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RESUMO

Do estudo da emissão espontânea para um plano de átomos

excitados, descritos pelo modelo do átomo de dois niveis, na tran

sição ~1=1, ~rn=1e usando-se a aproximação semiclássica da radia

çao - ambos discutidos no texto - faz-se algumas generalizações .

Investiga-se a taxa de radiação de um plano infinito de átomos ex

citados, na transição ~1=1, ~m=O. Constata-se um limite divisório

de soluções regulado pelo acoplamento campo-matéria. Simula-se o

efeito do tamanho do emissor (até então de espessura desprezível),

usando-se dois planos infinitos de átomos paralelos, separados

por uma distância finita. Estabelece-se o conjunto de equaçoes au

to-consistentes da interação da energia radiante com a matéria

no caso geral, quando ~1=1, ~m=1. Discutem-se ainda duas situa

çoes extremas:

a) Os planos coincidem e

b) estão infinitamente afastados.

Quando o acoplamento campo-matéria é fraco, investiga 

se, em alguns casos, com auxílio de computação, a influência da

separação dos planos, da diferença de fase dos dipolos elétricos

e das energias iniciais de cada plano no comportamento da

sao.

emis-



ABSTRACT

Some generalizations are made onthe spontaneous emission

by a plane of excited atoms, described by two leveI atom-model, in

the ~1=1, ~m=1, transition and using the semiclassical radiation

approximation - both discussed in the text.lnitially,the radiation

rate of an infinite plane of excited atoms is investigated, using

~1=O, ~m=O, transition. It is shown that we can observe a limit

solution depending on the coupling hetween field ànd matter. We

simulate the effect of the emitter thickness,heretofore neglected,

by using two infinite parallel planes of atoms, separated by a

finite distance. Theauto-consistent set of eguation for the

interaction between the radiant energy and matter was established,

in the general case, when 61=1, 6m=1. Westill discussed two

extreme situations:

a) the planes are coincident and

b) they are infinitely separated.

We investigate, in some cases, by means of a computer ,

the influence of plane separation, the phase ~difference between

electric dipoles and lnicial.energy·ofeach plane in the spontaneous

emission behaviour when the field-matter coupling is weak.
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1.

CAPíTULO I

INTRODUÇÃO

o presente trabalho de tese pretende utilizar a aproxima

çao semiclássica no estudo da emissão espontânea de e~ergia radian

te em algumas situações de particular interesse.

De inicio faremos algumas considerações de ordem geral.

Assim, começamos ressaltando que o fenômeno físico da emissão ou

absorção de energia por um meio material é, em essência, um pro

blema de interação entre a radiação (ondas eletromagnéticas) e a

matéria (átomos). Contudo, a descrição fisica deste problema num

caso geral, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitati

vo, e bastante complicada. Podemos citar, como um exemplo, o estu

do da emissão coletiva de átomos, que envolve não só a análise da

radiação produzida pelo meio, mas também a modificação que esta

mesma produz no meio emissor.

Seguindo esta linha de raciocínio, as dificuldades exis

tentes nesta descrição residem basicamente nos seguintes fatos: (1)

ü) a matéria é composta de muitos átomos; b) os átomos possuem mu}

tos níveis de energia (mesmo o mais simples deles: o átomo de hi

drogênio) e finalmente; c) a Teoria Quântica dos Campos, que rege

o tratamento destes problemas, dá origem a equações matemáticas de

difícil solução.

Frente a estas complicações - algumas de natureza intrí~

seca do problema e outras dependentes da formulação ora existente

- o que normalmente se tem feito é adotar um modelo físico que co~

tenha hipóteses simplificadoras. Tal modelo, aplicado a situações

determinadas a priori, permite aproximações que facilitam a análi

se qualitativa assim como os cálculos matemáticos.

Um trabalho clássico e de relevãncia no assunto, que me

rece ser destacado, é o estudo do fenômeno da emissão coletiva de
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energia de um conjunto de átomos emissores (gás radiante) realiza

do por Dicke(2) em 1954. Neste trabalho, fazendo uso da teoria da

perturbação em 1~ ordem, Dicke discute a interação entre um siste-

ma de átomos de dois níveis e o campo eletromagnético quantizado .

Conseguiu calcular a taxa de emissão dos átomos na situação em que

a dimensão de confinamento do gás é pequena comparada com o compri

mento de onda da radiação emitida. Além disso, associou ao sistema

um novo numero quãntico chamado "número de cooperação" que possui

uma analogia estreita com a descrição clássica da relação de fase

dos dipolos oscilantes.

Outros tratamentos mais recentes, embora não-perturbati-

vos têm sido adotados, onde basicamente se faz urna integração apro

ximada das equações de campo (lineares) e posterior substituição

dos resultados nas equações da matéria (não lineares).

Nesta tese adotaremos o tratamento chamado de aproxima-

çao semiclássica da interação da radiação com a matéria onde utili

zaremos de inicio as equações de Maxwell (descrição clássica) para

descrever o campo e a equaçdo de Schr~dinger (descrição quãntica )

para descrever o meio material.

Segue, sinteticamente, um relato desta aproximação:

aI) a matéria é descrita pela equação de Schrõdinger no modelo do

átomo de dois niveis. Isto é, seus átomos são iguais, distin-

guiveis e possuem somente dois niveis de energia: o fundamen-

tal e o exci~ado;

b') do ponto de vista eletromagnético, as equações de Maxwell des-

crevem o campo na presença da polarização macroscópica, a qual

representa a existência do meio material;

cl) a propagação do campo é unicamente unidimensional;

dI) a única interação presente entre os átomos é realizada

campo eletromagnético;

pelo

e') a interação dos átomos do meio material com o campo obedece a

L;c.'\ i~!::::;,\Q C\RLOS. USP



aproximação de dipolo elétrico. Ou seja, o campo externo atuan

te praticamente não varia num diâmetro atômico (ou equivalent~

mente: é uniforme do ponto de vista da interação).

A primeira vista, a aproximação semiclássica da radiação

que acabamos de enunciar, apresenta simplificações por demais exa-

geradas. No entanto, isto em geral não é verdade, pois tem sido u-

tilizada com relativo sucesso na interpretação e previsão de resul

tados experimentais.

Evidentemente, como todo modelo, este que estamos utili-

zando também possui limitações, pois contém hipóteses pré-determi-

nadas. Conseqüentemente, o modelo adotado nesta tese, possui pon-

tos favoráveis e desfavoráveis.

Desfavoravelmente, podemos citar os seguintes:

1) a emissão espontânea (emissão que ocorre sem influência do cam-

po de radiação externo) cede lugar à emissão induzida, isto e,

o campo que atua num átomo é gerado pelos outros átomos;

2) devido ao estado excitado possuir momento de dipolo nulo (Sime-

tria de Carga) aparecerá o fenômeno do "equL ibrio instável" ,ou

seja, a emissão espontânea a partir de um estado totalmente ex-

citado não tem início, pois não é "disparada" pelo

não ser este quantizado;

campo por

3) também aparecerão dificuldades em definir as "fontes" das equa-

çôes de Maxwell, utilizadas para relacionar as grandezas macro~

cópicas e locais, supondo unicamente a interação eletroffiúgnéti-

ca. Isto exige hipóteses drásticas. :t; o caso, no capitulo II,da

obtenção das equações do campo quando supomos a existência de

efeito cooperativo máximo dos átomos(3) no cálculo da polariza-

çao macroscópica total.

Embora os itens acima constituam "defeitos" ÍI1trínsecosr

do modelo, vamos con~Jrná-los razoavelrnen~e bem no decorrer da te-

'. l.:

!.....L-=~
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se. No caso do item 2, podemos tornar a energia inicial infinitesi

malmente abaixo do estado excitado. Por outro lado,o item 1 só po~

sui validade no inicio do processo, pois é sabido dos resultados

de Dicke(3) que a emissão induzida para sistemas com muitos átomo~

toma conta do processo depois de um tempo muito menor que o tempo

de emissão do sistema.

o uso de 2 níveis é favorecido pelos fatores seguintes:

1 ') Uma radiação monocromática de freqfiência Wo provoca transições,

principalmente quando dois níveis de energia a e b satisfazem

a conctiçio de ~ohr, ou seJa,

2') No caso de um nível degenerado, há ainda possibilidade de sele

cionar somente as transições que nos interessam através da

"sintonização" da freq1iência e da polarização do campo ei

3') Na aproximação de dipolo elétrico as regras de seleção restrin

gem as transições permitidas.

Nesta oportunidade, em que estamos fazendo considerações

a respeito do modelo adotado nesta tese, convém complementar - pa

ra evitar avaliações equivocadas - que os avanços conseguidos no

campo da 6ptica não-linear (que estuda os efeitos não lineares que

ocorrem na interação entre a radiação e a matéria), não se devem

exclusivamente ã criação de modelos teóricos simplificadores, mas

também a avanços no campc experimental, onde a construção do laser

é um exemplo oportuno. Este, sem dúvida, porporcionou um grande im

pulso no desenvolvimen~o da óptica, possibilitando a obtenção de

novas técnicas de detecção, dando condições de medir silJi:ilsponco

intensos ou de curta duração. Do mesmo modo, foi possível gerar si

nais quase instantâneos de alta intensidade, como o pulso de um Ia

ser de alta potência. A observação e explicação dos fenômenos do
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eco dos fotons e da transparência auto-induzida(3) é um exemplo do

avanço teórico-experimental neste campo.

Voltando novamente ao problema do tratamento semiclássi-

co da interação da radiação com a matéria, podemos certamente afir

mar que este contribuiu bastante para simplificar o estudo da emis

sao de energia. Entretanto, não foi o suficiente, pois muitas difi

culdades permanecem.

Mesmo nos tratamentos mais atuais, embora muitas vezes

se consiga chegar a um sistema de equações não lineares .auto-oon-

sistentes, este nem sempre possui método analitico de solução co-

nhecido. Assim, a resolução do problema da emissão espontânea de

um sistema de átomos continua complexa e mesmo impossivel no caso

mais geral. Resultados alentadores normalmente só são conseguidos

em situações bastante particulares.

Para citar apenas um caso de nosso interesse, em que se

obteve resultados satisfatórios, numa situação particular, basta

ver o estudo da emissâo espontânea para um plano infinito de áto

mos na transição ~~. = 1, ~m = 1 que da Costa & Munguia(4) realiza-

ram utilizando o modelo e equações contidas no capitulo 11

tese.

desta

Os autores conseguiram encontrar soluções exatas, inde-

pendentemente da densidade do sistema, embora sujeitas a

restrições a prior i (relativas ao campo não quantizado).

certas

Reobtiveram, como Dicke, uma dependência tempor.al para a

taxa de emissão, da forma secante hiperbólica ao quadrado para a

interação (campo-matéria) fraca e grande comprimento de ondà da radia-

çao e muito maior que a região onde os átomos estão confinados.

Dando prosseguimento à descrição sucinta do ~onteúdo de

cada capitulo desta tese, pode ser observado que contribuímos no

capitulo 111 com a generalização imediata do tr.abalho de da Costa

& Munguia, estudando a transição ~t = 1, ~m = O (5).0 ;studO des-

ta transição trouxe resultados interessantes, que diferem substan-
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cialmente das soluções 6 Q, = 1, 6m = 1.

o sistema de equações auto-consistentes que descreve a

interação entre o campo e a matéria não possui solução analítica

em termos de funções simples, como antes ( 62 = 1, 6m = 1). Foi ne

cessário apelar para a resolução numérica computacional.

No caso de campos fracos, que originam interações fracas

entre a matéria e o campo quando comparadas com a energia de liga-

ção atômica (nwo~ conseguimos fazer, com relativo sucesso, previ

sões sobre as soluções. Finalmente, observamos por ora, que o que

nos 'mais chamou a atenção, no capítulo 111, foi o aparecimento de

um limite divisório de soluções, regulado pela intensidade do aco-

plamento entre o campo e a matéria.

Após isto, resolvemos fazer outra generalização até en-

tão nãoinvestigada: o estudo da influência do tamanho' do emissor

(até o momento considerado como um plano de espessura desprezívell.

(*) Tentando fazer esta investigação nos deparamos com uma dificul

dade já prevista anteriormente: a emissão originada em um ponto é

influenciada pelo comportamento passado de outros pontos do pró-

prio sistema. Para diminuir 'estas complicações, seguimos o caminho

que imaginamos ser o mais simples a partir do conhecimento da solu

çao do problema de um plano: considerar dois planos separados por

uma distância finita, no vácuo (tentamos com isto simular efeitos

de largura interna). Este problema ainda permite o limite que foi

investigado no capitulo IV (o outro extremo possível consiste na

superposição dos dois planos tratados no capítulo VI). Consiste em

afastar os dois planos de tal modo que a emissão seja independente

do campo externo. ~ como se os planos estivessem infinitamente se-

parados. Isto na prática ocorrerá quando a separaçao
, 

entre eles for

(*) Uma outra possibiZidade de estudo aventada _inieiat-.
mente foi a andZise da emis~5o de um sistema de dtomos com um nl
veZ degenerado. No entanto, uma primeira abordagem deste caso ~~i
recentemente reaZizada e pode ser vista em (1).
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muito maior que a largura do pulso da emissãc .

Levando em conta a validade desta hipótese, conseguimos

determinar as equações de movimento do sistema e es:...udarcom o au

xilio do computador, a taxa de emissão de cada plano e conseq~en-

temente definir e calcular seus coeficientes de reflexão e trans-

missão em cada incidênc~a .

Tanto no capítulo IV como no V, utilizamos
. -

a translçao

6~ = 1, ~m = 1, devido a maior simplicidade intrinseca de suas e-

quaçoes.

Nosso próximo passo, foi estudar no capítulo V, o pro-

blema dos dois planos propriamente dito, num caso genérico. Procu

ramos pelo sistema de equações que governam a matéria e o campo ,

assim come a lei que expressa a conservação da energia do sistema

As equações resultantes em número de oito, que descre-

vem a evolução temporal do sistema, conforme era de se esperar,e~

volvem efeitos de retardo que trazem consigo complexidades matem~

ticas analiticamente insolúveis. Também não as resolvemos numeri-

camente, através do computador, no caso mais geral. No entanto,p~

ra prosseguimento do estudo, passamos ao caso de acoplamento fra-

co entre a ratéria e o campo, donde nos foi possível calcular nu-

mericamente, numa certa ordem de aproximação, a taxa de emissão,

a variação temporal da fase entre os dipolos dos dois planos, o

campo elétrico, etc.

Reservamos o capítulo 'I para a realização da anãlise

numérica envolvida no capitulo V em alguns casos de particular in

teresse, possibilitando-nos fazer alguns comentãrios gerais. A se

guir, fornecemos ~ma explicação resumida do conteúdo de cada caní

tulo.

No capitulo lI, utilizando a aproximação se.micl'::s.3ica

da radiação, obtivemos o sistema de equações auto-conSis~entesque

descrevem a interaç2) entre o campo e a matéria, no caso

r=

de um
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plano infinito de átomos.

No capitulo 111, aplicamos as equações obtidas em II,no

estudo da emissão espontânea para a transição ~~ = 1, ~m = o.

No início do capítulo IV fizemos um apanhado geral das

principais equações e conclusões do estudo da enissão espontânec

para um plano infinito de átomos, na transição ~m = 1. A partir

daí, analisamos o problema de interação quando os campos são fra-

cos em 2 planos iguais e "infinitamente separados".

No capítulo v, estudamos a emissão espontânea para dois

planos no caso genérico.

No capítulo VI, parte final, podem ~ser vistas algumas

figuras procedentes da análise numérica do capítulo v, que julga-

mos convenientes, assim corno alguns comentários de ordem geral.
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CAPITULO 11

DEDUçAO ABREVIADA DAS EQUAÇOES DA MATÉRIA

E DO CAMPO, NA APROXIMAÇÃO SEMICLÃSSICA

Conforme foi discutido na Introdução, utilizaremos neste

capítulo a equação de Schrõdinger aplicada ao modelo do átomo de

dois níveis para descrever a matéria; assim como as equações de

Maxwell para descrever o campo eletromagnético. Isto nos fornecerá

um sistema de equações auto-consistentes que vai nos permitir uma

análise da interação entre o campo e a matéria. Esta análise sera

nosso objeto de estudo dos próximos capitulos.

2.1 OBTENÇÃO DAS EQUAÇOES DA MAT~R1A

Consideremos une átomo consti tuido de dois estados de e

nergia: um fundamental e outro excitado.

Vamos descrever sua função de onda ~ (t) corno combinação

das funções de onda ~a e ~b (norrnalizadas ã unidade) de seus dois

estados estacionários, de energias respectivamente iguais a

2
e -1í.wo+

2

(11-1)

A hamiltoniana H deste átomo, na aproximação de dipolo e

létrico, se escreve como

-7- -7-

P . E (11-2) .

onde H é a harniltoniana não perturbada; como

(11-3)
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P é o operador de dipolo elétrico e É é o campo elétrico que atua

sobre o átomo.

Recorrendo-se agora à equação de Schrôdinger

(11-4)

vamos obter um sistema de equações de movimento em termos de a(t)

e b(t). Para, obter uma expressão mais simples, admitiremos que a

origem do sistema de coordenadas encontra-se no centro do átomo e

que este possui um potencial com simetria esférica (potencial cen-

traI). Assim, o valor médio do dipolo elétrico nos dois estados es

tacionários é nulo:

( ,t ,a
L: -r, r. d> )1 1 'a

L: -r
= (<Pb' i ri <Pb) = O , (11-5)

-r
onde r, é o vetor posição do i9 elétron do átomo.1

Usando a ortogonalidade de <P e <Pbda maneira convencioa "

nal (veja referência 7) obtemos:

da
dt

= iwoa _
2

(11-6)

db
dt =

iwob

2
(11-7)

É possível simplificar este sistema de equações de qua-

tro incógnitas (a e b são variáveis complexas) usando as três fun-

ções reais r , r e rx 1 Z

(* ) introduz idas por Feynman, \TernOl •. e

(*) Como veremos no decorrer do capituLo,
tão associadas a grandezas fisicas reLevantes.

r , rx y
e r es

z
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Hellwarth(6) : *

*
r = <o > = (~, o ~) = abo + ba x x x

*

*
r = <o > = (~, o ~) = i (ba - ab ) e-+(11-8 )

Y Y Y

*

*
r = <o > = (~ o W)

= bb- aaz z ' z

onde o , o e a são as matrizes de spin de Pauli e * significa
X y Z

complexo conjugado:

o = (O 1)x 1 O
o = (O -i
Y i O)

e o
z

(* )

De (11-8) podemos escrever (11-6) e (11-7)

mais compacta:

-+
dr -+

dt = w /I. -;

numa forma

(11-9 )

-+ -+
onde r e w possuem respectivamente as componentes (r , r , r) e

x y z

(wv' w ,w),comoÚ
yz

2

(<Pa'
RI<Pb) ,w = - R

x 1'1
e

2

(<Pa'
RI <Pb)

w = - I e
y 1'1

m

w

= Wo
.

Z

(11-10)

(11-11)

(11-12)

(*) Veja que podemos descrever o operador Ho definido em
(II-3) na forma matricial adotando a notação vetorial:

_ O ( _ b (t) _ 1íwo 1 O _- (1)' l/J, t) - (a (t)) e H o - -2- (O - 1) -

o valor midio de Ho pode ser calculado com o aux{l~o de (II-B);

_ ( ,") _ ti w o<Ho> - l/J, Ho~ - -2- rz'

Observe que r é proporcional ao valor médio da energia nao perturz -
bada.
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Através das transÍormações(11-8)conseguimos reduzira

equação de Schr8dinger

(11-4) a uma equação análoga à da velocida-

de de um corpo em rotação n2 forma clássica, onde a velocidade an-
~

gular w em (11-9) depende do campo elétrico. É fácil notar,como

conseqüência direta de (11-9), que a conservação da probabilidade

se escreve aqora como r2 = r 2 + r 2
- X Y

+r2=1
Z ' pois

~r .
-r

dr
dt = o e, de (11-8), que

resultado este que nos será útil em cálc~los futuros.

(11-13)

Para finalizar esta seção, calculemos os elementos de ma

triz (11-10) e (11-11). Devemos lembrar, para este fim, que o esta

do fundamental ~a é um estado s (potencial central) enquanto que

~b deve ter momento angular ~ = 1 (consequênc_a das regras de sele

ção na aproximação de dipolo elétrico (referência 7». Logo existem

duas possibilidades para o valor m (em unidades de~) da projeção,

numa direção fixa, do momento angular do estado ~b: m = : 1 ou

m = O. Assim, podemos escrever ~a e ~b em termos de funções de on-

da do tipo hidrogênio

(V. referência 7):

(funções radiais e harmõnicc s esféricos)

~ = O, fi = O (11-14)

e

R21 (r) cos e Q,=1, m=O

~b =

+

1

IL

1

IL

(r) sen e

R21 (r) sen e

ei~

-i<1>e .

Q, = 1,

Q, = 1,

m = 1

m = -1

(r:.::-15)

De (11-14) e (11-15) obtemos as representaç6es matrici-

ais das componentes do operador de dipolo elétrico ~:



- ~ p °x - p °
- y

e

p == Oz para m = - 1
(* )
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(11-16)

= O = O p
- z

=-/2 D °
- x para m = O (II-17)

onde p = -4ne toe3/2 o

R21 RIO r3 dr. Cem a ajuda de (II-16) e

(11-17) podemos calcular os elementos de matriz contidos em

(11-10) e (11-11), o que nos fornece

W x Ex W

Y

e

E
Y

para rn - :: 1 (11-18)

W x E
z W

Y
== O para rn == O. (11-19)

Finalmente, a partir de (11-9), obtemos as equaçoes que

descrevem o meio material

E
Y

r
z

l::Y + 2:1 +
(11-20)== wor - ~~. Er m == - 1

at x -n
xz

arz

~(+ rE+ rE )== at 1\
xy yx

(*) Note que, com o auxilio de (II-8J, <p> ~ : v r e
<p> = p r . Logo r e r estão associadas à média das componentes
do momentg do dipoio. Y

·8'!1!1 T.-,. .... ,:~:~-"'-·;···'·'-'-:-::.·~tll ,~';'''-~,''~'~~Ib.,O.t',A ",0 lio:I",TO: ,... ::.(,'.:,1'1,('-\ D,: ,,,v \."'.:,,
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e

r ~rx =

at

j

- wor
y

lZ:EJ r
z Z

rn = O (11-21 )

= + ~

11
12 Ez

r
y

2.2 OBTENÇÃO DAS EQUAÇOES DO CAMPO

Vamos supor aqui, que a polarização macroscópica

-+ -+ - - -+ (-+P(r,t) e a unica fonte do campo E r,t).

Supomos ainda que o efeito cooperativo (2) dos dipolos é

máximo (i.e: todos os átomos num mesmo ponto possuem a mesma fun-

çao de onda) de modo que

-+ -+

P = n <p> (11-22)

onde <p> é o valor médio do dipolú elétrico de um único átomo e n

e o numero de átomos de dois niveis por unidade de volume.

Lembrando (11-8), (11-16) e (11-17) a equação (11-22) se

escreve como:

-+

(~r X + r y)P = np x y

e -+

/2 n p,rx z
P = -

.1-

m = ..:. 1

m = O

(11-23)

(11-24)

Escrita a polarização em termos de r e r , ---remosx y

as equaçoes de Maxwell, com a intenção de enc ,trara equação de
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propagaçao espaço-temporal do campo:

~ ~ - - ..>.- -+ -+
com B = H (meio nao magnetico) e D = E + 4nP.

É possivel,
,. ~

atraves de opeLlçoes vetoriais elementares

escrever, de (II-25), que

e, (11-26)

de (11-23) e (11-24), concluir que

r""

: 2 2

j (\7 2 __ 1 3_) E = ~ 4n n _3_ r
c2 at2 x c2 p 3t2 x

+
m = - 1 (11-27)l 1 32 4n 32

(V2 - - --) E = + - n p -- r
c2 3t2 y c2 3t2 Y

e

1 ,,2 4n a2
(V2 - -2 _0_) E = - ~ n p v'2 -,-2 r _ fi = ° (11- 28 )

C at2 z c ot x

As equações (11-27) e (11-28), juntamente com (11-20) e

(I1-21) consti"uem um sistema auto-consistente que descreve a inte

ração entre a energia radiante e a matéria, na apcoximação semi-

clássica. No entanto, devido à complexidade destas equações e pra-

ticamente impossível resolvé-las num caso geral. Por isso, a par-

tir de agora estudaremos a equação (11-26) num caso particular de

nosso interesse (v. referência 8): um plano infinito de átomos 10-

calizados em z = 0, interagindo com um campo de radiação

propaga no vacuo na direção z, como indj-a a figura (1):

que se



z<o z=o Z >0

z
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-Figura (1): Emissão e absorção de radiação por um plano

material (z = O), mostrando os campos incidentes e re

fletidos onde convencionamos que d, e, I, R, significam

respectivamente direita, esquerda, incidente e refleti
do.

~
Procuremos obter o campo E a partir das condições de

contorno e propagação no vácuo existentes no problema.

No caso em estudo (figura 1) temos

n (x, y, z) = o o (z) (11-29)

onde o é o número de átomos por unidade de área do plano eo(z) a

"função" delta unidimencional.

Com (11-29) a equação de propagação (11-27) fica:

1 L) E(z,t)
ât2

~ -

.< p(o,t» (11-30)

~
onde E (z,t) = E (z,t) x + E (z,t) y

x Y

Observando a figura (1), onde convencionamos chêLiar por

d, e, I, R respectivamente direita, esquerda, incidente e refleti-

do, podemos escrever o campo elétrico dos dois lados do plano na foma.



-+d -+d -+d
E (z,t) = ER (z - ct) + EI (z + ct)

±e -+e -+e
;~ (z,t) = EI (z - ct) + ER (z + ct)

para z > O

para z < O ;

17.

(11-31)

(11-32)

e, da continuidade da componente tangencial do campo eletromagnéti

co em z = O, obtemos que,

-+d -+e,; (o, t) = E (o, t) =
-+
E(t) (11-33)

nde E(t) é o campo local (campo "sentido" pelos átomos do plano).

Integrando agora a equação (11-30) em z,dez = - e:az = e:,

e fazendo, a posteriori, e:-+ O ficamos com

[JL Êd _ JL Êe] =
az az z = O

4TIO _d2 -+
--Z --- < P (o t»c dt2 '

(11-34 )

que, com a ajuda de (11-31) e (11-32), se escreve como

a +d -+d -
az [ ER (z-ct) + EI .(z+ct)] I~=o

= 4no d2 -+

c2 dt2 < p(o,t» .

Escrevendo em termos das derivadas em relação a t vem

1 a -+d -+d -+e -+e
c at {- ER (o,t) + EI (o,t) - [- EI (o,t) + ER (o,t)]} =

-(11-35)

= 4no ~ < p (o,t» • (11-36)
c2 dt2

•

Integrando (11-36) em relação ao tempo, chegamos à igualdadE>

-+e- -+e 4TI d -+ I'
(o,t) + EI (o,t) - ER (o,t)=c- dt < p(o,t»,(II-37)
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onde anulamos a constante de integração de modo que o estado funda

mental (onde <p> = O) fosse compatível com a ausência de campos ex

ternos.

Podemos ainda eliminar o campo refletido utilizando (II-

33) e reescrever (II-37) em função unicamente dos campos inciden-

tes

+e +d Ê
.EI (o,t) + EI (o,t) - (t) =

2no d +
cdt<P (o,t» (II-38)

Interessa.,..nosestudar uma situação mais simples

+e +d
EI (o,t) + EI (o,t) = O

em que

(II-39)

que e o caso da emissão espontânea, o que leva (II-38) a ficar es-

crita como

+
E(t) =

2no d +C dt < p (o,t» (II-40)

A equação (II-40) constitui junto com (II-20) e (II-21)

o principal resultado dos quais faremos uso nos nossos estudos.

No próximo capítulo estudaremos para efeito de aplicaçã~

as equações (II-21) e (II-40) num caso particular de emissão espon

tânea em que a transição obedece à regra ~m = 0(5).

,

"
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CAPíTULO 111

APROXIMAÇAO SEMICLAsSICA PARA A

EMISSÂO ESPONTÂNEA NA TRANSIÇÂO nrn = O

Na transição 6m = O só existe polarização na direção z ,

Corno pode ser observado de (11-24). Portanto, neste caso, para a-

proveitar melhor expressões anteriores, consideremos o plano infi-

r to de átomos excitados da figura (1) localizados em y = O conten

portanto o eixo z. O campo externo está então polarizado na di-

reção do eixo z e se propaga na direção y, isto é,E = E = O e E = E .x y z

Passemos a estudar, a partir de agora, o sistema de equa

çoes auto-consistentes dado por (11-21) e (11-40).

Utilizando (11-17) podemos obter

- wor
y

~ = wor - ~
12 E rz

(111-1)

at x

-fi

arz _ ~

12 E rat - y11

Vamos simplificar (111-1) eliminando o campo E.

Para isto, deduzimos facilmente de (111-1) que

r =
y

'~.""""".-""'''''",,,,,;,,,,,, '-'.'.".' ','_'·:"~.1"::''''-;--··.C'~'';",.· ••• .•..__~.,

BiBLIOTECA De) :. _ , __ l.;, L C~:;.\\C\ [;[ S',:) CARLOS ' '

i •'~:: A. ~~';:"'-~-~,':-"-;";_.,'-,:~'., "...;;:.;..:.~-~~ --.--,

(111-2)



20.

onde definimos a constante adimensional

a = 2iTpac K e K = ~ • Logo (111-1) reduz-se a
~

arx
aT

=- r
y
,

ar

zaT
= - 2a.r2

y

r

2
2+ rl x +

r2

y
Z

=
1,

(:':11-3)

onde introduzimos a grandeza adimensional T = wot. A. última ~ das

equaçoes (111-3) (conservação da probabilidade: Ver 11-13) nos su-

gere uma representação em coordenadas esféricas:

r = sen8 coslJ!x r = sen8 senlJ!y
= cos8 , (111-4 )

em termos da qual chegamos com facilidade ao sistema de equaçoes

diferenciais simplificado:

,
(111-5 )

dlJ!
dT = 1 + a cos8 sen(2lJ!)

Não foi possível resolver analiticamente o sistema (111-

5) em termos de funções simples, razão pela qual apelamos para re-

solução numérica. Entretanto, antes disto, estudaremos alguns :ca-•

sos particulares onde as equações podem ser integradas, como e o ca

so da aproximação para campos fracos. Para formalizar melhor esta
r

idéia, podemos observar de 1111-2) que a constante adimensional a

caracteriza a intensidade do campo. De fato, o valor máximo __E. dem
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ocorre quando r = 1.
Y

Nestas condições

12 p Em
ri ~

1í Wo

(III-6)

o que nos dá uma idéia da intensidade relativa da interação campo-

matéria. Se a « 1, a interação entre os átomos (pE) é fraca em re

ção a energia de ligação (tlwo). Se a » 1 ocorre exatamente o

ntrário e quando a ~ 1 podemos grosseiramente dizer que existe u

ma equivalência entre as energias de interação e ligação atômicas.

Voltemos novamente a (111-5) e estudemos o caso a <.< 1

(campo fraco).

Podemos integrar ~ a partir de ~~ = 1, obtendo

~ = "[ + ~o e , (111-7)

onde chamamos de ~o o valor de ~ em "[= O. Integrando (111-7) em

termos de 8 e "[ficamos com

a sen2("[ + ~o) + constante= aT - ~ (111-8)

Para efeito de simplificação vamos determinar a constan-

te de integração em (111-8) utilizando a condição inicial "[= O pa

ra 8 = ;, que corresponde a contar o.tempo da emissão a partir do

instante em que metade da energia já foi emitida(*) .Assim obtemos:

8 = 2 arc tg {exp [ a (T - cos ("[+ 2~o) sen "[]} (III-9)

(*) Veja (III-4) e a nota ao p~ da p5g~na 11, no cap{tu-
1,0II.
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Convém notar que a fase ~o não é muito relevante para

a « 1, pois

a [T-COS (T + 2~o) senT] - cne - e (III-10)

(Note que T varia de _00 a 00 enquanto que o co~seno e o

seno sao funções limitadas ~

Motivados por (III-9) e (III-10) analisemos a influência

de ~o no comportamento das funções

r ; sene(T) COS(T+~o) ; sec h (aT) COS(T+Wo)x

e (III-11)

r ;;sene (T) sen (T+W o) ;;sec h (aT) sen (T+Wo)y

onde fizemos uso de (III-7), (III-9) e (III-10). (t conveniente ob

servar de (II-24) e (III-2) que r e r são respectivamente proporx y -

cionais à polarização e ao campo elétrico.)

A função sen8(T) ~ sec h (aT) é a amplitude de uma modu

lação lentamente variável (tempo de vida ~ __1_) de r e r , que se
awo x y

anula em ± 00 , enquanto que COS(T+Wo) e sen(T+Wo) oscilam r~pida-

mente (periodo = 2n). Com isto, nos produtos que aparecem em (III-

11), a fase Wo torna-se irrelevante, numa escala de tempo' onde o

poder de resolução é da ordem do tempo de vida do sistema. Isto tam

bém pode ser visto na taxa de emissão, que é definida como sendo

proporcional ao quadrado do campo elétrico (vetor de Poynting). De
•

fato, podemos prever uma inflüência de Wo análoga à que ocorre em.

(III-11), devido ao fato do tempo de vida do sistema ser da ordem

da ordem

é um valor muito pe
11 1

(para a« 1, temos -- » --, onde
awo Wo WoWo

_1_ enquanto que o tempo, de oscilação de sen2(T~W~) é
awo

1
de

de
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queno ( da ordem de ,Õ1Ss)).

Tomando a média temporal da taxa de emissão num interva-

10 de tempo ~t, -'- «~t «--'- , obtemos que esta não depende de
Wo awo

~o. Isto porque a média da função sen2(T+~o) é igual a 1, fazendo

com que a taxa de emissão média seja proporcional ao senZ8(T), so-

mente.

Dando continuidade ao nosso estudo prévio de (111-5), po

demos entender melhor as soluções 8(T) e ~(T) para valores arbitrá

rios de a, notando algumas propriedades de simetria existentes nas

soluções do sistema (111-5). De fato, sejam 8(T) e ~(T)
'"

soluçoes

de (111-5) satisfazendo a condição 8 = ;, ~ = ~o quando T = O .Tro

cando T7-T, ~(T)7_~(-T) e 8(T)7TI-8(-T) em (111-5) verificamos que

para uma solução 81(T) e ~l(T) existe uma outra

e (111-12)

Quando 81
TI TI

= 2' ~1 = ~o em T = O temos 82 = 2 e ~2 = - ~o. No
caso

de ~o = O teremos naturalmente 81 = 82 e ~1 = ~2 para qualquer a ,

o que mostra que esta s6lução particular possui a simetria

8(T) = TI- 8(-T) e ~(T) = -~(-T). (111-13)

De modo inteiramente análogo verifica-se que se, 8(T) e

~(T) são soluções, então 8(T) e ~(T) + TItambém o são. Isto efeti-

vamente significa inverter o sinal de rx e ry. Devido a esta sime

tria contida nas equações (111-5) vamos restringir nosso intervalo

de observação de ~o a um comprimento igual a TI.

Escolhemos este intervalo entre [- ~ ' ~] para melhor i

lustrar a simetria (111-12).

Nosso próximo passo na busca das soluções de (III-5)ê no

tar que o valor 1 para a constante a constitui um limitp divisório

r
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que a

e a<1 (isto é um fato novo quede dois tipos de soluções: a>1

ocorre no caso ~m = ±1 (4)).

De fato, quando a<1 temos sempre ~~ > O, de modo

nao

função ~(T) é sempre crescente e portanto ilimitada. Quando a>1 e

melhor analisarmos o comportamente de ~(T) na região assimptótica

de (111-5), ou seja, quando T+±OO onde cos8+±1. Para efeito de aná-

lise vamos tomar ~~ : (1±a sen2~) que possui a solução

- 1
sen2~' = +a

constante

Definindo ~oo 1 1 O TI -
= 2 arc sen a' com <~oo<2' nos temos

a) ~' = ~oo + nTI b) ~' 2n+1TI _ ~oo ,= 2 T+oo,.n= O, ±1, .•.

I d) ~' ±1, ••.

(111-14)

Estes valores de W' determinam como as curvas ~(T) devem

se comportar em ±oo. Podemos prever neste limite (T+±oo) o comporta

mento de ~(T) com ~(O) restrito ao intervalo (- ~, ;). Para tanto,

vamos supor que e = E para T+_OO, e = TI-E para T+OO, 0<E«1 ; e

~ = ~'+~ com I~1«1, sen21jJ'==:; 1- para T+±OO.a

Substituindo estas equações em (111-5) nõs obtemos atra-

ves de aproximações imediatas que

e

~ = B exp {-2a\Tlcos21jJ'} I

(111-15)

(111-16)

onde A e B são constantes que dependem da solução considerada. A .e:.

quaçao (111-15) será utilizada mais tarde na análise d~ comporta-

-. -----_.~,...,..,-., ,,..,.---.;, ..•..,.-..,..~~,.: ..,.,."~-------
B\BLl01ECA DO I:, \ .. : L:. ',C ,::,\\CA DE Si\O CARLOS· USP \

!_ f! ,-'; ~. I
~_._. __ ._i!~~~~~
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mento da taxa de emissão. De (111-16) fica evidente que a) e

erc (111-14) são estáveis (COS(21fi'}>O)eI.·::mantoque b) e d)sâo

tôveis (cos(2lji')<O).
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c)

ins

sol uções para ~I f

[ Deste modo podemos dizer que quando

s:gnifica uma linha de estabilidadR de

T-+oo C' limite w =
r'O

I
L que de instabilidade para ~ - 1fioo.A fase l/io~iBpor~ante pOlE ce-~

terminará para um dado a>1 se a solução ljitransporá ou não ~:-~oo.~

De modo semelhante, quando T-+_OOr ': 1J.J~e :uma·· 1=nha de est_abilida

de enquanto que::--'+l~J de inst.abilidade.00

A figura (2) ilustra o ccrr::oortamentoprevÜ)to 6e lji(T)

na região assimptõtica.

,

Para efeito de compar&ção com nossas previsões an~erio-

res, LLustramos com as figuras (3) e (4} respectivamer:cte o compor

tamento de lji(T)nos dois tipos de soluções 0<1 e a>1, obtióas d-

través do cálculo numérico con~i__"G.tacional, u"Cilizando ê. cone içâo i

nicial 8(0) = ;, lji(O)= ljioe
Ti

Ti < ljio< :2 •- 2

,

••
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11/4

-00-'1:>

15_+00

-íl/2

-11

-1í-lt'm

Figura (2): Gráfico mostrando o comportamento assimp
tótico esperado de ~(T) para a>1, com ~o restrito ao
intervalo [-n/2, n/2). Nos limitamos a desenhar as
curvas de estabilidade ±~ e ±n±~ooe de instabilidade
+ . 00 _ ( )
-n/2+~00quando T+±oo.Asprevisoes de ~ T fora da re-
gião assimptótica não foram realizadas, pois nesta re
gião ~(T) não possue solução analítica conhecida.
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Figura (3): Gráficos de ~(T) para a = 0·5. Os valores di

ferentes de~o;o,±n/4, ±n/2, ±3n/4 e ±n são dados pelas in

tersecções com o eixo vertical.
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\

n: +~.

/~

L 1../4
IILI:It--.~/4Ii1[/2

,,",,,,, ,I ,

Figura (4): Gráficos de ~(T) para a = 1-5. Os valores de

~o; de -TI/2 a TI/2 são dados pelas intersecções com o ei
xo vertical. Também são mostradas as soluções assimptóti

cas estável (~ = O,365rd) e instável (TI/2-~ = 1,206rd)~ro . ro
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Para finalizar nossa discussão sobre a função ~(T), faze

mos uma analogia estreita entre esta e a solução de um oscilador

harmônico amortecido. Esta motivação advém do fato de que para

a>1, o campo e o dipolo elétrico (respectivamente proporcionais a

sen~ e cos~) não oscilam no limite T~±oo, corno no caso 0<1.

Para 0<1, temos uma espécie de oscilador fracamente amor

tecido, que perde uma pequena quantidade de energia por ciclo (pe-

quena variação em sua amplitude de oscilação) obrigando-o a muitas

oscilações antes de praticamente parar.

Para a>1, ~(T) comporta-se como um oscilador super:iffiorte

cido, onde não chega a haver um ciclo; situação em aue a amDlitude-- .

do oscilador varia significativamente sem mudar o sinal.

Como parte final deste capítulo, segue um estudo da taxa

de emissão de energia. A taxa de emissão fornece a taxa de conver-

são de energia dos átomos (meio material) para o campo (onda ele-

tromagnética) .

Do balanço de energia do plano (figura (1» e de (111-1)

e (111-2) podemos escrever que a taxa de emissão e:

1 -+ I2i5 = (111-17)

-+ -
(onde 5 e o valor do vetor de Poynting calculado em cada lado do

plano), cujo valor é

(111-18)

De (111-18) é fácil ver que a emissão de energia depende

criticamente das condições iniciais de Wo-

- -+

Por exemplo, se W(O) = O nos temos 5(0) = O,enq~anto que

se W(O) = ; , 25(0) adquire o valor máximo~wo2ao_ É Ce ~ esperar

então que no primeiro caso a curva de emissão apresente dois picos
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simetricamente localizados em relação a origem, enquanto no segun-

do caso apareça um único pico, bastante intenso em 1 = O.

Para valores de a menores que 1 o decaimento de energia o

corre de modo oscilante. Isto era de se esperar devido ao comporta

mento também oscilante do campo elétrico (figuras (5) e (8)). Como

já visto a partir de (111-11), quanto menor o valor de a, mais len

to é o decaimento, tornando-se irrelevante o valor da fase. Quando

a aumenta muito (maior que a unidade) ocorre o contrário no senti-

do de que a taxa de emissão passa a depender criticamente do valor

de Wo. Assim, variando a fase Wo de O a ; quando a>1 notamos a e

xistência de picos simétricos em relação a origem. À ffiedida em

que nos aproximamos de ~ os dois picos tendem a um único, como po

de ser comprovado através das figuras (6) e (7).

Observa-se ainda que a amplitude dos picos cresce,confor-

me nos aproximamos de Wo= ; (figura (5» forçando a emissão ocor

rer em tempo mais curto que antes. A dependência da taxa de emis-

sao com o valor de a é diferente do caso a<1, pois passa a crescer

relativamente menos em amplitude (figura (7».

A partir da análise da taxa de emissão para a<1 e a>1 e

fácil inferir uma diferença na solução 8(T) e W(T), como de fato

já foi verificado nos dois casos.

Finalizando, é oportuno observar que o decaimento de ra-

diação para grandes valores de tempo apresenta diferenças conforme

a>1 ou a<1.

Quando a«1, a perda de energia aumenta com a como pode

ser visto em (111-17), (111-18) e (111-11).

Acontece o contrário quando a>1, pois o expoente em (111-

15) asen2w'= (a - la~ - 1)/2 decresce com a (figura (6».

Este efeito pode também ser observado na

= ±1(4).

transição
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Desenhamos através de cálculos computacionais, as figu

ras (5), (6) e (7) como exemplos de taxa de emissão para diferen

tes valores de a e ~o.O comportamento do campo e do dipolo elétri

co está ilustrado nas figuras (8) e (9) para os dois casos de de

caimento: oscilante (a<1) e nãc oscilante (a>1) .

•
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Figura (7): Taxas de emissão para ~o = O e a = 1, 1·5,

2.5, 4 e 7·S( na mesma ordem de altura dos picos).
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CAPíTULO IV

ESTUDO DA INTERAÇAo PARA. CAMPOS FRACOS

DE UM SISTEMA DE DOIS PLANOS PARALELOS, IGUAIS E

"INFINITAMENTE SEPARADOS", PARA O DECAIMENTO L1m =·1

A partir do conhecimento da solução do problema da emis-

são espontânea de um plano para campos fracos, na transição ~m=l,

nos foi possível fazer uma generalização um pouco mais ampla e es-

tudar o problema mais complicado da interação de um plano com um

pulso incidente pré-estabelecido (tipo secante hiperbõlica).

Isto nos possibilitou simular o efeito da emissão simul-

tânea de dois planos "infinitamente separados". Ou seja,estamos e~

tendendo por "infinitamente separados" a situação em que os dois

planos estão tão afastados um do outro que a emissão de um deles a

caba (ou praticamente acaba, visto ter ela uma cauda do tipo expo-

nencial) antes que o pulso emitido comece a interagir com o outro

plano.

Para precisar melhor o que estamos dizendo, consideremos

um plano como o da figura (10), sujeito a um campo
-+

incidente Er .
- -+

Este campo incidente e absorvido pelo plano (campo E (t)) que emi-

te em seguida, dando origem a dois outros campos: um refletido
-+

e um transmitido Et.

O campo refletido ER ("campo de volta") será considerado

como incidente para o outro plano (na figura está localizado infi-

nitamente a esquerda do plano desenhado). Deste modo, sucessivame~

te, os processos de emissão e absorção vão sendo repetidos embora

com correspondentes decréscimos nas intensidades dos campos envol-

vidas.
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Figura (10): Em z = O localiza-se um plano infinito

de átomo~ que recebe o campo in~idente ÊT• reflete

o campo ER e transmite o campo E . Infinitamente a-. - t
fastado na d~reçao do lado esquerdo encontra-se ou-

tro plano.

É nosso mister - a partir deste entendimento qualitativo

prãvio que estabelece como "funciona" a interação entre os dois

planos - encontrar uma lei de formação para as equações da matãria

e do campo que traduza,quantitativamente as sucessivas etapas de e

missão e excitação contidêS nos planos "infinitamente separados".

Com este fir", estudaremos um plano em que todos os seus

átomos encontram-se no estado fundamental e estão sujeitos a um

campo incidente conhecido (figura (10)). No entanto, antes disso,

necessitamos conhece~ melhor os resultados da emissão espontânea

de um plano nê transição Lm;1. Resolvemos adotar a transição Lm;1

ao invãs de Lm;O devido a maior simplicidade existente nas suas e-

quaçoes, o que nos permite como uma das conseqüências importantes,

integrá-las exatamente. Deste modo, aproveitamos a oportunidade p~

ra deduzi-las no caso malS geral, como ilustração, e somente no fi

nal obter os resultados para campos fracos que serao

neste capitulo.

utilizados
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Finalmente, para maior clareza na apresentação deste ca-

pitulo, achamos melhor separar sua descrição em duas partes, como

seguem ..

4.1 DEDUçAo ABREVIADA (*j DA

EMISsAo ESPONTÂNEA PARA O DECAIMENTO ~m = 1

As equações (II-20), (II-40) e (II-16) podem ser reduzi-

das, sem dificuldade, a um sistema diferencial não linear de cinco

incógnitas: r ,r , r , E e E • Este sistema descreve a emissão
x y z x y

espontânea de um plano de átomos de dois niveis, quando ~m=1.

Para resolvê-Io, comecemos eliminando os campos E e Ex y

das equações do sistema para obter, através de simples substitui-

çoes, que:

drx _
dt - (-ry + a rx rz)wo

1 + a 2 rz 2

e

(IV-1)

(IV-2)

onde a = 2~paK/c ( constante adimensional) e K = 2p/n, como defini

mos em (III-2).

Podemos agora escrever (IV-1) e (IV-2) numa forma

compacta definindo r+ = r + ir :x y
•

mais

(IV-3)

(*) Mais deta~hes podem ser encontrados na referência(4J.



Sabemos através de (11-13) que rL= 1, o que nos permite

escrever r+ e r em coordenadas esféricas, corno segue:z

r = cose
z (IV-4 )

Substituindo, (IV-4) em (1V-3)e igualando as pa~tes re-

ais e imaginárias correspondentes dos dois membros, chegamos a

de _ a Wo sene

e

(1V-5)

d\P-r- = Wo (IV-6 )

que traduzem o comportamento temporal da funç20 de onda dos átomos

durante o processo de emissão.

De maneira semelhante a utilizada para obter (IV-5) e

(IV-6)

co

( 1"" d drxe lmlnan o agora dt
e dry _

dt) podemos obter o campo eletri

awo
K

(IV-7)

onde definimos E+=E + iE
x y

o módulo de E (lEI) é, a partir de (IV-7) e (IV-4) ,igual

a:

1-+

lEI = awo
K

sene

1+a2cos2e
(IV-8 )
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Para encc~trar o valor de lE explicitamente em funçãoI •

do tempo vamos integrar (IV-5) e (IV-6).

Note que (IV-5) e (IV-6) podem ser reduzidas a

1 de
sene dt =

cUJa integral nos fornece:

8

iD (tg h 2) = ar + C

(IV-9 )

(IV-10)

Escolhendo a origem do ângulo azimutal ~ sobre o equador

da esfera e = } , obtemos c = O. Logo (IV-10) fica

tg (IV-11)

donde

sene = sec h (a~) cose = -tg h (a~) (IV-12 )

As equaçoes (IV-12) representam a trajetória seíuida pe-

la extremidade do vetor ~ = r x + r y + r Z sobre a esfera dex y z

raio unitáric, sendo que, a primeira nos dá o comportamento do módu

10 da polarização e a segunda a l~i de decaLJento da ener-

gia (Ver rodapés das páginas 10 e 11 no capitulo I=,juntamente com

(IV-4)). Esta trajetória tem a forma de uma espiral com eixo z,com

~ variando entre _00 e 00, enquanto e varia de O a TI.

Para finalizar, analisemos rapidamente (IV-5) e (IV-6)

e consequentemente (IV-8)e (IV-í2) quando a«1 (campo fraco) .Neste

caso podemos despreza! o termo a2 que aparece no denominador em

(IV-6) e obter
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(IV-13)

o valor de (IV-4) quando vale (IV-13), passa a ser

+
r = sec h (a Wo t)eiwot r = -tg h (o Wo t)z (IV-14 )

e o valor de E+ pode ser escrito ê partir de (IV-7) e (IV-8) corno

aUla sec h [ aUlaK

aUla sec h [ aUlaK

(IV-15 )

que corresponde a emissão simétrica de dois pulsos circularmente

polarizados, onde a amplitude varia muito mais lentamente do que

a fase (a«1).

4.2 ESTUDO DA INTERAÇÃO PARA CAMPOS FRACOS DE 2 PLANOS

"INFINITAMENTE AFASTADOS"NATRANSIÇÃO ~m = 1

Nesta seçao estamos interessados em estudar a situação

em que 0.«1 (campo fraco), que nos permite encontrar com o auxilio

das equações (11-16), (11-20), (11-38) e da figura (10) o resulta-

do que se segue:

dr

+ E+
rz

+ 1.-a c I(t) +
dt = i Wo

r+ + a rUlor (~ '1-1 6 )

2 TI P o

z

+ +

+ i EIy
com r =r+ 1.-r eE .= E

x
Y IIx

A equação

(IV-16) ,coincide com(IV-3 )(no caso a«1)qua~

+

O,o que naturalmente era de
do EI

= se esperar.
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Procurando escrever (IV-16) numa forma IDúis convenient~

~ -
vamos seguir um procedimento analogo ao àesenvolvido na seçao 4.1

deste capítulo, fazendo a substituiçâo:

+r

e

r = COSSl
;;:

(IV-17 )

(IV-18 )

once o índice 1 designa a 1~ incidência (o plano está sendo exci-
+

tado pela 1~ vez pelo campo E1 após ter emitido toda sua energia

inicial) e E(t) é a amplitude do campo emitido espontaneamente

por um plano excitado. O valor de E(t) e encontrado a partir da

solução da equação (IV-5), que é dada por (IV-15) quando a«1, e

vale:

E =
awo

a~ senSo= KK
sec h (awot)

1 d90
= K dt (IV-19)

De (IV-17) e (IV-18) obtemos para (IV-16):

= awo sen e 1 - Y

que com o auxílio de (IV-19) fica:

(IV-20)

= sen61 - senSo , (IV-21 )

onde introduzimos a variável adimensional ~ = awot.

A equação (IV-21) expressa o resultado conjunto da exci

tação (60) e da emissão (6~). Dela é possível prever o comporta

mento da curva sen61 em função de ~, quando da condição inicial
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81 ~ TI em t~_oo. Como pode ser visto a partir de (IV-21), o valor

de ~8l;1 "está limitado pela diferença das funções sen81 e :sen8o-

No início (8o ~ O, e 1 ~ TI quando t~_oo), o valor da fun-

'çao sen81 e menor do que p da função sen 8o pois como 81 começa a-

proximadamente em TI (valor máximo), ele só pode diminuir

tempo, obrigando ~~1 ficar negativo. Devido a este fato a

do sen81 começa por baixo da curva do sen80. Entretanto, na me-

dida em que 80 e 81 vão se aproximando de ; este comportamento

vai se modificando ao ponto da curva sen81 alcançar sen80_ Isto

certamente ocorre após a origem (na origem 80 = ;), quando a fun-

çao sen81 atinge o seu máximo valor no cruzamento das curvas

= O) _ Em seguida, sen81 começa a decrescer (já atingiu o ma-

ximo) ate a região assimptótica (t~+oo). Estas previsões fruto

da limitação da função seno e do sinal de ~~1

das ainda neste capítulo.

serao confirma-

Transformemos agora os campos incidente, refletido,tran~

mitido e local para as variáveis angulares 80 e 81 definidas em

(IV-17) e (IV-19).

o campo incidente"é encontrado facilmente a partir de

(IV-18) e (IV-19) fornecendo

E+ (t) = awo sen80ei (wot + ~) :::aKwo sec h (awot) i (wot + '!!.2).I K e

(IV-22)

A part~r de (11-38), (11-16), (1V-17) e (IV-22) nos e

possível encontrar o campo no plano

_ awo ( .( TI
_ ~ sen80 - sen81) e~ wot + 2) • (IV-23)

e concluir de (11-33) (como tinha éc: ser pela condição de contor-

no) que o campo transmitido
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(IV-24 )

Este resultado obviamente faz com que a taxa de emissão

(definida em (111-17)) dependa somente do quadrado do campo trans

mitido que se obtém de (IV-23) e (1V-24).

De (IV-23), (IV-24), (11-33) e (11-38), é possível en-

contrar o campo refletido:

E+ = -a.Wo· • ( TI
R K s en 8 1 e"L W ot + -)

2
• (IV-25)

Conforme era de se esperar, o campo transmitido e refle

tido dependem de 81 (estado do plan~, enquanto que o ~ncidente de-

pende somente de 80 (isto é proveniente de (1V-18)).

Agora, antes de estudar o que acontece no outro plano ,

convem fazer o balanço de energia do plano que estamos consideran

do.

De (111-17) e da figura (10) vemos que o fluxo do vetor
~

de Poynting S calculado em cada lado do plano (próximo a este)

deve ser igual a variação temporal da energia ao plano. Deste mo-

do, a taxa de emissão fica:

(1V-26 )

que coincide com a derivada da energia do plano. Isto confirma o

evidente: uma parte da energia incidente é refletida e- a outra

parte é transmitida.

Nesta altura, é'nos possível calcular os coeficientes

de reflexão (R) e transmissão (T) do plano, na 1~ incidência ( 1~

reflexão e 1~ transmissão), como abaixo definimos:

SERViÇO DE BIBLIOTECA E
L '-=-·=~~~I\r,,"..-.
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C -+2

R = Energia total refletida 4TI _ooER dt _oosen261dt

Energia total incidente = J: = Joo

(IV-27)

~ "Ê2 dt ._oosen26odt 4TI _00 I

onde usamos (IV-22) (IV-25) e

T _ Energia total transmitida _
- Energia total incidente -

fOO
C +2- E
4TI _00 t

foo
C +2- E
4TI _00 I

dt

dt

= ...oo(sen61- sen6o)2dt

00 sen2eo dt...00

(IV-28)

onde usamos (IV-23) e novamelJte (IV-22)

Lembrando que o cálculo das integrais (IV-27) e (IV-28)

nao pode ser feito analiticamente, passemos ao cálculo dos novos

coeficientes de reflexão e transmissão, assim como as "equaç6es

de movimento" do segundo plano. Para isto não devemos esquecer

+
que o campo refletido E , em módulo, passa agora a ser incidente.R

Assim, de modo completamente análogo ao que fizemos pa-

ra obter (IV-21), encontramos:

(IV-29)

onde constatamos, de imediato, que a equação do segundo plano(e2)

está vinculada à do primeiro (61).

Isto e óbvio, de acordo com o processo de emissão - ab-

sorçao sucessiva de energia pelos planos, que estamos empregando.

Vejamos agora corno ficam os campos incidente, refletido
•

e transmitido respectivamente no 29 plano em função dos

tros angulares 61 e 62:

parame-

E+ ( ') (t) =I E+ = -QWo - .R . -K-· s en 61e1- (w o t + 2!. )
2 (IV-3D)



E+ ( ') (t)R

e
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(IV-31

E+ ( , )t (t) = E+ ( ') (t) =
awo

K (IV-32 )

onde conservamos a mesma notação para os campos, com o apóstrofe

(') designando os campos do segundo plano.

De imediato, é fácil deduzir através de (IV-3D), (IV-31),

(IV-32) e (III-17) que a conservação da energia deste plano(balan

ço entre energia absorvida e emitida) é verificada. Isto é um mé-

todo que nos ajuda a aferir os cálculos realizados. Dando prosse-

guimento, se repetirmos passo a passo o processo acima (incidên-

cias, reflexões e transmissões mútuas) será válido generalizar os

resultados (IV-27), (IV-28) e (IV-29).

Feito isto, as equações do plano ficam:

d8n = sen8 - sen8n_1d~ n com n = 1,2,3, ••. (IV-33)

onde ~ designa o número de incidências (ou reflexões ou transmis-

sões) ocorridas sobre o plano, tendo como valores iniciais (19 in

cidência) de E~, E; e E+ respectivamente as equações (IV-22) ,(IV

23) e (IV-24).

Da mesma maneira que obtivemos (IV-33), os coeficientes

de reflexão e transmissão são encontrados:

e

= 100sen2e dt /100sen2e- dt_00 n _00 n....1

r

para
•

n = 1, 2, 3 ..•

(IV-35 )
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= joo (sene - sene )2 dt Ij:oosen2en_1 dt paran=1 ,2,3..._00 n-1 n

(IV-35)

Conseguidas as generalizações desejadas, vamos agora f!

xar nossa atenção principalmente na equação (IV-21) para compro-

var melhor alguns dos resultados previstos anteriormente para o

comportamento das curvas sene em função de ~, assim como verifi-

car analiticamente outros. Neste caminho podemos dizer que a ener

gia refletida é necessariamente menor ou igual ã refletida na vez

anterior, ou seja, é possível demonstrar que

para n = 1, 2, 3,•.• (IV-36)

De fato, multiplicando-se (IV-33) membro a membro por

sene , integrando-a entre _00 +00 e lembrandon

Schwarz, que nos permite escrever que

a. Desigualdade de

e possível concluir a validade da desigualdade (IV-36).

A exemplo de (IV-36) podemos afirmar: as áreas _A sob_.n

as curvas sene , são necessariamente iguais a TI, onde definimosn

..

A = joo sene d~n _00 n • com n = 1, 2, 3, •.. (IV-38)

Para demonstrar (IV-38) integramos (IV-33) em.~ entre

_00 e 00, para concluir que

,. (IV-39)
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e como esta igualdade vale inclusive para n = 1, é fácil concluir

a validade de ~IV-38), levando-se em conta que sen80 = sec hs (Ve-

j a (IV -1 9) ) •

Ainda de (IV-33) calculemos os valores assimptõticos de

e quando s~_oo. Nesta região, podemos afirmar quen

sene1 ::.81 e sen80 = sec h s (IV-40)

donde (IV-21) fica

cuja solução, com a condição inicial 81 = O para s = _00, e

De modo análogo

es/2

e assim sucessivamente escrevemos que

(IV-41 )

(IV-42)

(IV-43)

8n - eS_2-(n-1) com n = 1, 2, 3, ••• (IV-44)

De maneira semelhante obtemos os valores

de (IV-33) quando s~oo • Assim

assimptõticos

•

sene1 e e h - -ssen o = sec s - 2e (IV-4',j

donde (IV-21) fica
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= 2e-~

I ~,
cUJa soluçao e

C(1)e-~ + 2~e-~ : 2~e-;

d C(1) t 'on e e uma cons ante.

De moJo an~logo

(IV-48)

(2) - "
onde C e uma constante e aSSlm suceSSlvamente escrevemos que

, 2çne-Ç _ 2çne-Ç-r ----n n com n = 1, 2, 3, ... (IV-49)

onde c(n) e uma constante.

Os resultados (IV-44) e (IV-49) além de comprovarem o

que previmos na página 43 sobre o comportamento assimptótico das

curvas sene ,permitem-nos impor as condições iniciais utilizadasn
na solução de (IV-33) quando da resolução numérica computacional.

Finalmente, com base na condição inicial 8070 em Ç7_00 e

(IV-44), resolvemos através do computador a equação (IV-33) e de-

senhamos as curvas de sene , sen2e (reflexão) e (sene -sene 1t2n n n n-

(proporcional a taxa de emissão), que podem ser respectivamente a

nalisadas observando as figuras (11), (12) e (13). A figuré: (13)

contém os valores de (IV-27) e (IV-28), calculados na 1~ incidên-

cia.

Referindo-se ainda à figura (13) f não podemos deixar de

observar um fato curioso: o aparecimento de dois picos de emissã~
;

O plano de átomos da figura (10) r-o emite toaa sua energia num

sointervalo de tempo, como antes 1 plano), mas sim em dois in-
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tervalos. O primeiro,é quando o pulso incidente atinge o plano e

o segundo, só começa a aparecer após o desaparecimento completo do

L primeiro. ~ como se o plano armazenasse parte de sua energia du-

rante algum tempo, só a -emi-tindo (emissão "retardada") após a to-

tal emissão da primeira parte .

•
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Figura (11): Curvas do st:::n8 , em função de 1;, para n' = 0,1,2,3 e 4, obtidas a partir de (IV-19) e (Iy.·11 )
observadas as condições 8.rr-Onem 1;-+_00 e (IV-44), no caso de dois planos iguais, pa ralelos e "infiu-itarnen te
parados". As áreas sob as curvas são iguais e valem TI, o que confirma nOSS«l prop osição da páginiL 47 •
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Figura (12): Curvas do sen2 8, em função de t;, obtidas a partir de (rV-19) e (IV-33) cc-.m n':=O,I,2:, 3
"1 n 1 1 " " li" f" " d lie 4, no caso de do1.s p anos para e os, l.gua1s e 1n 1n1 tamente separa os " Param observadas as condi

ções iniciais dadas por 80 -+ O quando t;,-+_oo e (IV-44). As curvas acima são proporcionair:; às reflex::ões
dos planos.
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Figura (13): Curvas do ~sen~h - ~~net1_1)2 em função de Ç;"obti~a~ através de (~V:19) .e. (~V-:-33) com n=l ,2,3 p 4, n.o caso de
dois planos paralelos, ~gualse lnfuutamente separados . Utlllzamos as condlçoes ln1CU11 s dadas por 80 -t- Cl quando ç;+_oo e
(IV-44). As curvas acima são proporcionais às taxas de emissão dos plannq. Obtivemos ainda, atraV"és eLe (IV-34) e (IV-35 )
respectivamente os valores dos coeficientes de reflexão R e transmissão T para n=1 : R = 0,796268 e L = 0,203732:..
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CAPÍTULO V

ESTUDO DA EMISSÃO ESPONTÂNEA PARA UM SISTEMA

DE 2 PLANOS PARALELOS NA TRili~SIÇÃO ~rn = 1

• I ~, I T·, b~~nteressa-nos aborcar, neste capltu~o, o pro ~ema da e-

missão espontãnea de energia no caso em que o emissor possui uma

espessura nao desprezivel.

No entanto, devido à complexidade dos cálculos matemáti-

CQS envolvidos, faremos uma abordagem mais simples a partir do co-

nhecimento da solução do problema de um plano. Trata-se do estudo

da emissão espontânea, no vácuo, de dois planos paralelos, separa-

dos pela distância finita 2d (que simula a espessura do emissor)
~ +

como pode ser visto na figura (14), onde El (t) e E2{t) sao respec-
+

ti)"amente os campos externos emergentes dos planos 1 e 2, E e oe
+

campo interno caminhante para a esquerda e E~

minhante para a direita.

é o campo interno ca

No capitulo anterior, tratamos o problema de dois planos

so que numa situação bastante particular: a separação entre eles e

ra tal que nos permitia desprezar totalmente os efeitos de retardo

devido à propagação interna. Aqui, pelo contrário, vamos conviver

com a presença destes efeitos nas equações o que não deixa de ser

um fato novo, para nós, até então não estudado. Neste estudo, re-

solvemos manter ainda a transição 6m = 1 devido ao mesmo argumento

anterior: maior simplicidade das equações utilizadas.
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Ie(z,t)

J ~I
,
I
I

~I~
I

I 1
I

ZII
1
IIIII 10

,
.-d

,+d

Figura (14): Interação de dois planos materiais
(1 e 2) localizados respectivamente em z = -d e-+

~ = d, Estão indicados os campos emergentes E1(t)
E2(t), os campos internos, caminhante para a di-. -+. -+

relta Ed e camlnhante para a esquerda Ee'

Como primeiro passo, desejamos obter as equações do carn-

po e da matéria. Para isto, iniciemos pela equação (11-38) que se

escreve agora como

--'>

Ee (-d ,t) - Ê 1 (t) =
2no
c

d -+

dt < P 1 (-d, t ) > (V-1 )

e

2no
c

d -+

dt < p2(d,t) > (V-2 )

-+ -+

para os planos 1 e 2, respectivamente, com Pl e P2 representando

os momentos de dipolo correspondentes.

Da condição de continuidade do campo em z = -d e z = d

-+ -+ -+'-+ -+'-+

Ed (-d , t) + Ee (-d , t) = E 1 (t) e Ed (d , t ) + Ee (d , t) = E 2 (t) (V-3 )
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e ._da condição de propagação do campo no vacuo:

-r

Ed(d,t) =

-r
= E (d,t-T)e (V-4 )

E_nos possivel concluir que

-r

~dld,t) =

e

-2no

c ~V-5 )

-+ -2no d -r
E (-d,t) = ---- --d' < p2(d,t-T»e c ~ (V-6)

(* )
onde definimos T = 2d como sendo o "tempo de retardo" ou seja,c

o tempo gasto pela onda eletromagnética caminhar de um plano ao

outro.

-+ -+

Eliminando os campos Ed e Ee em (V-1) e (V-2)

de (V-5) e (V-6) obtemos que

-r -2no d -r -r
E1(t) = --c-- dt < Pl(-d,t) + P2(d,t-T) >

e

-+ -2no d <-r -r ,E2(t) = -c:- dt p2(d,t) + Pl(-d,t-T) >

através

(V- 7)

('0'-8)

Para maior simplificacão dos cálculos que \V-7) e (V-8) envolvem,

vamos lançar mão das substituições:

(*) Observe que esta defi~iç5o de T n50 corresponde, ne
cessariamente, àqueLa dada anteriormente na página 20 QO cap{tul0
III.
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+ ir
Yl

+ ir
Y2
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(V-9)

para obter

+ iE
Yl

- E
- X2

+ iE
Y2

(V-10)

-2no d +. +c dt [Pl rI (t) + P2 r2 (t-T)]
(V-11 )

e

-2 no d +. +c dt [P2 r2 (t) + PI rI (t-T)]
(V-12)

Vemos aparecer agora, explicitamente, o retardo no momento de di-

polo. É sem dúvida o efeito da emissão num instante anterior devi

do, obviamente, a presença do outro plano(Confere com (II-40)qua~

do T = O).

Por razao semelhante ã mencionada em (IV-2), utilizamos

a transformação angular

e

= sen8l eilfl- r
Zl

= cos8l (\-13 )

r = cos82
Z2

(V-14)

para escrever (V-11) e (V-12) na forma

e

•

~V-15)

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE FIslCA E OUÍiA!CA DE SÃO CARLOS· USP

FlslCA n_
~ ~.
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(V-16)

que sao as equaçoes do campo t onde o índice R· significa" retardado li,

isto é, a função correspondente é calculada no tempo t-T.

Encontradas as equações do campo, procuremos pelas equa

çoes da matéria. Faremos isto através das equações (11-20) e (V-9)

até (V-16) igualando correspondentemente as partes reais e imagi-

nárias. Assim, após cálculos algébricos simples, porém extensos,

chegamos a partir da igualdade das partes reais de (V-11) e (V-12)

a

~
dt

(V-17 )
e

de?.
dt

(V-18)

e,das partes imaginárias, a

,>

e

,
sene ~

2 dt



2npa
onde a, como antes, vale ----- K, onde K =c

2p

-1'i.
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o sistema de equações constituído por (V-17), (V-18) ,(V -

19) e (V-20) governa o meio material e, juntamente com (V-15) e

(V-16), descreve a interação entre o campo e a matéria,no caso de

dois planos paralelos, no vácuo, de densidade a cada um.

Se desprezarmos o retardo, o sistema de equações (V-17),

(V-18), (V-19) e (V-20) se reduz ao sistema de 1 plano de densida-

de dupla (Ver (IV-5) e (1V-6)), o que mostra coerência dos resulta

dos.

Nesta altura, é oportuno aplicar a lei da conservação da

energia, para o problema dos dois planos, em termos das variáveis

até então empregadas.

Das equações de Maxwell (11-25) é possível deduzir que

(Ver referência 8)

au
at +

-+

-+ -+ * ap
íJ-S + ,t;-at = O (V-21 )

onde S é o vetor de Poynting e U a energia eletromagnética defini-

dos como

"* C -+ -+
b = 4n (E AH) (V-22 )

Lembrando agora as equações (11-23) e (11-20) é fácil mostrar que

Ê -
-+

ap _ nfí.wo arz
at - 2 at , • (V-23)

donde (V-21) pode ser escrita como

a
at (U nfi.wo r ) =+ -2- z

-+
-'V

-+
• S (V-24)
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No caso mais específico dos dois planos da figura (14)em

que n(z) = 06 (z) a equação (V-24) é transformada em

(V-25)

que expressa a lei da conservação da energia, estabelecendo que o
~

fluxo do vetor S, em cada plano, tem origem na variação temporal

da energia interna e da energia dos planos (energia do meio mate-

rial), o que é intuitivamente convincente.

Retornando novamente a (V-17), (V-18), (V-19) e (V-20) e

fácil notar a presença do retardo nas equações, o que torna o mét~

do de solução numérico muito complicado. Por outro lado, uma solu-

çao matematicamente exata é ainda mais difícil. No entanto, isto

nao compromete irremediavelmente a busca de soluções para o probl~

ma como parece à primeira vista, pois já estamos fazendo uso de um

modelo que é aproximado. Assim, faz sentido buscar uma solução a-

proximada do problema e analisar sua validade em cada caso. Deste

modo, para prosseguir na busca da solução do problema de dois pJa-

nos abordado neste capítulo, apelaremos a situações mais particula

res. Por exemplo, a situação em que os planos apresentam completa

simetria (estão nas mesmas condições iniciais) e ou quando o campo

é fraco (0.«1). A segunda situação,permite-nos tratar a interação

dipolo - campo elétrico como uma perturbação, quando comp~rada com

a energia de ligação atômica. Passemos a estudar de agora em dian-

te, esta situação.

..

5.1 APROXIMAÇÃO PARA CAMPOS FRACOS ••

No limite, em que 0.«1, podemos simplificar o siST_ema

composto pelas eq";ações (V-17), (V-18), (V-19) e (V-20) C0rr1 o auxí

lio de aproximações. Assim, comecemos por (V-19) e (V-2C;, admitin
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do que possuam como solução as funções

~r(t) = wot t 1)11 (a,t) e ~z (t) = Wo t + ~ 2 (a,-I:)
(V-26)

onde ~I(a,t) e ~2(a,t) são funções de a e de t satisfazenco a con

dição: ~lR=~l e ~2R:~2 (i.e: variam lentamente durante o interva-

10 de tempo igual a T ). Devemos acrescentar ainda que devido a

a«l desprezamos o retardo da função e. Isto equivale a conside-

rar, no caso, que a distância entre os planos é pequena comparada

com a largura do pulso emitido por um único plano. Com isto, subs

tituindo (V-26) em (V-19) e (V-20) e considerando somente os ter-

mos que dependem de a até ordem 1 (são lineares em a) obtemos:

sen8I d~l = sen82 cosel sen(~~-WoT)d;
(V-27)

(V-28)

onde adotamos a variável adimensional ; = awot e chamamos de ~~ =

= ~~ = W2 - ~I= ~2 - ~l' a diferença de fase entre os dipolos dos

dois planos.

As equações (V-27) e (V-28) podem ser reduzidas a uma

única equação que fornece a variação temporal da diferença de fa-

se ~~, isto é:

d~~ = - [sen81 cotg82 sen(~~+woT) + sen82 cotg81 sen(~~-woT)]
dF,;

,(V-29)

Procedendo de modo análogo ao que fizemos para obter

(V-27) e (V-28), as equações (V-17) e (V-18) podem ser escritas,

na forma aproximada, como:



62.

e

(V-3D)

d82
df = sen82 + sen81 cos(6~+WoT) (V-31 )

o tratamento que desenvolvemos até esse ponto permitiu~

nos reduzir o sistema de equações (V-10), (V-11), (V-12) e (V-13)

ao sistema de equações (V-29), (V-3D) e (V-31), que descrevem o

meio material. Continuando nesta mesma linha, reduzimos as equa-

çoes do campo (V-15) e (V-16), com auxílio de (V-26), a

e

E2+(t)

(V-32)

(V-33)

~ ~
onde consideramos iP11 = Ip21 = p (o momento de dipolo dos dois

planos possuem o mesmo módulo) .

Corno urna forma de esclarecimento da natureza das aproxi

maçoes introduzidas até aqui, que nos possibilitaram obter as e-

quaçoes ~V~29), (V-3D), (V-31), (V-32) e (V-33), vamos fazer o

c~lculo da energia do sistema (2 planos), conforme estabelece a ~
~ 2

quação (V-25). Para isto comecemos calculando o valor de !E1(t) I

a partir de (V-29) , (V-3D), (V-31) e (V-32). Após c~lculosalgé-

bricos e expansões até ordem 1 em.a, obtemos:

2

IE1(t)\ (V-34 )
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, .~

e de maneira analoga calculamos \Ez(t) 12, L090

C -+2 -+ 2
-2 {4n(E1 +E2 )} =

(V-35)

o termo que envolve a variação temporal da energia do

(* )
plano poJe ser calculado e vale

(V-36)

A equação (V-36) coincide com (V-35), o que nos permite conside-

rar desprezível - na ordem de aproximação em que estamos traba-

lhando - a contribuição da energia entre os planos. Com isto, (V-

36) passa a ser a taxa de emissão, que é sempre negativa ou nula,

conforme tem de ser devido às condições adotadas. A taxa de emis-

sao, como pode ser visto ,passa a depender de Â1jJ (fase entre os di-

polos dos dois planos), de 1 (que é proporcional à distância en-

tre os planos) e dos co=senos de 6~ e 62 (energia de cada plano),

o que não ocorria anteriormente, no caso de 1 plano, o que consti

tui complexidade maior, conforme demonstra (III-17) e (IV-7).

Se quisermos observar a contribuição da energia entre

os planos, é necessário fazer um cálculo mais preciso desta, onde

escolhemos uma situação particular que possui simetria. Antes dis

to, porém, vamos manter ainda nossa atenção voltada para as equa-

ções (V-29), (V-30) e (V-31), pois elas nos fornecerão um resulta

do interessante quando valer a simetria

-+ -+ -+ -+ -+ -+
IE 1 (t) I = IE 2 (t) I = IE (t) I e Ip 1 (-d,t) I = Ip 2 (d,t) I = Ip (t) I (V-37)

(*)Não podemos dizer, por enquanto, que este termo corresponde ã
taxa de emissão do sistema, pois para isto ser verdade, precisamos demonstrar

que a energia entre os planos não contribui para a equação (V~25).
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o que equivale a fazer 81=82=8 e ~~=O, ou seja, os dois planos sao

completamente simétricos (encontram-se na~ mesmas condições inici-

ais) .Assim,de (V-29), (V-30) e (V~31) escrevemos

d8
dt

com

= a'wosen8 (V-38)

a' = 2acos2 w il T
2 , (V-39)

onde estamos esquecendo os índices 1 e 2 devido a simetria (V-37).

A equação (V-38) coincide com a equação do problema de 1 plano(ver

(IV-5), 0.«1), quando trocamos a' por a. A solução já é conhecida:

sen8 = sec h (a'wot) (V-40)
.•

No entanto, nao podemos deixar de observar uma diferença substan-

cial entre (V-40) e o resultado para um plano, pois aqui o tempo

de retardo T aparece como que "embutido" em (V-39) levando as solu

ções (V-40) ã dependência da função co~seno ao quadrado, que pode

ser visto na figura (15) onde z = d é uma variável e Ào é o compri

mento de onda da radiação emitida.

,

,..
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-3').0"4 - 2).0-
4

o 2)0T 3).04
Figura (15): Gráfico do quadrado do co~seno (Eq.(V-39)

mostrando os pontos z =±Ào/4, ±2Ào/4, ±3Ào/4, ... em
que a função se anulane os planos não emitem (V-42). A

variável z indica a distância do plano à origem e Ào é
o comprimento de onda da radiação emitida.

A função (V-39) se anula quando

z n
2n+1

= -2-
ITC

Wo
com n=O, ±1, ±2, ±3, (V-41 )

ou quando

2n+1 À oz=---n 2 2 com n=O, ±1, ±2, ±3,

Podemos afirmar, portanto, que na medida em que vamos va

riando a distância entre os planos, vamos encontrando pontos z emn
que cessa a emissão de energia. Para melhor ver isto, basta calcu-

lar a taxa de emissão (V-36) quando vale a simetria (V-37):

"I~ (f1woor) = -crl'1owo2sec2h(a.'wot)ot z (V-42)
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(Na verdade, nos pontos z a emissão não deve cessar completamenten

como estamos observando,se, pelo contrário, levarmos em conta os

termos que desprezamos. No entanto, mesmo assim, deve diminuir bas

tante. )

o fato de existirem distâncias entre os planos em que

nao ocorre emissão de e71ergia,chamou;...,nosa atenção. Vemos nisto,

uma analogia bastante estreita com o fenômeno da interferência des

trutiva que ocorre entre duas ondas. Os pontos z são exatamenten

as posições em que há o cancelamento entre os campos internos dos

dois planos (Número ímpar de À; como pode ser visto de (V-42».

Vamos voltar novamente ao cálculo mais refinado do ter-

mo em (V-25) (até 2~ ordem em a, uma vez que não há

em 1~) que nos fornece a energia entre os planos.

contribuição

Para isto vamos fazer uma expansão em 8 até 2~ ordem em

a. No entanto, isto só nos será possível se considerarmos o caso

simétrico (V-37), o que nos permite desacoplar (e portanto viabili

zar os cálculos) 8 de \f no sistema (V-17), (V-18), (V-19) e' (V-20).

Com isto (.1\.(J=O), .. :é possível expressar (~~) em função de 8 e

posteriormente integrar.

Assim, (V~27) ou (V-28) se reduzem a

d~~ = wo(1 - acos8senwoT) (V-43)

Integrando (V-43) podemos calcular(*) (1R-~)que aparece em (V~17)

ou (V-18), até ordem 1 em a:

\() \D St-T \0 (t-Tf.R-~= t dr = -woT-awoSen(WoT»)t cos8dt

• (V-44)

(*) Observe que embora estejamos faz.endo dC(J;/dtr;;.d1Jldtpor (V-26)
e (V-27), não podemos necessariamente afirmar que YRr;;.q1.



67.

cuja integral será calculada considerando a hipótese do cose nao

variar significativamente(*) no intervalo de integração (i.e:duran

te o tempo de retardo T). Logo.:

Esta equaçao (V-45) será utilizada em breve no cálculo

de ~: até2~ ordem em a, que se obtém considerando (V-37) e esque

cendo os índices 1 e 2 em (V-17) e (V-18):

de
dt

(V-46)

dBR
(Note que estamos confundindo dt com~, mas não eR com e)

de

De acordo com as aproximações consideradas (~R~~' dtR~~~)

é possível mostrar - com o auxílio de (V-45) e de cálculos e expan

soes algébricas simples, porém trabalhoso~ do seneR e cos(~R-rn

que

(V-47 )

e escrever (V-46), até 2~ ordem em a, como:

de
dt

(V-48 )

I

(*) Esta hipõtesejã foi uBada antes (Ver (V;".26)).
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estamos em condições de calcular lE(t) 12 a partir de (V-15) e (V-

37). Após cálculos algébricos bastante extensos, é nos possível a-

firmar que:

-2{4~ ~2 (t)}= -2TIWo20COs2W~Tsen2ea{1-2aCOSe(Senwo1+wo1 COSWo1}}

(V-1~)

o termo que em (V-25) nos fornece a variação temporal

do plano pode ser calculado utilizando (V-48):

da energia

+ woTsen2wo1-2COs2W~1 {senwo1+wo1COSWoT)J}} . (V-50)

Para completar o balanço de energia que a equação (V-25)

requer, precisamos calcular a energia contida entre os planos. Ne~
~ ~

te sentido, calculemos primeiramente os campos Ed(z,t) e Ee (z,t)

que aparecem em (V-1) e (V-2), levando em conta (V-37). Das condi-

çoes de continuidade da componente tangencial (Ver equação (V-3) )

e da propagação no vácuo (Ver equação (V-4))do campo eletromagnég~

co e possível afirmar que

~ -2no d ~ 1
Ed(Z,t) = --c-- dt < P (-d,t - 2

e

~) >c (V-51 )

~ -2no d ~ 1 Z
Ee(Z,t) = --c-- dt < p(d,t - 2 + c) >

Auxiliando-se em (II-16) e na definição

+ . e i\Dr = r + ~r = sen e 1x y

(V-52)

(V-53)
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obtemos que:

<p (t)-> = p sen6 eif , (V-54)

donde, de (V-25), (V-53) e (V-54):

{fd I d -+
....d[ dt<p(-d,t :!:. _ ~) > 12 +2 c

',d -+ '[ Z+ dt <p(d,t - - + -»!2)dz}
2 c

Integrando o 29 membro de (V-55) e considerando

(V-55)

termos

até 1~ ordem em a, concluimos que o valor da energia interna é:

(V-56)

cuja variação temporal e

;n ;t)Í~d[E~(Z,t)+E~(Z,t»)d~ = a2crTfiwo3cos2W~,[sen6sen26

que possui dependência de 2~ ordem em a.

(V-57)

Já verificamos a importância relativa em ordem zero e l~

em a de cada termo de (V-25). Podemos fazer o mesmo em2~ ordem

observando que a soma de (V-50) com (V-57) fornece .,um resultado

que coincide com o de (V-49).

É oportuno observar que (V-50) não é a taxa de emissão

dos planos, pois o termo dado por (V-57) (2~ ordem em a) nao e

nulo. ,
Reservamos para o próximo capitulo, os comentários finais

deste trabalho de tese, assim como a soluçãq numérica através de

cálculos computacionais' das equações que consideramos [3rtinentes

(e que nos foi possível resolver).
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CAPíTULO VI

BREVE ANÁLISE NUMÉRICA DO CAPíTULO V,

QUANDO A INTERAÇÂO -CAMPO-MATÉRIA 'É FRACA

Para compreender _,melhor algull-;;'dos - resultados obti

dos no capitulo anterior e considerando a impossibilidade de encon

trar soluções analiticas exatas, decidimos resolver numericamente,

através de computador(*), o sistema constituido pelas equaçoes

(V-29), (V-30) e (V-31) (Equações da matéria e do campo para 2 pl~

nos, no vacuo, quando a«1). Isto foi feito para algumas situações

de interesse imediato. É o caso da análise das influências da dife

rença de fase ~~, da separação entre os planos e de suas energias

iniciais no comportamento da taxa de emissão, do decaimento de e-

nergia, etc.

Comecemos por analisar inicialmente o sistema (V-29),

,(V-30) e (V-31) quando vale a simetria 81=82=8 (os dois planos e~

tão nas mesmas condições iniciais em e) e os dois planos estão su-

perpostos (i.e.T=O). Nestas circunstâncias (V-29),

se transformam em:

de
d~ = sen8(1+cos~~) ,

d~~ =-2cos8sen~~d~

ou ainda, eliminando ~ e fazendo transformações

elementares chegamos a

(V-30) e (V-31)

(VI-1 )

(VI-2)

trfgonométricas

.,

* O método uti Uzado foi o de Runge-Kutta (4 ~ ordem (9) )
dos computadores Vax - DigitaZ pertencentes ao IFQSC - USP.

através



de
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(VI-3)

Integrando (VI-3), obtemos que

(VI-4)

que e uma equaçao de "vínculo" entre e e bo'l/J, onde c, -1~c~1, e

uma constante. Um fato interessante a se observar, que advém de

(VI-4), é o comportamento de bo'l/J na região de emissão (8~ ;), quan

do o valor de e inicial é próximo de zero. Nesta circunstância, o

valor da constante C (por VI-4) é também próximo de zero. Entre-

tanto, conforme o tempo passa, a função sen8 vai aumentando em

valor até atingir o máximo (quando 8 =;). Obrigatoriamente, o in

verso ocorre com a função sen bot, de modo que na região de máxima

emissão em que 8 é próximo de ;, a função sen ~'l/J atinge o seu va

lor mínimo, ou seja, bo'l/J torna-se nula. ~ o que pode ser constata-

dOI por exemplo, através das figuras 16 e 17. A dependência tempo.
ral de 8, pode ser encontrada substituindo (VI-4) em (VI-1):

sene (VI-5)

"

Integrando (VI-5) e impondo a condição e = ; quando ç=O, obtemos

,.

cose = - /1-c.l· t'gh (2v'1-c2' ç)

e

,

(VI-6)

(VI-7 )

Vemos que (VI-6) e (VI-7) .se reduzem a (IV-12), com densidade du-

pla, quando c=O, como era de se esperar. ~ oportuno lembrar de



(VI-4) que c=O também quando 6=0, 8=TI e/ou 6W=O, 6w=2TIj
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valores

estes iniciais .

De (V-36) podemos calcular a taxa de
. .,

emlssao quancio

(VI-8 )

Usando (VI-4) e (VI-7) em (VI-8) esta se transforma em

(VI-9)

De (VI-9) podemos ainda analisar a figura 16 que mostra

a influência de l1tjJe ~ iniciais, na taxa de emissão.

~ fácil observar através da figura 16 (ou equações (VI-

4) e (VI-9)) que se e inicial é nulo (c~O) l1tjJnão influencia na ta

xa de emissão. O mesmo não pode ser dito quando e inicial é, por

exemplo, ~ donde l1tjJpassa a ser relevante. O primeiro resultado
4

(irrelevãncia de l1tjJinicial quando e inicial é próximo de zero) é

muito importante, pois convalida resultados utilizados anterior

mente, como é o caso de Munguia e da costa(4), em que todo o estu

do da emissão de um plano foi feito supondo sempre l1tjJ=O.

Na figura 17 podemos ver com mais detalhes o comporta-

mento de l1tjJqua~ldo e inicial é nulo, refletindo o resultado de

(VI-4). Note que na região de emissão (ver taxa de emissão (VI-9)

e figura (16)), l1tjJé numericamente nula.
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Na figura 18 podemos observar a influência da separaçao

dos planos na variação de energia de cada um deles, a partir de

,cálculos numéricos utilizando (V-3D) e (V-31). Observe que agora

81 não coincide com 82, necessariamente.

~oo

21 ~161161
Figura 18 - Curvas de cos8 em função de ~, obtidas nu
mericamente a partir de (V-3D) e (V-31) para dois pIa
nos 1 e 2, mostrando a influência de T (separação dos
planos) na energia de cada plano. A curva 1 mostra
novamente a irrelevância de ~~ inicial, com COS81
coincidindo com cos82 para quaisquer valores de ~ini
cial, quando T ,=-~O (planos coincidentes). As curvas 2
e 3 mostram respectivamente cos82 e COS81 quando
T=X~ = 1r (planos separados), situação em que a varia
ção de2 energia de cada plano é oscilante. ,
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I

t possivel observar que quando T=D (planos superpostos),
,.

~'cosa1=cos e 2 (possuem simetria perfeita em relação a energia duran-

te todo o tempo) e nestas condições, o valor de ~~ inicial nao e
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importante, novamente. Jáhaviamos observado coisa parecida antes,

nas figuras (16) e (17).

Quando T#O (planos estão separados) há uma espécie de

atraso no começo da emissão de energia. É como se demorasse mais

para iniciar o "disparo" do processo de emissão, além de que este

possui comportamento diferente do usual, pois é oscilante.

Par~ comparação e maior riqueza em detalhes, traçamos na

figura 19 o gráfico da taxa de emissão, quando os planos estão jun

tos (T=O) e separados (T#O).

"
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vê-se claramente o aparecimento de 2 picos de

78.

emissão

(emissão dupla) quando L~O, evidenciando que esta é oscilante (o

que não ocorria antes quando 1=0), além de atrasar o início da e-

missão .

. J 'lI. dNa flgura 20 esta traçado o graLlco da ~axa e emlssao

de cada plano, mostrando com maior clareza a emissão isolada, o

que nos permite visualizar melhor a emissão dupla.

Um estudo talvez interessante de se fazer a partir das

figuras (18) e (19) é a análise mais detalhada da influência da

separaçao dos planos no aparecimento da emiss~o dup1a.

Uma outra situação interessante que também estudamos

foi o da taxa de emissão para dois planos superpostos quando um

possui energia inicial muito diferente da do outro. É o caso, por

exemplo, de um deles estar praticamente no estado excitado (8=0),

e o outro no fundamental (S=n). Aquele que possui. maior energia

perde para o outro de menor energia que a recebe, fazendo com que

a emissão para fora dos planos seja muito pequena. Este processo

predomina por muito tempo (sucessivas emissões e absorções de

energia) até que as energias finais fiquem pr6ximas, quando a

emissão passa a ser parecida com aquela de um único plano com den

sidade dupla.
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Figura 20 - Taxa de emissão de cada plano (1 e 2)

ilustrando o aparecimento da emissão dupla (figu

ra 19), na situação em que a separação T entre

eles coincide com ~~ inicial e vale TI, para e
inicial praticamente nulo 2

Para finalizar, queremos registrar que iniciamos o estu-

do da influência da distância entre os dois planos em função da di

ferença de fase ~W entre seus dipolos. No entanto, achamos por bem

não fazer constar nesta tese, uma vez que julgamos não ser essen-

cial aos seus propósitos, além de que não encontramos ne~hQ~a con-

clusão que pudesse ser interessante. Como foi dito na introà'~ção e

no interior dos capi tulos, 'nossa intenção, nesta tese, era tão so

mente conseguir equacionar o problema da interação dos dois planos
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usando a aproximação semiclássica, sem contudo nospreo~uparmos

tanto com a busca de soluções. Exceto quando a solução foi possí

vel e imediata, como fizemos no caso de acoplamento fraco (0.«1)'

entre o campo e a matéria. Podemos antecipar que o sistema (V-17),

(V-18), (V-19), (V-20) e (V-15), (V-16), pode ser .numerÍlcamente

resolvido mesmo considerando a presença do retardo nas :equaçoes.

Para isto ser feito, podemos guardar na memória do computador uma
,

função do t·iposecante hiperbólica ao quadrado (solução da emis-

são de um plano excitado), por exemplo, que servirá a todo insta~

te para o programa do computador como condição de contorno(*). En

tendemos, porém, que embora o procedimento acima seja viável, e

extremamente trabalhoso e foge aos objetivos imediatos desta .te-

se. Deixamos esta idéia como sugestão de continuidade futura do

nosso trabalho.

Posto isto, podemos concluir a partir dos resultados al

cançados nesta tese que pudemos dar uma contribuição nova no est~

do da transição ~m=O (capítulo 111), também no caso limite em que

os planos estão "infinitamente separados" (capítulo IV) e final-

mente no equacionamento e solução parcial do problema da intera-

ção de dois planos paralelos, no vácuo, aplicando a aproximação

semiclássica da radiação (capí ulos V e VI).

Neste último caso, que simula efeitos de dimensão volu-

métrica do emissor, pudemos demonstrar (como prevíamos), que o

problema da emissão e propagação de energia não é simples e por

bra:.não é possível ser resolvido no caso mais geral devido basi-

camente à presença do retardo nas equações (diferenciais parciais

não lineares a várias variáveis), de solução analítica impossível.

•

(*)·d d - d .Dev~ o ao retar o nas equaçoes, o passo o programa e~ge para
dar prosseguimento, a cada instante, va~ores anteriores.
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