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RESUMO

O presente trabalho encontra-se dividido nas seguintes

etapas: primeiramente são expostas algumas limitações presentes

nas equações dinâmicas dos plasmas não-col isionais. A seguir ob_

tem-se, de maneira heurística, algumas correções elementares as

teorias lineares, correções estas que conduzem diretamente as as_

sim chamadas teorias quase-1 ineares em suas formas não relativTs^

tica e relativTstica. Examina-se então o efeito da variação rela_

vística da girofreqüência sobre o coeficiente de difusão, numa

aproximação tipicamente perturbativa.

ABSTRACT

The present work is divided in the following parts:

firstly some limitations which are present in the dynamical

equations for collisionless plasmas are discussed. Then we

obtain, in a heuristic form, some elementary corrections to the

linear theories, which directly lead to the so-ccLlied quasi-

linear theonesin its nrn-relativistic and relativistic forms.

The effect of the relativistic variation of the gyrofrequency

on the diffusion coefficient is examined in a typically

perturbative approximation.
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I - INTRODUÇÃO

A linearização do conjunto de equações referentes a um

determinado sistema físico é comumente adotada como primeiro paŝ

so para o estudo de tal sistema [He66]. Tão logo a amplitude dos

modos lineares assim obtidos se torne muito alta, é, no entanto,

absolutamente essencial a inclusão de refinamentos não lineares.

Em Física de Plasmas, a evolução das técnicas de anãli^

se seguiu esta mesma lógica.

Em 1946, Landau [La46] solucionava em essincia, a ve£

são linearizada das equações de movimento para um plasma não-co_

lisional. Este trabalho, além de evidenciar as qualidades basi-

cas do comportamento dos modos lineares já ressaltava as restr^

ções ãs aproximações lineares.

A partir de então, o esforço direcionado no desenvolvi

mento de métodos de tratamento não-lineares sofreu natural interi

sifiçação. Até a presente data, no entanto, não podemos ainda

afirmar a existência de teorias não-lineares suficientemente ge-

rais em Física de Plasmas [Ts70], A profusão de técnicas e mét£

dos de análise é quase tão variada quanto os problemas que se

quer abordar [Da72, AAP75, Ka79, 6S79]. Mesmo modos relativamen-

te globais de trabalho não são completamente aproveitados devido

ã sua excessiva sofisticação, [Da72] nascendo dai as aproxima-

ções que conduzem inexoravelmente aos problemas citados no pre

sente parágrafo.

E, pois, complexa a tentativa de detalhar minuciosamen

te o que já foi feito no contexto de teorias não-1 ineares em Fisi



ca de Plasma. Nos contentamos, nesta introdução, com uma visão

mais geral.

Podemos, aproximadamente, classificar o desenvolvimeji

to da Física Não-Linear de Plasmas em duas linhas globais: a pri^

meira delas, com larga aplicação em Plasmas de baixa temperatu-

ra, busca soluções particulares para o conjunto de equações do

sistema. Como atestado de relevância deste tipo de abordagem, po

demos mencionar a cl'areza, do ponto de vista físico e matemático,

com que o conceito de soliton emerge [Da72]. A segunda linha, es_

sencialmente objetiva a descrição de plasmas onde um grande num£

ro de variáveis coletivas randõmicas e excitada . Neste caso,

processos estatísticos são usados para filtrar a evolução tempo_

rai das variáveis de interesse físico. Quais variáveis são prom£

diadas e quais não, esperamos elucidar dentro da aproximação qua_

se-linear, aproximação esta considerada como típico exemplar da

segunda linha mencionada.

Com os trabalhos de Vedenov e Drumond & Pines [VVS61,

DP62] as teorias quase-1ineares foram introduzidas na Física de

Plasmas. Estes trabalhos buscavam a solução para o sistema de

equações que descreviam a interação dos modos lineares derivados

por Landau, com a função de distribuição de partículas em um plas^

ma coulombiano. Esta função até então (em toorias lineares) su-

posta constante no tempo, passava com estes trabalhos, ã qualida^

de de variável dinâmica. Embora desconsiderando a interação não

linear entre os modos oscilatõrios, a análise quase-linear já se

mostrava razoavelmente poderosa na sua proposta de definir e cori

trastar as propriedades da interação partTcula-onda.

Embora com algumas restrições â validade da teoria (a



serem expostas nos capítulos a seguir), o JSO da análise quase-

-linear se fez freqüente a partir dai.

Além da solução de extensa variedade de problemas cone£

tados com plasmas coulombicnos livres de campos externos, genera^

lizou-se a técnica na tentativa de solução das dificuldades oriim

das da interação entre partículas e ondas eletromagnéticas gené-

ricas (não puramente eletrostaticas) em plasmas submetidos ã cam

pos magnéticos externos. 0 próprio Vedenov, em seu trabalho já

citado, se preocupava com este ponto.

Além dele mesmo, vários outros autores se encarregavam

de explorar as propriedades emanantes de plasmas magnetizados. T()

do este interesse, basicamente tinha suporte na hipótese de que

tal modelo poderia retratar razoavelmente bem algumas máquinas de

confinamento de plasmas [Ya63, RSS66]. 0 modelo citado, embora

poderoso em sua proposta de descrição da absorção e amplificação

de radiação propdLgante, não incluía nem efeitos relativisticos e

tampouco efeitos originados das flutuações associadas com o car£

ter discreto das partículas envolvidas. Usando a terminologia ade_

quada poderíamos classificar este modelo como não-relativTstico e

puramente auto-consistente.

Seguindo a linha natural de evolução, a preocupação cier^

tifica voltou-se tanto para a inclusão de efeitos relativTsticos

em plasmas autoconsistentes^ (podemos citar o trabalho de Fidone

et ai. para sistemas magnetizados [FGM82]) quanto para a inclu^

são de efeitos flutuacionais em plasmas não relativTsticos. (Aqui

citamos o trabalho de C.S.Wu para o caso magnético [Wu68].)

Convém ressaltar que o primeiro trabalho, citado no p£

rãgrafo anterior embora essencialmente numérico, já levava em



consideração nao-homogeneidades provenientes do volume finito do

sistema.

Completando esta introdução, esquematizamos a seguir o

corpo da dissertação.

No capitulo II é feita, uma análise simplificada do tra^

balho desenvolvido por Landau quando de sua análise linear para

plasmas homogêneos, coulombianos destituídos de campos externos.

Também procuramos mcstrar quais as condições que invalidam estas

mesmas analises lineares.

No capTtulo III, desenvolvem-se correções quase-linea^

res ao modelo citado acima. Com estas correções, dentro de apr£

ximações não.muito inibidoras, procuramos ultrapassar as restri^

ções impostas pela teoria de Landau.

No capTtulo IV a análise não-relativTstica de plasmas

magnetizados é feita. Propriedades quase-1ineares para oscila-

ções eletromagnéticas são extraídas. Ao final do capTtulo obte-

mos de forma abreviada, a versão relativTstica do sistema de equa_

ções expostas ao inicio do capTtulo. Este capitulo e o anterior

seguem a linha proposta por A K h i e z e r [AAP75].

0 capTtulo V contem a contribuição original da disser^

tação. Seguindo a curta distância, os trabalhos desenvolvidos p£

Io grupo de pesquisa de Ignazio Fidone [FGM80], procuramos deseji

volver soluções analíticas para o modelo proposto por este fTsi-

co. Em essência fixamo-nos em correções fracamente relativísti-

cas para a interação quase-linear entre campos de radiação qua_

se-transversos e um plasma magnetizado. (Transversal idade defini^

da em relação ao campo magnético externo aplicado). 0 campo de

radiação caracteriza-se, alem da citada quase-transversalidade.por



ser monocromático, com freqüência próxima ã freqüência de cTclo-

tron eletrônica. Tons são supostos fixos, o que ê uma aproxima^

ção razoável, se considerarmos freqüências de cTclotron eletrõnj^

ca suficientemente altas. (Neste ponto recordamos que m r o n s
 >:>

>y ""elétrons**
E feita uma análise numérica dos resultados obtidos, r£

sultados estes que formarão base para eventual publicação.



II - LINEARIZACRO DO MODELO ELETROSTATICO

Um modelo amplamente utilizado em Teoria Cinética de

Plasmas, é aquele que caracteriza o plasma como um meio homogê-

neo dotado de interação coulombiana, livre de campos externos e

destituído de propriedades relacionadas com a estrutura puntual

das partículas constituintes (assim como flutuações» colisões,

radiação espontânea . . . ) . Apesar das restrições, o modelo ainda

e adequado para nossos propósitos que são os de motivar a neces_

sidade de uma extensão da Teoria Linear.

Dentro deste tipo de abordagem, o conjunto de equações

que descrevem matematicamente o sistema, é o que segue abaixo:

2? '(i?)r< - £ ( x V - g J - e (".D

(ii.2)

onde: +e ê a carga eletrônica ( e < 0 ) ,

m é a massa eletrônica,

n é a densidade iônica, e

$(r,t) i o potencial elétrico.

Neste conjunto de equações, F = Fa(r,v,t) fornece, em

um instante t a densidade de elétrons, no espaço de fases u, com

coordenada espacial r e com velocidade v.

E conveniente ressaltar que para simplificações adicío

nais consideramos, no nosso plasma, apenas os elétrons como enti



dades dinâmicas. Os Tons (que formam o plasma juntamente com os

elétrons) entram no contexto somente através do parâmetro nQ, de

modo a fornecer a neutralidade de carga ao meio.

Coerentemente com a propriedade anterior, exige-se da

função F :

onde V é o volume do sistema.

A equação (II.3) nos diz que a densidade media de ele

trons deve igualar â densidade de Tons.

A equação (II.1) que nos dá a evolução temporal da fujn

ção F , e conhecida como equação de Vlasov# (caso eletrostatico),

e a equação (II.2) é a equação de Poisson para o potencial elé-

trico.

Podemos notar, que o sistema de equações assim descrj^

to i não linear, não linearidade esta presente no último termo

da equação (II. 1).

0 que comumente se faz, na tentativa da solução deste

tipo de problema, é a linearização completa do sistema de equa-

ções, conforme o exposto na introdução.

No nosso caso começamos escrevendo:

onde supomos: |f| << fQ e f não dependente do tempo.

Aqui, f é encarada como uma pequena perturbação ao

estado de equilíbrio homogêneo descrito pela f .



A função f é tal que:

(II.5)

Incorporando a condição (II.5) ao sistema de equações

(II.1) e (11.2) edesprezando dentro deste sistema termos bilinea

res em f, obtemos o seguinte conjunto de equações lineares:

Este último sistema de equações foi resolvido por Lan-

dau em 1946 [La46]. 0 cientista soviético chegou a importantes

conclusões que enumeramos aqui, sem dedução:

- 0 comportamento assintótico (no tempo) das funções f(r,v,t) e

4>(r,t) é, respectivamente:

L.
"I fit H'£' t

.F
As freqüências u(k) são obtidas a partir da seguinte relação

de dispersão:

-o



ou

J Ct,1 - k AI

com u(k) = u>r(k) +i u ^ k ) 4 V - cd^ciM.

onde: f (p) = [ f (v) d?v ,
O J O ~ J-

sendo a integração definida no plano perpendicular ao vetor k.

Devemos notificar o leitor que os únicos modos oscila^

tórios presentes no plasma serão oriundos da relação (11.10) se

a perturbação inicial for tal que se cumpra a condição de que

f(t=0,v) = f(t=0,v) d^v seja uma função inteira na variável

y. Tal condição, para casos de interesse físico, não ê excessiva^

mente restritivd, sendo pois adotada daqui*em diante [AAP75].

- Os contornos para as integrações definidas na equação (11.10)

são descritos na figura II.1.

- Os coeficientes a^, f^ e ^ são obtidos a partir das condi^

ções iniciais da excitação da perturbação.

- As freqüências definidas por (11.10) podem ssr complexas. De

pendendo, pois, do sinal da parte imaginária de uma destas fr£

qüências em particular, haverá amplificação ou atenuação das

oscilações provenientes do termo correspondente.

• A possibilidade de conceituar corretamente os modos perturbatj^

vos como oscilações atenuadas ou amplificadas só tem validade

se vigorar u> >> u.. Somente nesta condição, podemos discernir

adequadamente os fenômenos conectados com propriedades oscila-



/o

Ui

->

u..

A

/!» V

c)-

FIGURA 1.1 As três figuras acima exemplificam três posicionamentos da
variável u, presente na equação flfl.10), e os três contor-
nos para a integração associados.
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tõrIas dos fenômenos conectados com amplificação ou atenuação.

- A equação (II.8) apresenta a particularidade de conter termos

com dependência temporal do tipo e" **- . Os termos associa-

dos a esta dependência são denominados termos balísticos, devi^

do ao fato da informação ser propagada exatamente com a veloci^

dade das partículas sob análise. Este termo não e um modo nor-

mal, e seus efeitos se cancelam se desejarmos medir quaisquer

propriedades em instantes muito afastados do instante inicial.

Especificamente, se desejarmos obter grandezas com velocidade

integrada (grandezas independentes da velocidade, como densida^

cie, temperatura ...) para tempos grandes a intensa oscilação
- i k v tde e -*- garante um zero para a integral correspondente.

- E essencial mencionar, que o que chamamos de tempos assintõti^

cos, são tempos suficientemente longos para que as proprieda-

des oscilatõrias da perturbação imposta ao plasma sejam domi-

nantes. As propriedades associadas ã amplificação e ã atenuação

também devem, dentro destes longos intervalos temporais, ser

detetadas. Contudo, devemos ter presente que embora extensos,

eles não devem ultrapassar, de maneira alguma, o tempo de rela_

xação da função de distribuição devido aos processos colisio-

nais. A teoria descrita até aqui, não envolve tais processos.

Tratemos de evidenciar, agora, o colapso da teoria 1|_

near.

Conforme já havíamos mencionado, se alguma(s) das fre-

qüências da equação (II.8) contiver(em) uma parte imaginária po_

sitiva, a função f haverá de crescer de tal forma, que a partir

l
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de um certo instante não se satisfaça mais a condição jfj << f .

0 mesmo comentário é válido para a equação (II.9).

Evidencia-se no parágrafo acima, a mais séria restrj^

ção ã teoria linear, restrição esta que será melhor ana-

1isada a seguir.

Suponhamos que exista, dentro do plasma^uma única onda

de freqüência « e de vetor de onda k COIA amplitude do potencial

associado igual a <í> . Devido aos ja mencionados efeitos de amplj^

ficação e atenuação, este potencial <t> pode ser uma função do

tempo.

Consideremos, então, partículas que se movam aproxima_

damente com a velocidade de fase desta onda. Somente tais partí-

culas terão sucesso em trocar energia efetivamente com a- onda em

foco.

Denotando por w a velocidade das partículas no refereji

ciai em que a onda e estacionaria, podemos deduzir, usando consi

derações energéticas do tipo

(11.11)

que a máxima velocidade que propicia troca de energia é

A velocidade definida pela equação (11.12), é aquela

que corresponde a partículas aprisionadas pelos vales da onda.

4
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A validade da teoria linear está baseada na hipótese

de que o tempo que uma partícula gasta para percorrer um vale de

onda de potencial, definido como

1 i

é tal que:

De fato, a condição (11.14) nos indica que antes das

partículas ressonantes ( v > v v f a s e A* o n d a ^ executarem vários oscj^

lações no vale de potencial existe troca e'fetiva de energia, fa_

vorecendo largamente a ampl ificaçao ou atenuação da onda <f> . Re£

saltamos que o fato das partículas não executarem oscilações no

potencial <t , é equivalente a dizer que sua órbita não se afasta

muito da orbita não perturbada por $ , o que possibilita a apli-

cação de conceitos associados com 1inearizaçao.

Da condição ( 1 1 . 1 4 ) , verificamos que quanto menor for

|$ |, tanto mais precisa a teoria linear. No caso de termos $

como uma função crescente no tempo, a validade da condição (11.14)

há de ficar comprometida, o que indica a necessidade de constru-

ção de teorias mais refinadas.



Ill - TEORIA QUASE-LINEAR

Conforme nossas explorações ao conteúdo da teoria lj_

near, levadas a cabo no capitulo anterior, pudemos detectar a

existência de condições restritivas quanto a aplicação de tal

formalismo.

Basicamente, o que se pôde depreender do que foi expos^

to no capitulo II, é que o uso das componentes do espectro osci-

latôrio em um plasma homogêneo-coulombiano, como fonte das Gn^

cas variáveis dinâmicas do problema, é extremamente insatisfató-

rio, principalmente no que tange ao estudo de sistemas instáveis,

para tempos assintoticamente longos.

Nossa esperança é que o uso mais' racional (ou mais com

pleto) do sistema de equações originais, promovendo ã qualidade

de variáveis dinâmicas certas grandezas até então encaradas como

estruturas paramétricas, nos auxilie na construção de uma teoria

onde divergências e singularidades de caráter não-fTsico não es-

tejam presentes.

Bem entendido fique,a teoria quase-linear ê a mais sim

pies das correções a teoria linear. Embora sendo <t primeira

de uso menos restrito do que a segunda, não pretende fazer o pa-

pel de definitiva.

Consideremos novamente o conjunto de equações (II.1) e

(II.2).

If (*?)£ e (if. £.) -o (in)
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(II.2)

Separemos, como anteriormente, a função F em uma

cela oscilante f e em uma parcela homogênea f . Novamente deve-

mos encarar f como uma pequena perturbação ã função f .

0 novo aspecto do conjunto de equações (11.1 )-(II.2) i ,

dentro deste contexto:

/

- o

(III.1)

(III.2)

Relembrando-nos do fato de fo representar um sistema

homogêneo e neutro, podemos de pronto» reduzir o sistema acima a

seguinte forma:

* ° (ill.D1

(III.2)'

Ressaltamos, neste ponto, que conforme ãs idéias lança_

das na introdução deste capitulo, não desprezamos "a priori", a

possibilidade da função fr sofrer variações ao longo do tempo.

Como veremos adiante este fato ê essencial na formulação da teo
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ria. (Evidentemente, quando esquema tizamos a estrutura da teoria

linear, no capitulo anterior, sempre consideramos a parcela f

como constante no tempo.)

Com o conjunto de equações (III.1)' e (III.2)' e com

os noves horizontes abertos no parágrafo anterior estamos aptos

a construir uma teoria mais sofisticada que a teoria linear.

Vamos, no entanto, impor algumas restrições ã nova teoria, res-

trições estas que apenas trazem um estreitamento insignificante

ao campo de aplicação de nossa formulação.

Estas restrições, basicamente, dizem respeito ao modo

de interação entre as "ondas" presentes no sistema (descritas pos-

f) e as "partículas renormal izadas" do sistema (descritas ptr
» *

f).o

(E importante notar, aqui, que "partículas renormaliza^

das" não são partículas reais . A função f não descreve as partj

cuias reais que a função F descreve. Uma possibilidade de ene ia

rar "partículas renormal izadas" é como partículas reais destituí_

das do movimento osci latõrio descrito pela f [Ts70].) Mas voltar^

do ao problema da forma de interação "onda-partícula"^ o que efe-

tivamente pode nos conduzir a uma descrição simplificada do pr£

blema é a realização do fato de que uma partícula ressonante não

fique um tempo desmesuradamente longo aprisionada pela onda cor-

respondente. Neste contexto, a órbita desta partícula não deverá

ser radicalmente modificada pela presença de tal onda. 0 único

modelo que pode materializar este nosso desejo, é o modelo de in

Pretendemos justificar "a posteriori" a hipótese inicial de que existem on
das com relação de dispersão bem definida presentes no plasma. Pretendemos"
também comprovar que o conceito de interação ressonante também é de relevân-
cia fundamental dentro do contexto da teoria.
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teracão de partículas com um número suficientemente grande de oni

das com velocidades vizinhas. Desta maneira, antes da partícula

ressonante efetuar um ciclo de oscilação no vale de uma das on-

das, ela poderá ser aprisionada por outra das ondas do grupo, se

guindo assim, uma trajetória adequadamente simples, pelo menos

no que toca aos nossos propósitos.

Analisemos quantitativamente as restrições mencionadas.

Suponhamos a existência de um grupo de ondas com os reŝ

pectivos vetores de onda distribuídos continuamente em uma faixa

se extendendo de k a k+ak (Sistema Unidimensional).

Definamos o assim chamado "tempo de correlação" das cm

das do grupo como:

(III.3)

onde A i o comprimento de onda característico do grupo de

ondas;

&/jr] ê a variação máxima da velocidade de fase das on-

das do grupo;

CÜ. é a freqüência da onda de vetor k.

<c, assim definido, mede o tempo que a onda mais rl$\_

da gasta para avançar uma distância \ sobre a mais lenta.

Relembrando-nos do conceito referente ã att exposto na

equação (11.13), e introduzindo:

o nosso conjunto de restrições sugere
A
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(III.5)

De fato, sendo cumprida a condição (III.5) esperamos

que antes das partículas ressonantes completarem uma oscilação

no vale da onda correspondente, elas sejam carregadas pelas de-

mais ondas.

De qualquer forma, o intuito do restante deste capítij

Io é demonstrar que o uso de condições como a (III.5) dentro do

formalismo a ser desenvolvido, pode trazer simplificações quanto

ao seu aspecto, permitindo referenciá-lo em relação ã teoria lî

near, de forma a facilitar sua interpretação. Devemos relembrar

que, no que se segue, pretendemos mostrar também que o uso de ne

lações de dispersão ligando a freqüência das ondas do grupo ja

mencionado com os respectivos vetores de onda ê plenamente justj^

ficado, sendo estas relações, ademais, dentro de certos limites,

idênticas ãs da teoria linear.

0 uso de um conjunto infinito e continuo de ondas, nos

obriga a introduzir um conceito simplificador de cálculos. Este

é o da média estatística sobre as fases das ondas envolvidas.

Quantitativamente, a expressão que necessitaremos de imediato e:

-- O

onde o símbolo "< >" denota a media estatística.

A equação (III.6) nasce da suposição de que os diver_

sos modos componentes tanto do potencial $ como do campo E como

da perturbação f, possuem fases randomicamente distribuídas. Por

hipótese, no momento, não afirmamos que o mesmo aconteça com pro
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dutos destas quantidades.

Tomando a média estatística da equação (III.1) e usani

do as condições (III.6) obtemos, usando a hipótese adicional

< [*> " f* » (III.7)

&+(í-D (•<*<£•£> -o

Subtraindo a equação (III.8) da equação (III.l)', obte

mos:

A equação (III.8) descreve a evolução temporal da fu£

ção f que representa nossas partículas renormal izadas. A equa-

ção ((III.9), por sua vez, descreve o comportamento da função f.

Ora, se supusermos que as perturbações criadas no sis_

tema são pouco intensas (pelo menos nos estágios iniciais), pod£

mos argumentar que os termos @ e (5) da equação (III.9) são pe

quenos em relação ao termo (2) . Vale notar, que os "pequenos"

termos (?) e (3) descrevem a interação da perturbação f com ela

mesma, enquanto o termo © descreve a interação de f com f . No

tando ainda, que escrevendo F » f +f (onde f i homogênea), im

plicitamente estamos afirmando que f, no seu desenvolvimento em

modos de Fourier não contem a componente referente ao vetor k=0.

Desta forma, afirmar que 0 e @ descrevem a auto-interação da
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função f, ê o mesmo que afirmar que (j) e (3) estão representan

do a interação entre modos perturbativos oscilatôrios do proble-

ma.

Escrevamos a equação (II1.9) com as aproximações acima

citadas.

% •(£•!) í t - (V«& ).-o (HI.1W

A equação (III.10) deve ser resolvida simultaneamente

com a equação (III.8) e com a equação (III.2)', para a obtenção

da solução completa do problema.

De acordo com estas equações, o que basicamente

notamos é que a diferença de aspecto entre a teoria linear e a

quase-linear reside na presença do último termo da equação (III.8),

termo relativamente pequeno.

Dentro do espirito de uma correção não muito dramática

ã teoria linear, por hipótese escreveremos as grandezas oscilatõ

rio-perturbativas na forma de expansão em modus normais para tem

pos suficientemente longos:

GUtJ' 2, > (IHJ1)

0 símbolo G, representa uma grandeza arbitrária.

0 que esperamos, e o que de fato ocorre, merece ser

classificado em dois itens:

i) A relação entre <.>(k) e k, dentro de aproximações adicionais ãs

que já foram feitas, é a relação obtida pela teoria linear, O£

A
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de, no entanto, f (v,t) substitui f (v, t=0).
o - o -

ii) Considerando w(k), acima, como puramente real, a função
2

tem sua der<ivad3 temporal determinada por formas
bilineares dela mesma. Da mesma forma, a função Fe(k=O, t) =

» f (v,t) tem sua derivada temporal determinada por formas bĵ

lineares no campo elétrico flutuacional.

Dito isto, busquemos a demonstração ''formal" de toda

a teia de idéias com que estivemos trabalhando.

De inicio, relembremo-nos de nossas hipóteses sobre fra

ca dependência temporal das funções G(k,t) e f . Ademais, por

uma questão de compacibilidade a ser exibida brevemente, aceite-

mos as freqüências i»r(k,t) como funções de fraca dependência tem

poral.

Escrevendo f como:

(III.12)

Obtemos, pela equação (III.10)

n 4 ' ^ ' c " u • • • " '" <* - • • r ^ ; ( I I I . 1 3 )

Aqui, já foi usada a hipótese de que a dependência de

u no tempo, provinda de alguma forma do termo bilinear da equa-

ção (III.8), gera termos de ordem excessivamente alta se inclui

dos na passagem da equação (III.10) ã equação (III.13). Neste poin

to, jã é interessante analisar a questão da compatibilidade men-

cionada anteriormente.
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Especificamente, escrevamos a "relação de dispersão

se-linear" na forma

com R dependendo funcionalmente de f . Então:

t! 9 t

Examinando a última igualdade, nos certificamos de que

a existência de R, tal que 3R/3u>K / 0, implica no fato de que as
8f

ordens de grandeza de yr° e w são equivalentes.
A solução integral da equação (III.13) é:

•m I *

r. !£*

Neste ponto, devemos chamar a atenção para a expansá"o

expressa pela forma (III.12) e suas conseqüências.

Na equação (III.12) não consideramos, como no capítulo

II, os termos balísticos contendo exponenciais do tipo e 1-"- .

O que justifica este nosso procedimento, é o fato de que o termo

bilinear na perturbação, presente na equação (III.8) envolvera
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tanto integrações em v como em k após a realização da analise

de Fourier sobre as equações (III.1) e (III.2). Ora, supondo um

espectro suficientemente largo e suficientemente regular, as in-

tegrações em k eliminam de fato» a contribuição dos mencionados

termos ã função f dentro da aproximação de tempos assintoti earner̂

te longos. Da mesma forma, supondo a perturbação inicial f(r,v,t=

=0) adequada, a equação de Poisson não revela estes termos bali£

ticos em vista ã integração em velocidade.

De posse destas idéias, nosso próximo passo é a substi^

tuição da equação (III.14) na equação de Poisson, expressa pela

equação (III.2).

Temos, desta forma:

(III.15)

onde

com

Nas relações acima, velocidades paralelas (w) e velocj[

dades perpendiculares (vx) são definidas relativamente ao vetor

de onda k.

Na relação (III.15), a função I(t,t') sera apreciável^

mente diferente de zero se a diferença entre t e t' não for muj^

to grande. De fato, sendo (t-f) - 5 At grande, o integrando os
111 Cl A "™
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cila violentamente, resultando disto, uma baixa contribuição rw

mêrica ao valor da integral .

Resta-nos saber quão pequena é a diferença (t-t1).

Seja At, como já definido, a máxima diferença entre t

e t1, tal que a integral que ocorre na equação (III.15) não se

anule.

Supondo f como uma função de variações suficientemeji

te limitadas até uma velocidade v , a partir da qual f ^ 0 , pode

roos escrever:

(III.16)

Ademais, definindo w.(k) pela relação w.(k)=-A *n <fr(k,t),

afirmamos aqui que nossa opção será por oscilações para as quais

seja satisfeita a condição:

(III.17)

A condição (III.17) nos diz que trabalharemos com on-

das cuja energia é lentamente trocada com as partículas durante

o intervalo efetivo de interação (t-t 1). Como ficará claro adian^

te, i justamente supondo condições como a (III.17), que nos fica

possível a introdução de propriedades referentes a ondas de ca-

racterísticas bem definidas interagindo com partTculas ressonaii

tes.

Ademais, supondo que a taxa de variação da amplitude

das ondas presentes no plasma seja semelhante ã taxa de variação

da função f nas regiões de ressonância, podemos inferir que
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At . . _ .
(111.18)

onde

(Será interessante notar, ao fim dos próximos cálculos,

que a supressão da dependência temporal da função f , nos conduz

diretamente ã teoria lirear de Landau exposta no capitulo ante-

rior.)

Dentro destas condições, podemos reescrever a equação

(III.15) na seguinte forma:

?

Relembrando das equações (III.17) e (III.18), pode

mos aproximar a equação (III. ) para

4-̂ .

- kit {cW

se nos relembrarmos que:

Na equação (III." 1), como o comportamento das funções
af

• fr(t) e -̂ -° já foi extraído da integral temporal, e como, de qual

quer maneira a mencionada integral não é efetiva para grandes va_

à
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lores de (t-t'K podemos colocar at -*«.

Obtemos, desta forma:

Ç x .Yw-uv-iV»»;-:/^^) . / ,.ticv'-u.v..'a';-,"/ríu) |
\di e y -(. [ l - e /

k W - to i' -i I*-"! -I
(III.22)

Ora, supondo u. próximo de 2ero e I/Yíw) também próxi-

mo de zero, podemos aproximar a relação acima para:

z

JtV-Wr-ÍW.' -ÍT ' ** - "V- ' W. - ''A

A obtenção da igualdade (III.22) supõe k'.'t̂ r como po

sitivo. Por esta mesma razão vale a escolha do contorno no espa-

ço de velocidades paralelas que justifica o uso da relação (III.23).

Se porventura Ctv «• -ĵ « for menor do que zero, ou igual a zero

devemos usar a relação (111,23) como prolongamento analítico do

caso (aJ;+ y) > 0.

Ta't procedimento, jã retratado na figura II.1 é o Gni^

co compatível com a versão linearizada e causai proposta por Lart

dau.

Supondo *k(t) ;í 0, escrevemos a equação (III.21) da se

guinte forma:

1 -

(III.24)
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Na integral da relação (III.24) apenas as velocidades

para as quais iW kw estão envolvidas. Uma suposição razoável (a

ser justificada mais tarde), i que a função f não se altera mui_

to para velocidades não ressonantes com as ondas envolvidas. Ne£

tas condições 4? = 0 dentro da integral. Isto nos permite dizer

que a "relação de dispersão quase-1inear" é obtida trivialmente

da relação de dispersão linear, substituindo adiabaticamente

fo(w,t =0) por f o(w,t).

Neste ponto, podemos chamar a atenção para o fato de

que a decomposição da perturbação f(r,v,t) em ondas com relação

de dispersão bem definida fica justificada dentro das restrições

usadas. Ademais, pela estrutura da relação de dispersão quase-l^

near, fica patente que a taxa de variação da função u(k,t) é bas_

tante baixa, como já havia sido suposto anteriormente. Para v e Q

ficarmos esta última assertiva basta buscarmos a solução da

equação (III.24) segundo técnicas empregadas para a solução de

sua versão pertinente ã teoria linear [KT73],

Busquemos então a equação final para a evolução da fun_

ção fo.

Usando a equação de Poisson juntamente com a equação

(III.14), ambas inseridas ao lado direito da equação (III.8) te-

mos:

2£r. *L í.<Z 4 V
fc ? <í<r tic» ' <*Z

* "'"• ° (111.25)

com:
:>) red! =



Valendo-nos dos comentários feitos apôs a equação (III.6)

com relação ã independência estatística dos modos oscilatõrios

envolvidos, podemos completar a caracterização das fases randõmi^

cas da seguinte maneira:

c ^ (111.26)

onde G é uma grandeza arbitrária.

Com esta última igualdade, podemos escrever a equação

(III.25) como:

^ -- 21; ™ Ti (111.27)

onde

i k (III28)

Aqui, k(| e k^ denotam as componentes paralela e perpeii

dicular dos vetores de onda com relação ã velocidade v.

Dentro do mesmo espirito que nos possibilitou a formu-

lação dos argumentos que se seguiram ã equação (III.16), afírma_

mos que a diferença ( t - f ) na equação (III.28) não deve ser al-

ta. Precisamente, se supusermos um espectro excitado em torno de

um k((Q, com largura Ak)(, podemos colocar:

4 i €111-29)

Neste ponto, jã nos é possível a obtenção formal da con_
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dicão (III.5).

De fato, quando da obtenção da equação (III.22) (bem

COMO da futura obtenção da equação (III.31)), supusemos como vá-

lidas as seguintes condições:

- No intervalo efetivo de interação át a amplitude do

potencial elétrico pouco variava

ou ftt << W,"1

- No intervalo efetivo de interação &t a função distri^

buição f não sofria alterações notáveis
o

ou Ai <u r(v)

Escrevendo &T «v (&(» -k w))"1 (segundo a equação (111.29)),

temos:

Considerando a igualdade (valida para a ressonância)

(última identidade defin.ida na equação (III.5)), podemos então

obter:

^ O/;*1

Examinando a equação quase-linear em ordem de grandeza

(caso unidimensional) podemos escrever (ver equação (III.32)):
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1 ^ (id ' ^%v " * (intervalo ressonante)

Estimando D como:

e escrevendo AV = 4 T Ak "' v V = (kTar)~ ( s e uir 5 u
n*» condição

válida para a maioria das situações de interesse) temos, consi-

Í
n n I F I

| E . I dk i. JE. I Ak ^ ' n ' ; o n d e I E | é a i n t e n s i d a d e t o
A«K <vK O^ / ^ ™ "

tal do campo, a seguinte seqOência de relações

SEI Y ^

ou

ie

7
Oe acordo com os argumentos expostos anteriormente:

* ~\Â) K<
de onde podemos extrair finalmente a condição (III.5).

Encerrando a presente derivação, notamos a essencial

condição de que a relação de dispersão não deve ser linear, pois

então T •*• ».

d C

Ademais, ressaltamos que os argumentos acima expostos

valem no caso de interação ressonante entre ondas e partículas

Y + <<\)i OJ, caso este que predomina sobre os demais.

Rigorosamente falando, uma condição como a (III.29) não
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justifica plenamente o uso de diferenças (t-t1) muito pequenas;

a condição mencionada apenas sugere (t-t1) pequeno.

De qualquer maneira, quando do início do presente cep_T

tulo expusemos nossa intenção de construir uma correção não as-

tronômica ã teoria linear. Também, no capítulo anterior, ficou

claro o nosso propósito de usar aproximações ã teoria linear, tais

que assegurem a existência de ondas se propagando no sistema,

e a interação ressonante entre estas ondas e as partículas.

Quantificando, pois, as idéias expostas neste último

parágrafo, devemos exigir que durante o tempo efetivo de intera-

ção onda-partícula, (t-t1) n , as amplitudes dos campos envolvi^

dos não sofram variações substanciais:

" i ' (111.30)

t interessante notar que os u).(k) para os quais valem

a condição (III.18) e a condição (III.30) devem ser escolhidos

segundo a seleção.

(iKjVALltC'j \ -

z 'Vn.*\ jwAque satisfazem (III.18); <*); * que satisfazem (III.30) \

Sendo as aproximações usadas, formalmente idênticas ãs

usadas na determinação da relação de dispersão quase-1inear, po-

demos escrever a integral temporal na equação (II1.28) como:

L> ,:(**
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onde:

«t

Com u.'. ; ^ muito pequenos, e usando w(k) = -u(-k) juirt

seguir o seguinte esquema substitucional.

tamente com U J = I * - *S I (verificar E Q - (III.24)) podemos

(111.31) * (111.28)***'' *<"° iV*^+*l J(ni.27)

(este é o limite onde apenas consideramos a interação ressonante

onda-partícula) para obter:

?f« Q 7N. • ? f

77 * - i 7, '°
&*• «3* OtT^ (III. 32)

que é a esperada equação de evolução para a função f .

Notamos que a equação (III.32) é tipicamente uma equa_

ção de difusão no espaço de velocidades, com o coeficiente D,,

dado por:

— \ ™ J - J (III.33)

Usando a equação (III.24), ^ = 0 para partículas f£

ra da ressonância podemos obter:

onde expandindo o denominador da integral, obtemos:
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Tnt

-i

(III.35)

Como exemplo de aplicação das equações quase-1ineares

discutimos agora o fenômeno de Relaxação-Quase-Linear.

Tomemos a equação (III.32) multiplicando ambos os i£

dos por f .

Usando a forma dada pela equação (III.33) para D.-.,* e

realizando integração por partes ao lado direito da equação (III.32)

ficamos com:

« í f"d

O que esta igualdade nos mostra, i que a quantidade

t e n d e a um c e r t o v a l o r l i m i t e p o s i t i v o , t a l q u e

d l
.> o

t-

Ora, sendo o integrando do lado direito da equação

(III.36) essencialmente positivo, devemos ter necessariamente p^

ra t •• +»:

ou

ou

/-o

= o

(111.37)

(111.38)
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Os casos onde a condição (III.38) vigore sao os mais

interessantes, pelo menos quanto a importância em aquecimento de

plasmas termonucleares.

A formação da condição (III.38) vem representada grafj^

camente na figura III.1 para um plasma onde w(k,t) = constante,c<j

so unidimensional.
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f 1

t=o

FIGURA III.1 A figura III.la retrata a formação do "plateau" (condição
(III.38)) para uma distribuição inicial maxweliiana do ti-

-Xv2po e ; x >0. A figura 111.1b representa, por sua vez,a
evolução temporal da intensidade do campo eletrostatico
associado. 0 sistema retratado é unidimensional.



IV - TEORIA QUASE-LINEAR DAS OSCILAÇÕES DE UM PLASMA MAGNETIZADO

Nos capítulos anteriores, usamos exaustivamente o did£

tico modelo do plasma eletrônico livre de campos externos, homo-

gêneo e destituído de caráter colisional. Neste capítulo, embora

o plasma ainda seja homogêneo e não-colisional, estará submetido

ã ação de um campo magnético uniforme e constante no tempo. Tam-

bém é essencial ressaltar que as oscilações que serão alvo de

nossos estudos não serão mais necessariamente longitudinais, o

que é equivalente a dizer que estaremos considerando no sistema

interações eletromagnéticas em geral.

Inspirados na sistemática desenvolvida, podemos colo-

car:

v f.cr.O * f (c.í.t) (Ki1J

onde F, é a função de distribuição completa para os elétrons do

plasma, f = <Fg é o valor médio da dita distribuição e f(r,v,t)

é a parcela oscilante da distribuição. Novamente, estaremos co-

nectando f com a descrição das partículas do sistema e f(r,v,t)

o «•»«•»

com a descrição das ondas do mesmo.

Expandimos, como anteriormente, f ( r , v , t ) , o campo ele

tricô e o campo magnético segundo a forma (III.11).

ií J (IV.2)

com o índice j denotando vários possíveis modos associados com

uma freqüência.
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Nas expansões acima já estamos fazendo vigorar a nossa

tão usada hipótese de que existem para o sistema em interação qua_

se-linear, relações de dispersão bem definidas ent.e u e k. Ade-

mais, como no capítulo III, esperamos que u.(k,t) seja uma fun-
j ~

ção lentamente variável no tempo.

Por economia de trabalho afirmamos neste ponto que a

relação de dispersão "quase-1inear" para plasmas magnetizad s é

obtida de forma análoga ã relação obtida para os plasmas dos ca-

pTtulos anteriores (livres de campos).

Vamos, pois, doravante, obter as equações de evolução

para a função f e para as amplitudes lentamente variáveis das

componentes oscilantes f(r,v,t), E(r,t) e B(r,t).

Comecemos por escrever a equação, cinética para a fun-

ção î , equação esta que nos fornecerá o comportamento estatísti^

co [Wu66] dos elétrons do plasma. Esta equação e obtida formal-

mente conforme

(IV.3)

Na equação (IV.3), o é o ângulo azimutal no espaço das

velocidades e u» é a freqüência de ciclotron dos elétrons no cam

po magnético B , campo este alinhado com o eixo z.

O campo magnético B que aparece na equação (IV.3) já é

o campo oscilante gerado internamente pelo plasma.
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A equação para a função f e obtida da equação (IV.3),

tomando sua media sobre as fases randõmicas das componentes

latõrias de f(r,v,t).

- tv9 !Í

Naturalmente já eliminamos os termos que envolvem os

gradientes da função f no espaço de coordenadas. Tais termos não
o

estão presentes pelo fato de estarmos trabalhando com um sistema

homogêneo.

Subtraindo a equação (IV.5) da equação (IV.3) obtemos

a equação de.evolução para a função f(r,v,t).

Os termos nao-lineares gerados pela mencionada subtra-

ção jã foram omitidos para a obtenção da equação (IV.6). A justj^

ficativa para tal omissão pode ser encontrada no capitulo ante-

rior.

Tendo em mente que os vários modos de oscilação são es_

tatisticamente independentes podemos reescrever a equação (IV.5)

usando a expansão dada pela equação (IV.2).

onde:
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A componente f?, por sua vez pode ser obtida da equa-

ção (IV.6) realizando sua análise espectral.

Q t (IV.8)

onde:

0/-

Escrevamos a função de distribuição média como uma sé

rie de Fourier na variável angular +.

(IV.9)

Definindo:

((; E i- p (IV.10)

com (p como o angulo azimutal no espaço dos vetores de onda com o

eixo polar paralelo a BQ , podemos reescrever a equação (IV.8) na

forma:

• (

(IV.11)

As notações empregadas na equação (IV.11) devem ficar

claras se a figura IV.1 for consultada.

Encontremos a solução desta equação (IV.11). Para tan-

to escrevamos:
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Bet

FIGURA IV.1 Definição grafica das grandezas definidas
r.a seqüência da equação (IV.11).
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/ \' ^
(IV.12)

a função uk(v ):

Com esta forma para fjí, podemos derivar a equação para
t,

onde:

onde:

9

Expandindo:

Pt"

•"•AH

e

ti

(IV.13)

(IV.14)

(IV.15)

(IV.16)

Efetuando a integração indicada na equação (IV.16), oj>

temos para P :

: ~ ~ 2.
c

oi.''

L^ c l <t<i c Çl-,,
(IV.17)

J
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Integrando a equação (IV.15) encontramos:

(IV.18)

Podemos, pois escrever a função fj|(v,t) na forma:j|(v

(IV.19)

onde:

(IV.20)

Usando a expansão (IV.9) podemos encontrar, usando a equação (IV.7),

uma equação para a função f :

(IV.21)

onde:

DaT segue:
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Se a perturbação i n i c i a l for ta l que:

(IV.23)

as funções f (v., ,v, , t ) e assim também a função distribuição f (v,t)
O II X O —

não conterão termos proporcionais a e1 UB t exponenciais estas

que oscilam rapidamente. Desta forma nos e justificado negligen-
ce /•yii

ciar as quantidades f = i -e*- quando uo.t >> 1, frente a

f°(f°(t =0) + I dt Q = t Q ) . Neste caso podemos supor que a fun
O O J —

ção distribuição média é independente do ângulo azimutal 4>, ou

seja:

(IV.24)

(Para o caso em que k ± =0 [Da72] as restrições mencio-

nadas implicam em que não haja, por exemplo, para radiação trans^

versai, correlação entre as componentes x e y do campo elétrico.)

Graças a esta propriedade da função distribuição média,

podemos simplificar a expressão (IV.17) para:

(IV.25)

^ 8" «T. J J< ̂  J
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As componentes do campo magnético podem ser obtidas a

partir de:

Escrevendo:

F

s-1

ir(r.t) • 2

(IV.26)

(IV-27)

segundo a relação (IV.2) e usando

(«tf <r. f •'f * O

juntamente com

(IV.29)

derivamos:

fcr*

(IV.30)

Tendo derivado a conexão entre as amplitudes dos cam

pos magnético e elétrico, nosso proximo passo é a obtenção do

tensor condutividade elétrica, tensor este de importância funda-

mental para a solução do sistema de equações quase-1ineares para

o plasma magnetizado.
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Para tanto, escrevamos a densidade de corrente na se

guinte forma:

Í

onde

(IV.31a)

(IV>31b)

com P (v,, , v L , t ' ) , dado pela equação (IV.25).

Para tempos suficientemente longos a componente jí(1),

de estruturação tipicamente balística, e praticamente nula.

Voltemos, pois, nossa atenção, para a avalição da qua£

tidade jj(2) da expressão (IV.31).

As integrais envolvendo v(l tem a forma:

(IV.32)

onde

Comentários sobre a avaliação deste tipo de integrais

jã foram realizados exaustivamente no capitulo anterior. Neste e£

tãgio do trabalho, nos limitamos a dizer que, no que tange ao va_

lor do intervalo At » deve ser satisfeita a condição:
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(IV.33)

Ademais, para que o conceito de onda possa ter signify

cado, deve ser cumprida:

onde

fc *£• (IV.34)

Nestas condições obtemos, para as integrais temporais

em jj(2);

1-41

IP'

(IV.35)

Usando a equação acima juntamente com a equação (IV.30),

ambas inseridas na equação (IV.31b) obtemos finalmente:

onde
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• -

(IV.36)

com
<3c j

-t t\ ̂  J< J<

JeJe"

Je*

N
S 2 .

«• i I. !

£ J;'

- i Li**> f Td<

De posse do resultado (IV.36), podemos usar as equa-

ções de Maxwell para a derivação da equação que segue

A ,..

(1V-37)
onde
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sendo 6<m definido pela equação (IV.36).

A equação (IV.37) determina a evolução temporal das râ

zões entre as componentes do campo elétrico. Embora as dependên-

cias temporais das funções uJ(k,t) sejam fracas, estas mesmas d£

pendências se manifestam criticanente nas funções u.(k,t) e x(v,t).

Nestas condições, podemos argumentar que ondas lançadas ao inte-

rior de um plasma magnetizado eventualmente alteram a polarização

inicial.

As únicas ondas para as quais não vale o argumento acî

ma, são as longitudinais. Estas últimas podem ser escritas como:

-i M (k), onde k é vetor constante e $ ê o potencial esca^

lar.

Obtenhamos agora a equação para evolução temporal da

função distribuição.

Devemos, para tanto, inserir as formas (IV.20) ao lado

direito da equação (IV.7) realizando as devidas integrações em

k,,.

Supondo t muito grande, podemos desprezar a contribui-

ção da função fr*(1). Retendo, pois, apenas a função f9(2), fica

mos com:
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D e
(IV.38)

No lado direito desta equação temos integrais da forma:

(IV.39)

3f
onde f (k(| ,t *) i proporcional a E^g EĴ  3y °- . Seguindo os

mos raciocínios dos capítulos anteriores, ou seja, supondo:

(t-f) (IV.40)

podemos escrever a equação (IV.38) promediada no ângulo $, na for_

ma:

(IV.41)

onde

£)

Devemos ressaltar que na equação (IV.41) tomamos os li

INSTITUTO DE FÍSICA
1
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mites:

] ^ (IV.42)

Com estes limites, notamos que a ressonância onda-par_

tTcula vigora para relações entre as respectivas velocidades, em

que i satisfeita a condição:

k'ir " *Ua "fel%1>1 " ° (I\

Para ondas de Alfvén a condição (IV.40) não se cum

pre. Neste caso, então, pode-se obter uma equação não local para

a evo-lução temporal da função fQ [AAP75].

Como complemento, discutamos a R-elaxação Quase-Linear

em um Plasma Magnetizado.

Demonstramos que o sistema de partículas ressonantes

juntamente com as oscilações respectivas relaxa a um estado esta_

cionãrio.

Multiplicando a equação (IV.41) por f , integrando em

d v e usando a integração por partes no lado direito, obtemos:

t -̂ TtW)\S((xiir-kw» -*>t<<)

Sendo o lado direito da equação (IV.43) essencialmente
f 2 3negativo, podemos dizer que a quantidade I f d v > 0 tende a um

valor constante ao t •* +».
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Então o lado direito obrigatoriamente tende a zero quan

do t •»• +•». Esta condição pode ser obtida via:

- O
(IV.45)

ou

Se uma componente de E->-0, via equação (IV.37), pode-

mos afirmar que todas tendem a zero. Pela mesma equação (IV.37),

podemos expressar quaisquer duas componentes do campo em função

de uma. Nestas condições podemos também afirmar que para que a

primeira condição (IV.45) seja satisfeita uma componente (e, po£

tanto todfc) deve tender a zero.

Se estivermos interessados em si.tuações onde as oscila_

ções não são completamente atenuadas, devemos pesquisar a realjí.

zação de (IV.45) - segunda linha:

fcf- " °

Segundo [RSS66] podemos ver claramente que se (Rf) =0,

u}Jj,m
s 0 (Viu). Neste estágio a troca de energia entre ondas e par_

ticulas cessa e é atingido um estado estacionãrio.

Até aqui tratamos da obtenção das equações de evolução

para um plasma magnetizado não-relativístico.

Com o objetivo do trabalho do próximo capítulo, trate

mos de adaptar estas mesmas equações para o caso reiativístico.

Primeiramente examinemos a equação para a evolução tem

poral da função f^J (p,t), equação esta que corresponde ã versão

não relativTstica para a função fj[(v»t). (Notamos que na transi-
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ção não - re la t i v i s t i c a •+ r e i a t i vTs t i ca , ex is te uma troca de var i£

veis v •+ p onde p = nwv e y = ( 1 - ( v / c ) 2 ) " ' . I
~ ~ ~ ~ /

Segundo [FGM81] devemos p a r t i r da igualdade:

U S j c fiç C ?T r ° (IV.46)

que é equivalente a

(IV.47)

ou

* (IV.48)

Esta última equação pode ser finalmente escrita como:

•f (IV.49)

A partir da equação (IV.49), seguindo os mesmos passos

que nos guiaram ã obtenção da equação (IV.20), podemos escrever:
t

(IV.50)

onde
A
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V (*)

Para a função f , basta tomar a equação ( I V . 4 1 ) , e efe

tuar a subst i tu ição u>g -> — . Ademais, considerando que o lado

d i r e i t o só serã d i f e r e n t e de zero para <.>J(k) kj, v,t = 0 , po

demos f inalmente escrever:

Vi .
X

\

+ E (IV.51)

onde

( IV.52)

E interessante ressaltar, que os tensores condutivida^

de elétrica e dielétrica, devem em sua versão relativTstica, ser

calculadas dentro das linhas padronizadas acima.

Neste caso rela ti vis t ico, a transição f"* •* ic é feita, valendo-se da reia

ção: u^ - f. e'1 S 1 com A' definido na equação (IV.50).



V - SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE DIFUSÃO TRANSVERSAL PARA UM PLASMA
MAGNETIZADO NA APROXIMAÇÃO FRACAMENTE RELATIVTSTICA

O presente capitulo objetiva o cálculo de correções fra

camente relativTsticas ã evolução temporal da função distribui-

ção transversal para um plasma magnetizado, homogêneo, livre de

colisões e não flutuacional.

0 caráter das correções bem como as restrições quanto

a sua validade, esperamos ficar claro no decorrer do texto.

Usemos, como ponto de partida a equação (IV.51), supo£

do o campo magnético B apontando na direção do eixo z do nosso

sistema de coordenadas.

Suponhamos que os campos de radiação submetidos ã noj>

sa análise sejam de freqüência u>, e que k,, seja determinado pelo

ângulo de incidência da radiação na superfície de uma lamina de

plasma com faces paralelas a B .

A restrição do parágrafo acima impõe que a componen^

te transversal do vetor de onda do campo de radiação seja deter-

minado a partir de:

u -Mt)

onde (<j(k) (= w(k(l, j k j_ J) ê a relação de dispersão do sistema.

Notemos que a componente transversal do vetor de onda

aparece sob a forma de módulo na relação (V.1). Isto se deve ao

fato de ser o plasma supostamente isotrÕpico em planos transver-

sais ao campo B .
~0
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Com estes últimos comentários, e justificado ^

mir a integração em k^ na equação (IV.51). Esta supressão é to-

talmente equivalente ã inclusão de uma função delta, associada ã

amplitude quadrada do campo, segundo a regra: E.E. -* E.E. 6[k ,-k.(w,k )].

Relembremos aqui que devido a isotropia no plano xy ou,equiva-

lentemente, devido ã condição (V.1), a posição azimutal do vetor

k não há de comparecer nas fórmulas finais.

A forma definitiva para a equação (IV.51) fica sendo:

4.-O

(v.2)

a) Multipl icando-a por ̂  e tom.ando o limite y •* 1,

temos, via integração por partes em p:

1 \ M
u L

(V.3)

P

b) Multiplicando a equação (V.2) por j~ e integrando

por partes em p^, temos:

Q t

com uv>
r

_ / J\ íT t* '^ i /'

Considerando que o integrando sõ contribui quando
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(V.5)

obtemos finalmente

•\f

Í d > f (" i?)

Se considerarmos que se compram as condições:

onde Tc,, representa um valor característico dos vetores de onda

do pacote incidente, então necessariamente* a freqüência deverá

se aproximar de uma das harmônicas £u>g ( A / O ) .

Caso contrário, o valor de k,̂ ,, deveria ser substan-

cialmente distinto de zero, condição esta incompatível com as

restrições (V.7).

Ademais, inspirados nos comentários anteriores, fi-

ca claro que o único termo distinto de zero dos somatórios pre-

sentes em (V.6) e (V.4) e aquele para o qual i = — .

Com isto queremos dizer que, no caso de propagação trans_

versai em um plasma não-relativTstico, se estivermos lidando com

freqüências diferentes de zero, a energia perpendicular das par-

tTculas sofrerá modificações bastante radicais, pelo menos se

comparadas com as modificações da energia paralela destas mesmas

partículas. 0 contraste entre estas modificações se acentua tan-

to mais quanto mais nos aproximarmos de uma propagação perpendi^

cular^
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O raciocínio empregado acima ê válido para a avaliação

de quaisquer integrais do tipo:

f

' '"/L ° (V.8)

Sendo os resultados obtidos com as integrais (V.8) an£

logos aos derivados acima, o que concluímos ê que a dependência em

pn da função distribuição inicial praticamente não se altera du-

rante a evolução temporal do sistema sob analise, sistema para o

qual, insistimos, se cumprem as condições (V.7).

Neste ponto passamos ã construção de uma teoria fraca_

mente relativística, baseados nos resultados obtidos nos parágra_

fos seguintes.

Suponhamos que as condições (V.7) ainda vigorem no ca-

so fracamente relativistico. Suponhamos, da mesma forma, que o

número de partículas com velocidades não catastroficamente infe-

riores ã velocidade de luz seja tão adequado que a inclusão de

alguns efeitos relativisticos seja justificável. A condição numê_
pthrica que traduz esta nossa ultima expectativa e 0 <—z— « 1. Nesn m e -

tas condições não desprezaremos, a priori, o valor de 1 -y.

Contudo, em uma primeira aproximação, escreveremos a

função de distribuição como f = g. (p. ,p.. ,t) .fM(D,.), onde supo-
O JL J» II n II

mos como fraca a dependência em p,, da função gx, e onde também

supomos a função inicial dada como

Isto deve ficar evidente, quando expandimos a função f em termos de seus mo
0 í 3 lroentos principais [Pa65]. Tais momentos tem a forma Mf ? Id p p f .
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(V.9)

onde fM denota a distribuição de Maxwell com uma dada temperatu-

ra TM.

Desprezando, em princípio, as derivadas com relação a

pu da função gx, podemos de pronto deduzir sua equação de evolu^

ção temporal.

A partir da equação (V.2) temos então conforme [FGM80]:

onde:

com

Qftf 9pi > ^ 1 (V'10)

u.»

-1

to

Doravante usaremos um modelo explicito para a dependen

4



59

cia do campo elétrico E na variável ku. Tal modelo foi proposto

por Fidone, Granata e Meyer [FGM80] quando de sua análise numér^

ca para o processo de difusão transversal em plasmas relativist^

cos.

A dependência citada ê da forma,

(V.11)

onde, por coerência com as condições (V.7) devemos exigir Ak v,. « u.

Suponhamos que as condições (V.7) sejam ratificadas pe
c knIo fato de que << 1. Então:

(O

(v.12)

e fica justificado, em uma primeira aproximação, igualarmos a Z£

res de h. e h~.

Em seqüência, afirmamos que a sobrevivência isolada do

os condu;

da equação (V.10);

ro os valores de h. e

fator h nos conduz, sem maiores dificuldades.a uma nova versão
o '

com D já definido na equação (V.10).

Suponhamos, de agora em diante, que desejamos nos £

centrar firmemente em freqüências de radiação nas imediações de

freqüência de ciclotron eletrônica u ^u».

As formas explicitas para os coeficientes D e h são,
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neste caso, as que seguem:

(ver comentários que seguem a fórmula (V.20))

com Y, o fator relativTstico representado em termos do vetor p,

como:

2 A hipótese fracamente relativTstica reside na condição
IPI
2 g << 1 nas regiões onde ^ O Í P , , » ? ^ » * )

 f ° r essencialmente dis-
mo C

tinta de zero.

Com isto em mente, podemos expandir a função h nas vi
o —

zinhanças de Y =1» tomando o primeiro termo do desenvolvimento.
i p +p

Escrevendo y = 1 +e para e = •*• !V k podemos rederivar
m eo

a equação (V.14) para primeira ordem em c.

(V.15)
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Desprezando os termos quadrãticos na exponencial da

equação (V.17), reescrevêmo-la como:

(v

(&)
Wovãmente desprezando termos de potência superior a \

na equação (V.18) obtemos, finalmente:

2 - fl*> ' CV* ) 7 121 | V , /. ,w t

(V.19)

Resta-nos fluidificar o papel do termo |E •*,] na equ£

çao (V.19).

Supondo ser a variável x bem menor do que 1, temos:

(V.20)

onde:

.4 3 4

e r(i+1) -» função gama para argumento.

Notemos que l£0
#J[i I depende de kx. 0 fator kx, por

sua vez depende de k,, através da relação (V.1). Não i legítima,

desta forma, a extração de |E •*! para fora das integrais em k,,



que definem h . Contudo, para simplificação dos cálculos e para

que o uso de relações de dispersão explicitas não se façam neces^

sãrias nos restringimos a situações onde o último termo da fõrnui

la (V.20) seja pequeno ou independente de k(|. Tais restrições p£

dem ser implementadas por exemplo: pelo uso de ondas polarizadas

no plano xy, pelo uso de campos magnéticos extremamente intensos
dk.ou pelo uso de ondas para as quais -TT-= i ^ — » 0 . (Algumas ondas

de alta freqOência em plasmas frios cumprem esta condição). Dev£

mos ressaltar, no entanto, que nenhuma das restrições menciona-

das nos afasta radicalmente da essência dos argumentos usados pa_

ra a construção de uma teoria que manifeste efeitos fracamente

relativTsticos.

De posse destas últimas aproximações e igualdades, p£

demos escrever a equação (V.13) na forma:

onde: ,_ ^ ^ ^(S^i)^j1

ou ainda na forma
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1 3 D g.Sendo o termo — ^—- p, C C. e -r-r1 pequeno em relação
Px 3pj_ -L o 1 3PX

ao termo que não contém os fatores e e C. , podemos programar uma

teoria de perturbação para a qual:

3** 3*' (V.23)

onde gx. será de ordem e.., com

(V.24)

p .. , per hipótese, será o momento térmico da função distribui-

ção transversal inicial (••*• função Maxwelliana).

Naturalmente, a teoria só será a-ceitável se ao cabo de

nossos cálculos, conseguirmos verificar as devidas 0£

dens de grandeza consideradas hipotéticas até então.

Definamos uma nova escala temporal:

Então a equação (V.22) deve ser reescrita como

Usando a equação (V.23) e desprezando termos superio-

res aos quadrãticos em e, temos:

Pi 22L
9 r1 " f L Qfi ' 7j£ (V.26)
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Pl ¥

Exigimos, neste ponto, que a função solução da equação

(V.26) contenha, se computada para t =0, toda a informação ini-

cial do problema,

ou seja:

) (v.28)

Nestas condições, a equação (V.27) satisfaz

r o

Definindo ;ycomo sendo:

/'-Jr., \ /*" =

podemos transformar o conjunto de equações (V.26)-(V.27) para

onde

Devemos notar, a esta altura do trabalho, que ha a ne_

4
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cessidade da solução de duas típicas equações de difusão em duas

dimensões. (Recordemos que p* = (P,x »Piv ̂  ̂  • A primeira delas, a

equação (V.26), tem condições iniciais não homogêneas, mas pos-

sui termo de fonte-nulo. A segunda, em contrapartida possui coin

dições iniciais nulas, mas termo de fonte (dependente da primei-

ra) distinto de zero. Ambas, no entanto, satisfazem

0 leitor ja terá adivinhado que o uso de funções de

Green deve facilitar sobremaneira nosso problema.

Podemos, pois, usando tais funções, escrever a solju

ção da equação (V.26). A função de Green correspondente, como ja

sugerido, será a de condições iniciais não-homogêneas com condj^

ções de contorno homogênas e sem fontes.

Tal função ê", segundo [MF53]:

T e At - Gl v '*" " "~ J ' (V.28)

e a solução final assume a forma
z

e **
(V.29)

Escrevendo f^ na forma abreviada:

tz

(V.30)

obtemos segundo [RSS66]



66

••' r JUT (V.31)

O caráter do fator de normalização será discutido mais

adiante.

A função de Green para condições iniciais homogêneas

mas para termo de fonte não nulo é, por sua vez, semelhante aque_

Ia fornecida pela equação (V.28), com a variável T substituída

por T-T1.

?7-T') (V.32)

A solução gx1 Í escrita, desta forma, coroo

( - U'-*''(*
d « ^ ( 1 e 4£T-T-i

J ' ÍT--T1)

*•* (V.33)

com g,n dada pela equação (V.31).

0 termo entre chaves da equação (V.33) é o termo de

fonte proveniente da equação (V.27).

Calculemos a solução da integral (V.33).

com



67
r

ar' I Ct i / c

temos

4r

e - — ' e 4 f r r )

(V.34)

redef inindo:

>lc ^ (V.35)

u *.

o•i J

(v.36)

C o m e c e m o s p e l a a v a l i a ç ã o d e J^.
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Integrando primeiramente em u:

ir 7 ?

0 >

<U e r*-T*' ' *

' ^l l '^ í. ( j^)l l M' *
6

2

H •» T a

onde .1 (x) e a função de Bessel modificada, ordem zero.
o

I * l?)

Esta última integral pode ser reescrita como:

* - 4 - *

* 3 . íi-, e" TTTÍT

ou

4
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ti TÍ-T-- £

(T

ou, realizando a ultima derivação indicada:

A última integral da equação (V.37) ê da forma
-»*•

J v e

> O i A > Oi A

Sua solução, demonstrada em [TS8O] e:

tr

então, temos:

d!

To
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Neste estágio dos cálculos passa a ser interessante a

comutação da derivação com a integração.

- » <-\
1

rc-T«' ( ,*7.'*Jt(Te Te')J

V l (IV.38)

• et
ei To

cíA

/\

r-.jr.'U*

^ <

/<

-

*• e " (-,-?<• I l L j^^/íOfVj / L-T"-1" I * , e (7,-7,') [ L 4+•&,#»*i) )
—a'

/ -
L<

; ~n J J

*• e GV-TCO u
/ - • \ Z (

\

Fixando A = 1 , e realizando as devidas simplificações,

temos:
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i r
V

Ár
1 («••"•%)"cU©1I

(V.39)

Antes do cálculo das integrais em TQ, encontremos a so

lução. para õ^, análoga ã equação (V.39):

e i •» T « •

c -.

I-L

± u I " I ~ « — • I

Â~ . *•*•

7::^

J. •- «*.'<? Zn " íC
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ciTo'

, 1)

* « A-. -

Conforme a formula seqüente ã equação (V.37)

r AT It If-1* \

Í - ' " ^ « ' I 7+7* t site ,-y I )

<T

JL<

i*~ __ |

(V.40)

Realizando finalmente as integrações indicadas nas equa_
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ções (V.39) e (V.40) e agrupando os diversos coef ic ientes das res>

pect ivas potências de p, temos, f ina lmente:

th)
(V.34)

A ç 4
c«

• f 1 I o

* f Te t

M o

-To
To \ 3

(V.41)

com T = 4T.

o

A expansão do fator y» presente na integral (V.33), sõ

tem fundamento se o integrando desta integral se anula para mo-
P.

menta para os quais se cumpre -i i 1.
Este fato impõe um limite de tempo, T - , para o qual

ma x

a f u n ç ã o g ( p . » T - v ) ( p , << me) pode s e r c a l c u l a d a dentro de a p r o

x i m a ç õ e s f r a c a m e n t e r e l a t i v T s t i c a s .

E s t i m a n d o o i n t e g r a n d o ( V . 3 3 ) p a r a v a l o r e s pequenos de

fly j o b t e m o s :
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I |U»,

Supondo T - >> 1, então
filo X

e p d
(V.42)

Quanto ao fator de normalização "A", mostramos a se-

guir que seu valor pode ser obtido através da função distribui-

ção não-reiativTstiça.

De fato, considerando a equação de evolução para a fun_

cão g x 1;

?•pi- QPi ' iYV' VL W*. 0A. Q (V.27)

O ( }

notamos, usando integração por partes, que

(V.43)

onde por hipótese • ̂ >j 4— ; £|ü_

Como J 9 ± (Pj_, t = 0 ) d
2 p ^ * 0 ( g x (t -0) = 0 ) , os co

mentários anteriores ficam justificados.

Dentro da aproximação fracamente relativTstica, pode-

mos notar que as correções a difusão nao-relativTstica cessam

4
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quando vale a igualdade:

^ + f 2 ffr-ccgjiv J ' »»
\ / d i e

0 que ocorre nestas condições é que o aumento de massa

embora por um lado dificulte a difusão perpendicular, por outro

desloca k|( ressonante para regiões do espectro onde o campo e1£

tricô e mais intenso.

0 fator —2~ » presente como coeficiente para a fórmula

(V.41) nos garante que, para u's, u^s e T's adequados (compatí-

veis com as restrições jã expostas), a correção relativistica é

tanto menor quanto menor for a temperatura inicial do sistema.

Com relação ã justificativa da separação expressa na

equação (V.9), afirmamos que a proximidade entre os valores d) e

új» atenua a dependência da função gx em p(|. Para tanto, basta

examinar a forma (V.21) para o coeficiente C..

Podemos facilmente adaptar a fórmula (V.41) para o ca-

so em que a distribuição espectral para o campo elitrico I da

forma:

(V.44)

Tal adaptação conduz a transformação

V>1 \ '»>>. ) Ac (V.45)

Estipulando valores adequados para os parâmetros fTsi-
A
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cos de interesse, podemos obter gráficos para a função:

onde consideramos C. como aquele dado pela formula (V.45).

Os referidos gráficos bem como as devidas especifica-

ções numéricas estão expostos nas figuras (V.1) e (V.2).

Informamos ao leitor que os gráficos foram construídos

sob a hipótese de que u i -u>g. Esta ressonância («.= -1) decorre do

fato de que preparamos os campos externos com freqüência u >0. 0

leitor pode se tranqüilizar quanto ã possibilidade de uso do fo£

mulãrio até aqui desenvolvido.

0 fato i que a troca i = 1 •* i =-1 altera as funções J,

por meio de sua multiplicação por um fator (-1). Este fator, no

entanto, estando situado no interior de um termo a ser elevado

ao quadrado, não tem influências explicitas nos resultados finais.

Na figura V.1, especificamente, comparamos a função di£

tribuição não-relativTstica e a função distribuição fracamente

relativTstica em um mesmo instante de tempo.

Na figura V.2, por outro lado, desenhamos o grafico da

função fracamente relativTstica para T =0 e para um determinado

Vo-
Alguns comentários são relevantes com relação aos gr£

ficos.

Primeiramente chamamos atenção de que a seção dos grá-

ficos onde px/mc M ou p L >> me não foi desenhada.. Naturalmente

tais limites quebram a validade de nossa aproximação. Contudo,

podemos afirmar qualitativamente, que se E(k,,) • 0 então o
A k,,H.±»
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' I I I I I I I I I I I I I I I I
l 2 3 4 S 6 7 ô * < o 4 1 « i S

FIGURA V.1 Está indicado, no gráfico acima, a correção re la t i v i s t i ca

para a função de distr ibuição de momenta perpendiculares.

Os parâmetros relevantes são: T = 0 ,01; W = -2.28; Te =

— = 1.06; N = 0.44; tíln = 0 .1 .

(o
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I I I I I I I I

FIGURA V.2 No grafico acima encontra-se representada a função distribui
çao com correções relativTsticas, dois instantes distin
tos. Os demais parâmetros são os mesmos usados na figura V.1,
a excessão de W. Neste orafico, W = -2.18.

ÜJ



79

coeficiente de difusão tende a zero para grandes momentos, o que

implica

(V.46)
•tnt

Evidentemente a possibilidade da realização da igualda_

de (V.46) advém do fato de que a condição de ressonância presen-

te na teoria (relembramos que nossa aproximação desconsidera i£

teração não-ressonante) envolve p^ , o que não acontecia na teo-

ria estritamente não-relativfstica.

Também devemos notar que a medida que a largura do pa_

cot e de ondas incidentes se estreita, a região de ressonância

no espaço pt , para p,, fixo, também se redirz. Mo caso limite em

que o pacote é representado por uma função delta (|E| =|E | <5(k,r

-k )) a função distribuição gi(px,t) so sofre alterações signi-
"i/2

ficativas para p, = p. [__£ . £_ _iL) 1 ( — \
_\ i:. to mc/ l mc J

Com relação ã pacotes estreitos podemos mencionar que

Fidone, Granata e Meyer [FGM81] concluíram que os efeitos de dis_

torção relativTstica são particularmente evidentes se a igualda_

de seguinte se cumpre:

1—•

'* ~ (V.47)

Finalmente, podemos mencionar que os gráficos obtidos

através de nossa técnica perturbativa, são bastante aproximados

dos obtidos por Fidone, pelo menos nas regiões onde é satisfeita
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Pi.
a desigualdade —• << 1. Estes nossos resultados guardam certo

interesse, pois, se desejarmos investigar correções relativTsti-
p

cas ã região térmica da distribuição de momenta: na -•> p (-—• <•< 1).

Evidentemente a analise do sistema na região pi '-. me requer téc-

nicas mais refinadas, muito embora possamos informar qualitativa

mente (ver parágrafos anteriores) que para pi. >> me, a distribu^

ção inicial não sofre alterações notáveis.
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