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14. Resumo/Notas

São apresentadas medidas que caracterizam os principais pa
rametros do plasma produzido na máquina de plasma quiesaente do INPE pa
ra diversos valores de pressão e potencial de descarga e corrente de 500
mA. Verifica-se que a densidade varia de cerca de 10 cm'3 a 1010am"3 e a
energia média dos elétrons ce situa entre leV e cerca de lOeV. A
distri
buição de energia dos elétrons é não-maxuelliana e corresponde a uma po_
pulação de elétrons primários de alta energia {dezenas de eV) e a duas
populações de elétrons com temperaturas abaixo de lOeV. O potencial
do
plasma é tipicamente de IV a SV em relação ao anodo, mas cai rapidamente
para valores negativos quando a pressão se aproxima de 10"3Pa.
Interpre
tações qualitativas dos resultados obtidos são fornecidas e um modelo svn
pies para a densidade do plasma é comparado aos valores
experimentaie7
As condições de operação do catodo sao também investigadas.
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RESK»

das ã formação o eficiência da descarga, tendo
en
vista o uso deste tipo de descarga em outras aplica
ções, ao âmbito do Laboratório Associado de Plasma
do IKPE (LAF/IKPE). Estas aplicações são a
propul
são lõaica, coa ma protótipo ea operação no LAP/IBPE
desde I 9 M (Sanéonato rt ai.. I M 7 ) , e. mais reeen
temente, o desenvolvimento de fontes mais potentes
para extração do feixes intensos de ions de hidrogç
nio, úteis em experimentes de fusão nuclear.
Sãõ
apresentada» aqui aa medidas feitas para a caracte
rlaação do coaportaawfcto dos principais _parâmetro*
do plasma sob vãrlaa condições de operação da
dos
cargs. Algumas iniorasções relacionadas à operação
do estodo são também fornecidas. Os valores experl
mentais obtidos aão apresentados na Seção 3 e dlscü
tidos na Seção 4, Antes, porém, na Seção 2, é dada
uma breve descrição do dispositivo experimental
e
do método d« medição dos parâmetros do plasma.

São apresentada» «adidas qua caracteriza*
os
principais parâmetros do plasma produzido aa aaqul
aa de plasma^auiescente do I K K para diversos valo
r»s de pressão e potencial se descarna e corrente dê
MXksA. Verifica-se ave a densidade varia de
cerca
de 10*et."3 a tO^car' e a energia sadia dos elétrons
se situa entra leV e cerca de 10er. A distribuição
de emergia dos elétrons é não msxwelliana c corres
ponde a una população de elétron* primários de alta
energia (detonas de «V) o a doas populações de elé
trons con) temperaturas abaixo do lOeV. 0 potencial
do mlasaa é tipieaaonte da I» a 3V em ralação ao ano
do, aas cal rapidamente para valores negativos quan
do • pressão se aprosiaa de 10~JPa. Interpretações'
qualitativas dos resultados obtidos são fornecidas
e um nodelo simples para a densidade do p l a n a é coa
parado ao» valores experimentais. As condições
de
operação do catodo são também investigadas.

2. DESCRIÇÃO DO EXPERIKEKTO

i. itmnwvçÂu

A Figura 1 representa esqueastlcaaente a PQUI,
na configuração utllixsds pira as aedições a serem
apresentadas aqui. Ela é constituída por um recipe
ente de vácuo cilíndrico, de aço inoxidável niio aag
netlzávet, coa diâmetro interno de 32c» e conprimen
to de 83cm. Antes de je introduzir o gáa desejadoT
a câmara é evacuada a pressões da ordea de 2 * IO-1*
Pa por intermédio de uma bomba difusora de 2801/».
Uma armadilha de nitrogênio líquido permite
obter
IMNI redução adicional na pressão de cerca de
três

l'n dos métodos «ais interessantes de obtenção
de plasmas de baixas temperaturas (Te í lOeV) i
o
que utiliza descargas temoiôniess coa confinamento
magnetico multipolar. A descarga, coa una queda de
potencial de ">-30V a -vISOV, é operada entre um cato
do quente emissor de elétrons e un> anodo, constitui
do geralmente pela própria çâaara de vácuo, cuja su
perflcIP c revestida com ímãs pernanentes
arranja
d»» eus na» configuração nultidipolar. Esta confie»
ração produz um campo magnético que se restringe n
região próxima ã parede mas aumenta consideravelmen
te n nprr»v«iismrnto dos elétrons emitidos doc.itndo,
ref let liiii»-.>f» <ie volta par,) o interior io pl.ism.i il_[
vrr»a* veze» antes que se percam para a»
paredVK.
A maior parte do volume do plasms permanece
livre
de campos elétricos ou magnéticos intensos. Com es
te tipo de fonte é possível gerar, em regime
DcT
plasmas de grande volume, boa uniformidade,
baixo
ruído e com densidades numa ampla f.ilxo de valores
(IO7 - I0 1 ? c«T J ), características que tornam
tnis
fontes muito adequadas tanto ao estudo de fenômenos
básicos de física dt plasma, quanto a extração
de
feixes dt íons de grande seção transversal paraapll
escoes como propulsáo iônlca, tratamento de superff
cies ou injeção de partículas neutras em txperiaen
tos de fusão termonuclear controlada.
A máquina de plasma qulescente do INPE, denomi
nada PQUI, em operação desde 1981, vem senio utill
sada desde então em estudos dt caráttr fundamental
t no desenvolvimento de técnicas básicas de dlagnós
tico de plasma (Ferreira, 19S6). Recente?-'Cite,
po
ré», os trabalhos têm se voltado para questões liga

Fig. J - Esquema da máquina de plasma qulescente do
INPE (PQÜI).
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- 2 M M * . • «w pasetiillta traMlbar M pressões aei
mm M 10~»Pa Ma CMtamlMcâo excaaalva 4» |ay
m eaco
IMdm. O B faâede ferrtta do camp* superficial da
comflMMnto são aMtedos internamente ã câmara da
v i e w a m n configuração aultldlpolar C O B cúspldcs 11
M a r e s intciricas_(24 (lltlraa d« laàa distribuída»'
no perímetro da câmara, cada qual formada pala jus
taposlcà» de imãs lado a lado. na dl ração longitudl
nal da casara, coa a nessa polaridade da Inâs em tõ
da uma fileira M S alternada da usa fileira para ou
tra). A face dos íaãs é pror.ae.lda do contato direto
east o plasM por lâminas de alumínio sobra as quais
• valor médio do campo c da ordem de 0.08T.
O circuito da descarga é crnstltuído por ua ca
todo formado por 8 filamento* de tuugatènio (dlamv
*ro Ml.ln», conpriaento Vttmm) aquecidos por una foil
te de corrente da 20* e polarizados ea relação ao"
amado por uaa fonte de 120V, 2A. 0 anodo (a própria
parade da câmara) é tosado C O M referência e ligado
•o terra do laboratório. Ua circuito eletrônico de
controle foi utilizado para estabilizar a corrente
da descarga I D . tendo cos» entrada ua sinal de ten
são proporcional a I D e cos» saída ua sinal que atua
sabre a fonte de corrente dos filaaentos, aquecendo
M esfriando os filaaentos de ando a aanter J n fixa
na valer desejado.
Para M d i r os psrãaetros do plasaa foi usado o
aétodo da sonda de Langauir (Ferreira, 19S6): ua pe
ameno eletrodo aetállco é introduzido no plasma
ê
coleta wma corrente devido ao Impacto das partieu
l«s carregadas do plasma; a corrente coletada depen
de da geometria do eletrodo, do potencial aplicado
a ele e das propriedades do plasaa, de modo que a
curva rar.trtrrínticn V > 1 da sonda (Figura 2) per
Bitr obter v.jrUix infi>rm»vòes sobre o plasm». O ;>«>n
to de Inflexão da curva fornece o valor do potencial
de plasw V p e a corrente coletada pela sonda neste
ponto informa sobre a densidade
nj.0 potencial
Vf para o qual a corrente da sonda é nula é chamado
pctencial flutuante e a diferença V. ' Vj está rela
cinnada n energia média dos elétrons. No intervalo
Vj < V < Vp a sonda repele elétrona e atrai {onsaas
a corrente de elétrons predomina devido ã dlscrepãn
cia dr *a*t<n* e teapersturas entre as duas espécies
1»,
•ç* T i ** T * )r S e * distribuição eletrônica
e maxve lll.in.i, este trecho da curva é exponenclal e
o gráfico inlt. • V é linear, coa coeficiente
angu
lar igual a l/Te, T, em eV. Em alguns plasmas, ogrô
fico 1»!^ » V sê ajusta melhor a dois trechos retos

ceaaacutivoa, com MI coeficiente smemlsr malar pró
Vp • outro
~" a "
»r prómiam a * f cetiaspMaamdü

respectivamente a
temperatura fria T» e
tem
peratara quente T a . Isto « observado no pias
dã
PQUI, como se verá mal* adiante. Os elétrons
prima
rios emitidos do catodo também se Mnlfestam na C U T
va característica. Por possuírem energia bem maior
que os elétrons secundários gerados na lonlxacão ou
ejetados das superfícies de contorno, eles são cole
tadoa aeeau quando o potencial da sonda, ê multo nê
gativo. Sua presença afeta o potencial flutuante ê
a forma da curva para V s \ f e sua densidade n p po
da ser estimada a partir deste trecho da curva I »
V, que é aproximadamente linear, com coeficiente an
guiar proporcional a n p , para elétrons primários aõ
noenergétlcos. Maiores ««talhes sobre a medição dos
parâmetros do plasma usar.Io sondas de Langauir são
fornecidos por Ferreira (19S6).
3. RESULTADOS EXPEK1KEKTAIS
Os parâmetros principais do plasma
produzido
por U M descarga em argõnle foram medidos para u m
corrente de descarga fixa em SOOmA e para diversos
valores de pressão e potencial de descarga. Os re
sultados obtidos estão nas Figuras 3, 4 e 5 e foram
medidos no centro da câmara com uma sonda esférica
de Iam de diâmetro. Nota-se que a densidade do pias
ma cresce da forma aproxlMdamente linear com a pre;
são, para pressões abaixo de lO~2Pa, M S tende a sã
turar para pressões Miores. Já o potencial do pias
ma mantém-se razoavelmente estável em um valor dã
ordem de IV a 3V em relação ao anodo, exceto no ex
tremo inferior de pressão em que tende a cair rapl
damrnte para valorem nig.-itivoK. A distribute')" dr
energia dos elétrona revelou-se não-maxvelliana em
praticamente toda a faixa de pressão estudada, sen
do Minor descrita pela superposição de duav maxwel
lianas com temperaturas distintas, cujos velores sáõ
mostrados na Figura 5. No extremo superior de pres
são observa-se. porém, a termalizbcâo das dua» popü
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Fia, 3 - V..rl»v»n da densidade do plasms com a pre»
são e o potencial da descarga.
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- 3locoes a* uaa so, tea teaaeratura da ordea d« lav.
Obsarve-se tamtia quo a lafluiacla da* elétrons pri
airios sobre a curva caraetarfatlea diainul roa ã
pressão, o qua indica qua a daaaldada doa elétron*
primários aantéa-se razoavelmente constante enquan
to a do* elétrons secundários c r o c * aerntuadaaente*
coa a pressão. As curva* obtidas aa balsas pressões
peraitlraa estimar aa carca da S • 107ca~3 a dena£
dada de priairios.
I'a estudo da* condições de operação do catodo
lol feito deteralnaado-se a taaperatura doa filaaen
to*. Uaa estimativa razoável da aesaa poda ser obtl
da medindu-se tiaplesaente a corrente de aquecia*»
Co I a a queda de tenaào V sobre oa fllaaentos. De
fato. aa* condições «a que são operado* na FQU1, a
única font* significativa d* aqueclnento do* fila
•tato* * a dtaaipacão õhalca associada ã corrente f.
enquanto a parda de calor ocorra essencialmente por
radiação térmica. Lo|C, pode-ae eacrever VI » 2>RU
(TjoT*. onde R e L aao respectivaaent* o raio e o
coapriaento do f ilaaen to, o i » constante de Stefan•oltsmann r c (T) é a eaiastvidade do material d» ti
I w m t u (no caso, tungstênlo) à temperatura T. Uaan
de taabéa a lei da Oha eacrita na foraa V/I -p(T)L/
«R*, onde o(T) ê • resistlvldada, * possível obter
T * R dados.V e 1. É_fácil concluir destas equações
qae (V/Dl 1 ' 1 é função apaaaa d* T, lato é, não de
penda do raio do fllaaanto, o que peraite obter
T
dado* V e I sea que ca precise aaber o valor de R.
uetarainada a temperatura, o ralo do (Ilaaento pode
aer obtido usando a lal de Oha a aaaia pode-se avn
liar o estado de desgaste do* fllaaentos sen abrir
a cãaara de vácuo. Valora* tabelados d* (V/L>l" 3 »
T e de p(T) são fornecldoa por Eape (1965).
A Figura 6 nostra o* valores de temperatura rs
tlnadot coao explicado aciaa. Nota-** que, para ijj
constante, a teaperatura varia relativaaente pouco
O2400 - 2600K) para uaa aapla faixa de valores de
pressão e potencial d* descarga. A Figura 7 nostra
perfis radiais de densidade e teaperatura de
elé
tron» que revê U m variações significativas aprnas a
aano* de 5c» d* distância do* íaàc, onda a influen
cia do caapo aagnátlco ainda ** fac aentlr, confir
aando a**ia a uniformidade que caracteriza o plasaa
naate tipo de descarga.
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pressão a o potencial da descarga.

«

9*

'

•T

*

IO-a

com a

I ' - -V"

IO-»
< aaaaal >
Fig. 5 - Coaportaaento das duas teaperaturas
vadas na população do elétrons da PQVI.
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A Figura 8 nostra a densidade d* corrente ter
moiõnira Jj emitida pelo* filamentos, obtida d.i tem
per.liun tins filamentos (Figura 6) e <k> t.ibel.is de
prnprii'u.iilcit do tungfiténio itapu, 19b5). Eslo iiyM
r» mostra também o resultado da diviaâo da corrente
da descarga (SOOaA) pala área total do* 8
filaaen
to» de diâmetro nominal 107pm e comprimento
médio
9,3ca. 0 valor obtido (0,2A/caz) corresponde á fra
cão dos elétrons emitidos que afetivamente partlcT
pa da corrente da descarga. Em pressões muito
bn|
xa* uaa parcela dos elétrons emitidos não conaegue
ultrapassar a carga espacial negativa formada próxl
ao ao filamento e a corrente * limitada por carga
espacial (Jj > 0,2A/cm 2 ). Ca pressões mais elevadas
os íons cancelam s carga espacial, todo» os elétrons
emitidos contribuem para a corrente da descarga, e
o fllamente opera limitado por temperatura (J-p ^
O.lA/cm2).
Como noutra a Figura 8, a transição
en
tre os dois regimes ocort na faixa de IO"3 a 10~*
Pa. A taxa de sublimacão do material do
fllaaanto
pode ser determinada da mesma forma que J_ c se re

10»
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• W C M Â O l aaaaal >

Flg. 6 - Variação da temperatura dos fllaaentos da
FQUI coa a preasão e com V n , para I. • JOOaA.
« - — a T« CaV| I «* (I0*«a/*) • — •
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Flg. 7 - Perfis radiais de densidade e
de elétrons ne PQU1.

temperatura

- 4 vela totalmente Insuficiente para explicar a
taxa
•V redução do raio It do f Uaaeato. estimada eono ex
pi lead» na Seção J- fare compreender • desgaste •*
serrado i necessário considerar a perda de material
do filamento causada pelo inpacto dos Ions do plas
ma ("sputtering'*), o 400 nostra que a «ida dos ft lã
meatus i determinada mais pela densidade do ptasaã
produzido do que peta temperatura de operavão.
A ionizacáo do gás pelos elétrons primários e
•It ido* do catodo i praticanonte o único
processo
de geração de fons. ao passo «no a perda de {ens pa
ra as superfícies de contorno ê o principal aecanls
no de detoalzavâo. O baiana entro e»tes dois prn
censos define o valor da densidade do plasma. Os elè
trens prinárlos penetram ao plasma com energias dã
ordem de eV D , onde V Q é_o potencial da descarga, e
perdem energia em colisões loelástlcas com os áto
mos d* argõnio (limiar de excltaçáo ll.SeV; limiar
de ionizarão I5.6eV). Em baixas pressões, porém, a
maioria dos elétrons priaârios se perde para as pa
redes sem sofrer qualquer colisão inelástica, de a»
do one a população de primários é
aproximadamente
maaeeaergét ica e soa densidade independe da pressão.
Como a taxa de produção de loas é dada por n-n-v-o,
onde u-, n„. v_ e o são. respectivaaente, a denslda
de de atra»»*, .1 densidade tic prisártos, a velocid.i
de destes Kii-trons e a sevd*> tie citotfue para .1 ioni
zacáo, conclui-se que em baixas pressões a densidg
d* d* Ions deve ser aproximadamente proporcional i
pressão, como de fato se observa na Figura 3. o des
vio deste rpsportanento ocorre quando o tempo médio
entre colisões inelâstlcas se torna da ordem do ten
pa de vida medi» das elétrons primários. Uma fração
considerável destes elétrons sofre então uma ou mais
colisões Inelásticas com o gás e a energia média dos
elétrons primários presentes no plasma decresce con
a pressão, o que reduz a capacidade de ionizarão dos
mesmos e U v a à saturarão nostrada na Figura 3. Vm
modelo simples que descreve este balanço entre pro
docão e perda de Ions (Lang 4 kershkovltz, 197B) foi
aplicado ã PQVI. mostrando-se capaz de prever a or
dem de grandeza « o padrão geral de comportamento dã
densidade em termos da pressão e do potencial da des
carga (Figura 9; valores de densidade expressos «5
termos da corrente equivalente da sonda).
A grande diferença de massa entre Ions e ele
trens faz com que o elétron secundário receba na ij
nifacão «ma energia média N , S i 7,5eV para prims
rios de •vSO a 120eV) multo maior do que a transferi
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Fie. 9 - Ccmparnuno ii.>.« v.-l.Tes expericer.C.-;% ile.ien
sidade de plasma vcurrente de sonda) coa valores pr^
vistos por un modelo teórico simples.
da ao Ion. Isto, aliado ã diferença de massas. Cor
na a velocidade dos elétrons multo maior e,
consç
quentemente, também a perda de elétrons para as su
perflcies tende a superar a dos Ions. Para preservar
soa neutralidade, o plasma adquire então um
poten
ciai geralmente positivo em relação ao anodo. A FÍ
gora 4 mostra que isto não ocorre em baixas
prej
soes. o I|IHÍ se deve ã presença dos elétrons
prion
rios. cuja densidade não cal com a pressão, coao o
corre com os Ions, quando V., > 0, o plasma é positl
vo em relação a todas as superfícies de contorno, in
elusive o anodo. de modo que os elétrons com ener
gla E < eVp ficam aprisionados e tendem a predominar
na distribuição eletrônica. Outro fator que afeta es
ta distribuição e principalmente o potencial de pias
ma é a emissão de elétrons secundários das imperil
cies de contorno, que é sensível ao estado de conta
nlnaçáo destas superfícies », por isso, dificulta ã
obtenção de valores reprodutlveis para V .
5. REFERÊNCIAS BIBUOCKÁFICAS

1

•

1 1 t m i n

ESPE, W. Materials of high 'amam technology, volume
!: metal J and metalloids. Oxford, Pergamon, 1966.
FERREIRA, J.I.. fenômenos <v:,'<3tico-iònicos lineares e
não-line are 3 em descarga.- multi-dipolo
na,jneti_

1 1 11

POTENCIAL DA tWCAABA
• • * • 4S V

'•as. Tese de Doutorado em Física de Plasma*. São
José dos Campos. IMPE, ».t. 1986. UNPE-4100-TDL/
?57).
LANG, A.; IIEKSIIKUWiTZ. N. Mnltidipole plasma

density. Journal

of Applied

Physics,

49_(9):'»707-

4710. Sept. 1978.

I

1 *0 * I o

5

*»

SAKD0KAT0, U.K.; FERREIRA, .I.L.; FERREIRA, J.G.;
I.UDW1H, (,.0.; MONTES. A. Propulsor
iônieo
ÍPÍC.V

10»

MKWAO ( S N M l >

Flg. 8 - Densidade de corrente emitida pelos filamen
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