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implica em fluxo energético em outras direções que não as dos raios da ótica geométrica. 

Neste capítulo vamos derivar as equações gerais que descrevem as medições de radiação do 

bolômetro, utilizando os fundamentos da radiometria. 

3.2 Geometria 
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Fig. 3.1 Esquema mostrando o posicionamento 
relativo entre o detector P, o colimador C e a 
coluna de plasma. 
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A intensidade do sinal medido pelo bolômetro deve ser calculada em função da 

radiação do plasma e, para tanto adota-se uma geometria esférica 

Um ponto qualquer M no interior da coluna de plasma irradia com uma densidade de 

potência W(M). O detector encontra-se a uma certa distância fora da coluna, no ponto P , 

conforme mostrado na figura 3.I(a) e 3.I(b). A projeção de M sobre o plano xz é indicada 

pelo ponto m. 

-2 
O ângulo sólido sob o qual o ponto M vê o detector é igual a Scos(a)cos(f3)/ MP , 

onde S representa a área da superfície do detector, a e 13 são ângulos definidos na figura 

3.l(b) e 3.l(c). No local do detector é medido o fluxo da potência irradiada EP(M) por 

unidade de área assumindo radiação isotrópica[2], dada por: 

Ep(M) = W~? cos(a)cos(f3). (3.1) 
4rcMP 

O fluxo total Ep medido em P é obtido integrando-se a equação (3.1) no volume de 

plasma visível pelo bolômetro, isto é: 

Ep = JEp(M)dv 
VOLUME 

(3.2) 
Ep =_117 'JW(M)COS(a)COS(f3)d/3dadÂ 

4rc '" am fim 

Aqui, O colimador C defme os limites am, aM, 13m, 13M e fizemos ainda MP = Â . 

19 









W(r) = _!Ja dI dh (3.8)
1C r dh (h 2 - r2)1/2' 

Para ser utilizada na obtenção da potência total irradiada nas descargas do tokamak 

TCABR, a inversão de Abel é resolvida numericamente. Os dados experimentais I(h) são 

aproximados por um polinômio de grau 5-7. É feita ainda a imposição de que I(h) é nulo 

para r>a. 

I(h) 

Fig. 3.2 Seção Transversal da coluna de plasma 
mostrando os parâmetros geométricos envolvidos 
na inversão de Abel. 

3.4 Referências 

[1] Robert W. Boyd; ''Radiometry and the Detection ofOptical Radiation", John Wiley 
& Sons; New York, (1983) 
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4.2 Bolômetro Resistivo 

4.2.1 Principio de Operação 

o bolômetro consiste de um metal ou semicondutor em formato capilar, conforme 

mostrado na figura 4.1[3]. A radiação incidente provoca um aumento em sua temperatura, o 

que produzirá uma mudança em sua resistência elétrica. A variação na resistência provocará 

uma alteração na corrente elétrica que flui pelo bolômetro devido à voltagem de polarização 

V. Como esta corrente é igual a que flui pelo resistor RL, vamos detectar uma mudança AVs 

sobre esta resistência. Esta mudança na voltagem sobre RL é o sinal eletrônico de saída do 

bolômetro. 

Quando nenhuma energia radiante incide sobre o material senso r, o aquecimento do 

material devido á voltagem de polarização V é balanceada pela dissipação através dos 

terminais do bolômetro e também por radiação térmica. Isto pode ser expresso da seguinte 

forma: 

dldt(AQ) = KAT _i 2Rs (4.1) 

onde dldt(AQ) é a potência perdida pelo sensor, AT a diferença de temperatura entre o 

sensor e o meio ambiente, K é a condutância térmica, i a corrente devido à voltagem de 

polarização e Rs a resistência elétrica do material sensor na ausência de energia incidente. 

Esta resistência depende da temperatura segundo a expressão: 
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Rs =Ro(l +aAT) (4.2) 

onde Ro é a resistência do material quando AT é nulo, e a o coeficiente resistência

temperatura. Em metais a é positivo, mas em semicondutores é negativo. 

Se agora fazemos incidir energia radiante sobre o bolômetro, sua resistência elétrica 

Rs sofrerá uma variação. Se supusermos que a energia radiante é da forma 

AcI>(t) =AcI>exp(2Jrjft) e utilizando o resultado tomado da termodinâmica AQ =CTAT, a 

solução da equação 4.1 será: 

AT = AcI>/[K2+ (27ifCT)2]1/2 (4.3) 

I 


I 

onde A<P é a potência radiante absorvida e Cr a capacidade térmica do sensor. I 

i 

Analisando o circuito da figura 4.1 é fácil concluir que: I 
I 
I 
! 

AVs =RLAi 

Ai = (-i/RL)Ms RL » Rs (4.4) 

Ms = RoaAT 
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Substituindo estas expressões na equação (4.3) obtemos a expressão para a voltagem 

de saída do bolômetro: 

AV = iR aA<I>/[K2 + (27ifCT )2]1/2 (4.5)s o

A sensibilidade do bolômetro, que é a razão entre a tensão de saída e a potência 

radiante absorvida será então: 

R =AV / A<I> =iRoa/[K2 + (27ifCT)2]1/2 (4.6)s 

A sensibilidade do bolômetro em baixas freqüências (f < < 1/211: (CT / K)) será 

R = iRocx/ K. Portanto a sensibilidade aUI~enta ao operarmos com um alto coeficiente 

resistência-temperatura, alta resistência do material sensor Ro, e baixa condutância térmica 

K. Embora pareça que devamos utilizar também um alto valor da corrente i, na verdade 

existe um valor ótimo de corrente para se operar. 

Notamos que a sensibilidade em baixas freqüências não depende da capacidade 

térmica do material sensor. Contudo, a freqüência de corte para operação do bolômetro é de 

acordo com a equação (4.6): 

= 1/211:(CT / K) , (4.7) 
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que depende diretamente de CT. Para maximizar fmax a capacidade térmica CT deve ser 

minimizada. Isto implica que para uma boa performance, o material sensor deve possuir 

pouca área e espessura. 

4.2.2 O Bofômetro utilizado no TCABR 

o bolômetro utilizado em nosso laboratório possui a estrutura básica descrita acima 

e ainda apresenta um refmamento em seu projeto. Detalhes completos de sua estrutura 

podem ser encontrados em [4].Neste dispositivo, a potência radiante é inicialmente 

absorvida por uma fma camada de ouro separada do material sensor através do qual fluirá a 

0°/360° 

...... 

270° 14 90° 

Interferometer Alfven 

TopView 

Fig. 4.2 Vista superior da câmera do tokamak TCABR 
mostrando a localização do bolômetro, bem como 
outros diagnósticos. 
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corrente elétrica de polarização. Esta separação é feita por uma fma folha de kapton. Isto 

evita a direta exposição do material sensor (também feito em ouro) ao plasma, evitando 

efeitos danosos ao sensor. Os parâmetros de interesse deste dispositivo estão listados na 

tabela abaixo. 

Tab. 4.1 Parâmetros do bolômetro utilizado no TCABR. 

capacidade térmica CT 0.0022J/K 
condutância térmica K 0.011W/K 
coeficiente resistência-temperatura a 0.0027K1 

resistência elétrica Ro 47000 

Inicialmente o sensor foi montado em uma das janelas superiores do tokamak, de 

modo a observar a região central da coluna de plasma, conforme a figura 4.2. 

Para que pudéssemos coletar o sinal produzido pelo bolômetro nas descargas do 

tokamak TCABR, uma eletrônica foi especificamente projetada e implementada [4]. Este 

circuito fornecia em sua saída um sinal proporcional ao incremento de temperatura no 

bolômetro (evolução temporal). Após um ajuste por um polinômio de grau sete, o sinal era 

introduzido na equação 4.1 para obtenção da potência absorvida pelo sensor. 

4.3 Fotodiôdos 

4.3.1 Princípio de Operação 

A figura 4.3(a) mostra um corte transversal da estrutura de um fotodiodo[5]. A 

camada semicondutora P, onde se localiza a superfície ativa do dispositivo é disposta sobre 

a camada semicondutora N no substrato, fonnando a chamada junção PN. Esta junção 

funciona como um conversor fotoelétrico. A camada P do fotodíodo de silício é formada 
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ELETRODO 
POSITNO 
(ANODO) 

CAMADAN 

DEPLEÇÃO 

ELETRODO 
NEGATNO 
(CATODO) 

pela difusão de Boro até uma espessura de aproximadamente 1 ~m e a região neutra entre as 

camadas P e N é conhecida como a camada de depleção. Controlando-se a espessura da 

camada P externa, do substrato N, bem como a quantidade de Boro empregada, a velocidade 

o ~I o 

tJ 
CAMADA DE 

LUZ INCIDENTE 

COMPRIMENTO DE ONDA 
CURTO 

COMPRIMENTO DE ONDA 
LONGO 

CAMADAP 

CAMADA DE 
DEPLEÇÃO

tJ 
BANDA DE CONDUÇÃO 

! ENERGIAEg 

BANDA DE VALÊNCIA 

CAMADAP CAMADAN 

Fig. 4.3 Estrutura interna de um 
(otodiôdo 
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e a resposta espectral do dispositivo podem ser controladas. 

Quando os fótons atingem o fotodiodo, os elétrons na estrutura cristalina ficam 

excitados. Se a energia dos fótons for maior que um determinado valor Eg, os elétrons serão 

excitados até a camada de condução, deixando "lacunas" na camada de valência, conforme 

mostrado na figura 4.3(b). Estes pares elétron-lacuna se formam na camada semicondutora 

P, na camada de depleção e na camada semicondutora N. Na camada de depleção, o campo 

elétrico existente na junção acelera os elétrons na direção da camada N, e as lacunas na 

direção da camada P. A quantidade de pares elétron-lacuna gerados é proporcional à 

quantidade de energia radiante absorvida. Este movimento de portadores provoca o acúmulo 

de carga positiva na camada P e de carga negativa na camada N. Se um circuito externo é 

conectado entre as camadas P e N, uma corrente elétrica será detectada nesta conexão. 

4.3.2 Circuito Equivalente 

o circuito equivalente do fotodiôdo é mostrado na figura 4.4. 

I lD 
VD I. +l' Rs 

+ lo 

Cj Rsh Vo LOAD 
RL 

Fig. 4.4 Circuito equivalente do {otodiôdo conectado a uma 
carga resistiva. 
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onde: 


h- corrente gerada pela luz incidente 


I D- corrente no diodo 

(} capacitância da junção 

Rsh- resistência Shunt 

Rs- resistência de saída 

1'- corrente pela resistência Shunt 

VD- diferença de potencial sobre o diodo 

10- corrente de saída 

Vo- diferença de potencial na saída 

Uma análise da figura 4.4 mostra que a corrente elétrica de saída lo é dada por: 

, eVDlo = I L -ID -I = I L Is(exp(--l)) - I 
I 

(4.8)
kT 
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onde: 

Is- corrente de saturação do fotodiôdo 

e- carga do elétron 

k- constante de Boltzmann 

T- temperatura absoluta do fotodiôdo 

A tensão de saída em circuito aberto Voe é obtida fazendo-se lo igual a zero. Assim: 

Voe == kT ln(IL - I') +1 (4.9) 
e Is 

Assim, Voe é proporcional ao logaritmo da corrente h 

A corrente de curto-circuito Ise é a corrente de saída quando a resistência de carga RL 

tem um valor nulo. Pela equação (4.8) temos que esta corrente vale: 
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Isc =IL _Is(exp((IscRs) -1))- IscRs (4.10)
kT Rsh 

Nesta expressão, o segundo e terceiro termo limitam a linearidade de Isc. Contudo, 

como Rs em geral vale algumas dezenas de ohms e Rsh entre 107 a 1011 n, estes termos são 

desprezíveis para uma extensa faixa de valores da corrente Isc. 

4.3.3 Característica Corrente x Voltagem 

Quando uma diferença de potencial é aplicada aos terminais do fotodiodo sem 

incidência de luz, a curva corrente-voltagem observada é similar à curva de um diodo 

retificador comum conforme mostrado na figura 4.5. Porém, quando a luz incide sobre ele, 

esta curva sofre um deslocamento no sentido negativo do eixo de corrente. Este 

deslocamento é proporcional à intensidade de luz observada. Se, nestas condições ligarmos 

os terminais do dispositivo, uma corrente elétrica vai fluir, na direção do anôdo para o 

CORRENTE 

CORRENTE DE 
SATURAÇÃO 

7_ ~.. 

Ise 
INTENSIDADE I 
LUA1INOSA 

LU~ 

VO;TAGEM  \r-l+ 1" 

Voe LUZ~u+ 

1ilr Voe 

Fig. 4.5 Característica corrente-voltagem do 
fotodiodo. 
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catodo. Se o circuito estiver aberto, uma diferença de potencial Voe irá surgir, com a 

polaridade positiva no anodo. 

A corrente de curto-circuito Ise é extremamente linear com relação à intensidade de 

luz incidente. Quando esta intensidade se situa na faixa 10-12 a 1O-2W esta linearidade se 

estende por mais de nove ordens de magnitude, dependendo do tipo de foto diodo e de seus 

circuitos associados. 

o limite inferior desta linearidade é dado pelo parâmetro NEP(noise equivalent 

pbwer), enquanto o nível superior pela resistência de carga RL e a tensão reversa de 

polarização. A expressão pertinente para o limite superior é dada por: 

103 600 
,,-... 

,,-... :><t! § 500:::i 102 
'-' 

~ o o 
Q E-< Q 

~ ~ 400.... 101 
~ ::;JE-< o ~ 

Co) t:X:I.<t!Z ç.:: 
ti) <t! 300~ ..... 10°ç.:: Co) Z oç.:: , 
~ E-<....o E-<o E-< 10-1 ::;J 200Co) ç.:: Co) 

ç.::::;J ....Co) Co)10-2 100 

10-1 10° 101 102 103 104 10-1 10° 101 102 103 104 

ILUMINÂNCIA (Ix) ILUMINÂNCIA (Ix) 

Fig. 4.6 Sinal de saída vs. Energia radiante incidente (a) 
corrente de curto circuito e (b) voltagem de circuito 
aberto. 

VBi +VR 

Psat (4.11) 
= (Rs + RL)S). 
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Os colimadores são projetados de modo que suas bordas de maior dimensão possuam 

uma espessura não maior que alguns décimos de milímetro (limite imposto pelo processo de 

construção), evitando reflexões indesejáveis capazes de influir nas medidas. 

A potência total emitida pelo plasma é calculada a partir das intensidades registradas 

por cada fotodiodo, conforme descrito no capítulo 3. 

5.2 Eletrônica de Aquisição do Sinal Bolométrico 

O sistema eletrônico responsável pela aquisição do sinal bolométrico foi 

desenvolvido procurando minimizar a quantidade de componentes eletrônicos utilizados. 

Desta forma, as áreas ocupadas pelas placas de circuito impresso são pequenas, reduzindo 

ao mfnimo a indução indesejada provocada pelos fortes campos eletromagnéticos presentes 

no tokamak. 

A fonte de alimentação primária utilizada é um conjunto de baterias recarregáveis 

com capacidade de cinco ampere-hora (12V). Isto evita o ruído presente nas linhas de 

alimentação convencionais (60 Hz). Os ~ircuitos são condicionados em gabinetes de 

alumínio, sendo aí aterrados. Atenção especial foi dedicada no sentido de reduzir ao 

máximo a formação de "loops" de terra. 

Os cabos responsáveis tanto pelo transporte do sinal adquirido, quanto pela 

alimentação, são todos blindados, contendo dez fios em seu interior dispostos de forma 

helicoidal (testes realizados com cabos tipo par trançado não resultaram em melhora 

significativa na relação sinal-ruído). 
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5.3 Arquitetura do Sistema de Aquisição 

A disposição dos elementos eletrônicos é tal como mostrado na figura 5.2. As 

pastilhas contendo os bolômetros estão sob vácuo nas câmeras bolométricas. Os fios 

utilizados nesta região são de cobre esmaltado, conectados sem o auxilio de solda elétrica, 

pois esta prejudica a qualidade do vácuo produzido. Cada pastilha possui, além dos pinos de 

saída de sinal (catodo), um pino "Terra" (anodo comum).Um conecto r especial 

(feedthrough) é responsável por transportar o sinal bolo métrico da região de vácuo ao meio

ambiente. No feedthrough, os pinos "Terra!! das pastilhas são unidos em um só ponto. 

~ R'~ 

'.> . Q

R R 

bolômetros 
região em 

pré
amplificador 

buffer cabo 
blindado 

computador 
de aquisição 

vácuo 
(8m) 

Fig.S. 2 Diagrama dos circuitos responsáveis pela aquisição 
do sinal bolométrlco. A figura mostra o esquema para um 
dos 27 bolômetros instalados. 

Utiliza-se então um cabo blindado (10 fios) para levar o sinal ao módulo pré

amplificador. Neste módulo são utilizados amplificadores operacionais configurados como 

amplificadore~ de corrente. Para a maioria dos bolômetros, um ganho de 2x104 VIA é 

utilizado, ou 3,57x104 VIA para os sinais coletados da borda da coluna de plasma. Um 
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TCABR. Além da digitalização, o computador armazena em um disco rígido, os sinais 

coletados para posterior análise. 

5.4 O sinal bolométrico 

Antes de prosseguirmos, vamos definir uma grandeza física muito importante que 

caracteriza qualquer detector, a sensibilidade. Esta grandeza foi citada brevemente quando 

descrevemos o bolômetro resistívo (capítulo 4), mas é importante aprofundarmos um pouco 

mais este assunto aqui. A sensibilidade é uma razão entre o sinal de saída do detector (Vou 

A) e o produto entre o fluxo luminoso nele incidente (W/m2
) e sua área ativa (m2

). A 

sensibilidade S pode ser expressa por: 

I
S=-- (V/WouA/W), (5.1) 

EpA 

onde: I - intensidade do sinal de saída (V, se o sinal for uma tensão) ou (A, se o sinal for 

uma corrente elétrica); Ep - fluxo luminoso incidente no detector (W/m2
) e A - área sensível 

do detector (m2
). Estabelecida esta defInição, vamos prosseguir. 

No caso do bolômetro, o sinal de saída é uma corrente, e portanto a dimensão correta 

da sensibilidade é (A/W). A evolução temporal da corrente medida é armazenada no 

computador de aquisição na forma do dobro da diferença de potencial (V) presente na saída 

do módulo pré-amplificador. Isto ocorre devido ao produto entre o ganho quatro imposto 

pelo "driver" e o ganho 0,5 imposto pelo divisor de tensão formado pelos resistores de 
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Como já dissemos, a integral de linha I(h) da densidade de potência W é a grandeza 

física medida. Vamos descrever agora de que forma foram obtidos os parâmetros 

geométricos que comparecem na equação (5.2), ou seja, os ângulos a.{3, a diferença angular 

Aa, e as distâncias h ao centro da coluna. 

A figura 5.1 mostra que, na câmera posicionada no plano equatorial, os bolômetros 

são dispostos ao longo de um arco de circunferência com centro no colimador. Na câmera 

bolométrica inferior, as pastilhas bolo métricas são dispostas de forma que os bolômetros 

localizados nas duas bordas da pastilha pertençam a arcos de circunferência com centro em 

s~us respectivos colimadores. 

Os parâmetros geométricos foram obtidos a partir do desenho do projeto, feito em 

autoCAD. Este pacote possui imensos recursos para a leitura de ângulos e distâncias 

relativas, facilitando a consecução desta tarefa. 

Para termos uma idéia do desvio cometido entre as dimensões mostradas no desenho 

e as dimensões efetivas do projeto após sua construção, o desenho impresso em escala I: I ' 

foi sobreposto ao projeto e os desvios avaliados. Este é um procedimento bastante prático, 

pois o desenho I: I é impresso em follias de dimensão A4, de fácil manuseio. 

y 

x 

Fig. 5.3 Diagrama mostrando a coluna de plasma e os 
parâmetros geométricos envolvidos na definição das 
cordas. 
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Podemos notar que na região de platô (fase estacionária da corrente de plasma), a 

potência emitida normalizada encontra-se abaixo da densidade eletrônica. A partir daí, 

1,0 

:::i!li 0,8 
..,

<1l (f) 
o.. ~.g 0,6 

• cu 

... 

-

-

.~
iiS 0,4 - - n normalizado
§ e 
g 0,2 P d normalizado 

ra 

0,0 r ! f}.~~'§..~ I 

20 40 60 80 100 120 140 
tempo (ms) 

Fig. 6.10 Densidade eletrônica e potência emitida normalizadas para a 

descarga #6318, indicando a fase onde a corrente de plasma é constante 

(platô). 


gradativamente, os dois sinais experimentam uma inversão em suas posições relativas, com 

a potência emitida permanecendo acima dos valores normalizados da densidade eletrônica. 

Uma possível explicação para este comportamento está no resfriamento do plasma 

após a fase de platô, ocasionando um aumento da taxa de emissão radiativa das impurezas, 

240 

220 
<n I l ~ .§ 
~ 200 

1il I If 
I 

o.. ~ 180 

I I 
160.1-r~~~T-~~~---T-P-r~~ 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

n (1019m-3) 
e 

Fig. 6.11 Relação entre a potência emitida e a densidade 
eletrônica - estatística obtida para várias descargas ôhmicas. 

cuja dependência com a temperatura eletrônica pode ser vista na figura 2.1. O resfriamento 

ocorre devido à diminuição da corrente de plasma na fase final da descarga. Quanto a 

densidade de impurezas, estamos supondo que seu valor permanece constante. 
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A reprodutibilidade do comportamento que estamos estudando foi analisada 

tomando-se uma série de descargas ôhmicas. A figura 6.11 mostra a dependência da 

potência emitida média de linha com a densidade eletrônica média de linha para várias 

descargas com lp "'" 95 kA. Os valores da densidade foram anotados durante o estado 

estacionário deste parâmetro, que conforme pode ser avaliado da figura 6.10, dura pouco 

menos que 10 ms. Embora este platô de densidade não ocorra simultaneamente com o platô 

de corrente, a leitura da densidade é mais confiável nesta fase da descarga. As incertezas na 

potência emitida mostradas na figura 6.11, correspondem a magnitude de sua variação 

temporal durante o platô de densidade eletrônica. 

Embora a faixa dos valores de densidade nestas descargas não representar todos os 

regimes experimentais possíveis no TCABR, podemos perceber que a proporcionalidade 

I entre as duas grandezas é bastante reprodutível. 
i 

1 

6.7 O bolômetro em Descargas com Aquecimento 
Adicional por Ondas de Alfvén. 

O diagnóstico foi também utilizado no estudo de descargas com aquecimento por 

ondas de Alfvén. As antenas de RF instaladas no interior da câmara de vácuo são capazes de 

fornecer até 80 kW de aquecimento adicional ao plasma. Entretanto, sua aplicação provoca 

uma interferência indesejável na maior parte dos diagnósticos instalados em nosso 

laboratório. Felizmente, esta interferência não se manifesta no sinal bolométrico, tomando o 

diagnóstico essencial na caracterização das descargas com aquecimento por ondas de 

Alfvén. 

O ruído gerado durante a aplicação das ondas de RF afeta substancialmente o sinal 

em todos os canais do interferômetro de microondas, impossibilitando de maneira 

consistente, tanto a determinação do perfil espacial, como também da evolução temporal da 

densidade eletrônica. Informações acerca do comportamento desta grandeza são 

fundamentais na análise da eficácia do aquecimento adicional. 
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Através da utilização de um bolômetro instalado de modo a observar o plasma 

através de uma corda vertical passando pela região central da coluna, é possível obter uma 

estimativa da densidade eletrônica durante o aquecimento [7] , corrigindo assim, o sinal do 

interferômetro. Neste caso, utiliza-se a dependência linear da potência emitida com relação. 

a densidade, conforme discutido no tópico inicial deste suplemento. A figura 6.12 mostra a 

evolução temporal da potência emitida e da densidade eletrônica para a descarga #10668, 

onde o aquecimento adicional é ligado em t= 75 ms. Nota-se o intenso ruído presente no 

sinal do interferômetro a partir deste instante. 

o pro grama de aquecimento do TCABR, utilizando ondas de Alfvén, é único nesta 

modalidade sendo desenvolvido atualmente no cenário internacional. Sua principal 

característica reside na investigação experimental de estudos teóricos recentes dedicados à 

eficiência do acoplamento das ondas de RF com o plasma. Estes estudos são inovadores por 

abordar condições experimentais que podem ser importantes para o acoplamento, tais como 

o efeito devido a impurezas, influência da toroidicidade da coluna de plasma e partículas 

aprisionadas. Alguns destes estudos indicam ainda que as ondas de Alfvén podem ser 

utilizadas com vantagem na produção e manutenção de barreiras de transporte em regimes 

avançados de confmamento em tokamaks. Apesar do baixo nível de potência acoplada, em 

comparação com a potência ôhmica, algumas condições para bom acoplamento foram 

identificadas. Os resultados preliminares obtidos no TCABR são bastante animadores. 

Na figura 6.13 podemos ver os sinais de alguns diagnósticos em uma descarga onde 
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Fig. 6.12 Evolução temporal da potência emitida e da densidade 
eletrônica para uma descarga (#10668) com aquecimento adicional. 
Nota-se o intenso ruído no interferômetro a partir de 1= 75 ms. 
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Fig. D2 (Em cima) Colimador da câmera bolométrica "equatorial". Os 
orifícios laterais destinam-se ao bomheamento para vácuo. (Em baixo) 
Montagem dos bolômetros da câmera inferior. Mostra-se também as 
máscaras em aço para proteção dos sensores. 
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Fig. D3 (Em cima) Circuíto eletrônico que transforma o sinal proveniente 
dos pré-amplificadores holométricos em sinais diferênciais, mais 
adequados ao VME. (Em baixo) Vl\IIE· Sistema de aquisição do TCABR. 
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