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RESUMO-NOTAS/ABSTRACT -NOTES 

Projeto de estudo de ondas e turbulências em plasmas submetido a CAPES 
para inclusão no acordo de cooperação internacional CAPES/COFECUB. 0 
projeto será realizado em conjunto com o Laboratório de Física dos Gases 
e dos Plasmas da Universidade de Paris e se insere na linha de simulação 
em laboratório de fenômenos de interação onda-partícula que ocorrem em 
plasmas espaciais. 

OBSCKVAÇOES/REMARKS 

Projeto de estudo de ondas de Langmuir enviado a CAPES para acordo de 
de cooperação internacional entre o LAP-INPE e o LPGP da Universidade 
de Parla. 
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8 DESCRIÇÃO SUCINTA DA INSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

8.1 - BREVE HISTÓRICO 

0 Laboratório Associado de Plasma iniciou as suas atividades em 1978 através 

da implantação de um grupo de plasmas dentro da área de ciências espaciais do IN 

PE. Desde então o grupo vem desenvolvendo trabalhos teóricos e experimentais em 

Física de Plasmas. Após um período dentro do Departamento de Tecnologias Espe

ciais (1982-1984) como divisão de plasmas, o grupo cresceu e se tornou um labora 

tório associado do Instituto. Atualmente o LAP conta com vários projetos de. pejs 

quisa pura e aplicada em plasmas, que estão distribuídos em tris áreas da seguin 

te forma: 

1) Física de Plasmas Básica 

Projeto Plasma Quiescente (PQUI) - Estudo teórico e experimental de ondas linea

res e não-lineares em plasmas fracamente ionizados. Atenção especial é dada atua1^ 

mente a processos anômalos relacionados com turbulência e camada dupla acústico 

iónica, devido ã sua importância para o entendimento de fenômenos que ocorrem em 

plasmas espaciais. 0 piTwjctO possui duas câmaras de produção de plasma quiescen? 

te por descarga termiônica multidipolo magnética. Em uma delas (PQUI-I), foram 

obtidos resultados •.-. i • importantes como a observação inédita de sóiitons 

acústico-iônicos de rarefação, e a comprovação da existência do mecanismo de .r«_ 

forco na formação de camada dupla acústico-iõnica. *« 

Projeto Plasma Magnetizado (PMAG) - Estudo teórico e experimental de plasmas con 

finados por campos magnéticos intensos. Atualmente o projeto possui um dispositi

vo de confínamento de plasmas toroidais por estrição a campo reverso. 

2) Tecnologia de Plasmas 

Projeto Plasma e Radiação (PRAD) - Desenvolvimento de dispositivos de emissão de 

ondas eletromagnéticas intensas de alta freqüência. A atividade principal deste 

projeto é a construção de um girotron com 10KW de potência na freqüência de 35 SHz. 

Ele se encontra em fase final de desenvolvimento e deve entrar em operação em 

1990. 

Projeto Centrífuga de Plasma (PCEN)- Prouução de plasmas metálicos altamente ioni 

zados em rotação. Este projeto possui um dispositivo já em operação, para sepa

ração de isótopos através da geração de plasmas giratórios pela combinação de cam 

pos elétricos e magnéticos intensos. Ele já obteve vários resultados expressivos 

para o fator de separação i«otópica utilizando cobra e magnésio. 

Projeto Propulsáo iónica (PION) - Desenvolvimento de fontes de ions a partir de 

descargas multidipolo magnéticas para propulsáo de satélites artificiais. 0 pro

jeto já possui um protótipo de laboratório de um propulsor íõnico para controle 
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de atitude de satélites. Recentemente, os pesquisadores envolvidos com o proje-

to PION propuseram o teste de um motor iõnico no segundo satélite da missão es

pacial completa brasileira. 

3) Fusão Termonuclear Controlada 

Projeto Plasma Toroidal (PTOR)- Estudo teórico e experimental de plasmas confi

nados magneticamente por maquinas toroidals. Atualmente se encontra em fase de 

planejamento a construção de cvn tokamak de pequena razão de aspecto para estudo 

do equilíbrio de plasmas toroidais na segunda região de estabilidade. 

Dos projetos acima mencionados, apenas o projeto PQUI estará vinculado ao 

projeto de estudo de ondas e turbulincia em plasmas. Com o andamento do projeto 

conjunto com o Laboratório de Gases e de Plasmas da Universidade de Paris em 0£ 

say talvez seja possível no futuro a ampliação das atividades de pesquisa para 

outras áreas de interesse do LAP-INPE. 

8.2 -> Corpo de pesquisadores envolvidos no projeto 

0 Laboratório Associado de Plasma do INPE conta com 8 pesquisadores dout£ 

res, 9 mestres, 1 engenheiro e dois técnicos em eletrônica. 0 LAP conta também 

com 5 estagiários; 4 bolsistas a nível de mestrado e 8 aluno* realizando traba

lho de doutoramento em suas dependências. 0 pessoal de apoio técnico e os esta-

giários prestam serviços para todos os projetos, inclusive para o projeto PQUI. 

Os pesquisadores do LAP envolvidos com o projeto PQUI e que participarão 

em tempo integral deste convênio são os seguintes: 

Dr. José Leonardo Ferreira: Coordenador do projeto no Brasil e responsa» 
vel pela montagem dos experimentos. 

MSc. Maria YirgíniacAlves: Responsável pela implantação de um código pa
ra simulação computacional usando o método de 
partículas. 

MSc. Julio Guimarães Ferreira: Responsável pela montagem, dos diagnósticos . 

de plasma. 

Os pesquisadores do LAP que participarão em tempo parcial são os seguintes: 

Dr. Gerson Otto Ludwig (Chefe do LAP): apoio em teoria. 

Dr. Antonio Montes Filho: apoio em teoria e na simulação computacional com 
partículas. 

MSc. Carlos Shibata: apoio em teoria e na simulação computacional com parti 
cuias. 

MSc. Gilberto Marrega Sandonato: apoio na montagem dos experimentos e dos 
diagnósticos de plasma. 

Alguns pesquisadores da área de ciência espacial do INPE e do Depto. de F_í 

•ica do ITA-CTA cem interesse es participar cono colaboradores externos, devido 
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a correlação do assunto deste projeto com suas atividades de pesquisa atuais : São 

c i e s : 

Dr. José A. Bittencourt (Chefe do Depto. de Aeronomia do INPE) 

Dr. Abraham C L . Chian (Pesquisador do Depto. de Geofísica Espacial do 

Dr. Valter Gonzalez Pesquisador dó Depto. de Geofísica Espacial do INPE) 

Dr. Osmar Pinto Jr. (Pesquisador do Depto. de Geofísica Espacial do INPE) 

Dr. Carlos V. Speller (Professor do Inst. Tecnológico da Aeronáutica do 
CTA). 

8.3 - Relação do pessoal a ser treinado ao longo do desenvolvimento deste conve 
nio: 

BSc. Edevaldo D. Campos: aluno de mestrado em Física de Plasmas, realizando tra 
balho experimental voltado para excitação e deteção de 
ondas de Langmuir. 

BSc. Wills C. Damasio: aluno de mestrado em Física de Plasmas, realizando trab£ 
lho experimental voltado para o estudo do equilíbrio de 
plasmas quiescentes confinados por campos mui tidipoloma£ 
néticos. 

MSc. Maria Virgínia Alves: aluna de doutoramento em teoria, realizando trabalho 
de simulação computacional voltado para o estudo de 
processos de troca de energia entre ondas e partícu
las em plasmas com turbulência fraca localizada. 

MSc. Júlio G. Ferreira: aluno de doutoramento experimental, realizando trabalho 
voltado para produção de feixes de íons a partir de des 
carga ;termiõnica multidipolo magnética. 

MSc. Carlos Shibata: aluno de doutoramento teórico, realizando trabalho de simu 
lação computacional de propagação de ondas Whistlers • em 
plasmas. 

8.4 -Apoio e interesse institucional (infraestrutura e recurso» materiais dis-
poníveis) 

0 LAP possui um prédio dentro do INPE de S.J. Campos com 510 m3 de área ú_ 

til, sendo 260 m2 destinados a salas de pesquisadores e bolsistas e 250 ma de £ 

rea de laboratório. Parte da área destinada a salas de pesquisadoras á ocupada 

por uma secretária, por uma sala de desenhos e projetos, e por uma sala de tem-' 

pcratura controlada que contém um computador MicroVax 3600 da uso geral do lab£ 

ratório. Na área destinada aos laboratórios existe uma oficina de eletrônica e 

um laboratório de química de uso comum dos laboratórios. 0 LAP ainda se utiliza 

da oficina mecincia geral do INPE, mas existem planos para que o laboratório te_ 

nha sua própria oficina mecânica. 0 Laboratório da Plasma Quiescente possui 50ma 

de área, a figura 1 mostra uma visão geral do laboratório com as máquinas PQUI-I 

e PQUI-II. Os equipamentos instalados neste laboratório são os seguintes: 

- Sistema de vácuo com bomba difusora Edwards (2601/$) 

- Câmara de vácuo (dias.«30 cm; compr.*75 cm) PQUI-I 
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Fig. 1 - Vista geral do Laboratório de Plasma Quiescence mostrando em primeiro 
plano a máquina PQUI-I e ao fundo a máquina PQUI-II. 
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- Controlador de medidor de vácuo por ionização Leybold 

- Fonces de alimentação Tectrol (2x TC60-01, Ix TC60-02, 3x TCAI20-02, lx 
TCA150-05. 2x TCA120-20, 2x TCA40-100). 

- Registrador X-Y HP 7047A 

- Integrador síncrono EGG PARC 162 

- Gerador de pulsos Tektronix PG 50S 

- Gerador de funções Tektronix FG 504 

- Osciloscóplo de feixe duplo Tektronix 7844 (400MHz) 

- Analisador de espectro Tektronix 7L13 (lKHz-l,8GHz) 

- Ampliflcador síncrono EGG PARC 124A 

- Sistema de vácuo com bomba difusora (20001/s) e controlador 2002 Edwarde 

- Câmara de vácuo criometal (diam."65 cm; compr.-120 cs) PQUI-ÍI 

- Osciloscóplo Tektronix R7603 com módulo digitaiizador programável 7D20 e 
acessórios 

- Unidade de fita magnética Tektronix 4924 (2 unidades) 

- Gerador de pulsos Tektronix PG 505 

- Gerador de funções Tektronix FG5010 

- Registrador X-Y HP 7090A 

- Ampliflcadores de radiofreqüência Collins 30-5-1 C3 a 30 MHz; 1 KW; 2 uni 
dades) 

- Gerador de radiofreqüência HP 08656 (0,1 a 990 MHz) 

- Ampliflcador de radiofreqüência Amplifier Research 5W1000 (0,5 a 1000 MHz; 
5 W). 

- Circuito detetor de função de distribuição de elétrons 

- Circuito medidor de potencial de plasma 

- Gerador de varredura para sondas elctrostáticas 

- Circuito derlvador para analisador de energia 

8.5 - Especificar outras agências que opolam o projeto 

0 projeto PQUI desde sua criação vem recebendo verba do tesouro nacional 

atrave» do ZNPE, a do PNAE atravás da FINEP desde sua criação em 1979. Bolsas e 

auxílios do CNPq, CAPES e FAPESP foram e continuam sendo concedidas a estudantes 

e pesquisadores'vinculados ao projeto, 

8.6 - Vínculação do projeto com as linhas de pesquisas do LAP, do INPE' e de ou 

trás Instituições 

0 projeto de estudo do ondas c turbulência cm plasmas produzidos [>or dcsca£ 

v,_ :err.-:";-.ica suilti-ipolo magnética se Insere na linha de pesquisa básica do LAP. 

0 escudo dos mecanismos de produção e perdas de partículas neste tipo de descar

ga « essencial para o desenvolvimento de câmaras de ionização para os propulsores 
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iõnicos do projeto PION. Os trabalhos relativos a otimização de catodos, para 

aumentar a eficiência de ionização em descargas Cenniõnicas, está contribuindo 

para o desenvolvimento do canhão de elétrons do girotron desenvolvido pelo pro 

jeto PRAD. 0 conhecimento que será adquirido no estudo de conversão de zodos 

de ondas eletromagnéticas no plasma, será útil para os estudos de geração e a 

quecimento de plasmas por fontes de ondas eletromagnéticas intensas. Tal assun 

co vem sendo abordado pelo projeto PTOR através da simulação computacional do 

trajeto de ondas eletromagnéticas em um plasma confinado por máquinas do tipo 

tokamak. 

A área de ciência espacial do 1NPE através de pesquisadores dos Departamen 

tos de Ceofísica Espacial e Aeronomia e manifestou interesse por este projeto. 

Estes pesquisadores têm trabalhado intensamente nos últimos anos no estudo dos 

processos de entrada de partículas carregadas para a atmosfera, através da ano 

malia magnética do atlântico sul. Acredita-se que este fenômeno seja causado 

por ondas de plasma na ionosfera e na magnetosfera, que transferem energia pa

ra elétrons e íons do pl£s~ô. A energia ganha por estas partículas é suficien

temente grande para lancá-las na atmosfera. 

0 estudo de ondas em plasma é também importante para o entendimento dos pr£ 

cessos de geração de corrente não indutiva em máquinas do tipo tokamak, como es? 

tá sendo proposto no Programa Nacional de Plasmas. De'acordo com este programa 

no futuro Laboratório Nacional de Plasmas será desenvolvido um tokamak de peque 

na razão de aspecto, cujo objetivo será demonstrar experimentalmente a possibi 

lidade de obter plasmas termonucleares com geração de corrente não indutiva u 

sando diferentes métodos (geração com feixes de partículas neutras, geração com 

ondas na freqüência íon ciclotrônica híbrida inferior e geração na freqüência 

elétron ciclotrônica). 

8,7 - Importância do projeto a nível regional e nacional 

0 projeto PQüI está inserido dentro do Programa Nacional de Atividades Es 

paciais e do Programa Nacional de Plasmas. Ele também foi incluído no recente 

Plano Estratégico das Atividades Espaciais Brasileiras na área de simulação em 

laboratório de fenômenos em plasmas espaciais. Tais estudos de simulação tem 

sido realizados em diversos laboratórios do mundo visando compreender fenômenos 

tais como: 

- propagação de ondas na ionosfera, na magnetosfera e no espaço inter
planetário e interestelar; 

- interação de satélites e naves espaciais com os plasmas da ionosfera, 
da magnetosfera e do meio interplanetário; 

- interação do vento solar com a magnetosfera terrestre. 
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COB o incremento das atividades de exploração espacial, inclusive co= o en 

vio de sondas e naves a outros corpos do sistema solar, este tipo de escudo de

verá adquirir interesse científico crescente dada a dificuldade e o custo eri 

volvidos no estudo "in loco" dos mesmos. Do ponto de vista de aplicação recnoiô 

gica a médio prazo destas pesquisas, as perspectivas também sao asplas. Podecos 

citar como exemplos os recentes estudos de coleta de cargas da ionosiera para 

suprimento de energia de satélites e estações espaciais. A utilização de feixes 

de elétrons na geração de ondas whistlers para comunicação entre satélites tam

bém tem sido objeto de pesquisas a nível mundial, inclusive do próprio Laboratõ 

rio de Física do Gás e do Plasma (LPGP-França) com o qual pretendemos realizar 

este convênio. 

Este projeto terá também importância a nível das universidades c dos inscj_ 

tutos do Estado de São Paulo, principalmente para aqueles que tem interesse en 

física dos plasmas. As universidades USP, UNICAMP, UNESP e o Instituto Tecnoló

gico da Aeronáutica poderão participar do projeto enviando pesquisadores e alu

nos para realização de cursos, estágios ou mesmo para trabalho conjunto neste 

projeto. 
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O Laboratório de Física do Gás e do Plasma (Li'CP) está localizado na universidade 

de ?aris-Sul ca Crsay, sendo cambem um laboratório associado ao Centro Nacional de Pes_ 

quisas Científicos (CNSS) da França. Dcncre vários experimentos deste laboratório tícs-

tacas-se os experimentos 'e ondas e turbulência de Langnuir, e o de ondas -hístiers g£ 

radas por feixes de elétrons era plasma fracamente signetizados. Para realização destes 

estudos o laboratório possui ruquiuas de plasma quiescence similares às que utilizamos 

r.o LAP-IXPE, para estudo de ondas e turbulência acústico-iõaicas. 

0 programa experimental de estudo de ondas e turbulência em plasmas proposto p£ 

io LPC? consiste na observação dos mecanismos de excicação e saturação de ondas'eletrô

nicas de piasoa (ondas de Langnuir) criadas acravés da conversão linear de codos que £ 

corre na interação de ondas eletromagnéticas com o plasma. Ele- já vem sendo realizado. 

no L?CP ha cinco anos» e tem relação direta com o atual programa europeu de desenvolva 

sento de aceleradores de elétrons, através do bacimento de ondas eletromagnéticas no 

interior de um plasma. 

0 outro programa de estudo» do LPGP consiste no estudo de geração de ondas whî t 

:1crs a partir da interação de um feixe de elétrons com um plas.r.a qulescentc fracamen-

:e oagnctlzado. Este é um estudo realizado em colaboração com o Centro Nacional de Es» 

:udos de Telecomunicações da França, cujo objedvo c comprovar a viabilidade cecnológ^ 

:a de substituir as antenas dos satélites por feixes de elétrons. A vantagem do feixe 

e elétrons é que ele possui menos peso e menos volume. Escudos preliminares realizo, 

os por vários outros grupos de pesquisa na área mostraram a v*L-ibllidadc do projcco. A 

esar desce estudo não constar na proposta enviada pelo LPGP, o Or. G. .Matthicussent 

Coordenador do lado francês) já se mostrou aberto a inclusão desce assunto neste con-* 

:nio a partir do terceiro ano de atividades. 

A equipe de pesquisadores franceses envolvida nestes experimentos é a seguinte: 

G. Matthieussent: Doutor em Ciências, Diretor de Pesquisa do CNRS e coordenador 

desce projeto no LPCP. 

G. Gauthereau: Doutor de 32 Ciclo e Engenheiro Eletrônico. 

K. Tu: Doutor em Ciências e Pesquiwodor do CNKS. 

J. Codloc: Engenheiro Eletrônico do CNRS. 

M. 3enhassine; Doutor de 32 Ciclo e Pesquisador Auxiliar. 

P. Fisher: Doutor de 32 Ciclo. 

B. Cross: Estudante de doutoramento 

P. Lovarn: Estagiário, 
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10 I JUSTIFICATIVA TECNICO-CIENTlFICA DO PROJETO 

10.1 - Diagnóstico do problema a ser abordado 

0 estudo da saturação de ondas eletrônicas de plasma não lineares é de grande iri 

teresse para as pesquisas em fusão inercial por laser, no entedimento do fenômeno 

das auroras e da física e da aceleração de partículas carregadas que penetram na 

atmosfera. Recentemente a física da interação de ondas de plasma nao lineares ten 

encontrado aplicação nas novas técnicas de aceleração ultrarelativística de partícu 

Ias nos chamados aceleradores por batimento d<2 ondas. 

No entanto, o estudo destas ondas diretamente nestes experimentos possui grandes 

empecilhos, como por exemplo a dificuldade de acesso ã região experimental. Para ob_ 

servar estas ondas ê necessário gerar plasmas com baixo nível de ruído,grande volume 

experimental e fácil acesso como é o caso das máquinas de plasma cuiescente com con 

finamento magnético superficial. Neste projeto portanto será efetuado um estudo ex 

pcrimental da turbulência de ondas de plasma geradas pelo batimento de duas ondas £ 

letromagnéticas ou pela conversão linear de ondas eletromagnéticas em ondas acústi

co-iônicas c em ondas de Langmuir. Com as máquinas de plasma quiescente do LAP no 

Brasil e do LPGP na França será Dossível confrontar de maneira direta as previsões 

teóricas relativas ao fenômeno da turbulência de Langmuir, e observar as suas rela

ções com o fenômeno de interação onda-partícula. 

10.2 - Breve descrição do grau de desenvolvimento da área de conhecimento 

Em plasmas livres de campos externos dois modos de propagação de ondas sao poss^ 

vels. As ondas eletrônicas de plasma com freqüência acima da freqüência natural de 

oscilação do plasma e as ondas acústico-iônicas com freqüência menor que a freqüên

cia de plasma para ions. As ondas eletrônicas de plasnja foram observadas pela pri 

meira vez por Irving Langmuir em 1926 nos tubos eletrônicos, por isso são também cha 

nadas de ondas de Langmuir. As ondas iônicas ou acústico-iônicas, foram previstas 

teoricamente por Tonks e Langmuir em 1929, mas só foram observadas por R.W. Revans 

em 1933. 0 LAP-INPE já vem realizando pesquisas nesta área desde 1980 e o resultado , 

mais expressivo foi a observação inédita de sólitons acústlco-iônicos de rarefação 

na máquina PQUI-I (Ludwlg et ai., 1984). 

As onda* d* Langmuir são estudadas em máquinas de plasma quiescente desde o 

final da década de 1960, quando estas máquinas se mostraram mais promissoras ao es

tudo de fenômenos básicos em plasmas (Barret et ai., 1968). Elas consistem de ondas 

longitudinal? de carga espacial onde os elétrons oscilam devido ao efeito combinado 

de sua pvópria inércia com a ação de campos elétricos restauradores. Utilizando as 

uquações de fluído de continuidade e momentum em conjunto com a equação de Poisson 

é possível mostrar que a freqüência de oscilação destes elétrons é dada por: 
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• i / 2 

—> fp(Hz) -9000 Sãl 

Estas ondas podem ser excitadas por feixes de íons, feixes de elétrons ou me£ 

mo por ondas eletromagnéticas lançadas ao plasma por meio de antenas. 

£ possível por exemplo excitar ondas de Langmuir em plasmas através do batimen 

to de duas ondas eletromagnéticas com freqüências fi e f2. £ importante no entanto, 

que a diferença entre as duas freqüências (f2 - fi) seja próxima a fp. 

Em um plasma não homogêneo com um perfil de densidade ne previamente conheci

do é possível lançar uma onda eletromagnética de freqüência igual a freqüência de 

plasma fp d»; uni ponto no interior do plasma. Neste ponto a onda eletromagnética en 

traga parte de sua energia para o plasma. O campo elétrico da onde entra em resso

nância com o movimento harmônico dos elétrons do plasm? ocasionando perturbações 

locais suficientes para excitar ondas de Langanir e ondas acústico-iÔnicas. Este me_ 

canismo de excitação de ondas em plasmas é bem conhecido e está descrito em vários 

trabalhos experimentais (Wong et ai., 1984). 

Se a onda eletromagnética excitadora possuir campo elétrico intenso» ondas não 

lineares e turbulência serão excitadas. A relação entre os parâmetros do plasma e 

a escala do gradiente de densidade com os mecanismos de saturação destas ondas ain 

são pouco conhecidos. Além disso outros fenômenos como a geração de cavidades (de-

créscimo localizado da densidade de elétrons), acompanhada pela geração de um cam

po elétrico localizado durante a excitação das ondas de olasma, também são hoje ob_ 

jcto de pesquisas intensas. Procura-se estabelecer relações entre a energia da on

da eletromagnética e dos parâmetros básicos do plasma esm os valores de pressão 

de densidade e de campo elétrico. 

Trabalhos teóricos anteriores procuraram explicar a saturação de ondas de pias 

ma turbulentas como resultado da transferência de energia dos modos de grande com 

primento de onda. t feita uma analogia com o espectro de Kolmogoroff aplicado a tur 

julência eo fluídos. Em plasmas o amortecimento de Landau foi utilizado para expli 

car o maior amortecimento dos modos de alta freqüência • o acúmulo ds energia nos 

oodos de baixa freqüência. Em 1972, Zakharov introduziu modificações no modelo des. 

:revendo ondas de plasma não lineares unidimensionais em termos do equilíbrio en 

cre a pressão da radiação e a dispersão. Atualmente os mecanismos de saturação de 

indas eletrônicas de plasma são objeto de investigação através de métodos numeri 

:os como a simulação computacional com partículas em duas e três dimensões. 

i0.3 - i'ronpxf.-i tit.- solução p.-ira o proMumn IJIIIOCUIO 

0 estudo experimental do mecanismo de saturação de ondas de Langmuir, isto ó, 

Io limita máximo úa amplitude desta ondas* será efciando em um plasma com baixo ní 

Up. 'e e 
me Ec 
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vel de ruído <10 uVoles c com variação espacial de densidade -juscãvcl. Para uso 

pretendemos utilizar uma máquina de plasma quiescence com confinamento magnético 

superficial. Zla pode produzir um plasma espacialmence uniforme ou com gradiente de 

densidade controlado. Através áa introdução dc área Je perdas de partículas carre 

$acas c possível produzir gradientes dc densidade de plasma que podem ser contro

lados externamente. 0 grande volume de plasma destas máquinas permite fácil aces

so â região experimental. A possibilidade de utilização dc diagnósticos simples 

como sondas dc Langmuir, sondas de KF, analisador ciecrostático de energia de íons 

e sondas emissivas vai permitir a obtenção de dados livres da influência dos efe^ 

tos perturbaiivos de ruídos eletromagnéticos. * 

Para determinar os mecanismos de saturação dc ondas eletrônicas de plasma não 

lineares c preciso cm primeiro, lugar estudar o comportamento de ondas lineares na 

máquina de plasma qulesccntc. o primeiro passo será o de estudar a relação dc dis 

persao para ondas dc Langmuir de pequena amplitude e compará-la com a relação de 

dispersão para ondas não-lincares. Através deste estudo será possível quantificar 

a influência dos amortecimentos collslon.il e não-colisional (de Landau), na uú̂ î l 

tude das ondas de langmuir. Este estudo só será possível de ser efetuado se a ra 

zão sinal/ruído for no mínimo de um fator 10. 

Serão também realizados dois estudos relacionados com a influência da força 

ponderomotiva no mecanismo dc saturação da amplitude das ondas de Langmuir através 

de dois métodos distintos. No primeiro será produzido na PQUI-II um gradiente de 

densidade com escala de variação da ordem de 0,7m. A interação dc uma onda eletromag 

nética com o plasma, no ponto em f em"
fp vai excitar as ondas de plasma através do 

fenômeno da conversão de modos. A relação entre a amplitude das ondas de plasma g£ 

radas com a apmplitude da onda excltadora será avaliada através da utilização de 

sondas de RF acopladas a ampllflcadores sintonlzáveis. No segundo método a relação 

entre a força ponderomotiva e as características da onda de Langmuir excitada (com 

prlmento de onda • freqüência) serão avaliadas. Neste caso as endas de plasma s£ 

rão excitadas pelo batimento de ondas eletromagnéticas em um plasma homogêneo. As 

ondas de plasma geradas são em geral de grande amplitude com tempo de saturação a 

jós a cxcítaçâo da orde m de lus. O tempo de saturação das ondas de Langmuir d£ 

pende da densidade, temperatura e da massa de íons e elétrons. Uma descrição deca 

lhada dos métodos utilizados nestes experimentos será realizada no quadro 12. 

10.4 - Vi.ihllld.ide técntro-cientffica <» financeira da se implantar a solução proposta 

v\>...> ;,*. .,,.;. ;i:.i'..nuns .nuerUu'iuiMilu tu; nml.'iK du Líni>',i;iuir ja vem Hondo «stud.id.'i.i 

;.:. -.!;i:;.T..'i.s '..'• •-.:.'.:•, do 50 .i;:os. Mu entanto, só nos últimos 20 anos é que as cJcni-

:;;:; dc produção c d'.agnóstico dc plnamn >;<• »!»• renvoi vorfv.n n ponto do n«rmi tir o estudo 

http://collslon.il
http://Vi.ihllld.ide
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ia evolução espacial c tcaporai destas ondas. No LÀP-INPE possuímos una iníraestru 

:ura com pessoal já formado cm área correlata, c com material disponível suiicien-

:e para dar início imediato a este acordo de colaboração. 

A fim de dar continuidade ao programa principalmente na parte referente :.o ent̂ i 

Lo de ondas não lineares será necessário a aquisição de equipamento suplementar. A. 

especificação destes equipamentos dc/erá ser feita cm conjunto com a equipe de peŝ  

:uisadorcs franceses do LPC? envolvida neste projeto. Pedidos de auxílio a estas 

pesquisas deverão ser enviados ao CNPq e a FINEP que já financiam grande parte do 

projeto ?Q'JI. 
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li.l - 03JETIV0S 

Coes este acordo de colaboração o LAP-INPE pretende dar continuidade ao estudo de 

ondas ea plasmas que já vem sendo executado desde 1981. Nesta fase pretendemos estu 

dar cm detalhe ondas e turbulência de Langmuir. 0 entendimento dos processos de cxci-

cação, propagação e saturação destas ondas levará a compreensão de vários fenômenos 

que ocorrem em plasmas espaciais e de laboratório. 0 projeto será realizado eo conjun

to com o LPCP da Universidade de Paris e possui grande experiência nesta írea. Haverá 

a possibilidade para que os pesquisadores do LAP tomem contato com técnicas sodcrnas 

de geração e dctcção de ondas cm plasmas. Alem disso ê nosso objetivo cambes forcar no 

vos mestres e doutores na área de plasmas, pois ela ainda é no Brasil uma area cens 

poucos pesquisadores. 

0 presente projeto tem a duração de quatro anos> sendo que ao finai do terceiro 

ano esperamos poder incluir também um estudo de ondas em plasmas magnecizados. Este es 

tudo dependerá da instalação de um campo magnético externo na câmara PQUI-II e esta

rá voltado principalmente para o estudo de ondas viiistlers geradas por feixes de elé

trons. Estes estudos já estão em curso no LPCP e o LAP também tem muito interesse nes_ 

ta área. Portanto esperamos que ao final dos quatro anos o projeto possa ser renova

do para dar continuidade ao estudo de ondas whistlers em plasmas quiescentes. 

11.2 - Metas 

0 projeto de estudo de ondas e turbulência em plasmas possui várias etapas que 

deverão ser cumpridas durante a sua execução. São elas: 

Primeira etapa: janeiro a junho de 1990. m 

- Instalação da estrutura multidipolo magnmética da PQUI-II. 

- Produção e caracterização de plasma quiescente com conflnamenco superficial. 

Segunda etapa: julho de 1990 a dezembro de 1990. 

- Desenvolvimento de antenas c circuitos de excicação de ondas de Langmuir. 

- Desenvolvimento de diagnósticos para deteção de ondas e turbulência. 

- Determinação experimental da relação de dispersão para ondas lineares e nao 
lineares. 

Terceira etapa: janeiro a dezembro de 1991. 

- Defesa de tese de mestrado do aluno Eduvaldo D. Campos sobre geração e de te 
ção da ondas de Langmuir em plasmas quiescentes. 

- Defesa de tc»c de mestrado do nluno Wills C. Damasio sobra difusão de partí 
cuias carregadas provocada por turbulência cm campos multidipolo magnéticas. 

- Medida do amortecimento de ondas de Langmuir. Comparação entre oamorteciaen 
to colisional e o não-colisional na propagação dai ondas. 

- Medida da amplitude máxima de ondas de plasma gerada» na conversão linear de 
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modos de una onda eletromagnética que incide sobre um plasma não hamogêr.eo. 

Quarta etapa: janeiro a dezembro de 1992. 

- Instalação de uma bobina de Hclmholtz na PQUI-II para estudo de ondas de Laii£ 
cuir r.a presença de campo magnético externo. 

- Detcsinaçâo do limite de amplitude de ondas de Langmuir geradas peio batimen
to de ondas eletromagnéticas. 

- Simulação computacional dos experimentos. 

- Estudo da influência de um campo magncnico externo*na propagação de ondas de 
Langmuir. 

Quinta etapa: Janeiro a dezembro de 1993. 

- estudos comparativos entre os resultados obtidos via simulação computacional 
utilizando o método de partículas, e os resultados obtidos experimentalmente. 

- Discussão sobre a continuidade do projeto de ondas c turbulência em plasmas, • 
onde será proposto a introdução de um estudo de ondas whistlers geradas por 
antenas e feixes de partículas. • 



12 j METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Para a realização das metas propostas serão empregadas várias técnicas. Algumas 

já sao dominadas pelo LAP-INPE, como por exemplo a utilização de sondas para medida de 

parâmetros básicos de plasma e de flutuações de densidade. No entanto, para determina 

çao da amplitude de saturação das ondas de plasma técnicas de geração e deteçáo de s_i 

nais na faixa de vhf e microondas serão necessárias. A seguir faremos um resumo de ca 

da uma das principais técnicas que serão utilizadas nestes experimentos. 

I) Produção do Plasma Quiescente 

0 experimento de propagação de ondas de langmuir será* realizado na máquina PQL'1 

11. Ela consiste de um recipiente de vácuo com diãm. «0,6 m e compr. * 1,2 m feito de 

.iço mox não magnctizável (fig. 1). A câmara ú evacuada por bombas de vácuo ilLíunorn 

(2000 i'/:;) e tr.ecã;iicn (40 r.;3/h) até uma pressão de fundo de I0~e rnbar. Atualmente se 

encuncra em fase de montagem o sistema de confinamento magnético superficial, cuja 

função c a de aumentar a eficiência de ionização e produzir plasmas mais densos. Ele 

e formado por três estruturas de campos multidipolo-magnéticos produzidos por barras, 

de imãs permanentes de ferrita, isoladas eletricamente para formar três plasmas ind£ 

pendentes (flg. 2). Sistemas de grades polarizadas poderão ser colocadas para separar 

os plasmas dependendo da maneira com que as ondas de Langnuir serão excitadas. Oplas» 

ma é obtido através da introdução de gás nobre (Ar ou He) até uma pressão de 

5.0 x IO"4* rnbar. A descarga termiõnica é produzida por catodos* de Níquel cobertos por 

oxido de birio (BaO), indiretamente aquecidos até uma temperatura de 900°C. Os cato-

dos são polarizados negativamente (V<i * 50 Volts) com relação ao anodo formado pela 

estrutura de imãs permanentes, e emitem elétrons (primários) que ionizam por colisão 

os átomos do gas nobre. Com uma corrente de descarga da ordem Ij • 10A sera possível 

formar um plasma com densidade da ordem de 5 x 10 part/cm3 e temperatura de 2.0eV. 

Um campo magnético produzido por uma bobina de Helmholtz, calculada para produ 

zlr campo uniforme na região do plasma alvo central, será utilizado em breve. ComeJe 

será possível realizar estudos de outros modos de propagação de ondas em plasmas. 

I) Diagnósticos de plasma • 

São os seguintes os diagnósticos que serão utilizados na PQU1-II para estudo 

ie ondas e turbulência: 

- Sonda eletrostática de Langmuir para medida de densidade e temperatura de ele 
trons do plasma. Ela consiste de um eletrodo polarizado imerso no plasma que 
possui uma curva característica de Corrente x Tensão aplicada de onde se ex 
traem vários parâmetros do plasma como correntes de saturação de elétrons e 
de Ions, potencial ilutuante, densidade e temperatura da elétrons e etc. 

- Sonda emissiva para medida de potencial de plasma. Ela consiste de um eletr£ 
do aquecido que emite elétrons na mesma proporção em que são coletados pelo 
eletrodo. 0 potencial da curva característica da sonda emissiva em que há ba 
lar.coaciento entre corrente emitida «coletada » dito potencial da plasma. 



- 17 -

!üi 
t 

ti: 
i IT 
I li 

n i 

Lh| | 

BBBBBB 
© nJ 

r — r ! i 

d> i 
"-1 Ji 

n 
ii 

3 
1 i 
íl 

3 

o 

oí o 
*S > 
- j - j 

a. < 

oi 

< a. 
o» »-i 

"ÉfêfeSÊiSÈJ 

n 

LL 

rs 

••J 

-J 

(A 

t 

cr 
• c 
E 

C 
u 
O 

« 
)-> 
3 
w 
3 

* • » 

in 
o 

(3 
"O 

C 
E 

Er 
(A 
u 

CO 

bu 

w «a: 



- 18 -

.2 ! MÍTCDOLGCIA LZ -XEC'JCAO DO PROJETO 

- Anaiisador eleCroscãcico de energia de partículas consiste de um sensor de Fa 
raday composto por duas grades e um coletor de partículas carregadas, este sis 
tema seleciona <•• • Ions de acordo com sua energia no interior do plasma. 

- Sonda de KF p3ra medida de freqüência c comprimento de ondas de plasma. Ela po 
de ser formada por um ou dois eletrodos, ou mesmo por fios em forma »ie anei. 
Jates sensores são capazes de medir flutuações locais de densidade ou de cam
po elétrico. Podem ser acopladas diretamente a analisadores de espectro ou a 
sistemas interferomêtricos para medida de comprimento de onda e freqüência. 

J) £>:c:taçao e deteção de ondas de Langmuir 

0 arranjo experimental para geração e medida de ondas de Langmuir ê muito varia 

io, o LA? possui um gerador e um aplificador na faixa de 1 MHZ a 1 GHz e coa este equ_i 

jamento devermos iniciar os experimentos medindo amplitude e freqüência de ondas de 

-úngmuir. 0 diagrama do sistema de deteção e excitação de ondas está mostrado na 

:ig. 2 . Para avaliar a relação de dispersão as ondas de Langmuir utilizaremos o siste_ 

sa ir.terferométriccy os resultados estão mostrados na fig. 3. A antena poderá obter varias for 

ias fio simples, fio em forma de anel, grades, placas paralelas ou até mesmo do tipo corneta f re_ 

[uência ce excitação er.tiver na faixa de microondas (F > 1 GHz). 0 sistema interferon!! 

:rico da fig. 3b vai permitir obter de uma só vez a freqüência, o decréscimo em ampli-

ude c o cumprimento das ondas de Langmuir. 

>) Avaliação da amplitude de saturação de ondas de Langmuir 

Como já foi assinalado anteriormente o objetivo deste experimento é o de deter-

inar os mecanismos de saturação de ondas e de turbulência em plasmas. Para isso serão 

tiiizados dois métodos de geração de ondas e turbulência de Langmuir. 

MÉTODO A: Geração de ondas de Langmuir em plasma náo-homogêneo. 

0 primeiro passo desta experiência é o de gerar condições de ressonância locali 

ada de una onda eletromagnética com o plasma. Para isso é necessário que um gradíen-

B de densidade seja fornado no plasma, tal que em algum ponto na região central da má 

Ltlna F c m-Fp. Devido ao curto tempo de difusão do plasma para todo o volume da câmara 

s vácuo, a geração de um gradiente de densidade controlado requer cuidados especiais. 

>s máquinas de plasma quiescente este gradiente é gerada por anteparos ou superfíoáes 

t perdas de partículas, que são acoplados com a antena produtora da onda eietromagné-

Lca de excitação. 

Ao interagir com o plasma o campo elétrico da onda LM acopla-se com os elétrons 

te oscilam na freqüência local de plasma. A energia da onda é transferida para os elé 

'ons até que sejam expulsos do ponto de interação, formando uma cavidade ou buraco no 

T'.'ii de óc,*.sí̂ .".de eletrônica. Associado â formação da cavidade ocorre uma separação 

! c-r^aa quw dí. origem a um campo elétrico e a uma estabilidade modulacional de ondas 

: plasma. As ondas acústico-iõnícas e as ondas de Langmuir geradas a partir da insta-

1idade poderão ser detetadac usando sondas de RF. 0 campo elétrico gerado poderá ser 
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faliado con una sonda emissiva e o perfil de densidade medido com sondas eletrostati-

is de Langmuir. 0 tempo necessário para o desenvolvimento e saturação da instabilida-

s poderá ser medido também com a sonda de RF e comparado com o tempo obtido a partir 

i ceoria, (Cros et ai. . 1939) que «í dado por: 

1 

2sfpUW 

ide in ê a freqüência de plasma e y»me/rai e a razão de massas entre elétrons e ions, 

densidade de energia das ondas no plasma W é dada por: » 

W. 
1/2 c0 E

2 

ne Kg Te 

MÉTODO B: 3atimento de ondas eletromagnéticas em plasma. 

A força ponderomotiva associada ao batimento de duas ondas com freqüências vl e 

> ea um plasma homogêneo e neste caso responsável pela separação de cargas e pelo sur^ 

Loento das ondas eletrônicas de plasma. A equação de evoiução da amplitude da onda de 

mgmuir é dada por: 

D 
32 3 , 32 2 E (x,t) -A Ei E2 sen u t 

ide v ê a freqüência de colisões elêtron-elétron, Ei e Ea são os campos elétricos as-

»ciados com as ondas EM cm batimento, vch - (KTe/rae)
1/2 a velocidade térmica dos ele 

ons e A uma constante que depende do acoplamento das ondas EM em batimento. A magni-

ide da perturbação de densidade da onda está relacionada com o campo elétrico através 

i seguinte expressão: 

êü • -£- -E* E 

n m Up2 

amplitude relativa An/n poderá ser medida diretamente atravé» do sistema sonda de RF 

alisador de espectro e comparada com a expressão acima. •• 
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13 J ?L.'-.::0 DE TRABALHO DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES/MISSÕES 

DURAÇÃO PREVISTA t n r „ 
INICIO TERMINO wUlAl 

As atividades e as missões a serem realizadas no período de duração do acordo sao 

.is seguintes: 

Fevereiro a março de 1990: Missão de reconhecimento francesa ao Laboratório Ass£ 

ciado ce Plasmas do IXPE por um período de 30 a 45 dias para os contatos iniciais, pn 

ra avaliação da infraestrutura do projeto PQU1 e para realização de seminários e con 

ferencias sobre o assunto deste convênio. 

Junho a agosto de 1990: Missão de reconhecimento brasileira ao Laboratoire de 

Physique des Caz et des Plasmas, Université Paris Sud por um período de 30 ou 60 dias 

para contatos iniciais com os experimentos de ondas e turbulência já em curso no LPGP. 

Será feita também uma avaliação dos equipamentos adicionais que serão necessários p£ 

ra o estudo dos processos não-lineares de ondas e turbulência de Langmuir. 

Janeiro de 1991: Envio de um estudante brasileiro ao LPGP por um período de 2 a 

3 ü»uà, para ^reparação de uma tese de doutoramento experimental sobre geração de on 

das de Langmuir em plasma nao-homogêneo. 

Abril de 1991: Envio de pesquisadores brasileiros ao LPGP por um período de 3 a 

6 meses, para estudo experimental da influência da escala do gradiente de densidade 

na amplitude máxima das ondas de plasma, geradas na conversão de modos. 

Abril de 1992: Vinda de pesquisadores franceses ao LAP-INPE por um período de 3 

a 6 meses, para estudo do mecanismo de saturação de ondas de Langmuir geradas no ba

timento de duas ondas eletromagnéticas, de freqüência» distintas em plasma homogêneo. 

Janeiro de 1993: Envio de um estudante brasileiro ao LPGP por um período de 2 a 

3 anos, para preparação de uma tese de doutoramento experimental sobre aceleração de 

elétrons por batimento de ondas eletromagnéticas em plasmas. 

Abril de 1993: Envio de pesquisadores brasileiros ao LPGP por um período de 3 a 

6 meses, para estudos de simulação computacional com partículas dos mecanismos dg sa 

turação da turbulência de Langmuir. Serão também realizadas discussões sobre a implan 

C3ção de um sistema de geração e deteção de ondas whistlers na máquina PQUI-II. 

Outubro de 1993; Vinda de pesquisadores franceses ao LAP-INPE por um período de 

3 a 6 meses para continuidade dos estudos de simulação computacional com partículas 

Ji ondas de Lai.f.muir. Avaiição do projeto e discussão sobre a renovação do convênio 

v./.: terão» úc estudos de ondas whistler» «oradas por feixes de partículas carregadas. 



- 22 -

14 ACEITE DA i : :S7ITUIÇA0 

2 - í . l - CONCORDÂNCIA DO DEPARTAMENTO E/CU COLECIADO DE PROFESS 
RZS - GRADUAÇÃO. 

O proje to de "Estudo de Ondas e Turbulência era Plasmas Natura is c em Plasmas de 
Laboratór io" , proposto nes ta s o l i c i t a ç ã o de cooperação in t e rnac iona l a t ravés do a 
corda CAPES/COFECUS c de i n t e r e s s e para o Laboratório Associado de Plasma do INPE. 
As a t iv idades propostas complementam as a tua i s pesquisas do l abo ra tó r io e contrj_ 
buem para o estabelecimento de ura programa de pesquisas vol tado para simulação cm 
labora tó r io de fenômenos que ocorrem era plasmas e s p a c i a i s . Concordo com o proje to 
c declaro que coda i n f r a e s t r u t r a do LAP es t a rá d isponível para r ea l i zação do sesoó . 

DATA: 09 /novembro / 1939 

^ Cheio do Dopartarcentõ /^ 
9090% OTTO IUDW 

*0 ' < • • • • » 

1 4 . 2 - REfERENDO DA PRC-RF.l TORTA DE PESQUISA £ ?ÔS-GRADUAÇ£0 

UATA: 1 0 / novembro / 1 9 8 9 

MAUOÒ NCGUCIRA BAR30SA 



'.ITv^v^vv;..'; 'jz. Í\W'Í;L-.?'.V'-0 DO ? : V 0 J W T 3 

Lcnc.io do alcance dos objetivos c Kct.-.s prcvlutas r.cntc projeto poderá acr 

cite atravcs dos resultados cue deven ser obtidos ca cada usa das etapas do ites II.2. 

^ Ltap.i: Obccnc.-.a do pl.isir.a íjuier.ccnte com .15 cir.-icter í::tic-is previstas no projeto, is 
to c cos densidade n e«IO c TC-2.(J «V, c •mbllcaçao do relatório. 

'.: Ctspa: Obtenção da rclaç.10 de dispersão para ondas de Langauir lineares, apresenta
ção de dissertação de mestrado co aiuno LJcvaido D. Cacpos sobre o =cs=o a£ 
suato e publicação de artigo. 

1 h:.ina: Cornaraçao dos resultados obtidos r.os experixentos coa as previsões teóricas 
c coa os resultados obtidos ca experimentos siailares na ionosicra. Os rcsuL 
tados serão publicados. 9 " 

2 Etapa: Produção de carnpo magnético ur.iforssc r.a região central da PQUI-il. Compara 
çao dos resutados cxpcris.cr.tais: co:a os obtidos atravcs de siaulação coeputa-
cion.il con partículas e publicação doa resultados era ruvlutas. 

^ Etapa: Furctulaçau de modelos baseados nos resultados obtidos c publicação de artigo 
conclusivo. 

http://cxpcris.cr.tais
http://cion.il
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