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RESUMO

A diasertação pode ser dividida em duas partes: a primcira contóm um&

adapteção do modelo fenomenológico de Einetein conhecido como " método

dæ coeficientes À e B ". AB modifica4ões sáo feitas no contexto da Eletrodi-
nâmica Eetocá¡tica, ume teoria ne qual as flutuações de ponto cero do ca,mpo

eletromagnético eão consideradas ¡eøie e elóeeiew.

Nos obtenffir nurn estudo não relativístico e clássico, rela4óæ entre a
energia € mom€nto de pertículas livree e a frequâncie de redioção trene-

ferida. Btas relaçöes coincidem com as bem conhecidas relaçöes que re-

preeentem e cono€rvaçóo do quadrívetor momento-energia em espalhamento

fóton-elétron.

Na segunda parte nós tentamæ descrever, de uma rnaneira qualitativa,
o efeito Compton no espírito da Eletrodinâmica Eetocástica. Encontramoe

ìndicaçöes de que a e4ão combinada de força da reação da radia4áo e das

flutua4ões de ponto øero é capaø de conferir à partícula carregada uma alta
velocidade de recuo, e verificamos que a mesma é juetamente a nccessária

para explanar o deslocamento da frequência observado como sendo devido
eo efeito Doppler. TemMm calculamoe a eegäô de choque diferenciel pera

o espalhamento de radiação e encontramoa a mesme expressão obtida por
Compton no seu trabalho fundamental de 1923.



ÄBSTRÀCT

The disaertation may be divided in two parts: the first one contains

an adaptation of Eingtein'e phenomenological model known as u method

of coefficiente À and B t. The modifications are done in the framework of

Stochestic Electrodynamics, a theory in wich the øero point fluctuations of

the electromagnetic field are considered ¡eøI ønd cloaeical.

We obtein, ìn a nonrelativistic and classìcal approach, relations among

the energy end momentum of free particlee and the frequency of the ex-

changed radi¡tion. These relations are coincident with the well knorpn ones

who depict the four-momentum conservation in photon- electron scattering.

In the eecond partr we try to describe, ïn a qualitative manner, the

Compton scetterÌng in the apirit of Stochastic Electrodynamiæ. ÌVe find

indicetione that the combined action of the radiation reaction force and the

øem point flutuating field are able to give the charged particle a high recoil

velocity, and we verify this one is just the necessa,ry to explain the frequency

ehift, as due to ¿ double Doppler ehift. Iltle ¡lso calculate the difrerentiel

cross section for the radiation scattering and we find the same expresaion as

obtained þ Compton in hie fund¿ment¿l worh of 1023.



INTRODUÇÃO

Indubitavelmente as duas maiores revoluções da frsica destc século eståo
direte¡nente relacionada€ com fenômenoa eletromegnéticoe. A Teorie da
R¿lativsdade, por um lado, prtxocou profundas altera4öes conceituais e con.
tribuiu pere harmonic&r a ffeice até então conhecide. Por outro lado temoe a

Teoria Quânticar gue gradativamente aee€nhoreou-Be da qualidade de descre-
ver a, naturesa microecópica, vìndo, apos trêe décadas de deeenvolvimento,' 
tornar-s,e B teorie de rn¿ior alcance já concebida até entåo,

Duranùe este perlodo (asaìm como posterìormenk), todaviq formaram-
se várias linhes de interpretação da Teoria Quântica, todas elas visando um

esclarecimento conceitual da mesma. Apesar dos æforços de De Broglie,
Schroedinger e do próprio Einstein, prevaleceu a Ìnterpretação de Copenh-

tr6ue: encebeçada por Bohr e Heiænberg. Com o advento da Teorio Quâ,ntica
de Campæ e de eeu tremendo sucesso, foram então quase que completamente
ofusctdes es hnt¡tivas de obtenção de novas teoúas e interpretações. Na
mesma proporção, assistiu-s€ o afastamento quase total da atua$o da Física
denominada Cl¡íssica no nível microscópico.

A Eletrodinâ,mìce Eetocáeticg antns de tudo, á um& teorìe atrevée

da qual ee pretende dilatar o alcance da Física Clássica. Com a inclusão
de ca,nrpos eletromagnéticos flutu¿ntes e pereietentes à temperolvra zero I a,

Eletrodinômìce Cl¡i¡¡eica é dotada de novas condiçõee de contorno, € com ieso

torna¡sc cðpa,! de predizer fenômenoa tradicionalmente ligädoe às concepSes
quânticas. Apesar des dificuldadee de efetivação de cólculoe rigoroeos, e-

xistem indicaçõea de que esta teoria pode noe auxiliar na compreensão de
um número razoóvel de fenômenoE microseópicoo (segundo as hipótesee da
Físic¿ Clissica). Com a Eletrodinârnica Estoc¿ísticq então, surge novamente
a discussão em torno do eletromagnetismo e da eua importância para a física.

O efeito Compton é um fenômeno ligado à naturesa da radiaçáo que

necessìtou tr& décadas de refinamentoe experimentais e formuleção de teo.



rias que poæibilitararn a, suê comprê,Bneão. Àtravée dele 06 fíeico€ fore,m

conyencendo-se da necessidade de uma teoria quântica pðra a radiaçåor Dê-

cesoidade egta não muito evidente na épocq apesar da insistência de Einstein

nest€ e€ntido.

No presente trab¿lho, a rcspeito do Efeìto Compton, inicialmente, no

Capítulo I (**ã" Ir), apreeenüaremos uma Introduçåo à Eletrodinômica

Estocást{ca, onde procùaremos fornecer uma viúo geral da üeoria, ressaltan-

do a importâncie da radiação de fundo para a mesma.

Prucceguiremo¡ (toçå" Ib), com o objetivo de clarificar o¡ cálculoo po6-

terioræ, com um sumário do modelo de EinstÆin que tr¿t¿ da interaçã"o entre
radiação e rn¡téris conhecido etualmente como método doe coeficientes A e
B,

Na próxima seção (Ic), investigaremos este modelo devido a Einstein (as-

sim como modificações postariores efetua.das pelo próprio Einst€in e Ehren-

f*t) e efetuartmæ modifica4óes congigtentes com a Eletrodinåmica Estoc¡ís.

tica. As hipotes€s desta teoria juntamente com os espectæ cláseicos do

modelo de Einetein-Ehrenfest, noe forneceräo relaçõee intereess,ntee entre a
energia e momento trocado entre partículas nåo relativí¡ticas e a radiação

térsrica e de ponto tero. E*es mesmaa rcleçõee, caracteriz&rn, na Mecânica

Quântica, a emisaåo (ou abaorçåo) de fótow, præente em procesaoa como o
efeito Compton.

Numa oegunda parte (Capítulo tr), abordaremoo de rnaneira maio eo-

pecífica a questão do espalhamento Compton €r por completeøa apresenta¡e-

mot (aeçåo IIc) um breve histórìco sobre as teorias e idéias quc enyolveram
seu ætudo desde a descoberta dos raios X. Podemos a.diantar que alguns

destes modelos desenvolvidos nos Eeráo uteis mais adiante.

Na próxima acção (tlb) estudaremoo com um certo detalhe a interaçâo

entre urta partícula ca.rregada e uma onda eletromagnética plana e monocro-
mótice de frequência @t e verificaremos que a onda primriria, juntamente

com a força de reaçäo da radiaçäo, possibilita a abeorçåo de uma quantidade' 
apreciável de energia do campo de ponto øero na frequência c¿. F,Bte fato é
de fundamental importânciq poie a velocidade relativística adquirida pela



partícula seró justamente a neceseária para que o deelocamento do compri-

mento de onda observado poesa Eer calculado como sendo devido ao efeito

Doppler. Com esta hipotese para o recuo, podcmos também calcular a seção

de choque de espalhamento da radia4åo utilizando a Elctrodinâmica Clássica

(assim como foi feïto por Compton).

E6ta nossa an¡ílise é completamente clássica (apesar de simplificada),

e traø consigo algumas diferenças fundamentaig em relaçãn ao tratamento

quôntico do fenômeno.

Na parte frnal reuniremoe a¡ conclueöce num eumário quc tamtÉm

conteró os passoa æguidos durante os cálculos.

Algune c¡ilculos excessivamente longos foram dispoatoa em três Apendi-

cee, de modo que não interferimem na, expoeigão das idéies principaie. N€stes

A¡Ëndices obteremoa resultados importantes para a nossa análise do mod-

elo de Einetcin, como a alterção ds deneidade eepec.tral eob tre,naformaçõee

de Lorentr (Ap.I), a potência absorvida e irradiada por um oecilador em

equilíbrio com radiaçåo eletromagnética aleatoria (Ap.tr), e a dedução da

fórmula do Planck (Ap.III).
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Cøpítalo I

EQrrnbilo ENTAE RADIAçÃO E U,rrÉnre

Ia - INîRODUç¿O À Eil,ETnODINÂMICA ESTOCÁ,'STICå,

A noçåo de energia de ponto rcro psrece ter surgido juntamente com ¿s

idéi¡s quc ceracterisa,rarr o &puecimento da teorie quântice. Su¡ introdugão

é devida a Planct (tett¡(t), nrun¿ tentativa de estabelecer clara¡nente quais
os elenentoa quânticoe prnaentes nos processoa de ahor$o e emissão de

energïe eletrornagnótic¡ por um eistem¡ do oeciladoroe. Num¡ nova ebor-

d¡gem do problerl& de radiaçäo do corpo nctro, Planc[ obteve um& energia

média dc llw þor grau de libcdadc) par¿ o oscilador ha¡nrônico à teurper-

¿t¡¡¡a ncro, eem porém ¿tribuí-la à .çå" do próprio caurpo eletrom¡gnético.

Foi Nernst (r9tO¡(t'z), que odendeu ¿ noção de energia de ponto zero, art

consider¡r e existêncie des flutuaçõee eletromagnéticag à temperatura Eero.

Noe rnos eubneqüentes ¿ fisica evoluiu nurË dirSo que culminou nð
forrr¡çËo da Mecânic¡ Quônticq e poeteriormentæ d¿ Eletrodinâmic¿

Quântica. itr'oi pooí"l então, conceber novarnente e ercietåncia das flutueções

dc ponto lãro (eatedo de vócuo) etrevés do processo de quantinçåo doe

campoclAté hojer no entanto, não fo¡¡,m elimin¡d¡¡ de maneira s¡ticfatóris
rs divergênci¡s ¡s¡ociedæ ao cálculo d¡ densidede de energi¿ contid¿ nesner

campos.Ä sue exìstênci¡ como campos reais, então, tornou-se fonte de contro-
véreias ap€ser da obeervação de efeitoa como ae forçae entre plecas con-
dutore¡ (f*c"t dc Casimir)r e o L¡mb ahifü, por cxemplo, que indica¡n a
interven@ das flutuações eletromegnéticas de ponto r€ro.

Em 19{8, no entanto, \iVelton(s) sugpúu gue fenômenoc envolvendo flu-
t,t"Cõo de ponto rero poderiam aer tratados Ecmiclaseica,mente. Mais tarde,

þraffort e T¡ar¡ (f9s{) ('), admitiram a re¿lidade das flutuações de ponto
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seno € ta,rrbém escreveram explicitamente e densidade espectrsl de rcihiagõo

dc ponto ze¡o clóuica. Egtas flutuagõea poaauirn propriedadea eatatística;

eimilsres ao vácuo de Eletrodinâmic¡ Quântice. Com isao obtiverarn unra

energie módi¡ pür o æciledor clctr'rsädo (inhra¿indo con €sEcE campæ)

compstfvel com o resultado quâ.ntico.

Entret¡ntor d primeiroe trebslhos mais eólidoe neete linhe eão devidoe

a lvfa¡shall (1963-65)(6'6). He postulou a existência de flutuações de ponto

sero clússicas , necessárias pa,rs que o oæ,iledor h¡¡mônico eletrisedo pudesee

rn¡nter um¡ eituação dc equiUbrio ¿trsvés de emigsão e ebeorgäo de radiação.

Estudou um sisüema de oeciladores aos quaie aplicou-se um cempo magnético

e encontrou(E) um comport¡¡nento dia.rnaünético de acordo com a teoria
quâ.ntica" Veriûcou, talnbémr güe den¡idade espectral da radiaçào de ponto

,. .tcro é invznante por tnanrformaçöe¡ de Lorentz(6).

Contguroü-ffir então, ulns noyr versão d¿ Eletrodinâ,mïce Cllssica, que

podc scr dcnominada de Eletrodinâuric¡ Cldssic¿ Eotocdstic¿* ou simples-

mente Elet¡odì¡úmicø &¡tocûtícoF) .

A partir dal um núnero rdetiva,mcnte reduzido de autor6g(r) hrnou.
' el por trabalhoe sobre aE conaequências, a nível microscópico,æ FerPonrav{

de etuagão da radìeção de ponto tero ce,recterfstìc¿ de Eletrodinâmice Esto-

clstice. Estä trebalhoa, principalnente os ligadog aÐ eotudo de propriedades

do osciledor hennônico em inhração com a radiagäo de ponto Eero e térmìca,
fornccera,m resultadw(l'6) que podem lcr conriderados no mínimo interæ
gtntee gcnão surpreendentee, já que eté então vinham scndo obtidos apenesr

com a utilir@ d¡ Mecônice Quôntica.

Depoit dcrtr brw¡ incurråo pdor cr¡ninhoa quc levarun ù Eletrodinâ,
mic¿ &tocdsticq vejamoo de que m¡neir¿ é pæsfvel torn¡r plrusfveis ruas
hipotceee, e de que forrna podenoe tr¡tar adequadenente ae flutuegõee de

ponto teno clÅssicrs e EuE intuaçåo com a rn¡téri¿.

* Na llteretrue ffn llngua tnglesa ocorrem alnde as deslgnaçôes de " n¡¡-
dom Electrodyn¡nica n e n Classical Electrodynamics with Classicål 7.,erc

Point R¿di¡tion Field '
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O primeiro paso que deremos ó e determinação da densidade €spoc-

tral da radiaçäo de ponto tlerct. É poeslvel chegar-æ à forma da densidade

atr¿vés de argumentos difc.satcs(2). O que mostrarcûroß a reguir cstó lig-

ado à lei de Wien, e neceesita epenas de consider¿çfu t¿rmodinâmicas e da

Eletrodinâmica Clássica"

Coneidereuroo um recipiento com um ômbolo e paredee intcrior€s que r€-

flitün pcrfeitenent'e a radiação eletromagnét¡c¿. Vejanos o que ocor¡E com
a radiação quando o êsrbolo sofre urns compressão quasestútica e adiaMtïca,
mwimentandùBo & ums wlocìdads u. À energie eletromegndtìc¡ que atinge
urna á¡ea dá da euperflcie espelhada do êmbolo, dentro de um ângulo eólido
dO e num tærpo ü ,*tá, no intsrvalo de frequência (ø,ø* dru) (e);

dn, = p(u,nd| cyflp.,,6t ¿rf,_ (1.1)
.,.

onde 0 é o ângulo entre a direção de incidência da radiat'o e a norural
ao ômbolo , a p(ur?) (onorgia por unidado do volumo o unidado de fro,
quência) é a denomin¡da de¡uídade cepechøL A radiaçåo refletida peto
^nbolo eofrerÉ deito Doppler, e o frequâncie de meerns ee relaciona¡ó de
acguinte forrn¿ com e frequôncia da radiação incidente , (p"r" a lc < ll

#:1 +zfc*o (t,z)

Deeea rneneira, pare ,i-. compreeeão quss€sttítice, podernoe cslculsr o
acréscimo de energie devido à reflexãol.

6D, = iIE r, -'dE, = d,A c 6t c

Bcalizando urnr cxpansão até a pri

,^/-

68,

A vreriaaão do volu'e durente ü ærá,6V : ilAvdú, então

#i,rcosr dl pt r rïcoo tooúÐ 

^ (r,l)

(t.r)68,,t = 6(pV)= å, 6V
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onde jó * integrou ¡obre o ôngulo sólido. Podemos roescrcver (t'tr) da

seguinte forma;

6p(r,Tl = - p(u,T) 6V

T
w
ã
l,

(r.6)

É intenesssnte notar que a orpreæäo acima para a densidade æpectral vale

pars qualquer temperatr¡ra do recipiente, e deve e€r verdadeira para,qusis-

qu€r pedrõæ de radiação eletromagnóticg aeje el¡ de corpo netro ou näo.

Ob,scrva,mos t¡mbém m expresrão (t.O) gue existe um p¡rdrõo de radiação(e)

þue aeri deaignedo por lo (or)J que não é alt€rado quando ooone unå, ya'

riação no volume no recipïente, ou ocja, fp(rrÎ) : 0 para 6V + 0, Est'e

condiçäo nos le'e a: 
, ap/d _ onføì = 0 (1.7)
î *-Po**''

A aoluçio de (1.7) ¡eró:

Po(ø) : g ou Po(ø) = c,rs (1.8)

À primeire eolugão é ¡ tredicion¡lmente egcolhida, mas certemente

atrevéa delo nÉo d poasível obter, por exsmplo, o comportanento etre'

tivo ent¡r duas places condutoras peralelas pere I -r 0. Podemoa GK&rn

inar a6orÈ Gm quel limite de temperatura se veriffcsm as eoluções enterioree.

Ieto pode sm feito ae coneidere,rmoo um¿ compreesäo ¡dï¡bÉticq ou eeje,

6E + p6V : 0. A preesão orercida pela nadiacão pode ser escrite como

? -, E f 
gV , Podcmoo t¡crbém invoc¿r ètora a loi do Stefan-Bolt¡mann

EIV = oT1, Rþorooamente falando, est¿ lei 8ó vale para a partæ térmic¿

de radieçfo, jó que não inclui as flutuaçõea de ponto Eoro n¿ eue forûulação.

No entanto ele ¡awe aoo no6oo6 propóeitoe, jó que utilisads juntamente com

as dues expreasõcs ¡nteriorcqnor permite escnever (t.O) como:

,/o ,-tp(w,T) =-- ff (r,e)

Para T - 0, entåo, obtemæ ex¡tanente a equat'o (t.7), (deade que a
derivad¿ em relação a T seja finita) com âs suas reqpectivas soluções.
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Tøn¡rcm,oo, cntão, a scgunda c rsescneycrcmo! a conctû¡¡te c como hlÙ#cg
onde ñ ó ouha constant€ que rnaio ta¡de será identiffcada com a constante

de Plancl e c é ¿ velocidede de lus no vácuo. Assim, pare nóe:

P,(ø) =# (t.to)

É e'vi¿ente que um æpectro dest¿ naturess aßa¡reta divergências ulhavio
let¡. Ató o momento, contudo, nãÐ eurgiu nenhums for¡n¡ convincents de

eliminûlas. O fato de as divergências dependeren de contribuições devido

às eltas frequências, eugerc que telves existe um limite pera e frequência da

radiação eletromagnétic¡ de ponto Eetro. Não é cla,ro, porém, qual deve ssr

egtc limite e até m€smo porque deveria acistir. Em cÉlculoe que envolvem

a inter@ d¿ radiado de fundo corn ¿ m¡téri¿(ro), é pæulvel cli¡nin¡¡ us

divrrgênciaa que rurtem através das introdugåo de um fetor de forrn¿ conve

niente psre as partfculas. No entanto a questão psra o carnpo livre continua

eur oberto. Não trataremoa dests problerra aqd, eupondo que Ê exietência

d¡s flutuaeöcs dc ponto rero com espectro (t.tO) deve ser comoborada pelas

evidâncias cxperimentais.

Vejarroe a6ore quel é a m¡neir¡ m¡is conveniente de tratar rn¡temetica'
mente a radiação eletrom¡gnétice de ponto iero. Jó que a radiação de

fundo näo pooeui tontet bcm definíiløe, é re,soÉvel consid€rá,I¡ como ra-

diogão cht¡omøgn¿ticû ahaó¡io (*i* como tambérr a'radiação térmica).
Sem drfuida algum¿ oE câmFog associedos a esse radiq devem setisfar€r

as eqrraçþee de ltdocwell homogêneas, € por isso o potencial vetor admite
urra decompoeifu em ondas planas do reguinte tipo(z):

ÅF,r) = Ð Io, 
ê(8, À) s(fr,qsen [0,¡ t - Ë.í + r(Ê,À)l ú (r.rr)

onde â ó o vetor de polarierção unitfrio que obedece:

¿(É, t) . â(Ë, t') : d¡¡, Ë . a1É, ì) = o

É.,tt,r).i(Ë,r) =4¡-* (t'tz)

l=l
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e rl(Í,t) é urra fase aleatória unlforurementæ dlstribufda de g tZn,na quat

gc FGúne todo o carátcr egtatíBtico dos carnlxrc. A a.nplitude g(ErTl é uma

fungão que determin¡ e contribuição de cad¡ frequência na superpæição.

EËe fungio cventualment¿ pode depender d¿ tcmperaturÊ em gE tratando
de radiação térm¡ca, e veremos adiantc que está relacionad& com a densidade

eepcctral.

Ih (1.11) podemc cdcular fecilmenh os ca,mpos eléùrico e magnético,

ÉF,r): 
tl*fÊ(Ë,1) 

e(Ë,r) cæ[o,¡ t-Ë,.í+?(Ë,r)l (r.rs)

ÉF,ü) = ilors(Ë,r)L#¿t c*þr t-É.r-+1¡(Ë,r)l (r.u)
tr

Desss ¡n¡neir¿ 06 celnpos eletromagnéticos úo funções d¿ va¡ióvel aleatríria
r1(Ë, ì), e æ resultadog que assumiråo importância para nós Eeräo æ mldírr
dc yaudetæ fieiw celculada¡ eobre as fases 7.

Vejanocr por oremplo, o cálculo d¿ média do csmpo elétrico, (É(i,4).
A médïa aobrc r¡ dc um¿ funçâo /(rf) é dcfinidr como cendo:

2¡

ff(,r)) =* {-/(r) (r.rr)

2

@(í,¿)) = Ð,ln, 
ê(i, r) e(Ë, r) (* [,. ü - Ë. i+ r¡1i, r¡¡¡ = o (r.ro)

pols (cosþrr - Ë . r' r r¡(Ë,À)l)
(ã(r-, ü)) = o.

No Apêndice I, onde e€ relate a alteraçáo da densidade eapectral eob
transformações de lorentz, é efetuado o cáIculo d¿ médla (É'Frt)), obtcn-

r)) (r. rz)

dos€ conþ resultado:

(ffF, * [^u2ez(u,r)
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Então conclulmoe que I den¡idade de energie contide no celnpo eletro-

me6nético pode scr €Ecrita como:

(E' + É'l -
t^p(w,r) 

: * [^
Ë o

u2 g2(r,1) (r. ra)Er

oade foi utili¡ada a detnigão dc denoidade eopcctt"l p(r). Das igualdadca

anteriores podemoe identifice.r:

P(u,T) : "g'f'T) (r.ro)

que é a relaçäo jó procla,mada entre a aurplitude g(or,T) 
" 

a densidade ea-

pectral p(urTl,

É ¡ntæressatúe, tarnHm, qxpnessa,r a energla contld¿ no carnpo eletro
rnagnético (pttt T={) como umâ, EomÊ discreta sobre oe veüorcs de onda,
o que pode ser feito ¡e hasformsrrnos a primeira integral de (1.18) num
rom¡tó¡¡o(11).

(1.20)(Ê'+e\=ï

onde I¡ é um volume arbihÉrio. A forrn¡ deste orpreæão é bsstante nug.

estiva e aerá particula^rrrente rltil quando egtuda,rmoo o efeito Conpton, no

Crpltulo II.

No próprio Apêndice I chega,mos à conclugão de que o unico especho a
poeeuir e propriedade de eer inveriante por trensformaçõce de Lorentr é jue.

teurente o espectro da radiação de fundo, dado por (1.10), como tr{Àruhall jó
havi¡ salientado. Este é um resultado importante, jó que conseqäeutemente,

r e radiegão de fundo não oferecc rc¡igtônci¡ ao movimento de clrtes, quaie-
quer que sejam suas velocidades. Isto seró verificado explicita,nente rnsis
edianta.

Aoir,r um padrão de radìegão que não pode eer difercnciado pela pas-

ae6€m um rderencial inerciel pa,ra outro, ieto aliådo às hipoteses de homo-
geneidade e isotropia do m€smo, concede à radìegäo de fundo B pnsrrotstìv¿
de um vÍcuo cld¡¡ico(?). E"id"ntemente a obcerr"ação direta da radiaçåo de
ponùo reno é extre¡n¿rnente dìficultada por esses f¿tos.
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Urn¡ ves csracteriredoe o€ carnpoo eletromegnóticoo d¡ rediecão de

ponto r€ro, devernoe pnrlcurü rreioe de deecrever adequadamentc a atuat'o
dæ mæmoe æbr€ ¡ ¡n¿t'érie. Dentre oe poeslveis nótodos d€s€nvolvidoe,

o m¡is utili¡ado congbte na congtruçäo de urn¿ €queção diferencial para o
movisrento da partfcula que se encontra sob a ação de forças octernas e

clmpæ efetivos. Td cque4åo, de cert¡ m¡neir¡ jÉ ffiisti¡ e,nteriormente

à Eletrodinâ,mic¿ FÁtocást¡cq Bob a designaçflo de equação de Abraham-
Irortntr, sen incluir, entretanto, or ce,rnpæ eletrornagnéticoe flutuantes de

ponùo t€¡ro.

lf,csmo a nlvel de equação de Àbraha,m-Lorentr, porém, veriûcem-ee
pr,oblemee lig¡dæ ù n@ de c¡r¡¡alidede. EetÈ equa4ão caracterirs,.Eo pela

introdução de um t¿rzro que repr€senta a interaso entre urna partícula
puntual carregada e oE cEInpoB geradoa por ela própria, resultando n¿ deno-

ßinâds força de re¡cão dE r\dia,ção(12), A recolução ds equ¿cao de
Abr¡ha,m.Iorentr noa lev¿ å violação de c¡uselidade. Ta,mbém ocistem
divergêncías ¡elacionadas com o cálculo da masgû eletrom¿gnética ræ, (a
nre¡q¡ total da partícula carregada seria e s)rn¿ da massa eletromagn ética
tæ¿ com lu,a a måËa mec$,¡¡." mo). Estc! problernar jó fora,m tratados
na liter¿tur¿(ls) (onde são consideredas ce.rgas e¡çt¿nsas no limit¿ não rela.
tivlrtico), e aqui nos limitrncmoa ¿ considerrr I mårxr¿ üotal finita, igual ao
ssu valor uperimental,

A introdução da força devide aos campoe eletromagnéticoe aleatóriæ na
equ@ de Abraha,m-Lorcnts resulta n¡ denominada equação de Braffort-
lvfa6hdl(2), a rcguir:

^it-f+rnri+rÈ+%xÉ ( )t.2L
c

Nesta equação ^É t"pto"nta r¡m¡ força octerna qualquer, m I u3 a força de
rcação da radia{fo, c þÊ + tl xE) 

" 
força de Lorentl dwido à atuagão

dæ caurpos aleatríriæ. o tempo r é iguel a,2c2 f BmcE. Noruralmente, com
otcegão de gist€mes como o oacilador hermônico carregado, por exemplo,
a equação de Brafiort-I\d¡rehÊll é de dificil resoluçäo. E\ie1¿m, no en.
tanto, técnicas que foren deeenvolvidas no contexto de ffsica doe processgt
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aleatórioe, e qu€ podeur ser eplicadås ù Eletrodinâ,mic¡ Estocástica. Dest'€s

métodosr üD doa nr¿is utilirados pare obter inforrrrçõæ das equa4öeg de

mwíme¡to e¡tocá¡üicas é a corutnrçào das cqrra,çfu de Fokker-Planck(2),

Àtr¿vée dr rcroluçåo degte! GquÈgfu podenoc calcula¡ e digtribui$o dc

probabilidade de encontra¡ a partfcula num ponto do espaço de fase, por

oremplo, olr rs ieþ não for poeeível, obter uma deecrição einplitcedo de

ervolução do ¡igtem¡ utilisando um conjunto de va¡ióveis conveniente. Neste

n(Eso trab¡lhor Do entcnto, efetuersuros urnl eplicaçäo des tócnicas ms'

temótîces m¡is modegtes orìgtcntcs, tento na parte que dir reapeito ao

equilíbrio cntrc radi@ e rn¿téria, quanto na deacrição seuriquantitativa

do efeìto Compton.

Neste breve introdução à Eletrodinâ,mic¿ Fôtoc¡íEtica, t,entalnos trans-

mitir a imporüânciq para a teoriq da existôncia das flutuações eletrornagné-

tica¡ cláæices de ponto s€ro. A sul interaeão com sist'emes microecópicoe

que posru&rn constituintcs com carte é cert¿nente capaø de provocar deitos

notóveis, ineuepeitos eüé no€Boa dias, como jó foi sslientedo. Devido à¡ dit-
culdades de cálculo, no enüanto, apen¡.n um ntimero relativenenüe redusido

de eistem¡s tæur sido tratado com Bucesso. Sem dúvids alguma o oecilador

h¡rurôurico não relativíetico foi o problern¡ rn¿ie eatudado até a¿ora n&

Eletrodinâ,mica Estocásti6¡({,õ,7'l''tõ). Nos Apêndices II e Itr estuda.mæ al-

tunres propúedades destê eisteme, podendo adiantar que È eneryia nédï¿ do

oscilador (pot grsu de liberdrd.) etrcontrada é (E) = ilr,'t, o desloc¿menùo

quadrático módio ét ("'l : hlhru't, e t€u o momento quadrático médio,

(p2\ : LmulZ (ø é a frcquência natural do orcílador), lodoo os rtsultadoc

são idênticæ aæ valoreg eeperadoe obüidæ pere um oecilador quântico no

egtado funda,mentel. O eatudo do oeciledor nÈ Eletrodinâ,mic¡ Eetocástìc¿

foi utilirado eur dcacriçõeg clásaicaE satisf¡tórias de propriedadæ da radiat'o
de ccpo negro(16,17) (vcja A$ndice III, ondc obtcmc ¿ fórmula de Planck),

â€sim como do comporta,me¡to diemagnótico d¡ m¡tó;"(6'?),

Outro aistcns tratado com Euc€EEo é o das placas condutoras parale-

hr. Ar forgar quc üürtcm dcvido à ação da radiaçio de fundo (forças de

Cedn¡r), prsvistas pela Eletrodinåmica Estoc¡ástica(1s), coincidsn com o

\
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resultådo quôntico e os dedoe elrperimentsio, TBiF forças podem sêr incluldåß

nurna clasoe rns,¡E ampla de interaçõcs entre objetoe rnacroscópicoe, que são" 
denominadæ força¡ de V¿n der Wad¡(?),

No entento, urn& tporia que pretends descr€y€r getisfetori¡nente a ns-

tures¡ microscópica, deve, sem dúyida, incorporar og resultador que tradi-
cionelmente perrritireur o eurgimento de Mecônica Quântice, tais como o €a-

pectro etômico, s tpsrenüe n¡ture¡¡ ondul¡tórïa des partlculas, e a aparente

naturega corpuscula,r das ondas eletromagnéticas, por enceurplo. Até o pre-

senta momento, entretrnto, nenhum dæeoa problemee foi ¡uficientemente

elueidado (¡), constando apenas e'rplic¿cões qualitativas sobre a estabilidade
etômic¡(Î), ¡¡¡im como tent¡tiv¡¡ de interpretar as reþõee de incertø¡ de

Eeisenberg em tærmos de ûutua¡ões(z),

Nest€ nostt trabalho, ao abordar o efeito Compton, pretendemos, den-

tno de noss¡s limitaçõ€ð, veritcar como ae flutua4õeg eletromegndticas de

poDto sero são ca,paseo de conferir um¡ n¿turesa aparentemente corpwcuhr
à radiação cletromagnótica

Jé fore,m feitas tentetivrs de consìdere¡ e Mecânice Quântìc¡ como

sendo resultante de um movimento browniano microscópico(r), sem gue

ae forneçe, no entento, um¡ explìcaçõo gatiafetdri¡ eobre ¿ fonte de es-

tocegticidede. Alg,t* autoree crêem que as flutua4öea de ponto æto eãD

cspatcs de promwer ¿ bssc frÈic¡ pür um& interpret qb egtocástice d¿

Mecânice Quântice, sxietïndo inclusive tentstivas de dedução ds equeção de

Schroedint€r( r e'20) através d¿ Eletrodinâ,mic¿ Estocástica.

Não cxigte, contudo, nade conclueivo. Ameditemoe que não devemoe

eep€rer quê ¡ Uletrodinâ,mic¿ Þtocást¡ca reprodusa totalmente e Mecânic¿

Quântìca Ileüa'se de um¿ teoria fundenent¿lmente diferente que pode noo

lever ¡ reeultedot concordent,es com a teori¡ quântica eseim como a algo

bem dìgtinto.

Àpeu"s o inwitóvel confronto com a orperiênci¿ noe indic¿ró o caminho.
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Ib - O MODEIO ORIGINAT DE ETNSIEIN

O nome de Albert Eïnsüein está diret¿nente ligado b primeiras tenta'

tivas de egteb€lecirrento de um¿ toori¿ quântica pare a radiação eletromeg-

nética É ¿e conhecimento geral que Einstein, visando una orplicação para

o cfcito fotoclétrico(zl) , introdu¡iu esr 190õ oc n quanta de energia "(qo.
pæteriormente eeriam denominadæ de fótons) do ca,mpo eletromagnético.

Suboeqüentemente ele preocupou-se em ccrüender suaa idéias a uma class€

mai! ùmph de fenômcnoc (envolvendo abcorçåo c emi¡são de radiaçåo por

ótomæ ou molécuh), e epreæ!ûou e¡n 1917(zr) um artigo com um¿ gérie de

coneideraçõee e reaultadoe intsreeeenta& V€stígo" degte trabalho aão famil-

iares cntne oe estud¡ntes de ffsìc¿ modern¿ sob a deeignação de u método doe

eor;ficåentce A e Bo, m¡s dËsfortunadenente as principefu ¡dé¡as contides

no megûro pr¿tica¡nente não são divulgadas(rs).

Ào considerar emi¡são e aboorção de radiacão eletromagnétic¿ por áto
moe imeraos em radieção térrrice caracterisada pela deneidede eepectral

pr(u), Eingtein originalmente partiu dag seguintes hiprítesea:

1- O¡ ótomoo ocupam egtados de energia diacretoe.

?. fr vâhda a distribuiç,ão de Boltzm¿nn para æ átomos em tais estados.

& É vfli ôa alei de Ttlien para a radiæão térmica à tempenatura 1, igto
é, Pt(r) = ws F(ulT), onde f é um¿ função arbitrária.

À primeira bipóteae foi denominad¿ por Einetein de hiÉtÆse quântica,

dwido ao ce¡úter discrcto dos egtedm de energie. No ent¡nto as du¡s
eeguintæs Bão biÉtes€o intÆir¡nente clássicss, baseadas na termodinâ.mic¿ e

Vqienoc ¡gors dc quc meneire EingtÊin tr¿tou ¿ troc¿ de energi¿ entrr
rnrtÉrí¡¡ c radiação. Inicialsrcntc rupôc (por rimplicid"d.) quc o iørno ocupr
doí¡ estrda de energi¿ intc¡nø E* e E*(E^ > Er), e qüe ¿ pesssgem de

um egtado para outro é feita ¿través da abrorção ou emiosão de urn¿ qusn-
tidedc dc energi. E- - Eo, eob ¡ form¡ de radiação eletromcgndüice com
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a frequância t¿. A eeguir formulou algurnas hipótnaee sobr€ as leis vólidss

par¡ €Etrs transigõca. Considerou para tal que o itomo comporta-se de

m¡nei¡e anÁloga & um oaciledor ha¡srônico ao emitir e absorver radìação

elctromrgnótica- Se o oeciledor eetá imereo em radþåo t¿rmice c¿rscteri.
zúa pela densidade espectral pr(w),,é poosfvel verificar (o cólculo detalhado

encontra.ss no Apândice tr) que a potâncie absonrid¿ ou emitid¿ pelo meeino

é proporcional a pr(o). Evidentenenh Hnstein conheci¡ este fato, o que

lhe pemitiu €tcroter a probabilidade de trengiçã" (por unidede de tempo)

do cstado dc cncrgi ¿ En pars o cgt¡do de enengïe E- (aùravér da abrcrlão
dc r¡m¿ qnentidrde de energiz Em - Eo) itúvzifu pela radiaçào como:

ß.n)

(t,ul

)(rPtBrr-

. onde Bo- é un¿ con¡tanh (independente da temperatura). De maneira si-

miler €oclrysu a probabilidade de transição do egtado com energia E* pta
o egt¡do com energie Eo, atrevég de uma cmíæão indvúdq como:

B-* pr(wl t contribuição da cmisgão ecponttnca (t.æ)

onde B-o ó ur¡¡ outre const¡nte independente da tnmperetu¡e.

Entretanto tambónr d poedvel que o oscilsdor errita radiação eletro.
rnegnétice independenhmente dele sofrer estfmulo de um campo externo.
Por i¡so é que Einstein e/cretcontou à ocpreesão antnrior um termo quc rep
rtscnt¿ e probrbilidade de cmheõo eepontô¡uode unr¡ quantidade de energia
Em - E¡ ne frcquôncia t¿. Já que e emiesão é eepontÂo"q não dwe Ber pre
porcional ¿ p"(r,r). Einstein introduriu estc efeiüo em (1.2S) aimpleemente
adicionando u¡n¿ quantidadê Arrrr. independente da temperatura mar que

wcntu¡lmente pode depcndcr de frcquênci¿ rrr.

B*" pr(w) t Àrnn

A acguìr pnocunou encontr¿r, entio, ¿ denrïdade eapcctral pa(ø) necc+
siria pere gue e t¡oc¿ de energia entre a radiaçåo e os átomæ não altenasse

¿ dietribuìgão dc Boltrmtnn doc ótomor nor ectados dc cncrgi¿ (¡ rcgunda
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dar bipótcær iniciai¡). Dcotaforzrq *tum é o nrirncro de ótomoo no ectado

com energia E* e î¡ o nrimero de átomos no estado com energia Dn, r
condição dc cquilßrio (balanço dctalhodo) pode scr escr¡tû como:

nm (t.ø)nn

Aqui tom¿rem,æ n*/nn - s-(E* -E*)lkî para que a esüEtfutic¿ de Bolts-
mlnn eqie v¿lìda"

Aæim, desde que pa(ø) creoça com o aumento da tenperatura, o que é

lritúvelr ¿ sxpreæãD (t.ZS) torna'se, no limite para I -r æ,

B"- pr(w) Ë B-o pr(w) (LAf)

pois ncasas condiçõea B^opr(u) > .t* n e nm ñ nv. À igualdade (1.26)

é váJide pers qrrelguer temperoture elevada e implics gue B-, -- B,n-,
Inscrindo (1.26) em (1.2õ), obtôm-sc fecilmentc:

p,(w)=ffi U,nl

Einstcin aplicou, então, ¿ tercei¡a hipítcoe inicial (a lci de Wien), e com

isso obteve:

c,¡3^o.irÇ
a (r.æ)

e

Dn - En: hu (1.29)

onde a c ñ gão constantÆs. Utilinndo (l2e) e (1.29), (t.ZZ) pode scr escrìts
como:

Pr(u)==# (t.so)

N€st¡ prìraeire perta do treb¡lho, Eineteìn obteve doie importentes
rtaultadoa de r¡na rn¿neira simplca. A exprtasão (1.29) que representa a
relagão de Bohr pe,rs a energie emitide ou ¿bsorvida numa tranrição etômi-
car e e fórmula de Pl¿nck para a densidade eapecüral da radiaçåo de corpo
ncgno þprcccio (t.ao)1. No cntanb, æ é pouco conhccido o f¡üo de que o
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trebelho eprreenta um¡ dedução de fórmule de Pl¡nck e da relegão de Bohr,

menoE conhecido aind¡ é o feto de que eatas deduções Båo beæsdeE em ar-

gumentoe que podem BGr considersdoô como e€ndo clássicoo, como veremos

em acguida" De¡ trå hipoteeca i¡i6irie, ap€nas a prirneira, referentæ aog

estados discretos de energia, posrui ca¡óter quântico. Curiosa,mente, num

trabalho posterior de Elnstcin e Ehrcnfestr Gm 1923(rs,r¿), apresentou-¡c o

feto de que eata hiÉtese, na realidade é desnecessária. Neste artigo prati.
ca,urente deaconhecido, oe sutores proyern quc os r ótomos t podeur sofrer

trensigöcg entre egtadoß de energia quaþuer, pcrú encenlca o $m contlntrr.,

Ueen entretanto e hipoteae de que todoa æ eventos de emisaão e abnorção

süt ost¿tietïce,mente independentes entre ai. P¡ra que ieto ee verifique, não

deve ocor¡er interferância entre oa diferentea proceEsoE element¿res, o que

lovou-oc à conclusåo de que cada eni¡cão (ou abcorçã") deve ocorncr num
tempo curto.

P¡ra Einstein e Ehrenfest, então, s úníco hipóíir"ee qvåntícø da dedu$o
æri¿ a de guc I radi@ eletrornagnética ¡e constitui de Í6to¡ues) , .¡É que

atr¡vés dos m€smæ, certartente teríamor o tempo de obeo¡ção (ou emíeeão)

cvtto,

Voltando agor¿ p¿ra o trabolho de 1917(zt), Einstciu estudg n¿ rua s€-

gunde pùrtß, o movirncnto doe ótomos devido às interaçöee com a redìaçäo

térrrics ne qual Eo €ncontren imersos. Este análiee, tanbém pouco con-

hecide, foi considereda pelo próprio Einstein como t moí¿ ímpoilonte âo
trabalho, pob segundo ele eugeria a inevitebilidade de uma teori¿ quântica

de radiet'o bes€Edl em fótons.

Em linhas geraio* o racioclnio de Einahin foi o aeguinte: nos proccËGt
de emissão e abaorção que forem indusidos pele radieção tér:nice, ocorreró
um¡ tr¡ngferênci¿ de momento n¡ diregão do feixe de radiagåo que etu¡ eo-

bre o ótomo. Ilata'e€ então de urr processo direcionado e é claseics,mente
plaualvtl. Entrçtmb, pùr¿ pnocctËor crpontâncor (não cgtìmuladoa), não é

necessário o direcionamento da emissão, pois eeta pode oconer através de

+ ¡u¡is adiant¿ apreaentarenos o cálculo det'alhado com urna interpret {*
r!-?__-- rrulll'ftit¡ur¡i
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ondas cdéricas. Einstein prwou(zr'tt) , então, a neccsûid¡de dc dircciona-

mento de todoe os proccsoos (indruida e eapontân*), para que E aituaçåo

de cquillbrio termodinômico atingido pcloo ótomæ em movimento (através

de ¿beorçp* e emiesõ€s) *j" compatível com a fom¿ d¿ distribuição espec.

tral da radiação térmic¿ dada por (1.30).

Sem dúvide estÆ é um trebelho engenhoeo, com vd¡ioe ræultadoe inte-

resssnt'es, e que ne próxima segåo ærá enfocado de um¡ m¡neir¿ consistcnte

com ¿ Eletrodinâmica &tocÍstice



l6

Ic - MODffiCAçOES AO MODEIO DE EINSTEIN-EERENFEST

Ne primeira scção apresentamoÉr uma introdu åo à Eletrodinâmìca Es-

tocástic¡, teoria ne qual e radiação eletrome,gnétice de ponto rero poesui

umt importânci¿ fund¿mentel. Veremoe atora como é poesfvel conciliar as

hipotæoe d¡ Eletrodinômice Estoctístice, com o modelo de Einet€in-Ehrenfest

descrito anhriormente, prctendendo obhr, com isto, conclusõ€s a reapeito
do urovimento de partículas imerras em radiaçio termica (ca.racterizada pelo

æpecho de Planch) e na radiaaão de ponto roro.

Dividirei a ocpoaigåo em duas partea; una referente à troca de energia
entre radiação e rn¿tdrig € I outra referentc à troce de momento.

l- TROCA DE ENERGIA ENTR^E RADIAÇIO E lvLt\:IÉRIA

À expreario (lJe) que relaciona æ coeffcientec de emissão eepontânea e

anisgäo estimulader ü6 sugêrê como introduzir de um¿ rnrneire consietênte

oa efeitoo das flutuaçõea eletrom¡gndticas de ponto sero, já que e distribuiçao
eapoctral pt (w) s ø3 para f -- 0.

Suponemæ, então, que a radiagäo de ponto rero, em princfpìo, estìmu-
l¡ emiseõ€e e abnorçõee de radiaçäo nume partícula polarizável que possua

oecilaçõee internas herrrônicas. Por sinplicidade, inici¿lrnente egtudaremær
asEim como Hnsteinr trE sistema de dois estadoe de energi¿ Ez e Er (com
Ez ) Er) poesíveis para as partículas. Para tal sistem¿, então, a ta;ca de

transiçåo do estado com energia D2 para o estådo com energia Ey eerá,:

i[ü/n
T = A¡r po(ø) t Bzr pr(w) (r.er)

onde Ara e Brz eão conetantes ítúcpetúentee dø fieçtânciø e tempcratvrø,
p'(ø) é a densidade espectral da radiæåo térmica apenas, € po(r) = *#,
þxprcasão (t.tO)1, a densidade espectral da radiação de ponto rcro. A ex.
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p¡c!6ão (lat) difcrc de (t.A+)justa.rrente por explicitar a açlo das flutuaçóeo

de ponto rero.

Ànaloganente podemoe etcreyer a probabilidade de transiç"o do eetådo

de energis El püe o estsdo de energic Ez como:

iIWn
T - Arz p,(wl * Brz pr(w\ (t.ae)

A ccgunda hipotcac inicial de Einstein (estatfutica de Boltcmann para

as partfcoL") eer6 m¿ntidE ou seja, se exietirem z(81) partículas no estado

Et e n(h) uo estado Ezrvele, em média:

n(E)_e-(Ez-EL,llhT
n(8r)

(1.33)

À condiçio de equilfbrio (balanço detalhrdo) seró escrit¿ como:

n(Ee) n(Er) (r.a¿)

Btudando csta expresaão nos limìtcs T + oo [quando n(a2 ) æ n(Er )

e p'(ø) >
encontramct r€spcctivasrenh as relações Br¡ = Bzr = B e 412 = 0 com

Azr : À I 0. O fÊto que .{12 : 0 si$ifica que a radiação de fundo não

estimule absorçõg na situaf.ão de equillbrio.

Assim, a exprrseão (t.S4) nos le\¡e e:

Pr(w) : P,þ)
(r.as)

1e I

e a lei de ïVien (terceira hipotæe inicial de Einstein) noa exige Ez-Er : äø.

O valor para ¡ constante A/B pode scr detÊrminado através da uti.
lfu'¿qio d¿ lei de Rayleigh-Jeans pâra a radiação de corpo netro. Esta
lei é vålidc parr baixa¡ frcquênciaa (h, <
cidir com^(t.ef) nest€ lirnite. Desea maneirq como p"r(ul - #e2, e

gr(u) æ ft 0,(w) *# (p.rr fiø ( kT),devemos ter A/B - 2. A constante
ñ que Eurge na expressão (t.tO), pode eer identificada, a esta altura, com a
constante de Planck, que é tradicionalmente a.ssociad d, eß quantum de a4ão.
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Verific¡-æ, entior guc a deduçio de Hnstein da fórsrul¿ de Pl¡nch (1.3õ)

se compatíbiliza com a existência das flutuaçõea de ponùo ,ß:ro.

I!¡ta¡ema agorg dc Bcmovìcr (hscadocr Ào ür¡b¡lho de Eingtcin

Ehrenfæt(tt)), r hi$tæe de stadoe discretoe de energie pass rs putfcul¡s.

Suponhamoe que ulnl parùícula sofre N abaorçõee naa frequôncias

u¡td?¡, , . 1b)s e M cmieeõce nas frequôncias wlruLr. , , ,trltu, pasando do

egtådo inici¡l de energi^ h perl o stedo tnal de energi ¿ Et qvølqver. No

diagrrrna pictórico ¡baixo podenroa visueli¡e,r esses procexlor:

&,-¡¡

Er

Q¡ w'"

Et
w I

z

A2

url

Torna'gc necessá'ris, então, uma generaliração da! ocpresoões (t.et) e

(t.eZ), para que eeja pæsível englobar a sequência de procer*ls esqueurati-

rad¡ ecìm¡. P¡r¡ tel, Einetein e Ehrenfest escnovorÈm c probebilidade de

trauaição do stado de energia E¡ p¡ra o estado E¡ qualquer como:

abeorçöce emi¡gõ€!

üVthn: # ,o, M

T -t+ IDtttløi)lg fo p'(uÐtBP'þÍ)l (t's6)

Para o processo inverso, teremoe:

c 
emi¡sões 

-*.-M

ry= ü[Ap,(,¡)*Bp¡(ø,,,,ü [Bp'(rÍ)] (r.32)

É importante salientar nesta altura que estas orpreasõea são v¿ílidas

dcsde que todoe os ptoceaeoo elenrcnt¿¡w eeja,m eet¿ùigticemente indepên.
dentea. Ieto implica que os processos de emiEsäo e abnorção dwem ocorrer
en teurpoe cutog, de rnrneira que não exigt¡ ìnterferênci¡ entre eleg.



Por outro lado, ëp€rernos qu€ sob a influôncie daa rciliogõce té¡mico e

dc ponlo EeÌq energia e momento eejam eubtraídos c sdicionadoe å própria
radiecãor guê por sue ves consists nume Buperpoeiçáo de ondas planas com

todas as frcquências. Com iaso, to¿a^, oa emíteõee e øbeoryõee ærãr. con.

sideradås oomo sendo dirþidæ, e s€rão aÆompanhadas de transferência de

energir c momcnto pûra as perüícul¡s. Postulsremor então, qu€ Ê energia

removida ou devolvida à radþão do recipiente t¿mbém 8e converterá em

energie cinétic¡ de tranel.çår ¡anhe ou perdide pela partícula. FÆs& aprorci.

rneçio ó coercnto com o modelo, c torner-ee.É perfeitcmente cl¿r¡ quendo

estudernæ ¿ troca de moment'o, rnaia adiante,

Irstn¡ndo em conta estæ considerûgfu, r consarvr$o de energi¡ s€rá,

eacrita na forrn¿:

,v M
Et =E¡ + f o(ør) - Ðo'(.rÍ) (t,ss)

onde O(r) e O'(ø') oão funçõcr pooiùiva¡ ainda deoconhecìdas dc u e ut,

Ej:r O(q) represente ¿ freção de energia extrafde do campo de radiação

depois de N ahorcõæ . Xll o'(ri) a energia devolvida ao campo de ra-
dieção depoïs de M esriseõee.

À popuþão doe estedos é dada pela est¡tfstic¿ de Boltsmann, como
antæ:

eíEn-ør)lkT (t.rs)

10

(r.+r)

(t,¿o)

e ¡ condiú d" equilíbrio (balanço detalhado) irnplica em:

n(Erlry=æ(Er) ry
Coloc¡ndo (1.46), (r.a7), (lae) e (r.as) em (1.40), obtemoo:

{U'rffil ,uI
B p"(c., )eo'(u,l)/&r

t

LPo + P¡

Neaga análiac, porérr, diferentemente do que foi feito no trabalho de
Einshin.Ehrenfc¡t, conhecemoo previ¿mente a dìrtribuigão de Plenck pr(o/)
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para c radiação de corpo net¡o (a our deduçao detalhada sc cncontra no

Asndice [I). Introduzindo em (1.41) a expressão (AIII.11) para f"(ø), as
sim coûro como po(r) dado por (1.10) e A/B : 2r verifrca-se que a igualdade

é eatisfeita sempre (para quairquer valores de M . N) desde que:

o(r) - hw

0(r') -- ft.w'
(r.+z)

Asqim, a ocpreaeio (t.ee) ûca:

M N

(r.+e)

Em particuler, pêrs M:N-- 1:

Eri-t¿wt:Etlhw (r.++)

Conclufnoe, então, que ulns emiesåo na frequência ø' e uma ahorção
ne frequôncia u fu responsóveis pelo decréscimo de ñ wt ø um ecréscimo

de äo¡ na energia da partfcula, dæde que se manhnha o equilfbrio com e,

radiação.

Er¡I¿urt;=Et¡Fñrt
u'l-li=I i=l
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2. IROCá. DD MOMENÎO ENTRE RÂDIAçAO E MATÉRJJ|.

O estudo detalhado do movinento das partlculas eob ¡ influêncìe d¿
- radiação cncontrarsc na regunda partc do artigo de Einstein de 1917(zz'tr) 

"
vis¡, ¡havés d¡ rn¿nutençäo da consìEtênci¿ entre as hipotesea feitas, provar

a nece¡sid¡de de que todæ os processol clementarea (de emisaåo ou abor$o
de radiação) aeja,n direcionados. N¿turelmenh o estudo det¿lhedo d¿ al-

teração do momento linea¡ de partícula requer urna soûeticaçåo m¡ior do
que a4uele empnegada no estudo da troc¡ de energìe No præente trebalho,

o cálculo scri detuado no regine não reletivístico (asaim como apreeentado

oríginalmente por Eingtein), já qüe com isso são introduzidas simplificações

importantea. Não obstartc, ocistem 16¡¡¿¡¡y¡s(rr) de extender o cálculo

originel de Eingtcin pare o regime rel¡tivfetìco.

Passsrerroe egore eo cálculo de trocs de momento bsgeado no tre'
balho de Einstcin(¡t,11) e conciliado com as hipriteg€E da Eletrodinå,mic¿

Egtocástics"

Con¡ideremos uma pa,rtlcule ss moy€ndo no interior de cavidade à tem-
peratura 1, e dividamoE a influênci¿ da radiação no E€u movimento em

duas partes. A primeir¡ será identificada com uma intera4áo flutuante (não

s¡st€mátío) 
" a segunda terá ca¡áter dissípativo (sistaruítico), em ¿nalo-

gia com a ùeori¡ fenomenlógo do movimento browniano. Se inicialmente a
pertícula poesui momento lineer com projegão rnv nÈdiregäo n, antÅn depoie

de um intærvalo de tæmpo curto r ela terá momrotro(zr,tr) '

mu'=mu*A-Rur (t.lO)

Aqui A se referc à parte flutuante do momento conferido à partícula pela
açåo nåo sistemótìc¿ da radiaçäo térûrica e de ponto rero, e que tende ¿

rn¡¡ter o movimento da mesnrå. O tcrmo -Ru r se refere à parte diesipativa
(vertmæ que atua apcnâs psra T + 0) que hnde a tra,ser a partfcula para o

repouso. A eeguir s€ró detuado o cálculo explfcito da força dissipativa -R u
firí cacrita de m¡neira conveniente).

Como ae hiSteeee de emìgsão e ebaorçåo foren formuleda,s pars psrtl-



culås om repouso, investigeremos como s radiegão epereco no sistome de

rcfcrônciü inerciel pr€s{r in¡üanteneanente à partículr. No ¡istemÐ de l¿borat

tório (no caæ o recipiente onde cstão contidas as partfcd*), a radi@
eleûromagnótice sß apresenta como isotrópica, de tal form¿ que e dengidade

de energi¡ entre u e u + du dentro do ângulo sólido dfl, em torno de alguma

direçäo ¡rbitrÉri¡ de propa6et'o, eerá denotade por:

qq
aa

(r.lz)

# o@,T)d, (t,¿o)

É tmporta¡te ressdtar gue a denddade espectral p(ø,T) aclma abrange

taurbóm oe €feitæ da redieção de ponto s€ro, e deveró ser escrita como:

p(w,T) : pr(wl+ pî@l

onde pr (or) é a jÉ conhecid¿ fórrrul¿ de Planch.

P¡r¿ um¿ partícula que æ moye com velocidade u (consht"), ao longo

do eixo t, to sist€m¿ de laboratório, ¿ densidade de energia pode não ser

irotrópice no sietems proprio da mesma, e consêqüentesrente s€rá denotada

por:

# nø',c')tu' (r.+s)

Aqui e' â o Êngulo entre e diregäo de propeg@ da radi@ associade ao

vetor de onda Ë' 1a. frequênciau'|: rl[tl) e o eixo s.

No A$ndice I apresentarnoa o cálculo detalhado da transformação de

Ircrcntz pûrs ¡ densidade espcctral. No caso em que uf c K 1 o resultado

obtido é þpressåo (Ar.te)l:

p'(u',0'l=þt', -iWø' cosc'] 
[t 

- + cosa'] (t.re)

onde p(utl é a densidade espectral no eistem¿ de laboratrírio. Esta anisotro-
pia de /(u'rft), ocasionar{ evidentemenh, uura força sístemática sobre ¿
pertlcula.

Consideremos por aimplicidade que a partícul¿ eofre transiçóea entre
doig estadoa de energia Et e Ez, com EzÞ Er, mæ tot¿lnrenh arbitrárioo,
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i.e, ,pertencendo a um contfnuo. Jó vimoo ne seção anterior que eøte

hipotcac é conefutente com o carÉter clássico do cálculo. DesEn maneira,
püs a pa'rtfcul¿ cm movimento, um feixe de radiaçao (t,.érm¡c¿ e de ponto
zero) associedo com o ângulo sólido dO' indur(zz,tt).

N¡ : n(E"t [spl(r,,0,) +.rpl(tu)] # (1.60)

proc€saoe de emiesão e

Nr = n(Er) p!r(w'r4#g (1,51)
4tî

prrocêasoe de absorgäo por unidade de tempo. Suporemoã que todoe elee

envolven a metûË frcquôncie c,,r', ji qua prctenderroc calcular o momenüo

linee¡ associado ¡ cada cmiseåo ou abnorgão como função da ûequência. Neg

acim¡ n(Þr ) é o nrisrero de pertícules com energie Er e n(8, ) o
número de partfculas com energia Ez, e vale nlr¡fnqnz¡ = s(Er-Er)lhî,
og co€tcientoa A e B aão os m€am(F das exprËsöæ (l.BB) c (l.s7), com

A/B =2,
Neste ponto reside um¿ diferenga fundamental entre a abordagem de

Einst€in € & noË& eborda¿en beseede ns Eletrodinômic¡ Estocd6tica,. P¡ra
EinstÊ¡n o fato das enissõ€s e abeorçóæ í¡útzídøu pela roilíoçõo eerern díre-
eíodu era, um fato cla¡sicamentc pleueívelr ê E necæsidåde de dí¡eeío¡w-

mcnto dæ emieeõee ecpontâneoe levou-o I Bupor ¿ ocìgtêncie de quanta de
radiação ou fótons. Pera nón, no entanto, tohe or procesaoa de enisEão e

abcorçõo são induridoc (pola radiaçôo tórmica o do ponto roro), o crporûmø,
a¡s¡mr que em túe eles ocorra transferência de momento tinear à partícula
(momonto rctir¡do ou cedido ao fcìxe de radiação que indu¡ o proccrro). Jó
8uPom(E gue cada procesto envolve urr¿ Èequåncia" dige.utff ut, Ã um vetor
de ond¡ Ë U*, detnidos. Em anelogia com o fenômeno d¿ preerio da ra,
dis{ão eobre e mÊtérisr Euporemos qu€ e diregão do momento trsnsferido em

c¡d¿ proceEso element¡r posaui a diregão de Ë', e um v¡lor em módulo que
prehndeuros calculü e derignarcnþs por uma fundo da frequêncìa Q(rt).

Deæ¡ m¡,neiÌa a fração de momento linea,r no direção a edicioned¡ à
pertfcula por unìdede de hmpo serÉ:

,li= (Nt - lÌ¡) Q(rt) cos0, (t.rZ)
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A variaaão totsl do momento, considera¡do todes as dire$ee de propagegão

da radieçäo incidente ou emergente será;

I,u
= Q(r')B [n1ør¡ - ro(ae)l 

|#cosa' þt', 
.iW u, eæl,f[t - ?]

-n(Ez)AQ(r') pLþ) I# cæ0' (t.or)

onde uærno! (1.õ0) e (t.rr).
A eegunde integrel é nule, e e primeir¿ é fecilmente c¿lculável. Obte-

BGr assim, depois de despreza¡ teruros de ordem auperïor a v f c:

#:-ry lo*-,)-n(,")l r 
þ

(,) -îW u = -R(ø)u (t.5a)

onde aimplificemoe a notaçäo fa¡endo ot + o, já que o, é erbitrária.

A orpreasão (t.fl) rrpresenta a força sistemátic¿ de resistência ao movi-
mento da partícula [último t€rmo de (t.af)].

É interessantÊ notar que para T - 0, quando temos p(u) = go(r) -
hws l2rz C, I orpresaão se anulg ou seja, a radiação de ponto uero não ofer-

ece ræisûância ao movimento da partícula. Est€ resultador gü€ sem dúvide

caracterira um vácuo clássico, é vá,lido também no regime relativfst¡.o(ze).

Proeseguindo com a adaptação do artigo de Einstêin, vejanoc agora
como ¿veli¿r e ¿gão flutu¿nte de radiagåo, objetivando, n¿turalmentê, o
cálculo do mo¡nento transferido Q(ø).

Suponharnoe que cada procesao de emissão ou absorção na frequência ø
contrïbui com um momcnto linca,r (projogäo na dircçäo a) Ài pür a partfcula,

e que Dum intervalo de tempo r curüo, é posdvel conta¡ N dessæ processos

quo ãuponemos não interferirsm entre eì. Nesse intervelo de tempo, então, e

contribuição total à componente s da pertß flutuante do momento aerú

lta-Frr (r.ou)¿-t
d=l



26

Como esüa,moo considersndo oe l¿ como verióveis alestóriåß eststistics,monte

independentea, temæ que (li) - 0, e congeqüenternente (A) = 0. Por outro
l¡do (At) *0, de tal forma que:

ll
(r,so)

Conforme j,i * ergumentou n& enálie€ da força dissipativq cada pro-

cesro elenent¡r envolve uma tr¡nsferêncie de momento ì¡ = Q(r)cæ(e¡),
onde 0¡ é o âogolo entrs o eixo c e o vetor de onde da radþi6 arnif,iis (6u

abronida). Quadrendo l¡ e tom¿ndo a médi¡ em todas as direçöca C¡ do

vetor de ond¿ obtemos:

(a,) = I(À3)
f=f

(ÀÐ=#r*1, Í
1

ã
ill¿ æ,rr0; cæ 0f = Q(r)'

Então a upreaeio (1.õ6) se simplifica para:

(r.5s)

Vqjamos egor¡ com det¡lhe quanto vale bì, que d o número de proceesoe

de enissåo e abnorçåo que ocorrem durante o intervalo de tcmpo r.

Já veritcünos n¡ análi¡c para a troca de energia (veja expreasões (t.et),
(1.32) e di¡cuesão eubeeqüeob), que Apo(ø) a Bpr(u) são es tæ<¡^s de

€misEão estimulsdaa pelas radiaçöea de ponto s€ro e térmicq reapectiva'

monto. larrbém gabcmoû que B pr(r) scpßercnt¿ a taxa de processor de

ebeorção. A¡gim, se uistiram ¿(E¡) parüículea oom energia Er, " ¿(.e¡)

partfculas com energia 82, obhremos psrs N, número total de ab,gorções e

€m¡sfu, o reeultedo:

N : n(Er)Apo(r), *lnleo) * ø(erllBpr(r)r (r.rg)

Coloc¡ndo entåo (t.æ) em (1.õ8), obtêm-æ:

(r.sz)

H

(a,) =i{^3) =åNQ(,)'
d=1

') : I Ct )'ln@z)A/o(ûr) * ln¡øz¡* a1ør¡l B pr(r)1,(a (r.oo)
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Podemoa, então, o cot¿ alturg retornar À equação (t.+tr), mut : rrtu I
A - Rur. Elevendo ao quadraÅo æta, ocpreasão e tornando a média îo "
ens€mble t, obtamoe:

^'(o''l=m2(r') +(a')+
+R2 ,2 þ2ll * rm(v A) - zB(u A) r - z¡nR(uz) r (t.et)

Suporenæ ators que não etdste correla4ão entre A e u, ou aeja, a ação

f,utuante da radieçlo d independents do velocidade da pertícule, o quc nos

pcrmite ëcnevcr (a u¡ = (aXr) - 0. Deeprezando üambém o hrmo d¿

.. ordem de rl quando comparado com (A') e ZmR(u¡)r que são da ordem

de r, obtemæ:

r'(r") =mr(r')r + (42) -lmRr(u2) (t.oz)

Como egtcmo€ coneìd€ra,ndo quo B eìtueção de equilíbrio é ¿tingìda

¿tr¿vég da interação da matéria com a radiação apenas, podemoo então

utilisa¡ o princípio de equipartição de energia tórmic¡ e ercrev€r, de acordo

com a distribuicão de BoltgmÊrin, que:

I
2* (o,'I : f,^ þr\ : Iro, (t.æ)

Irto porque este,mos congidera¡do ü como sendo e component¿ da velocidade

na direçäo ø. Substituindo estcs resultados em (1.G2), obtemos:

(p' 
= tRIc? (1.64)t

Ar expræõea pam R e (Az) ji calculadas [fórmulas (t.r+) c (t.eo)]
podem sor ¡ubst¡ufdas em (1.64), rerulhndo em¡

l_
J-
) + [n1r') f n(re)l B pr(r)] (t.e¡)
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Pa¡e simplific¡r æta otpreeeão podenoe invocar a hipóteae do balenço

dctalhado [fórurula (t.en)] ¡á utilizada anüeriormente, isto é:

n(EzlApo(ûr) * [n¡o,] * ¿(¿:)l Bpr(r) - 2n(n¡) B pî(û,) (1.66)

Substituindo (t.00) eur (1.65), chegamoe a:

[o(",)-'r(E¡)l 
þ"(,) 

- ii#l = +gF n(Etrp,(ø) (t.oz)

Porém t¡mw que n(Dz ¡f npr) = ç(Er -E'llLT e entío (t.OZ) uc uimplific¿
para:

lr-e(e, -Bz,)tkl 
[r,(*) 

- i#] = ?(fl]' p,(,o) (r,os)

Podemc introdusir entio na exprecaõo acina, a fórmula de Pl¡ncL, [fórmula
(^AIII.ll)l p"t" pr(wl e a relação de Bohr Ez - Et -- [ø deduzidas anteri-
orzrente. Com isEo obtemos:

hw
Q(*) (t.op)

c

À quantidade Q(r) repnaenta o módulo do momento total adquirido
petr partfcula em cad¿ proc€sso de emissão (ou absorc¡o) de radiação, com

frequêncie ar, necesd,rìo para que se rn¿ntenha o equilfbrio com as radiagões

témrics e de ponto Eeno.

O rËultado poda tor ¡enerelirado eo coneidera,nmor processos que en-

volva,m N absorções nas frequências ø¡ e M emisões nas frequências wl, da
mcrrna rn¡neir¡ como ûserros para a energia. S" Ër (Ea) é o momento (en-

erg¿) ûnal, as reþões entre os momentos, energias e frequênciq devem ser

tais quer

(r.zo)

(r.+e)Errfl'l=h*Ð¿rt
i=l i=l
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onde ä é ¿ constante de Pl¿nch e o = c lñ1.

Obtivemoe, assim, atravée doo a^rgumentoo cld¡sicos que caraßtprigsm

o modelo de Einshin aliados Ll hiútesca d¿ Eletrodinâ,mice Estocástica,

o valor de ñ ø pûrs a energi¿ trocada em cad¿ pnoccffo de emissão (ou

abeorçäo) de frequênci¿ c¿ [expreseäo (t,æ)]. Cada processo é acompanhado

de urn¿ trangfcrência de morncnto com rnódulo Q(r) : hw lc e com a direção

de E (" dirugao do vetor de Poynting da radiação emítida).

N¿ Mecônica Quântic¿ as releçöes acim¿ reprrsentaûl E conserraçåo do
quadrivetor energia'momento em proc€eaoa de espalhe,mento de fótons por

partfculas m¡sdyar (clétronsr por exemplo), e I wf c éjuetamente o módulo

do nomento do lóton de ficqluêtlr;ìout,

Durentc os cólculæ fi¡emoe uûta eórie de hipotaasa qu€ podeur eer

cosideradas como sendo de carátær fund¿¡nental, e outra¡ que epenas per-

mitira,m e eimplitceção doe cálculos. I)er'emoe ercaminar, porém, elgunae

dessåt hïpótcscq princìpalmenh aquelas baseedas nB Mecânic¡ Eet¿tlstic¿
Gl¡í¡sicå"

Iniciere¡no¡ o discuaaåo de apliceção do Princípio de F4uipartição da

Energia Térmica ao movimento de translaçSo das partículas livres. O

Princípio é utilisedo no cólculo ds troce de mornento entre radieção e rrrsr

téda, quando atribufmos à energia de translação o valor å(*uz) = +hT
como gendo a energia cinética média adquirida pela partícula imena na re-

dieCão de Pl¡nck à tenper¡tura T. &se aproxinação, porém, implica que
' aa f,utuaçõea de ponto !ero, inportantes na rn¿nutençåo no equilíbrio entre

rn¿térie e radieçfu, ú eupootas ter infuânci¿ deeprerível na sua energia

cinétic¿ dc tr¡nsl"Cä,r quendo a tenpereüur¡ d diferente de ¡ero.

FËü€ ponto pode acr discutido com rn¿is deùalhe. Como ji veriffcðmos

anteriormente, ar emi¡sõ€s e ebsorções promov€m alteraaão na energia

cinótica de tranalaçäo de Er par¡ ^E2, com Ez - Ell : ñø no cåa{r de um
r¡nico proceoso na frequência ø. Na segão anterior, onde calculamos a trocs
de rromento entre rn¿térir e radiaçåo, encontrs,mos o rril)metrto quadrÉtico

médio ûutuante adquirido pela partfcula apóo N abeorções e emissõ€s (num
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tempo r), que foi deoig¡ado por (42). Vimoo gue (exprcsao 1,60)r

- är,",1 þ-ta' 
-B)lh, A po(r) + (e-(æ' -E)lht - r) s p,(r)] (r.ooo)

ondc n@úln(Ez) = ç(Eo-ø'llLî ¡ão os fatore¡ de Boltzrnia,nn, No limite
T -¡ 0rteremoopr(cu) -r 0ee-(r¡-nt)ltr à 0, obtendoasaim (t llpo -

.. 0. Frse resultsdo aprodmado pârÊ as flutua4ões do mome¡to foi obüdo
graçpE ao fator de Boltzilrann ¿-(Ez-Et)lhT que devido à Eua compatibili-
dade com o Princfpio da Equipartido, corrobora a aplicação destß psra o
cÉlculo da energia cindtic¿ médi¡ das pertículas. Se quisermoe incorporar a€

tutuaçöer de ponto scro, seri¡ necessá,rio modific¿r esùe ponto. Decidimoe,
contudo, näo altcra¡ a hipotcce de equipartigäo nem a expreccåo (t.OO), e

gim m¿nter a eimplicídade do modelo de Einstein. No enù¿nto, é poosfvel
jrutitca,r hipót€s€s jó efetuadas. Para tal investit*m* o resultedo obtido
por Eingtcin e flopf,zt'zs) em 1910. Neste tr¿balho é calculado o momento
quadrítico médio adquirido por unr¿ partícula dipoler eob e inf,uêncie d¿ ra'
dieçåo ale¡tóri¡. O cÉlculo é feito Èpeneå com a utìliração de Eletrodinâmica
Clrírsicq e o reaultado é:

{A') - 
}raezc P?lw'Tl, 15m #, (t.zt)

onde G e m sio ¿ cerge e r mass¿ da parte ccilente (frequência ø) da
partfculr polaridvel. S€ o cålculo é feito pars obeen'a¡ ar flutuaçõec no

momento A geradas pele radìação ele¿tória tirmice apenes, então de acondo

com Jiméne¡ .¡ ¿(ra) tærenos

(az)tér'"io = (a2) - (al)o ='î;*' try]

(a2)

er;l
{a2}

¡t¡¿t lct

Segundoa a interpre ão, entretanto, p(wr?) * po(w) para T -r 0.

Neeüe lirni (t.Zl) fornecs:

(A') = #(H")':
:åi(#)'(#|*"' (r,zz)
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onde I : ar /mo3 é o tempo quc a lul gaata para atravea¡ar o raio cl¡íasico

do elétrotr ro âr c2 f mcï. Podemos escrever (t.ZZ) de maneira a obter uma

racão entre energias, isto é:

ry:+i(;l)'(#)'(#) (,?B)

onde L' 12 M é a energia cinétic¿ de translrçã" da ma,sõa total M e ñ, ø a
energia trocade intornamente.

Verifiquemot agora e importância de cada termo na expresão anterior.
No eegundo membr.o, î é o tempo no qual ocor?em N abeorções e emiesõ€s

e é ra¡oóvel supor que r > I. Portanto eete não é um fator que contribui
paru diminuir o scgundo membro de (1.73). lambcm sabemos que ezfhcæ
lf tg7. Porém o limite ohervado em (1.60") pera T -* 0, é aseegurado em

(t.Za) gourente quando mc2 > hø (evidentementc isto tambem implica que

Mcz Þ ãø), Em outras palawas; a energia cinética média de translaçãø

da partícula no fundo de radia4ão atérmica é, muito menor que a energia

ceracterfstica ño de emissãp ou absort ão. A nossa análise, entåo, nos trouxe
no limite de partículas rneseivas, no qual deve e€r válida a aproximação não

rcletivfgtic¿ useda durante os cálculos enteriores (bem como o Princípio de

Frquipartição). fugumentos ligados à int€r arrãD das partfculas com as paredes

do recipiente ta,mbem lwa.m a conclusão Eemelhank(e).

Outro ponto que necesstita um exame rnais cuidadoso está relacionado

com o que Einet€in denominou de emissão eepontânea. Um doe principais

eugtentáculos de nosso cálculo é a introduçào de proceeos elementeres es.

timulados pela radiação de ponto øero, e que eimplesmente sukituíram os

ProceÊsos de emìesão eepontånea presentes no trebelho original de Einetein.
Todavi¿ runa partícula que pffiua oscilaçõee internas (como a que esta-

mos consider¿ndo), deve emitir radiação eletromagnética s€m n€cesgidade

de egtímulo externo. No entanto, na nosea adaptaçåo ao modelo de Einstein
não explicït¿moe nenhum termo relativo à emiesãô espontânea propriamente

dita. Vejamoe que corrs€quências traria a inclusã,o de tal termo.

Podemos tom¿r a equaçåo (t.St) que representa a probabilidade de

transição do estedo de energia E2 para o eetedo de energia Et e introduzir-



lhe urn¡ parcela ( C ) relativa à tax¿ de emissåo eepontånea,, ou aeja:

g1

(r.zl)

(1.75)pr(ø) =ffi
Com a oplica4ão da lei de Wien, obtemoe

A,po(ø) + C cø3

= A'po(ø) + B' pr(ø) + c

B

Bnpetindo o raciocínio originel de Einst€in, chega,rroe a:

(1.76)

Como po(ø) - hwg l2rzr3, entio concluímos que:

(t,77)

Isso aignitce que a emiedo espontâne¿ proprieurente dit¿ deve pos.
- suir um caráter muito gemelhant€ å emisEão estimulsda pelas flutuações

eletrom¡gnóticae de ponto ioro. Entretanto cet¡ fenomenologie eimplee não

næ permiüe diser rn¡is a reepeito dæte rel4ão, e seria neceseário lançar mão

a outras hipóteeee.

Existem indicaqõer(zs) de gue a atuação da força da reacåo d¿ radi¿cão,
.,

por ai ro, poesui um pðpel fundamental na índvção do que denominamoa de

€missão espontôneq ou scjÊ, os cempos proprioa de cerge indurirism esüa

emiesão. Os primeiroe ürabalhos que visðvam umå elucidação do fenômeno,

devidoç ¿ Dirac(3e) r evidenteme¡tc no form¿lirmo d¿ Mecânic¿ Quântica,
rceselta,re,tn e importâncie da re¿çfo da radiaçåo nos proceseos de emissão.

Apenas em tratamenùos pooterioræ(s) uü[zou-sc a idéia de que E emissão

eeponüânee serie, ne reelidade, ume emissão indurid¡ pelae flutuaçõee de

ponto tero.

No cont*to da Eleürodinâmic¡ Eetocrí¡rtica, üanto as flutuaçõee de ponto
t€llo quanto a forçe de reeçäo dr radiaçËo desempenham um prp€l impor.
t¡nte. Nå{, é claro p¡ra ndc, entretanto, de que m¿neir¡ oe dois efeitos Ee

combinam pare que um resultsdo como e proporcionalidade oherv¡da em

Cã
Eo''
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(1.77) ac veriffque. Existem autorcs, contudo, que tentanr determinar a den-

sidede espectral associed¿ æ canpo de radiação Ê, = Í,lt N rntile, A
idóil congbts em celcul¡r ¡ deneidede de energia dwida s est€E carnpor, qug

por sua ve¡ seriam geradoe pelo movimento irregular da carga que Eo encon-

tra¡ia ¡ob a ação de radiação eletlo'nrynétic¿ aleatóric. Segundo g*¿¡o(to)

¿ dengid¡de eepcctrrl e¡eocì¡d" 
" 

Ë. e€rï¿ proporcional È ûr8. Porém, a no€oo

ver, a abordagem propoEta por Surdin não é suficientemente tranapa,rente,

e decidìmoe deix¡r æte discuÊBão em ¡berto.
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Cøpítuh II

O EFEIÎO COMPÎON NA EI.,EIRODINÂIYíICI DSrcCÁSTICA

IIA. BRD1¡D MSIÚRICO SOBRE O EFDIT'O COMPÎON

No tm do século passado, através de ocperiências com reios catódicos,

Bocntgen (teOf) dc¡cobriu o quc clc pnóprio denominou de raioa X. Deade

então, ru¿ n¿trueøs foi inten¡amente di¡cutida(so) por aproximadamente tr&
dócadee, o qu€ rcaultou, conscqüentement¿, nuull miríede de interpreteções

e teori¡s diferentæ. Somente com e epnesentaçËo de u¡¡¿ teoria quântìca

para a radiação por Compton(st) (em 1923) visando explica,r o fenômeno

de eepalh¡mento de reioe X " I pela m¡tÉrie (o efeiüo Compton), ioi"ioo'

EG o csclËrccimento do asrutrto. Poet€riormente, em 1929, com a deduÉo

por Klein e Nish¡na da eegão de choque de eaprlha,mento da radieção eletro-

n¡gnética por elétrong(32) , incorporoü-sc o fe¡ômeno no contexto da então

recente Mecânica Quântica.

À eeguìr exporsmoa brevemente rlgurner tent¡tives de explicação do

dcito Compton, assim como de ocperimentos que grad¿tivamente contribuí
- rutl pÊre I Gompreensão do fenômeno.

Àpó6 ¡ de¡cobert¡ doe r¡ioe X, Roentgen verificou que ¡pcr€ntemente

näo ocorri¿ reflexão, refração e nem polarização doa mesmo6, e chegou a

pnopor que consietìe,n de oscìlegõee longitudineie do éter. Ihie ênos depoie,

Stolce, e indcpendcntcmcntc TViechert, propul€rem unr¡, teoriå baseådÊ €m

pulsß eletrornegnéticos tr¿nwersais. Mais ta,rde, err 1908, J.J.Tholnson

aperfeigoou a teorie.

Somente em 190õr tro entanto, Burge uln¿ evidênci¿ experinental a

f¡vor de teori¡ de StoLes-Thomson, com a detecção da tr¡ngvertalìdade

d65 raioe X pot Barkl¡. N€ste ponto, no enüs,nto, com€garn a eurgir as
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prirreiras controvérsiss. Notou-ee que e incidânci¡ dos reioe X eobre a

rn¡téri¿ (toirr como da radiagão 1 rrcém-descoberüa) era acompanhada
da ejeção de elétmns. Este comporta.urento apresentava urra certa dificut-
dade para eer enquedrado n¿ teorìe de pulsos eletromegnétìcoe, levando
Bragg (teOZ) a augerir que <16 raios X s€ constituía.m de u pares neutræ de
partfculas viajando com velocida.de aind¿ indetennineda ; (ss). Verificou-sg
então uln¿ divisão dos frEicoo basicÐmente em torno das hipí,tes€s corpusculer
e ondul¡tória" Norres de colibre como Pl¡nch. e Somnerfeld neeietiem ò in.
terpretaçôo corpuscula¡ doe raiæ [ enquanto St¿rk defendia a identit cæfro
dæ raios X com oa quanta de energia introdusidos em 1905 por Einstein no
scu tr¿t¿mento do sfcito fotoelétrico, Chegou inclusive ¿ propor(s.) um¿
oçlicaçåo pars a produçåo de raios X (fótons com momento line¿r definido)
a partir de colisõ€s entre elétrons e constituintes d¡ m¡tárie-

F6üs díscuËões estimul¿raur um¿ aérie de tr¿balhos ercperimentaia lno
perfodo (190E'191a)l que permitiram a obtenção de interessant€E resultados.
Pri¡neiramentc obaeryou-Êc um desvio (principalmente cm cxperiências com
r¿ios I) ds seção de choque diferencíal previsüa pela teoría ondulatórí¿ de
thomson*rguc é dada por:

(#)rô.r¡¡.r - (1 + ros2 d) (#)' (r,,)

onde e é o ângulo entrc a direçåo do feixe primário e a direção do fehe
secundário. Ä, radia4õo ttp"lhada no sentido do frixe primário (0 = 0)
parecia ¡sr mai¡ intsn¡e do que a erpathada no ¡entido oporto (g = n¡,
o quc nåo é previrto pela expressão (z.t) simétdc¿ em d = 0 e d =,r.
TasrtÉm observou'aê QU€ a radiação do feixe æcundário erq em geral, menog
penetrante do que s radiação do feixe primório. Posteriormente verìficou.ee
que e frequência da radiafo eepalhada apreEentava um dewio da frequência
originel do feixe primdrio em função do ângulo de eepalhemento e.

Em 1912 L¿ue deacobriu a difraçåo doe rðior X, o que certamente apro-
ximou as evidências experimentais da teoria de pulsos eletromagnéticoe.

* para feixeg não polariøadog ou com polarização circula¡
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Várioe fuicoa, cntão, conyencsram-sa da valide^de de teoris eletromagnétice

dc Ma,xrcll eplicadr ao6 raios X. Tentoü-lrer entäof definir claramente o seu

courportamento quando em interação com a m.a,téria.

Um doe fnicoa que iniciou cuidadosåa experiônciaâ envolvendo os raios

X foi Comptonr €E 1916, e dæde entäo apresentou uma simpatia maior em

t"l",gão à, teorio cldesice do que em relação À quÂntice. Compton é levado,

entåo, a realisar uma sucessão de tentativas baseadas na Eletrodinâmica
Clí¡sice objetivendo o encpliceçåo de resultådoa Êperentemente eetranhoe à

meünÀ Co¡cebeu(sõ), então, em 1917, um modelo de elétron extenso o

euûciente part que efeitos de interferência foasem responsáveir pela assime-

tri¡ d¡ intensid¡de de redie4äo eepelhado. No ent¡nto egte modelo exibi¡
ditculdades releÆionadas com o cálculo da masaa do elétron extenso, já que
gc considceya um objeto com um raio de cerca de t/10 do dïômetro da

órbita do á.tomo de hidrogônio com urr¿ nrease eletromegnótica duas mil
verot menor do que ¿ ohermde experiment¿lmente. A eeguir imagìnou um
elétron ffsica,mßnte mEiE sßeitÉvel, i.é, com ums rraa€o rnaior, reeultendo

entõo o modelo de um elétron em forma de anel (tOtA). Ao mesmo tempo
dessnvolvia e reali¡ava exparimentæ com o objetivo de tsstar sr¡aa teorias.

Em 1010 Compton viajou pars, e Inglaterra, e efetuou uurÊ eórie de ex-¡a ' t lm radiaçåo 1) cujoa resultados o ffzeram abandonar o modeloPencncraE tG(

do elótton ¿uela.r. Apeeat da efewæcäncie ds ffsicr europóia da época, em

- torno da teoria quânticg Compton prefere p¡osseguìr eues experiências e in-
s¡Ete em aplicar a teoria de pulnoe eletrornagnéticos. Retornando à AmÉrica,

prepÈrou meie experiôncìa¡, o Gm 1921 jó estrve s€guro qus I radieção ee-

pelhada em geral poasui uln^a frequência menor do que a radia4ão do fehe
primårio.

Þte f¡to notóvel encontrav¡ umÊ certa diffculdede de e€r incorporado

à teori¿ eletromagnética clássica, e conduziu Compton em direção å elabo-

racão d¡ teoría quântica pa,ra o cfeito, Inici¿lmentc Compton suge;o(se)

que o elétron recebe da radiação incidente um quantum de energia com mo-

mento hulcrcap¿! de conferir ao mcsmo umavclocidadc u: hvf mc, onde

m â z rrress¿ da partícula. O eldtron reirradi¿ este energia durante o movi-
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mento, oconendo unra, modiffcação de E€u comprimento de onda celculada

até primeira ordem em v lc de acordo com o efeito Doppler. Obteve com

isso, um valor pera o comprimento de onda da radiaçfo, æpalhada a r f Z do

fehe incidente, muito próximo do valor experìmental.

O comportamento de Compton durante estes anoô de estudoa e er(-

periôncias er¿ de grende autonomie ocperimental € com conceitoe teoricoa

basica,mente dirigidoo para ¿ física clissica. Nos seus primeiros modelos

(cldtron extenso e anela,r), acreditava quc o eletromagneti¡mo clá¡oico ade-

qusve'¡e à explica4ão do eepalhamento de raíos X pot elétronc e que os

desvios obsereådoa deviam-Ee simplesmente à egtrutura do elétron. Gradu-

elnente, no entsnto, modificou eeu ponto de viets em dìregä,o à teoria doe

quanta de energia (assirn como doe conceitoe associados de energia e mù
mento). Publicou, então, em 1923(st) o trabalho fundamental sobre a teoria
quântica do efeito.

Compton convenceu-s€ deffnitivamente sobre a inadequação da teoria
de pulsoe eletrnma6ndticoe de Stokes-Thomson. No entento, como ver€mo€

a seguir, sua teoria possui um caráter híbrido, utilizando ainda conceitos
clÉssicos.

Supôc, como jó é bem conhecido, quc um fóton com frcquência uo (mo-

mento hvof c) incide sobre um elétron de maneira que ocorre conservaçâo

de momento e energia eimilermente como num jogo de bilhar. Com um

cólculo rimplea (relativfutìco), obteve a leì dc deslocamento do comprimento
de onda(tr): al = 4n- cosd) (z.z)f - r¿J!t'- Lu'

onde e ót o ângulo entre o feixe prinório e e diregõo n¡ qual é obeerv¡do o
comprimento de onda f (d) : lo * Al.

A odgtâncì¡ doe elétrons de recuo euxiliou Compton no cálculo de seçã,o

dc choque de eapalhamento d¿ radirção. P¡ra tal eupôe que os elétrons
lìBcu&tn e Ec comportam como um sistem¿ irradiedor de quanta de tal forma
que no siotems de referância próprio a inteneidade emitida foæe de ecordo

com ¿ teori¿ de Thornson. Provou então que se este elétnon se movessc com
velocidade congtanüe Fc = hvofmt2lF* hvsfmt2\ , aplicação do efeito



Doppler Clássico lwaria ao deelocamento do compúmento de onda dado

por (2.2). Assim, sc ¡través de dois métodos dìferentes de cálculo obteve o

ûresmo rusulte.do pere o desloca¡nento do comprimento de onda, postulou que

¿ inhngidade da radiaçio ccpalhada obtida pelæ doig métodos (o primeiro

quântico e o segundo clássico) tambem deveria ser a me$na" Calculou entåo

e distribuição engular doe quente emitidos por um elétron moyendo-ee e

uuravelocidade þc= acllf o (com a= hurfm')rs sþtÊys(gl)'

Para e -t 0, temoo gue B -r 0, hvof nc| - 0 e a expræsão ge reduz

à r.ção de choqtrs de thomgon comn eeperaría.moe þrpressão (2.1)1. O
resultedo (2.3) tarrbém está num bom acordo com oe dedoe experimentais.

Curiæamente, no mcsmo ano de l9!8, Deþe(sz) publicou um tr¿b¿lho

sobre a taorie quôntica do efeito, coincidente em muitoe pontos com a teoria

de Compton, que foi des€nvolvida independentemente. Utilizando aa meemaa

consideregõee de Compton celculou não Èpones o desvìo do comprimento de

onda [cxpreasäo (2.2)1, assim como üambém efetuou o cálculo da energia

dæ elétrons æcundá¡iæ e a relação entre o ângulo de espalhamento 0 do

quantum emitido e o ângulo ö doe elétrone de recuo, como noe mostra a

ûgura ¿baixo. hvp)

eldtrou

s7

(2.4\

c

hv,
c 0

ø

À reþão entre oe ångulos é dådê por:

1tan{ : - (1 +c)ta{|lz)
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com 0 3 e 1 r. Deþe concluiu entËo qu€ oE elátrone eão eempre eepelhadoa

ns direçåb dianhira (O S Ö S ¡ 12) enquanüo os fótons o são em todas as

direçõcs, regultado que não ficou evidente no trabalho de Compton.

P¡ra o cálculo da eeSo de choque, Deþe corrige o ræultado de Thom-

son nultiplicando-o pelo fator u(01lu, de acordo com o princípio da corre-

spondân.¡"(sr'sa). Obteve um ræultedo qualitatir¡¡mente s€melhante ao de

Compton, se bem que mais distant€ doe dados experimentaia.

lmediatamente apóo eES€s trabalhos, surgiram um¿ #rie de kntativas
(por prttc dc fisicoc m¿ïs conscwadorcc) ptra incorpora¡ o efcìto Compton

na Eletrodinâmica Clássica através de teorias semiclássicas. lodas ffias
teoria¡ partiram do fato, apontado p,rimeira,menüe por Compton(st), de que

r' ¿ 
nitida por um elétron ee movendo nB direçåo do feixe incidentee reare{eo er

eoûe efeito Doppler duplo de tal forma que a mudança de comprinento

de onda æja dadr por (Z.Z). Como oremplo dccsa¡ teoria¡ podemoc citar o

cálculo de ïVoo (1925)(se), no qual se obtêm a seção de choque dada por (2.s)

utilisendo a Eletrodinâmice ClÉsdca. Para tal, Woo supôe que e, radiação

é eapalhada por um elétron que E€ moye com a velocidrd, þc - all + a
(*r a = hvolmc') necegsá.ria para obter (2,2) através do efeito Doppler,

lambém podemos cit¿r o trabalho dc Breit (t9æ¡(ro) no qual procurou-s€

aperfeiçoe,r a teoria de Compton utiligendo o princípio da correspondência,

eem lenger mão ao conceito de fóøn.

Um ïnterose¿nte e controvertido tr¿belho é devido a Slater, Kremers e

3o¡t(rt) (teZl). lhata'g€ de um trab¿lho qualitativo cujo principal objetivo

á e tent¡tive de concilisção de duas eitueções eparentesrente contreãitóriee,

irto É, como radiaåo eletromagnética clássica (variando continuamente)

pode interagir com um sistema que epcnas pode ocupar nfveis discretos de

energia (um ótorno), d" rnaneira quc Ëc verifique a concervagão da energia.

Os ¿utores rfirmarem que os átomos interagem com rm compo de radiøção

vå¡tvøl que contém todes ee frequêncies dae poesíveie treneiçõee, € qu€ e.

conserr"açflo da energia É v¡ílida ðpena¡ esüatigüicamente. EÊEaE afirmações

ocasion¡rem diecussõ€s aceloradeå que rapìdamente forem eperiguadas pelas

oçeriências conclusivas de Bothe e Geiger(l2) (1925) a recpeito do recuo dos
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elétrons. Ae previeõæ eobre oe elétrone ejetados feites pot todøe as teorias

gemicl&dcas fore¡n rejeitadas em vista doe resultedog deæes experimentos.

Tudo indicave que o caminho propooto por Compton é o que deveria e€r

eeguido.

Neüte época, os edorços de De Broglie e Sahroedinger criaran uma

facção onduletóri¡ da teorie quÂntica: gu€ e€ notebilicou rapidamente, em

viste do ¡lc¿nce de ruår previaões e Eua relativa simplicidade. Em 1927

SchrocditrBcr publicou um tr¿b¿lho não muito conhecido(rs'rl) que continha

urrÊ abordegem diferentp do efaito Compton. Coneid€rou, pÈre tel, que oe

etdtrons Eåo caracterinú,æ por unrå, funçáo de onda que é

aolugão do ur¡¡ cqu¿çfo do tïpo Kloìn-Gondon*, ou aoja, poæuom carótor

quântico. Para, Schroedinter, no entanto, a radiat'o coneistia de ondas

eletmmagnéticas clásgicas que eofrem difregão em ondu eetacionó¡iu lor.
m¡da¡ peloe elótrons incidentee e €mcrtent€r. Este tret¿.urento eemiclásoico

difere cn muito das concepgõ€E de Compton e Debye, principalmente pelo

feto de não invocer o fóton. Contudo Schroedinter não calculou as seções

de choque de eepalha,srento da radieção e dos elétrons de recuo. O único

resultedo obtido por ele foi o deslocamento do comprimento de onda dado

por (2.2).

Poeteriormente, com o advento da propooiç"o d. ume equaçáo covari-

¿ntc p¿r¿ os elétronü por Diras, Klcin e Nirhina(sz) (tæe) obûivcr¿m ¿

famoe¿ expressåo pera a seção de choque de espalhamento da radiação

por elétrone. O trat¿,mento inclui efeitos devido ao momento magnético

intrfns€co do elétron, e o reeultedo ee epr.oxirn¡ bestante doe dedos exp€r-

imentais. A fórmula de Klein-Nishina para feixes não polarizados é dada

por:

1*cos20
l*a l-coe

e'(l - cG

[l + cæ2 0][t + a(t - cæ0)]

).
0'),

)'{

{'*
X

) 
(2.5)

* rn¡is ta¡de veriûcou-se que esta equeção näo era adequada para des.

crevor oe Glétrone



40

É hteregsaûte nohr que ¿ anállse de lfleln e Nlshlna é feit¿ s€m ume

quantiraçäo ocplfcit¿ do campo eletromagnético. Somente Tanm (1930)

realisou o cálculo no espírito da Eletrodinâmica Quântica pela primeira veø.
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IIb - DEscRIcÄo euAtrrATIvA Do EFEITo coMproN
No coNTpxro DA EtETRoDINÂmce nstocÁsrlcA

Na eeçäo anterior tivemoa e oportunidade de conetatar oa motivoe que

determinar¡ûr o fracasso da teoria de pulsos eletromagnéticos propoata por

Stokæ'Thornson, no qu€ tocs à dæcri$o do efeito Compton. À teorie não

previe o desloca,rrento do comprimento de onda, assim como e a,simetria da
E€ção de choque de espalha,mento da radiaçäo e o recuo doe elétrons.

Pe[o que cabemær entretanto, nenhum tr¡üamento clá¡cico (ou atl mcð-

mo g€,míclássico) inclui os ponsfveis efeít'os ocasionados pelas flutuações e
letromagnéticas de ponto rero ceracterísticae da Eletrodinâmice EsüocÉs-

tic¿. Como tenüaremos mostrar a seguìr, eet€s efeiüoe não eão detprezíveie,

e poasuem a virtude de descrever eemiquantitativanente algune aspectoa do

eepelha,mento Compton.

Inici¿remoe norea análise oøminando com algum detalhe a interação

entre uuu, onda plana monoc¡omitica (frequência ø) e urna pa,rtícula car-

regade livre, É p*"tuel encontra¡ as soluções e:<a.ta¡* pa,ra ar equeçõer de

movimento da partícula sob a açåo doa caurpoa da onda, até mesmo no

caro rcl¡tivËtico (quando a força ma,gnética näo é decpredvel). No texto

de Laud¿u('õ) , por exemplo, encontramos uma resoluçio particularmente

eofisticda do problema. Não tornaremos s, discussão exaustiva resolvendo

a equação, e nor limitaremoe ap€nas em expor e sua eoluçåo.

P¿r¿ uma onda circularmente polarizada propagandose na dirEão de Ê

com um carnpo elétrico caracterizado gor Ê - Eo[cosø(l - tlc)î+senø(t-
,lr)î1, a eolut'o esüecionária das equa4õea de movimento ærá, tal que a

coordenada i da partfcule fica dada por;

r-- - U#ç*øtî* aenøú j) (z.o)

com 12 -- ¡n2cÙ + c^Elfwz, Aqui e ¡epresenta a ca^rga da partlcula e m a

t despreøando a reacão da radlação
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sue uråara de repoueo.

Concluímos então que a partícula efetuarå um movimento circula¡ com

frequência ø (a mcüna da ond¡ incidentc) no plano a - tfr ou ¡eja, PGrPcn'

dicul¡rmente ò direção de propagagão d¿ onde" Verifc¡mos t¡mMü qu6

a partícul¡ não recua,, pois inicialnente situava-se na origem do siskma de

coordenedas.

O fato de egtarmon consider¿ndo o ceso de uma onda circularmente

pola,riradû spenas torna maie simples o cálculo, e não ocorre perda de gen'

eralidade, Pa¡¡ o calo de polasiz{p linear, por exstnplo(re¡, verifica-se

um mwimento pcriódico mais complicado, com a ausôncia de um recuo

eistsmótico.

Ileaeja,moe aneli¡¿r a eituegåo em que a ïnteneidade de onde incidente

é baixa rnas Eua frequôuci¿ é alta. Para feixes de raioe X ou 1 produzidos

osr l¡boratório ecta condigão inplica quo û Erlmcq, ( 1. E!õto fato moatra

que sob estas condigões o movimenüo æcil¿tório será não rclativlstico, pois

lfl o cdolmo ( c confonne se Yê de (e.0).

Podemos BtorÊ c¡lcul¡r ¡ s6ção de choque de eepalhemento de radiaçåo.

À intensidade da radiação emitida num ângulo solido dfl em torno de uma

(ä x â.)3dn (2.7)

Utili¡¡ndo a solução (2.6), em (Z.Z) e tomando a média temporal, obte-

tDGr depois de dividir pelo módulo do vetor de Poynting do feixe incidente

(1,31 = cDllttrl,

(#)rå.nrr.* - 
(1 +c-osro) (#)' (''')

. que é e expreeeão de eegão de choque de Thornson. El¿ é sìmétric& em 0 : 0

e0 : r (0 ét o ôngulo entre a direçåo de propagaãn da onda e a direçåo de ob
ssrvaçáo), No decorrer do cáJculo considera,mos T2 = ¡¿2r2IeDEf, lwz æ mzcz

, ou seja, c2Ûlfncw2 < 1, que é ¿ condição oribida um Pouco aürás. A

frequêncie d¿ radiaçöo emitid¿ seró ¿ mesmt da onda incidente, o que junta'

mente com oe outros reaultedoa obtidos contredis frontalmente e experiência.
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€ntão, qu€ €st€ tretamento é na realidade incompleto, ou

scja, nåo leve em condderação todog os efeitæ existentes.

Vejarroo o que ocorre s€ conaiderarmos a atuação da forga da reação da

radiação¡ gu€ é provocada pslos csurpos geradoe pela partícula carregada

aobre ela própria-

É possfvel tratar este problem¿ de maneira lter¿tlva no caso relatlvlsti-

co(48) . Aqui, entretento, usaremog um¿ aproxima4åo não relativística mais

simflæ({e) que verificaremoß Ber þalmente vÁlida

A força de reação da radiação pode e€r escrita, aproximademente como

s€ndo .Ë, = Zez'l lScs, no rrferencial no qual a partlcula está com velocidade

baixa. Aseirq para umå, partícula num caInpo eletromagnético, a equação

de movimento esró:

e2
(z.s)

Deede que consideremog a força de reaçåo da radiação pequene em com-

pareção com aa outras, podemos escrever:

i* !k+ *1ix É) (z'to)

no ebtem¿ em que a partícula egtá inetantaneamente em repouso. Já que

consideramos este referencial, teremos também 7 o , Ê l*re com isso a força

de rea4äo de radia4ão fice:

F,.= #/t.#(Ë'xã) (a.rr)

Evidcnterncnte o eegundo termo de (2.11) é a parcela da força dirigida

ne dir+çã^ de propegå{äô da ònde- A força rnédlÈ (deve entander-¡e médie

tcmporal num período) pode ger escrite como:

(F") -ø(r4/) Ê (z.rz)

onde o =Erl3(r'l*rt)' , (W) = 1É'¡¡+o é ¿ densidade de energia média

contida n¡ onda incidente. O primeiro termo de de (Z.tt) é nulo em média.

i+rÊ+9ixÉ
c

2

3cg

a

mv=



Àforga (e.tZ) ectó na dircSío de propag4ão da onda, rn¡¡ é geralmente

peqüens (a nio ser par¿ feixea muiüo intensos), e produz recüoË desprezfvæ.

O movimcnto oscil¿tório caractcrizado por (2.6) continuaró scndo efetuado

na frequència u, Isto é de importâncía fund¿mental para a introdução da
radieção de fundo no nosEo cálculo.

Ih nocc cxperiênci¡ cnterior com ai¡tern¡s oocilantec, veritcanoc (vejo

A$ndice IU sobre o oscílådor harmôníco, por ocemplo) que ocorre res.

eonôncia entre o sist€ma e e radie.ção de ponto ¡ero de mesrns, ftequâncie do

oaciledor. ErvcrÉ entåo eh,eorçåo de energi¡ do c&mpo de fundo na fi.equância

correspondente à oacilação natural do sietem4 ou sejq Euporemos que ocorre

¡coeonôncdo e coneeqüentemente h¡wrá obtoryöo dc cnery¡ìø do rciliøgão ile

fvndo eom þeqaâncíø w. Egtautoe eupondo que isto Eempre acontece yisto

que I onde primárie incide durente um tempo muito longo, infinÌto na nossa

aproxirnaçio. Utilizando a equação (t.ZO) para a densidade de energia da

radiação de fundo, obtemoo:
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2,13 )

z.t4

(w,) = þ t,

(w'Ì)
,oA'=-

m

como sendo o valor médìo da densidade de energia existente no volume

V onde se encontra a partícula (ieø eupondo que a onda incidente tem

i¡hn¡id¡de depre zlvel).

Podemoe, entäo, celcul¡r ¡ velocidede de necuo que em média a partícula

atingir¡i(¡o) r em vist¿ da força atuante (e.tl).

Pa¡a tal paeeemos par& um eist€ma euxiliar onde a, c&rta repous& e

certa,ment 
" 

(2.L2) é válida. Neste referencial, a aceleração da partícula (na

direção de propegação d¿ onda) será eecrit¿ como:

)

Vqiarræ ¿gora a trensformação pera um sistern¿ de referência no qual

a pertícul& to m<r'v€ com velocidede ? na direçäo da ond¡. No refer,encisl

próprio, a aceleração da partlcula é constanh, e podemos errcrever ado, :
-ø'2 f c1 =cücr onde a,t é o quadrivetor acelera{ão, Esüa condição pode ser
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o(pness8 comoi

com

,¿vlilao'=æfFpzya=çptyn u (e. rs)

þ : o lt. tuEim (2. tl) ficará:

Iw')= + (z.ro),n'" ' dt

À dcncidado do cncrgia no aictoma próprìo (ly') ce rclacìona com a do

sistÆma de l¿boratório (!V) da eeguÍnte maneir¿(¡l) :

W'=ffiw (z.rzl

Tornaremoa, ûtora, a cxprecoão (2.1S) pora a dencidade de energia exic.

tente n¿ radiaçáo de fundo, com ¿ ressa¡va gue o volume V ee¡lrímplesrrente

o oohtme do gwtículø em motí¡mento, ou ¡cjq V - &r å þ1, onde r é o raio

da partlcule, euposüs sférics em Eou sist€ms de repousr o 'y o fator de

Iorentn.

D#t meneir¿:

(ly)=(%) =#*+ (z.ra)

Colocando então (e.tA) e (2.17) em (2,t0), obtemos a equa4Éo diferen-

cial:
hw

ñtT0- p'l#, (a.re)

vólido no laborotório.

Podemæ integrar no intenalo de tempo Aú durante o qual a partícula

pcrrnanGce ¡ob a eçio combinada (e ræsonante) da onda incídente e da

radieçäo de ponto rôro de mæma frequôncia ø. Depois da integsgfu, obtêm-

se: P:# com ':l+# (2.20)

O r¡io r é eupoeto estsr rclecionedo com e eeção de choque de Thom-

ton ø = an/S(czfmcz)z i,ê, o = ît2, Neste caso recebe e denominação

conhecida de rcío cldr,eico dq portîcttlø. Proporemos, agor¿, que o tempo

ilv
-=d,t
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Aú n¡ rf crou seja, a,a$n resoonante da radiação de fundo sc dá num tempo

curto, de ordem do tempo de correlação da força ale¿tória na partfcula

de raio r. Est¿ hipôtcse é bücda sm expcriência ¿nterior(lo), quando se

estudou o movimento de cergas extensas no contexto da Eletrodinâmica

Egtocástica.

Obtemoe então o seguinte reeultado para e, isto é:

äucÊl-mc.
(z.zr)

em ordem de grandeua"

Perceh-se facilmente que para Èequências altas, a contribuição da força

pmveniente de radiaçåo de fundo geró b€m euperior à força devìda eo feixe

primirio (incidente), e veriffca,-Ec quc mcðmo que r èçfo reæonante da r¿-

diaaão de fundo ocotre num tempo curtfssímo, a pa,rtfcul¿ atingirá rapida'
mente ¿ velocidade relativí¡tic¿ (2.20).

F¡remos Etora uma aproximação que eimpliffcaró tremendament€ oE

cálculos. Àdmitiremos que o pulso de radiação incidente tem dura4ão muito

longg intnito pera efeito de cólculo. Suporemoa einde qus e partícula entra

em Feasonância com a radia4ão de fundo imediatamente apóc a chegada do

pul¡o e penn¡nece com velocidade const¿nte pc - ael(l+ 
") durante todo

o üempo reguiate, Entå^¡ bipótêsc rimplific¡dora¡ introdr¡zírão alteraçõee no

resultEdo do cálculo da Eeção de choque que serão conigidas rn¿is adiante.

Pa¡e¿remog então e eetud¡r o eepelhamento de radìação do feixe pri-

mário (frequência ø) por uma partÍcula carregada movendose velozmente.

É evidente que com €st¿ aproxim agú desprezamos o que ocorre na situação

tr¡nsientß dure,nt€ a quel e pertlcul¡ d acelereda, ou p€rmå,nece algum tempo

praticamente em repouto anteg de entrar em resaonância. F6t€ cálculo,

porérr, viee epenee obtßr indiceções de como um fenôrnsno deet€ tipo pode

eër encaixådo no conter(to da Eletrodinâmica Estocástica, de modo que aE

consideregõca feitag eåo suffcientee pare noEsoa propóeitoe.

Vcjeuroe o quo ocorro com o comprimento de onda dc radiaçåo eepa,

lhada, se tevarmoß em conta o efeito Doppter, É importante ressaltar que

o próprio Compton raciocinou em termoe do efeito Doppler, e o que I'
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prsesntsrsm(E de a6ora em di¡nte d ume adaptaçäo do cólculo híbrido de

Compton(st) para o nosso contexto clássico.

À partícula g€ move com velocidad e þ c na direção de propagação da

radiação. Devido ao efeito Doppler, o comprimento de onda no referencial

próprio será(62) ;

Àr:^[i#]"' (z.n)

onde ì é o comprimento de onde no lebor¡tórïo. No e€u referencìel, a

parüícula irradiará no comprimento lr. Para um obe€rr¡ador no laboratório,

por{rr, a radiaçåo sofrerá noy¡mente o efeito Doppler, e o comprimento de

onda obaervad" (À') ¡crá:

À'= À, (z.zs)

onde 0 át oângulo entre a direçåo de obaervaçåo e a direçåo do feixe primário.

Colocando (z.za) om (2.28), obtomoc:

AÀ:Àt-À:À (l -cæ0)

Utilizando a6ora a noaEa estimåtiì¡E para É, gue é dada por (Z.ZO),

(z.er)

obtemæ:
(z.zs)

E6tê resultado coincide com aquele obtido por Compton [fórmula (2.2)]

através da ci¡temóticø ¡elotioletica fóton-elétron desde que o = ftufmcL.

Convém reesslt&r qu€ es m€smæ rclaçãee cåncmátåcø¿ utiliredas por Comp'

ton foram obtidas åqui (Copítulo I) num cá,lculo näo relativístico para partí'

cules em eguilfbrio com a radia4ão térmica e de ponto zeror e portanto

nåo pertencem exclueivament¿ ao domínio quântico. Asdm sendo podemoa

ta,rrbém ure¡ ¡ cinemÉtica de Compton e fixar o vtlor de a como sendo

ex¿tamente ñ wlmet

Seguìndo eeta eequêncìa de argumentos, podemoa calcular de uma ma-

neir¿ s€melhantæ a liloo(se) (uülizando ¿ Elctrodinâmica Clássica), a seção

+=o(t-coso)
h,w

ü,N-
rrt c.onde
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de choque de espelheurento de radiação pot uma, partícule na situa4ão eeta'

cionóri¡ considerâdq ou geje, em movimento retilfneo e uniforme com ve
locidade relativístice p c.

O campo de radiacäo a longa distância ^E scrá dado por(6s) :

à- e â,x(â,-ilc\xi ^-fi,E-- czg,ffi u=i P'zßtì

com o qu€ podemoe calculer fecihnsnte a inteneidede ingts,ntâ,neo de irre'
diacõo Dum ângulo eólido d0 em ùorno de â,, iil = E2 n2 ißlf 4r,out

dI
ã-:o

d)(

[t*å0. 
É-L¡F.

n 2

(2.n)
I

(r - p')
(r - ã.i1")

Tomeûroe, como no inicio da seção, uma, onda incidente eobre a partícu-

la, como calnpo elétrico dado por É - Do[coaø(t - zlc)î* seut(t- rlùîl.
A aceleraçõo seró essencialmente tr¡nsver¡¿l e poderó ger eûcrita como(6') :

\lFpE Ê;¡ (2.28)

Como a carta Ee encontra em movimento aproximadamente uniforme, pode-

mos escrever d, Ê *0 e d x fl cÊ, Então (z.za) flca:

t-p2 (r - P)E,[cosø(t - zlc)î * renar(t - tlr)î] (2.æ)

Podemo aßorÈ colocar (2.29) em (2.27) e efetuar a média no tempo.

Deyemos ftzer, no entanb, I æguínte re¡salva: a expressão (Z.Zø) é vólida

desde que as quantidader no aegundo membro eejam tomadas no tempo

reta¡dado tt : t - Rf c. Port¿nto aÆ cxgcutarmoo a inte8raçäo (no cálculo

da médi¿), a variável dü deverá ¡er substitufda por ü', o que no's introduz

um fator iftlal: (1 - ã-úlc) em (z.zl). A integraçãÃ é trivial.

Assim, æ dividirmoÉ o resultedo pelo módulo do vetor de Poynüing do

flrxo incidente, obtemoe:

åctr--
fn

icl)=-
m
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que repres€nte a eeçäo de choque de eepalhamento da radia4ão por uma carte,

mtrïndo'se rapidamente (com velocidað" þ c) na direçäo de propagaçåo da

onda.

Subctitui nåo p : olL * c na exprescão acima,, obtemos:

b
afi)=å(

2

ñ

ô
e' (t + za)

( 31)

com c =hwf mc!,

No limitæ ñø <
eeperávanæ, a (Z.e)r eü€ é a ryão de Thornson já calculada. Tanto os

cálculæ de Comp¡e¡(st) quanto os de 1ryoo(se) conduzem à ocpræsão (Z.et)

pera awþdechoque. Nesta,altura, porém, Compton efetuou um&correção

no cálculo que tornou a expressão maie próxirna dos dådos ercperimentaie.

P¡ra tal bascou-oc no faø (na rua conccpgfo) de que no eopalhamento de

um fóton na diregão 0 = 0 não é esperado o rseuo do elétron. Neste caso,

entäo, é rasoável que e Ë€ção de choque aeja dada pela teoria clássica, ou

seje:

ilo / 4\' (2.32)ffi,r,-'n'(d: o) : \-u )
Entrctanto na cxpressio (Z.at) se verifica um fator (t + e") excedente para

0 = 0. Compton simplesmente eliminou tal fator, iá que com iwo se obtêm

¡ norm¡lingäo corrcta dad¡ por (2.82).

A nosea an¡ílise nlæ é suficientemente detalhada a ponto que permita a
obtent'o da seçåo de choque correta, de modo que tentaremor argumentar

qualitetivanente objetïvendo e melhore de noesoa cólculoe.

Fi¡emos ulns simpliffcaaäo bastant€ importante quando ætudamos a-

p€nes e eituação egtsÆionÉria na quel e partícule eepelha e redieção en-

quanto viaja r urm, velocidade con¡tanüo (o alta) p c. Na rcalidadc, porém,

a partfcula é acelerada até æta velocidade (se bem que de uma rnaneira

abrupta) pratica,urente a partir do repouæ. Ed,c fato fa¡ com quc a, intcn-

¡idade de radíação emitid¿ æþ møior no nouo cólcvlo do que geri¿ parê
uura partícula com aceleraçáo gradativa. bto é, a exprc$åo (Z.at) é uma
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Bup€r€stim¡tiva da eeção de choque Gm todas ae direções Ãe 0.

Podemos obter unå indicaçäo para a correçåo da æçåo de choque de

urna rnaneira aimiler å de Compton, considerando a radia4äo emitida na

direçåo de 0 : g. NesB& direção, e contribuição de ume aceleraçáo longitu-
dinal (paralela å¡ velocid"d.) é nula, dado que a potência irradiada por uma

carg¿ næsas condigões é proporcional 
" ""oz¡(uu) . No entsnto a aceleração

transyeroal pnovoce errisoão de radiaçio tamhm nÈ direçio d : 0, e visto
que no€ instent€s inici¡ie a velocidede reel ainda é muito menor que þ c,,

podemos concluir gue a seção de choque foi superesti*r¿r(ru). Portanto,
tentarumos retira¡ o eKceEEo impondo que nessa direçãp o valor da seção de

choquo é dado por (2.82)r gue é o valor clúcsìco obtido no inlcio dc cogão.

Isto aigniffca ta¡nbdm que não Ee eopera modiffcaçåo no comprimento de

onde emitido. T¡l feto egtá, de acordo com a nossa enáliee do deslocamento

do comprimento de onda, já que na direçåo d : 0, AI : 0 qualquer que seja

a velocidade de rqcuo.

Acim, dividindo (z.at) p"r (1 ¡ 2a), obtcmoc a expreccão com ô nor-

melîcação coffet¿, isto é:

que coincide com o¡ resultadoe de Thomson para d - 0 e de Compton þra
quelquer L Apreeent¡moe na págine eeguinte um grófico de seção de choque

(Z.aa) err função do ângulo 0, comparada com os resultadoE exp€rimentais

e com ¿ seção de choque de thomson.

A expreeeão obtide poesui, então, um comportemento muito próximo

do que é obeervado ecperimentalrnente.

Devemos eslientsr novemente, porérq que nossos cálculoe eìmplifica-

dæ epenae pretendem fornecer indicações sobre ae poseibilidades de ebor-

dqem do eepalhamento Compton no contexto de umÊ teoria clásgica como a

Eletrodinâ,mice Eetocástice. Um tratamento mais adequedo provÊl'elmente

exigirie um nfvel de sofisticaçåo elevado o suficiente para caracterìser um
novo trab¡lho.
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Na ffgure ebaixo, a linha tracejade repr€s,€nta a eeção de choque de

Thomson [expressão (2.S)l em fungão do ângulo de espalhamento e. A [nha
contínu¿ repr€senta a seção de choque por nós calcula.da [ocpressão (2.33)l

pers um yalor do comprimento de onda À = 0.022å. Os pontos indícam os

valores experimentais da aeção de choque medidoe por Compton. A figura

foi extrefd¡ d¿ referêncie 81.
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Ap"t . da eimplicidade e des eproximeçõee feites squi, logramoe, ê noseo

yer, cncontr¿r um ceminho que nor poesibiliùou a juetificação do recuo dos

elétrons eem utiliuar o conceito corpuecular do fóton. Devido a eete recuo,

foi poesfvel c¡lcula¡ e veriaçåo do comprimento de onda e a sqåo de choque

da radiação emitida em funçåo do ângulo de espalha,rrento d.

No que concerne eoe elétrone de recuo, surge, entretanto, ume diferençe

aprcciÉvel entre noEEoE cÉlculos e ¿s obaerv¿çfu experimentaia, onde s€ cons-

tetou unre, dhtríbvição engulêr pera oe elétrone ejetados.

Ba¡oado om ðua tooria quântìca pæô a radiagão, Compton (com co-

laboraçõo de Hubba¡d)(õ6) , calculou I seção de choque pal¿ os elétrons
de rpcuo. S"$tndo ¿ concepgão quâ,ntìca, cada fóton é eepelhado por um

elétron, o que dekrmina de maneir¿ unívoca o ângulo de espalhamento de

ambos. Dessa maneira, nfo experimentaram diffculdade no cálculo da seção

de choquc pcra æ elétronË a partir da æção de ehoque (z.aa) para o c6pa-

lhamento da radia4io.

Noe nossos cólculoe, entretento, nos limiüemoe a obter um recuo deter-
minado pel¿ força ai¡temática (e.te), ou reja, &pcnar na direçåo de propaga-

.ão do feixe primário. De acordo com ô nosss visão, porém, não foram con-

siderados todos oe efeitos das futuaçõee de ponto sero. Ae condiçõea iniciaie

utili¡adas por nós (pa*ícul a em rcpowo no origem) oão seriam mais válidas
se introdu¡fss€mos plenamente ¿ radiação de fundo no cálculo, pois neste
ceso e pertlcul¡ eetaria executondo um peßÊeio aleetórìo entee de eofrer e
açåo do feixe prirnírio. Isto introduziria flutuaçöes transversais no momento
lineer de mesmer gu€ poderiam E€r reeponeáveie por um"s, dietribuigão en-
gular dos eldtrons de recuo. O fato experimental em que Be verifica um
aumento da concentra4ão de elétrolln em torno da direção de propagação
do feixe primÉrio com o aumento de frequônci¡ do mermo, ta,rrbém ps,rece

ajurtar-se à no¡sa víEåo. Eaperamoa, poia, que aE flutuaçõea tranaversaia (e

conseqüentemente o afastamento d¿ direção do feixe primário) sejam ilrenos
perceptívei¡ devido iÐ aumento da componente longitudinal do momento
(quo tßomp¿nha o aumento de tu). No recuo dog elétronr, reaide, entåo,
ulllÂ diferença import"ute ent¡e a interpreta{åo quåntica e a nosse descrigão
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qualitativa bss€ada ns Eletrodinâmica Estocástice. Pare nós, a distribuiso
dæ elétrons emergentÊs seria ocasioned¿ t¡mbém pela radia4ão de fundo,
enquanto que para a teoria quântica, e,penea â &ção do feixe primårio s¿rie,

autciente pera tel.

Um outro fato muito importanh, G que salta imediatamente aos olhos,
estó relecionado com o bolenço energético do proc€sao. Nó€ concluímo€ que

o øção do ¡ødiíøção de lurrdo juntamente com a rea4ão da radia4åo confere
energie cinétic¿ suficientementc elta à partícula de tel forrna que eeta eofra
um r€cuo rel¡tivlctico. Segundo e teoria quântica, no entanto, a energia é

proveniente eomente do feixe priná,rio. Nesta descriço mais convencional
aceit¿ amplanentc, objctoc quônticos de caróter dual (fótonc) interagem
com objetæ igualmente quânticos (elétrona), oto últimos aatizfasendo a
equegão cw¡ri¡nte de Dirac, e de maneira que I cone€ryeçäo ds energia
es r€ferc eetritenente eo eietcme fóton-elétron, e€m invoc&r a€ flutuações
eletrom¡gnétìcas de ponto zero qtônticø.,

É hportante porém resså¡til a semelh¿r¡ç¿ entrc nossa abordagem do
efeito Compton e outras análiaes em que o conceito de fóton é desnecessá-
r¡o(57) pErE a ræolução de alguns problemas importantes, como o efeito
fotoelótrico e o do ebeorção eetimulsde,, por cxemplo. Neet€s tre,ts,mento€
eemiclássicot' t radiação eletromagnética d coneiderada puramente clássica
(ondas) enquanto que o comporta.mento quåntico recide na ur¿téria, já que

æ elétrone obedecem e equå.çåo de Schroedinger. Est¿ introduz o ca¡áter
flutuante (quôntico) qu" teria que Eer invocado para, explicar a trangferência
de energi¿ d¿ onda clássica incidente perâ a m¿téria. É irto quo ocorrs na
deacrição de Scully(E?) e outros do efeito fotoelétrico (inclusive encontrada
em livroe te)do de Mecônica Quântìca, como o Schìff e o Mersbacher, por
exemplo). OE campog eletromagnéticoe determiníeticæ agiriam entåo como
un¿ perturþão que possibilitaria a transição entre os estadoo quânticoe
próprioo do aictcna m¿terial (um ótomo, por cxempl"). De cert¿ maneira,
oherua'se neste tr¿tamento ¿ recuperação de visão Planckiena da interação
entre e radieção e m¡téri¡. Devemoa e¡lientar, pordm, qu€ pare ume de.
acrição acurada de processoo como o Lamb shìft e o momento magnético
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anôrn¿lo do elétron (no contexto da Eletrodinâmica Quá,ntica), é neceaeríria

a qüantita{ão do c¿mpo eletromagnético, de modo que se incluem as flu-

tuações eletromagnéticas de ponto rero quânticas.

No noeso cólculo, curioeemente verificamoa que a aãn da rea4ão da ra,
diaaåo e d¡ onda eletrom¿gnética primiria de frequência a,r, cria condições

pÊrs qu€ B€ veriffque a extre$o de ume quentidede aprecióvel de energia

(år) da radiafro dc fundo clissica. A constante de Pl¿nck ñ seria prove.

niente dett¡ fundor e nõo d¡ onda primórir, dado que inicialmente foi in-
trodu¡idÊ como umÊ conetante multiplicativa que determina a eecÊla da
densidade eepectral de ponto ?rcro [veja expressão (1.10)J.
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I
s

suilútnlo DÀs coNctusóns

Neste trabalho, tentamos mostrar de que maneïra uma teoria clássica

como s Eletrodinômico Estoc&tica pode aliar-ec a modeloe Bemicláeeicos

(principalmenh aqueles desenvolvidos no contexto da velha teorìe quântica)
e com isso obhr uru descrição aproximada de processos microscópicos sem

a utilìea4åo de conceitos quånticoe.

Nurn¿ primeira etapa, estudamos o modelo fenomenológico de Einstein
conhecido como método doa co€ficientee A e B, visendo, com ieto, eetab-

elecer relações entre momento, energia e a frequência da radiação trocada
entre partículas que Bß movem sob a influência de radiação térmica à tem-
peretura T e ¿ radieção de ponto Bero. Assìm como Ðinetein, efetuamos um
cálculo estatístico, ou seja, considerarnoe um eneemble de partículas popu-
lendo eetedos de energie de forme e obedecer e dìetribuigão de Boltsm&nn.
O cariter probabilístico do cálculo é completado pelo fato de estarmos con-
aiderando um cìstema no qual or cèmpos eletromagnéüicos f,vtvanúec (da
radiaSo térmica e de ponto zero) induzem transições entre os æta.dos com
uma tmo de probobilidade que foi denotada pot dW f dt. Os detalhes da
fo¡zna dest¿ taxa foram feitos quando tratamos com partículas que possuem

trsurÌ de liberdade internos. lomamos, então, o caso simples no qual se veri-
ficam oecìlagões harmônicas unidimensioneie, o qu€ nos permitiu escrev€r a,

pmbabilidede de transição como sendo proporcion¿l å dengidade espectral
da radiação que estimula o processo, a saber:

dw
T a p(ø)

Diftrentemente de Einet€in, porém, introdusimos diretamente e aç6o
das flutuações de ponto Eero ao congiderar que todoa os proceæo a devem ser
induzidoo (p"lo radiaçõo térmica ou de ponto zero). Iæo noe conduz à con-
clusão de que estes processofr devem ser direcíonados e, desde que e partícula
Ee encontre em equilíbrio com a radiação (balanço det¿lhado), verificamos
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quc ocomc cxtra{ão (ou adiçio) dg energia e momento (em proccooocr de ab
sorçio ou emissäo na frequênci¿ ø). Assim, pa,re N processos de abeorçio e

M de emiesão, toremoe, como jó vimos:

NM
fu*faEr=p-r*ÐuË,

¡=1 i=l
e M¡¡

Errf,trl=Et+Ðtr,
,=l i=l

Aqui p1 
" h ¡e referem ao estado inicial da partícula e pi e E¡ ro estado

final.

F6t€ resultado v¡ílido estatìsticamente para um sistema de partículas em

equilíbrio com e redieção, nos eugeriu, então, que fenômenoa como o efcito

Compton (qu. envolvem relações do mesmo tipo das anteriores) podem vir
a sor abordados por urrrå teoria como a Eletrodinåmica Estocástica,

Na eegunde etape deete trebalho, tentamoa obter indicagõcs de como o

espalhamento Compton pode eer descrito (em pelo mencr em alguns de aeus

aspectos) no contexto da Eletrodinâ.mica Estocástica.

P¿r¿ tel inicielmenùe eetudamoß o comportamento de uma partícula
que eofre a ação de uma onda plana monocromática de frequência ø. Em
princípio consideramoe ume partícula extenea, porém sem explìcitar a, eua,

estrutura interng como de certa maneira fizemoe na parte anterior do tra-
b¿lho.

O ponto meìe importantn de noBae análiee foi o esclarecimento das

caueas do recuo da partícula. Mostramos que é devido à ação combinada
de reação de radiaçåo, da onde incidente e da radìação de fundo. A força
da reação da radia4ão permite que a partícula sofra um pequeno recuo na
diregäo de propa6ação do feixe primário, ao meemo tempo que etrovée de

uma eituação r€Bsoaant,e é poeeível que ocorr& extração de uma quantidade

de energie epreciável do fundo. Com isso obtÌvemos um recuo relatìvíetìco
pars a partículg . passarnoo a eetudar, então, a situação estaÆionória na

qual a mesm& Ee move com a móxim¿ velocidade adquirida u, enquantno es.

palha a onda incidente prirnária Calculamoe esta velocidade de maneira
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eproximede e obtivemoe como resultsdo:

a hw
ñ

com d, ñi=P 1*o

A partìr daí, baseados em trabalhos do próprìo Compton, foi poosível

celcula¡ o deelocemento do comprimento de onde atrevée do efeito Doppler

duplo sofrido pela radi"çåb quando a partícula (que efetua¡á o espalhamento)

8ê movê com velocidade congtante o. Obtivemæ com æte raciocínio o

eeguinte resultedo: At ñ,u ..

5" ""'(t-coso)
A velocidade encontrada tambem é a neceseária para que poesamos cal-

culer Ê sêção de choque de eepalhamento da radieção utilicando e Eletrodinô,-

mìca Cláseica. Obtivemoo uma expreesão para a eeção de choque que a
menoa de um fator (L + 2o) está em bom acordo com osr dados experimen-

t¿ig. Acredite.mc que este fs,tor ocorrê em vieta das aproximaçõæ feitas por
næ. Como não se trata de um cálculo rigoroao, normalizamos a seçã,o de

choque encontrada impondo qu€ o reeultado de Thomeon viele pera a direção

dianteira (de uma maneira semelhante a Compton). Obtivemos finalmente:

( do\ _ \ l t, \' l t+coer e +za(r+a)(t - cosd)31\m/-t\æ)t l
Nest¿ descrição semiquantitetiva do espalhemento Compton beseada ne Ele-

trodinâmica Eatocástica, chegamoe a elgumas conclueões interessêntesr €R
vista da intervençåo das flutuaaóea de ponto uero no procesgo.

Primeir¿mente concluímoe que é fectível um¿ anÉlise completamente

cl¡issica de alguna aspectos do espalhamento Compton. Para tal foi neceesária

e ìnclusão das flutuações eletrom¿gnéticas clóaeicdade ponüo rero. A energia
cinético do elétron de rssuo eeria, entóo, proveniente de radieção de ponto
üe¡or o que implica num belanço energético dilerente daquele que é previsto

Pelo Teorie Quôntica" Iato por qu€ s€tundo s Mecônica Quôntice a ação dos

fóøns do fehe primário é eutciente para efetuar o recuo dos elétrons, e a,

conservação da energia se refere apenas ao sistema elétron-fóton incidentp.
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Àcreditamos que eeta é ums, difcrença qualitative importante entre es duss

abordagens, mas infelìsmente desconhecemos qua,isquer experimentos que

poeeibilitem uma defi nição.

Não fomoa ca,pan€s, porém, de ce,lculs.r com detelhe e dietribuição doe

elétrons de recuo. Não obstante parece-noe rauoável supor que as próprias

flutua4õce de ponto rero poderiam introdusir flutuaçõee no momento transver-

eal dæ elétrona, conferindo ao recuo um caráter probabilíetico.

Para a realisa{ão destß trabalho nos serrimos de modelos (de Einstein e

Compton) qo" fora¡n ideeliz¿dæ durante o des€nvolvimento da velha teoria
quânticg e que portanto tra¿iam ainda muitos elementos cLíssicos. Curiosa-
mente a doie treb¡lhoe tìnhem como objetivo constru¡r uma, treori¿ quântica
psrs e radiação bs€€€de ne€ propriededes corpusculares doe fótone.. Se-

gunda a nosEa concepçåo baseada na Eletrodinâmica Estocástica, porém, a

radiogão constitui-e€ de onds€ eletromegnéticasr € o ce,róter eparentemente

corPulcular da metma de alguma forma s€ria dcvido as f,utua4öes de ponto
Eero. O fato é que a deneidade de energia doe campoe de ponto Eero, como
já vimos, pode s€r €scrita, como:

f,/t)l

F6ta expreasão nos Eugere que a s energia do fóøn de frequência ø tt

, isto é, hw jó eetá presente nas flutuaçõee clóasicas, bastando epenas qu€

se criem condiçõcs para Euð rnanifestaçåo. Neste trabalho vimos que uma
onda plana monocromótica incidindo sobre partículas carregadas fornece es-

tes condigõee. Sob egt€ aspecto, eet'e noeso tratamento do efeito Compton ee

assemelha à abordagem do efeito fotoelétrico que a teoria semicl¡íssica apre-
eenta, eegundo e qual o csrát€r quôntico do proceeso e€ria proveniente dee
n flutuaçõeg do sistema atômico n, e não da onda eletromagnética incidente.
Para nós, então, o caráter s quântico t da radiação ee manifesta quando
eeta, ao interegir com eìstemes materiais, evidencia e ação das flutuåç&s
eletromagnéticas de ponto uero.

(E'+ ø'\: I Ð
E
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Apênilåee I

. ALÎERAç.IO DA DENSIDADE ESPDCIRAL SOB

IRANSr'()RÀ{AçOES DE LORDNT?., -

Vejauroo como se transforrn¿ a dengidade espectral p(w,?) (densidade

de energia n¿ frequência ø) quando pessamos pare um referencial iner-

cial que EG move com velocidade constante u (na direçã" 
") 

em relaçã,o ao

laboretório (recipiente com temperatura T). Para isso escreveremos a ra¡

diação elctroma,gnética flutua¡te (térmica ou de ponto uero) no sistemå, iner-

cial de l¿boratório, como sendo ume superpoeição de ondas planas transver.
rEiE. Assim, o carnpo elétrico .É oo ponto 7 e no instente t ætá, escrito

como:

ÈF,r) = É !o, â([, ì) s(Ê,q.* þr t - E.í +,l(Ë, r)] (N.L)

oude g(uù = g(É,1) ca,racteriza a amplitude da onda de frequência uÉ -
clËf . Os v€rsor€s de polarirai,o å satisfaøem ås seguintæ relaçõesl

ê(e, À) , ê(É, À') = ô¡¡, Ë , e1Ë, À) = o

Ð

k;k¡ (ALz)
nz

e n(Ë,t) é urna fase aleatória uniformementente distribuída entre 0 e 2r.
lomando a média sobre T do quadrado de .É, obtemos:

(tF,ú)) = åå !ou, lourr(Ë,,À,) 
e(i2,À,) s(,,) s(,')*

x (cæ lrrt - Ê,t. r-+ q(Ér, ì,)J cos [or2 t - É, .î + q(Ër,rr)]) (Á/.8)

Pera calcula¡ a média que enyolve os co6enos, usarnoo cos(o + é)

coßo coeö s€nøs€nü pare s€parâ¡ &s fasæ aleatorias do rest¿nte.

2

6;i.r(Ë, À)e¡(Í, t) =
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AE médias sobre aE faE€E nog fornecem, para É,, + É,, e Àr + Àr,

(cosa(ñr, À1)cos ,t(Ê2,ÀzJ n(Ë2,Àz)
0. S" Ët - Êz e À1 - 12, ,t(Ër,tz) :
nL Î;"dncost ll = ll2, o n(Ër, Àz)) e
aind¿ twros (sena(F2, À¿)

Eææ reeultados podem e€r r€escritoe ueando e eeguinte form¿ com-

pacta(7) ;

(cor[ar1 t-[r -i*q(ñr, Àr)lcoa [ø2 l,-Ë2.í+rt(Ér,Ir)]) : co82(r, ¿- Ét.t|

x6s(fr,2- Ër) 6r, r, * een2 (rrt - fr,l . tl6t (É, - Ê,r) 6^, 
^, 

=

= |e3(fr'z - Ér) 6r,¡,, (áL4)

Com ieso obt€mos

(il(¡,,)) = É,å !a,Ë, la'f,â(Ë,,À1) 
å(Ë2,r0) g('r) s(,,)*

é fáßíl ver gue r. Ë é o campo mågnético aleatorio, então 1É2 çi,t¡¡ =
(Ê'). Dess¿ maneira, utilizando a definicåo de densidade espectral, podemos

e8creYer;

É,* åt'(

(Ë2 + Ë2)

Er

Ésþi)' = I {-,'s(*),
- Ë,)ó

æ

p(w,r) = þ [^

(.,{/.5)

T) (.{I.6)u' g'(w,

Desta últirn¿ relação obtemoe:

p(,,,\ -- 
g(')"^(ø)-:p- (A1.7)

que seró de utilidade meie adionte.

No referencial próprio da partlcular gu€ se move com velocídade u- = u î,
oû veraoræ 4, êtrrGt, podem ser €Ecritos como função dos versoren €r, €r, e, do
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eigt€ms de loboratório.

(áI.8)

com 1 = I I \/ft)ãf\, visto que elø dwem sc tra¡dormar como os

carnpos eletromagné ticoa.

Dcsst formg no rcferenciel da pertfcule o campo elétrico é dado por:

fl F,r) = É, lOrs(') 
(,1î + ,,,î +ef Ê) cos( w,rt - il .t - ,t,) :

= É |*rs(') â' cæ(u*r - ã. ã- ,r) (,4r.e)

onde foi utilizada a invariância da fa.Ee da onda plana. Note que g(or;) é
a amplitud¡ detnid¿ no sist€m¿ d¿ cavidade. Quadran do É' e tom¿ndo ¿

média sobre r¡, como foi feito anteriormente, obtem-se:

rt

(flr7,r)) = IOf 
s(r)2 Ð,.,' 

* r,,, + r,,r) (Æ.ro)

Podemoa a6oru utilizar as relações (A,I.8) e efetuar a, õoma, sobre os À [veja
(AI.2)1, chegando a:

clr: Qn

'', 
= rl,., -:

Et,:r[,, + I

(É x â),
k

([ x ê),
k

(Ê'r(Í, ú)) = É sþ)'^rt(l
í.k-¿

(ar.11))'u

As propúedades de transformæão do qua.drivetor kt, = (Ë,wlc) noe levaûl

a¡

d|fr, -- dflí \t * rrfr' )

lt!,:1(k, - #r-)
,tr:1(r*-rkr)

(ALt?l



(Ê'r(n-, ú)) =
dsÊ, s
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A!6im (AI.tf) tca:
u 2

r(1 + tf I

(,+J. rs)

Ohcrvamos maic umÈ vcr quc necta últirn¡ expreocâo g(r) é a ampli-

tude ds onda no sistem^¿ de c¿vid¿de. No referencial que Ë€ move teremos

ulnå, amplitudr g'(ð que deaejamoe relarionar com g(r). Evidentemente a
dctnição d" g'(ô scró:

(É'r(i,¿)) = !or, 
g,r(Ê\ Ør.14)

Comparando (ll.L14) com (Ll.ra), obtemoo:

s"([') : g w)
2

(ar.rs){
r(l + qr)

N€sts elture é poeeível verificar que o único espectro inverients por

transformações de Lorentz [isø é, g'(r') - g(û,)] é da forrna g(r)' cr ø já
que û, = 1ot(l + ü. Ë lr). Isto implice que ¡ distribuição eepectral [ex-
presaão (4I.7)l deve ser p(ø) o élr're tem ex¿tamente a fonna da expressão

(1.9) encontrad¿ atr¿vég de argumenùos termodinâ¡nicos no Capftulo 1. É
aimplec veritc¿r quc ô propria distribuiçio espectral pç(r) é invariante por

ttansformações de Lorentz.

Podemoc ¡r6ora multiplicar (4I.16) por w¡2 e utiliuar (4,'I.?) pa,ra obter:

p'(fr) z p'(,',0') : p(,h1 - *f I 
p rffl (ár.16)

Com o objetivo de simplificar (4I.16) de tal forma que oE cálculos ee-

jam factfveis, dæprerar€mos termos de ordem euperior a u f c de agora em

diante, Nessa aproximaçôo näo relativísüica, 1nu I e cersf,t 
^r 

cos 0 - !æn20,
Devemos lembrar que 0 e f' são os ângulos que Ë, , Ë formam com o eixo ø,

rcrpectivamentc. A¡aim (AI.t6) fica:

l - 3' 
cose'

c
(ár,17))p'(r'ro') o p(rX



Expandindo agor a p(w) em torno ðe u', p(r) - p(r' I lr'cos d') æ p(w'\ *
t#' ,'å .* 0' + ,. ., chega-se finalmente ¿;

p'(u',e\ =þt', *Ïry,' .osú'] 
[t 

- ?,ora'] (/,I.r8)

63

Obtivemoo, acaim, a dencidade ecpectral no cictema móvel lp'þ'rl')l
e¡n üermoa da dengidade do si¡tema de laboratório [p(ø')J.
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Apêndåce II
. ABSORÇ,IO E EMISS¡,O On tu{DIAç¡O pOn UM OSCITADOR

C¿lcul¿remot atort a potência abnorvida (da radiaçåo térmica e de

ponto zero) por uma partfcula polarízável, ou seþ, gue possui um movimento
interno do tipo harmônico. Por questão de aimplicidade, restringiremos o

movimento de oscilação na dìreção z e considereremos que uma fra4åo m da
rruaEð total M da partícula oecila com frequência ø0.

Para tal partícula eubmetida à radiação eletroma,gnética, podemos es-

crever a potência abeorvida pela mesmå como sendo a taxa de trabalho que

a radiação efetua aobre e pertícule, ou eeje:

v*e = (r¡,(r,ü)) (.4/Ll)

onde F, é a força devìdo aos ca¡npos aleatórios no ponto Í = (c, !, z),

A equação para a partícula oæilanto ("q. de Brafiort'M¡rshall) será:

2e2 ..

3Fo
Onde o primeiro termo do segundo membro representa a força harmôniør €

o segundo é ¿ força de rea4io da radiaç;o(tz) gue atua uob,re a, carga c,

A equeção anterior pode eer simplïficeda ee coneider&rmoa a força har-
mônica como s€ndo dominante. Desta maneira,

mû, N -mrIoon, (AILB)

e (AI I.r) fica:

mù" - -mw2,z - tlù.rt)z * F.(7,t1 com ^t --2i# (AIL4)

Coneidere¡emo€ o movimento de certe, como e€ndo nåo reletivístico, já
que com ieso conseguimos sìmplitcações importantes na equa4äo (.4II.3). A
primeira delas é a não considersção da força magnética, já que esperamos que

mi), - -rrlw!,2 * , t F,(í,¿) (Arr.2)
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ele seja muito m€nor do que a forga elétrica no movinento não relativístico.

Dess¿ m¿neir¿ a força ¿le¿tórìa aerÉ simplesmente F, (t-, t) : c E, (r-, t). O

canpo elétrico f,uüuante é dado por (,4f.1), e portanto podemos escrever:

4(¿r) : r {'É larÉr,e(r,r)ercp[dË 
.i - íwti?(ñ,r)]] (Arr.õ)

Tomando a origem do sisüenla de coordenadas tal que l(t = 0) = d,

temæ que:

e como lÊll, = llc "lïllr( 1 na aprtncimação não relativfstica, teremos:

exp[dñ .l - iwtl N exp(-ru,rú) (AIL6')

o que nos lineariríL a, equaçåo de movimenø (/,/I.4):

m2 - -mul -m-tå+n {.É I*r.,(Ë, 
r) g(r,?) exp[-¿r¡¡ ú*;,¡1i,r¡¡ 

]
(AIL7)

Procuraremos ag,ora uma solução eatacionária da equaçåo acima dada
por:

z=* Êrrþ)e, exp[- ìw,t+ da(É, f)J (arr.a¡

Subctituindo (/.II.8) en (áII.7) encontramoc quc

aløl = 
o

\rm

op[dË.r'- do/] = *p[- t(r - I ¡,' f ,ft'))]

tn

Agsim:

ln (,ul.o)
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(ar.ro).el= -- m
n

{r å | a'rg*.,Ð z;ryly*lt;nË, ¡)1,¡

que por Eua ver pod. E€r reescrita como:

2
e,

t
rn E lOfs(r,r) 

.,r [ ]
(ell,u)

À potância sbÊorvida fica,então:

ry:þF,(í,,)) : *ÐÐlor', Ior, x

x c,(Ë,1,) e, (Ërfr)lrrt (coe(tu1 t * tr) cos(u¡ ú + r¡¡))-

-(r,? - rz)(cou(w1 t -r q1)acn(rz ¿ + rr))] (ttt,tz)

A.E médias Eobre tf já foram calculadas no A¡rêndice I (A1.4), e nos

fornecem

(coe(or ü * nr) cos(øa t + nz)l : ds G, -Ër) 6r.ro

(coa(ø¡ ¿ t r¡r)cco(rzú * A¡)) : g

Utilisondo egtas últirnss relaçõee e efetu¡ndo s BomE eobre aa poleriaações,

[exprcesões (4I.2)] obtem-se pare a potência:

+=nuî*rit,ffi (.^rr.rs)
T

À integrel e sßr celculede d divergente deede que não eejam efetusdos

cortes nes altås frequênciås. Isto pode ger feito ¡tr¿vée de introdu$o de um

fator exp(-øø') gou atenue as contúbuicões devido às freguêncías 4tr*(to),
Depoir do cálculo b¡ste torn¡r ø + 0. Ainda não é cloro, no entento, o
significado flsico da atenuaåo doe efeìtos devido às altas frequências, como
jrí foi comentado na lntroduçåo à Eletrodinâmica Ectocristica (Capítulo I).
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Para efetuar o c¡ílculo da integral, oboervcmoo que 1/øo : cïwo/mc8 -
czhuofftcmcz ( l, poie ez lhc N UL37 e â,oor duas veues a energia do

egtado fund¡nental do oscilador, é uruito menor do que m e2 na aproximação

näo rel¿tivfstic¿ feita Assim, o denominador no integrando de (eII.tS)
será pequeno quando u) N trtc,. Isso signiûca que a integral assumirá, valoreg

apreciavelmenh grandeo num pìco em torno de uro. Denomìn¿ndo G(ø) -
e(urT)r'îp(- *'), a sua erça rsão em série de potências será: G(ø) -
G(o.) + #(ol - tro) +.... Então :

+:#[t,"{'.¡ tItW- ] ØI.14)

dw

þ3 _ ,t), * ^lrw,

onde:

e

6

æ

Iz= [t, -_uolt
J,

I
{,

u
(tl - Ut,

2 (rt - rz)z #fqz
Mud¡ndo a ve¡ióvel de integr&çfu em .I1 pere, p : u) - h)o) podemoe

aimplitcar o denominador do int'egrando já que a integral asaume valores

o<preesivoe apenss para p pequeno.

A fun$o (+*\pz +*r3)-l pooouí um pico cm p - 0, com urno largura
e mei¿ altura dada por 1. Assim, como 1 < ry'or ffi contribuiÇ ões para

w 1 -wo serão deepreríveis, e podemoa escrever:

d,¡t ,r

4u 2++u3

P¿r¿ o cólculo da integral 12, & reescreveremos como:

Mudando a va¡iáv.el para y : w2, chegamm a

- wE,
(Arr.t6)IL:

d

+ -2 !*wl -uoIt



A primcira integral é do tipo / :
para B' < 4AC,
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2 Ax*B
+1AC \w

Irevando em conta o fato que ? K uo, e desprezando termos de ordem
ruperior ¿ 1,lwo, obtemo¡:

Ì
Iz

21w,
1-

3m

1
ll Qo

f,1
Z^lwo - wî

(áII.16)

Colocando egors (AIL15) e (AILI6) em (AIL14), obtemos:

+ : #"1#e - & (+W * %'¡o -' *i)] **01-",,o')

. lomando åBora ø -+ 0, chegamoa a:

dWr¡, 2n ¿2 ¿ -.r f- . It / un ðor'l,^) ^\]Ë= äP(uo,rl [' 
+'zå(++*r)] r Arr,tl)

À densidade espectral p(ø¡, T) engloba a radiação térmica gerada pelas
paredee do recípiente e a radia{ão de ponto Dero que preenche o Universo e

não eat¡í corrclacionada com a primeira. Portanto podemoo ercr ever p(usrT\ :
po(øo) * pr(ro), Sabemos gue a, lei de Rayleigh-Jeans nos fornece um valor
para a deneidade eepectral térmic¿ rn¿ior ou no mínimo igual ao valor ex-

_ perimental, psra todas as ñequências do espectro. Como

p(,o,r) s m*W
podemoc estirn¡r um doc termos de (áIf.tZ), iaø é:

øoåp^(øo) <z+ <sp ow '---
Entõo poderroe €screv€r:

tvy'.5,T
Ou meie ebreviad¿mente:

2r ¿2

2¡r e2

p(u¡,,r, 
[r-n " (*)]

tm P(worT) (err. ra)



6g

Para o cÉlculo da potência emitida, notemoa que (Ër) : ,l(rz) :
azrz cs p(worT) I *, Esses igualdades são fecilmente verificáveis, apenut
eeguindo passos jó dadoe no cálculo de médies e integrais. Utilicando então

¿ fórmula de Larmor, obtem-s€:

2r e2
P(u,,,T) (ar.ro)

3m

Concluímoe ¡¡eim quo pere a pertículr polarirÉvel em equilíbro com &

radiação, a tanu de øbaorção é ígual àt toro de emiaaão (eomo eaperuríomoa)

c ombo¡ úo proporcionøie ù dewidødc eepectral p(uo,Î), onde wo é a fre-
quância de oacileção do movimento interno do pertícula polerirável.

E6t€ reeultado poasui ume aplicaçåo importante no primeiro capítulo,
quando escrcvemos aa taxas (asaim como Ein¡tein) d" transição d* p.t-
tlculas entre diferents estados de energie. A dependôncis linee¡ da potêncïa
irradiada (ou abcorvida) em p(urT), torn a rrzoá,vel a consideração de uma
taxa de treneição ptoporcionel à densidade espectral, quando tratamos de
procesaos estimuladoe.

(22l)
2e2
3ct
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Apândåce III

. A DEDUçÄO DA FÓRMULA ESPDCTRAT DE PLANCK

PAAA A RADIAç¡O rÉnmCe -

Princìpalmente no eetudo de alhra4äo do momento, devida a emiesõ€g

e ahorções, como foi feito no Capítulo I, é necessá,rio conhecer de antemão

ume expreaeõo explfcite pera e deneidede espectral da radìaçäo térmica. Foi

Max Planck, em 1900, o primeiro a obter umð expressåo satisfatoria para
est¿ dengidade, e dcsdc e¡tão vá¡ia¡ deduções diferentes furam cxccut¿dü^s

À que exporei a acguir, besesdr num modelo do próprio Planck (tOtt), é um
dos resultados importantes obtidos ¿través da Eletrodinâmica Btocástics
Além diæo ét Jndcpcndente do modelo de Einet€in tr¡tado no noeso eetudo.

CongideremoE um recipiente que Ee encontra à tcmperatura T, ou Beja,

paredes m¿teriaig ¿horrendo e emitindo radiaçåo eletromagnética" Já que

a redieção é incapar de entrar €m equilíbrio com ei própria,, o m€smo é

atingido atr¿vés da inhra4áo de radia4ão com as paredes do recipiente. Isto
ocorre etrevée da eb'sorção e emissão da radia4äo por cartas que por hipotæe
se encontram ligadas hermonic¿menh às paredes do mesmo.

À equação de Braffort-Marshall para a carge ligEda harmonicamente a
ume, parede de masea infinita será, como já, vimos:

*i = -mw!i, *?#i+ ^É(r¡ com i, - i (Arrr.r)
Este equação d a vemåo tridimensional da equaçã,ß (AII.2):âestudada. As-

eim, tomando a aproxim@ não relativfutica, podemos escrever sua solu$o
como gendo:

d
ê

tn
g w, Ê er(p -íwtt * iq

wfr-uz _ t"lw
Ë,1 ft,À (AIILLl

Em pæae deste reaultado podemoa agora calcular o valor médio da
energìa tot¿l da cargg que é dado por:

(,) = ï*lfl *I*,1\*l
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Médies dest€ tipo que envolvem es fåsss oleetóries L iiforem calculedas no

Àpêndice I. Depoie de som¿r sobre as polarìra4ões chegamoe facilmente a:

(#t='#{^ffi (Arrr,s\

onde jó inkgrou-E€ a parte angular de dsË.

Pera o velocidade, teremo€ e expreesão:

n ]

Entâo e energie mddie tce:

e

m
IX= - {

í /¿a¡s(o,,?) 
€(Ë, ì) exq[-i?r ¿ + i'?(Ë, ¡)l ,1

{--l-' ufi-ul-ilw --l

o0

{^
(AI IL4)

de onde analoga,urente, obtemoe:

2n ez

m2 c8)
\2t

(r) =#t* (Arrr,5)
J

onde jó foi utilizado p(w,T) = ,2 g2(w,T)f c3,

À integral a ser calculada é do mesmo tipo da que foi abordada no
À$ndice II [expræaão (AIL18)], o portanto aplica-ae a ela oc meõmoÊ

métodæ e aproxim¿çfu já utilizados. Como I K &ror o resultedo para a
energìa médie pode eer escrito como:

(r) = ffoø',?) (ÁtII.6)

Podemos mostrü facllnente que t¿nto ã quanto I = illm são varióvds
ele¿tórias estatìsticemente ìndependentes. Port¿nto poderros usar o teorrma
central do limite para encontar a distribuição de probabilidade (no espaço
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de fasc) do oscilador Gm equilfb'rio(t). O resultado é o produto de duas

Gauæi¡nrsr å sehr:

w(ã,il-(+ F''V')-st'e

Utilizando esüe distribuição e o fabo que; (r) = *(il') -- rnu!(ãz' =
3r2 es p(u o ,T) I ,3 , obtemoo:

Devemos, ågora, proca€guir com cautela, de modo a incorporar ade-
quadamente as flutuaçõee de ponto Eero. Certamente a utilinaçãn do prin-

cípio de equipartido não é o correüo, já que o resultado (r) - Bk? em
(AIIL6) næ conduz è lei de Rayleigh-Je¿ns. O procedimento a ser a.dota.

¿o(to) consiste em adaptar ¿ fórmula dc Einstcin-Gibbc para as flutuaçõca
térurices da energia de um aiatema [((e2) - (")')r ur*írn),,incluindo os efeitog
de radiação de ponto s€ro.

hcreveremog a fórmule, como:

krz#= ((rr) - (r) 2\æ,*i,o 
=

((t') - (t)')r, tut - ((t') - (t)'lr"¡to z¿to (,4IIl.g)

já que as flutua4ões termicas Eão consideradas estatisticamente indepen-
dente¡ da¡ flutuaçõcc de ponto Dero. Da expreacåo (AIII.8) temoc ("rj -
(r)' = (rl'ß, o quo nos permite es*evet (AIIL9) como:

onde p(rorT) : pr(r.) + po(øo). A .qu.çåo diferencial é facilmente re-
eolvida, ê nod fornece como resultado:

I
2

hw
F;g

1p(w,Tl: +
et rl î-1 (Á/rr. t 1)
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Isto desde que a consta,nte de integração seja escolhida de tal forma que no

limìte de altas temperaturas ñoo ( hl ee obedeça a lei de Rayleigh-Jeang.

A expreasão (AIII.ll) para a densidrde espectral jrí contêm o termo de

ponto r€ro, e foi obtida s€m nenhum pootulado de quautização d¿ energia

ou radiação.

Neesa dedução, considera,moe ep€nes oeciledoree presoe ." p*r"des do

recipienh interagindo com a radiaçåo térmica e de ponto !ero. No modelo

de Einstein estudado e adapt'ado por nóa, porém, os osciladorea são conai-

deredoe pertículas livree que etintem o equìlíbrio ¡travde da ìntera4äo com

a radieção.

A existÊncia desas partículas nåo moditca o padråo da radiação

ténnicq poie como jó vimoe no Cøpítulo I, e fórmule de Plonch ó obtido
através do próprio modelo de Einsüein.
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