sdevy.qt.O.) then 


8dévy-sqrt(Sdevy)

<tlae 

sdevy-O.O

_ndU 

yy(i~6)-ytot/5.0 

1t(yy~1/6).qt.ebaX} then 


ullx-1 
am&x.w:yy(i,6)
'endit 


it(yy(i,6).lt.amin)amin-yy(1.6) 


c it(x(i).lt.~3.0.and.yy(1~E}.qt.al) then 
c 81--yy(i,6) 
c 11-1 

flndi!• c it(x(i).9t.25.0.~nd.yy(i,6).9t.a3) thén 
c SJ-yy(i•• 6) 
c i3-i 

endit• 1f(xCi).gt.24.0.and.x(i).lt.25.0.and.yy(i#6)·9t . s2)then•c 	 a2-yy{i,6)
12-1• c _it 

c 
aigmtl.y(i)~sdevy
continu• 

doi-l,npts 
yno~-(yy(i,6)-s.in)/(sa.xw.ain} 
xnorm-x{i)+24.0M x(imax)
write(3,'(lp5e12.3)'}x(i).yy{i,6),siqmay(i).xnorm,ynorm 
a191:'1ay(i)-O.o
""0 

c 
o add ~ore polnts 
o cooked to reduce sep~ration 
c doj-l.6 
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http:it(x(i).9t.25.0.~nd.yy(i,6).9t.a3
http:it(x(i).lt.~3.0.and.yy(1~E}.qt.al


.' 
c do )a"l,4 
e yy{npts+ja,j)-yy{ipp,j) 
e x(npta+je)-x(1pp) 
c eMdo 
c npts-rlpt:e:+4 
c and!!o 
c endclo
• do110j ..l~6 


bbase(j)"(yy(1,j)+yy(40,j»/2.0

do 93 1 .. l,npts


y(1)oyy(1,j) 

9J y(i)·y(i)-bbase(j) 


do 	ti-l, ntet'll'ls 

deltaa(li)-deltaO(ii) 

enddo 

ntems·) 

do jj-l,fS

CALL GRIDLS,X,YtSIGMAY,NPTS,h~RMS,KODE,A,DELTAA,SIGMAAf&,YrtT. 


+ CHISQR) 
c 1t (jj.eq.l) tben 

fb.cto%'><O.5 
if(1l.9t.3) f~ctQr-O.5 
it() .qt.l~and.~ymade.eq.o) nterms-5 
if(jj.qt.6) faetor-o.2 
it{jj.9t.la.ftnd.mymode~eq.O) nterms_ô 
if(jj.qt.9} tactor-o.l 
if(jj.qt,13.and.my=ode.eq.O) nter=s-õ 
do il-1.nterms 

deltaa(ii)-deltao(lil*faetor 
enddo 

e endit 

ir (k~eq.l) then 
write(.,.) jj,chlsqr,a(l},deltaa{l) 
endit: 

enddo 

do1501-1,ntema 

150 U(l;j)-a(l) 

110 continue 


C 

• 

WR'ITE(6,5) 

s FORMA'!' (f ,5X I I RESULTADOS DO 1\JUSTE~) 


WRlTE(6,6){I~A(I}~1-1,NTIRMS) 

FORKAT(/.5X,'A',ll,' .·,lPB12.3)
closa (I)

filaname-hdllraiollma(k)IJ'ol.dat'

wrlta(6.*} 'writinq: ',ttIenam. 

open(l.file~filaname,status='unknown') 

dolOlj-O,100 

rmass-x(1)+(X(40)-X(1)-flcat{j)/lOO.O

x(100) -rmass 

gS-funetn(X,100,a)+bbaSQ(6) 


• xnorm=rmass+24~O-x(imax) 
write(I,I(lp4e12.3)')rmass,qs,xnQrm.(98-8min)/{smax-s~in)

101 continue 

cIose (I) 


rltot-O.O 

r2tot-o.0 

rlt_O.O 


n-3 


http:qt.l~and.~ymade.eq


c throv out worat case 

del-1,S 
dom-l~ntertl'ls 

á (m)"'aa(lII.,1)
enddo 


rr1"'A(2)/a{1)

rr2...ap)/a(1) 

rlt-r1t+rrl/5~() 
dt--r2t+rr2/S.0 
enddo 


dHU"o.()

di!f2-0. O 

dol-l / S 


dom-l, nt;enas 

a (lII)-aa(m, 1.) 

enddo 


rrl...a(2'/a(1) 

rr2-a(3)/a(1}

it(abS(rrl-rlt}.qt.diffl) then 


dittl-abs(rrl-rlt) 

lvl-l 

endif 


it(abs(rra-r2t}.qt.ditt2) than 

dift2_ab8(rr2_rZt) 

1",2-1 

endir 


enddo 

d0151l-l,S 

d015Sm-l,nterma 


158 a(ln)-aa(m_l) 

r.t'l-.. a (2) la(l) 

rr2-a(3)/A{l) 

if(1.n8.1~l) then 

rltot-rltot+rrl 

rltotsq-rltotsq+rrl-rrl 

endU 

it(1.n..lw2) then 

r2tQt-r2tot+rr2 

r2tQt.~r2totsq+rr2*rr2 
endit 


157 continue 


adevl~sqrt«rltotsq-rltot*rltot/4.0)/4.0/3.0) 
sdev2-sqrt(r2totsq-r2tot*r2tot/4.0)J4.0/J.O) 
rn~rl"'7a.79/10.1J 
rnor2-7S.19/11.17 

rtmed-rltot/4+0

r2m.d-r2tot{4.0 


wr1te(*,*) 'writing file 2: ' 

wrlte{2.'(lpSe12.3)t) tlOàt(k) 


+ .rlmad.rnorl,sdevl.rnorl,r2med-rnor2.sd4v2*rnor2 

100 continue 
cloae (2) 


2222 continue 

2221 continue 


c 
SroF
'.D c 

c•.••...•••..•••..••........••••••••......••••....•••.•...•.••••••......••••. 

c 
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http:rnor2-7S.19/11.17
http:rn~rl"'7a.79/10.1J


c 
c extr~cts a standard peak frem times 4 to 12»8 
c 

character*12 tilenamo 
character*a ..(14}.hd,r~iQ 
c~n 111nl X{15}ly(15),V{15) 
conmon lext; ms~hd.raio 

dQj"1~15
V(j)-O.o
enddo 

npl-6 
np2-1-4
dQl-npl,np2 

tilen«me_hdl/ralol/ms(illl ' ms.dat t 


write(6,*l 're~dln9: ~,filename 

open(11tfl1e-filena~e,8tatu8./old'i 


npta"14

luoln-l.oel0 

iuaax-"'l.OelO 


DO j .. l T NP'l'S 

READ(ll.*)X(j) 

re.dtll~.)yl.y2.y3.y4#y5 
y(j)_(yl+Y2+y3+y4+y5}/S.O 
if(y(j).qt.8ma~)8max"y{j) 
if(y(j}.lt.sm1n}s~lnay(j)
_do 
read{llt·)X(npt~l} 

elo j ""' 1.n)?ts

y{j)·(Y(j)-smln)/(smAx-amin)

v(j)-v(j)+y(j)/(np2-npl)

enddQ 


close(ll) 

enddo 


v(npts+1)-V(l) 

nptll-npts+1 

emin"l.Oel0 

smi!lx·-l.OalO 

doj-l,npts


lt(V(j) .qt.amax)amax-v{j}
tfív(j).lt.aminlamin-v(j).""do 

sl'II1n""'(1)
do j - 1,npts 

v(j}-(v(j)-8~in)/C8.ax-6mln) 
enddo 

write(•• ' (1p2e12~3)') (x(k) tV(k) ,kwl, 15) 

raturn 

.nd 
FUNCflOH FUNCTN (X,t,A) 

commpn /la~yl ~ymode 

OIMENSION X(lOQ) ,AClO} 

XI - X(I) 


it(:Il\YJllode ••q~O) tben 
FUNCTN - A(1)*EXP(antexp(xi,3)} 

c +A(6) 

+ +A(2)*EXP(antexp(xi-l.O.a») 

+ +A(3)*EXP(antexp(xl-2.o,a») 

else 
functn-a(1)*plin(xi)+a(2}*plin(xl-1.0)+a(3)*plincxi-2.O) 
end1! 
ltETUIUI 
ENO 

0-5 




• 
pl:ln-o.o
.1•• 

doj-2,U 


l:(xt.lt~x(jJ} ~otOl 
.nddo 

1 j-j-1 
dlff.(xt-X(l})/(X(j+ll-X(j)}
p11n-(1.0-d ft).V( )+ditt.v(j+l)


.ndit 

r.tutm 
...4 
runot1on antexp(xl t a) 

r;U:a.n.lcn a{lO}

xnorm-(xi-a(4»)/a(5) 

.nt.xp·-xnora.xno~·{1~O+a(6).(.rt(xnor.ta(7»+1)
l'eturn.""funçt10n _d (X) 

data p,.1,a2,a3.a4,a5/.3215911,.254829592f •• 2á••~G73', 


+ 1.421413741,-1.453152027,1,06140'.29/
t-1/{l+p*aba(x»
.rt-l-t*(al+t*(a2+t*(a'+t*(a4+t*aS»» ••xp(-x*X) 
ut-aiqn(Uf,X) 

nturn 


c ."" 
c.••••.•.••••••..•••..•..•••• ~ ............................... ~ •••.••••••• ~ •••• 

C 
C CALCUlA O CHl"SQUARB' (PAG. U4 BEVINGTOH) 
C 

FUHCTION FCHISQCY#SICKAY,"PTS,NFREE.KQDS,YFIT)
DOUBLE PRECISION CHISQ,WEIGHT 

DIMENSION Y(lOO),SIGHAY(lOO),YPIT(lOO) 

CHISQ. 0.0 

IP(NFRBEllJ,13,20 


13 FCHlGO - 0.0 
GO TO 40 

20 00 30 ·1 - l,KPTS 
IP(KODE)2=.27,2$


22 lF(Y(I»25_21,23

2' WlIGHT - 1.O/Y(X)


GO TO 30 
a5 WBIGHT • 1.0/(-V(I) 

GO TO 30 

li? MEIGHT - 1.O 


GO '1'0 30 

21 WlIGHT - 1.0/SIGMAY(I)'.2

30 CHISQ - CHISQ + iEIGHT*(Y(1)-YFIT(I»)"2 


rREE - liFnE 
PCHISQ • CHISQ/FREB 

•• RETUIUI 

iN'


C 
e•• ~ •.•••• ~ •.••• ~ .............................................. ~ ................ . 

ç 

e SUBROTINA DE AJU'BTB (PAÇ. 113 UVING'l'OK) 

Q 

SUDROUTIN! GRIDLS(X,V,SIGKAY.NPTS;~ERKSIMODBIA,DlLTAA, 
+ 	SIGKAA,B,YFITfCHISQR)


DIMENSIOH X{lOO),Y(lOO),SI~Y(10Ó),A(101.0ELTAA(10) 

DIKENSIOH SXGHAA(lO),YFIT(10~)

NFREE • NMS .. NTERMS 

FREI - NFRU: 
CHISQ:R • O.o 

IF(KFREI) 100,1001 20 


ao 1)0 '0 J-1,H'I'ERMS 

C 


1)-6 
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