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Jonas Nilsson 

Free electron interaction with a laser pulse of relativistic intensity 

This thesis concerns the interaction between a laser pulse and a free electron. A 
laser pulse is electromagnetic radiation, carrying an electric and a magnetic field, 
orthogonal toward each other and toward the propagation of the laser pulse. An 
electron in a laser pulse will be forced into orbits decided by the Lorentz force 
equation. An electric field leads to electron oscillation orthogonal towards the 
propagation of the laser pulse. If this field gets stronger, then this oscillation makes 
the electron go faster. When the velocity of a charged particle increases, then the 
magnetic field gets a more important role. A strong magnetic affection forces the 
electron forward, in the laser pulse direction, due to the fact that the electron can not 
reach the speed oflight. The magnetic field stops it from doing that. No matter if 
the intensity is strong or weak, the same mathematical system of equations will be 
valid. This system of equations seems simple, but contains Doppler shift, relativity, 
time and position. Straightforward numerical integration is possible, but it requires 
a lot of power from the computer to get a satisfying result. That is why researchers 
developed a mathematical tool, which made this easier for the computer. The 
method is discussed in this thesis. 
When you use this program it will give you stunning results. When the laser pulse 
enters, the electron reaches velocities close to the speed oflight, starting from rest, 
in a time less than 1 femtosecond 1• When the pulse has passed, the electron is at rest 
again, but at another position. 

Advisor: Olle Lundh 
Degree project 15 credits in Physics, Autumn 2008 
Department of physics, Section of Atomic physics, Lund University 

1 1 femtosecond= 1 o-15 s 



Jonas Nilsson 

En fri elektrons vaxelverkan med laserpuls vid relativistisk 
intensitet 

Den elektromagnetiska strillningen bestar av ett E-fait och ett B-fait, vinkelrata mot 
varandra och dessutom vinkelrata mot utbredningshastigheten. En elektron som 
befinner sig i detta fait kommer att tvingas till speciella banor enligt Lorentz 
kraftuttryck. Beroende pa laserns intensitet kommer magnetfaltets betydelse att 
variera. En stark magnetisk paverkan Ieder till att elektronen fors framat i pulsens 
utbredningsriktning. Detta pa grund av att elektronen inte kan na ljusfarten, vilket 
inte ar forbjudet enligt klassisk mekanik. En svagare paverkan Ieder endast till att 
elektronen oscillerar vinkelratt mot denna riktning. Da ar nastan bara E-faitet 
inblandat. Oavsett om intensiteten ar stark eller svag kan kraftekvationen losas med 
samma matematiska ekvationssystem forutsatt att man anvander ratt uttryck for 
rorelsemangden. Detta ekvationssystem kan se enkeit ut men innehaller trots detta 
bade dopplereffekt, relativitet, lage och tid. Detta kan direkt beraknas numeriskt 
med kanda formler fran fysiken, men for att ett godtagbart resultat sa kravs valdigt 
mycket berakningskapacitet fran datorns sida. Darfdr utvecklade bland annat 
Buneman en metod fOr att gora det enklare fOr datorn. 
Resuitaten ar, vid denna numeriska berakning, forvanande. Bland annat kan man se 
att elektronen accelereras upp till farter nara ljusets pa mindre an en femtosekund2• 

Detta fOr att, nar pulsen passerat, aterigen befinna sig i vilotillstand under 
fdrutsattning att rorelsen under hela pulsen skett symmetriskt kring pulsens 
symmetriaxel! Alit som da tycks ha hant ar att elektronens position i vagens 
utbredningsriktning andrats. 
En intressant fraga fOr framtiden ar om man skulle kunna anvanda denna metod for 
att accelerera elektroner. 

Handledare: Olle Lundh 
Examensarbete 15p i fysik /Ht 2008 
Institutionen fOr fysik, A vdelningen for Atomfysik, Lunds universitet 

2 1 femtosekund=l0- 15 s 
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1. Inledning 

De laserpulser som ska diskuteras har, kommer fran sa kallade hageffektlasrar och har en 

toppeffekt i intervallet mellan 1012 W och 1015 W. 
Effekten, P, har enheten Joule per sekund och kan alltsa skrivas 

P=w 
T 

(1) 

dar War energin och Tar tiden, i vart fall den sa kallade pulslangden, som beskriver hur 
lang tid det tar for laserpulsen att passera en viss punkt. Desto kortare pulslangd, desto 
starre effekt ar innebarden av formeln om Whalls konstant. Wkan i dessa fall vara pa 
flera Joule. Pulslangdema som ska studeras ar pa 5 femtosekunder. En annan formel 
sager att 

I= p 
A 

(2) 

och beskriver intensiteten, I, som funktion av effekten och arean, A. Intensiteten bar vara 
sa stor som majligt, och kan sa bli genom att gara arean, A, sa liten som majligt. Arean 
betyder i detta falllaserpulsens midja, och en sadan kan vara pa nagra :fa J.tm. 
Dagens teknik kan optimera dessa parametrar sa att intensitetema blir starre an 

1019 W/cm2 • Sambandet mellan intensitet och det elektriska faltet som bar vagen kan 
skrivas[l] 

(3) 

dar 8 0 ar kapacitiviteten i vakuum, car ljusfarten i vakuum och Eo arden 

elektromagnetiska vagens elektriska faitstyrka. Insatta varden ger ett elektriskt fait i tera
Voltlm-omradet. Farhallandet i vakuum mellan det elektriska och det magnetiska faitet, 
B, lyder 

E=cB (4) 

vilket ger ett magnetiskt fait i en storleksordningen pa ett tiotal kilo-Tesla. 

Sa starka elektriska fait kommer att accelerera elektronen till valdigt stora hastigheter, 
och matematiken maste ta hansyn till relativitetsteorins principer. Magnetfaitets inverkan 
blir inte langre farsumbar, utan kommer markbart att tvinga elektronen i laserpulsens 
riktning. 

Syftet med detta arbete ar att, genom numeriska beriikningar, :fa en god fdrstaelse om vad 
som sker da en elektron vaxelverkar med en laserpuls. Detta gars genom att titta pa bade 
det ickerelativistiska och det relativistiska fallet. 
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Kapitel2 behandlar teori och metoder, nodvandiga for att kunna gora de numeriska 
berakningama. I kapitel 3 diskuteras resultaten och utseendet pa de olika grafema, dar tva 
fall behandlar laga intensiteter och tva fall behandlar hoga. A vslutningsvis, i kapitel 4, 
diskuteras andra intressanta omraden som genom utvidgning av arbetet skulle kunna 
utforskas. 
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2 Teori och metoder 

Elektromagnetisk straining bestar av ett elektriskt och ett magnetiskt falt, bada vinkelrata 
mot utbredningsriktningen och dessutom gentemot varandra, (se figur 2.1). 

z ... 

•Y 

• 

E 
X 

" ... 
Figur 2.1. Sambandet mellan det elektriska och det magnetiska fiiltet i en 
elektromagnetisk vag. v agen propagerar liings den positiva x-axeln. 

En laddning som befinner sig i denna straining paverkas darfor av bade det elektriska och 
det magnetiska faltet. 

2.1 Lorentz kraftuttryck 

Precis som annars da det handlar om elektromagnetism och hastighet galler Lorentz 
kraftuttryck: 

F = q(E +vxB) (1) 

Dar Far kraften, q elementarladdningen, v den laddade partikelns hastighet och E och 

B , det elektriska respektive magnetiska faltet. Denna ekvation galler for en positiv 
laddning. Onskas elektronen satts q som negativ. Fran den klassiska mekaniken ges 
sambandet 

F h - d=rna oc ma =-p 
dt 

(2) 

dar m ar den laddade partikelns massa, och a ar accelerationen. 
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Eftersom det elektriska faltet kan bli valdigt starkt och :fa hastigheten hos en laddad 
partikel att narma sig ljusets saar vi tvungna att rakna relativistiskt. Ekvation (1) kan da 
tillsammans med definitionen av F skrivas enligt [2] 

(3) 

Da vi ska studera linjarpolariserad elektromagnetisk straining, later vi vagen propagera i 
x-riktningen, E-faltet oscillera iy-led och B-faltet i z-led. Kryssprodukten i uttrycket ovan 
kan da skrivas som 

ex eY ez 

vxB = vx vY vz = vyB/ix- vxBJiY (4) 

0 0 Bz 

Vi :far da de 3 ekvationema 

d mvx E B B 
dt g2 = q x + qv Y z = qv Y z 

1--
c2 

(5) 

(6) 

(7) 

E Y ar den enda term en vi har av E , darfor fdrsvinner de andra. (1- v2 / c2 )-li ar den sa 

kallade gammafaktom, "(,dar v = ~v; +v~ +v;. Hadanefter skrivs 

d mv dp 
---;=== som-

dt ~1 - v2 dt 
c2 

Relativitetsteorin sager ocksa att 

2 2 2 
Py+Px+Pz 

1 + 2 2 
me 

(8) 
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diir ju p z = 0 eftersom derma ar parallell med magnetfaltet och vinkelrat mot det 
elektriska faltet. 

Kvar blir alltsa de tva ekvationema (5) och (6) 

Eftersom B = E/ c i vakuum sa finner vi att for sma farter v, att - qvyBz =- qvYEY I c i 

(5) gar mot 0, och for (6) aterstar i princip bara - qEY. Magnetfaltets inverkan ar 

fdrsumbart och laddningen kommer i princip bara att rora sig vinkelratt mot vagens 
utbredning, dvs i y-riktningen. Detta ar inte vad vi firmer da farten blir stor. 

2.2 Laserpulsen 

Lasem skickar ut en kort, intensiv puis, med en pulslangd pa nagra femtosekunder, vilket 
i langd motsvarar nagra mikrometer. Laserpulsen kan goras mycket energirik och vi kan 

idag vid fokusering :fa intensiteter pa upp till 1021 W/cm 2 [3]. I simuleringama kommer vi 
uteslutande att anvanda oss av vaglangder pa 800 nm, som ar Ti:safir-lasems vaglangd. 

Laserpulsen, som beskrivs som en plan vag i vakuum, har fdljande matematiska 
formulering: 

(mt-k.x)2 

E = E0 cos(mt- k:x)e- (mT)2 (1) 

diir Tar pulslangden. Relationen mellan intensiteten, I , och amplituden, E0 , ar beskriven 

i (3) i kapl. 

2.3 Numerisk berakning av en laddnings rorelse 

Vi gar tillbaka till de tidigare formlema: 

dpx qpyBz = ----'--
dt mr 

(1) 

dpy = qE - qpxBz 
dt y mr (2) 
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Detta betyder egentligen inget annat an 

(3) 

(4) 

Som tidigare iakttagits ar det endast forsta termen i (2) som spelar nagon storre roll da 
hastigheten ar nara noll, vilket sker initialt da laserpulsen kommer insvepandes. Alltsa 
bor det ga att gora en nastlad for-loop av det hela och summera dpyoch dpx om 

vartannat. 
Detta kommer dock visa sig vara mindre bra. dt maste vara mycket litet och tidsstegen 
maste i princip vara oandligt manga fdr att ge ett tillforlitligt resultat. 

Darfor utvecklades i slutet pa 60-talet en annan metod for att numeriskt kunna berakna 
detta. Det var dock forst 1973 som Buneman fick sista ordet i den metod som kommer att 
anvandas har[ 4]. 

2.4 Bunemans metod 

Denna metod, som egentligen har sitt ursprung i flera andra, bygger pa en komplicerad 
harledning. Vi kommer dock att ga igenom de grundlaggande stegen som ar hamtade i 
[ 4]. Vi borjar aterigen med Lorentzuttrycket i det relativistiska fallet for positiv laddning. 

- d mv - -
F = dt ~~-(~)' = q(E +VxB) 

dar hastigheten kan ersattas i relativitetsteorin enligt 

- p v=-
mr 

dar 

vilket ocksa kan skrivas som 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

- _- 1 
Pt+t.tt2 Pt-t.t/2 =q(E+--f= +p- )xB) (5) 

11t 2m r \Pt+t.t/2 t-At/2 

Metoden bygger pa halva tidssteg, 11t/2, sett fran tiden t. 
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En metod, gjord av Boris 1970[4], separerar det elektriska respektive det magnetiska 
faltet fullstiindigt. Byt ut 

-- E t:.t 
Pt-/',.t/2 = P -q 2 

-+ E 11t 
Pt+/',.t/2 = P +q 2 

i (5) sa fOrsvinner E helt och kvar blir 

-+ --

p - p = _q_(p+ + p-)xB 
11t 2mr 

Detta ar en rotation. Principen ar sedan som fOljer; 

(6) 

(7) 

(8) 

1. Addera halva den elektriska impulsen till Pt-/',.t/2 genom att anvanda (6) for att ra 

p. 

2. Rotera i enlighet med (8) for att ra p+. 

3. Addera den aterstaende halften av den elektriska impulsen (7) for att :ra pt+/',tfz • 

Vi ska studera rotationsvinkeln, (), vilken ras genom att studera figur 2.2. Fran (8) ser vi 
da att 

() IP+- P-1 qB 11t OJCM 
tan-= =--=-- (9) 

2 IP+ + p -J m r 2 2 

dar me = qB arden sa kallade cyklotronfrekvensen, hos en partikel med massan m, och 
mr 

laddningen q. Gammas syfte ar att kompensera for partikelns okade rorelsemangd i det 
relativistiska fallet, som skiljer sig fran den klassiska cyklotronfrekvensen genom att vara 
hastighetsberoende. 
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Figur 2.2. Dennafigur ar hiimtadfran [4], dar metoden behandlas klassiskt. I denna 
relativistiska modell byts hastigheterna v ut mot rorlsemangden p. Denna figur beskriver 
rotationen i (8), fran vilken (9) fas ut. 

Figur 2.3. Figuren visar en positiv laddnings cyklotronrorelse i ett magnetfalt, dar B ar 

parallell med z-axeln, x-axeln pekar at hager och y-axeln uppat. Aterigen ar figuren 
hamtad fran [ 4] och behandlar den klassiska askadningen, det vill saga att hastigheten v 
skall alltsa vara rorelsemangden p. 

Om vi anvander definitionerna i figur 2.3 blir rotationen genom vinkeln (} i x-y planet 
negativ for en positiv laddning, det vill saga 

(} qB l1t 
tan-=---

2 my 2 
(15) 

vilket ar en mycket god approximation till rotationsvinkeln 8, da 8 inte ar alltfor stor. 
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Vi later 

{) 
t =-tan-

2 

och 

. {) 2t s=-sin =--
1 +t2 

Fran trigonometrin har vi sambandet 

{) sin{) 
tan-=---

2 1 +cos{) 

Detta leder till att vi fAr en ny konstant, d, sadan att 

1-t2 

d=cosB=--
1 +t2 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Med hanvisning till figur 2.3 sa blir sedan schemat enligt foljande: 

Rotationen blir 

p; =dp; +sp; 

p; = -sp; + dp; 

(20) 

(21) 

De bada ekvationema forenklade Buneman genom att reducera det hela till 

+ ' + 
Px = Px + P/ 

vilket kraver farre multipliceringar an (20) och (21) 

(22) 

(23) 

(24) 
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2.5 Anpassning av Bunemans metod 

Bunemans metod grundar sig pa halva tidsteg, vilket Matlabs for-loopar inte klarar av, 
och av den anledningen ar tidsstegen omgjorda till heltal. 
Ekvationssystemet som kommer att anvandas ar hamtat fran [3] och ser da ut, efter 
heltalsinsattning, enligt 

- n-1 
Px = Px 

- _ n-1 _/).tEn 
Py- Py 2 y 

rn =(1+(p;)2+(p;)z)X 

/).t Bn 
t=---z 

2 rn 
2t 

s=--
1 +t 2 

Allting ar normaliserat, det vill saga 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

t ~ mt;x ~ lex;v ~ vjc;p ~ pjmc;E ~ qEjmmc;B ~ qB/mm. 
Har ar w vinkelfrekvensen och k vagtalet fOr laserpulsen. E-faltets normalisering kan 
fOrklaras pa fOljande vis 

!!__ p = qE cos(mt- lex)=> p = qE sin(mt- lex) och da p ~ _p_ fOljer att 
dt m me 

p qE . ( lex) - =--sm mt- (11) 
mc mcm 

p;-1 och p;-1 begynnelsevarden ar redan bestamda, i vart fall ar bada noll. 

Fran detta kan bade hastighett och lage beraknas, och det enligt foljande 
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v; = p;Jrn 
v; = P;/rn 

samt 

xn = xn-1 + vn 11t 
X 

Yn = Yn-1 +v;/1t 

dar bade xn-1 och yn-1 har begynnelseviirde noll. 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

I och med att vi har liiget kan detta appliceras i formeln for laserpulsen 

(t-x(n-1))2 

En = E0 cos(t- x(n -1))e (16) 

For varje loop forflyttas x en liten striicka och rodfdrskjutningen fran dopplereffekten 
kommer saledes in automatiskt. Att bara studera En innebiir alltsa da hur elektronen 
upplever faltet. 
Den kinetiska energin kan enkelt erhallas genom att anviinda den normaliserade formeln 

(17) 

vilken kommer fran Einsteins formel[3] 

(18) 

Se iiven appendix for koden som anviindes i matlab. 
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3 Resultat och diskussion 

De fern forsta, av de kommande figurema, ar resultatet av simuleringar dar alia 
parametrar ar de samma. Laserpulsen, med J=1,5·1023W/m2, ar fran en titan:safir laser och 
har vaglangden 800 nm. Pulslangden ar pa 5 fs och elektronen befinner sig i vila i origo 
nar den plana, linjarpolariserade elektromagnetiska vagen nar den. Figurema beskriver 
elektronens lage, fart, rorelsemangd samt kinetiska energi. Detta jamfOrs med det 
elektriska fait som elektronen kanner av. Simuleringen skedde med 10 000 tidssteg, och 
va:rje tidssteg var 0.01 fs. 

Figur 3.1 beskriver elektronens lage i y- respektive x-led. Detta, alltsa for en 
laserpulsintensitet pa 1,5·1023 W/m2 • Positionen iy-led ar vad vi kunnat forvanta oss. Den 
negativt laddade elektronen fors i motsatt rikting gentemot E-faltet och foljer vagen tills 
dess att elektronen aterigen befinner sig i vila. Dopplereffekten ar narvarande i bade det 
elektriska faltet och i grafen om elektronens position i y-led. Detta uttrycker sig pa sa satt 
att avstandet mellan toppama blir langre och langre, for att sedan bli kortare och kortare 
nar pulsens topp passerat. 
Det ar dock inte nagon av dessa faktorer som bidrar med dopplereffekten, utan effekten 
kommer pa grund av elektronens lagesforflyttning i x-led. Har sker nagot intressant som 
kan forvana vid fOrsta ogonkastet. Istallet for att ta upp energi fran laserpulsen och 
behalla den, sager elektronen tillbaka den. Elektronen forflyttar sig i x-led pa grund av 
det magnetiska faltet, men da laserpulsen passerat befinner sig elektronen aterigen i vila. 

I laserpulsens forsta halft kommer v x li -kraften vara negativ lika manga ganger som den 
ar positiv, det vills saga hastigheten i y-led kommer att byta tecken om vartannat. Men 
eftersom den forsta delen av pulsen ges av en vaxande funktion sa blir den summerade 
hastigheten positiv. I pulsens andra halft rader motsatta forhallanden, och samma kraft 
kommer att :fa ner den erhallna hastigheten i x-led till noll. Detta kan ocksa inses genom 
att integrera det elektriska faltet med avseende pa tiden. Vid denna integration :fas 
hastigheten, och denna blir noll sett over hela pulsen. 

Figur 3.2 behandlar elektronens hastighet iy- respektive x-led. Elektronens hastighet ar 
som hogst vid E-faltets noder. Men har ar ocksa magnetfaltet som svagast. Sa 
magnetfaltet slar till mellan topp/dal och nod och tvingar elektronen i x-led. Detta, och 
det faktum att elektronen inte kan na lj ushastigheten, medfor att hastigheten i y-led 
klingar av. Den "fOrlorade" hastigheten i y-led overfOrs till x-led vilket vi kan se i Vy(t)
grafen dar toppama ar "avbrutna" och dessutom konkava. Bottnen pa denna konkava yta 
vittnar om en konstant hastighet, vilket beror pa att elektronen inte utsatts for nagot 
magnetfalt har. Derma position ar en nod i laserpulsen. Efter denna botten okar 
hastigheten iy-led pa nytt, med magnetfaltet som broms. 

12 



Y(t) 
0.5,----.,.---~-~--~-----, 

-0.5-10 0 10 20 
t(fs) 

E-falt 
3,----.,.---~--~-~-, 

2 

0 1 
s:: 
.§ 0 
w 
C'" -1 

-2 

-3 -10 0 10 20 
t(fs) 

X(t) 
4,----.,.---~-~--~~ 
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0 10 20 
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t(fs) 

Figur 3.1 De tva oversta graferna beskriver liiget i y-led respektive x-led somfunktion av 
tiden. De tva undre iir det normaliserade elektriska fiiltet sett ur elektronens vilosystem. 
Des sa tva iir likadana och fungerar som refer ens till de ovre. 

Man skulle kunna siiga att Vy/c iir fasfOrskjuten med n / 2 relativt det elektriska faltet 

vilket ocksa iir vad vi bor forviinta oss eftersom - !!:_ cos(t) = sin(t) och hastigheten iir 
dt 

tidsderivatan av liiget. Elektronen foljer det elektriska faltet och :far saledes en liknande 
graf som det negativa elektriska faltet. 

Giillande hastigheten i x-led sa kommer den fran v X B -effekten. Vad vi kan se i grafen 
iir att hastigheten i x-led iir noll vid det elektriska faltets maxima och minima. Vid dessa 
punkter iir ju ocksa det magnetiska faltet som starkast, men eftersom elektronen iindrar 
hastighetsriktning i y-led hiir befinner sig den alltsa sa gott som i vila. Vid E- faltets noder 
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har hastigheten i x-led sina maxima. Detta beror inte pa magnetfaltet, somju ar noll hiir, 
utan denna hastighet ar konstant sen ogonblicket tidigare. For va:rje period som 
hastigheten i y-led genomgar, :fas tva toppar i x-led. Detta pa grund av att magnetfaltet 
slar till tva ganger under varje period, och saledes knuffar fram elektronen tva ganger. 

En annan viktig iakttagelse ar de relativiska hastighetema. Hastighetema i x- ochy-led 
overtraffar ljushastigheten tillsammans. Dessa ar enbart komposanter till den verkliga 
hastigheten, som kan skadas i figur 3.4. 

Vy(t) Vx(t) 
1 1 

rv /V r-' 0.8 
0.5 (\ (\(\ 

oh/ 
0.6 II II 

(.) 

tr 
(.) 

>. x 
> >0.4 

-0.5 0.2 
_j L w If\ h 

0 
-1-10 0 10 20 -10 0 10 20 

t(fs) t(fs) 

E-falt E-falt 
3 

2 

1 

-2 

-3-10 0 10 20 0 10 20 
t(fs) t(fs) 

Figur 3.2. De tva ovre graferna beskriver hastigheten i y- respektive x-led som funktion 
av tid en. Aterigen jiimfors de med det elektriska foltet sa som elektronen kiinner av det. 

Figur 3.3 handlar om elektronens rorelsemangd i y - respektive x-led. Dessa grafer 
paminner en del om grafema for hastigheten, med skillnaden att de inte iir uppat 
begransade av gammafaktom. Rorelsemangden iir en uppat obegransad funktion, medan 
hastigheten ar en uppat begransad funktion i enlighet med relativitetsteorin. Gransen for 
hastigheten iir givetvis c. 
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Figur 3.3. De tva oversta graferna behandlar rorelsemiingden i y- och x-led och jiimfors i 
vanlig ordning med det elektriska foltet. 

Figur 3.4 visar elektronens to tala hastighet samt rorelsemangd, det vill saga den 
summerade hastigheten och rorelsemangden i x- ochy-led. 

Figur 3.5 beskriver elektronens kinetiska energi. Den kinetiska energin ar givetvis som 
hogst dar hastigheten ar som hogst. Just i detta fall uppnar elektronen en kinetisk energi 
motsvarande ungefar 3,5 ganger sin egen viloenergi. Den kinetiska energin ar inte heller 
den uppat begransad. 

Figur 3.1- 3.3 och 3.5 star ocksa sammanstallda i figur 3.8. 
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Figur 3. 4. De ovre graferna beskriver, oavsett riktning, den totala hastigheten samt den 
totala rorelsemiingden. 
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Figur 3. 5. Den ovre grafen visar den kinetiska energin hos elektronen som funktion av 
tid en. 

Samma parametrar har sedan anvants i figur 3.6-3 .9 med undantag fOr intensiteten. 
Vi valjer att studera konsekvensema fOr 4 olika intensiteter, tva i det klassiska omradet, 
samt tva i det relativistiska. Det kan vara intressant att se vad en fordubbling av 
intensiteten medfor ide olika omradena. Figurema har vardera 11 grafer, sammansatta pa 
samma satt. 
De tre grafema i oversta raden beskriver elektronens lage, och forsta grafen behandlar 
laget i y-led som funktion av tiden, den andra behandlar laget i x-led som funktion av 
tiden. Observera att axlama har ar anpassade efter grafens utseende. Det ar de daremot 
inte i den tredje figuren. Bade y- och x-axeln har har samma skala. Detta for att enkelt 
kunna se hur mycket i x-led elektronen forflyttat sig jamfort med i y-led. 
De tre grafema i andra raden behandlar elektronens hastighet. Den forsta beskriver 
hastigheten i y-led som funktion av tiden, den andra hastigheten i x-led som funktion av 
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tiden. Den tredje beskriver hastigheten i y-led som funktion av hastigheten i x-led. Alla 
axlar pa derma rad ar anpassade efter innehallet. 
Graferna pa tredje raden beskriver elektronens rorelsemangd med samma principer som 
hos andra raden, 
Den understa raden beskriver elektronens kinetiska energi som funktion av tiden och det 
elektriska faltet som funktion av tiden sa som elektronen uppfattar det. Det ar viktigt att 
papeka "sa som elektronen uppfattar det", eftersom elektronens hastighet i x-led kommer 
att leda till att elektronen kanner av en rodfOrskjuten laserpuls. 

Figur 3.6 har intensiteten I = 1,5 ·1 010 W/m 2 • Figur 3. 7 har dub belt sa stor intensitet som 

figur 3.6, det vill saga I= 3 ·1010 W/m 2 • Bada kan betraktas klassiskt. 

I det klassiska fallen kan slutsatserna dras att y oc Ji , x oc I och E kin oc I. 

Att y ar proportion ell mot Ji kan visas med Lorentzekvationen i y-led; 

dvy qEY qEY . - = --cos(mt- kx)---+ v = --sm(mt- kx) 
dt m Y mm 

Ytterligare en primitiv funktion pa detta ger oss laget, det vill saga 

y = qE2 cos(mt- kx) och da E oc Ji ~ y oc Ji. 
mm 

Samma sak galler for hastigheten i y-led, eftersom E Y inte berors av integreringen. 

Att x oc I visas pa liknande satt; 

dvx qvyBz -q -qEY . EY q2E: 1 . 
- = ---=- · --sm(mt- kx)-cos(mt- kx) = ---sm(2(mt- kx)) 
dt m m mm c m2ox 2 

q2 E2 1 q2 E2 1 
~ vx =- 2 ~ cos(2(mt- kx)) ~ x =- 2 ; sin(2(mt- kx)) 

mmc4 mmc8 

det vill saga, x oc I . Detta galler ocksa fOr hastigheten v x • 

Den del av den kinetiska energin som beror av rorelsen i x-led ar forsumbar i det 
klassiska fallet. Vi har alltsa 

2 [ J2 2 2 mvY m qEY . q EY . 2 
E kin = - = - -- sm( mt - kx) = -- sm ( mt - kx) 

2 2 mm 2mm2 

vilket betyder att E kin oc I . 
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Figur 3. 6. I = 1,5 ·1 010 W/m 2 . Elektronen beter sig klassiskt. Magnetfiiltets inverkan kan 
visserligen sk&das i X(t) , men observera axlarna! I Y(A) syns tydligt att elektronen i 
princip bara ror sig i y-led. 
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Figur 3. 7. I = 3 ·1 010 W/m 2 • Graferna skiljer sig inte alltfor mycket f d m Figur 3. 6. Det 
intressanta hiir iir att jiimfora de olika amplituderna mel/an figur 3. 6 och denna figur. 

Tidigare har visats att v Y och y ar proportionella mot Ji, samt vx, x och E ~in mot I 

vilket verkar stiimma vid jiimforelse. 
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Vi kommer nu gain i fallen dar intensiteten har relativistisk karaktar. Figur 3.8 har cal013 

ganger sa stor intensitet som de forgaende, 1= 1,5·1023W/m2 och figur 3.9 har dubbla 
denna intensitet, 1=3·1023W/m2 • 
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Figur 3.8. I= 1,5·1 023Wim2• Hiir styr relativiteten. Liigesforjlyttningen i x-led blir 
markant. I Vy(Vx) kan tydligt ses hur hastigheten i y-led viker av pa grund av 
konsekvenser fran relativiteten och magnetfoltet. Detta syns inte i Py(Px), just diirfor att 
rorelsemiingden inte iir uppat begriinsad . 
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Figur 3.9. I=3·1023W/ m2• Intressant att aterigenjiimfora amplituderna medfigur 7. 
Da det giiller liigesgraferna, kan vi aterigen se att positionen i y-led inte iir lin} art 
viixande, medan den tycks vara det i x-led. Hastigheten iir givetvis inte linjiirt viixande i 
nag on riktning. I sa fall skulle ljusfarten passer as! Da det giiller rorelsemiingden sa 
tycks den aterigen vara lin} art vaxande i x-Ied, men fortfarande inte i y -Ied. Aven den 
kinetiska energin tycks vara linjiirt viixande. 
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4 A vslutning 

Det har arbetet har riktat in sig pa det mest grundlaggande inom den elektromagnetiska 
stralningens paverkan pa laddningar och kvar finns manga intressanta omraden att bygga 
vidare pa. Elektromagnetisk straining med annan polarisation ar ett omrade som nog kan 
ge intressanta resultat. 
For till exempel cirkular polarisation kan fOljande implementeras. Det elektriska och det 
magnetiska faltet svanger i y-z-planet och vagen propagerar i x-led. Lorentzuttrycket ges 
da for en elektron av 

d mv (E _ ) 
dt v2 -g=-q +vxB 

1--
c2 

dar 

ex ey ez 

vxB = vx vy vz =vyBiix -vzBiix -vxBiiy +vxByez 

0 BY Bz 

vilket leder till 

Placeras en horisontell z-axeln och en vertikal y-axel pa enhetscirkeln, och genom att lata 
det elektriska faltet riktas i positivt y-led, vid t=x=O, sa kommer det magnetiska faltet att 
riktas i positivt z-led. Anvand vinkeln 8 i detta plan med en borjan vid positiv z-axel. Vi 
vet att resultanten, E, av E z och E Y ar konstant. 

Da kan vi anvanda Pytagoras sats enligt 

Dar EY = EcosB och Ez = EsinB 

Detta leder da till att 
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Med samma resonemang kan sedan det magnetiska faltets komponenter plockas ut. 

Vinkeln 8 kommer fortsattningsvis att ha betydelsen wt-kx, eventuellt da med en 
fasfdrskjutning som villkor for begynnelsevardet. Att overfora detta till Bunemans metod 
skulle kunna vara intressant. 

I takt med att tekniken ger oss allt starkare lasrar kan detta komma att bli en allvarlig 
konkurrent till de stora och dyra partikelacceleratorerna, i vartfall inom experiment som 
inte kraver alltfor stora energier. Detta omrade har en potentiell framtid. 

Idag sker mycket av denna forskning i plasmor, dar aven hansyn maste tas till manga 
olika laddningars interna vaxelverkan. Simuleringar i plasmor maste alltsa innehalla 
statistiska berakningar och kan ge upphov till avancerade berakningar. 

Hur laddningar paverkas av sfarisk vagutbredning ar ett omrade jag sjalv skulle firma 
mycket intressant, dels for att det beskriver naturen pa basta satt, men ocksa fOr att det ar 
anvandbart inom manga tekniska sammanhang, som till exempel kommunikation via 
radio. Straining fran nagot som kan betraktas som en punktkalla, utbreder sig alltid 
sfariskt. Exempelvis en elektron eller en avlagsen antenn. 

24 



Appendix 

Kaden som anviindes till simuleringen i Matlab hade foljande utseende; 

1=1.5*10"23 
T=5 *1 0 " -15 
L=800*10"-9 
e=8.854188*10"- 12 
C=299792458 
q=1.6 02177*1 0"-19 
m=9.1093897*10"-31 
k=2*pi/L 
W=2*pi*c/L 
EO =sqrt(2 *I /(e*c))*q/(m*w* c) 
D=T*w/500; 

%intensiteten, W/m"2 
%laserpulsens varaktighet, s 
%vaglangden, m 
%kapacitansen i vakuum 
%ljushastigheten i vakuum 
%elementarladdningen 
%elektronens massa, kg 
%vagtalet 
%vinkelfrekvensen 
%E-faltet i pulsen, normaliserat. 
%tidsteget, normerat 

r=(]; V=(]; f=(]; h =(]; i=(]; j=(]; 1=(]; 0=(]; p=(]; Z=( ]; 

X(1)=0; 
Y(1) =0; 
Px(1)=0; 
Py ( 1 ) =0; 

for n =2 :10002; 
t=( T* (n-2)/5 00-5*T) *w; 

%begynnelselage i x-led 
%begynnelselage i y-led 
%begynnelserorelsemangden i x-led 
%begynnelserorelsemangden i y-led 

%normalisering, intervall mellan 
- 5T och 15T 

E (n)=EO*cos(t-X (n-1 )) *exp(- (t-X (n-1))"2/(T*w) "2 ) ; %Laserpulsen 

pmx (n)=Px(n-1 ) ; 
pmy (n) =Py(n-1) +D/2*E(n) ; 

g(n)=(1+pmx(n) . "2 +pmy(n) . "2) ." (1/2); 
U=D/2 *E (n) . /g(n) ; 

ptx=pmx(n)+pmy(n) . *u ; 
ppy=pmy(n)-ptx. *s; 
ppx=ptx+ppy . *u; 

Px(n ) =ppx; 
Py (n ) =ppy+D/2*E (n); 

vx (n )=Px(n) . /(g(n) ) ; 
vy(n) =Py(n) . /(g(n)); 

X(n ) =X(n-l)+vx (n) *D ; 
Y(n ) =Y (n-1)+vy(n)*D; 

%Buneman pusher 

%eg t, men redan 
upptagen 

%Rorelsemangd i x-led 
%Rorelsemangd i y-led 

%hastighet i x-led 
%hastighet i y - led 

%lage i x-led 
%lage i y-led 
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Ek=g(n)- 1; 

r= [r t *10A15/w); 
v= [v Y(n)* 1 0A6/k) ; 
f= [f X (n) *10A6/k) ; 
h= [h vy(n) ) ; 
i= [ i vx(n) ) ; 
j = [ j Py ( n) l ; 
1 = [ 1 Px ( n) l ; 
o = [o E (n) J ; 
p= [p Ek); 

end 

[ r; v) 1 

%Kinetisk energi, normaliserad 

subplot(4 , 3 , 1) ; plot(r , v) ; axi s ( 1 square 1 ); axis ( [ -30 60 -3 3) ) ; 
title ( 1 Y(t) 1 ); xlabel ( 1 t (fs) 1 ); ylabel ( 1 J1ID 1 ); 

subplot(4 , 3 , 2) ; plot(r,f) ; axis ( 1 square 1 ); axis ( [- 30 60 0 3 0 ) ) ; 
tit l e ( 1 X(t) 1 ); xlabel ( 1 t (fs) 1 ); y l abel ( 1 J1ID 1 ); 

subplot(4 , 3 , 3); plot(f , v); axis ( 1 square 1 ) ; axis ( [O 30 -3 3) ) ; 
ti t l e ( 1 Y(X) 1 ); xlabel ( 1 X(J1m) 1 ); y l abel ( 1 Y(J1m) 1 ) ; 

subplot (4 , 3 , 4) ; plot( r, h) ; axis( 1 s quare 1 ) ; axis ( [ -30 60 - 1 1 ) ) ; 
t it l e ( 1 Vy(t) 1 ); xlabel ( 1 t ( f s) 1 ) ; ylabel ( 1 Vy/c 1 ) ; 

subplot(4 , 3 , 5) ; plot(r , i) ; axi s ( 1 squar e 1 ) ; axis ( [-30 60 -0.1 1 ) ) ; 
tit l e( 'Vx(t)' ) ; xlabel( 1 t(fs) 1 ) ; ylabel( 1 Vx/c 1 ) ; 

subplot(4 , 3 , 6); plot (i , h); axis ( 1 square 1 ); axis ( [- 0.1 1 - 1 1) ) ; 
title( 1 Vy(Vx) 1 ); xlabel( 1 Vx/c' ) ; ylabel( 1 Vy/ c ' ); 
subplot(4 , 3 , 7 ) ; plot (r , j) ; axis ( 1 square 1 ); axi s ( [ - 30 60 - 3 3) ) ; 
t i tle( 1 Py(t)' ) ; xlabe l ( 1 t(fs) 1 ); ylabe l ( 1 Py(mc ) 1 ) ; 

subplot(4 , 3 , 8) ; p l ot(r ,l ) ; axis ( 1 square 1 ) ; axis ( [ -30 60 -0 . 2 4 ) ) ; 
title ( 1 Px(t) ' ) ; xlabel ( 1 t (fs) 1 ) ; ylabe l ( 1 Px (mc) 1 ); 

subplot(4 , 3 , 9); plot( l, j); axis ( 1 square 1 ); axis ( [- 0.2 4 -3 3 ) ) ; 
title( 1 Py(Px) 1 ) ; xlabel( 1 Px(mc ) 1 ); ylabel ( 1 Py(mc) 1 ); 

subplot(4 , 3 , 10) ; plot(r , o); axis ( 1 square 1 ) ; a x i s([-30 60 -3 3)); 
title( 1 E-falt 1 ); xlabel( 1 t(fs) 1 ) ; ylabe l ( 'E 1 ) ; 

subpl ot(4 , 3 , 11) ; plot(r , p); axis ( 1 square 1 ); axis( [-30 60 -0 . 2 4 ) ) ; 
t i tle( 1 Ekin 1 ) ; xlabel( 1 t(fs) 1 ) ; ylabel( 1 E(mcA2 ) 1 ); 
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