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Neste trabalho são mostrados os resultados preliminares do
estudo de geração de íons positivos e negativos de hidrogênio em um plasma
produzido por uma descarga termionica confinada superficialmente por campos magnéticos. No interior desta descarga foi inserida uma sonda eletros
tática de Langmuir para medir as concentrações de H", H+, H$ e Hf em um
plasma formado a partir da mistura dos gases argônio (Ar) e
hidrogênio
(H 2 ). Este método de medida das concentrações das diversas espécies
de
íons poderá ser aplicado para controle da produção de íons positivos e ne_
gativos de H nestas descargas.
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ESTUDO EXPERIMENTAL DE FORMAÇÃO DE IONS NEGATIVOS DE HIDROGÊNIO NA
MAQUINA DE PLASMA QUIESCENTE DO INPE

José Leonardo Ferreira, Júlio Guimarães Ferreira e Wills Clemente Damasio

Laboratório Associado de Plasmas - LAP
Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE

Neste trabalho sio mostrados os resul
tados preliminares do estudo de geração de
ions positivos e negativos de hidrogênio em
um plasma produzido por uma descarga
ter
miônica confinada superficialmente por cam
pos multidipolo magnéticos. No interior dei
ta descarga foi inserida uma sonda eletros
tática de Lanqmuir para medir as concentra
ções de H", H+, Hj e H£ em um plasma forma
do a partir da mistura dos gases argônio
iAr) e hidrogênio (H a ). Este método de me
dida das concentrações das diversas
espe
cies de ions poderá ser aplicado para con
trole da produção de íons positivos e nega
tivos de H nestas descargas.
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Fig. 1 Eficiência de neutralização em função da energia da partícula,
onde
n=potência de saída dos átomos neu
tros/potência de entrada do feixe
de ions no neutralizador.

1 - INTRODUÇÃO
A maquina de plasma quiescente (PQUI)
do INPE vem sendo utilizada desde 1981 para estudo de plasmas fomados por várias cs
pécies de ions negativos e positivos**'. A
maneira pela qual o plasma é gerado nesta
máquina tem atraído atualmente a atenção de
diversos campos da física de plasmas volta
dos â tecnologia*2*. A descarga termiõnicã
com confinamento magnético multidipolar é
hoje utilizada para produzir feixes de íons
com aplicações na propulsão espacial (propulsor iônico), no tratamento de
superfí
cies (implantação iõnica) e no aquecimento
de plasmas termonucleares (injeção de partículas neutras).
0 maior interesse na produção de ions
negativos de hidrogênio está na sua utilização em fontes de íons para injetores de
partículas neutras13'. A produção de um fe^
xe de partículas neutras, suficientemente
energético para elevar a temperatura
do
plasma até a fusão termonuclear autosufcten
tada, é fortemente influenciada pela eficl
ência de neutralização do feixe de ions. Õ
gráfico da fig. 1 mostra que para energias
acima de lOOkeV a eficiência de neutraliza
çáo para íons positivos especialmente H* c
D*) sofre um grande decréscimo,
enquanto
que para os íons de H" permanece quase cons
tante.

FONTE: Kunkel, H.B. (1981).
O objetivo deste trabalho é mostrar que
uma quantidade apreciável de íons neqativos
de hidrogênio pode ser gerada na
máquina
PQUI. Também é mostrada a possibilidade de
se usar sondas eletrostáticas e medidores
de pressão por ionização para estimar
as
concentrações dos diversos íons de H forma
dos r.a descarga. 0 métedo de obtenção des
tas concentrações foi utilizado com sucesso
no estudo de propagação de sólitons de ra
refaçáo em plasma com íons negativos, reali
zado também na PQUI*4'.
2 - DESCRIÇÃO DO APARATO EXPERIMENTAL
Este experimento está sendo realizado em
uma máquina ce plasma quiescente
formada
por duas câmaras cilíndricas de aço
inox
(304L) isoladas eletricamente, podendo for
mar dois plasmas independentes separados ~
por uma cerca magnética ajustável (fig. 2).
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Pig. 2 Esquema da máquina de plasma multidipolo magnético. A figura mostra as duas câmaras para plasma e um detalhe da cerca magnética ajustável.
Neste experimento em particular utiliza-se somente o plasma fonte, pois nosso in
teresse é o de usá-lo como fonte de íons nê
gativos. A cerca magnética funciona como um
"filtro" de partículas carregadas, deixando passar apenas as de maior massa. verifi
ca-se no entanto, que devido a interação ~
dos elétrons da parte "fria" da função de
distribuição de energia com campos elétricos de ondas turbulentas na região da cerca magnética, alguns destes elétrons conse
guem escapar da barreira maugética•s',emi
grar para a câmara alvo.
A descarga no plasma fonte é feita
a
partir do efeito termiônico produzido pela
passagem de corrente por um filamento
de
tungsténio (N) (D»l,0mm e L»10CK) coberto
com uma camada de BaO para aumentar a emis
são de elétrons. Este filamento é polariza
do negativamente com relação ãs paredes da
câmara de vácuo com uma tensão de -40V e a
corrente de descarga para uma pressão de Ar
de 5,0 x 10**rabar e da ordem de 1,0A. Nestas condições um plasma com densidade eletrônica (ne) da ordem de IO1'part/em'com u
ma temperaturas de elétrons e ions igual a
l,7ev e 0,leV, respectivamente, é gerado.
0 hidrogênio é introduzido no sistema até
uma pressão máxima de 8,0 x 10"*mbar (para
não danificar o medidor de pressão por ionizaçáo) e observa-se que a densidade eletrônica diminui â medida que a pressão de
hidrogênio aumenta.
Os parâmetros do plasma são medidos com
uma sonda eletrostátíca de Langmuir de geo
metria cilíndrica constituída porumoletrõ
do de tf com D*0,lmm e L»4mm instalada
nõ
centro do plasma fonte.
0 restante dos diagnósticos na fig. 2
são utilizados para monitorar as caracteris
ticas das partículas que conseguem escapar
do confinamento magnético superficial (B"<200
Gauss).
As pressões de gases são
monitoradas

por um medidor da Leybold (Ionivac IM210D).
0 sistema de vácuo com uma bonba difusora
de 280«/s e uma mecãncia de 12m*/h é capaz
de atinqir pressões de fundo de 5,0 x IO-7
mbar e uma pressão de base de 9,0 x 10~'mbar.
O fato das paredes do sistema de vácuo se
rem cobertas por barras de imãs permaneten
tes de ferrita aumenta o tempo necessário
para atingir sstas pressões |V7 dias).
3 - RESULTADOS DO EXPERIMENTO
Para medir as concentrações dos Ions ne
gativos de hidrogênio nesta descarga foram
utilizadas as medidas de corrente de saturação de elétrons e lona da sonda eletroctática de Langmuir inserida no interior da
descarga.
O experimento tem inicio com um plasma
de Ar a uma pressão de gás neutro
de
5,0 x 10~*mbar. 0 hidrogênio molecular (Ha)
é introduzido através de uma válvula
agu
lha de controle fino e o acréscimo na prei
são é detetado pelo medidor de vácuo. A me
dida que oil, é introduzido, a corrente de
saturação de elétrons (!__> diminui (Tab.l)
e a corrente de saturação de ions (lis) a H
monta. A razão pela qual isto ocorre devese ã contribuição de partículas de
menor
massa no caso de I^g e de partículas de ma^
or massa no caso de I e 8 . De fato, baseando
-se em medidas realizadas com
espectrôme
tros de massa de setor magnético'6' ions põ
sitivos (H+, H+ e H?) eloti» negativos (H"~)
são formados em proporções semelhantes nes
te tipo de descarga. 6 importante
ressal
tar que a presença inicial do plasmada Ar
é fundamental para o sucesso deste método,
pois é sabido que só se formam ions positi
vos de Ar nesta descarga.
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gidas pela seção de choque para formação
destes ions na descarga e no interior da ca
beca do medidor. Neste caso:
~
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onde u*n>j/mAr e
medidor.
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As concentrações absolutas de ions po
sitivos e negativos na descarga em
função
da pressão total de gás neutro (Ar • "a)es
tão mostradas no gráfico da fig. 3. Observa-se que a quantidide de ions negativos de
H é sempre maior que a quantidade de H* e
Hj como confirmado por outros
experimen
ts' 6 '. A estimativa da concentração de H £ 7
no entanto, foi mais alta que a observada
nestes experimentos. A razão pela qual is
toocorre deve-se à grande quantidade de mo
léculas H, neutras, (a eficiência de ionização
nesta descarqa é baixa, menor que lOtloque
aumenta a produção de H£ através da reação:

-*• + 2e

Os processos de formação de ions negativos mais importantes neste tipo de descar
ga são' 6 ':
e
e
e
e

a«(tJi/0^ r )descarga/(ffi4fXr)

A concentração de ions negatives de H~
poderá então ser estimada a partir das cor
rentes de saturação através da seguinte e
quacão:
~

Tab. 1 Tabela de correntes de saturação da
sonda em função das pressões.
Os principais processos de formação das
diversas espécies de ions positivos são os
seguintes «71:

*:.

1 * a(u>l/2{Pi/PAr)'

->H - + K
->H; +
->H~ + H
->H~ + H+
->H" + H+ + e

>HÍ + H

Hí • H,

O primeiro desses processos envolve níveis
de energia vibracional da molécula de H, de
terminado por v. Neste tipo de descarga sa
be-se que este é o processo de maior seção
de choque (para v»6->0'-5 x 10~ 1 7 cm J ;.
A concentração absoluta de íons negati
vos de II" depende das densidades das várias
espécies de ions, e é dado por:
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As densidades de corrente de saturação
(J et e Ji s ) são proporcionais às densidades
de elétrons e de ions através das relações
J

;
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Fig. 3 Gráficos das concentrações_de H~, H + ,
Hj e H% em função da pressão total.

onde V e « ]K B T e /me) 1 / 2 é a velocidade térmica dos elétrons e C ^ > (kg T e /m£) '* é a v e
locidade critica de Bohm para o> ions. As
concentrações dos diversos ions positivos
de H são dadas por;

4 - CONCLUSÃO
Uma sonda eletrostática de Langmuir e
um medidor de vácuo por ionização foram u
tilizadas para avaliar a concentração
dê
ions positivos e negativos de hidrogênio
em uma descarga termiônica multidipolo mag
nética• A grande concentração de ions H~
na descarga se deve ao alto valor da seção
de choque vibracional da molécula de II, pa
ra as energias de elétrons (entre 0,1 eV e

p.»
Í
, i«H+, Hj, Hj
a
' n.±
'
'Ar + n„+ • n„> • n„+
•H:
As pressões parciais são proporcionais
às densidades das várias espécies, e podem
ser estimadas a partir das pressões
lidas
no medidor de vácuo por ionizaçã<v e corri-

0

3

25eV) do plasma gerado na PQUI. A diferença da concentração entre os ions Hj e os U*
e Hj deve-se à grande auantidade de molécu
las H, • ã grande
seção de choque ío--3,»
x 10*" 'cm* para EgaiO,leV). Os resultados des
tes trabalhos serão verificados em futuro pro
xico com a utilização de um espectrõmetro de
massa de setor magnético miniaturizado, ora em
desenvolvimento no LAP-INPE (f iq. 4). Com este
dispositivo serã possível medir diretamente as concentrações das várias espécies de
ions sem a necessidade do plasma inicial
de Argônio.

Fig. 4 Esquema do espectrõmetro de massa mi
niaturizado em desenvolvimento.
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