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Abstract

The Quantum Free Electron Laser is modeled through a perturbation approach where the

quantum fluid interacts with an optical wiggler. The dynamics of this interaction is repre-

sented by a set of coupled equations in a three wave interaction scheme. This set of equations

is solved numerically in space and time in two different approaches. The first approach con-

siders the behavior of the solutions in the propagating direction of the modes neglecting any

transverse effects. It is considered that the scattered radiation generated in the wiggler-beam

interaction has a Gaussian longitudinal profile initially and it gets amplified in a linear regime

with an increased width because of the mode instability. After the amplification has grown

sufficiently, the nonlinear regime steps in with the radiation pulse being scattered along the

perturbed beam mode absorbing the energy of the wiggler. In this regime the spatial profile

of the pulse is divided into a train of sub-pulses allocated one behind the other, with the

main pulse, contrary to the linear regime, being compressed throughout the interaction time.

Through the Sine-Gordon equation, these solutions are similar to the three-wave interaction

system that describes the amplification of a laser pulse by Raman scattering in a plasma.

The second approach represents the model in three dimensional space where the transverse

format of the modes are described by the Laguerre-Gauss modes that, by the Orbital An-

gular Momentum (OAM) they carry, obey the matching condition for the conservation of

the total OAM in the system. In the nonlinear regime of this approach, the division into

subpulses together with the compression and amplification of the main pulse of the scattered

radiation is observed. This solution also satisfies the sine-Gordon equation, which includes

a coupling term between the transverse part of the modes, that determines the efficiency of

the energy exchange process.

KeyWords: FEL; Raman Scattering; OAM.
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Resumo

O Laser quântico de elétrons livres é modelado através de uma abordagem perturbativa

de um fluido quântico interagindo com um ondulador ótico, cuja dinâmica resulta em um

conjunto acoplado de equações, que descreve a interação entre três ondas eletromagnéticas.

Este conjunto de equações é resolvido numericamente no espaço e no tempo em duas etapas.

A primeira etapa estuda o comportamento das soluções na direção de propagação dos três

modos, desprezando-se qualquer efeito transversal. Nesse caso, considera-se que a radiação

espalhada, gerada na interação wiggler-feixe, possui um perfil longitudinal Gaussiano. No

ińıcio da interação, devido às instabilidades dos modos, a radiação estimulada amplifica-se e

aumenta a sua largura; o que se denomina regime linear. Após a amplificação ter crescido o

suficiente, surge o regime não linear, em que o pulso de radiação espalhado e o modo do feixe

extraem energia do wiggler. Nesse regime, o perfil espacial do pulso divide-se em um trem de

sub-pulsos alocados um atrás do outro, em que o pulso principal, contrário ao regime linear,

comprime-se durante o tempo de interação. Mostra-se que esse comportamento assemelha-se

a um processo de interação de três ondas, que descreve a amplificação de um pulso laser por

espalhamento Raman em um plasma, que pode ser descrito através da equação de Sine-

Gordon. A segunda etapa apresenta as soluções do modelo nas três dimensões do espaço, em

que os formatos transversais dos modos são descritos pela famı́lia de modos Laguerre-Gauss,

cujo Momentum Angular Orbital (MAO) que carregam obedece à lei de conservação para o

MAO. Nessa etapa, no regime não linear, observa-se a divisão em sub-pulsos junto com a

compressão e amplificação do pulso principal da radiação espalhada. Essa solução também

satisfaz a equação de sine-Gordon, a qual inclui um termo de acoplamento entre as partes

transversais dos modos, o que determina a eficiência do processo de troca de energia.

Palavras-chave: FEL; Espalhamento Raman; MAO.
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1.1 Interação do elétron com o wiggler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Introdução

O laser de elétrons livres, FEL, é uma fonte de luz coerente de alta intensidade e frequência

ajustável, que pode abranger as regiões do espectro eletromagnético não acesśıveis aos lasers

convencionais. Essa carateŕıstica apresentada pelo FEL tem despertado grande interesse dos

centros de pesquisas nos quais se desenvolvem projetos, que buscam explorar as vantagens

dessa fonte de radiação. O laser de elétrons livres levará a novas aplicações tecnológicas,

o que enriquecerá o debate sobre a interação da radiação com a matéria. Entre os vários

laboratórios onde se desenvolvem projetos em lasers de elétrons livres se sobressaem o XFEL

na Europa [1], o LCLS nos EUA [2], e o SACLA no Japão [3], cujo objetivo é operar na

região dos Raios X.

Basicamente, um FEL é a emissão de radiação por um feixe de elétrons relativ́ısticos in-

jetado em um campo magnético periódico, conhecido como ondulador ou wiggler. Devido

à força de Lorentz experimentada pelos elétrons do feixe, que os fazem ondular transver-

salmente, uma radiação incoerente é gerada e focalizada na direção de propagação do feixe.

O acoplamento entre essa radiação espontânea e o movimento ondulatório dos elétrons gera

uma outra onda eletromagnética, cujo potencial associado é chamado de potencial pondero-

motivo, que se propaga no mesmo sentido da radiação e do feixe. Se a velocidade de fase

dessa onda for próxima da velocidade do feixe, surge um processo ressonante levando os

elétrons do feixe a se agruparem no poço de potencial ponderomotivo, fazendo com que a

radiação se amplifique e vá se tornando coerente. O comprimento de onda dessa radiação

estimulada dependerá dos parâmetros de controle que podem ser ajustados, tais como, a

energia do feixe de elétrons, a intensidade do campo magnético e seu peŕıodo.
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10 Introdução.

Figura 1: Espectro tipico para um FEL no regime SASE, em vermelho. Os picos em azul

mostram a sáıda de um FEL operado por uma radiação semente de raios X. [6]

Historicamente, os lasers de elétrons livres de raios X são operados no regime de emissão

espontânea auto-amplificada (SASE), tendo como semente, para gerar a instabilidade, a

própria radiação espontânea produzida pelo feixe [4, 5]. Isso permite uma operação simples,

embora a coerência temporal seja afetada pelo ruido aleatório natural do feixe de elétrons. O

que resulta em um pulso temporal de picos não uniformes, como representado em vermelho

na Figura 1. Devido a essa situação, surge como opção operar o FEL através de uma ra-

diação semente, Self-Seeding FEL, que pode gerar a instabilidade e conseguir acoplar-se com

a radiação estimulada, mitigando os picos aleatórios, como observados, em azul, na Figura

1. Entretanto, a produção de radiação semente está limitada à faixa dos raios X suaves.

Embora a primeira descrição de um FEL seja baseada numa abordagem quântica [7], o FEL

é tratado ainda como um dispositivo clássico [8, 9], já que os diversos modelos que descrevem

um FEL no regime quântico [10, 11, 12, 13] estão longe de serem validados pelos experimen-

tos atuais. Entretanto, a abordagem quântica não pode ser de fato desconsiderada, visto

que a compreensão do espectro de emissão espontânea de um FEL requer que a luz seja

tratada por sua própria natureza quântica, o que permite fazer estat́ıstica de fótons para se

determinar a qualidade da radiação gerada.



Introdução. 11

Uma das limitações técnicas do FEL é construir onduladores ou wigglers com peŕıodos

abaixo dos cent́ımetros de comprimento, o que é fundamental para se conseguir emissão na

faixa dos raios X, com o uso feixes de elétrons de baixa energia. Nesse sentido, a ideia de

substituir o ondulador magnetostático por um ondulador ótico [14], no qual o feixe ondule

através de um laser de peŕıodo menor que cent́ımetros, abre uma alternativa para se obter

dispositivos FEL com tamanhos menores que os atuais, já que o ganho máximo da radiação

é atingido após a propagação em muitos peŕıodos do ondulador.

A produção de radiação viśıvel durante a interação de um wiggler eletromagnético com

um feixe de baixa energia foi analisada na Ref. [15]. Usando um modelo de fluido, A.

Serbeto et al. [16] e L. F. Monteiro et al. [17] desenvolveram um conjunto de equações

não lineares para um plasma quântico que descreve o FEL quântico operando no regime

Raman. Nesse modelo, um conjunto de equações não lineares foi obtido ao considerar-se

um ondulador(wiggler) ótico que se propaga na direção contrária a radiação espalhada e ao

modo de plasma, resultando num processo de interação de três ondas. No trabalho citado,

o feixe de elétrons foi descrito através de uma função de onda no limite quase clássico da

mecânica quântica que requer, como estudado nas Refs. [18, 19], uma descrição quântica

completa no limite, quando a energia de recuo do fóton se compara com a energia do feixe,

i.e, ~ωs/(γ0mec
2) ≈ ~ks/(γ0mec) = ∆ωs/ωs > 1, onde ∆ωs/ωs representa o defasamento

da frequência no referencial do laboratório. No entanto, o modelo de fluido só pode descr-

ever a emissão de um FEL na faixa dos raios UV duros e os raios X suaves operado por

um feixe de elétrons relativ́ıstico de energia moderada. Apesar dos bons resultados que os

modelos uni-dimensionais desenvolvidos para um FEL apresentam, é indispensável retratar o

comportamento transversal da radiação estimulada. Para isso, faz-se necessário uma análise

tridimensional do processo.

Atualmente, existe um interesse crescente por desenvolver fontes de luz com perfis de in-

tensidade em formato de donut e fases helicoidais, cujo potencial tecnológico é grande. Esse

tipo de laser é descrito por funções transversais conhecidas por modos de Laguerre-Gauss

(LG), em que cada um deles possui, na sua parte azimutal, a quantidade de Momento An-
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gular Orbital (MAO) que carrega. Um dos mecanismos para produzir luz viśıvel com MAO

baseia-se no uso de lâminas de fase espiraladas ou hologramas gerados por computador. No

SLAC FEL, foi gerado um feixe de alto brilho de raios X com MAO [20]. No FERMI FEL,

um donut de luz intensa, no Ultra-Violeta extremo, foi obtido usando um ondulador heli-

coidal e lâminas de onda espiraladas [21].

Nesta tese, usando-se o modelo da hidrodinâmica quântica, a dinâmica de um FEL oper-

ado por uma radiação semente e um wiggler ótico é descrita através da interação paramétrica

entre três ondas: wiggler ótico, onda semente e onda de cargas espaciais(perturbação na den-

sidade do feixe). Este modelo de três ondas é resolvido numericamente no espaço e no tempo,

para se obter as propriedades longitudinais e transversais para os modos LG.

O caṕıtulo 1 é dedicado a uma breve discussão da abordagem clássica do FEL e a sua

dinâmica. No caṕıtulo 2, após uma resenha sobre os modelos quânticos do FEL, as equações

da hidrodinâmica quântica são desenvolvidas partindo-se de um sistema Schrödinger-Poisson.

O caṕıtulo 3 desenvolve um estudo clássico do comportamento da radiação eletromagnética

no vácuo, em que a equação paraxial da onda, que descreve a dinâmica dos pulsos Gaussianos

e dos modos LG, é obtida. No caṕıtulo 4, as equações hidrodinâmicas e da radiação são

perturbadas para se obter um conjunto de equações acopladas, que descreve a interação

entre três modos eletromagnéticos. No caṕıtulo 5, os resultados da solução longitudinal

do conjunto acoplado são apresentados. Finalmente, no caṕıtulo 6 são obtidas as soluções

transversais e longitudinais para as duas configurações iniciais.



Caṕıtulo 1

Descrição Clássica de um Free

Electron Laser

Quando um campo eletromagnético uniforme ou periódico age sobre a trajetória do elétron,

ocorre um dos fenômenos mais intrigantes e belos da natureza, a emissão de radiação eletro-

magnética ou luz. Isso levou a numerosas aplicações na tecnologia de produção de luz, como

por exemplo a radiação de Cherenkov [22, 23], e o Maser de radiação śıncrotron [24]. Em

particular, o Free Electron Laser é um dos dispositivos atuais na produção de radiação eletro-

magnética coerente. Esse é formado por um feixe de elétrons relativ́ıstico, que se propaga

através um arranjo de magnetos, conhecido como ondulador ou wiggler, cuja polaridade é

periodicamente alternada, λu, de modo que o campo magnético gerado seja transversal ao

movimento do feixe. A inversão da polaridade dos magnetos pode ser feita ao longo da

Figura 1.1: Esquema de um FEL com um wiggler planar

13



14 CAPÍTULO 1. DESCRIÇÃO CLÁSSICA DE UM FREE ELECTRON LASER

direção de propagação do feixe, fazendo com que o movimento do feixe seja realizado sobre

um único plano, distinguido como ondulador ou wiggler planar, como se mostra no esquema

da Figura 1. Outro tipo de ondulador também usado é o helicoidal, em que a alternação dos

magnetos é feita em torno do eixo de propagação do feixe de elétrons.

1.1 Interação do elétron com o wiggler

Para determinar as principais carateŕısticas do mecanismo da emissão do FEL, descreveremos

a dinâmica de um elétron se propagando na direção ẑem um wiggler planar, cujo campo

magnético, apontando no eixo y, varia ao longo da direção eixo z, de acordo com

By(x = 0, y = 0, z) = B0 cos(kuz), (1.1)

onde B0 é a intensidade do campo magnético no centro do wiggler, ku = 2π/λu e λu o seu

peŕıodo. Com o espaço vazio ao longo do eixo de propagação do feixe, isto é, na ausência de

cargas e correntes elétricas, as equações de Maxwell para o campo magnetostático requerem

que ~∇ · ~B = 0, e ~∇ × ~B = 0. Desta forma, expressando o campo magnético em termos de

um potencial escalar ~B = ~∇ΦM , que satisfaz a equação de Laplace, dada por:

∇2ΦM = 0, (1.2)

tem como solução, que obedece a condição (1.1):

ΦM = −B0

ky
cosh(kxx) sinh(kyy) cos(kuz), (1.3)

a qual para satisfazer a equação Laplace deve-se cumprir que k2
x + k2

y = k2
u, o que expressa

a relação direta da oscilação longitudinal do campo.

Habitualmente, o formalismo hamiltoniano é usado para descrever a dinâmica dos elétrons

no interior do wiggler. Porém, devido a alta energia do feixe relativ́ıstico de elétrons, (γe �

1), no ińıcio da interação, pode-se considerar o hamiltoniano do sistema como independente

do tempo, visto que a interação é maior com o campo magnético do wiggler do que com o

campo eletromagnético da radiação produzida. Assim, as componentes da força de Lorentz,

que atua sobre os elétrons do feixe relativ́ıstico, são dadas por:

meγeẍ = −eB0 cos kuz(t) ż (1.4)

meγez̈ = −eB0 cos kuz(t) ẋ (1.5)
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Integrando a Eq. (1.4) no tempo, com a condição inicial x(0) = 0, obtemos:

ẋ(t) = − eB0

meku

1

γe
sin(kuz). (1.6)

Assim, a velocidade longitudinal do elétron é obtida através do fator de Lorentz, γ2 =

(1− β2
z − β2

x)
−1, resultando em

βz = β

√
1−

(
eB0

mecku

)2
1

γ2β2
sin2(kuz) (1.7)

A expressão em parênteses é dada por

K =
eB0

mecku
, (1.8)

o que caracteriza a ação do arranjo de magnetos sobre o movimento transversal dos elétrons.

Para um feixe de elétrons ultra relativ́ıstico, γe � 1, o ângulo de deflexão do elétron é

definido por ẋ/ż ≈ K/βγ, que permite a comparação com o ângulo de abertura da ra-

diação śıncrotron, dado por 1/βγ, coincidindo ambos para K = 1. Portanto, um dispositivo

magnético com K ≤ 1 é chamado de ondulador ou, ao contrário, de wiggler. Porém, essa

distinção para um FEL não é muito relevante, pois a radiação produzida é altamente coli-

mada, tal que o produto K/βγ é pequeno. Expandindo o radical da Eq. (1.7) até primeira

ordem em 1/γ2, obtemos:

βz ≈ β

(
1− K2

4γ2β2
+

K2

4γ2β2
cos(2kuz)

)
(1.9)

Assim, a velocidade média do elétron é dada por

β̄ = β

(
1− K2

4γ2β2

)
, (1.10)

o que evidencia a diminuição da velocidade longitudinal devido ao movimento transversal

adquirido, levando a um atraso do elétron (”slippage”), enquanto oscila durante o peŕıodo,

λu, do wiggler , que é dado por

λslippage =
λu
2γ2

(
1 +

K2

2

)
. (1.11)

Devido a esse comprimento de atraso, o elétron, ao interagir com um pulso de luz ou com

sua própria radiação, definirá uma condição importante de ressonância, como apresentado a

seguir.
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1.2 Produção da radiação espontânea

Nesta seção, estudaremos as propriedades da radiação incoerente, emitida pelo feixe de

elétrons quando se acopla ou não com uma radiação semente na entrada do wiggler. For-

malmente, conhecendo-se a trajetória do elétron, os campos eletromagnéticos associados a

radiação espontânea podem ser determinados através dos potenciais de Lienard-Wiechert

[25]. Entretanto, isso resulta em uma abordagem complicada para os fins desta tese. Uma

alternativa, comumente usada na literatura sobre a teoria dos FEL, é o uso da dualidade

onda-part́ıcula da luz que, através do efeito Doppler relativ́ıstico, deduz-se o comprimento

de onda da emissão, no referencial do laboratório [26, 27]. Para isso, no referencial em que o

elétron está em repouso, esse enxerga o campo do wiggler como uma onda eletromagnética,

que se propaga no sentido −ẑ, com comprimento de onda λ′u = λu/γ̄, devido à contração

de Lorentz. Neste referencial, o elétron emite uma radiação, λ′s = λ′u, que, ao retornar

para o referencial do laboratório, ganha um fator λs = 1/2γ̄λ′s. Visto que a velocidade

perpendicular média é dada por ¯̇x/c = K2/2γ, obtemos que,

γ̄ =
γ√

1 + K2

2

, (1.12)

o que leva, portanto, a obter no laboratório um comprimento de onda para a radiação

emitida, dada por

λs =
λu
2γ2

(
1 +

K2

2

)
. (1.13)

Como podemos notar, esta equação coincide com a Eq. (1.11) para o atraso do elétron,

evidenciando que, na ressonância, os elétrons e a radiação estarão em fase, permitindo a

troca de energia entre ambos. Essa relação pode ser generalizada caso a emissão seja feita

em um ângulo pequeno θ sobre o eixo de propagação,

λs =
λu
2γ2

(
1 +

K2

2
+ γ2θ

)
, (1.14)

assim, os elétrons emitem luz em faixas de energia menor nas direções fora do eixo de

propagação. É importante destacar que o elétron, ao atravessar Nu peŕıodos do wiggler,

acumula Nu peŕıodos de radiação. Portanto, o espetro de potência de radiação espontânea
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acumulada pode ser expressado por

P (ω) =

(∫ ∞
−∞

E(t) eiωtdt

)2

=

(∫ πNu/ωr

−πNu/ωr

E0e
iωrt eiωtdt

)2

=
4π2N2

uE
2
0

ω2
r

sinc2

(
πNu(ω + ωr)

ωr

)
,

(1.15)

onde ωr é a frequência de onda ressonante para um dado valor de energia γ do elétron. A

figura 1.15 mostra o perfil de intensidade da radiação espontânea emitida por um elétron

após Nu peŕıodos do wiggler.

Figura 1.2: Espetro da radiação espontânea descrito pela Eq. (1.15)

1.3 Interação do feixe de elétrons com a radiação

1.3.1 Regime de baixo ganho

Uma vez realizada a emissão espontânea dos elétrons ao atravessar o wiggler, a distribuição

de elétron do feixe torna-se importante, pois a radiação aumenta seu grau de coerência,

à medida que vai se amplificando. Isso faz com que as equações deduzidas anteriormente

precisem ser modificadas, devido ao acoplamento com a própria radiação emitida, e com os

efeitos coletivos que começam a tomar conta das part́ıculas dentro do feixe, na medida que

a radiação cresce.

Para começar, vamos deduzir as propriedades básicas de um FEL quando a amplificação

da radiação é pequena e, portanto, a energia total do feixe se mantém aproximadamente
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constante em uma passagem no wiggler, o que é conhecido como regime de baixo ganho do

FEL. É importante mencionar que existem efeitos dependentes da largura finita transversal

e longitudinal da radiação ressonante que estimula a amplificação, levando à alteração da

modulação do feixe de elétrons [28]. Nesse regime, o campo da radiação gerado é ainda fraco,

levando a trajetória do elétron do feixe ser apenas influenciada pelo campo do wiggler, como

dado na Eq. (1.6), de modo que a transferência de energia do campo da radiação para o

elétron é dada por
dγ

dt
=

e

mec2
~E · ~v. (1.16)

Esta relação mostra que a variação da energia do elétron é devida ao acoplamento do movi-

mento transversal, imprimido pelo wiggler com o campo da radiação que depende da fase

relativa entre ambos. Assim, o elétron ganhará energia se ~E e ~v são paralelos ou cederá

energia para a radiação se forem anti-paralelos. Consideremos o caso mais simples, em que a

largura longitudinal e transversal é muito maior que o feixe, de tal forma que aproximação de

onda plana seja válida. Então, considerando uma onda plana polarizada longitudinalmente

sobre o eixo x, temos

~E(t, z) = ~E0e
i(ksz−ωst+φ0), (1.17)

onde φ0 é a fase de entrada da onda semente. Assim, a troca de energia entre os elétrons e

a radiação é dada por:

mec
2dγ

dt
= evxEx = −eE0K

γ
{cos[(ks− ku)z−ωst+ψ0] + cos[(ks + ku)z−ωst+ψ0]}, (1.18)

onde é posśıvel visualizar a fase relativa entre o elétron e a radiação, conhecida como fase

ponderomotiva, dada por:

θ = (ks + ku)z − ωst̄, (1.19)

a qual é definida sobre o intervalo de tempo em que o elétron viaja com a velocidade média

dada por (1.10), ao percorrer um peŕıodo do wiggler, t̄ =
∫
dz/v̄z. A variação dessa fase é

dθ

dz
= ku − ks

(
1 +K2/2

2γ2

)
, (1.20)

a qual tem um valor constante, quando γ = γR, que corresponde à energia de ressonância.

Definindo o parâmetro de energia relativa como η ≡ (γ − γR)/γR, a variação de primeira

ordem na fase é
dθ

dz
= 2kuη (1.21)
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Isso mostra que a mudança na fase ponderomotiva é proporcional à fração do desvio de

energia. Redefinindo a Eq. (1.18), em termos da variável η, e mantendo unicamente os

termos de variação lenta, obtemos

dη

dz
=

eK

2γ2
0mec2

E0 cos(θ + ψ0) (1.22)

Estas duas equações determinam a transferência de energia do feixe para a radiação ou

vice-versa e são similares às equações que descrevem a dinâmica de um pêndulo. As curvas

no espaço de fase (θ+ Ψ0, η) são representadas na Figura 1.3, na qual podem ser observadas

as trajetórias estáveis, que são delimitadas por separatrizes e fechadas ao redor dos pontos

(2nπ, 0). Na figura, vemos que o elétron, ou um arranjo cont́ınuo de elétrons, perde, em

meio ciclo, energia para a radiação, enquanto ganha energia no outro meio ciclo; tendo um

ganho ĺıquido nulo. Estas trajetórias delimitadas por uma curva separatriz pertencem ao

chamado loop ponderomotivo. Fora desse loop, as trajetórias não são mais fechadas, em

que um elétron age como um pêndulo balançando sobre o topo. Ao contrário do ganho nulo

de energia, onde os elétrons são injetados na ressonância γR, é posśıvel que alguns elétrons

percorram órbitas abertas, se a energia de injeção for superior à energia de ressonância. Isso

faz com que em um peŕıodo de oscilação, a maioria deles tenha uma velocidade de fase menor

que a inicial, resultando numa perda ĺıquida de energia cinética do feixe para a energia do

campo de radiação, amplificando-o. Finalmente, o regime de baixo ganho do FEL pode se

resumir no teorema de Madey [30], dado por:

G ∝ − d

dη̄

sin2(η̄)

η̄2
(1.23)

Figura 1.3: Trajetórias em (θ ≡ θ + ψ0, η) descritas pela equações do pêndulo. Figura

referente a Ref. [29] com fins ilustrativos



20 CAPÍTULO 1. DESCRIÇÃO CLÁSSICA DE UM FREE ELECTRON LASER

segundo o qual, a curva de ganho da radiação é a derivada negativa do perfil da curva da

intensidade da emissão espontânea da Eq. (1.15), sendo η̄ = 2πNuη [31]. No final de um

peŕıodo de interação, quando o ganho do FEL é positivo, é posśıvel observar o agrupamento

de elétrons sobre um determinado valor da fase ponderomotiva, conhecido por ”bunching”,

que determina a etapa posterior do ganho do FEL. Nessa etapa, o crescimento da radiação é

exponencial e sua descrição não é mais através de emissores independentes; sendo necessário

levar em conta a interação coletiva do feixe com a radiação. Esse fenômeno é denominado

na literatura como regime de alto ganho do FEL, que discutiremos a seguir.

1.3.2 Regime de alto ganho

Atualmente, existem diferentes experimentos que conseguem operar o FEL no regime de

alto ganho, para isso é usado um arranjo comprimido de magnetos para um único passo

da radiação. Tais experimentos são conhecidos como single pass FEL [12, 32, 33, 34, 35,

36]. Nesse regime, é obrigatório o uso de uma teoria de muitos elétrons interagindo auto-

consistentemente com a radiação. Assim, o regime Compton do FEL surge para feixes de

elétrons com baixas densidades. De modo que o potencial devido à separação de carga é

despreźıvel quando comparado com o potencial ponderomotivo. Já para altas densidades,

onde a separação de carga não é mais despreźıvel, o regime de operação do FEL é distinguido

como regime Raman.

Uma análise detalhada do regime de alto ganho pode ser encontrada nas Refs. [35, 37],

cuja primeira evidência experimental foi mostrada no final dos anos de 1970 [38]. Anos

depois, usando um modelo unidimensional, Bonifacio, Pellegrini e Narducci [12] introduziram

um parâmetro que deu inicio a vários desenvolvimentos teóricos da área, que ficou conhecido

como parâmetro BPN, definido por

ρ ≡ 1

2γR

[
Ip
IA

(
K

kuσr

)2
]1/3

, (1.24)

Este parâmetro define o acoplamento entre o feixe e a radiação, onde Ip é a corrente

máxima do feixe de elétrons, IA = mec
3/e ≈ 17kA é a corrente de Alfven e σr é a largura

transversal do feixe. A equação que descreve o ganho exponencial da radiação é dada pelo
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acoplamento da corrente transversal de elétrons, na equação de onda de Maxwell, em termos

do potencial vetor, a saber(
∂

∂t
+

∂

∂z

)
As ∝

1

Ne

Ne∑
j=1

e−iθj = 〈eiθ〉 (1.25)

onde As é o potencial vetor da radiação emitida, θj é a fase de cada elétron dentro do loop

ponderomotivo e Ne é o numero total de elétrons. O termo do lado direito da Eq. (1.25)

determina completamente o comportamento da radiação, o que se conhece como fator de

bunching b ≡ 〈eiθ〉. Assim, para uma distribuição homogênea o fator de bunching b = 0,

enquanto para uma distribuição sobre uma fase fixa tem o valor b = 1.

A Figura 1.4 mostra a evolução espacial da radiação e o fator de bunching para um

determinado tempo, onde a radiação cresce junto com o bunching até atingir o primeiro

máximo, na posição z̄ ≈ 13. A partir dáı, a radiação e o bunching, sem ultrapassar o primeiro

máximo, oscilam juntos, um acompanhando o crescimento do outro. Como resultado da

saturação, os elétrons se acumulam nas bordas do loop ponderomotivo (π, 3π, ...), o que

recebe o nome de micro-bunching [39]. Assim, até atingir a saturação, a intensidade da

Figura 1.4: Evolução da radiação (linha sólida) e o fator de bunching (linha pontilhada)

para um tempo fixo. Figura dada em Ref. [37] com fins ilustrativos

radiação cresce exponencialmente, de modo que o comprimento de ganho é dado por

LG ≡
λu

4πρ
. (1.26)
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Os dois regimes de operação do FEL, discutidos anteriormente, partem da premissa de

que o atraso dos elétrons, descrito em (1.11), em relação à radiação, é despreźıvel. Isto é,

o wiggler não é suficientemente longo para que as diferenças entre a velocidade do feixe e

da radiação sejam relevantes; o que leva a feixe de elétrons a evoluir identicamente. Por

outro lado, o atraso pode ser relevante, ao se levar em consideração que um feixe real é

formado por pacotes com duração temporal (espacial) finita, conhecida como tamanho de

agrupamento, ”bunch lenght”, `b. Assim, se o atraso não pode ser mais desprezado, surge

o regime ”superradiante” de alto ganho [27, 40, 41], em que os picos de radiação, oriundos

da emissão em fase dos elétrons, têm intensidade proporcional ao quadrado da densidade de

part́ıculas, n2.

O regime superradiante é posśıvel, haja vista que, na borda da frente do pulso de elétrons,

aparece uma região de comprimento Nuλs, conhecida como região de atraso ou comprimento

de cooperação, na qual os elétrons vão irradiar sem serem afetados pela radiação produzida

por outros elétrons da parte de trás. Esse regime é caracterizado pela aparição de picos

consecutivos, cujo máximo aloca-se na parte da frente e diminuindo rapidamente até a parte

de trás de cada pulso, visto que a radiação atravessa vários loops ponderomotivos. Em geral,

para um pulso de elétrons longo, os picos superradiantes aparecem justapostos com o perfil

do regime estacionário. Esse tipo de comportamento é também observado em FEL que não

operam com radiação semente inicial. Eles aproveitam o fato de que os elétrons, ao entrar

no wiggler, se distribuem de maneira aleatória, gerando por si mesmo uma radiação que é

amplificada durante a interação. Esse tipo de operação é conhecido como FEL de emissão

espontânea auto-amplificada (SASE-FEL).



Caṕıtulo 2

Modelo Quântico de um FEL: Modelo

de Fluido

A descrição para o funcionamento do FEL apresentada no caṕıtulo anterior foi desenvolvida

através de uma abordagem clássica. No entanto, foi John M. J. Madey em 1971 quem deduziu

o mecanismo do FEL usando uma abordagem quântica e que, apoiado pelo espalhamento

Compton estimulado em astrof́ısica [42], descreveu a emissão estimulada no processo de

inversão de população entre os estados quânticos do feixe de elétrons. Curiosamente, o

resultados por ele apresentados não continham a constante de Planck ~, sugerindo a natureza

clássica do FEL. Foi somente em 1976 que, através de métodos próprios da mecânica e

eletrodinâmica clássica, o mecanismo de ganho do FEL foi explicado. Por um lado estava

Hopf et al. [43] recorrendo à função de distribuição clássica dos elétrons; e por outro,

William Colson [44] que, levando em conta o movimento de cada elétron, obteve as equações

do pendulo para um FEL, como foi tratado no capitulo anterior.

No entanto, além da descrição clássica para o comportamento do FEL, parece lógico pensar

que os efeitos quânticos, por mı́nimos que eles sejam, tenham sua contribuição à dinâmica do

FEL, que seriam relevantes em circunstâncias extremas. Considerando que, para um estudo

estat́ıstico dos fótons emitidos, é necessária uma descrição quântica da radiação [13, 45],

a partir de 1980 vários modelos quânticos [46, 47, 48] foram propostos para verificar o

surgimento do limite clássico do FEL a partir de uma descrição quântica. Partindo destes

modelos, o regime quântico do FEL pode ser definido através da analogia com o espalhamento

23
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Compton, isto é, um elétron aniquila um fóton do campo do wiggler, recua pelo momentum

ganho, e emite um outro fóton na direção de propagação do laser, o que acarreta uma nova

perda de momentum. A perda de momentum por cada espalhamento é definida por um

valor fixo de recuo, que levará a mudanças discretas do mesmo. No entanto, atualmente, nos

FEL’s em operação, a discretização do recuo dos elétrons é ainda despreźıvel, levando-os a

percorrer trajetórias clássicas [43, 50, 49].

A transição do regime clássico para o quântico é controlada pelo parâmetro quântico do FEL

[51]

ρ̄ = ρ
mecγr
~ks

, (2.1)

que representa a razão entre a largura de momentum do feixe em relação ao momentum

do fóton emitido. Assim, por exemplo, um SASE-FEL [52], para ρ̄ � 1, opera no regime

multi-fotônico clássico cujo espetro de emissão é comprido e caótico. Enquanto no regime

quântico, ρ̄ ≤ 1, cada elétron emite um único fóton, o que reduz o espetro a uma única linha

de largura limitada à duração do feixe de elétrons [53]. Apesar da implementação experimen-

tal de um FEL quântico ainda estar longe, espera-se que as propriedades da radiação, tais

como uma largura de linha menor e coerência temporal, sejam melhoradas em comparação

com os FEL’s convencionais [54].

Os modelos quânticos para o FEL são maioritariamente baseados no formalismo Hamilto-

niano através das equações de evolução de Heisenberg [10, 11, 12, 13], onde os elétrons são

tratados por operadores correspondentes às variáveis do espaço de fase (r, p) no aclamado

referencial de Bambini-Renieri [55], no qual os efeitos relativ́ısticos são despreźıveis enquanto

que a radiação é descrita através de operadores mono-modo de criação e aniquilação. Uma

abordagem Hamiltoniana no referencial do laboratório, por meio da eletrodinâmica quântica

relativ́ıstica, é feita na Ref. [56] usando técnicas perturbativas desenvolvidas na Ref. [57].

Já Smetanim et al [58, 59], analisaram o comportamento de um FEL como um sistema de

dois ńıveis, usando um enfoque semi-clássico, onde a radiação é tratada classicamente e a

função de onda dos elétrons satisfaz a equação de Klein-Gordon.

Recentemente, a partir do parâmetro ρ̄ para a distinção do regime quântico do clássico,

foi proposto nas Ref. [43, 32] uma teoria semi-clássica de muitos elétrons cujas equações

de Heisenberg são resolvidas usando o método de variáveis coletivas [33], resultando numa
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dinâmica efetiva de dois ńıveis para a transição dos elétrons no feixe. Este comportamento

é discutido nas Refs. [60, 61, 62] à luz da segunda quantização. Em uma outra direção,

a partir das equações dinâmicas do FEL quântico, Peter Kling et al. [64, 63] determinam

quando as trocas no cont́ınuo do momentum dos elétrons são reduzidas a transições entre dois

ńıveis discretos, introduzindo dois novos requerimentos para atingir o regime quântico: (i)

α = aw
√
reneλ

5/2
w /(32

√
πγ3

eλ
3/2
C )� 1 onde re ≡ e2/(4πε0mec

2) é o raio clássico do elétron, e

λc ≡ h/mc é o comprimento de Compton e (ii) ∆γe/γe < 4γeλC/λw, onde ∆γe/γe é a largura

relativa do feixe.

Alternativamente ao modelos quânticos citados até aqui, foi proposto por Serbeto et al. [74]

uma modelagem semi-clássica a partir da função de Wigner, obtendo a relação de dispersão

do FEL quântico. Já nas Refs. [17, 65, 66] a função de onda dos elétrons obedece a equação

de Klein-Gordon acoplada à campos de radiação clássicos.

Por outro lado, foi sugerido nas Refs. [14] que para a realização de um SASE-FEL quântico

é necessária a implementação de um wiggler ótico que permita que o peŕıodo da ondulação

seja milhares de vezes menor em comparação ao FEL convencional, e cuja radiação emita no

comprimento λs = λu/(4γ
2
e ). No entanto, a implementação experimental de um laser wiggler

FEL requer um trabalho rigoroso a respeito das condições apropriadas do feixe de elétrons

e os parâmetros do laser, tais como é discutido na Ref. [53].

Finalmente, nesta tese usaremos o modelo de uma função de onda macroscópica para um

feixe interagindo com um wiggler ótico, a qual satisfaz uma equação tipo Schrödinger como

proposto na Ref. [16], e cuja dinâmica foi deduzida por L. Monteiro et al. [17] em um con-

junto acoplado de três ondas que descrevem a evolução da densidade perturbada do feixe, a

amplitude da radiação emitida e a amplitude do wiggler ótico.

2.1 O nosso modelo

Uma alternativa conveniente e elegante na hora de encontrar valores médios de operadores em

um sistema quântico de muitas part́ıculas é através do operador densidade, ρ̂(t) [67, 68] que

leva em conta os estados quânticos, |Ψ(t)〉, descritos pela superposição coerente de muitos

outros estados, dando origem não só à interferência quântica, como também as incertezas

clássicas devidas aos erros na preparação experimental de cada estado representadas por
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misturas estat́ısticas. A dinâmica do operador densidade é definida pela equação de von

Neumann [68]

i~
d

dt
ρ̂(t) =

[
Ĥ, ρ̂(t)

]
(2.2)

a qual corresponde basicamente à extensão da equação dinâmica de Schrödinger levada à

forma do operador densidade. Existem várias formas de representar os elementos matrici-

ais do operador densidade que são distinguidas como funções de quase-probabilidade, por

exemplo, a função P de Glauber-Sudarshan [69] e a função Q de Humisi-Kano [70]. Uma

outra representação é a função de quase-probabilidade de Wigner descrita através dos oper-

adores de variável cont́ınua da posição e do momentum [71, 67, 72] que esta relacionada com

a função de distribuição clássica no espaço de fase, mas com a carateŕıstica de apresentar

valores negativos de probabilidade [67]. Portanto, a equação de Liouville quântica é obtida

a partir da Eq. (2.2) que junto com a Hamiltoniana do FEL no regime clássico ( ρ̄ � 1),

como discutido nas Refs. [51, 52, 73, 74], se reduz à equação de Vlasov.

No entanto, a descrição cinética de um sistema quântico possui certas desvantagens, por

exemplo, sua forma integro-diferencial é não local, e seu tratamento numérico requer a dis-

cretização do espaço de fase completo, ao tempo que fornece informação não relevante. Por-

tanto, com as dificuldades técnicas mencionadas, podemos optar por um enfoque macroscópico

mais simples que consiga reproduzir as principais carateŕısticas do FEL quântico sem pre-

tender extrair a informação completa fornecida pelo modelo cinético.

Um enfoque semi-clássico amplamente usado na descrição teórica de sistemas quânticos é a

hidrodinâmica quântica, que é um método geral aplicado a sistemas quânticos descritos por

estados puros ou misturas estat́ısticas. As equações que governam a hidrodinâmica quântica

são usualmente obtidas através dos momentos da função de Wigner, em analogia com os

momentos da função de distribuição clássica, as quais fornecem a lei de conservação do nu-

mero de part́ıculas, momentum e energia em termos de variáveis macroscópicas. Desde o

trabalho de Madelung [75], várias versões da hidrodinâmica quântica tem sido desenvolvi-

das e aplicadas a sistemas bosônicos e fermiônicos, tais como o estudo da dinâmica de um

gás quântico de elétrons em metais e filmes finos [76], tunelamento em semicondutores [77],

plasmônica [78], plasmas astrof́ısicos densos [79]. Desta maneira, tal como mostrado na ref.

[80], a dinâmica de um sistema pode ser reduzida a um sistema acoplado Schrödinger-Poisson
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através das equações hidrodinâmicas que surgem a partir de um sistema Wigner-Poisson.

Neste caṕıtulo deduziremos um sistema Schrödinger-Poisson para um feixe de elétrons, desde

que a energia e o momentum do elétron variem lentamente, onde se usa a interpretação de

Madelung para a função de onda do sistema que leva ao conjunto de equações hidrodinâmicas

para o FEL.

2.2 O sistema Schrödinger-Poisson

Os cálculos que vão ser apresentados nesta seção são baseados na ideia desenvolvida na

Refs. [81] que introduziram o modelo hidrodinâmico para um FEL. Consideremos a energia

relativ́ıstica de um elétron livre que é perturbado por um campo eletromagnético cuja energia

é dada pela Hamiltoniana

E =
√
~π2c2 +m2

ec
4 − eφ(~r, t), (2.3)

onde φ é o potencial elétrico da radiação e ~π é o momento cinético da part́ıcula que se

relaciona com o momentum conjugado ~p da seguinte maneira

~π = ~p+ e ~A = meγ~v, (2.4)

Através da quantização feita na ótica geométrica, o momentum e energia são

~π = ~π0 − i~∇, E = E0 + i~∂t, (2.5)

onde ~π0, E0 representam, respetivamente, o momentum e a energia da part́ıcula livre. In-

serindo esta aproximação na Eq. 2.3 obtemos

E0 + i~∂t =
√
m2
ec

4 + (~π0 − i~∇)2c2 − eφ (2.6)

Supondo que a energia do elétron é muito maior à energia adquirida dentro do campo EM,

podemos fatorar os termos dentro da raiz até primeira ordem, temos:

E0 + i~∂t = E0

(
1− 2i~c2

2E2
0

~π0 · ∇ −
~2c2

2E2
0

∇2

)
− eφ (2.7)

Ao aplicarmos este operador à função de onda do elétron ψ, a qual corresponde à função de

onda de um único elétron, obtemos:

i~∂tψ = −i~c
2

E0

~π0 · ∇ψ −
~2c2

2E0

∇2ψ − eφψ (2.8)
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Para que ψ descreva o conjunto de todos os elétrons, precisa-se, que os elétrons estejam com-

pletamente descorrelacionados um do outro de tal modo que a função de onda do sistema

possa ser escrita como um produto de funções de uma única part́ıcula, ou também conhecido

como produto de Hartree. No entanto, mesmo que o Hamiltoniano do sistema só possua

termos de interação com a radiação, existe o fato de que os elétrons são férmions o que leva

a sua função de onda a ser anti-simétrica, cujo produto deve ser modificado por um determi-

nante de Slater que segure o Principio de Exclusão de Pauli. Para nossa sorte, Bonifacio et

al. [82], mostraram que, para valores razoáveis dos parâmetros do feixe, o caráter fermiônico

dos elétrons é despreźıvel sempre que os pacotes de onda destes não se sobreponham, dando

validez à Eq. (2.8).

2.3 A interpretação de Madelung

Nos ińıcios do desenvolvimento da mecânica quântica, Madelung propôs que o problema da

equação de Schrödinger para uma part́ıcula sem spin podia ser transformado na forma de

equações hidrodinâmicas. Esta foi a precursora da mecânica Bohmiana, que é uma teoria

baseada na interpretação causal em termos de variáveis ocultas [83, 84], também conhecida

como teoria de de Broglie-Bohm devido à ideia de onda piloto proposta por L. de Broglie e

levada a frente por Bohm.

Portanto, de acordo com as ideias de Madelung e Bohm, a função de onda de uma part́ıcula

que descreve todo o feixe é dada por

ψ(~r.t) = A(~r, t) exp

[
i S(~r, t)

~

]
, (2.9)

onde A(~r, t) é um número real que representa a amplitude, e S(~r, t) a fase real. Ao substituir

este ansatz na Eq. (2.8) obtém-se

i∂tA−
A

~
∂tS + i

c2

E0

~π0 · ∇A−
c2

E0~
A~π0 · ∇S +

~c2

2E0

∇2A+

+ i
c2

E0

∇A · ∇S + i
c2

2E0

A∇2S − c2

2E0~
A(∇S)2 = − e

~
φA (2.10)

Coletando os termos imaginários e multiplicando por A obtemos

∂A2

∂t
+
c2

E0

~π0 · ∇A2 +
c2

E0

∇ · (A2∇S) = 0, (2.11)
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onde foi usada a relação ∇ · (A2∇S)/2 = A∇A∇S + A2∇2S/2.

Para os termos reais, ao dividir por A e aplicar o gradiente ∇, obtem-se que

∂∇S
∂t

+
c2

E0

~π0 · ∇2S = e∇φ− c2

2E0

∇(∇S)2 +
~2c2

2E0

∇
(

1

A
∇2A

)
. (2.12)

2.4 As equações Hidrodinâmicas

Visto que |ψ|2 representa a densidade de probabilidade de se achar a part́ıcula em torno

da posição ~r após a perturbação do campo EM, ou ao ensemble de part́ıculas do feixe nas

posições {~ri}, podemos então representar a densidade de part́ıculas do feixe como

|ψ|2 = A2 = n, (2.13)

Da mesma forma, o momento cinético após a perturbação é dado por

∇S = ~π = meγ~v (2.14)

Substituindo estas relações na Eq. (2.11), obtemos a equação de continuidade para um

feixe de elétrons relativ́ıstico que se propaga, inicialmente, com velocidade ~v0 e energia

E0 = meγ0c
2,

∂n

∂t
+ ~v0 · ∇n+

1

γ0

∇ · (nγ~v) = 0, (2.15)

Ora substituindo na Eq. (2.12) temos,

∂~π

∂t
+ ~v0 · ∇~π = e∇φ+

1

2meγ0

∇π2 +
~2

2meγ0

∇
(

1√
n
∇2
√
n

)
. (2.16)

Esta equação representa uma maneira alternativa de apresentar a equação de Euler para um

fluido em movimento em relação às Refs. [17]. As diferenças estão principalmente na força

ponderomotiva, descrita pelo segundo termo do lado direito da Eq. (2.16), que contém o

termo convectivo (~π ·∇)~π. Por outro lado, devido à expansão até primeira ordem da energia

do sistema, é obtida uma forma simétrica do chamado potencial de Bohm. Este potencial
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resulta em uma pressão positiva sob o fluido, mas não no sentido termodinâmico e sim pela

definição de energia cinética quântica, cujo efeito é espalhar o pacote de onda da part́ıcula

(difração quântica, tunelamento) que é muito usado para a descrição de plasmas quânticos

[85, 86] e supercondutividade [87].

No caso unidimensional, quando os efeitos transversais do feixe e da radiação são despreźıveis,

vale ∇ = ∂z ẑ, e a parte transversal da Eq. 2.16 fica na seguinte forma

∂

∂t
~π⊥ = 0→ ~π⊥ = cte ≡ e ~A⊥

c
, (2.17)

resultado que representa a conservação do momentum transversal do feixe de elétrons. Note-

se ainda que a equação de Euler clássica é recuperada quando a pressão de Bohm desaparece,

no limite ~→ 0.

Finalmente, já com as equações que descrevem o feixe relativ́ıstico e seus efeitos quânticos,

resta determinar as equações que descrevem os potenciais elétrico e magnético, afim de

obter um conjunto auto-consistente que permita o estudo do surgimento e crescimento da

instabilidade apresentada pelo FEL.



Caṕıtulo 3

Comportamento clássico da radiação

no vácuo

Neste caṕıtulo vamos descrever a propagação dos campos associados ao laser do wiggler

ótico e da radiação emitida pelo feixe por meio das equações de Maxwell. As soluções

serão estudadas no vácuo, isto é, na ausência de cargas e correntes onde os fenômenos de

propagação e difração possam ser descritos. Posteriormente, as soluções obtidas no vácuo

serão estendidas quando o feixe de elétrons estiver presente.

3.1 A equação Paraxial

As equações de Maxwell para o campo elétrico ~E(~r, t) e indução magnética ~B(~r, t) em

unidades cgs são dadas por

∇ · ~E = 4πρ (3.1)

∇× ~B − 1

c

∂ ~E

∂t
=

4π

c
~J (3.2)

∇ · ~B = 0 (3.3)

∇× ~E +
1

c

∂ ~B

∂t
= 0, (3.4)

onde ρ(~r, t) e ~J(~r, t) são, respetivamente, a densidade de carga das part́ıculas do sistema. A

indução magnética pode ser escrita em termos do potencial vetor ~A da seguinte forma,

~B = ∇× ~A (3.5)

31
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Introduzindo esta expressão na Eq. (3.4) obtemos

∇×

(
~E +

1

c

∂ ~A

∂t

)
= 0. (3.6)

Já que ∇×∇f = 0 para qualquer função f , a Eq. (3.4) é satisfeita introduzindo a função

escalar correspondente ao potencial elétrico φ, obtendo

~E = −∇φ− 1

c

∂ ~A

∂t
. (3.7)

Desta forma, os campos eletromagnéticos podem ser representados de uma forma mais com-

pacta através dos potenciais ( ~A, φ), que ao serem substitúıdos nas Eqs. não homogêneas

(3.1-3.3), geram o seguinte conjunto de equações parciais de segunda ordem:

∇2φ+
1

c

∂

∂t
(∇ · ~A) = −4πρ, (3.8)

∇2 ~A−∇(∇ · A)− 1

c2

∂2

∂t2
~A− 1

c

∂

∂t
∇φ = −4π

c
~J. (3.9)

É importante destacar que estes potenciais não são unicamente definidos e estão sujeitos

a certas transformações que deixam invariante a f́ısica do sistema, as quais são conhecidas

como transformações de calibre. Neste trabalho, abordaremos o calibre de Coulomb onde o

potencial vetor não tem divergência, isto é,

∇ · ~A = 0 (3.10)

Portanto no calibre de Coulomb, as Eqs. (3.8-3.9) tornam-se

∇2φ = −4πρ (3.11)

∇2 ~A− 1

c2

∂2

∂t2
~A− 1

c

∂

∂t
∇φ = −4π

c
~J (3.12)

Considere-se o campo eletromagnético no vácuo, ρ = ~J = 0, as Eqs. (3.11-3.12 ) adquirem

a forma

∇2φ = 0 (3.13)

∇2 ~A− 1

c2

∂2

∂t2
~A =

1

c

∂

∂t
∇φ (3.14)

Este conjunto mostra que o potencial escalar satisfaz a equação de Laplace, tal que ∇φ é um

vetor constante que, derivando em respeito ao tempo, o termo do lado direito da Eq. (3.14)

se anula, levando ao potencial vetor a satisfazer a equação de onda, dada por

∇2 ~A− 1

c2

∂2

∂t2
~A = 0. (3.15)
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Uma solução geral das Eqs. de Maxwell (3.14-3.15) corresponde a ondas planas de amplitude

constante, descrita por

φ(~r, t) = 0 (3.16)

~A(~r, t) = Re
[
~A0 exp (i~k · ~r − iωt)

]
, (3.17)

onde ~A0 é a amplitude complexa constante, enquanto que o vetor de onda ~k e a frequência

ω são reais, e se vinculam através da relação de dispersão para uma onda EM no vácuo por

k =
ω

c
. (3.18)

Para satisfazer o calibre de Coulomb em todo os tempos t, vale a condição ~k · ~A = 0. O

campo elétrico e a indução magnética são dados por

~E(~r, t) = ω Im ~A(~r, t) (3.19)

~B(~r, t) = ~k × Im ~A(~r, t) (3.20)

Desta maneira, no vácuo, ~E e ~B são ondas transversais e ~k · ~E = ~k · ~B = 0 estão em fase,

viajando na direção de ~k. Porém esta solução de onda plana só é válida na situação ideal

de um feixe infinito. Uma solução propagante mais geral que leve em conta a distribuição

finita espaço-temporal do campo EM, como é o caso dos pulsos lasers, pode ser expressada

da seguinte maneira

~A(~r, t) = Re
[
~A0(~r, t) exp (i~k · ~r − iωt)

]
, (3.21)

onde ~A0 representa o envelope que contém as oscilações da radiação. Vamos supor a

propagação ao longo do eixo z, ~k · ~r = kz, e portanto, em coordenadas cartesianas, o

envelope satisfaz a seguinte relação,(
∇2
⊥ +

∂2

∂z2
− 1

c2

∂2

∂t2
+ 2ik

∂

∂z
+

2iω

c2

∂

∂t

)
~A0 (x, y, z, t) = 0, (3.22)

onde foi usada a relação (3.18) e∇⊥ ≡ ∂xx̂+∂yŷ representa as variações nos eixos transversais

à propagação. Com o propósito de obter uma expressão menos complexa para a Eq. (3.22),

recorremos à aproximação paraxial que, estabelece a variação lenta do envelope ao longo do

eixo de propagação, dada por ∣∣∣∣∣2k∂ ~A0

∂z

∣∣∣∣∣�
∣∣∣∣∣∂2 ~A0

∂z2

∣∣∣∣∣ . (3.23)
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Esta condição é equivalente a dizer que o ângulo entre ~k e o eixo ótico é pequeno, θ � 1,

que será satisfeita pelos pulsos lasers abordados nesta tese. Por outro lado, a aproximação

do envelope de variação lenta no tempo, SVEA, refere-se ao fato do que o conteúdo espectral

de frequências do pulso laser é pequeno comparado à largura temporal do pulso, dada por∣∣∣∣∣2ω∂ ~A0

∂t

∣∣∣∣∣�
∣∣∣∣∣∂2 ~A0

∂t2

∣∣∣∣∣ . (3.24)

De esta maneira, obtemos a equação paraxial que descreve um pulso laser se propagando no

vácuo [
∇2
⊥ + 2ik

(
∂

∂z
+

1

c

∂

∂t

)]
~A0 = 0, (3.25)

Esta aproximação não tem mais validade para a nova geração de lasers ultra-curtos cuja

largura temporal é da ordem dos femto e atto segundos [88].

3.2 Propagação dos pulsos Gaussianos

Procederemos a procurar soluções para envelopes que satisfaçam a Eq. (3.25). Uma delas,

que descreve os pulsos laser comumente usados, é a solução de envelope Gaussiano que será

deduzida a seguir. Proporemos uma solução Gaussiana para descrever a forma transversal

do envelope em coordenadas ciĺındricas, como se segue

~A0(r, z, t) = a0(z)p(t) e−r
2/q(t) ε̂, (3.26)

onde ε representa o vetor unitário de polarização, e a0(z) representa o formato longitudinal

do pulso laser, que pode ser continuo ou finito, como veremos depois. Com o propósito de

explicitar as funções p(t) e q(t) estabelecemos a seguinte condição inicial para o nosso pulso,

~A0(r, z, t = 0) = a0(z) e−r
2/w2

0 ε̂ (3.27)

sendo w0 a largura inicial do pulso no seu ponto mais estreito. Esta condição impõe que

p(0) = 1 e q(0) = w2
0. Devemos apontar que os pulsos a serem discutidos ao longo deste

trabalho possuem simetria azimutal em coordenadas ciĺındricas, levando a possibilidade de

expandir o operador laplaciano transversal da seguinte forma

∇2
⊥ =

1

r

∂

∂r

(
r
∂

∂r

)
(3.28)
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Operando cada termo da equação paraxial para a solução proposta na Eq. (3.26) obtemos

∇2
⊥
~A0 = a0(z)p(t)e−r

2/q(t)

(
−4

q(t)
+

4r2

q2(t)

)
ε̂ (3.29)

∂ ~A0

∂z
= p(t)e−r

2/q(t)da0(z)

dz
ε̂ (3.30)

∂ ~A0

∂t
= a0(z)e−r

2/q(t)

(
r2 p

q2

dq

dt
+
dp

dt

)
ε̂ (3.31)

Juntando e arranjando estes termos na Eq. paraxial (3.25) obtemos a seguinte expressão

r2

(
4 +

2ik

c

dq

dt

)
+ q2

(
−4

q
+

2ik

a0

da0

dz
+

2ik

cp

dp

dt

)
= 0, (3.32)

cujos termos entre parênteses devem ser nulos. O primeiro termo resulta na solução da

equação para o parâmetro q(t), dada por

q(t) =
2ic

k
t+ w2

0, (3.33)

onde foi usada a condição inicial q(0) = w2
0. Por outro lado, o segundo termo da relação

(3.32) corresponde a uma equação diferencial no espaço e no tempo, de tal forma que a parte

espacial é igual a uma constante, que por conveniência será escolhida nula e levará a

2ik

a0

da0

dz
= 0, (3.34)

que mostra a conservação do formato longitudinal do envelope ao se propagar no vácuo. A

parte temporal do segundo parentese da Eq. (3.32) é dada por

i

p

dp

dt
=

2c

kq
, (3.35)

cuja solução, após substituir a solução para q(t) da Eq. 3.33, fica da seguinte forma

p(t) =
w2

0

2ict/k + w2
0

=
w2

0

q(t)
(3.36)

Portanto, a solução para o envelope Gaussiano pode ser escrita da seguinte forma

~A0 = w2
0

a0(z)

q
e−r

2q∗/|q|2 ε̂ (3.37)

= w2
0

a0(z)

q
e−r

2w2
0/|q|2 e2icr2t/|q2|k ε̂. (3.38)

Expressando q na sua forma polar

q(t) =

√
4c2t2

k2
+ w4

0 exp
[
i arctan(2ct/kw2

0)
]
, (3.39)
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obtemos finalmente

~A0 = a0(z)
w0

w(ct)
exp

(
− r2

w2(ct)

)
exp

[
i

(
k

r2

2R(ct)
− arctanφ(ct)

)]
ε̂, (3.40)

onde foi definida a evolução temporal da cintura transversal do feixe da seguinte forma

w(ct) = w0

(
c2t2

z2
R

+ 1

)
, (3.41)

sendo zR = πw2
0/λ o comprimento de Rayleigh, que determina o aumento do raio da cintura

em
√

2. Também foi definida a evolução do raio de curvatura da frente de onda do feixe

R(ct) = ct

[
1 +

(zR
ct

)2
]
, (3.42)

e a fase de Gouy

φ(ct) =
ct

zR
, (3.43)

a qual reflete as diferenças na velocidade de fase ao longo do feixe.

Desta maneira, a Eq. (3.41) mostra que a tendência da cintura do feixe é aumentar com o

tempo, a partir do valor inicial w0, levando a difração do pulso e a diminuição da intensidade

no centro r = 0.

Notemos que a solução (3.40) foi deduzida de modo que não foi necessário a transformação

para referencial de propagação da luz, o qual discutiremos posteriormente e sem desprezar

a variação temporal da equação paraxial. A solução comumente representada na literatura,

para feixes Gaussianos de largura espacial ou temporal infinita, é recuperada quando tro-

camos ct → z. Durante a propagação, o formato transversal do feixe Gaussiano conserva

seu perfil, aumentando o tamanho da sua cintura e diminuindo em amplitude, recebendo o

nome de modos de luz Gaussianos, pois para cada instante de tempo seu perfil sempre vai

ser descrito por uma função Gaussiana.

3.3 Propagação de pulsos de ordem superior: Modos

Laguerre-Gauss

Na seção anterior foi descrita a solução fundamental Gaussiana para a equação paraxial, que

é uma boa aproximação para pulsos lasers gerados nos laboratórios. No entanto, na reali-

dade, dentro de um ressonador ótico existem processos que podem influenciar a geração do
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pulso laser, por exemplo, deformações ou imperfeiçoes nos espelhos que levam à mudança no

raio de curvatura do pulso e seu formato. Portanto, uma maneira de generalizar a descrição

de um pulso laser é baseada na expansão da solução paraxial em modos de ordem superior,

que consistem na superposição de uma famı́lia de funções, linearmente independentes, cuja

solução fundamental corresponde ao modo Gaussiano. Dessa maneira, inúmeras aplicações

atuais na f́ısica dos lasers consideram a expansão da solução paraxial em duas famı́lias de

soluções. A primeira, os modos Hermite-Gaussianos (HG), que satisfazem a equação paraxial

escrita em coordenadas cartesianas, e a segunda são os modos Laguerre-Gaussianos (LG),

que descrevem a solução paraxial com simetria ciĺındrica. É importante destacar que entre

os modos HG e LG existe uma relação direta que permite expressar um em termos do outro.

Nesta seção, serão apresentadas as principais propriedades dos modos LG, em sime-

tria ciĺındrica, que apresenta o feixe de elétrons injetado dentro de um FEL, sem o rigor

matemático da sua dedução, que pode ser encontrada na Ref. [89].

A solução paraxial pode ser expressa através da superposição de funções LG da seguinte

forma,

~A =
∑
`,p>0

~a `
p (r, φ, z, t), (3.44)

onde cada modo ~a `
p satisfaz independentemente a Eq. paraxial, cuja solução é dada por:

~a `
p = a0(z)

w0

w(ct)
LG`

p(r, φ, z, t) ε̂, (3.45)

onde

LG`
p(r, φ, z, t) =

√
2p!

πw2(p+ |`|)!

(√
2r

w

)|`|
L|`|p

(
2r2

w2

)
e−r

2/w2 ×

exp

[
i

(
k

r2

2R(ct)
− (1 + `+ 2p) arctan

(
ct

zR

)
+ `φ

)]
, (3.46)

sendo L`p(x) os polinômios associados de Laguerre, cujos primeiros três polinômios são:

L`0(x) = 1;

L`1(x) = −x+ `+ 1;

L`2(x) =
1

2

[
x2 − 2(`+ 2)x+ (`+ 1)(`+ 2)

]
.
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Figura 3.1: Intensidade transversal dos modos LG. Figura dada em [90] para fins ilustrativos.

A relação de ortonormalidade entre as funções LG`
p, definidas na Eq. (3.46), pode ser testada

através da seguinte expressão∫ ∞
0

x`e−xL`p(x)L`p′(x)dx =
Γ(p+ `+ 1)

p!
δpp′ (3.47)

Portanto, cada membro da famı́lia dos modos LG está descrito pelo conjunto (`, p), sendo `

o número azimutal e p o número radial.

A Figura 3.1 mostra o perfil de intensidade da parte transversal dos primeiros modos LG no

instante t = 0, dados pelo modulo |a `
p |2 = ~a `

p ×~a ` ∗
p . Aqui, podemos observar o modo funda-

mental Gaussiano correspondente ao modo de ordem zero LG0
0. Por outro lado, nota-se que,

para p = 0 e ` > 0, existe um vórtice central de intensidade zero e cujo tamanho aumenta

à medida em que `, conhecido por momento angular orbital (MAO) do modo, cresce. Os

modos com p > 0 levam à formação de p anéis concêntricos em torno do primeiro máximo

de intensidade, os quais, com o crescimento de p, e com ele o número de anéis, a largura do

modo também vai aumentando.

A evolução temporal, no vácuo, dos modos LG é representada na Figura 3.2 para os mo-

dos LG0
1 e LG3

1. Aqui, partindo do lado esquerdo da Figura, os modos LG aumentam o

tamanho da sua cintura transversal, acabando no perfil mostrado na Figura do lado direito.
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Figura 3.2: Propagação de dois modos LG no tempo. Figura dada em [90] para fins ilustra-

tivos.

Da mesma maneira em que o pulso fundamental diminui sua intensidade ao se propagar o

mesmo ocorre para os modos LG, como se mostra na Figura do meio, onde é representada a

evolução temporal do perfil radial da intensidade do modo.



Caṕıtulo 4

Perturbando o modelo

Hidrodinâmico: Interação de três

ondas

Este caṕıtulo será dedicado a estabelecer o conjunto de equações que descrevem o acopla-

mento entre o campo de radiação e o feixe de elétrons, onde a radiação produzida pela

interação wiggler-feixe seja descrita através de uma perturbação infinitesimal do vetor po-

tencial associado ao campo da radiação, que levará a uma perturbação na densidade e na

velocidade do fluido de elétrons. Por conveniência, vamos fazer a seguinte transformação de

variáveis nas Eqs. de continuidade e de Euler (2.15 -2.16),

z′ = z + v0t, t′ = t. (4.1)

Esta transformação pode ser interpretada como uma mudança ao referencial no qual o feixe,

propagando-se no sentido -ẑ, fica em repouso. Desta forma as variações temporais e espaciais

se transformam na seguinte forma

∂z = ∂z′ , ∂t = ∂t′ + v0∂z′ (4.2)

Desta maneira as equações do fluido são dadas por:

∂n

∂t′
+

1

γ0me

∇ · (n~π) = 0, (4.3)

∂~π

∂t′
= e∇φ+

1

2meγ0

∇π2 +
~2

2meγ0

∇
(

1√
n
∇2
√
n

)
. (4.4)

40
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A perturbação no fluido de elétrons é dada por

n→ n0 + δn, ~π → δ~π, (4.5)

onde δn� n0 e δ~π � ~π. Substituindo esta perturbação nas Eqs. (4.3-4.4) obtemos:

∂

∂t′
δn

n0

+
1

γ0me

∇ · δ~π = 0, (4.6)

∂

∂t′
δ~π = e∇δφ+

1

2meγ0

∇δπ2 +
~2

4meγ0

∇3 δn

n0

, (4.7)

onde foi desprezado o termos δnδ~π. A perturbação no potencial elétrico gerado pela per-

turbação na densidade de equiĺıbrio do fluido é dada pela Eq. de Poisson (3.11), assim

∇2δφ = 4πen0
δn

n0

. (4.8)

Fazendo a derivada temporal da Eq.(4.6) e usando a Eq. (4.8), obtemos:(
∂2

∂t′2
+

~2

4m2
eγ

2
0

∇4 +
ω2
p

γ0

)
δn

n0

= − 1

2γ2
0m

2
e

∇2δπ2, (4.9)

a qual representa a oscilação da densidade perturbada do feixe elétrons modulada pelo termo

do lado direito da equação correspondente a força exercida pelos campos de radiação, de-

nominada força ponderomotiva. Importante destacar que esta relação contém o limite não

relativ́ıstico das oscilações eletrostáticas dentro de um plasma quântico [76].

Vamos abordar o problema da perturbação gerada no campo de radiação do wiggler, de-

vido a emissão de radiação induzida pela perturbação no feixe de elétrons. Consideremos a

perturbação da Eq. (3.9), que relaciona a interação entre a radiação e as correntes elétricas

presentes. Desprezando os efeitos transversais na separação de carga induzidos pelo termo

∂t∇⊥δφ/c,temos, para a onda eletromagnética, a seguinte equação:(
∇2 − 1

c2

∂2

∂t2

)
( ~A0 + δ ~A) =

4πe2

meγc2
(n0 + δn)( ~A0 + δ ~A). (4.10)

Aqui a corrente transversal ~J⊥ foi descrita a partir da Eq. (2.17) que descreve a conservação

do momento linear transversal dos elétrons.

A equação obtida em (4.10) deverá representar um processo de interação ressoante de

três ondas, sujeitas ao casamento entre as fases de cada envelope, a menos de pequenas
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dessintonias. Para isto, consideremos o wiggler ótico se propagando na direção ẑ contrário

à radiação espalhada produzida pelo feixe, tal que seus envelopes e suas fases são expressos

da seguinte maneira:

~A0 = Re
{
~Aw(r, z, t) exp[i(kwz − ωwt)]

}
, (4.11)

δ ~A = Re
{
~As(r, z, t) exp[−i(ksz + ωst)]

}
. (4.12)

Com as fases da radiação estabelecidas, procuramos o casamento de fases entre o lado es-

querdo e direito da Eq. (4.10), isto é,(
∇2 − 1

c2

∂2

∂t2
−
ω2
p

γc2

)
~Aw e

i(kwz−ωwt) =
ω2
p

γc2

δn

n0

~As e
−i[ksz+ωst], (4.13)

o que permite determinar a fase que descreve as oscilações dentro do feixe, que se corresponde

com a fase ponderomotiva. Assim, a perturbação, δn/n0, que cancele as fases do lado

esquerdo e direito desta equação é dada por:

δn

n0

= n̂(r, z, t) exp [i(ks + kw)z + i(ωs − ωw)t)] ≡ n̂eiθp , (4.14)

onde θp = (ks + kw)z + (ωs − ωw)t é a fase ponderomotiva. Com a fase ponderomotiva

determinada, segue a segunda combinação ressonante da Eq. (4.10), que descreve a variação

da radiação espalhada,(
∇2 − 1

c2

∂2

∂t2
−
ω2
p

γc2

)
~As e

−i(ksz+ωst) =
ω2
p

γc2
n̂∗ ~Awe

−i(ksz+ωst), (4.15)

onde ωp =
√

4πn0e2/me é a frequência das oscilações do plasma. As Eqs. (4.13-4.15), de

acordo como feito, no caṕıtulo anterior, para Eq. (3.22), podem ser reescritas como:(
∇2
⊥ +

∂2

∂z2
− 1

c2

∂2

∂t2
+ 2ikw

∂

∂z
+

2iωw
c2

∂

∂t
− k2

w +
ω2
w

c2
−
ω2
p

γc2

)
~Aw =

ω2
p

γc2
n̂ ~As, (4.16)(

∇2
⊥ +

∂2

∂z2
− 1

c2

∂2

∂t2
− 2iks

∂

∂z
+

2iωs
c2

∂

∂t
− k2

s +
ω2
s

c2
−
ω2
p

γc2

)
~As =

ω2
p

γc2
n̂∗ ~Aw, (4.17)

onde os últimos três termos do lado esquerdo em ambas equações correspondem a relação

de dispersão, relativ́ıstica, de uma onda eletromagnética em um plasma

ω2
w,s = c2k2

w,s + ω2
p/γ. (4.18)
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Ao considerarmos a aproximação de variação lenta (SVEA), no espaço e no tempo, de acordo

com as condições dadas pelas Eqs. (3.23 - 3.24), estas equações podem ser expressas como

equações paraxiais acopladas, à saber:(
∇2
⊥ + 2ikw

∂

∂z
+

2iωw
c2

∂

∂t

)
~Aw =

ω2
p

γc2
n̂ ~As, (4.19)(

∇2
⊥ − 2iks

∂

∂z
+

2iωs
c2

∂

∂t

)
~As =

ω2
p

γc2
n̂∗ ~Aw. (4.20)

Assim, para se obter o conjunto de equações acopladas para os três envelopes só resta expres-

sar o termo de força ponderomotiva, no lado direito da Eq. (4.9), em termos dos potenciais

vetores. Para isto, neste referencial, o fluido se encontra em repouso, portanto podemos

considerar δπ2
z = 0 e através da conservação do momento linear transversal, obtemos

δπ2
⊥ =

e2

c2
( ~A0 + δ ~A)2, (4.21)

onde, unicamente, o termo ~A0·δ ~A∗ está em ressonância com a fase ponderomotiva, permitindo

reescrever a Eq. (4.9) como segue:(
∂2

∂t′2
+

~2

4m2
eγ

2
0

∇4 +
ω2
p

γ0

)
n̂ei θ

′
p = − e2

2γ2
0m

2
ec

2
∇2
(
~Aw · ~A ∗s ei θ

′
p

)
, (4.22)

onde θ′p representa a fase ponderomotiva escrita nas variáveis (z′, t′) dadas pela transformação

(4.1), isto é

θ′p = [ks + kw](z′ − v0t
′)− [ωw − ωs]t′ = klz

′ − Ωlt
′, (4.23)

sendo Ωl = ωw−ωs−v0(ks+kw) o deslocamento da frequência devido a propagação do feixe

em relação ao laboratório. Surgem então as seguintes relações de ressonâncias:

kl = ks + kw, ωl = ωw − ωs, Ωl = ωl + v0kl (4.24)

as quais representam, do ponto de vista quântico, as conservações do momento linear e da en-

ergia do sistema, com a perturbação do feixe se propagando na direção z, paralela ao wiggler.

Usando a aproximação SVEA na Eq.(4.22) obtemos equação que descreve variação do

envelope da densidade, à saber:(
−2iΩl

∂

∂t′
+ i

~2k3
l

m2
eγ

2
0

∂

∂z′
− ~2k2

l

4m2
eγ

2
0

∇2
⊥ − Ω2

l +
~2k4

l

4m2
eγ

2
0

+
ω2
p

γ0

)
n̂ =

e2

2γ2
0m

2
ec

2
k2
l
~Aw ~A

∗
s , (4.25)
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onde, do lado direito, foi mantido, unicamente, o termo linear.

Os últimos três termos do lado esquerdo da Eq. (4.25) representam a relação de dispersão

para uma onda de plasma quântico relativ́ıstico,

Ω2
l =

~2k4
l

4m2
eγ

2
0

+
ω2
p

γ0

. (4.26)

Os efeitos quânticos nesta relação de dispersão podem ser entendidos ao considerarmos a

aproximação ks � kw, fazendo com que a radiação emitida pelo feixe tenha um comprimento

de onda muit́ıssimo menor do que o wiggler e de acordo à relação de casamento (4.24), tal

que k4
l ≈ k2

l k
2
s , temos

Ω2
l =

(
~ks

2meγ0

)2

k2
l +

ω2
p

γ0

, (4.27)

que representa a relação de dispersão de um modo de Langmuir, em um plasma frio, cujo

termo em parênteses faz o papel de uma velocidade quadrática térmica efetiva, também

conhecida como velocidade térmica quântica, ou seja

v2
TQ

c2
=

(
~ks

2mecγ0

)2

. (4.28)

Desta maneira, essa velocidade determina o regime no qual o espalhamento é feito aleatoria-

mente pelas part́ıculas dentro da esfera de Debye, conhecido como espalhamento Compton,

onde o comprimento da onda de Langmuir é menor que o raio de Debye, λl < λD = 2πvTQ/ωp.

No caso que λl > λD, o espalhamento se dá de tal modo que todas as part́ıculas dentro da

esfera de Debye se comportam como uma única part́ıcula, conhecido como espalhamento

Raman. Por outro lado, uma das condições para distinguir o regime clássico/quântico do

FEL encontra-se na razão entre o numerador e o denominador da Eq. (4.28), isto é, quando

o momentum linear do feixe domina sobre o momentum da radiação emitida, ~ks/meγ0c < 0,

o FEL opera no regime clássico, já quando vale a condição ~ks > meγ0c0, o FEL opera no

regime quântico.

Devemos destacar que, como desenvolvido na Ref. [91], o sinal de acoplamento do modo do

feixe de elétrons com os modos eletromagnéticos de energia positiva deve ser negativo para

obtermos uma instabilidade que amplifique a perturbação gerada no feixe, ou seja

Ωl = −

√
~2k4

l

4m2
eγ

2
0

+
ω2
p

γ0

(4.29)
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Ora podemos compilar o conjunto acoplado de equações que modela a dinâmica de um

FEL, (
∇2
⊥ + 2ikw

∂

∂z
+

2iωw
c2

∂

∂t

)
~aw =

ω2
p

γc2
n̂~as, (4.30)(

∇2
⊥ − 2iks

∂

∂z
+

2iωs
c2

∂

∂t

)
~as =

ω2
p

γc2
n̂∗~aw, (4.31)(

− ~2k2
l

4m2
eγ

2
0

∇2
⊥ + i

~2k3
l

m2
eγ

2
0

∂

∂z′
− 2iΩl

∂

∂t′

)
n̂ =

c2k2
l

2γ2
0

~aw~a
∗
s , (4.32)

onde o potencial vetor foi normalizado de acordo com a = eA/mec
2.

Só resta, então, estabelecermos a polarização da luz que descreve o wiggler e a radiação

espalhada. Pela simetria ciĺındrica do problema, vamos escolher luz circularmente polar-

izada, cujos potenciais vetorres fazem um ângulo de 90 graus entre si, isto é,

~aw =
1√
2

(ε̂aw + ε̂∗a∗w), (4.33)

~as =
1√
2

(iε̂as − iε̂∗a∗s), (4.34)

sendo

ε̂ = (x̂+ iŷ)/
√

2 (4.35)

o vetor de unitário de polarização. Ainda mais, note-se que o conjunto de Eqs. (4.30-4.32)

esta escrito no referencial do laboratório para o wiggler e para a radiação espalhada, enquanto

que a densidade está escrita no referencial do feixe. Portanto, afim de escrever o sistema

num mesmo conjunto de variáveis, optaremos pela transformação ao sistema de coordenadas

da velocidade de grupo da radiação espalhada, já que é esta quem apresenta mudanças em

todas as etapas da interação. A transformação que leva do referencial do laboratório para o

da radiação espalhada é dada por

z† = z + vst, t† = t. (4.36)

Para as perturbações na densidade do feixe, temos

z† = z′ + (vs − v0)t′, t† = t′, (4.37)
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sendo vs = c2ks/ωs a velocidade de grupo da radiação espalhada. Desta maneira, o conjunto

final a ser resolvido ao longo dos seguintes caṕıtulos desta tese é dado por(
− c2i

2ωw
∇2
⊥ + (vw + vs)

∂

∂z†
+

∂

∂t†

)
~aw =

ω2
p

2ωwγ
n̂~as, (4.38)(

− c2i

2ωw
∇2
⊥ +

∂

∂t†

)
~as = −

ω2
p

2ωsγ
n̂∗~aw, (4.39)(

− i

2Ωl

~2k2
l

4m2
eγ

2
0

∇2
⊥ −

~2k3
l

m2
eγ

2
0

1

2Ωl

∂

∂z†
+ (vs − v0)

∂

∂z†
+

∂

∂t†

)
n̂ =

c2k2
l

8Ωl γ2
0

~aw~a
∗
s . (4.40)



Caṕıtulo 5

A solução longitudinal: 1D

Neste caṕıtulo serão estudadas as soluções numéricas do conjunto de equações acopladas

definido pelas Eqs. (4.38-4.40). Nesse caso a dependência transversal será desconsiderada

e, unicamente, as mudanças longitudinais que sofrem cada um dos envelopes, durante a

interação, serão levadas em conta. Assim, o conjunto de equações unidimensional é dado

por: (
(βw + βs)

∂

∂z
+
∂

∂t

)
aw =

ωp
2ωwγ

n̂ as, (5.1)(
βq

∂

∂z
+ (βs − β0)

∂

∂z
+
∂

∂t

)
n̂ = − c2k2

l

8ωp|Ωl|γ2
0

awa
∗
s , (5.2)

∂

∂t
as = − ωp

2ωsγ
n̂∗aw, (5.3)

onde t† = t/ωp e z† = cz/ωp são o tempo e espaço normalizados. Aqui, βs,w,0 = vs,w,0/c e

βq ≡ −
~2k3

l

2cm2
eγ

2
0 |Ωl|

(5.4)

Antes de descrever o comportamento de cada umas das soluções, devemos mencionar qual é

a forma para que a condição de ressonância, descrita pelas Eqs. (4.24), seja satisfeita. Para

isto, é criada uma função de casamento que depende da energia do feixe de elétrons,γ0, da

densidade de part́ıculas do feixe,n0, e do comprimento de onda do wiggler ótico, λw como

valores de entrada.

Definidos estes valores, são calculadas as constantes que fazem parte da condição de

casamento, enquanto a frequência, ωs, da onda estimulada, varia ao longo intervalo[
ωw, 4γ

2
0ωw

]
, (5.5)
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sendo 4γ2
0ωw a condição de ressonância padrão do FEL com um wiggler ótico. A variação

de ωs é interrompida quando (ωl − klv0) − Ωl ≤ detunning � 0 ocorre. Assim, a evolução

do sistema dependerá do valor escolhido para o detunning, tal como discutido na Ref. [17].

Na tabela abaixo são definidos os valores numéricos dos principais parâmetros de entrada

para se descrever numericamente a evolução do FEL, tanto no regime linear e, bem como,

não linear.

Grandeza Valor Grandeza Valor

aw 10−5 n0 5× 1018 cm−3

cs 5% aw γ0 5.0

z0 5× 103 λw 1µm

∆z 500 λs ≈ 10 nm

Aqui o valor de detunning escolhido é despreźıvel em comparação a qualquer parâmetro do

sistema, notando que ωs ≈ 100ωw = 4γ0ωw é muito próxima da relação padrão do FEL.

5.1 Regime linear aw = cte

Nesta seção exploraremos o inicio da interação, quando a amplitude do wiggler ótico(pump)

é constante e a radiação espalhada tem um formato longitudinal Gaussiano, dado por;

as(z, 0) = cs e
(z−z0)/∆z , (5.6)

onde cs é a amplitude de entrada, z0 a posição inicial de entrada e ∆z é a largura espacial

longitudinal do pulso, que esta associada ao fator de largura na meia altura do pulso do laser.

Portanto, o primeiro conjunto de equações que será resolvido, numericamente, usando-se o

software PDE2D [92] são:

∂

∂t
as = − ωp

2ωsγ
n̂∗aw, (5.7)(

−βq
∂

∂z
+ (βs − β0)

∂

∂z
+
∂

∂t

)
n̂ =

c2k2
l

8ωpωlγ2
0

awa
∗
s . (5.8)

A Figura 5.1 apresenta o comportamento da radiação espalhada (semente), de acordo com as

Eqs. (5.7-5.8), onde observamos o desenvolvimento da instabilidade desse modo fazendo com
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que a sua amplitude cresça , enquanto a sua largura, à meia altura, cresce assimetricamente

devido a diferença nas velocidades de fase entre a parte da posterior e de anterior do pulso

[93]. Este regime linear só é válido para intervalos de tempo da interação curtos visto que,

quando a amplitude cresce o suficiente, se faz necessário considerar a variação da amplitude

do wiggler e o sistema evolui para o regime não linear [94].

Figura 5.1: Solução no espaço e no tempo da radiação semente para uma amplitude de

wiggler constante [94]

5.2 Regime não linear

A solução não linear, no espaço e tempo, devida à variação da amplitude do wiggler é apre-

sentada na Figura 5.2 para três instantes diferentes de tempo. O lado esquerdo corresponde

as amplitudes do wiggler ótico e a radiação semente e o lado direito com a amplitude da

pertubação da densidade. Passados 106 unidades de tempo percebemos primeiro que a ra-

diação semente, em azul, divide-se em dois pulsos amplificados, que superam a amplitude do

wiggler, em amarelo, cujas larguras são maiores que a largura inicial do pulso, revelando o

comportamento adquirido durante a fase linear. Neste mesmo instante de tempo, podemos

observar que nas regiões onde os dois pulsos da semente são máximos a amplitude do wiggler

tende a zero, o que representa a depleção do wiggler ótico(pump), o que reflete um dois prin-
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Figura 5.2: Evolução no espaço e no tempo da radiação semente (azul), wiggler (amarelo) e densidade

perturbada (vermelho) [94].

cipais aspectos da interação, isto é, a troca de energia entre ambas ondas eletromagnéticas,

uma ganhando enegia da outra. Com respeito a perturbação da densidade, em vermelho,

vemos que cresce e se desenvolve em sintonia com a radiação semente, ondulando em torno

de seu máximo quando wiggler recupera energia da onda semente.

Após 1.5×106 unidades de tempo, vemos a formação de mais dois pulsos sementes, enquanto

os dois primeiros apresentam uma diminuição na sua largura, o que contrasta com o cresci-

mento obtido na parte linear. Este comportamento evidencia um dois principais resultados

do modelo unidimensional, a compressão do pulso principal da radiação semente, acompan-

hada da compressão do pico principal da densidade perturbada [94].



5.2. REGIME NÃO LINEAR 51

O comportamento apresentado pela radiação semente, em que o pulso inicial divide-se

em vários sub-pulsos, enquanto o pulso principal comprime-se, é uma solução conhecida nos

estudos da amplificação de lasers, por espalhamento Raman, através de um plasma [95], em

que um sistema de interação de três modos, análogo ao nosso, satisfaz a equação de sine-

Gordon. A solução desta equação possui oscilações em torno do valor π, que se associam

para a formação dos pulsos secundários da radiação semente. Essa solução é conhecida com

o nome de solução ”π− pulse” [96].

Vamos agora mostrar que as equações do nosso modelo satisfazem, também, a equação

de sine-Gordon. Para isso, vamos supor que as amplitudes do wiggler ótico e da oscilação de

densidade, dadas pelas equações (5.1-5.2), variam mais rápido no espaço do que no tempo,

isto é, ∂z � ∂t. Para os parâmetros escolhidos neste trabalho, o termo quântico βq �

(βs − β0) e, portanto, os três envelopes podem ser reescritos como:

(βs − β0)
∂|n̂|2

∂z
= − c2k2

l

8ωp|Ωl|γ2
0

(awn̂
∗a∗s + a∗wn̂as) , (5.9)

(βs + βw)
∂|aw|2

∂z
=

ωp
2ωwγ

(a∗wn̂as + awn̂
∗a∗s) , (5.10)

∂

∂t
as = − ωp

2ωsγ
n̂∗aw. (5.11)

Expressando, agora, os envelopes em termos do ângulo de Bloch, φ(z, t), de modo que

n̂ =

√
c2kl

8ωp|Ωl|γ2
0

1

(βs − βe)
sin

(
φ

2

)
, aw =

√
ωp

2ωwγ

1

(βs + βw)
cos

(
φ

2

)

as = −1

2

√
c2kl

16ωw|Ωl|γγ2
0

1

(βs − βe)(βs + βw)

∂φ

∂z

Assim, substituindo estas definições na equação da radiação semente (5.11) obtemos:

∂2φ

∂t∂z
= sinφ (5.12)

que corresponde a equação de sine-Gordon, cuja solução reproduz completamente os resul-

tados apresentados na Figura 5.2. Portanto, fica verificada a relação que têm o processo de

amplificação de lasers, através do espalhamento Raman, em um plasma, e o nosso modelo

para um FEL, em que o papel da onda de plasma é feito pela perturbação na densidade do
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feixe [94]. Cabe ressaltar que Bonifacio [97] obteve, também, esta equação usando um mod-

elo de part́ıculas para um FEL, em que a troca de energia é feita entre a radiação produzida

e o parâmetro de bunching do feixe, para um wiggler magnetostático.



Caṕıtulo 6

Solução 3D: Modos Laguerre-Gauss

Este caṕıtulo será dedicado ao estudo do conjunto das equações acopladas, que descrevem o

nosso modelo, usando-se diferentes configurações transversais para o wiggler ótico, a radiação

semente e a densidade perturbada, mantendo-se as mesmas distribuições longitudinais estu-

dadas no caṕıtulo anterior.

Para começar, vamos reescrever o conjunto de equações acopladas dado pelas Eqs. (4.38-

4.40), na sua forma tri-dimensional, à saber:(
−iRw∇2

⊥ + (βw + βs)
∂

∂z
+
∂

∂t

)
~aw =

ωp
2ωwγ

n̂~as, (6.1)(
−iRs∇2

⊥ +
∂

∂t

)
~as = − ωp

2ωsγ
n̂∗~aw, (6.2)(

−iRn∇2
⊥ + βq

∂

∂z
+ (βs − β0)

∂

∂z
+
∂

∂t

)
n̂ = − c2k2

l

8|Ωl|ωp γ2
0

~aw~a
∗
s (6.3)

onde as mesmas normalizações, do caṕıtulo anterior, para as três coordenadas espaciais e

para o tempo, são mantidas e, bem como, para os parâmetros βs,w,q. Os coeficientes dos

laplacianos transversais são definidos como:

Rw =
ωp
2ωs

, Rw =
ωp

2ωw
, Rn =

βqωp
4klc

A seguir, vamos descrever o comportamento das variáveis dinâmicas do FEL para difer-

entes formatos transversais, explicitamente, os definidos pelas funções Laguerre-Gauss que

enriquecem e levam novas caracteŕısticas para o nosso modelo de FEL. As soluções que serão

apresentadas foram obtidas usando-se o software PDE2D.

53
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6.1 Wiggler com perfil Gaussiano e Semente no modo

LG1
0

Nesta primeira solução, vamos inicializar com um wiggler constante, longitudinalmente, e

Gaussiano na parte transversal dado, em coordenadas ciĺındricas, por:

aw(r, φ, z, t = 0) = Awe
−r2/w2

0 , (6.4)

que corresponde ao modo LG de ordem zero, LG0
0, onde w0 é a cintura transversal. Por

outro lado, a radiação semente será descrita, na sua parte transversal, por um modo LG

bem definido, LG1
0, isto é, com momento angular, `s = 1, e p = 0, enquanto a largura

longitudinal é uma Gaussiana, centrada na posição z0, com cintura σz, ou seja

as(r, φ, z, t = 0) = As e
(z−z0)2/σ2

z e−r
2/w2

0
1√
π

√
2 r

w0

eiφ (6.5)

Esta expressão tem por base a definição feita na Eq. (3.46), nesse caso a cintura transversal

da semente, w0, coincide com a do wiggler. Por outro lado, a perturbação inicial na densidade

do feixe é nula,

n̂(r, φ, z, t = 0) = 0

Os parâmetros escolhidos para esta interação são apresentados na seguinte tabela

Grandeza Valor Grandeza Valor

Aw 10−4 n0 1020 cm−3

As 10%Aw γ0 5.0

z0 4× 103 λw 550 nm

σz 103 λs 5.7 nm

w0 103
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O casamento entre os três modos é feito da mesma forma como no modelo unidimensional.

Por outro lado, é importante mencionar que as soluções procuradas são descritas sobre uma

caixa de simulação, em cujas bordas há condições de contorno fixas e independentes do

tempo, que para as partes transversais são dadas por

as,w |x=xmax = as,w |x=−xmax = as,w |y=ymax = as,w |y=−ymax = 0,

enquanto para a parte longitudinal, temos

as |z=0 = n̂ |z=0 = 0, aw |z=0 = Awe
−r2/w2

0 , as |z=104 = 0.

Aqui, as variáveis espaciais estão definidas nos seguintes intervalos

0 ≤ z ≤ 104, −2.2× 103 ≤ x, y ≤ 2.2× 103

6.1.1 Condições iniciais

A Figura 6.1 mostra os cortes transversais do wiggler e da radiação semente descritos pelas

Eqs. (6.4 - 6.5). Na Figura 6.1(a) é apresentada a estrutura transversal Gaussiana da mag-

nitude do wiggler, |aw| =
√
|aw|2, cujo máximo encontra-se no ponto (0,0). A Figura 6.1(b)

(a) (b)

Figura 6.1: Configuração transversal inicial. a) Perfil Gaussiano transversal do wiggler. b)

Modo LG1
0 da radiação semente tomado em z = z0. Os valores xmax = ymax = 2.2× 103
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Figura 6.2: Corte transversal en z = z0 da função Re{as}2

apresenta a estrutura transversal do modo LG1
0 da radiação semente, |as|, tomada em z = z0,

a qual tem um formato de donut, com um único vórtice no centro do plano xy, tal como

detalhado na Figura 3.1 para os modos LGs.

Até aqui, os perfis de intensidade apresentados na Figura 6.1 não oferecem informação em

relação a quantidade de momento angular orbital, |`|, associado ao modo, isto é, o seu valor.

Assim, como proposto por Kampouridis [90], propomos identificar o valor de |`| através

do gráfico transversal, do quadrado da parte real do modo, por exemplo, para a radiação

semente, temos

Re{as}2 | t=0 = As e
(z−z0)2/σ2

z e−r
2/w2

0
1√
π

√
2 r

w0

cos2 φ

A Figura 6.2 apresenta o corte transversal de Re{as}2 feito, no valor máximo longitudinal,

da radiação semente, z = z0, que apresenta dois máximos, simetricamente separados, em

torno do eixo y. Portanto, neste tipo de gráficos, o número de máximos vai indicar o valor

de MAO para o modo que, neste caso, dois máximos são obtidos quando |`s = 1|. Retratada

a configuração transversal inicial, de cada um dos modos, resta mostrar a distribuição lon-

gitudinal para cada um deles. A Figura 6.3 mostra a distribuição longitudinal da radiação

semente, cuja Gaussiana é centrada no ponto z0 e possui uma largura, σz, enquanto o wiggler

é constante, ao longo do eixo z, e a densidade inicial é nula. A evolução das amplitudes,
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Figura 6.3: Perfis longitudinais iniciais da semente (azul), do wiggler (amarelo) e da densidade

perturbada (vermelho)

para cada modo, é discutida na seguinte seção.

6.1.2 Evolução no regime não linear

A Figura 6.4 apresenta o perfil transversal da radiação semente, |as|, tomada longitudinal-

mente, onde a amplitude é máxima em z = 2.6×103, após 2.6×105 unidades de tempo. Com-

parando com a distribuição inicial dada na Fig. 6.1(a), notamos uma redução considerável

do tamanho da cintura do modo e com um valor máximo que supera em, aproximadamente,

20 vezes o valor inicial. Isto nos leva a conclusão que, no máximo da radiação semente,

além de amplificar-se, comprime-se transversalmente, em contraposição à difração habitual

apresentada por um modo propagando-se no vácuo, como retratado na Fig. 3.2 [98].

A Figura 6.5 mostra o corte transversal da função Re{n̂}2 realizado no seu máximo valor

longitudinal, o qual ocorre, exatamente, no mesmo lugar do máximo da radiação semente em

z = 2.6×103. Nota-se a presença de dois máximos bem estreitos, simetricamente separados,

em relação ao eixo y que, de acordo com o critério para quantificar o valor de MAO, se

corresponde com o mesmo valor de MAO carregado pela radiação semente, como na Fig.

6.2, fazendo com que a densidade perturbada adquira um MAO de magnitude |`n| = 1.

Este resultado mostra a transferência de MAO da radiação semente para a perturbação da

densidade do feixe, fazendo com que sua fase descreva uma espiral [98].
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Figura 6.4: Perfil transversal da radiação semente, |as|, tomada no seu valor máximo longitudinal,

z = 2.6× 103, no tempo t = 2.6× 105 [98]

Figura 6.5: Perfil transversal de Re{n̂}2 densidade perturbada, em z = 2.6 × 103 no tempo

t = 2.6× 105 [98]
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Figura 6.6: Perfil longitudinal no tempo t = 2.6 × 105 para a radiação semente (em azul) e para

o wiggler (em amarelo), com valores indicados pelo eixo vertical esquerdo, enquanto a densidade

perturbada (em vermelho), com valores sobre o eixo vertical direito [98]

A Figura 6.6 apresenta a evolução longitudinal para os três modos no tempo t = 2.6× 105,

onde é observada a troca de energia entre o wiggler (amarelo) e a radiação semente (azul)

assistida pela densidade perturbada (vermelha), o que mostra a depleção do wiggler, isto

é, nos seus mı́nimos a densidade e a radiação são máximos, concordando plenamente com

os resultados obtidos no estudo unidimensional detalhado na Fig. 5.2. Observando que a

largura longitudinal do pulso principal, cujo máximo esta localizado em z = 2600, nota-se

sua diminuição em relação à largura inicial, evidenciando a compressão longitudinal do pulso

principal, além da transversal [98]. Este resultado mostra que o nosso modelo de FEL tem

a carateŕıstica de comprimir e de amplificar o pulso de luz semente. É importante men-

cionar, que o corte longitudinal usado, foi obtido recopilando todos os valores ao longo de

eixo z e fixando-se uma única posição no plano xy, que corresponde a um ponto sobre a

circunferência onde a densidade perturbada dada na Fig. 6.5 é máxima.

6.1.3 Atingindo o modelo unidimensional e a conservação do MAO

Aqui, pretendemos mostrar o porquê dos resultados obtidos até agora, isto é, a semelhança

com o modelo em uma dimensão e a transferência de MAO da radiação semente para a

densidade perturbada. Para isto, fazemos uso do método de separação de variáveis para
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cada envelope, dado por

as = Ts(r, φ, t)Ls(z, t), aw = Tw(r, φ, t)Lw(z, t), n̂ = Tn(r, φ, t)Ln(z, t) (6.6)

onde as funções Ts,w,n, Ls,w,n representam, respetivamente, a variação transversal e longi-

tudinal dos envelopes, ambas dependentes do tempo t. Substituindo nas Eqs. (6.1-6.3),

obtemos

−iRwLw∇2
⊥Tw + (βw + βs)Tw∂zLw + Tw∂tLw + Lw∂tTw =

ωp
2ωwγ

LnTnLsTs (6.7)

−iRsLs∇2
⊥Ts + Ts∂tLs + Ls∂tTs = − ωp

2ωsγ
L∗nT

∗
nLwTw (6.8)

−iRnLn∇2
⊥Tn + (βq + βs − β0)Tn∂zLn + Tn∂tLn + Ln∂tTn = − c2k2

l

8|Ωl|ωp γ2
0

LwTwL
∗
sT
∗
s . (6.9)

Neste conjunto, vamos supor que a parte transversal evolui muito perto da aproximação

paraxial, isto é

−iRs,w,n∇2
⊥Ts,w,n + ∂tTs,w,n ≈ 0.

Desta forma, as equações longitudinais são dadas por:

TwT
∗
w(βw + βs)∂zLw + TwT

∗
w∂tLw =

ωp
2ωwγ

LnTnLsTsT
∗
w (6.10)

T ∗s Ts∂tLs = − ωp
2ωsγ

L∗nT
∗
nLwTwT

∗
s (6.11)

T ∗nTn(βq + βs − β0)∂zLn + T ∗nTn∂tLn = − c2k2
l

8|Ωl|ωp γ2
0

LwTwL
∗
sT
∗
s T
∗
n (6.12)

onde, em ambos os lados, multiplicamos pelo termo T ∗ correspondente ao modo em questão.

Visto que as funções transversais, dadas pelos modos LG,

Ts = LG`s
ps , Tw = LG`w

pw , Tn = LG`n
pn (6.13)

que, por simplicidade, nesta tese, possuem a mesma cintura, w0, e modos radiais simples,

p = 0, são soluções da equação paraxial. A condição de ortonormalidade, dos modos LG,

descrita na Eq. (3.46) é dada por ∫
rdrdφTs,w,nT

∗
s,w,n = 1

Ao integrarmos, em relação ao diferencial de área transversal, rdrdφ, as Eqs. (6.10-6.12)

tornam-se

(βw + βs)∂zLw + ∂tLw =
ωpR

2ωwγ
LnLs, (6.14)
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∂tLs = − ωpR
2ωsγ

L∗nLw, (6.15)

(βq + βs − β0)∂zLn + ∂tLn = − c2k2
lR

8|Ωl|ωp γ2
0

LwL
∗
s, (6.16)

com

R =

∫ r

0

∫ 2π

0

rdrdφTsT
∗
wTn, (6.17)

representando a integral que sobrepõe as estruturas transversais dos três modos [98]. Nas

Eqs. (6.14-6.16) podemos observar a relação com a solução π-pulse obtida do modelo 1D,

onde o fator de acoplamento, R, vai determinar o processo de transferência de energia de

um modo para outro. Analisando a dependência azimutal de R, temos∫ 2π

0

ei(`s−`w+`n)φ dφ = δ`s−`w+`n , (6.18)

onde observamos que o único valor diferente de zero, que satisfaz a conservação do MAO

entre os modos, é

`w = `s + `n (6.19)

Analisando a Equação (6.19), em conjunto com a Figura 6.5, se verifica a razão da per-

turbação da densidade adquirir um valor de `n = −1. Esta análise se realiza considerando

que o wiggler apresenta `w = 0, e a semente `s = 1. É importante destacar que esta

mesma relação de conservação é deduzida na Ref. [99], para a amplificação de lasers por

espalhamento Raman em um plasma.

6.2 Cenário alternativo: Densidade perturbada inicial

com MAO

Visto que no nosso modelo, tanto a radiação semente quanto a densidade perturbada foram

descritas por um modelo perturbativo até primeira ordem, portanto, é posśıvel imaginar

um cenário, cuja solução possua as mesmas carateŕısticas da solução longitudinal, π-pulse.

Para isso, vamos considera que a radiação semente tem, inicialmente, uma amplitude nula,

enquanto a densidade perturbada possui um valor inicial finito. Com isso e admitindo que

o wiggler ótico, inicialmente, transporta MAO, `w = 1, e que a densidade perturbada, com
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um perfil longitudinal Gaussiano, carrega MAO `n = −1, temos

aw(r, φ, x, t = 0) = Awe
−r2/w2

0
1√
π

√
2r

w0

eiφ,

as(r, φ, z, t = 0) = 0,

n̂(r, φ, z, t = 0) = Ne(z−z0)2/σ2
ze−r

2/w2
0

1√
π

√
2r

w0

e−iφ.

Os parâmetros escolhidos, para se estudar a evolução do sistema nesse novo cenário, são os

mesmos dados na tabela da seção anterior com exceção de

N = 0.03, As = 0

Da mesma forma, as condições de borda, da caixa de simulação, são as mesmas do caso

anterior, mudando unicamente

aw |z=0 = Aw

√
2r2/πw2

0 e
−r2/w2

0+iφ.

A Figura 6.7 apresenta as condições inicias para a parte real da amplitude do wiggler ao

quadrado, Fig. 6.7(a), e para a parte real, ao quadrado, da densidade perturbada 6.7(b),

(a) (b)

Figura 6.7: Configuração transversal inicial do cenário alternativo. a) Parte real ao

quadrado do wiggler, Re{aw}2, refletindo `w = 1. b) Parte real ao quadrado da densidade pertur-

bada, Re{n̂}2, mostrando que a densidade inicial é finita e possui MAO `n = −1
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ambas mostrando dois máximos, simetricamente, distribúıdos em torno do eixo vertical y,

sinônimo de que ambos possuem MAO |`w,n| = 1. Em relação à configuração longitudinal

inicial, devemos ressaltar que são idênticas às do cenário anterior, como dado pela Fig. 6.3,

com a diferença de que a Gaussiana é agora descrita pela densidade perturbada.

A Figura 6.8 apresenta a configuração final adquirida pela radiação semente no tempo

t = 2.6 × 105. A Fig. 6.8(a) apresenta o donut formado pela intensidade da radiação

semente localizado em z = 3600, o que confirma a possibilidade de se gerar uma radiação

semente, à partir de uma densidade perturbada não nula [98]. Mesmo que, neste tempo, a

evolução do sistema, quando comparada ao caso estudado anteriormente, foi mais lenta, a

solução longitudinal π−pulse conservou as mesmas caracteŕısticas observadas na Fig. 6.6.

A Fig. 6.8(b) apresenta o perfil de Re{as}2, onde são evidenciados quatro máximos, simet-

ricamente distribúıdos, sobre o plano xy, que, de acordo com o critério estabelecido para

quantificar o MAO, indica que a radiação semente foi estimulada com |`s| = 2, corroborando

(a) (b)

Figura 6.8: Configuração transversal no tempo t = 2.6 × 105 no cenário alternativo.a)

Magnitude da radiação semente,
√
as. b) Parte real ao quadrado da semente, Re{as}2. Ambos

cortes foram feitos na posição do máximo longitudinal da semente em z = 3600 [98]
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com a conservação do MAO dado na Eq. (6.19), onde

`s = `w − `n = 1− (−1) = 2.

Por ultimo, devemos mencionar que o valor máximo do pulso principal, da radiação semente,

para o tempo final t = 2.6× 105, é aproximadamente 25× 10−5, no primeiro caso (ver Fig.

6.6) e 13× 10−5 , no segundo (ver Fig. 6.8(a)). Uma das causas desta diferença se deve ao

acoplamento, entre os modos, representado pelo fator R na Eq. (6.17). No entanto, a solução

unidimensional, para ambos os casos, mostra que o processo, com semente inicial não nula,

atinge uma maior amplificação, quando comparada ao processo, com semente inicial nula e

densidade perturbada finita. A origem deste resultado, obtido também na Ref. [100], ainda

não foi esclarecida, supomos que esta diferença pode vir da transição do sistema do regime

linear para o não linear durante o processo.



Conclusões

Usando perturbação de primeira ordem, em um modelo hidrodinâmico para um FEL, op-

erado por um wiggler ótico, foi obtido um conjunto de equações não lineares que descreve

a interação de três modos ondulatórios: wiggler, radiação semente e densidade perturbada.

As soluções, em uma e três dimensões, desse conjunto de equações, foram realizadas, no

espaço e no tempo, usando-se o software PDE2D. A solução longitudinal apresentou duas

fases importantes: a primeira, a fase linear, mostra o crescimento da amplitude e da cintura

longitudinal do pulso semente; e a segunda, a fase não linear, onde o wiggler perde energia

para a radiação semente levando-a amplificar-se e dividir-se em sub-pulsos em companhia da

perturbação da densidade do feixe de elétrons relativ́ıstico. Também, foi mostrado que a am-

plitude, do pulso principal da radiação semente, é maior que as amplitudes dos sub-pulsos e

a compressão da sua cintura longitudinal com o tempo. Mostramos, também, a relação entre

a fase não linear, com solução π-pulse determinada através da equação de Sine-Gordon, que

descreve o processo de amplificação de lasers, por espalhamento Raman, em um plasma, o

que sugere a possibilidade de se produzir radiação com comprimentos de onda muito curtos,

λs ≈ λw/4γ
2
0 , e de alta intensidade.

A solução em três dimensões foi estudada usando duas configurações inciais. Na primeira,

o wiggler ótico foi considerado de amplitude constante, na direção de propagação, e Gaus-

siano na parte transversal, LG0
0, a radiação semente, com formato longitudinal Gaussiano

e no modo transversal, LG1
0, enquanto a perturbação densidade de elétrons, inicialmente,

nula. Neste cenário, a fase não linear, do estudo longitudinal, foi reproduzida e comple-

mentada pela compressão, transversal, do pulso principal da radiação semente. De acordo

com a relação de conservação do MAO, Eq. (6.19), o momento angular orbital da densidade
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perturbada adquiriu a mesma magnitude do MAO da semente, sugerindo a possibilidade de

se produzir feixes de elétrons com fase helicoidal. Na segunda configuração, o wiggler ótico

foi mantido constante, ao longo do eixo de propagação e com uma estrutura transversal dada

pelo modo, LG1
0, e a densidade perturbada, no inicio, com um perfil Gaussiano longitudi-

nal e com estrutura transversal, LG−1
0 , enquanto a radiação semente foi considerada nula,

no inicio da interação. Da mesma forma, como no primeiro cenário, o pulso principal, da

radiação semente, foi amplificado e comprimido durante a fase não linear, e adicionalmente,

pela conservação do MAO, ganhou um valor para `s = 2. Ao compararmos a amplificação em

ambas configurações, a primeira, apresentou uma amplificação maior do pulso principal, da

semente, devido, em parte, ao fator R de acoplamento transversal entre os modos, Eq. (6.17).

O modelo estudado nesta tese é interessante pela sua simplicidade em aproximar alguns

resultados, provenientes de modelos quânticos mais robustos e, também, por suas semel-

hanças com os modelos clássicos [97]. Porém, devemos ressaltar que, nos modelos de FEL

convencionais, o feixe de elétrons relativ́ıstico cede energia para a radiação semente, en-

quanto que, no nosso modelo, o wiggler ótico é quem dá energia para a radiação semente e

para a pertubação na densidade do feixe de elétrons. Um outro aspecto, que será discutido

em trabalhos posteriores, consiste em quantificar o mecanismo de saturação da radiação,

que pode ocorrer quando as part́ıculas do feixe são aprisionadas dentro do potencial pon-

deromotivo [101], o que pode ser observado através de simulações cinéticas. Por último,

é necessário implementar um estudo da coerência, transversal e longitudinal, da radiação

descrita através do modelo aqui desenvolvido. Como discutido nas Refs. [102], para o caso

dos FEL convencionais, a radiação apresenta uma boa coerência numa escala menor que o

seu comprimento de saturação. Assim, se a coerência for discutida, através de um modelo

de três ondas, algumas vantagens podem ser aproveitadas, por exemplo, se o wiggler ótico

for incoerente numa escala menor ao tempo de crescimento da instabilidade, esse poderá

extinguir a amplificação de ruido espontâneo [103].

A analogia apresentada por nosso modelo de FEL, com o mecanismo de amplificação Ra-

man através de um plasma, deve-se à semelhança entre o conjunto de interação de três

ondas que descreve ambos os modelos. Principalmente, a similaridade entre a perturbação
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Figura 6.9: Correlações lineares entre o valor de MAO `j e a frequência ωj , para um pulso de

radiação semente, composto de três frequências e perfil temporal Gaussiano (linha rosa pontilhada).

O primeiro caso, representado pela linha azul, tem uma inclinação ∆`/∆ω = 2, cujos valores de

MAO são {1, 3, 5}. O segundo, linha vermelha, tem uma inclinação ∆`/∆ω = 1, cujos valores de

MAO são {1, 2, 3}. Em ambos os casos, as frequências ω1 e ω3 têm 20% de amplitude, em respeito

a frequência central ω2. [105]

de densidade do feixe de elétrons em movimento com a perturbação de densidade do plasma

em repouso. Nesse aspecto, seria interessante implementar, neste modelo de FEL, a am-

plificação em multi-frequência da radiação semente, como desenvolvido para o processo de

amplificação Raman num plasma morno [104]. Assim, podemos usar o estudo desenvolvido

Figura 6.10: Evolução da radiação semente para o caso ∆`/∆ω = 2. No lado direito é apresentada

uma iso-superf́ıcie correspondente a 30% do valor máximo da intensidade inicial. No lado esquerdo,

é apresentado o perfil de intensidade, |b2|, adquirido pela semente após 0.27 ps [105]
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em paralelo a esta tese [105], no qual foi descrito, pela primeira vez, um amplificador Raman

em multi-frequência para um pulso, de radiação semente, com largura espectral descrita por

três frequências, cada uma por um modo LG; e cujo valor do MAO está linearmente cor-

relacionado com o valor da frequência, como mostrado na Figura 6.9. A superposição desses

modos correlacionados gera uma radiação semente com padrão de intensidade espiralado,

chamado de molas de luz, como mostrado pela iso-superf́ıcie azul, do lado direito da Figura

6.10. Para o desenvolvimento deste modelo, foram impostas certas restrições na separação

entre as frequências, de tal forma que, um tripleto independente de interações de três ondas

fosse obtido. As soluções numéricas mostraram o rearranjo e a amplificação dessas molas de

luz, como se mostra no lado esquerdo da Figura 6.10, para o caso ∆`/∆ω = 2.
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