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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo estudar a dinâmica não linear de on-
das de Langmuir e eletromagnéticas em plasmas espaciais. Inicialmente deriva-se
as equações generalizadas de Zakharov e baseando-se nelas estuda-se os processos
de instabilidade paramétrica híbrida envolvendo a geração de ondas de Langmuir,
ondas eletromagnéticas e ondas íon acústicas por duas ondas indutoras de Langmuir
contra-propagantes com amplitudes diferentes através de uma relação de dispersão
acoplada. A seguir, partindo das equações generalizadas de Zakharov desenvolve-se,
teorias lineares e não lineares de modos acoplados de três e quatro ondas, respecti-
vamente. Nos processos de três ondas, uma onda de Langmuir decaff em outra onda
de Langmuir e uma onda íon acústica (decaimento paramétrico eletrostático) ou em
uma onda eletromagnética e uma onda íon acústica (decaimento paramétrico eletro-
magnético). Nos processos de quatro ondas, ou modulacionais, a interação envolve
dois tripletos de ondas: no tripleto de decaimento a onda indutora interage com uma
onda de baixa freqüência gerando uma onda Stokes, e no tripleto de fusão a interação
da onda indutora com uma onda de baixa freqüência gera uma onda anti-Stokes.
Estes processos modulacionais são processos convectivos e ressonantes cujos mo-
dos de baixa freqüência são automodos do plasma e são conhecidos como processos
modulacionais estimulados. Quatro processos modulacionais estimulados são inves-
tigados nesta tese: dois com ondas indutoras de Langmuir (processos modulacionais
estimulados eletrostático e híbrido) e os outros dois com ondas indutoras eletro-
magnéticas (espalhamento Brillouin estimulado modulacional e processo modulacio-
nal estimulado eletromagnético). Discute-se aplicações dos resultados teóricos em
plasmas espaciais. Em particular, demonstra-se que os processos de decaimentos
paramétricos eletrostático e eletromagnético de ondas Langmuir podem modelar a
geração e a modulação de emissões de rádio e de ondas de Langmuir no vento so-
lar, tanto no espaço interplanetário como na frente de choque de alguns planetas, e
podem explicar algumas características observacionais.
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NONLINEAR DINAMIC OF LANGMUIR AND
ELECTROMAGNETIC WAVES IN SPACE PLASMAS

ABSTRACT

! The aim of this work is to study the nonlinear dynamics of Lang-
muir and electromagnetic waves in space plasmas. Firstly, the generalized Zakharov
equations are derived which are used to study the hybrid parametric instability invol-
ving the generation of daughter Langmuir, electromagnetic and ion-acoustic waves
induced by two counter-propagating Langmuir pump waves with different amplitu-
des based on a coupled dispersion relation. Secondly, starting from the generalized
Zakharov equations the linear and nonlinear coupled mode theories of three-wave and
four-wave parametric interactions are developed, respectively. In three-wave proces-
ses, a Langmuir wave decays into another Langmuir wave and an ion-acoustic wave
(electrostatic parametric decay) or into an electromagnetic wave and an ion-acoustic
wave (electromagnetic parametric decay). In four-wave (modulational) processes,
the interaction involves two wave triplets: in the decay triplet a pump wave cou-
ples with a low-frequency wave to generate a Stokes wave, and in the fusion triplet
the coupling of a pump wave with a low-frequency wave generate an anti-Stokes
wave. These modulational processes are convective and resonant processes wherein
the low-frequency modes are eigenmodes of plasma and are known as the stimulated
modulational processes. Four such processes are investigated in this thesis: two with
Langmuir pump waves (electrostatic and hybrid stimulated modulational processes)
and the other two with electromagnetic pump waves (stimulated modulational Bril-
louin scattering and electromagnetic stimulated modulational process). Applications
of the theoretical results in space plasmas are discussed. In particular, it is shown
that the electrostatic and electromagnetic parametric decay processes of Langmuir
waves can model the generation and modulation, of radio emissions and Langmuir
waves in the solar wind, both in the interplanetary,space as well as in the upstream
regions of some planets, and can explain some observational characteristics.
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vetor k3 a onda induzida de Langmuir Stokes (L3) e k4 a onda induzida
de Langmuir anti-Stokes (L4) 72

5.6 Diagrama de casamento de fase da instabilidade modulacional estimu-
lada eletromagnética onde temos o tripleto Ti ^± L3 + S na parte (a)
e o tripleto L4 ^ Ti + S na parte (b) onde o vetor (u^ki ) representa
a onda indutora eletromagnética, o vetor (u>s,k5) a onda íon acústica,
o vetor (u;3,k3) a onda induzida de Langmuir Stokes e (LL>4,k4) a onda
induzida de Langmuir anti-Stokes 73

6.1 Espectro da forma de onda da Figura 2.8(c). Os dois picos mos-
tram que a modulação é causada pelo batimento entre duas ondas
de Langmuir, L e L', de freqüências próximas à freqüência de plasma
(« 24kHz), amplitudes semelhantes e separadas por a freqüência íon
acústica S ( « 400Hz).
FONTE: Hospodarsky e Gurnett (1995), p.1162 81
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas um grande número de trabalhos científicos apre-
senta observações e modelos teóricos a respeito de emissões solares. A importância da
observação, estudo e compreensão destas emissões está no fato que elas servem para
monitorar a atividade solar e conseqüentemente o acoplamento Sol-Terra, objeto de
estudo fundamental para as ciências espaciais e astrofísicas. Este acoplamento se
dá através do vento solar um tênue plasma altamente condutor, composto princi-
palmente de protons e elétrons, emitido continuamente pelo Sol como resultado da
expansão supersônica da sua coroa. Na Figura 1.1 se apresenta um desenho deste
acoplamento entre o Sol e a Terra com o vento solar, frente de choque terrestre,
calotas magnéticas polares, anéis de radiação e magnetosfera.

Conjuntamente com esta emissão de energia na forma de partículas,
o Sol libera energia na forma de ondas; na ampla gama das emissões solares e dentro
do espetro eletromagnético do Sol, as emissões de rádio solares são objeto de estudo
deste trabalho. Ondas de rádio milimétricas não térmicas (comprimento de onda,
A, de 1 a 100 mm ou freqüências na faixa de 300 a 3 GHz) vêm principalmente de
regiões com matéria densa associadas às regiões ativas da baixa coroa solar; ondas
nas faixas decimétricas (A entre 1 e 10 dm ou 3000 a 300 MHz em freqüência)
e métricas (A de 1 a 10 m ou freqüência de 300 a 30 MHz) têm sua origem no
tênue plasma conhecido por coroa ou corona solar, e ondas de rádio não térmicas de
comprimentos de ondas maiores (A maior que 10 m ou freqüências menores que 30
MHz) vêm, predominantemente, do espaço interplanetário.

O estudo destas emissões de rádio solares revelam um amplo número
de fenômenos jamais sonhados e auxiliam no conhecimento da estrutura, movimento
e física da coroa solar bem como do comportamento do meio ambiente terrestre e
dos outros planetas por ser o Sol a principal fonte de energia para todos eles.

Dentro deste contexto, é freqüentes a presença de ondas eletrônicas de
plasma ou ondas de Langmuir e ondas íon acústicas junto às ondas eletromagnéticas
ou ondas de rádio. Um claro exemplo disto são as emissões de rádio ditas do tipo II
e III. As emissões solares do tipo II se identificam como o movimento de uma onda
de choque associada à ejeção de matéria e aumento súbito da energia numa erupção
solar (solar flare), embora esta teoria esteja ainda em discussão. As emissões tipo
III estão associadas com feixes de elétrons na baixa coroa solar e no vento solar
com velocidades fracamente relativísticas (c/3, sendo c a velocidade da luz no meio)
movimentando-se ao longo das linhas do campo magnético solar.
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Neste trabalho estuda-se alguns processos paramétricos de interação
onda-onda, envolvendo ondas de Langmuir, ondas eletromagnéticas com freqüência
próxima à freqüência eletrônica de plasma e ondas íon acústicas. Este estudo é feito
a partir das equações generalizadas de Zakharov.

Uma grande contribuição na área observacional foi dada pelas missões
espaciais Ulysses e Galileo as quais têm um conjunto de instrumentos de alta re-
solução que permitiu a obtenção de dados com uma resolução espaço-temporal nunca
antes conseguida e que permite verificar algumas características previstas em mode-
los teóricos de uma grande variedade de fenômenos.

Na Figura 1.2 se observa um desenho da trajetória do satélite Ulysses
cujo objetivo principal era sua colocação em órbita polar solar para o estudo desta
região do espaço. Ao longo desta trajetória uma grande variedade de fenômenos, en-
tre os quais ondas de plasma espacial, rádio explosões solares e densidade eletrônica
do plasma espacial puderam ser observados. Para que o satélite conseguisse seu
principal objetivo foi necessário que sua trajetória tivesse um vôo de assistência gra-
vitacional no planeta Júpiter permitindo uma melhor observação das características
desse planeta.

O trabalho que segue está esquematizado da seguinte maneira:

No Capítulo 2 apresentam-se resultados de observação de ondas de
Langmuir e eletromagnéticas no meio interplanetário e na frente de choque de alguns
planetas encontrados na literatura que servem de motivação ao desenvolvimento
deste trabalho.

No Capítulo 3 introduzem-se as equações generalizadas de Zakha-
rov bem como as instabilidades paramétricas de interesse. Obtém-se a relação de
dispersão para processos envolvendo ondas eletromagnéticas, ondas de Langmuir e
ondas íon acústicas induzidas por ondas de Langmuir contra propagantes de am-
plitudes arbitrárias. Apresenta-se ainda neste capítulo a resolução numérica desta
relação de dispersão para alguns casos.

No Capítulo 4 se faz um tratamento linear e não linear de processos
de três e quatro ondas induzidas por ondas de Langmuir.

No Capítulo 5 apresenta-se um tratamento similar para processos
gerados por ondas eletromagnéticas. Em ambos os capítulos, ênfase é dada às ins-
tabilidades modulacionais estimuladas, ou seja, os modos Stokes e anti-Stokes estão
presentes e a onda de baixa freqüência tem freqüência próxima àquela dada pela
relação de dispersão linear.



Fig. 1.1 - Desenho do acoplamento Sol-Terra através do vento solar.
FONTE: Reasoner (1990), p.4.

Fig. 1.2 - Desenho da trajetória do satélite Ulysses em relação ao Sol, à Terra
e a Júpiter onde o satélite fez um vôo de assistência gravitacional
que permitiu a sua colocação numa órbita polar solar.
FONTE: Smith et ai. (1991), p.241.



Finalmente, no Capítulo 6, apresentam-se as discussões, conclusões
e sugestões para trabalhos futuros.



CAPITULO 2

OBSERVAÇÃO DE ONDAS DE LANGMUIR E
ELETROMAGNÉTICAS NO VENTO SOLAR

2.1 Introdução

Neste Capítulo apresentam-se alguns dados observacionais a respeito
de ondas de Langmuir e ondas eletromagnéticas obtidos no vento solar, ou mais es-
pecificamente, no meio interplanetário e na frente de choque planetário. As relações
destas observações com os possíveis mecanismos geradores expostos nos Capítulos 4
e 5 serão feitas no Capítulo 6.

2.2 Histórico

O estudo das emissões de ondas de rádio solares iniciou-se com os
trabalhos de Maxwell e Hertz. 0 primeiro a propor a detecção das mesmas foi
Thomas Edison em 1890, dois anos após a famosa demonstração de ondas de rádio
nos laboratórios Hertz.

Foi em 1894 que Sir Oliver Lodge tentou observar a radiação solar em
comprimentos de ondas longos, mas os ruídos provenientes das fontes terrestres das
proximidades da cidade de Liverpool o impediram. Mais de quatro décadas se pas-
sariam antes que os dispositivos de alta sensibilidade dos quais ele falara estivessem
disponíveis e tornassem possível esta detecção. Nesse período o desenvolvimento
teórico não parou. Em plena II Guerra Mundial (fevereiro de 1942), com o desen-
volvimento dos radares, as primeiras detecções de emissões de rádio solares tiveram
sucesso na Inglaterra. Só com o fim das hostilidades, as pesquisas passaram a ser
sistemáticas e a presença das emissões de rádio solares estudadas.

Para identificação das características destas complexas emissões de
rádio solares fez-se necessário seu estudo num amplo e contínuo intervalo de freqüência.
Com o rádio espectrógrafo dinâmico (1949) foi possível o registro da intensidade da
emissão solar como função contínua da freqüência e do tempo; assim, a primeira
classificação pôde ser feita (Wild e McCready, 1950).

Os rádio espectrógrafos foram muito úteis na pesquisa da natureza
física das emissões, mas não auxiliam na detecção da origem da radiação. No estudo
deste fenômeno foi necessário a obtenção de dados direcionais usando interferômetros
como o de Nançay na França em 1956. Os progressos nas técnicas espectrais e



na observação dírecional, isto é, rádio desenho em duas dimensões com adequada
resolução temporal e espacial, têm auxiliado no delineamento das estruturas das
fontes de emissão e de seu desenvolvimento; uma grande contribuição foi dada com
o radioheliógrafo de Culgoora (Austrália), operacional de 1967 a 1986 (McLean e
Labrum, 1985).

Para um conhecimento mais aprofundado da pesquisa em rádio-as-
tronomia solar nos seus primeiros períodos é excelente o livro de Kundu (1965) ou
ainda o artigo de revisão de Wild et ai. (1963).

O estudo das emissões solares abaixo de 5 a 10 MHz não é possível
com instrumentação baseada na Terra devido ao fato que a densidade eletrônica
máxima presente na camada F da ionosfera causa uma total reflexão das ondas
incidentes na Terra em altitudes próximas a 300 km. Desde 1964, mais especialmente
nas últimas décadas, satélites científicos têm fornecido ampla informação destas
emissões; principalmente das emissões de rádio solares tipo II e III sendo estas
últimas as mais e melhor compreendidas de todas as emissões, embora detalhes
teóricos correspondentes à sua origem ainda precisem ser esclarecidos.

Observações têm sido feitas numa variedade de distâncias radiais
desde o Sol, entre 0,3 Unidades Astronômicas (UA) pelos satélites Helios I e 2
(Gurnett e Anderson, 1977) e ISEE-3 (Lin et ai., 1986) a 1,0 UA, satélites IMP-6
e IMP-8 (Gurnett e Frank, 1975; Fitzenreiter et ai., 1976), AMPTE (Koons et ai.,
1987) e além Ulysses (Reiner et ai., 1992; Kellogg et ai., 1992a,b; Canu et ai., 1993;
Thiessen e Kellog, 1993) e Galileo (Gurnett et ai., 1993; Hospodarsky et ai., 1994;
Hospodarsky e Gurnett, 1995). Estas observações, entre outras, têm ampliado os
dados para o estudo de processos não lineares em plasmas associados com ondas de
Langmuir e ondas eletromagnéticas no vento solar (meio interplanetário e na frente
do choque planetário).

A Figura 2.1 apresenta, esquematicamente, as emissões solares que
ocorrem nas diferentes fases de uma erupção solar. Assim, o monitoramento das
emissões de rádio solar do tipo III, por exemplo, pode ser usado como um indicativo
precursor das energias que estão sendo liberadas pelo Sol neste processo e que são
principalmente na forma de emissão em Ha e raios X. Esta energia carregada pelo
vento solar que posteriormente interage com a magnetosfera terrestre, vem a atuar
sobre o ambiente geofísico.

No meio interplanetário, as ondas de Langmuir podem ser explicadas
pela instabilidade feixe-plasma induzida por feixes de elétrons energéticos, acelera-
dos a partir de erupções solares ou das regiões de tempestades ativas, ao interagir
com o plasma do vento solar. As primeiras observações feitas por satélites in situ
verificaram a existência de ambos.



Conhecem-se pelo menos quatro mecanismos para a conversão das
ondas de Langmuir em ondas eletromagnéticas, a saber:

a) interação onda-onda envolvendo a fusão de ondas de Langmuir com ondas
de baixa freqüência para produzir ondas eletromagnéticas ou, alternativa-
mente, o decaimento de ondas de Langmuir em ondas de baixa freqüência
e ondas eletromagnéticas (Papadopoulos et ai., 1974; Bardwell e Goldman,
1976; Smith et ai., 1979; Takakura, 1979; Melrose, 1980a, 1989; Melrose
et ai., 1986; Lin et ai., 1986; Cairns, 1987; Chian e Alves, 1988; Akimoto,
1988; Cairns e Robinson, 1992b; Rizzato e Chian, 1992; Glanz et ai., 1993;
Robinson et ai., 1993; Chian e Abalde, 1995),

b) interação onda-partícula envolve espalhamento induzido ou espontâneo de
ondas de Langmuir para radiação eletromagnética por íons térmicos (Gin-
zburg e Zheleznyakov, 1958; Melrose, 1974, 1978; Zaitsev, 1977),

c) forte turbulência com emissão de ondas eletromagnéticas por solitons de
Langmuir (Nicholson et ai., 1978; Goldman et ai., 1980) ou emissão incoe-
rente devido ao espalhamento de ondas de Langmuir de longo comprimento
de onda em cávitons de Langmuir colapsados (Zakharov, 1972; Wong e
Quon, 1975; Kruchina et ai., 1980),

d) acoplamento direto entre ondas de Langmuir e ondas eletromagnéticas de-
vido a gradientes, em grande escala, na densidade dos elétrons ou fáeb
homogeneidades locais do plasma (Zheleznyakov, 1970; Melrose 1980b1).
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Fig. 2.1 - Representação esquemática das diferentes fases de uma erupção so-
lar observada em várias faixas de ondas e fluxo de partículas.
FONTE: Dulk et ai. (1985), p.55.



2.3 Observações

Atualmente, a teoria mais aceita para a geração de ondas de rádio
solares do tipo II e III é a conversão das ondas de Langmuir para ondas eletro-
magnéticas via seu espalhamento pela interação com íons térmicos ou ondas de baixa
freqüência. Esta teoria e suas observações são bem conhecidas há várias décadas
(Lin, 1970; Alvarez et ai., 1972; Frank e Gurnett, 1972; Lin et ai., 1973; Fainberg e
Stone, 1974; Gurnett e Frank, 1975; Lin et ai., 1981; Chian e Alves, 1988; Chian e
Abalde, 1995 entre outros).

A Figura 2.2 ilustra como ocorre este processo no meio interpla-
netário. Um feixe de elétrons sai do Sol, viaja ao longo de suas linhas de campo
magnético e ao interagir com o plasma local amplifica ondas de Langmuir na freqüên-
cia do plasma local. Posteriormente estas ondas se transformam, parcial ou total-
mente, em ondas eletromagnéticas via processos de espalhamento com partículas ou
com outras ondas. Como o feixe de elétrons saindo do Sol percorre regiões onde a
densidade do plasma local vai decrescendo, a freqüência das ondas eletromagnéticas
geradas apresentam a caraterística de ir decrescendo com o tempo na razão de de-
zenas a centenas de megaHertz por segundo (ver o espectrograma da Figura 2.9).

EMISSÃO TIPO III

SOL j£^*B.$2&&-y-'::'•'.'•'.'•
FEIXE DE ELÉTRONS •

:DE PLASMA

"HELIOS 1.-2fÈBmmK"
^ ^ ^ • • V : " . \ \ v :••'•'•.•• • '. R A D I A Ç Ã O

. ' " • : • ' • . ' • • ' («»p-ZOkHl) Q

TERRA

Fig. 2.2 - Representação esquemática da geração de ondas de Langmuir e
emissão de rádio tipo III no meio interplanetário a partir de um
feixe de elétrons energéticos de origem solar.
FONTE: Goldman (1984), p.724.



Nas regiões de choque planetário, o processo da geração de ondas de
Langmuir acontece devido a feixes de elétrons energéticos refletidos pelo choque que
interagem com o vento solar. Na Figura 2.3 é esquematizado o processo onde um
feixe de elétrons sai do ponto de tangência entre a frente de choque e as linhas do
campo magnético solar local gerando ondas de Langmuir viajando na direção do
choque (v'g) como conseqüência da soma vetorial da velocidade de grupo do feixe
(vg) e do vento solar (v^). Na Figura 2.3 pode-se observar duas regiões; uma região
onde as ondas de Langmuir apresentam um crescimento exponencial, como previsto
pela teoria linear, e o mecanismo de geração é conhecido como instabilidade de dois
feixes (ou feixe-plasma), e uma segunda região, de comportamento não linear, na
qual as referidas ondas ao interagir atingem uma certa amplitude máxima ou de
saturação. Para que estes processos aconteçam é necessário uma certa amplitude
mínima das ondas, para compensar efeitos dissipativos, conhecida como valor de
limiar. O mecanismo posterior, da geração de ondas eletromagnéticas, é similar ao
descrito acima para o caso do meio interplanetário.

Curva de choque

Limite do feixe

Região de
crescimento linear

Ponto de
tangéncía

Região de
saturação
náo linear

Fig. 2.3 - Esquema da geometria na frente de choque planetário, do feixe de
elétrons, campo magnético solar e ondas de Langmuir excitadas.
FONTE: Gurnett et al.(1981), p.8834.

Por outro lado, outras teorias afirmam que ainda que a interação
onda-onda possa estar presente na conversão das ondas de Langmuir para ondas
eletromagnéticas, este não seria o mecanismo principal. Recentemente, Thejappa et
ai., (1993) baseados em quatro claros eventos registrados pela espaço-nave Ulysses
entre dezembro de 1990 e março de 1991 observaram emissão de rádio tipo III na
freqüência do plasma local e seus harmônicos associados com ondas de Langmuir.
A partir destes dados obtiveram a temperatura de brilho para os quatro casos e
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compararam com os valores previstos pelas teorias citadas anteriormente. Seus
resultados permitem concluir que os mecanismos de forte turbulência e acoplamento
direto das ondas seriam os mais adequados. Nas observações não se obtém evidências
apreciáveis de ondas de baixa freqüência que, como veremos no Capítulo 6, é coerente
com os valores observados para as amplitudes das outras ondas presentes no processo.

Um entendimento apropriado e conseqüente modelagem teórica da
dinâmica não linear destas ondas é importante para se obter uma visão mais clara
dos mecanismos de geração das emissões interplanetárias de rádio solares do tipo
III e emissões eletromagnéticas na frente de choque planetário e dos fenômenos de
turbulência de plasma no vento solar.

Dados observacionais deixam claro que processos não lineares do tipo
acoplamento onda-onda estão presentes; a Figura 2.4 apresenta dados observacio-
nais do satélite ISEE-3 durante eventos de emissão de rádio tipo III onde se observa
uma correlação entre o fluxo de elétrons energéticos (parte superior da figura), e
a amplificação de ondas eletromagnéticas (100, 56,2 e 31,6 kHz), ondas de Lang-
muir (17,8 e 10 kHz) e ondas íon-acústicas (178 e 100 Hz) no período das 11:15 às
11:45 horas, indicado pela barra horizontal que aparece na parte superior da figura
e corresponde às emissões de ondas. Observa-se um gradiente positivo na função
distribuição das velocidades dos elétrons sub-relativísticos nesse período, condição
necessária para ocorrer a interação feixe-plasma que gera ondas de Langmuir; é clara
a correlação entre as ondas eletrostáticas de baixa freqüência (ondas íon-acústicas),
e de alta freqüência (ondas de Langmuir) que ao interagirem podem gerar ondas
eletromagnéticas que reforçam as emissões já geradas anteriormente, mais próximas
ao Sol como pode ser visto na Figura 2.4. Nesta figura observa-se que as ondas
eletromagnéticas foram geradas em regiões mais próximas do Sol em processos an-
teriores por ter seu inicio antes das 11:15 horas e ser este inicio mais cedo quanto
maior a sua freqüência.

Uma grande ajuda no estudo da correlação que apresentam as ondas
presentes num processo são os trabalhos que ressaltam a importância das micro
estructuras (spikes), ou seja as observações com alta resolução temporal. Na Figura
2.5 se apresentam as micro variações nas freqüências de 100 Hz (ondas íon acústicas)
e 17,8 kHz (ondas de Langmuir), num curto intervalo de tempo (4 minutos) para o
mesmo evento da Figura 2.4, onde se tem uma melhor correlação entre estes dois
tipos de ondas.

As Figuras 2.6 e 2.7 apresentam um outro exemplo desta correlação
entre o fluxo de elétrons energéticos e ondas de Langmuir, e destas ondas com ondas
eletromagnéticas e íon acústicas, similar ao das Figuras 2.4 e 2.5 respectivamente.
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Fig. 2.4 - Dados observacionais associados com um estouro (bursts) de
emissão solar tipo III onde se observa no topo o fluxo de elétrons
com energias entre 2 e 62 keV, e na parte inferior as amplitudes
dos campos elétricos entre 17,8 Hz e 100 kHz associados a ondas
eletromagnéticas, de Langmuir e íon-acústicas. A barra horizontal
entre as 11:15 e 11:45 horas indica o período onde se tem inclinação
positiva da função distribuição de velocidade dos elétrons e uma
amplificação das ondas de Langmuir (17,8 e 10 kHz) e íon-acústica
(178 a 100 Hz).
FONTE: Lin et ai. (1986). p.956.
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Fig. 2.5 - Dados observacionais com alta resolução temporal (micro estru-
turas) para o mesmo evento da Figura 2.4 onde se observa uma
melhor correlação entre as ondas de Langmuir (17,8 kHz) e ondas
íon-acústicas de grande comprimento de onda (100 Hz).
FONTE: Lin et ai. (1986), p.958.

A Figura 2.8 apresenta algumas formas de onda representativas das
emissões de ondas de Langmuir correspondentes ao evento de emissão de rádio so-
lar do tipo III da Figura 2.9 obtidas pelo satélite Galileo em 10 de dezembro de
1990 no meio interplanetário a uma distância de 0,98 UA do Sol. Como pode ser
observado existe uma clara "envoltória" na amplitude da emissão e quando se ob-
serva o espectro das formas de onda deste evento (Figura 2.10) pode-se apreciar
que esta modulação é causada pelo batimento de duas ondas com freqüências muito
próximas e amplitudes comparáveis. Estas características são próprias dos processos
de interação onda-onda do tipo instabilidades paramétricas.

As mesmas características foram observadas quando da passagem
do satélite pelo planeta Venus em fevereiro de 1990. A Figura 2.11 apresenta as
características modulacionais na amplitude das ondas de Langmuir presentes na
frente de choque do planeta; a Figuras 2.12 seu espectrograma em freqüência e
as Figuras 2.13 e 2.14 apresemtam espectros das formas de ondas para os pacotes
observáveis na Figura 2.11.

Ondas observadas na frente de choque do planeta Júpiter pela Vo-
gager I, em março de 1979, apresentam um comportamento similar, como mostra a
Figura 2.15.
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Fig. 2.6 - Dados observacionais associados com emissão de rádio solar tipo III
similar aos apresentados na Figura 2.4. As amplitudes das ondas
de Langmuir neste caso são até 10 vezes mais fracas que no evento
de 11 de março de 1979.
FONTE: Lin et ai. (1986), p.960.
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Fig. 2.7 - Dados observacionais com alta resolução temporal para o evento da
Figura 2.6 onde se observa a relação entre as ondas de Langmuir
(31,6 kHz) e ondas íon-acústicas de grande comprimento de onda
(178 Hz), embora as amplitudes máximas das ondas de Langmuir
sejam menores que no caso do evento da Figura 2.4.
FONTE: Lin et ai. (1986), p.961.

2 A 6

TEMPO (mi.)

QAULEO-TIPO III, OIA344, 10DEZ.1880

Fig. 2.8 - Representação da forma de onda de algumas emissões de Langmuir
no meio interplanetário, obtidas a partir de observações do satélite
Galileo, a 0,98 UA do Sol. Observa-se modulação na escala dos
milisegundos.
FONTES: Gurnett et ai. (1993), p.5634; Hospodarsky e Gurnett
(1995), p.1162.
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Fig. 2.9 - Espectrograma frequência-tempo mostrando uma série de explosões
de rádio tipo III. O evento de maior interesse se inicia às 7:45 horas
e a emissão em banda estreita em 23 kHz são ondas de Langmuir
responsáveis pela emissão de rádio.
FONTE: Gurnett et ai. (1993), p.5632.
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Fig. 2.10 - Espectro da forma de onda da Figura 2.8(c). Os dois picos mostram
que a modulação é causada pelo batimento entre duas ondas de
freqüências próximas e amplitudes semelhantes.
FONTE: Gurnett et ai. (1993), p.5634.
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GALILEO-VENUS, DIA 4 1 , 10 FEV. 1990

Fig. 2.11 - Forma de onda do campo elétrico das ondas de Langmuir na frente
de choque do planeta Vênus (Figura 2.12) observadas pelo satélite
Galileo em fevereiro de 1990. Note-se as estruturas temporais na
ordem dos 0,15 milisegundos.
FONTE: Hospodarsky et ai. (1994), p.13368.

OSCILAÇÕES DE PLASMA ELETRÔNICO

SCET 0523:00 :20 :30 :40

TEMPO (HS MIN:SEG)

GALILEO_VENUS, 10 FEVEREIRO 1990

Fig. 2.12 - Espectrograma frequência-tempo das ondas de Langmuir na frente
de choque do planeta Venus. Observa-se uma faixa em freqüência
com centro na freqüência eletrônica de plasma local (ss 43&Hz).
FONTE: Hospodarsky et ai. (1994), p. 13366.
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Fig. 2.13 - Espectro da forma de onda da Figura 2.11(d). Os dois picos em 45,5
e 48,3 kHz mostram que as formas de onda do tipo batimento sào
causadas por duas ondas de amplitudes semelhantes e freqüências
próximas.
FONTE: Hospodarsky et ai. (1994), p.13368.
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Fig. 2.14 - Espectro da forma de onda da Figura 2.11(b). Observa-se um fraco
sinal de baixa freqüência na faixa de centenas de Hertz a 9 kHz
que coincide com os valores da onda de baixa freqüência prevista
pelas teorias dos processos de decaimento paramétrico e modulação
estimulada apresentadas nos Capítulos 4 e 5.
FONTE: Hospodarsky et ai. (1994), p. 13370.
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Fig. 2.15 - Formas de onda do campo elétrico de três pacotes de ondas de
Langmuir, observadas pela Voyager I na frente de choque do planeta
Júpiter, com escala temporal de poucos milisegundos e colapsando
em escala espacial de poucos comprimentos de Debye (A/je)-
FONTE: Gurnett et ai. (1981), p.8839.

Pacotes de ondas de Langmuir altamente estruturados, apresentando
grandes flutuações de amplitude e modulados por uma outra freqüência, observados
no vento solar, como mostram as Figuras 2.8, 2.11 e 2.15, sugerem que processos
não lineares do tipo acoplamento onda-onda ou colapso de sólitons podem estar
presentes. 0 colapso de sólitons via mecanismos de nucleação ocorre com ondas
de Langmuir em regiões de diminuição de densidade (Cairns e Robinson, 1992a) e,
por ser um fenômeno de turbulência forte, um valor alto de limiar na amplitude
do campo elétrico faz-se necessário. Por outro lado, o processo de acoplamento de
três ondas não apresenta esta exigência de grandes limiares (ver e. g., Chian et ai.,
1994a,b) e parece ser apropriado para explicar a presença de ondas de Langmuir
juntamente com outras ondas presentes na emissão de rádio interplanetário tipo
III e na frente de choque planetário. Neste trabalho estudam-se os processos não
lineares de acoplamento paramétrico para o caso de três ondas (instabilidade de
decaimento e de fusão) e quatro ondas (instabilidade modulacional estimulada), que
são apresentados nos Capítulos 4 e 5, os quais podem explicar alguns dos dados
observacionais apresentados acima.
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CAPITULO 3

EQUAÇÕES DE ZAKHAROV E INSTABILIDADES
PARAMÉTRICAS GERADAS POR ONDAS DE

LANGMUIR E ELETROMAGNÉTICAS

3.1 Introdução

Neste Capítulo apresentam-se os conceitos básicos para os processos
não lineares de acoplamento paramétrico nos casos de três ondas (instabilidades de
decaimento e de fusão) e quatro ondas (instabilidade modulacional estimulada), a ser
vistos nos Capítulos 4 e 5, os quais seviram para explicar algumas das observações
apresentadas no Capítulo anterior ao respeito de eventos tipo III.

Talvez o fenômeno mais estudado dentre as interações onda-onda não
lineares seja o das instabilidades paramétricas. Este termo é usado, geralmente, para
designar o fenômeno de amplificação dos modos de um sistema, em conseqüência
da modulação periódica de um dos parâmetros que caracterizam esse sistema. Este
fenômeno é conhecido há muito tempo, tendo a primeira investigação sistemática da
instabilidade paramétrica sido feita em 1883 por Lord Rayleigh (Minorsky, 1974).
Nesta investigação, uma corda era ligada à ponta de um diapasão que podia vi-
brar na direção da corda, como pode ser visto na representação da Figura 3.1.
Fazendo o diapasão vibrar com duas vezes a freqüência natural da oscilação trans-
versal da corda, observava-se que esta era amplificada. A amplificação é devida à
modulação periódica da tensão na corda, através das vibrações longitudinais induzi-
das pelo diapasão. Então, também é modulada a freqüência da vibração transversal
na freqüência do diapasão, pois esta depende da tensão aplicada à corda.

Como um outro exemplo de instabilidade paramétrica, também ci-
tado por Minorsky (1974), têm-se os experimentos produzidos em 1934 por Man-
delstam e Papalexi, com um circuito elétrico oscilante especialmente projetado para
este fim. Os experimentos mostraram que se o circuito usado, chamado de gerador
paramétrico, tivesse uma resistência pequena (um circuito praticamente linear), a
amplitude das oscilações cresceria indefinidamente até que a isolação dos elementos
do circuito fosse destruída por voltagem excessiva. Se, entretanto, um condutor não
linear fosse inserido em série no circuito, uma condição de estado estacionado seria
atingida, o que mostraria tratar-se de um fenômeno não-linear.

Num regime linear uma instabilidade cresce exponencialmente no
tempo, enquanto num regime não-linear uma instabilidade pode crescer até atin-
gir um valor máximo ou ponto de saturação. Numa instabilidade paramétrica a
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amplitude cresce até um ponto máximo a partir do qual a oscilação é estacionaria.

Fig. 3.1 - Esquema do experimento utilizado por Lord Rayleigh para inves-
tigação de instabilidade paramétrica.

O plasma responde a um campo eletromagnético interno ou externo
como um meio dielétrico ativo. Quando a amplitude do campo é pequena, a teoria
linear descreve corretamente o processo de dissipação da energia e momentum do
campo. No caso de uma amplitude grande, a resposta não linear do plasma desem-
penha um papel importante. Por exemplo, um campo eletromagnético externamente
excitado se acopla não linearmente com os modos naturais do plasma, convertendo
a energia externa em energia interna do plasma.

Consideremos uma onda, de amplitude finita, excitada num plasma.
Esta onda. que chamaremos de onda indutora, pode causar uma modulação periódica
dos parâmetros que caracterizam os modos naturais do plasma. Quando a onda in-
dutora excede um certo valor limiar, necessário para compensar as dissipações, os
modos naturais começam a crescer a partir do nível de ruído, absorvendo energia
e momentum da onda indutora. Tal instabilidade é chamado de instabilidade pa-
ramétrica.

0 tipo mais simples de instabilidade paramétrica num plasma é a
instabilidade de decaimento, na qual a onda indutora decai em dois modos natu-
rais do plasma (Lashmore-Davies, 1974; Thornhill e ter Haar, 1978). Quando as
freqüências ua e os números de onda ka (a = 1,2,3) da onda indutora (a = 1) e
dos modos naturais (a = 2,3) satisfazem às condições de casamento:

= U>2 "I" i - k 2 (3-1)

a instabilidade é dita ressonante e ocorre o mesmo para indutoras de amplitudes
relativamente pequenas. Estas condições de casamento requerem que as três ondas,
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quando representadas como vetor no espaço (u;,k), satisfaçam às regras de adição
vetorial. Para o plasma, além das condições de acoplamento, a freqüência e o número
de onda para cada modo devem satisfazer à relação de dispersão linear apropriada
(u> — u;(k)); assim, estas relações de dispersão decidem quais ressonâncias não linea-
res são possíveis, pois os pontos finais dos vetores que representam os modos devem
situar-se nas curvas de dispersão dos modos correspondentes.

As relações de dispersão para os modos naturais presentes num plasma
térmico não magnetizado são:

Onda eletromagnética (T)

<4 = ul + c 2 ^ (3.2)

Onda eletrônica de plasma ou onda de Langmuir (L)

"1 = ^ + 7^*2 (3-3)

Onda íon-acústica (S)

"1 = 4PS (3.4)

onde u)pe = (ne2/eome)
1/2 é a freqüência eletrônica de plasma, Te é a temperatura

dos elétrons, me e m; são as massas dos elétrons e dos íons respectivamente, 7e é a
razão dos calores específicos dos elétrons, vth = (KeTe/rrie)1/2 é a velocidade térmica
dos elétrons, vs = (AB^/m,)1/2 é a velocidade íon-acústica, KB é a constante de
Boltzmann, eo é a permissividade dielétrica do vácuo, " — è" é a carga do elétron e
n é a densidade do plasma.

Então, das condições de casamento, Equação (3.1), e das relações dos
modos num plasma não magnetizado, Equações (3.2) a (3.4), pode-se construir os
seguintes conjuntos de tripletos de modos naturais que satisfazem às condições de
casamento para o caso de instabilidade de decaimento ressonante:

a) Espalhamento Raman estimulado - para uma onda indutora eletro-
magnética com freqüência u>i > 2u;pe, esta pode decair em uma onda
eletrônica de plasma e uma outra onda eletromagnética.

b) Espalhamento de Brillouin estimulado - para u>\ > upe a onda indutora
eletromagnética pode decair em uma onda íon-acústica e uma outra onda
eletromagnética.

T -* T -V S U^UT + US, ki = kT + k5
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c) Instabilidade de decaimento de "dois plasmons" - para u\ — 2o>pe a onda
indutora eletromagnética pode decair em duas ondas eletrônicas de plasma.

T-* L + L' wi = u)L + JL, ki = kL + k ,̂

d) Instabilidade de decaimento eletromagnético - quando a freqüência da onda
indutora é aproximadamente igual à freqüência de plasma (u>i ~ wpe), ela
pode decair em uma onda eletrônica de plasma e em uma onda íon-acústica.

T -> L + S ufi = uL + us, kj = kt + ks

e) Instabilidade de decaimento híbrida - quando a onda indutora é uma onda
de Langmuir, ela pode decair em uma onda eletromagnética e em uma
onda íon-acústica.

L —»• T + S u\ =WT + us, ki = k j + ks

f) Instabilidade de decaimento de Langmuir - quando a onda indutora é uma
onda de Langmuir, ela pode decair em outra onda eletrônica de plasma e
em uma íon-acústica.

L -* V + S u?i = uL + u>s, ki = kL + k s

Os processos a), b) e f) podem ser considerados como um espalha-
mento estimulado por um outro modo de plasma. Os processos c) e d) são consi-
derados efetivos em transformar a energia externa em energia interna do plasma,
enquanto o processo e) contribui para a perda por radiação da energia do plasma.

A Figura 3.2 apresenta os diagramas de Peierls (1955), ou de casa-
mento de fase, que mostra as condições de ressonância no espaço (o; — k) para os três
modos presentes num plasma térmico e as condições de casamento para os processos
citados anteriormente.

No caso de três ondas, além destes processos de decaimento, podem
ocorrer seus inversos, ou seja processos de fusão onde uma das ondas induzidas
(modos do sistema) é a soma da indutora com o outro modo do sistema

ÜJ4 = u)\ + u>2 k4 = ki + k2

Além destes, quando se considera um plasma magnetizado. uma
grande variedade de modos aparece e outros processos de interação se tornam
possíveis.
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(a)

(»i.ki)

(b)

Fig. 3.2 - Diagramas de casamento de fase que mostram as condições de
ressonância no espaço (a; — k) para algumas instabilidades pa-
ramétricas de três ondas, a) Espalhamento Raman estimulado, b)
Espalhamento Brillouin estimulado, c) Instabilidade de decaimento
de dois plasmons, d) Instabilidade paramétrica de decaimento, e)
Instabilidade de Langmuir, e f) Instabilidade eletrônica de decai-
mento.
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((D2.k2)

Fig. 3.3 - Diagrama esquemático dos processos de três e quatro ondas, onde
(u?i,ki) representa a onda indutora, (u;2,k2) a onda induzida de
baixa freqüência, (u?i — o>2,ki — IC2) a onda induzida de alta
freqüência Stokes (u>3,k3), e (wi + W2,ki + k2) a onda induzida
de alta freqüência anti-Stokes

Nos processos de quatro ondas os dois casos de três ondas, fusão e
decaimento, estão presentes (dois tripletos). Assim, dos três modos presentes no
sistema, além da indutora, um deles é o chamado Stokes (diferença da indutora com
o terceiro modo) e outro é chamado anti-Stokes (soma da indutora com o terceiro
modo):

u>3 = u>i — u/2 k3 = ki — k2 (Stokes)

u>4 = u>i + u>2 k4 = ki + k2 (anti — Stokes)

Estes processos de quatro ondas ou modulacionais são processos con-
vectivos e ressonantes cujos modos de baixa freqüência são modos naturais ou au-
tomodos do plasma e são conhecidos como processos modulacionais estimulados.

Na Figura 3.3 temos um diagrama esquemático dos três processos
acima citados, onde as três ondas da parte superior representam o caso de decai-
mento, as três ondas da parte inferior o caso de fusão, e o esquema como um todo
(as quatro ondas) o caso modulacional.

3.2 Equações generalizadas de Zakharov

A essência dos processos paramétricos envolvendo ondas de Lang-
muir, ondas eletromagnéticas e ondas íon acústicas num plasma pode ser descrita
em termos do modelo hidrodinâmico de dois fluidos (Thornhill e ter Haar, 1978),
onde o movimento do plasma apresenta duas escalas de tempo: uma escala lenta
caracterizada por tempos T, > UJ~* e uma escala rápida com tempos re < u~*, onde
u)j = (e2no/eom,j)1^2 com j = e,i (elétrons ou íons, respectivamente). Considerando
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estas duas escalas de tempo as densidades dos elétrons e dos íons podem ser escritas
da seguinte forma:

ne = n0 + nae + nje, e n, = no + ««,

onde, na densidade total dos elétrons (ne) e dos íons (n,), no é o valor da densidade
no equilíbrio, nae e nit- são as perturbações lentas e n/e a perturbação rápida e é
tal que a média temporal das variações rápidas na escala lenta é nula ((n/e) = 0).
Similarmente, pode-se dividir a velocidade (ve), a densidade de corrente (Je) e o
campo elétrico (E) dos elétrons nas componentes rápidas e lentas

ve = vae + v/e, Je = J í e + J/e , E = Ete + E / e ;

considera-se, também, a aproximação de quasi-neutralidade

n»e = nai =n, e ainda v4e = v,

onde V,- é a velocidade dos íons.

As equações básicas utilizadas neste tratamento são a equação da
continuidade, a equação de movimento e as equações de Maxwell:

dtnj + V.(n iVj) = 0 (3.5)

i Vj x B) - í/jVj -
m

V x E = -dtB, (3.7)

V x B = -^IQJ + ^dtE, (3.8)

V.E = p/e0, (3.9)

V.B = 0, (3.10)

onde E é o campo elétrico, B é o campo magnético induzido, c é a velocidade da luz,
fio é a permeabilidade magnética, i /éa freqüência de amortecimento e p a densidade
de carga. Das Equações de Maxwell (3.7)-(3.8) obtém-se a equação de onda:

^ (3.11)
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Considerando as Equações da continuidade (3.5) e do movimento
(3.6) para os elétrons (j = e), a Lei de Gauss (3.9) e as relações da densidade de
carga e corrente elétrica com a densidade e a velocidade

p = e(rn — n e ) , J = e(ra,v,- - neve),

junto com a Equação de onda (3.11), obtém-se a equação para o acoplamento não
linear dos componentes na escala rápida

2

(tf + vedt + c2V x (Vx) - 7et4V(V.) + u£)E = -Zs-riE. (3.12)
n0

Observa-se que o campo elétrico E é induzido pelas variações na
densidade dos íons. Assim outra equação que relacione estas variáveis é requerida;
para isso procede-se de forma similar ao feito na escala rápida para a escala lenta e
obtém-se a relação não linear para a onda íon acústica de baixa freqüência

(tf + uA - vlV2)n = ^-V2(E2) , (3.13)

As Equações (3.12) e (3.13) em termos dos campos elétricos E são
denominadas equações generalizadas, ou híbridas, de Zakharov por incluírem os
efeitos eletromagnéticos, sendo que foram derivadas pela primeira vez, sem incluir
os termos de amortecimento, por Kuznetsov (1974). Este sistema de equações será
utilizado nos Capítulos seguintes para tratar processos híbridos onde estão presentes
ondas eletrostáticas e eletromagnéticas.

Quando se considera apenas ondas eletrostáticas (ondas longitudinais
onde V x (V x E) = 0 e V(V.E) = V2E), as equações de Zakharov são

(tf + i/.ft - 7 e i4V2 + u,2e)E = - ^ n E , (3.14)

(tf + Vidt - vlV2)n = ™"V2(E2), (3.15)

denominadas assim por ter sido Zakharov (1972) que pela primeira vez as apresentou.
Este sistema de equações é usado para o tratamento das instabilidades de Langmuir
eletrostáticas.

Finalmente, quando se considera somente ondas eletromagnéticas de
alta freqüência (ondas transversais onde V x (V x E) = —V2E e V(V.E) = 0 ) o
sistema de Equações (3.12)-(3.13) fica reduzido a:

(d2 + vedt - c2V2 + u;2)E = -^-nE, (3.16)
n0
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^(d2 + vA - v2V2)n = - ^ V 2 ( E 2 ) . (3.17)
Zrri

Este último conjunto de equações será utilizado no Capítulo 5 para
estudar o processo de espalhamento estimulado Brillouin.

3.3 Relação de dispersão generalizada

Para obter uma relação geral entre as freqüências e os vetores de
onda, ou seja, a relação de dispersão para os processos que envolvem os três tipos
de ondas citados acima, parte-se das Equações generalizadas de Zakharov (3.12) e
(3.13).

Considerando que o campo elétrico da onda indutora de Langmuir
pode ser expresso na forma

Ex(r,*) = €l{r)ejcp(-iu1t) + S;(r)exp(iuit), (3.18)

e que toda a dinâmica rápida tem freqüência próxima da onda indutora, é conve-
niente escrever o campo elétrico dos modos induzidos de alta freqüência como:

6E = 6£(r,t)exp{-iu}t) + c.c, (3.19)

com u;i|ó£| ~^> dt\6£|. Aplicando o método das pequenas perturbações nas equações
generalizadas de Zakharov, sem levar em consideração os termos de amortecimento,
obtém-se

2

- a;2 + u,2e + c 2 V x ( V x ) - lev
2
hV(V.)}6£ = -^n£u (3.20)

n0

tem-se

Ô2
t - v2

sV
2)n = -^-V2{£^6€' + %.6£). (3.21)

Introduzindo a transformada espacial de Fourier no sistema acima

- u\ +u2
pe - c2k x ( k x ) + 7et>t

2
fc

= J^IL fn(k2)£1(k-k2)dk2,(3.22)
n0 J

(d2Wsk
2)n = ^^J
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onde o asterisco (*) denota complexo conjugado.

Para obter a relação de dispersão é necessário relacionar as variações
da densidade n com as dos campos elétricos £ na Equação (3.23), o que pode ser
feito a partir da Equação (3.22); para isso segue-se um procedimento similar ao de
Chian e Alves (1988), ou de Rizzato e Chian (1992). Em Chian e Alves (1988), foram
consideradas duas indutoras de Langmuir contrapropagantes de mesma amplitude,
uma onda de baixa freqüência, grating e a geração de ondas eletromagnéticas. Ri-
zzato e Chian (1992) usaram as equações de Zakharov generalizadas para tratar
interações envolvendo indutoras de Langmuir de mesma amplitude, duas grating e
ondas induzidas de Langmuir e eletromagnéticas. Glanz et ai. (1993) consideraram
ondas indutoras de Langmuir de amplitudes diferentes, incluindo na interação duas
grating e a geração de ondas eletromagnéticas. Aqui considera-se duas ondas indu-
toras de Langmuir propagando longitudinalmente (eixo x) em direções contrárias,
com amplitudes diferentes, ou seja

€1 = ^ í + k j ) + ^- ( -k j ) , com £f (-ki) = -p1/2£i+(+ki).

O parâmetro "p" é a relação entre as amplitudes quadráticas dos
campos elétricos das ondas indutoras com propagação para frente (£*) e para trás

As ondas indutoras de Langmuir geram duas ondas eletromagnéticas
com propagação perpendicular (eixo y) e quatro outras ondas longitudinais (eixo
x) de Langmuir quando interagem com as variações da densidade n(±ks) = nf e
n(^f2ki ± ks) = "2 ) denominadas primeira e segunda grating. A cinemática deste
processo pode ser observada nas Figuras 3.4 e 3.5.

Na Figura 3.4(a) as ondas indutoras ±kj decaem gerando os mo-
dos de baixa freqüência — ks e — ks e a onda eletromagnética kj ; na parte (b) as
ondas indutoras interagem com os modos de baixa freqüência ks e ks e a onda
eletromagnética ~ k j , desde que se considere |k|i « |ks| > |kr|. E fácil obser-
var que, dependendo da fase relativa entre os modos de baixa freqüência, as ondas
eletromagnéticas geradas são reforçadas ou anuladas.

A Figura 3.5 representa o acoplamento das ondas indutoras de Lang-
muir com as ondas de baixa freqüência íon acústicas gerando quatro ondas de Lang-
muir

Fazendo uso da cinemática que se acaba de apresentar pode-se escre-
ver as variações de alta freqüência dos campos elétricos como a soma das compo-
nentes longitudinal e transversal

èS = 6€L + 6£T.
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Assim, da Equação (3.22) e das Figuras 3.4 e 3.5 obtém-se (Smith et
ai., 1979; Rizzato e Chian, 1992)

(a)

(b)

Fig. 3.4 - Cinemática dos modos induzidos eletromagnéticos onde tem-se as
ondas indutoras de Langmuir ±ki, as ondas induzidas íon acústicas
—ks e — ks e as ondas induzidas eletromagnéticas kj , parte (a), e
—kr, parte (b).

Fig. 3.5 - Cinemática dos modos induzidos eletrostáticos onde se observam as
ondas indutoras de Langmuir ±ki, as ondas induzidas íon acústicas
±ks e ±ks e as ondas induzidas eletrostáticas ±k[, e ±ki,.
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S£L(-kL) = ££A =

S£L(-kL) ~ 5f 2 =

componentes
eletrostáticos

(3.24)

6£T(kT) =

6£T(-kT)

componentes
eletromagnéticos

(3.25)

Das condições de casamento apresentadas nas Figuras 3.4 e 3.5 jun-
tamente com as Equações (3.23), (3.24) e (3.25) e considerando que £f = —i^^£
e n~" = n+ obtém-se

= -K[nt(pDr + D*T) + n+(DL + PD'L) -

pD*T)

D*T)], (3.26)

H£)],(3.27)

onde

= — UJ
2m,

= v2
sk

2
s.

Finalmente das Equações (3.26)-(3.27) obtém-se a relação de dis-
persão geral que, devidamente normalizada, fica expressa na seguinte forma

( 1

r(4 +
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n, .2 | ( 1 + P 2 ) ^ . . . ^ . + dLNdTN + diNd*TN) = 0, (3.28)

onde

C*kT — Six} Uj — '

, ÒLN —
ÒLN — WN ZU)peU>s

2

A presente relação de dispersão é mais geral que as apresentadas em
trabalhos anteriores (Chian e Alves, 1988; Rizzato e Chian, 1992; Glanz et ai., 1993)
e sua solução numérica apresenta novos resultados, conforme será mostrado.

Antes de dar início ao estudo numérico da relação de dispersão deve-
se lembrar que se define como processo ressonante ou convectivo aquele em que a
magnitude da freqüência da onda de baixa freqüência é da ordem da freqüência íon
acústica (|a>| ss u>s), e não ressonante quando isto não acontece (|u;| ^ u>s). No
caso não ressonante, quando a freqüência da onda de baixa freqüência tem somente
parte imaginária (a; = UJR + iT, onde UR = 0), se diz que é um processo absoluto ou
puramente crescente.

A Figura 3.6 apresenta as soluções da relação de dispersão, Equação
(3.28), para os modos desacoplados (W = 0). As curvas n* são soluções de d\N =
(1 — wjv)2 = 0, ou seja, solução dos modos de baixa freqüência; as curvas 7± são
soluções das expressões (cíxN-^rjv)"1 = ^TN ± w = 0 que correspondem aos modos
eletromagnéticos de alta freqüência e L* representam os modos eletrostáticos de alta
freqüência 8IN = 0,5. Este gráfico é útil para a compreensão das soluções obtidas
quando há o acoplamento destes três tipos de ondas, ou seja W ^ 0.

A Figura 3.7 apresenta as partes imaginárias (taxa de crescimento)
das soluções numéricas da Equação (3.28) para diferentes amplitudes das ondas
indutoras. Observa-se que tanto a taxa de crescimento máxima (rm a x ) como a
largura de banda aumentam com a amplitude da indutora para ambos os modos,
ressonante ou convectivo em 6j < 0, e não ressonante, absoluto ou puramente
crescente em ST > 0 (Chian e Rizzato, 1994a).

Supondo que a onda indutora de Langmuir retropropagante tenha
amplitude nula, ou seja p = 0, o processo a considerar passa a ser de três ondas,
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instabilidade de decaimento eletrostático (L —> L + S) para SJN = 0 OU instabilidade
de decaimento eletromagnético (L —> T + S) para 6^ = 0 (Shukla et ai., 1983;
Chian e Alves, 1988). A Figura 3.8 apresenta as soluções numéricas da Equação
(3.28) para estas condições. Os valores que se obtém para os casos eletrostático e
eletromagnético são os previstos por Chian e Alves (1988) e Chian (1991). Observa-
se que neste caso tem-se somente soluções no modo convectivo o que é coerente com
o processo; as maiores taxas de crescimento (F) ocorrem para valores negativos do
descasamento em freqüência {ST,L) O que significa que as ondas eletromagnéticas
ou eletrostáticas induzidas têm um deslocamento em freqüência para baixo com
relação à onda indutora, ou seja, são ondas Stokes. A taxa de crescimento máxima
apresenta-se em O~TN,LN = — 1, O que indica que a freqüência da onda induzida de
alta freqüência é a diferença entre a freqüência da onda indutora (ui) e a freqüência
da onda íon acústica (ws).
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Fig. 3.6 - Curvas de dispersão para o caso em que não existe acoplamento
(W = 0,0), para <fS/v, I / ^ T N e l/dLN.

Considerando as duas ondas indutoras de Langmuir com amplitudes
iguais (p = 1) e o descasamento eletrostático nulo (6^^ = 0) se reproduz as condições
para o processo de instabilidade eletromagnética de dois feixes oscilantes (EOTSI
electromagnetic oscillating two-stream instability), L —*• T+ -f T~ + 5, tratado em
Lashmore-Davies (1974) e Chian e Alves (1988). A Figura 3.9 apresenta as soluções
numéricas da Equação (3.28) para este caso, onde se observa o aparecimento de uma
região de instabilidade absoluta ou puramente crescente (o;/? = 0) para valores do
descasamento em freqüência pequenos e positivos (0 < STN < 1) em concordância
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com Chian e Alves (1988). Não obstante o aparecimento deste novo modo absoluto
para o caso EOTSI, são os modos convectivos que apresentam uma maior taxa de
crescimento e um menor valor do limiar (Chian e Alves, 1988) o que os torna mais
possíveis de acontecer no espaço interplanetário.
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Fig. 3.7 - Taxa de crescimento (F) em função de 8j para diferentes valores de
amplitude, WupN = 0,1 (+++) , WupN = 0,2 (***), e
0,4 (ooo), com p = l , 0 e 6LN = 0,5.

Quando se considera o caso em que as ondas eletrostáticas não são
induzidas (<$LJV = 0) temos o processo de instabilidade modulacional eletromagnética
induzida por duas ondas de Langmuir contrapropagantes (L ^± T+ + T~ + 5); ao
tomar o campo elétrico da onda indutora de Langmuir com propagação para atrás
(£f) menor que o campo elétrico da onda indutora de Langmuir com propagação
para frente (£*), ou seja p < 1, observa-se o alargamento da banda da instabilidade
convectiva. Aparece, em relação ao caso de p = 1, uma nova região convectiva à
direita do modo absoluto onde 6TN é positivo. Assim, no caso das duas ondas in-
dutoras de Langmuir serem de igual amplitude, os modos convectivos apresentam
somente ondas induzidas Stokes (SJN < 0); se as duas ondas indutoras de Langmuir
são de amplitudes diferentes modos convectivos com ondas induzidas anti-Stokes
(STN > 0) podem ser geradas. Observa-se, também, que as taxas de crescimento
máxima (Tmax) para ambos os modos são de valores próximos. A Figura 3.10 apre-
senta as soluções da relação de dispersão para WUJPN = 1,0 e p = 0,6; estes resulta-
dos estão em concordância com os de Glanz et ai. (1993) embora aqui não se tenha
levado em consideração os efeitos dissipativos.
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Fig. 3.8 - Solução numérica da relação de dispersão geral para os regimes
convectivo (***) e absoluto (ooo) com WU>PN = 0,1, p = 0 e
0.

Para estudar o caso híbrido, ou seja, em que há indução de ondas
eletromagnéticas e eletrostáticas, por duas ondas de Langmuir contrapropagantes
de igual amplitude, caso tratado por Rizzato e Chian (1992), se deve fixar p = 1,0.
Na Figura 3.11 e 3.12 temos as soluções da relação de dispersão para p = 1,0 e
WU)PN = 0,1 quando SIN > WUJVN e SLN < Wwpjv respectivamente.

Quando SIN > WUPN, \6TN\ ^> |^ZJV| e |W| < 1,0, condições típicas
no espaço interplanetário onde \W\ « 10~8 e os descasamentos em freqüência, ele-
tromagnético e eletrostático, variam em uma ampla banda de valores dependendo
da região do espaço, uma análise da relação de dispersão, Equação 3.28, mostra que
somente ondas eletromagnéticas anti-Stokes são excitadas (Rizzato e Chian, 1992),
ou seja, ocorre a instabilidade eletromagnética de dois feixes oscilantes (Chian e
Alves, 1988) onde STN é positivo. A Figura 3.11, mostra a solução da Equação 3.28
em função de STN para WLJPN = 0,1, p = 1,0 e 6LN = 0, 704. As curvas " *" cor-
respondem a modos convectivos, ou seja, |w| ~ u>s, e as curvas "o" correspondem
a modos absolutos, un = 0. Estas últimas curvas reproduzem o caso (c) da Figura
5 de Rizzato e Chian (1992) onde se observa que o modo absoluto existe em uma
pequena banda de valores de ÓTN > 0-

36



-0.2

Fig. 3.9 - Solução numérica da relação de dispersão geral para para WUPN =
0,1, p = 1,0 e ájjv = 0 ou órjv = 0 com notação igual à Figura 3.8.

Quando SLN < WUPN, modos de Langmuir induzidos estão presentes
e é possível induzir tanto ondas eletromagnéticas anti-Stokes (STN > 0) como Stokes
(STN < 0) gerando a instabilidade absoluta ou puramente crescente também para
valores negativos de 6™. Na Figura 3.12 as curvas "*" e "o" mostram as soluções
para os modos convectivo e absoluto para este caso com WUJPN = 0,1 e SLN = 0,075.
O modo absoluto reproduz o caso (b) das Figuras 5 e 6 do trabalho de Rizzato e
Chian (1992) extendendo-se por todo o intervalo de valores para STN apresentado.
O comportamento da parte real das soluções praticamente não apresenta variações
com relação ao caso anterior.

Deve ser esclarecido que a relação de dispersão que se estuda leva em
consideração todas as quatro ondas de Langmuir induzidas e no trabalho de Rizzato
e Chian (1992) se faz um estudo de uma parte da relação de dispersão total, aquela
com automodos que apresentam as duas ondas induzidas eletromagnéticas e duas
das quatro ondas induzidas de Langmuir. É possível fazer esta separação quando se
fixa p — 1 já desde o início nas relações para as componentes de baixa freqüência
n(ks) e n(—2ki + ks) (Equações 3.26 e 3.27) determinando os dois automodos

= n(k5) + n(-2kx + k5) e n" = n(ks) - n(-2ki + k s).n
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Fig. 3.10 - Solução numérica da relação de dispersão geral para WUVN — 1,0,
p — 0,6 e áuv = 0; a notação é a mesma que na Figura 3.8.

Observando estes dois últimos resultados (Figuras 3.11 e 3.12), e
fazendo uma comparação com o caso desacoplado (Figura 3.6), tem-se que nos casos
de instabilidade convectiva (6TN < 0), presentes nos processos de três e quatro ondas,
uma das regiões está centrada na interseção das curvas J1* com n ^ e a outra região
convectiva começa na interseção das curvas T^ com Z* e portanto, esta última,
somente existe nos casos modulacionais híbridos. A região absoluta ou puramente
crescente (STN > 0) inicia-se no cruzamento das curvas T+ e T~.

A seguir apresenta-se o comportamento do processo quando variamos
o parâmetro "p" . Nas condições em que se pode desprezar os modos eletrostáticos
induzidos, ou seja, no caso de conservar a relação 6LW > WUPN, a taxa de cresci-
mento máxima bem como as regiões de ambos os modos convectivo e puramente
crescente apresentam crescimento na medida em que o valor do parâmetro "p" di-
minui. A fim de determinar com mais cuidado qual o papel de £f, resolveu-se a
Equação (3.28) de duas maneiras com relação à energia da onda indutora W. No
primeiro caso, manteve-se £* constante o que significa dizer que com a diminuição
de "p" estamos também diminuindo o valor da amplitude total da indutora por
diminuir o valor de £f. Observa-se que mesmo neste caso, onde se poderia esperar
um decréscimo em F, observa-se um ligeiro aumento de T para o regime convectivo
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para —SLN < STN < O conforme observa-se na Figura 3.13. Resolvendo-se a Equação
(3.28) para outros valores de SLN observa-se que ST — —SL determina o início desta
região intermediária de instabilidade convectiva. A seguir, resolvemos novamente a
Equação (3.28) mas agora mantendo WUPN constante, ou seja, variando "p" esta-
mos variando simultaneamente £+ e £j~. Neste caso é possível observar que o efeito
de diminuir "p", corresponde também a aumentar £+ para compensar a diminuição
de £f. O crescimento de T neste caso é mais pronunciado para o regime convectivo
e faz-se notar também no regime absoluto o que não acontece quando se mantém
£* constante. Estes resultados estão apresentados na Figura 3.14.

-0.2

-0.4
1.5

2 *

-2

* X X *

o o o o o o o o o o o o o o o o o B « « 8 o o o o o o o o o o o o o o o
X X w

H K M M K M M M M M X X g X M * M X X K X K M x £ | | * K » < M M I K X ( X M ) K

X y

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1

8 TM

1.5

Fig. 3.11 - Solução numérica da relação de dispersão geral para SLN >
os regimes convectivo (***) e absoluto (ooo) com WUJPN

p = 1,0 eSLN = 0,704.

para
0,1,

No caso mais geral possível, quando estão presentes os seis tripletos,
ou seja os quatro modos eletrostáticos e os dois modos eletromagnéticos induzidos
(SL < W), se observam quatro regiões de instabilidade (três convectivas e uma
absoluta). Duas delas são regiões convectivas que existem para valores negativos do
descasamento em freqüência eletromagnético (ST < 0); sendo que, como já foi dito,
uma delas está sempre presente (processos de três e quatro ondas) e a outra, que é
a que apresenta os mais baixos valores de STN-, aparece no caso modulacional. Das
outras duas regiões, em que STN ^ 0, uma é absoluta e presente em todos os casos
embora para os processos de decaimento (três ondas) ela passa a ser convectiva; a
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outra é convectiva aparecendo quando as ondas indutoras contra-propagantes são de
amplitudes diferentes (p < 1). Na Figuras 3.15 e 3.16 se observa o comportamento
da taxa de crescimento para esta situação. A medida que " p" decresce a região
onde ocorre a instabilidade absoluta diminui e deixa lugar ao surgimento de uma
nova região convectiva com STN positivo como foi dito acima. A taxa de crescimento
máxima no regime convectivo tende a manter-se constante no caso de considerar a
energia da onda indutora para frente constante e diminuir a energia da onda indutora
para trás via o decrescimento do parâmetro u p" como mostra a Figura 3.15. A taxa
de crescimento máxima aumenta para o caso em que se considera a energia total
das indutoras constante como se observa na Figura 3.16.
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Fig. 3.12 - Solução numérica da relação de dispersão geral para 8LN < W
para os regimes convectivo (***) e puramente crescente (ooo) com
WupN = 0,1, p = 1,0 e SLN = 0,075.

A parte real das soluções não apresenta variações significativas e por
isso não foi apresentada, melhorando assim a visualização da parte imaginária ou
taxa de crescimento dos diferentes processos.
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Fig. 3.13 - Gráfico de F em função de 6TN, no caso de 8LN > W com 8^ = 0,5
e WUJPN = 0,1 e mantendo £+ — constante para p = 1,0 (***
regime convectivo, ooo regime absoluto) e p = 0,3 ( + + + regime
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Fig. 3.14 - Gráfico de F em função de ór^ para o caso de ó/,jv > W com
í^jv = 0,5 e WÜJPN = 0,1 e mantendo Wtotai = constante, para
p = 1,0 e p = 0,3. A notação é a usada Figura 3.13.
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Fig. 3.15 - Gráfico de F em função de 8TN, no caso de 6LN < W com 8LN =
0,075 e Wujp = 0,1 e mantendo E + = constante para p = 1,0 e
p = 0,5 com notação igual à Figura 3.13.
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Fig. 3.16 - Gráfico de T em função de 8TN, no caso de SIN < W com SLW =
0,075 e Wu)p = 0,1 e mantendo W = constante para p = 1,0 e
p = 0,5 com notação igual à Figura 3.13.
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CAPITULO 4

TEORIA NAO LINEAR DE INSTABILIDADES
MODULACIONAIS ESTIMULADAS INDUZIDAS POR

UMA ONDA DE LANGMUIR

4.1 Introdução

Neste capítulo estudam-se as teorias linear e não linear dos processos
de três e quatro ondas que apresentam uma onda de Langmuir como indutora. O
objetivo é apresentar um modelo que explique as observações citadas no Capítulo 2
onde uma onda de Langmuir apresenta-se como indutora de outras ondas de Lang-
muir e ondas eletromagnéticas com a presença de ondas íon-acústicas.

As instabilidades paramétrica eletrostáticas de Langmuir apresen-
tam, basicamente, três regimes distintos: instabilidade paramétrica de decaimento
(PDI, parametric decay instability), instabilidade de dois feixes oscilantes (OTSI,
oscillating two-stream instability), e instabilidade modulacional estimulada (SMI,
stimulated modulational instability). No processo PDI, a onda indutora de Lang-
muir decai em outra onda de Langmuir Stokes e em uma onda íon-acústica. No
processo OTSI, a onda indutora de Langmuir interage com uma perturbação da
densidade do plasma puramente crescente para excitar ondas de Langmuir Stokes
e anti-Stokes. Finalmente o processo SMI pode ser considerado como uma insta-
bilidade de decaimento em que estão presentes três ondas de Langmuir (indutora,
Stokes e anti-Stokes), e uma onda íon-acústica; esta última com freqüência real da
ordem da freqüência íon-acústica. A análise tridimensional destas instabilidades ele-
trostáticas mostra que a taxa de crescimento máxima do processo SMI é comparável
à dos processos PDI e OTSI. O número de onda para o qual ocorre o crescimento
máximo é determinado pela interação de quatro ondas na qual o modo anti-Stokes
é ressonante (Bardwell e Goldman, 1976; Weatherall et ai., 1981). 0 proceso OTSI
é muito sensível ao campo magnético, diferentemente dos regimes SMI e PDI, que
não são afetados por campos magnéticos fracos (Weatherall et ai., 1981).

Apresenta-se neste capítulo os casos de instabilidade paramétrica
de decaimento eletrostática (L-i ^ L + S) e eletromagnética (Li ^ T + S) e as
instabilidades modulacional estimulada eletrostática (Li ^ L + L -f S) e híbrida
(Li ^T + L + S).
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4.2 Dinâmica não linear da instabilidade paramétrica de
decaimento

No processo de decaimento eletrostático de Langmuir L\ —* L -\- S &
onda indutora de Langmuir decai em uma onda retro-espalhada de Langmuir e uma
onda íon acústica na direção da indutora; no processo de decaimento eletromagnético
de Langmuir í-i -» T + S a onda de Langmuir decai numa onda eletromagnética
com propagação perpendicular à indutora e uma onda íon acústica que se propaga
na direção da onda indutora de Langmuir. Os processos são os apresentados no
Capítulo 3 quando considerou-se p = 0 e 8TN OU 6LN nulos respectivamente. A
Figura 4.1 mostra o diagrama de casamento de fase do primeiro processo; como
as três ondas são eletrostáticas seus vetores de ondas são colineares. A Figura 4.2
mostra o diagrama de casamento de fase (a) e a cinemática (b) do segundo processo;
neste processo temos ondas eletrostáticas (L, S) e ondas eletromagnéticas (T), com a
cinemática dos vetores de ondas bi-dimensional sendo que o processo acontece desde
que |kr| << |ki|,|k5 | ja queo^r * u\ » u>s-

Fig. 4.1 - Diagrama de casamento de fase para o processo Li *=* L3 + S onde
o vetor (u!X,fci) representa a onda indutora de Langmuir, o vetor
(o>s, ks) a onda íon-acústica e o vetor (u>3, £3) a onda induzida de
Langmuir.

0 conjunto das equações de onda não lineares que governam o pro-
cesso de decaimento eletrostático de uma onda de Langmuir, L\ —* L + S obtidas
a partir das equações eletrostáticas de Zakharov (3.14) e (3.15) (Zakharov, 1972;
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Chian e Alves, 1988; Chian, 1991) são:

(8? - uLdt - Te^V 2 + u;2
e)E, = - ^ n E L , (4.1)

- v2
sV

2)n = ^ - V 2 ( E 1 . E L ) , (4.2)

2

(t - 7 e ^ V 2 + u,2e)EL = - í í ^nE , . (4.3)
«o

onde Ei é o campo elétrico da onda indutora de Langmuir, E/, é o campo elétrico
da onda induzida de Langmuir, ui, é a freqüência de amortecimento da onda de
Langmuir, devido ao amortecimento Landau e ao amortecimento colisional elétron-
iônico e vs é a freqüência de amortecimento da onda íon acústica ou freqüência de
amortecimento iônica de Landau, e O indica média temporal na escala rápida.

Para o caso de decaimento eletromagnético de uma onda de Langmuir
L\ —• T + S, o sistema de equações que se obtém das equações generalizadas de
Zakharov (3.12) e (3.13) (Shukla et ai., 1983; Rizzato e Chian, 1992; Glanz et ai.,
1993; Chian e Rizzato, 1994b) é:

(d2 - uLdt - levlV2 + uiJEi = - ^ n E T , (4.4)
no

(df - vsdt - v2
sV> = ;^-V2(E1 .Er) , (4.5)

2

{d7
t - uTdt - c2V2 + u;2)ET = £ « E , . (4.6)

n0

onde Ey é o campo elétrico da onda eletromagnética induzida e 1/7 é a freqüência de
amortecimento da onda eletromagnética ou freqüência de amortecimento colisional
elétron-íon. Nas Equações (4.4) e (4.6) toma-se as partes transversal e longitudinal,
respectivamente, da equação generalizada de Zakharov de alta freqüência. Em geral,
os campos eletrostático e eletromagnético são acoplados pelo operador de onda da
equação generalizada de Zakharov de alta freqüência. No caso do modo puramente
crescente, Rizzato e Chian (1992) mostraram que se W <C ^i/^pe, onde W =
eoEi/2noKBTe e 6L ta U>L—U>-[ , é o descasamento entre a freqüência da onda indutora
de Langmuir (u>i) e a freqüência linear da onda induzida de Langmuir (0;^), o campo
eletrostático induzido de alta freqüência pode ser desprezado.

O acoplamento não linear das ondas é o que permite a transferência
de energia na interação destas ondas; assim, em geral, os campos das ondas passam
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a ser variáveis no tempo e no espaço. O pacote da modulação da amplitude dos
campos elétricos, na interação não linear, pode ser representado por EQ(r, t) =
l/2£Q(r,/)expiOa + c.c, onde £a(r,t) representa a variação lenta do envelope tal
que \d^£a\ <C \kadr€a\ e |dt

2£a| <C \uadt£a\, 0a = kQ.r — uat ê a variação rápida
da fase e j indica cada uma das ondas participantes. Da mesma forma procede-se
para as variações da densidade iônica, n(r,t) = l/2nexpi(ks.r — u>st) + c.c. A
aproximação que se está adotando, de variação lenta na amplitude, implica em fraca
não linearidade e é equivalente a desprezar a componente do campo que se propaga
na direção oposta (Shen, 1984).

(a)

(b)

Fig. 4.2 - Diagrama de casamento de fase (a) e cinemática de vetor de onda
(b) do processo Li ^ T3 + S onde o vetor (u>i,ki) representa a
onda indutora de Langmuir, o vetor (u>s, ks) a onda íon-acústica e
o vetor (u>3, £3) a onda induzida eletromagnética.

Considerando somente os modos ressonantes, com as relações de dis-
persão lineares dadas por as expressões (3.2), (3.3) e (3.4) para as três ondas, temos
as seguintes condições no casamento de fase: u>\ « u i + w s e k i = kj, + ks no
caso do decaimento eletrostático eu)] « U>T + ^s eki = kj + ks no caso de decai-
mento eletromagnético. Assume-se assim perfeito casamento no vetor de onda e um
pequeno descasamento na freqüência.
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A fim de interpretar as variações temporais do campo elétrico que
vêm sendo observadas no espaço trata-se a dinâmica temporal das ondas. Aplica-se
a representação modulacional acima citada no conjunto de Equações (4.1)-(4.3) e
obtém-se:

(dt + I/L/2)£I = -(eks/im^SLSsexpifat, (4.7)

(dt + vs/2)Ss = {eks/8miu>s)€i€i exp -iSLt, (4.8)

(dt + vL/2)£L = (c*s/4mewL)5i£S exp -i6Lt, (4.9)

onde Si = o>i —• UJL — U>S é a freqüência de descasamento. Procede-se de forma similar
para o processo de decaimento de Langmuir eletromagnético, obtém-se:

(dt + VLI2)£X = -(eks/im^SrSsexpiÔTt, (4.10)

(dt + vs/2)£s = (eks/8mius)£i£í exp -iSTt, (4.11)

(dt + uTl2)£T = (eks/4meüjT)£i£s exP ~ÍSTÍ, (4.12)

onde, neste caso, a freqüência de descasamento é ST ~ oj\ — UJJ — us- Deve ser
observado que para obter as Equações (4.7)-(4.9) e (4.10)-(4.12) se fez uso da equação
linearizada de Poisson Es = ien/eoks e da aproximação ui\ ~ U>L ~ <^T ~ wpe-

Na teoria linear, £?<Ei = 0. Uma análise de Fourier das Equações
(4.2)-(4.3) e (4.5)-(4.6) permite obter a seguinte relação de dispersão não linear:

1 (u> + ivsu - vsks) —

Ei|2. (4.13)

A partir dela e considerando u> = u>n + iT com wj)R!uiser> VT,L,
vs e UJR se obtém a taxa de crescimento, que é similar para ambos os processos, e
dada por:

F = (2memiLjSLjpe)-
1/2eks\Eí\/2. (4.14)

O valor mínimo do campo elétrico da onda indutora necessário para
que ocorra a instabilidade é denominado limiar da instabilidade. Para sua obtenção
considera-se u = u;/?, (F = 0) e

j
| E i | = ——[TTlimeUJsIjUpeVsVT l̂] ' . (4-15)

eks
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Na teoria não linear se leva em consideração a variação temporal
da amplitude da onda indutora de Langmuir. A solução não linear das Equações
(4.7)-(4.9) e (4.10)-(4.12) é facilitada pela introdução das variáveis reais Fa e <f>a,
onde define-se £a — {3QF*/2expi<f>a, onde j = 1,2,3 (Walters e Lewak, 1977; Lopes
e Chian, 1995; Chian e Abalde, 1995). A substituição desta representação polar no
conjunto de equações acima citadas permite obter o seguinte sistema de equações:

Fi = 2(F1F2F3)1/2cos<A- v[Fu (4.16)

F2 = ~ 2 ( F 1 F 2 F 3 ) 1 / 2 c o s ^ - ^ F 2 , (4.17)

F3 = -2(FaF2F3)1 / 2 cos <f> - v'3F3, (4.18)

4> = [(F^/Fs)1'2 + (FrFs/Fi)1'* - (F2F3/F1)^
2} sin <f> + 6, (4.19)

onde <f) = <t>i — 4>2 — <j>3, 8 = í>L,Tlupe e v'a — va/2üjpe; o sub-índice 1 representa a
onda indutora de Langmuir, 2 a onda íon acústica, e 3 a onda induzida de Langmuir
no processo L\ —• L + 5 e a onda induzida eletromagnética no processo L\ —• T + S;
o ponto indica diferenciação com respeito a r = upet. No processo de decaimento
de Langmuir eletrostático L\ —* L + 5, os parâmetros 0a são dados por:

(4.20)

& = (4meu;p/eÂ;s)(u;1u;L)1/2 expiai, (4.21)

(33 = (4wp/eÂ:s)(2memia;1a;s)1/2. (4.22)

Para o processo de decaimento de Langmuir eletromagnético Li —* T + S, os /?Q são
definidos da seguinte forma:

ft = (4u;p/efcs)(2mem.-u;Tu>5)1/2, (4.23)

ft = (4meu)p/eA;5)(u;iü;T)1/2exp^, (4.24)

ft = (4wp/eÂ:s)(2mem1u;1a;s)I/2. (4.25)

Na ausência de dissipação, e considerando o sistema de Equações
(4.16)-(4.19) podem ser derivadas as seguintes leis de conservação de energia conhe-
cidas como relações de Manley-Rowe (Lashmore-Davies, 1981):

F, + F2 = a, F1 + F3 = c2, (4.26)
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e a Hamiltoniana do sistema,

H = - SF
2, (4.27)

onde ci, c2 e H são constantes de movimento do sistema. Tomando F\ (0) = ei,
F2 (0) = c2 — ei e F3 (0) = 0 como condições iniciais obtem-se a seguinte solução
para a onda indutora de Langmuir (Byrd e Friedmann, 1971):

FX{T) = ao 4- (ao - ai) sn2[(a2 - , ((a0 - o,)/(fl2 - (4.28)

onde "sn" é a função seno-elíptico, a0 = C\ e ai i2 = (l/2)[c2 + S2 ± ((c2 + <52)2 —
4cií2)1/'2], com ao e ai sendo os valores máximo e mínimo de Í*I(T), respectivamente.
As soluções para F2 e F3 podem ser obtidas de (4.28) e das relações (4.26). Pode
ser observado que o período da modulação não linear é dado por:

P = jy/a2-ai, (4.29)

onde K ê a integral elíptica de primeira espécie. A Equação (4.29) indica que o
período da modulação não linear é função da amplitude de onda.

150.0

100.0

50.0 -

0.0

— indutora
- baixa freqüência
- Stokes

0.0 1 .0

Fig. 4.3 - Variação temporal da modulação nos processos de decaimento de
três ondas Li ^ L3 + S ou L\ ^ T3 + 5 com as seguintes condições
iniciais: Fx - 100,01; F2 = 10; F3 = 0 e 6 = 1.

Na Figura 4.3 se apresenta a variação temporal da modulação das três
ondas onde a onda indutora é uma onda de Langmuir, a onda de baixa freqüência é
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uma onda ion acústica e a onda Stokes é uma onda de Langmuir ou eletromagnética
de alta freqüência.

4.3 Dinâmica não linear da instabilidade modulacional es-
timulada eletrostática

Nesta seção apresentam-se os estudos linear e não linear da insta-
bilidade modulacional estimulada eletrostática de Langmuir {L\ ^ L4 + L3 + S)
onde o acoplamento das quatro ondas se realiza via interação paramétrica de dois
tripletos: L\ ^ L3 + S e L\ ^ L\ + S. O processo foi apresentado no Capítulo
3 quando estudada a relação de dispersão geral para p = 1, STN = 0 e 6IN = 1,
sendo que aqui se considera apenas um modo de baixa freqüência, um grating, e por
tanto duas ondas induzidas de Langmuir de alta freqüência. A Figura 4.4 apresenta
o diagrama de casamento de fase deste processo.

A instabilidade modulacional estimulada de Langmuir é de grande
interesse no estudo das explosões de rádio solar (Bardwell e Goldman, 1976; Bingham
e Lashmore-Davies, 1979a; Weatherall et ai., 1981; Goldman, 1984; Chian e Alves,
1988) e muito importante próximo da camada de densidade crítica em experimentos
com laser de plasmas em laboratório (Leung et ai., 1982; Cheung et ai., 1982; Gandy
et ai, 1985) e em experimentos ativos no espaço (Longinov et ai., 1976; Thidé et ai.,
1982, 1989) onde se apresentam intensas ondas de Langmuir. Estudos anteriores
deste processo fazem uma análise linear da estabilidade (Bardwell e Goldman, 1976;
Weatherall et ai., 1981). Aqui apresenta-se a teoria não linear onde se observam
estados saturados.

O acoplamento não linear unidimensional de ondas de Langmuir e
íon-acústicas é governado pelas equações eletrostáticas de Zakharov (3.14)-(3.15)
(Zakharov, 1972; Goldman, 1984; Chian, 1991).

No estudo deste processo de quatro ondas define-se o campo elétrico
total da onda de Langmuir como sendo E — E\ + E3 + E4, onde os sub-índices (0,
3, 4) designam a onda de Langmuir indutora, Stokes e anti-Stokes respectivamente.
Este processo de quatro ondas satisfaz as seguintes condições de casamento de fase,

a>3 « u>i — u;s, k3 = k-i- Ars, u>4 « u;x + u>s, k4 = ki + ks, (4.30)

onde supõe-se casamento perfeito no vetor de onda, permitindo porém, um pequeno
descasamento na freqüência.

Note que cada processo de quatro ondas envolve o acoplamento de
dois tripletos; focaliza-se a atenção na dinâmica temporal do processo, para fazer,
posteriormente, comparações com os dados observacionais disponíveis e apresentados
no Capítulo 2.

50



(a)

0

(tO4 ,k4)

(b)

(©s,ks)

0
Fig. 4.4 - Diagrama de casamento de fase da instabilidade modulacional es-

timulada eletrostática onde temos o tripleto Li ^ L3 + S na parte
(a) e o tripleto L4 ^ L\ -f S na parte (b) onde o vetor (u>x,k-i)
representa a onda indutora de Langmuir, o vetor (us,ks) a onda
íon-acústica e o vetor (u>3, &3) a onda induzida de Langmuir Stokes
e (a>4, k4) a onda induzida de Langmuir anti-Stokes.
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Procedendo-se de igual forma que na seção anterior e partindo das
Equações (3.14)-(3.15) se tem o seguinte sistema dinâmico complexo

2

{d? + uLdt - 7 e i4V2 + u£)E! = - ^ [ n E 3 + n'E4], (4.31)
n0

{d2 + usdt - v2
sV

2)n = -—2-[EiES + E'E4], (4.32)

- 7^tAV + Vpe)^ = ~ - — l n ^lJí (4-3 á)

(# + vLdt - 7 e ^ V 2 + u;^)E4 = -í i[f iE,] , (4.34)
no

A análise linear da instabilidade modulacional estimulada eletrostática
de Langmuir pode ser feita considerando nulas as variações do campo elétrico da
onda indutora, dtEi = 0 e |Ei| > |E3|, |E4| e |Es|. A análise de Fourier das
Equações (4.32)-(4.34) determina a relação dispersão:

r W + l

2 / V 2

(4.35)

A partir da Equação (4.35) e considerando as dissipações nulas (VL =
i/s = 0) se obtém a taxa de crescimento

r = v/3A:s/2[(e27et;
2JE1|

2)/(4m,met;su;2]1/3. (4.36)

No limiar da instabilidade tem-se u = UJR RS U>S, (T = 0), e

|Ea | = -r-[2mimeusu}pevs^T,L]1/2- (4.37)
eks
Note-se que o valor do limiar para este processo modulacional esti-

mulado, Equação (4.37), é o mesmo que para os processos de três ondas vistos na
seção anterior, Equação (4.15); isto é devido a que os automodos naturais das ondas
íon acústicas estão presentes em ambos casos.

Introduzindo a representação modulacional nas Equações (4.31)-(4.34)
se obtém o sistema

(dt + I^L/2)£I = c3u}i [€sS3 exp ió3t — r£*sZA exp i64t], (4.38)
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/ 2 \

(dt + vsl2)Es = -c3 I^^~) [fi£Jexp-i83t + rS\E4expi64t], (4.39)
\2miUJs)

(dt + vL/2)Sz = -C3Ü>3£S£I exp -»Í3<, (4.40)

(5, + I /L/2)£ 4 = c4u4Ss£i exp -»i4 t , (4.41)

onde os coeficientes de acoplamento são C3 = {ek$)/'(4mewiW3), c4 = (e&s)/(4meii;iu;4);
os parâmetros de descasamento em freqüência para cada um dos dois tripletos é
83 = i*}\ — us — u>3 e £4 = u>i + ws — u>4.

A análise das soluções não lineares das Equações (4.38)-(4.41) é sim-
plificada introduzindo a transformação £a = ^aF^2expi<f>ai onde a amplitude Fa e
a fase <f>Q são variáveis reais, e 0a são constantes de normalização complexas. Subs-
tituindo esta representação polar nas Equações (4.38)-(4.41) se obtém o seguinte
sistema

Fx = 2(F1F2F3)
1'2 cos <f>. - 2r{F1F2F4)

1'2 cos <f>+ - v[Fu (4.42)

F2 = -2{F1F2F3)
1/2 cos <f>- - 2r(F1F2F4)

x/2 cos <f>+ - v'2F2, (4.43)

F3 = -2(F!F2F3)1 / 2 cos <t>. - v'3F3, (4.44)

F4 = 2r(F,F2F4)1 /2 cos (/.+ - i/4F4, (4.45)

' 6'3F3 + Í4F4][1/F2 - l /F,] + (F1F2/F3)
1^2 sin <£_ - 63, (4.46)

Í3F3 + ^ F 4 ] [ - l / F 2 - l /F,] - r(FxF2F4yi2 sin <£+ - í4, (4.47)

onde, na ausência de dissipação (1/^ = 0), H é a Hamiltoniana do sistema

H = 2(F1F2)
1/2(F3

/2sin <f>. - r F 4
1 / 2 sin (f>+) - 63F3 - ê4F4. (4.48)

O parâmetro r é definido como a razão entre os coeficientes de acoplamento dos
modos anti-Stokes e Stokes induzidos:

r = c4/c3. (4.49)

Os novos pa râmet ros de fase são: <£_ = <f>\ — <j>2 — <f>3 e <̂ »+ = <j>\ + <j>2 — (f>4 com
6'34 — 63>4/upe; v'a = vaju)pf. e as constantes de normalização são

ft = {Aw1lekswp)(2memiu}Suj3)
112, (4.50)

53



(4.51)

, (4.52)

)1^2 expiS4t. (4.53)

Nas Equações (4.42) a (4.47) o sub-índice 1 denota a onda indutora de Langmuir,
2 denota a onda íon-acústica, 3 denota a onda de Langmuir Stokes e 4 denota a
onda de Langmuir anti-Stokes. Além da Hamiltoniana dada pela Equação (4.48),
o sistema de Equações (4.42)-(4.47), considerando-o sem dissipação, admite outras
duas constantes de movimento conhecidas por relações de Manley-Rowe (Lashmore-
Davies, 1981),

F1 + F3 + FA=c1, (4.54)

F2 - F3 + F4 = c2. (4.55)

No caso de casamento perfeito em freqüência, S3 = 64 = 0, pode-se
obter soluções analíticas do sistema de Equações (4.42)-(4.47) se considera-se o valor
da Hamiltoniana nulo. Isto pode ser feito, por exemplo, considerando as condições
iniciais ^ ( 0 ) = ^4(0) = 0 e assim se obtém da Equação (4.48) que H — 0; e dessas
mesmas condições pode-se obter F4 = r2F3. Finalmente, as soluções para as quatro
ondas são:

Fx = Clsn2[(oi - a2)
1/2T, ((a1)/(a1 - o2))1/2], (4.56)

F2 = c2 + (1 - r2)a lCn2[(ai - a2)
1/2T< ((a1)/{a1 - a2))1/2], (4.57)

F3 = a lCn2[(a i - a2y'2T, ({a1)/{a1 - a,))1/2], (4.58)

F4 = r2aicn2[(ai - a2)
1/2T, ((ai)/(ai - a2))1/2], (4.59)

onde "en" é a função cosseno-elíptico, ü\ = Ci/(1 + r2) e a2 — c2/(r
2 — 1).

A Figura 4.5 (a) ilustra este caso para í 3 = í4 = 0 e r = 0,9.
Quando o modo anti-Stokes F4 é não ressonante o parâmetro r torna-se zero e este
caso degenera para o processo de decaimento de três ondas Li —» L -f S visto na
seção anterior. No limite r = 1, F3 = F4 e F2 = c2 =constante, o módulo da função
cosseno elíptico, (ai/(a\ — a2))1/2, vai para zero desde que a2 —» oo, e a função
elíptica na Equação (4.56) torna-se uma função senoidal, como mostra a Figura 4.5
(b). A Figura 4.5 (c) ilustra o caso de r = 1 e 63 = 64 = 3.
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(a)

(b)
— — ènd u tora

babe a fr»qu*ncia
StokasMnti—Stokaa

(c)
— - — Indutora

baix* freqüência
Stok»«/»n«-Slok»«

Fig. 4.5 - Evolução nao linear da instabilidade modulacional estimulada ele-
trostática onde as ondas indutora, Stokes e anti-Stokes são ondas de
Langmuir e a onda de baixa freqüência é uma onda íon-acústica. No
casos (a) e (b) temos descasamento em freqüência nulo S3 — 64 — 0
e r igual a 0,9 e 1,0 respectivamente; o caso (c) é para S3 ~ S4 = 3

er =
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O valor do parâmetro r foi escolhido próximo da unidade por ser
compatível com os dados observacionais, onde se tem que as ondas de Langmuir
apresentam valores similares nas suas amplitudes, Figuras 2.10, 2.13 e 2.14. Uma
diminuição do valor de r (r -* 0) faz com que a transferência de energia para a onda
anti-Stokes seja menor, e consequentemente seu valor máximo decresça. Deve ser
lembrado que nesta figura, como em todas as restantes, onde se apresentam as va-
riações da densidade de ação de onda Fa, ela esta relacionada com o valor quadrático
do campo elétrico da onda pelo parâmetro fla onde ^ = (meuíi)/(2miUís)fii^,4-
Assim e considerando valores típicos observados no meio interplanetário, ondas de
Langmuir de alta freqüência da ordem de dezenas de quiloHertz e ondas íon acústicas
de baixa freqüência da ordem de centenas de Hertz, $2 & 0,1 ̂ 1,3,4 e portanto se as
figuras fossem feitas na variável campo elétrico a onda de baixa freqüência teria
valores 10 vezes menores.

4.4 Dinâmica não linear da instabilidade modulacional es-
timulada híbrida

Este novo processo de quatro ondas, denominado instabilidade mo-
dulacional estimulada híbrida, e onde tem-se uma onda indutora de Langmuir inte-
ragindo com uma outra onda de Langmuir, uma onda eletromagnética e uma onda
íon-acústica no seu modo normal (Li ^± T + L + S), pode ser considerado como
uma instabilidade de decaimento convectivo de quatro ondas ressonantes (Mima
e Nishikawa, 1984). Trabalhos anteriores apresentam a teoria analítica linear da
instabilidade modulacional híbrida absoluta Li ^ T + L + S* onde as flutuações
da densidade de baixa freqüência (S') são puramente crescentes (Akimoto, 1988).
Neste seção apresenta-se uma análise temporal linear e não linear para esta insta-
bilidade paramétrica onde considera-se a onda íon acústica de baixa freqüência no
modo normal (freqüência da ordem da freqüência íon acústica). O caso esta con-
templado no estudo da relação de dispersão geral, Equação (3.28) para o caso de
p = STN — &LN = 1 e considerando apenas um modo de baixa freqüência.

Neste processo o campo elétrico total pode ser representado por:
E = Ei + Ej- + Ex, -f Es, onde Ej é o campo elétrico da onda indutora de Langmuir
propagante (in), Ey é o da onda eletromagnética induzida (71), Ef, é o campo
elétrico da onda de Langmuir induzida (L), e Es representa o campo elétrico da
onda íon acústica induzida normal (S).

As equações básicas que governam o acoplamento ponderomotivo das
ondas de Langmuir com ondas eletromagnéticas e eletrostáticas de alta freqüência,
próximo à freqüência de plasma, e ondas íon acústicas são as equações generalizadas
de Zakharov (3.12)-(3.13) (Thornhill e ter Haar, 1978; Akimoto, 1988; Rizzato e
Chian, 1992; Li e Li, 1993; Chian e Rizzato, 1994a), de onde se obtém o seguinte
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n0

sistema de quatro equações acopladas

(d2 - vLd, - 7 e ^ V 2 + u2)El = - ^ ( n E r + nEL) , (4.60)
n0

{d2 ~ usdt - v2
sV

2)n = — V 2 ( E j • ET + Ej • EL) , (4.61)

(d2 - i/Td< - c2V2 + u;2
e)ET = - ^ n E i , (4.62)

(d2 - i/Lft - lev
2

hV
2 + u2

pe)EL = - = E n E ! , (4.63)
n0

Duas instabilidades modulacionais estimuladas híbridas distintas po-
dem ser geradas por uma onda de Langmuir propagante: Li ^ T4 + L3 + S e
Li ^ ?3 + L4 -f 5. No primeiro caso, uma onda eletromagnética anti-Stokes
Ej-{u\ + ^5,ki + ks) e uma onda de Langmuir Stokes E^(UJ\ — a>s,ki — ks) são
geradas. No segundo caso, uma onda eletromagnética Stokes Ej{u\ — o>s,ki — ks)
e uma onda de Langmuir anti-Stokes E^{UJI +a\s, ki + ks) são induzidas. As Figura
4.6 e 4.7 ilustram respectivamente o casamento de fase e a cinemática de vetor de
onda para o primeiro caso, e as Figuras 4.8 e 4.9 ilustram o segundo caso citado.

Na aproximação quasi linear, para ambos os casos da instabilidade
modulacional híbrida, L\ —• T4 + L3 + S e Li —* T3 + L4 + S a análise de Fourier das
Equações (4.61)-(4.63) quando uj\ « upe determina a seguinte relação de dispersão
não linear

1 1 VL U \Í , VL L . \í 2 , • 21,21
(w + 1— - vgLks - XL){U + i-z- - vgrks + XT){U + ™su - vsks) =

e2k2

S 117 i2r.. 1 .. 1 1. 1.. .. __\ 1 , - / o / . . _ v,\\ (4 g/O

onde vgx e vgi são a velocidade de grupo da onda eletromagnética e da onda de
Langmuir, respectivamente; com x r = c2k^/2u>i e XL = leV2

h

Da Equação (4.64) e considerando que V9T ^> V9L, \T ^> XL e VL ̂ >
1/7- um valor de limiar similar aos processos anteriores

| E i | = -—[bmiTneUsuJpeVsVT]112 • (4-65)
eks
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(a)

—'k

(b)

Fig. 4.6 - Diagrama de casamento de fase da instabilidade modulacional esti-
mulada híbrida para o caso eletromagnético anti-Stokes, onde temos
o tripleto L\ *=* L3 + S na parte (a) e o tripleto T4 ^ L\ + S na parte
(b). O vetor (u>i, &i) representa a onda indutora de Langmuir, o ve-
tor (u>s, ks) a onda íon-acústica, o vetor (u>3, £3) a onda induzida de
Langmuir Stokes e o vetor (u;4, fc4) a onda induzida eletromagnética
anti-Stokes.

Como resultado da interação não linear onda-onda, uma modulação
lenta espaço-temporal aparece. Portanto, como nos casos anteriores, podemos in-
troduzir a representação modulacional para os campos elétricos das ondas presentes
no processo.

As Equações (4.60)-(4.63) para interações ressonantes no caso L\ ^
T\ + Lz + S, podem ser expandidas em série de Taylor chegando-se ao seguinte
sistema de quatro equações acopladas

ió3t - r£s£x expi64t), (4.66)

2miWs
exP -* exp ibAi), (4.67)
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(dt exp -i63t, (4.68)

(dt exp -iS4t, (4.69)

onde os coeficientes de acoplamento não linear são dados por c%' — (eks) j (4mew\w\

e c4 = (eks)I(4meWiWjL) e os parâmetros de descasamento por 83 = u>i — u>s — w£
e 64 = a>i + UJS — ^T-

- k
Fig. 4.7 - Cinemática de vetor de onda da instabilidade modulacional es-

timulada híbrida para o caso eletromagnético anti-Stokes Li *=*
T4 + Z-3 + 5. 0 vetor ki representa a onda indutora de Lang-
muir, o vetor ks a onda íon-acústica, o vetor k^ a onda induzida
de Langmuir Stokes e o vetor k j a onda induzida eletromagnética
anti-Stokes.

Procedendo de forma similar para o caso L\ ^ I3 + L4 + S tem-se

(dt + vhj2)Sx = <%ux{Es€% exp i63t - rS*sSÍ exp i64t), (4.70)

(dt + us/2)Ss = - 4 I ^ ^ - 1 (£x • tf exp -i63t + rS; • E4
L exp ié4t), (4.71)

-c^u\S*síx exp ~ió3t,

(dt + I>L/2)€Í = c\u\es£\ exp -i64t,

onde 63 = LÜI — u>s ~ u>j e 64 = u>i + u>s — w£.

(4.72)

(4.73)

O estudo das soluções não lineares das Equações (4.66)-(4.69) e (4.70)-
(4.73) é facilitado pelo uso da notação polar já mencionada nas seções anteriores.
Com esta notação os sistemas (4.66)-(4.69) e (4.70)-(4.73) podem ser identicamente
re-escritos como:

A = 2(F1F2F3)1/2cos<£_ - 2r(FiF2F4)
1'2cos<t>+ (4.74)
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(a)

(b)

Fig. 4.8 - Diagrama de casamento de fase da instabilidade modulacional es-
timulada híbrida para o caso eletromagnético Stokes, onde temos o
tripleto L\ ^ 7*3-|- 5 na parte (a) e o tripleto L\ ^ L\ + S na parte
(b). Onde o vetor (u?i, ki) representa a onda indutora de Langmuir,
o vetor (u>s,ks) a onda íon-acústica, o vetor (u^,^) a onda indu-
zida eletromagnética Stokes e o vetor (ui4, k4) & onda induzida de
Langmuir anti-Stokes.

F2 = - 2 ( F ,

F4 = 2r{F1F2F4)
1/2cos<f>+ - i/'4F

4,

(4.75)

(4.76)

(4.77)

(4.78)

(4.79)

(4.80)

(4.81)
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k4.

k,

Fig. 4.9 - Cinemática de vetor de onda da instabilidade modulacional estimu-
lada híbrida para o caso eletromagnético Stokes L\ ^ T3 + L4 + S.
0 vetor ki representa a onda indutora de Langmuir, o vetor ks a
onda íon-acústica, o vetor k£ a onda induzida de Langmuir anti-
Stokes e o vetor kf. a onda induzida eletromagnética Stokes.

onde, para o processo Li ^ T4-\- L3 + S (L\ ^ T3 + L4 + 5"), o sub índice 1 denota
a onda indutora de Langmuir, 2 denota a onda íon-acústica, 3 denota a onda de
Langmuir (eletromagnética) Stokes, e 4 denota a onda eletromagnética (Langmuir)
anti-Stokes. Os parâmetros /?Q são dados por:

ft = (l/C 3)(2m t Us/me Ü 3)1 / 2 ,

02 =

/33 =

(4.82)

(4.83)

(4.84)

(4.85)

Na ausência de dissipação [y'a — 0), podem ser derivadas constantes
do movimento das Equações (4.74)-(4.81) similares ao caso eletrostático anterior,
Equações (4.48), (4.54) e (4.55). Note que o sistema (4.74)-(4.81) pode ser redu-
zido para seis equações, como foi feito no processo da instabilidade modulacional
estimulada eletrostática de Langmuir na seção anterior, re-escrevendo as Equações
(4.78)-(4.81) em termos das variáveis <f>- e <f>+.

Na ausência de descasamento (8'3 = 6'4 = 0), e dissipação (i/'a = 0),
algumas soluções periódicas analíticas das Equações (4.74)-(4.81) podem ser obtidas
(Walters e Lewak, 1977) similarmente às apresentadas na seção anterior. Para isso é
necessário que o valor da Hamiltoniana seja nulo o que pode ser obtido, por exemplo,
colocando F3(0) = F4(0) — 0 como no caso da seção anterior ou com a condição
/^2(0) = 0, como mostra a Figura 4.10, onde estados periódicos não lineares saturados
da instabilidade são apresentados.
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Fig. 4.10 - Evolução não linear da instabilidade modulacional estimulada
híbrida Lx ^ T + L + S com r = 0,95, e #, = 8\ = v'a = 0;
as condições iniciais são Fi(0) = 100,01, F2(0) = 0, F3(0) = 64
e F(A) = 49. A curva sólida representa a onda indutora de
Langmuir Fi(r), a curva ponto-tracejada a onda íon acústica de
baixa freqüência F2(r), a curva pontilhada a onda Stokes de alta
freqüência F3(T), e a curva tracejada a onda anti-Stokes de alta
freqüência F^{T).

Na implementação computacional não é necessária a condição de ter
a Hamiltoniana nulo, mas pelo menos um dos quatro campos elétricos das ondas
deve ter parte imaginária não nula; para isso é escolhido arbitrariamente o campo
elétrico da onda indutora £\ e tomou-se Ai(0) = 10 + iO, 1 onde AQ = £a/'0a e com
isso Fi(0) = 100,01.

O efeito do descasamento em freqüência e amortecimento das ondas
é ilustrado na Figura 4.11 para o processo Li ^ T4 -f L3 -f 5, e na Figura 4.12 para
o processo Li ^ T3 + L4 + S. As Figuras 4.11 e 4.12 mostram que o descasamento
de freqüência (6'3 4 ^ 0) reduz a eficiência na transferência de energia entre as ondas.
Quando 6'34 = 0, a Figura 4.10 mostra que a onda indutora de Langmuir transfere
completamente sua energia e (Fi)mrn = 0. O descasamento em freqüência evita essa
transferência total da energia da onda indutora para as outras ondas e (Fi)m;n > 0,
como pode ser visto nas Figuras 4.11 e 4.12.

Vale ressaltar aqui que os parâmetros de descasamento em freqüência
(634) e amortecimento (v'Q) são fenomenológicos. Os valores numéricos foram esco-

62



lhidos arbitrariamente, de modo a permitir que se observe nas figuras apresentadas
os efeitos que eles produzem, e são compatíveis com os encontrados na literatura
(Lin et ai., 1986; Chian e Alves, 1988; Glanz et ai., 1993; Thejappa et ai., 1993).

0.0 0.4 0.8 _ 1.2 1.6 2.0

Fig. 4.11 - Evolução não linear da instabilidade modulacional estimulada
híbrida para o caso L\ ^ T4 + L3 + S, com r = 0,95, v[ — v'z = 0,1,
v'2 = 0,5 e v\ = 0,001; £3 — 5 e 8'4 = —5; as condições iniciais são
Fa(0) = 100,01, F2(0) = 0, F3(0) = 49 e F4(0) = 64; a notação é a
mesma que na Figura 4.10.

Devido a escolha da condição inicial ^ ( 0 ) = 0 nas Figuras 4.10, 4.11
e 4.12 o valor inicial da onda de baixa freqüência é nulo e por isso no processo
modulacional temos inicialmente decaimento das ondas indutora (tripleto L\ ^±

Z/3 + S) e anti-Stokes (tripleto T4 ^ Li + S) necessário para gerar a onda íon
acústica de baixa freqüência. Como conseqüência disso as ondas induzidas Stokes e
anti-Stokes apresentam grande diferença nas suas amplitudes. As figuras têm por
objetivo mostrar comportamentos determinados e deve-se ter cuidado de observar
todos os fatores como normalizações e condições iniciais ao interpreta-las.

Temos assim apresentado um processo pelo qual uma radiação com
freqüência da ordem da freqüência de plasma pode ser induzida por uma onda
de Langmuir propagante via acoplamento ponderomotivo com ondas de Langmuir
induzidas e ondas íon acústicas. Em geral, o processo Li ^ T4 + L3 + S é mais
eficiente que o processo Li ^ T3 + L4 + S na geração desta radiação propagante, uma
vez que a freqüência da onda eletromagnética induzida anti-Stokes (conversão para
cima, LJI +u>s), pode sair da região fonte o que não é o caso da onda eletromagnética
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Stokes (conversão para baixo, u)\ — us), que é facilmente absorvida pelo plasma da
região fonte. É possível que o processo SMI híbrido Li ^ T4 + L3 + S contribua
para a geração efetiva de emissão de plasma não térmico no plasma espacial e de
laboratório (Leung et ai., 1982; Thidé et ai., 1982; 1989; Pulinets e Selegey, 1986;
Shuiskaya et ai., 1987).

200

Fig. 4.12 - Evolução não linear da instabilidade modulacional estimulada
híbrida para o caso L\ ^ T3 + L4 + S, com r = 0,95; v\ = v'A = 0,1,
i>2 = 1,0 e 1/3 = 0,001; 8'3 = 5 e 6'4 = —5; as condições iniciais e
notação são as mesmas que na Figura 4.10.

Estes resultados teóricos são compatíveis com as formas de onda com
alta resolução temporal dos pacotes de ondas de Langmuir moduladas observados
no meio interplanetário (Figura 2.15) e nas frentes de choque dos planetas Júpiter
(Figura 2.8) e Venus (Figura 2.11) onde suas formas de onda sugerem a interação
onda-onda quasi-monocromática com freqüência próxima à freqüência de plasma
local (Figuras 2.10, 2.13 e 2.14). Estes e outros resultados serão comentados no
Capítulo 6.
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CAPITULO 5

TEORIA NAO LINEAR DE INSTABILIDADES
MODULACIONAIS ESTIMULADAS INDUZIDAS POR

UMA ONDA ELETROMAGNÉTICA

5.1 Introdução

Neste capítulo consideram-se alguns dos processos não lineares de
quatro ondas que apresentam uma onda eletromagnética como indutora. 0 objetivo
é modelar as observações citadas no Capítulo 2 onde uma onda eletromagnética do
tipo emissão de rádio tipo III no meio interplanetário, ou uma onda eletromagnética
na frente de choque, apresenta-se como indutora de outras ondas eletromagnéticas
e de ondas de Langmuir na presença de ondas de baixa freqüência do tipo ondas íon
acústicas.

O plasma apresenta características de um meio ótico não linear quando
uma intensa onda eletromagnética (EM) incide nele (Chen, 1984; Joshi, 1990). Isto
inclui processos de três ondas como o espalhamento estimulado Brillouin (Forslund
et ai., 1975) onde uma onda EM é espalhada por uma onda íon acústica e processos
de quatro ondas como filamentação e auto focalização (Bingham e Lashmore-Davies,
1979b, 1984; Chian e Rizzato, 1994a) onde uma onda EM é modulada num plano
perpendicular à direção de incidência via acoplamento com uma perturbação da
densidade de freqüência nula. Num laser com radiação direcionada o espalhamento
estimulado Brillouin e a filamentação acontecem em regiões de plasma sub denso
(n < ricr, onde n -̂ é a densidade crítica de plasma) como é indicado na Figura 5.1.
No estado não linear saturado, onde se leva em consideração a depleção da onda
indutora, o espalhamento estimulado Brillouin pode ser descrito por um sistema de
três equações acopladas com não linearidade quadrática (Forslund et ai., 1975); no li-
mite subsônico, a filamentação é descrita por um sistema de três equações acopladas
com não linearidade cúbica (Bingham e Lashmore-Davies, 1979b, 1984).

Nas duas seções seguintes estuda-se o espalhamento estimulado Bril-
louin modulacional, Ti ̂  T4 + I3 + S, o qual pode ser excitado na vizinhança de
regiões que apresentem uma camada crítica n^. como mostra a Figura 5.1 e a insta-
bilidade modulacional estimulada eletromagnética, Ti *=* L4 + L3 + S, a qual pode
acontecer em situações similares quando o vetor de onda da onda indutora incidente
(Ti) é perpendicular aos vetores de onda das ondas de Langmuir e íon acústica in-
duzidas (L, S). Ambos são processos de quatro ondas que podem ser descritos por
acoplamentos não lineares quadráticos.
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Fig. 5.1 - Perfil típico da densidade para as interações
laser-plasma.

5.2 Dinâmica não linear do espalhamento estimulado Bril-
louin modulacional

Espalhamento estimulado Brilhouin modulacional é um processo pa-
ramétrico convectivo de quatro ondas onde uma onda indutora eletromagnética é
espalhada em duas outras ondas eletromagnéticas, Stokes e anti-Stokes, via acopla-
mento ponderomotivo com os automodos de uma onda íon acústicos cuja freqüência
é próxima da freqüência íon acústica.

As equações básicas que governam o acoplamento ponderomotivo das
ondas eletromagnéticas de alta freqüência e ondas íon acústicas de baixa freqüência
são as Equações (3.16) e (3.17) (Forslund, 1975; Binghame Lashmore-Davies, 1979b,
1984; Chian e Rizzato, 1994a).

Neste processo de quatro ondas, a onda eletromagnética indutora
(Ti) dá origem a duas outras ondas eletromagnéticas, uma Stokes (T3) e outra anti-
Stokes (T4) via acoplamento ponderomotivo com uma onda íon acústica (S). 0
acoplamento das quatro ondas envolve a interação de dois tripletos de ondas, como
é representado na Figura 5.2 com as seguintes relações entre as freqüências e vetores
das ondas:

= ki - k,'s, (5.1)
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onde (w^ki) denota a onda indutora, (ws,ks) a onda íon-acústica (idler),
a onda Stokes, e (u>4,k4) a onda anti-Stokes.

(ü)4,k4)

Fig. 5.2 - Diagrama de casamento de fase para os dois tripletos de ondas do
espalhamento estimulado Brillouin modulacional: (a) o primeiro
tripleto consiste em uma onda indutora eletromagnética (u?i,ki),
uma onda induzida eletromagnética Stokes (u>3,k3) e a onda íon
acústica (u>s,ks); (b) o segundo tripleto consiste na onda indutora,
a onda induzida eletromagnética anti-Stokes (w4,k4) e a onda íon
acústica.

No espalhamento estimulado modulacional Brillouin, as Equações
(3.16) e (3.17) podem ser decompostas no seguinte sistema de quatro equações aco-
pladas

[d2
t - - c2V2 ,M ^(nE 3 + n*E4),

ririo
(5.2)

67



no

(d2 - Vsdt - v2V2)n = ^ - V 2 ( E , • E ; + E; • E4), (5.3)

n, (5.4)

(a2 - uTdt - c2V2 + u;2 )E4 = - ^ n E j , (5.5)

onde os parâmetros já foram definidos anteriormente. Por simplicidade, considera-
mos todas as ondas propagando-se na direção x.

A análise linear da estabilidade deste processo pode ser feita supondo
Ei constante e considerando que as ondas eletromagnéticas Stokes e anti-Stokes e
também a onda íon acústica são ressonantes, ou seja, satisfazem às relações de
dispersão linear. A análise de Fourier das Equações (5.3)-(5.5) permite obter a
seguinte relação de dispersão não linear

(LO2 + ivsk — v\k2) —

+ ~2 17—. -TU ~3 . (5-6)2mem, [ul + ii/Tu}4 - c2k\ — j

A Equação (5.6) mostra o acoplamento dos três automodos n(u)s, ks),
E3(u;3, k3) e E4(u;4, k4) devido à atuação da onda indutora Ei(u>i, ki). Considerando
o acoplamento ressonante para as três ondas induzidas, se obtém o limiar

) ' (5-7)

e a taxa de crescimento

r = (y/3 V4)[(£oo;2c2|E1|2)/(m,no^ú;2)]1/3, (5.8)

onde vgi — du>\/dk\ = c2ki/ui é a velocidade de grupo da onda indutora eletro-
magnética. Para que as ondas induzidas Stokes e anti-Stokes sejam simultaneamente
ressonantes é necessário que a condição vg\ —*• vs seja satisfeita; isto acontece
próximo da camada de densidade crítica do plasma n^ onde u^ ss upe, como mostra
a Figura 5.1.

Como resultado da interação não linear onda-onda, e como já foi dito
no Capítulo anterior, uma lenta modulação espaço temporal dos campos das ondas
aparece. Procedendo similarmente aos processos anteriores e já descritos no Capítulo
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4, introduzimos a representação modulacional nos campos elétricos das ondas (Chen,
1984). Como já foi dito, é de interesse o acoplamento de modos ressonantes, ou seja,
todas as ondas que interagem são modos normais do plasma.

Nestes casos, as Equações (5.2)-(5.5) podem ser expandidas em séries
de Taylor determinando o seguinte conjunto de quatro equações acopladas

(dt + vgl • V + i / j /2)^ = caW!(Sse3 exp ió3t - r£*s£4 exp iS4t), (5.9)

c3lir)(S1e
\2miWsJ

(dt + vg3 • V + vr/2)S3 = -c3u>3£*s£x exp -i63t, (5.11)

(dt + vg4 • V + VT/2)S4 = c4u4£s£i exp -i64i, (5.12)

As soluções não lineares das Equações (5.9)-(5.12) são facilitadas
usando a notação polar £a — 0aF*/2expi4>a, similarmente ao que foi apresentado
no capítulo anterior. Com esta modificação as Equações (5.9) a (5.12) podem ser
re-escritas como

Ft = 2(FaF2F3)1/2 cos <j>. - 2r(F1F2F4)
1/2 cos <£+ - v[Fu (5.13)

F2 = -2(F!F2F3)1 / 2 cos (f>. - 2r(F1F2F4)
1/2 cos <f>+ - v'2F2, (5.14)

F3 = ~2(FiF2F3)
1/2 cos <f>_ - v[F3, (5.15)

F4 = 2r(F1F2F4)
1'2cos<t>+ - v[F4, (5.16)

sin^_ + r(F2F4/F1) sin <f>+, (5.17)

sin <f>- + r(FiF4IF2) sin 4+, (5.18)

4>3 = -(F1F2/F3) sin </>_ + A3, (5.19)

^4 = r(F 1F 2 /F 4 )s in^+ + A;, (5.20)

o n d e <fi- = <f>i — <j>2 — <f>3, e <t>+ — <j>i + <f>2 — <j>4\ c o m

ft = [(4Kw1)/(ekswp)][2memiívsuJ3(vgs - V)(vg3 - V))1'2, (5.21)

>*i ~ V)(vg3 - V)Y'2, (5.22)
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= l{4Kw3)/(ekswp))\2memiusuJl{vg, - V)(vgS - V)]1/2expiS3t, (5.23)

, 9 l - V)(t>,5 - V)}1'2expi64t; (5.24)

onde o ponto denota diferenciação com respeito a T — K(x — Vt), V e K são a
velocidade e o vetor de onda arbitrários; i/j s = I'j.s/iM^gj.s ~ v)] e ^3,4 = [$£4 ~
v93,4^3,4]/[K{vg3,4 ~ V)], respectivamente. O sub índice 1 denota a onda indutora
eletromagnética, 2 a onda induzida íon acústica, 3 a onda eletromagnética Stokes e
4 a onda eletromagnética anti-Stokes.

Fig. 5.3 - Evolução não linear da densidade de ação de fluxo FQ com r =
k(x — vi) para r = 0,95; 8'3 — 6'4 = v\ = u'2 = 0; as condições
iniciais são Fx(0) = 100,01, F2(0) = 0, F3(0) = 64 e F4(0) = 49.
A curva sólida é F\{T), a curva ponto-tracejada é F2(r), a curva
pontilhada é F3(T), e a curva tracejada é F4(T).

As Figuras 5.3 e 5.4 mostram dois exemplos do comportamento
espaço temporal nao linear do espalhamento estimulado modulacional Brillouin,
para r = 0,95 e as condições iniciais: F^O) = 100,01, F2(0) = 0, F3(0) = 64
e F4(0) = 49. Na Figura 5.3, não temos descasamento na freqüência e nem dis-
sipação, e as soluções são periódicas (Walters e Lewak, 1977); no caso de considerar
r = 1,0o comportamento dos modos induzidos Stokes (F3) e anti-Stokes (F4) é igual
e na Figura 5.3 as curvas se sobrepõem. Na Figura 5.4 são mostrados os efeitos do
descasamento em freqüência e da dissipação de onda. Nota-se que na ausência de
descasamento em freqüência a onda indutora transfere completamente sua energia
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tal que (Fi)m,n = O, como mostra a Figura 5.3. Entretanto, na presença de desca-
samento de freqüência a transferência de energia da onda indutora é incompleta, e
(^i)mtn > 0, o que reduz a eficiência de troca de energia entre as ondas, como se vê
na Figura 5.4.

200.0

150.0

100.0

50.0

o.a i.o

Fig. 5.4 - Evolução não linear da densidade de ação de fluxo FQ com r =
k(x - vt) para r = 0,95; v\ = 0,01 e v'2 = 1,0; 8'3 = 5 and 6'4 = - 5 ;
as condições iniciais e a notação são as mesmas que na Figura 5.3.

5.3 Dinâmica não linear da instabilidade modulacional es-
timulada eletromagnética

Neste processo paramétrico de quatro ondas, uma onda indutora
eletromagnética interage com duas ondas de Langmuir e com uma onda íon acústica,
Ti ^ L3 + L4 + S. A Figura 5.5 ilustra a cinemática de vetor de onda, e a Figura
5.6 o diagrama de casamento de fase dos dois tripletos presentes nesta instabilidade.

As equações básicas que governam o acoplamento ponderomotivo da
onda indutora eletromagnética com as ondas de Langmuir e a onda íon acústica são
as equações generalizadas de Zakharov.

Para a instabilidade modulacional estimulada eletromagnética, a par-
tir das Equações (3.12) e (3.13) se obtém o seguinte sistema de quatro equações
acopladas:

2V22 _ VTdt - C
2V — (nE3 + nE.4), (5.25)
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(d2 - vsdt - v2
sV

2)n = ! • E• E3 E4),

( ^ - ^ - 7 e ^ V 2 + u;2)E3 = -

•*i)E4

n0

,2

(5.26)

(5.27)

(5.28)

onde Ei representa o campo elétrico da onda indutora eletromagnética, E3 o campo
elétrico da onda induzida Stokes de Langmuir, E4 o da onda induzida anti-Stokes
de Langmuir, e E5 o da onda íon acústica e os demais parâmetros são definidos
similarmente aos processos anteriormente apresentados.

k, k4
L

Fig. 5.5 - Cinemática de vetor de onda da instabilidade modulacional estimu-
lada eletromagnética 7\ ^ L3 + L4 + S onde o vetor kx representa a
onda indutora eletromagnética (Ti), o vetor ks a onda íon-acústica
(5), o vetor k3 a onda induzida de Langmuir Stokes (L3) e IC4 a
onda induzida de Langmuir anti-Stokes (L4).

Na aproximação quasi linear da instabilidade consideramos Ei =
constante, com |Ei| > |EL,5|. Uma análise de Fourier das Equações (5.26)-(5.28)
permite obter a relação de dispersão:

(u>2 + ivsk - v2
sk

2) = -
2mem,-

ivLuA - - w
(5.29)

A partir da Equação (5.29) a taxa de crescimento é:

4tüimem t

(5.30)

e o limiar

(5.31)
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(a)

(b)
(<D4,k4)

0
Fig. 5.6 - Diagrama de casamento de fase da instabilidade modulacional esti-

mulada eletromagnética onde temos o tripleto 7\ 5^ L3+5 na parte
(a) e o tripleto L4 ?=* 7\ + S na parte (b) onde o vetor (u>i,ki) re-
presenta a onda indutora eletromagnética, o vetor (u>s,ks) a onda
íon acústica, o vetor (0*3, k3) a onda induzida de Langmuir Stokes
e (w4,k4) a onda induzida de Langmuir anti-Stokes.
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Como resultado da interação não linear onda-onda uma modulação
lenta espaço-temporal aparece; novamente, como nos casos anteriores, podemos in-
troduzir a representação modulacional para os campos elétricos das ondas presentes
no processo. Assim procedendo e fazendo expansão em série de Taylor do sistema,
chega-se a um conjunto de quatro equações acopladas, similar ao caso anterior

(dt + vgi • V + i*r/2)£i = c3u;i (Ss€3 exp ió3t - r£gS4 exp i64t), (5.32)

(dt+vgS-V+us/2)Ss = -c3 ( — ^ J (Sve;exp-iS3t+rS;-£4expiS4t),(5.
\2miWsJ

{dt + vg3 • V + uL/2)€3 = -csUsE'sS! exp -i63t, (5.34)

(dt + vg4 • V + vLj2)E4 — C4LJ4£S£I exp —i64í, (5.35)

onde os coeficientes de acoplamento não lineares são dados por c3 — (eks)/(4mewiw3

e c4 — (w3/w4)c3; 63 — u>\ — us — o;3 e 84 = u>\ + UÍS — u4 são os parâmetros de
descasamento da freqüência e considerou-se casamento perfeito para os vetores de
onda.

As soluções não lineares das Equações (5.32)-(5.35) são facilitadas
usando a notação polar já definida nos casos anteriores. Com esta modificação as
Equações (5.32)-(5.35) podem ser re-escritas como no sistema (5.13)-(5.20). Deve-se
lembrar que neste caso o vetor de onda da onda eletromagnética indutora é perpen-
dicular e muito menor que os vetores de onda das ondas de Langmuir induzidas,
condição necessária para termos acoplamento nos campos elétricos das ondas como
pode ser visto na cinemática bidimensional da Figura 5.5.

O sistema é não conservativo já que se consideram os efeitos do amor-
tecimento das ondas e o comportamento é similar ao apresentado na seção anterior
para o espalhamento estimulado Brillouin modulacional onde agora, as ondas induzi-
das são ondas de Langmuir e os coeficientes de amortecimento são também diferentes
(Akimoto, 1988). Como foi dito no capítulo anterior, o coeficiente de amortecimento
das ondas de Langmuir é maior que o das ondas eletromagnéticas porque ao efeito
do amortecimento colisional elétron-íon, presente em ambos tipos de ondas, se deve
adicionar o amortecimento de Landau no caso das ondas eletrostáticas.

Considerando-se o sistema conservativo, va = 0, pode-se explicitar a
Hamiltoniana e as relações de Manley-Rowe, que são constantes do movimento do
sistema, e reduzir o mesmo de oito para seis equações acopladas como se fez no caso
da instabilidade modulacional estimulada eletrostática de Langmuir na Seção 4.3. As
soluções temporais e espaço temporais deste processo são similares às apresentadas
nos processos anteriores vistos nas anteriores seções deste mesmo Capítulo 5 e as do
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Capítulo 4, mas tendo em mente as diferenças que cada uma das ondas envolvidas
introduzem nos coeficientes e na geometria vetorial do sistema como um todo, e
que vão dar diferenças na interpretação dos resultados. Estes resultados teóricos
permitem uma modelagem de alguns processos na óptica não linear e das interações
laser-plasma com comparação das intensidades das ondas e suas variações espaço-
temporais obtidas experimentalmente o que será comentado no Capítulo 6 como
trabalhos a serem realizados.
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CAPITULO 6

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Neste trabalho, estudou-se inicialmente uma relação de dispersão
(Equação 3.28), decorrente das equações generalizadas de Zakharov (Equações 3.12 e
3.13), relacionando ondas de Langmuir, ondas eletromagnéticas e ondas íon acústicas,
permitindo o tratamento dos modos convectivo e absoluto de acordo com os valores
dos campos elétricos das ondas indutoras e induzidas presentes. A variação dos va-
lores das ondas indutoras se faz via densidade de energia normalizada (W), a relação
entre os dois campos indutores (p) e o valor da freqüência de plasma normalizada
(U;PJV = Wpg/ws). A determinação de quais ondas induzidas de alta freqüêcia se
encontrariam presentes se faz mediante a variação dos valores dos parâmetros de
descasamento eletrostático (<$£jv) e eletromagnético (STN)-

Observa-se que existe um limiar mínimo no valor do parâmetro de
controle Kc = WUJVN necessário para que as instabilidades estejam presentes (Fmai. >
0); este valor (determinado numericamente), é de aproximadamente 10~3. Abaixo
deste valor, Kc s» 10~4, não existe instabilidade (F ~ 10~8); com Kc « 10~3 ins-
tabilidades no modo convectivo começam a surgir, como mostra a Figura 3.8, com
valores de Tmax s» 10~2 > 0. Na medida que se aumenta o parâmetro de controle
as instabilidades crescem e a partir de Kc « 2 , 0 x 10~2 o modo absoluto, além do
convectivo, é observado, como mostra a Figura 3.9, com F m a r « IO"1.

Considerando os valores típicos dos parâmetros no vento solar, espaço
interplanetário e frente de choque planetário, apresentados na Tabela 6 (E\max ?»
lmVm"1 , u;pe ~ 24kHz e u>s ~ WHz), poder-se-ia afirmar que normalmente
não aconteceriam as instabilidades mencionadas neste trabalho (Kc « 10~3), mas
quando se leva em conta os valores do campo elétrico das micro estruturas das ondas
de Langmuir (E\tpike « lOmVm"1) e não o valor do campo elétrico médio máximo
(E\max) se chega a obter valores para o parâmetro de controle Kc > 10~2 que de-
terminam taxas de crescimento positivas (F > 1,0) para as instabilidades, e com
isso os processos apresentados no Capítulo 3 e seu comportamento espaço-temporal
visto nos Capítulos 4 e 5 poderiam explicar algumas características das observações
apresentadas no Capítulo 2.

A modulação temporal das amplitudes das ondas de Langmuir foram
observadas no espaço (pela primeira vez) pelo satélite Voyager-1 na frente dechoque
do planeta Júpiter (Gurnett et ai., 1981). Estes autores interpretaram essas ob-
servações como sendo conseqüência de processos do tipo instabilidade parametrica
de decaimento eletrostático (L —* V -\- S) e colapso espacial das ondas de Langmuir.
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TABELA 6.1 - VALORES TÍPICOS DOS PARÂMETROS DO PLASMA
E DAS ONDAS PRESENTES NO VENTO SOLAR

Parâmetro Valores

min. máx.
Densidade eletrônica, ne 2cm~3 7cm"3

Temperatura dos elétrons, Tt 1,7 x IO5 tf 2 x IO5A'
freqüência eletrônica de plasma, u)pe \ZkHz 24kHz
freqüência íon acústica, us lòHz ZòHz
Amplitude máxima do campo elétrico
da onda de Langmuir, J5im., ~0,15mVm~1 ~ l,7mVm~l

Amplitude dos micro pulsos do campo
elétrico da onda de Langmuir, Eiwftkt ~ \0mVm~1 ~ 12, SmVm'1

Densidade de energia normalizada
máxima, Wmax = e0El/2neKBTe 1,8 x IO"8 2,3 x IO"6

Parâmetro de controle, Kc = Wmax x upe/us ~ 8 x 10~6 ~ 4 x 10~3

FONTE: Simplificada a partir de Lin et ai. (1986), Thejappa et ai. (1993), Gurnett
et ai. (1993).

Num trabalho posterior de análise com turbulência forte, Cairns e
Robinson (1992a) demostraram que estas ondas de Langmuir observadas nas pro-
ximidades do planeta Júpiter não poderiam colapsar via mecanismos de nucleação
já que as ondas se rompiam antes do colapso acontecer. De fato, Cairns e Robin-
son (1992b) sugeriram que a modulação observada era evidência direta de processos
paramétricos. Thiessen e Kellogg (1993) mostraram que processos paramétricos, e
particularmente a modulação em baixa freqüência dos pacotes de ondas de Lang-
muir, são comumente observáveis nos dados fornecidos pelo satélite Ulysses na frente
de choque do planeta Júpiter, propondo o decaimento eletrostático como o processo
mais viável de estar acontecendo. Evidências observacionais dos processos de de-
caimento eletrostático (L —+ L' + S) e eletromagnético (L —+ T -\- S) na frente de
choque terrestre foram obtidas pelos satélites IMP-6 e IMP-8 (Gurnett e Frank,
1975), Helios 1 e 2 (Anderson et ai., 1981) e AMPTE (Koons et ai., 1987).

Com dados do satélite ISEE-3, como os apresentados no Capítulo 2,
Lin et ai. (1986) apresentam claras evidências destas duas interações não lineares
associadas com explosões de rádio tipo III no meio interplanetário (Figuras 2.4 a
2.6). A modulação não linear de ondas de Langmuir, relacionada com o choque
interplanetário, foi detetada pelo satélite Ulysses (Kellogg et ai., 1992a), tendo as
características de colapso. A modulação temporal da amplitude dos pacotes de ondas
de Langmuir também foi observada pelo satélite Galileo no vento solar (Gurnett et
ai., 1993; Hospodarsky et ai., 1994; Hospodarsky e Gurnett, 1995). Gurnett et ai.
(1993) mostraram que as intensidades das ondas de Langmuir presentes eram muito
baixas para que os efeitos de turbulência forte fossem importantes; assim concluíram
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que processos do tipo decaimento, cujo tratamento teórico foi apresentado na Seção
4.2, seriam a explicação mais óbvia para estas observações.

As formas de onda obtidas com alta resolução digital dos pacotes de
ondas de Langmuir modulados observados na frente de choque jupiteriana (Figura
2.8, Gurnett et ai., 1981), na frente de choque venusiana (Figura 2.11, Hospodarsky
et ai., 1994) e no meio interplanetário (Figura 2.15, Gurnett et ai., 1993; Hospo-
darsky e Gurnett, 1995) apresentam estruturas finas com duração de poucos milise-
gundos compatível com as soluções teóricas dos processos apresentados nos Capítulos
4 e 5. Estas formas de ondas são altamente coerentes sendo na sua maioria pacotes
de onda isolados com formas de onda do tipo batimento (observar as Figuras 2.10,
2.13 e 2.14). As formas de ondas do tipo batimento sugerem a interação entre duas
ondas de Langmuir quasi-monocromáticas com freqüências ligeiramente diferentes
e próximas da freqüência de plasma local upe e com amplitudes comparáveis. De
acordo com a teoria apresentada neste trabalho estas formas de ondas observadas
podem ser explicadas em termos do batimento de duas ondas de Langmuir nos pro-
cessos puramente eletrostáticos (Li ?=* V + S e Li ^ L3 + L4 + S) ou no processo
híbrido (L\ ^± T'-f L'-\-S). No caso dos processos de três ondas e no de quatro ondas
híbrido as ondas indutora e induzida de Langmuir seriam as observadas; no modo
convectivo os dois picos seriam individualmente a onda indutora e a onda induzida,
no modo absoluto cada um dos picos seria a soma de uma onda indutora e sua onda
induzida num processo que teria a presença de dois tripletos. No processo de quatro
ondas puramente eletrostático a onda indutora teria sofrido uma completa deplexão,
E*finai = 0, e as ondas observadas seriam as ondas induzidas de Langmuir Stokes e
anti-Stokes. No caso de turbulência de Langmuir excitada por um feixe de elétrons
além do processo de três ondas eletrostático poderiam ocorrer igualmente o processo
eletromagnético, Li ^ T + 5, Chian (1991), Rizzato e Chian (1992) e Robinson et
ai. (1994). Assim todos os processos apresentados no Capítulo 4 podem contribuir
para produzir os pacotes de ondas de Langmuir que hoje freqüentemente são ob-
serváveis graças aos melhoramentos tecnológicos na resolução espaço-temporal dos
instrumentos.

O fato de que as duas ondas de alta freqüência que sofrem bati-
mento são de amplitudes comparáveis pode ser explicado por uma das relações de
Manley-Rowe apresentadas neste trabalho para cada processo visto nos Capítulos
4 e 5 e das quais pode ser tirado que \E\(0)\2 /\ELmax\

2 — U>I/UL para o caso de
decaimento eletrostático {L\ ^ L' + S) e \Ei(0)\2 /\ETmax\

2 = UI/UJT para o caso do
decaimento eletromagnético (Li ^ T + S), onde as condições iniciais são EL(0) — 0
e ET(0) = 0, respectivamente (Chian e Abalde, 1995). No caso dos processos de
quatro ondas e supondo a condição final E\.nal = 0, além das condições iniciais
anteriores, relações similares entre as amplitudes e freqüências das ondas induzidas
de alta freqüência podem ser obtidas. Assim, destas relações obtém-se que as ondas
indutora e induzidas de alta freqüência têm níveis de energia comparáveis desde que
no meio interplanetário se observa que u>i ~ ui ~ uj ~ u;pe. Vale resaltar aqui que
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nas figuras apresentadas nos Capítulos 4 e 5 se colocam condições arbitrárias nos
parâmetros aos efeitos de poder distinguir as ondas Stokes e anti-Stokes e também
aumentar o valor da onda íon acústica.

Da outra relação de Manley-Rowe pode-se obter \E\(0)\2 /\Esmax\
2 =

U\/us, e com isso se observa que o nível de energia da onda íon acústica é muito
menor que a energia da onda de Langmuir desde que no vento solar se observa
que u>s < wi. Isto pode explicar porque as ondas íon acústicas associadas com
turbulência de Langmuir são tão difíceis de ser medidas no vento solar (Gurnett et
ai., 1993).

A teoria apresentada nos Capítulos 4 e 5 pode fornecer uma estima-
tiva numérica para o valor do campo elétrico das ondas íon acústicas. Nos eventos
no espaço interplanetário apresentados por Gurnett et ai. (1993), a maioria dos
campos elétricos das ondas de Langmuir têm valores entre 0,01 e 1,0 rnVm'1. Para
uma freqüência de plasma fpe = 24 kHz e uma freqüência íon acústica fs — 400//z,
o campo elétrico da onda íon acústica \Es\ — {fsl fpeY^Ei^, é estimado entre
1, SfiVm'1 a 0, lSmVm'1, e como o próprio trabalho diz, o instrumental a bordo do
satélite Galileo não permite medidas confiáveis abaixo de 0, OlmVm"1 que seriam
mascaradas por níveis de ruído de fundo (devido a níveis de ruído do próprio recep-
tor e de outros sinais de baixo nível) a partir dessa faixa de valores. Num trabalho
recente Hospodarsky e Gurnett (1995) publicam dados similares à Figura 2.10, como
apresenta a Figura 6.1, com uma extenção dos valores para as baixas freqüências
onde indicam a onda íon acústica de baixa freqüência e as ondas de Langmuir de
alta freqüência com valores de potência, quadrado do campo elétrico, que estão em
concordância com os valores acima mencionados.

O espectro das formas de onda de Langmuir do tipo batimento ob-
servadas no meio interplanetário por Gurnett et ai. (1993) (Figura 2.8) consiste em
dois picos separados por uma freqüência de batimento da ordem do 400//z (Figura
2.10). Nas observações na frente de choque do planeta Venus (Hospodarsky et ai.,
1994) (Figura 2.11) a separação entre os dois picos é da ordem dos 4 a 9 kHz (Figu-
ras 2.13 e 2.14). Para o processo de três ondas (Li ^ V + S), apresentado na Seção
4.2, e de quatro ondas (Li ^ V -f T + S), apresentado na Seção 4.4, a freqüência
de batimento é dada por /o — /L ~ fs-, isto é, a freqüência íon acústica. No caso dos
processos de quatro ondas, (Li ^ L$ + L\ + S e T ^ L3 + L4 -f- S) apresentados nas
Seções 4.3 e 5.3, os dois picos podem ser interpretados como as duas ondas induzi-
das de Langmuir Stokes e anti-Stokes, e conseqüentemente a freqüência íon acústica
passa a ser a metade da freqüência de batimento observada. Estas conclusões estão
em concordância com Cairns e Robinson (1992b) que mostram que os pacotes de
ondas de Langmuir do tipo batimento, observadas na frente de choque do planeta
Júpiter, são moduladas por uma freqüência íon acústica devidamente corrigida em
seu valor devido ao efeito Doppler que deve ser levado em consideração.
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Fig. 6.1 - Espectro da forma de onda da Figura 2.8(c). Os dois picos mostram
que a modulação é causada pelo batimento entre duas ondas de
Langmuir, L e V', de freqüências próximas à freqüência de plasma
(« 24kHz), amplitudes semelhantes e separadas por a freqüência
íon acústica S (~ 400Hz).
FONTE: Hospodarsky e Gurnett (1995), p.1162.

Deve-se dizer ainda que, nos pacotes de onda do tipo batimento, uma
variedade de outros tipos de formas de ondas para a modulação das intensidades
dos campos elétricos das ondas poderia ser observada. Assim, é plausível que uma
variedade de diferentes processos de modulação, cada um dos quais com seu próprio
e característico período, possa acontecer. A Equação 4.29 pode ser usada para
identificar as escalas temporais de modulação não linear dos processos de três e
quatro ondas apresentados neste trabalho, o qual é esperado ser mais longo que
o período da onda íon acústica. Exemplos deste tipo de modulação aparecem na
frente de choque jupiteriana (Gurnett et ai., 1981, Figura 2.15). A forma das ondas
para a modulação não linear dos pacotes de ondas de Langmuir e eletromagnéticas
pode ser determinada a partir da Equação 4.28 no caso dos processos de três ondas
(L ^ V -f- S e L ^ T + S), e das Equações 4.56 a 4.59 para os processos de
quatro ondas estudados (L ^ L4 + Lz + S, L ^ T + L' + S, T ^ T4 + X3 + S e
T ^ Z-4 -f Z/3 + S). No limite quando o módulo da função elíptica tende para zero
(isto é, Oo — ai —• 0 nos casos de três ondas, e ai —» 0 nos casos de quatro ondas), as
soluções se reduzem a funções periódicas senoidais. Quando este módulo tende para
a unidade, o período da modulação tenderia para infinito e as soluções tornam-se
ondas solitárias do tipo secante hiperbólica.

Observando as expressões dos limiares para os diferentes processos
aqui apresntados, Equações (4.15), (4.37), (4.65), (5.7) e (5.31), se pode concluir
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que processos modulacionais ressonantes e convectivos podem estar acontecendo
nos eventos tipo III observados.

Nào é demais ressaltar aqui novamente que os parâmetros de desca-
samento em freqüência (S'34) e amortecimento (v'a) são fenomenológicos. Os valores
numéricos foram escolhidos arbitrariamente, de modo a permitir que se observe nas
figuras apresentadas os efeitos que eles produzem, e são compatíveis com os en-
contrados na literatura (Lin et ai., 1986; Chian e Alves, 1988; Glanz et ai., 1993;
Thejappa et ai., 1993). O mesmo poder ser dito dos valores para o coeficiente de
acoplamento r e as condições iniciais das ondas Fa(0).

Apresentou-se uma teoria não linear coerente de conversão de ondas
de Langmuir e eletromagnéticas em outras ondas de Langmuir e eletromagnéticas
via acoplamento ponderomotivo com ondas íon acústicas. Considerou-se o caso mais
geral, até o momento apresentado na literatura, e possivelmente o mais realista de
acontecer no meio interplanetário, de ondas indutoras se propagando em sentidos
contrários e com amplitudes diferentes. Estes processos para três e quatro ondas
são um meio eficiente de dissipaçào de energia dos feixes de elétrons ejetados pelo
Sol por mecanismos como as explosões solares ou os transientes coronais permitindo
assim um monitoramento do acoplamento Sol-Terra. Tem-se exposto que a mo-
dulação temporal observada nas amplitudes das ondas de Langmuir, e que parecem
ser provenientes de complexos mecanismos turbulentos, podem evoluir diretamente
de efeitos não lineares fracos e simples de processos de decaimento de Langmuir ele-
trostático e eletromagnético ou ainda de processos de espalhamento modulacional
estimulados. Esta teoria pode ser aplicada para a interpretação das estruturas finas
das ondas de Langmuir ascendentes nas frentes de choque terrestre (Hospodarsky et
a i , 1991), venusiana (Hospodarsky et ai., 1992, 1994) e jupiteriana (Gurnett et ai.
1981; Thiessen e Kellogg, 1993) como também das estruturas finas das rádio emissões
solares decimétricas, decamétricas e quilométricas (Wang e Li, 1991; Barrow et ai.,
1994; Gurnett et ai., 1993; Hospodarsky e Gurnett, 1995).

Vários dos tópicos desenvolvidos neste trabalho admitem uma me-
lhor exploração. 0 estudo da relação de dispersão geral pode ser aprimorado no
aspecto da interpretação física dos resultados numéricos obtidos. A própria relação
pode ser melhorada se são considerados nela fatores de dissipaçào para cada uma
das ondas presentes. Nos processos não lineares apresentados já existe um profundo
estudo da dinâmica caótica em acoplamentos conservatives ou Hamiltonianos para o
caso de três e quatro ondas e dissipativos ou não Hamiltonianos para o caso de três
ondas; poderia ser feito um estudo similar para o caso dissipativo para os processos
de quatro ondas. Do ponto de vista observacional os modelos apresentados admitem
uma imediata aplicação aos fenômenos de emissões de rádio solares na baixa coroa
solar onde se observa que se as amplitudes dos campos elétricos forem menores que
as do meio interplanetário as freqüências das ondas eletromagnéticas estão na faixa
de centenas de megahertz e até os gigahertz. Assim o parâmetro de controle Kc
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teria valores acima do limiar mínimo, ou seja, os processos aqui apresentados seriam
factíveis de acontecer nesta região para os valores médios dos campos elétricos das
ondas eletrostáticas que estão presentes nesta região. A modelagem dos processos
que apresentam ondas eletromagnéticas como indutoras admitem uma comparação
imediata com os valores observacionais obtidos nos trabalhos de óptica não linear e
fenômenos laser-plasma para assim considerar se estes tipos de instabilidades acon-
tecem. Todos estes pontos são caminhos a serem percorridos para aprimorar o
conhecimento e entendimento da física de plasma espacial e de laboratório.
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