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GAZETA DE MATEMATIC A

APLICAÇÕES

DA

F Í S I C A
O

EFEITO

MATEMÁTICA

T E Ó R I C A
COMPTON

por A. Gíberf (bolseiro do I. A. C. em Zttrich)
A publicação das curtas notas que seguem, num periódico como a 'Ouzeta de Matemática», tem dois fins ambiciosos:
o mala modesto é dar aos curiosos uma idéia do que é o eleito Compton, que figura na Física como um dos fenómeno« mais
demonstrativos da natureza corpuscular da radiaçío e como um exemplo nítido da insuficiência das teorias clássicas:
o outro é fornecer aos estudiosos um tema que os ponha imediatamente em contacto com um doa ramos maia importantes
(e, creio eu, menos conhecidos, ou antes, menos cultivados, entre nós) das Matemáticas aplicadas: as teorias clássica e
quântica da difusão. Us ta finalidade explicará a inclusão de alguma bibliografia que, de outro modo, não teria aqui cabimento. Nela se encontrarão aliás as principais fontes do que aqui se transcreve sem a menor pretensão <te originalidade.
Aos estudiosos que queiram consultar algumas daa obras que citamos, recomendamos que recorram, para Isso, em particular, à Biblioteca Geral e ao Laboratório de Pisica da Faculdade de Ciênciab, em Lisboa, e ao Centro dos Estudos de
Matemática, no Porto,
O estabelecimento de certos resultados, que damos sem demonstração, poderá ser exercido útil para principiantes.
Sempre que assim nos pareceu, assinalámos tal facto com um aatensco.

1. Estudo [enomenológlco do efeito Compton.
O efeito descoberto pelo sábio americano A. II. Compton, em 1923 (e que llie valeu, em 1927, o prémio
Nobel da Física) está em íntima relação com o fenómeno da difusão da luz, conhecido desde tempos remotos e cuja teoria foi feita em fins do século XIX.
Foi então que Lord Rayleigli explicou a cor azul do
céu assim como o aspecto encarniçado que o sol apresenta no nascente e no poente, mostrando que a
intensidade da luz difusa é inversamente proporcional
à quarta potência do comprimento de onda da luz
incidente. (Pliit. Mag. (t) , 41, 107 c 447, 1871;
(5), 47 , 375, 1899) . O fenómeno da difusão da luz
foi interpretado por Tyndall em 1868 (Proc. Roy. Soe.
17 , 317, 1868) e pode, em primeira análise, ser atribuído à di tracção sofrida peta luz ao encontrar objectos tão pequenos como as moléculas dum gás.
0 resultado mais importante da primeira fase da
teoria foi obtido por J. J. Tliompson ao estabelecer
a fórmula
/ — ——

{ = , proporcional)

em que I é a intensidade da luz difusa na direcção
que faz o ângulo <t> com a direcção da luz incidente.
Desta fórmula resulta, em particular, que a intensidade
da luz difusa é máxima na direcção da luz incidente
e é igual nos dois sentidos desta direcção.
Um outro importante resultado, também estabelecido
pela teoria clássica (dum modo que indicaremos
adiante), é o de que a frequência da luz difusa é igual
à da luz incidente.
Ein 1923, Compton descobriu justamente o contrário
(Phys. Rev., 21, 483, 1923) estudando a difusão de
raios X monocromáticos (risca K% do molibdénio) :
verificou que a frequência da radiação difusa era me-

nor que a da radiação incidente (difusão não coerente),
ou, o que é o mesmo, que o comprimento de onda
aumenta com a difusão (V. M. de Broglio < Dauviiliers, Comptes Rendus, vol. 178 e 179).
Imediatamente após a descoberta de Compton, verificou-se que (de acordo com uma hipótese do próprio
Compton) a difusão não coerente era acompanhada
de emissão de electrões (W. ftothe e H. tíeiger,
Zeits. f. Phys., 32, 639, 1925 e C. T. R. Wilson, Proc.
Roy. Soe., 104, 1, 1923), chamados electrões de recrw,
pelo átomo difusor.
A variação do comprimento de onda á dada por
A
AX ~ -— (1 —cos "t>) e o seu valor máximo, 2h,mc, é da
fn6
o
ordem de 0,048 A, Se se pensar que os comprimentos
de onda da luz visíve! ou do ultraviolete são da ordem
de alguns milhares de A, compreender-se-á que não
teria eido fácil pôr este fenómeno em evidência com
tais radiações. No entanto, no caso das radiações
moles, a razão é outra e mais forte (o efeito não é
energeticamente possível).
Como se verá adiante, a teoria clássica é impotente
para explicar este efeito. Pelo contrário, nas mãos
do próprio Compton, a teoria quântica de Planck-Einstein teve ao expticá-lo um sucesso que foi um
dos motivos determinantes da vitória da hipótese da
natureza corpuscular da luz.
Os refinamentos sucessivos da teoria do efeito
Compton constituem um significativo exemplo daa
possibilidades das formas mais avançadas da Mecânica Ondulatória.
Do ponto de vista qualitativo, a variação de frequência explica-se imediatamente da seguinte maneira:
se a difusão resulta do choque dum fotão eom um
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electrão, este sofro um recuo no qual levará parte da
energia do fotão ; a energia deste diminui e, portanto,
de acordo com a experiência, o comprimento de onda
aumenta.
2. Teoria clássico da difusão. 0 fundamento desta
teoria reside na seguinte hipótese: os electrões dos
átomos podem funcionar como osciladores harmónicos, de tal modo que quando sobre eles incide uma
radiação (ou onda) eles entram em vibração forçada
que, como se sabe, terá a frequência da radiação que
a provoca. Por outro lado, um tal oscilador constitui
um dipolo eltetricô de momento variável e emite pois
uma radiação electromagnética cuja frequência « a
da sua vibração. Em resumo, segundo a teoria clássica, a difusão è coerente, isto é, a luz difusa tem a
frequência da luz incidente.
Pretendemos agora calcular a intensidade da luz
difusa numa certa direcção, Pode fazer-se um cálculo
elementar da seguinte maneira: admitamos que o
electrão difusor é um oscilador isótropo, isto é, com
uma equação de movimento x——4n5vüa; em que vo ó
independente de x. Suponhamos a^ora que este oscilador entra em oscilação forçada sob a acção duma
onda electromagnética plana monocromática polarizada rectilineamente, isto é, de equações
É - Ê . - E t • é>*** o
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Por outro lado podemos escrever
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e, se notarmos que
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Note-se agora que no caso de se ter * « v o , a fórE* 1
mula (1) escreve-se & — — - — • -7 o não é senão a
de3 ml v4
fórmula em J.4 de Lord Rayleigh, No caso oposto de
ser v » v o a fórmula (2) escreve-se
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Pode então tomar-se para equação do movimento
forçado do oscilador
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fácil de ver.*
O caso v —ip (catástrofe de ressonância) põe em
evidência o carácter aproximado da fórmula deduzida. De facto, ao escrever a equação do movimento
do oscilador supôs-se, contrariamente à realidade,
que não havia amortecimento (V,: A. H. Compton e
S. K. Allison, X-raya in theory and experiment, p. 195;
Londres ; 1935). Estaremos pois limitados a casos em
que y=£v<|.

• in - sen' í

a qual mostra que a intensidade da radiação difusa é
independente da frequência e como ela depende do
ângulo 8. É a fórmula bem conhecida de Thompson
(V. p. e. : J. J. Thompson, Conduction of electricity
trough gases, p. 325; 2.* ed., Cambridge).
Concluindo, vê-se que, no caso extremo dos pequenos comprimentos de onda (dos raios X , nomeadamente), a teoria clássica conduz à formula de Thompson

que toma a f o r m a

I•

e4
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quando se considera uma onda incidente de polarização qualquer.

Era este o resultado fundamental da teoria clássica
a que queríamos chegar, A este respeito poderão
ainda consultar-se com vantagem, além das já citadas]
mento P numa direcção fazendo um ângulo 0 com a
as seguintes obras : L. de Broglie, Une nouvelle théorie de la lumière, p. 35, Vol. II, Paris, 1942; A. Som1
do dipolo é* Sr — 7
—- (P )* • sen í . Integrando
merfeld, Atombau und Spektrallinien, p. 645, Vol.I.,5.*
Ate c3 r«
ed., Hrauschweig, 1931 ; J, C. Slater e N, H. Tranck
sobre a esfera tem-se a energia total*
Introduction to theoretieal physics, p. 294, I. S. P.,
1933; M. Born, 1, c. p. 371; Compton e Allison, 1. e.
$ — f I Sr • í^sen6 • M • dy3c3
— ~• ( p f . No nosso caso, p. 117.
Por outro lado (V. p. e.: M. Born, Optik, p. 422;
lierlin, 1938) a energia radiada por um dipolo de mo-
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