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RESUMO

Birrefrinçjência linear e atividade ótica são considerados

separadamente para propagação de uma onda eletromagnética num pla£

ma frio magneti2ado, usando a aproximação de freqüências muito ma-

iores que a freqüência de plasma. E mostrado que em certos casos

de interesse, esses fenômenos podem ser considerados independentes.

Expressões explicitas são obtidas para os índices de refração para

birrefringência linear e atividade ótica. Os índices de atenuação

correspondentes são obtidos em primeira ordem na atenuação. É mos-

trado que os estados característicos para dicroismo linear coinci-

dem com os estados característicos para birrefringência linear. Os

estados característicos para dicroismo eliptico são obtidos.

* Endereço permanente: Instituto de Física "Gleb Wathagin" - Universidade Es-
de Capinas, Caixa Postal 1170 , Csrpina3, S.P., Brasil.
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1. INTRODUÇÃO

Um plasma magnetizado exibe birrefrigência linear e ati-

vidade ótica para propagação de uma onda eletromagnética. Ambos

os fenômenos são diretamente associados ao campo magnético estáti-

co presente de forma que não podem ser considerados como fenômenos

independentes. Neste aspecto, a propagação de uma onda eletromag-

nética num cristal anisotrõpico é um pouco diferente, uma vez que

usualmente a birrefrigência linear e a atividade ótica são fenôme-

nos fisicamente independentes e descritos de forma independente.

0 tensor de Fresnel (ou o tensor de índice) e o tensor de absorção

descrevem a birrefrigência linear e a atenuaçi > correspondente (di

croismo linear), enquanto que a atividade ótica e o dicroismo cir-

cular são descritos por vetores adequados . Para um plasma maj

netizado a birrefrigência linear e a atividade ótica não são consi

derados separadamente. Isto só é feito nos limites de propagação

longitudinal ou transversal em relação ao campo magnético estático.

O formalismo utilizado no caso geral não permite que os fenômenos

sejam distinguidos • Entretanto, o estudo de evolução da pola

rização de uma onda eletromagnética num plasma magnetizado fica

bastante simplificado utilizando-se a esfera de Poincaré e conhe-

cendo-se os estados característicos e índices de refração e atenua

ção separadamente para birrefrigência linear e atividade ótica,

nos casos em que houver predominância de um ou de outro fenômeno.

No caso geral, ambos os fenômenos podem ser combinados pelo método

de superposição utilizado em ótica de cristais .

No que segue, são obtidos os estados característicos, In

dices de refraçáo e índices de atenuação separadamente para birre-

frigência linear e para atividade ótica. Esta separação é baseada

na separação do tensor constante diel*>trica em partes simétricas e
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antissimétrica, sendo este tensor obtido de um modelo orbital C O M

feito usualmente na descrição da propagação de uma onda num plas-

ma frio magnetizado'2'3'. são obtidos os limites nos quais há

predominância de um ou outro fenômeno, sendo mostrado em particu-

lar que em certos casos de interesse, birrefringência linear e

atividade ótica podem ser considerados fenômenos independentes.

Os estados característicos para dicroismo elíptico são obtidos a

partir dos Índices de atenuação e estados característicos para dî

croismo linear e circular. Os estados característicos para di-

croismo linear coincidem com os estados característicos para bir-

refringência linear devido ã degenerescência dos tensores de índî

ce e de absorção.

2. TENSOR CONSTANTE DIELÉTRICA

A propagação de uma onda eletromagnética num meio aniso

trópico é descrita a partir das equações de Maxwell

V.ID « f VxIE =-§f

7.IB = 0 VxlH = 1 • • fB

e relações constitutivas

ID = o
(2.2)

IB * ^ K m . l H
A notação utilizada é a seguida por Heald e Wharton .

0 tensor constante de permeabilidade permite descrever

efeitos de temperatura num plasma magnetizado*4'5'. Para um pias

ma frio
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B = H.H
A lei de Ohm completa o conjunto de equações

J = *.E
Definindo o tensor constante dielétrica complexo por meio

da relação

as equações de Maxwell podem ser reescritas formalmente sem as den

sidades de carga e de correntes livres

7.K€0JE = 0 ?xE *

onde w

JD = £.K.E

Para uma onda plana progressiva na direção # e fator de

fase dado por

as equações (2,4) podem ser escritas como

(2.5)

Estas equações mostram que 10,W e I são perpendiculares entre si,

embora o campo elétrico possa ter componente longitudinal em rela-

ção â direção de propagação. A equação de onda para é obtida d*

(2.5)
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jüx{fix\í) + K-'E - ^ (2.6)

onde jü é o índice de refração complexo definido por

<J . «f C

IP J*-3T
A equação (2.6) mostra que o conhecimento do tensor constante die-

létrica complexo permite obter jU e assim as características da

propagação da onda eletromagnética no meio. No que segue, K se-

rá obtido considerando um plasma de Lorentz uniforme imerso num

campo magnético estático' .

A equação de movimento é a chamada equação de Laigevín:

mv = - elE(t) - ewxlB0 - Vmw (2 7)

onde V é a velocidade do elétron e V a freqüência efetiva de co-

lisão elétron-ion para transferência de momento. Para propagação

na direção-z (Figura 1) e

J = - n e w

obtém-se
l

onde

(2 .8 )
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Subst i tu indo

A - 1 ~ 4 7575 (2.9)

e comparando com

obtem-se

5-1. J - E

-jyTcos/3 -

onde

= J

(2.10)

0 tensor constante dielétrica é obtido por cálculo direto
w A • <5

onde

A - ^

- / T
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3. BIRREFRINGSNCIA LINEAR E ATIVIDADE ÓTICA

0 formalismo do tensor constante dielétrica complexo re-

duz o problema da propagação de uma onda eletromagnética num meio

condutor ao problema de propagação num meio não condutor, tal como

um cristal anisotrópico, uma vez que as equações de Maxwell são

formalmente idênticas. Assim, no que segue será feito o mesmo tra

tamento que para um cristal anisotrópico e oticamente ativo .

0 vetor 10 pode ser escrito na forma

ID = 6.IE + i

ou equivalentemente

IE « a.lD - j T x I D =^fc"!lD Oml)

onde C e õ\ são tensores simétricos que descrevem a birrefringên-

cia linear, enquanto os vetores G e TF descrevem a atividade ótica

e são chamados respectivamente vetor de giração e vetor de ativida

de ótica. A equação (3.1) é Mais conveniente na solução da equa-

ção de onda (2.6) e na discussão de problemas de propagação, uma

vez que 10 é transversal em relação ã direção de propagação da on-

da (D.s 0 ) .

A parte real simétrica K & de K é definiu* corno

tensor de índice e a parte imaginária simétrica é o tensor de ab-

sorção linear. 0 termo correspondente ao produto vetorial pode

ser representado por um tensor antissimétrico KA cuja parte imagî

nária descreve a atividade ótica, enquanto que a parte real descre

ve o dicroismo circular

0 tensor K é obtido de K por cálculo direto e suas

partes simétrica e antissimétrica Kj e KA podem então ser obtl-
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das imediatamente. Ê mais simples e de mais interesse inverter K
w

no sistema de coordenadas no qual K$ ê diagonalizado. Este siste

ma define os eixos elétricos principais do meio.
y

0 tensor K & pode ser diagonalizado para um sistema de

coordenadas com eixo z' alinhado com o campo magnético estático.

Neste sistema obtém-se

v
o

o

0

o A1-/1

(3.2)

A expressão de &$ mostra que os eixos elétricos principais per-

pendiculares ao campo magnético estático são degenerados, devido â

degenerescência dos autovalores correspondentes. Este resultado é

esperado uma vez que o plasma frio magnetizado é isotrõpico nas

direções perpendiculares ao campo magnético.

Invertendo o tensor K e retornando ao sistema de coor-

denadas original por rotações convenientes obtem-s*

onde

A. = A - X (3.3)

e N_ e N. são respectivamente matrizes simétrica e antissimétricas «
dadas por
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YT sen2 /S - y T

-yTcos/S

- YL sen/3

-yrsenAco5/$ yT cos2/S Yu cos/3

yL

-y y

0
V

E interessante observar que K pode ser escritt como

(3.4)

onâe

isto é, K" pode ser obtido de K simplesmente trocando A por A,=

=A-x, e f por -fi .

As matrizes K. e K A são dadas por

O Índice de refração para propagação da onda pode ser ob

tido resolvendo-se as equações (2.6) e (3.1). Para D s0 tem-se

(3.5)

e de

d"1. D

obtém-se
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6.E
(3.6)

Substituindo (3.5)

Resolvendo, obtem-se a equação

A; = 0
onde

A solução é obtida para Ü na forma

4l = i + Af-y (3.7)

e pode ser mostrado por cálculo direto que essa equação é equiva-

lente ã forma usual da equação de Appleton-Hartree:

4. BIRREFRINGENCIA LINEAR

Os estados característicos e Índices de refração e de a-

tenuação para birrefringência linear são obtidos supondo-se a au-

sência de atividade ótica, isto é, supondo-se

Os estados característicos para birrefringência linear e

dicroismo linear podem ser obtidos geonetricamente examinando-se

as partes real e imaginária do tensor Kt e utilizando resultadoe
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conhecidos da ótica de cristais ' . Conforme mostra a equação

(3.2), os autovalores associados à direções perpendiculares ao caio

po magnético estático são degenerados e os elipsóides de índice e

de absorção, associados respectivamente às partes real e imaginári

a de K^ são elipsõides de revolução em torno do campo magnético

estático.

As ondas características na ausência de atenuação são on

das linearmente polarizadas nas direções dos eixos principais da

seção elíptica do elipsóide de índice normal à direção de propaga-

ção. Os estados característicos para dicroismo linear são dados

de forma análoga com relação ao elipsõide de absorção. Resulta

que os estados característicos para dicroismo linear coincidem com

os estados característicos para birrefringência linear na ausência

de atenuação, uiua vez que os eixos princiapis das seções elípticas

dos elipsõides de índice e de absorção coincidem. Tais direções

são a direção perpendicular ao campo magnético estático onda ex-

traordinária) e a direção perpendicular a esta (onda ordinária) .

Os índices de refração correspondentes podem ser obtidos

de maneira análoga ã dedução da equação de Appletton-Hartree do pa

rágrafo anterior. Considerando por simplicidade um sistema de re-

ferência com£=0 (Figura 1), a onda extraordinária será linearmen-

te polarizada na direção x, enquanto que a onda ordinária será po-

larizada na direção y. As equações (3,6) na ausência de atividade

ótica podem ser escritas como

e os índices de refração complexos são dados por

".*
1 + £ A* (onda extraordinária)
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i+£.A*-
(onda ordinária) (4.1). Af

Os índices de refração reais fj e os índices de atenuação

TC podem ser obtidos de

ou

(4.2)

Assim,

Im p2 - -

Os valores explícitos de JJ e X podem ser obtidos da expansão de
M2 • If
JJ em series de potências de j Ty :

A =
Para a onda extraordinária se obtém

onde

A,-
(4.3)

e para a onda ordinária

2 v/2

-W
nil

(4.4)
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Nas expressões foram considerados somente termos até primeira or-

dem em —- .

5. EFEITO DA BIRHEFRINGÊNCIA LINEAR NA ESFERA DE POINCARÊ

Um estado qualquer de polarização ellptica de uma onda

eletromagnética pode ser representado na esfera de Poincaré por um

ponto de longitude 2 V e latitude 2!P, sendo V o ângulo de inclina

ção do semi-eixo maior da elipse de polarização e j definido a par

tir dos seroi-eixos a e b (Figuras 2 e 3) :

P ± *><a

onde o sinal positivo é escolhido para o vetor deslocamento elétri
/ni

co girante ã direita (R) segundo a convenção IEEE . Segundo es-

ta convenção a polarização é direita (R) quando o deslocamento ele

tricô gira no sentido antihorãiio quando a onda é observada se a-

proximando. Esta convenção é oposta â da ótica clássica (1).

0 polo superior da esfera de Poincaré é a onda circular-

mente polarizante direita (R), enquanto estados linearmente polar 1̂

zados são representados no equador da esfera. Assim, os estados

característicos Lx e LQ terão latitudes nulas e longitudes:

2 ^ = 2 / 3 e 2 V O = 2/3 + TT

iç — ÍQ — o

Considerando uma onda num estauo de polarização qualquer

P atravessando uma espessura infinitesimal dz, o efeito da birre-

fringência linear na esfera de Poincaré será uma rotação antihorá-

ria do ponto P em torno do estado L de um ângulo (Figura 4):
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onde (5 .1)

u pode ser calculado diretamente a partir dos índices de re-

fração. Usando expansões em séries de potências de x, pode-se ob-

ter expressão mais explicita para ÂLL. Considerando termos até

ordem ia ob tem-se

/ 3 yt _
( 5 . 2 )

Conforme já mostrado, os estados característicos para dj.

croismos linear coincidem com os estados característicos para bir-

refringência linear na ausência de atenuação. Assim, o efeito do

dicroismo linear na esfera de Poincaré será um deslocamente de P

ao longo de um grande circulo de L para L de um ângulo

onde 2sb é o ângulo entre P e Lx e em ordem mais baixa em x:

sL AX. sen 2Sb ck
C o "

tre P e L e

(Y*-3) v (5 .3)= àyb (y*-l) (Jü

6. ATIVIDADE ÕTICA

Para se estudar o efeito da atividade ótica separadamen

te, deve ser suposta a ausência de birrefringência linear. Para

isto é suficiente supor que as ondas características para birre-

fringência linear tenham mesmo índice de refração para qualquer

direção de propagação da onda. Um índice de refração médio pode
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ser considerado para birrefringência linear com base em algum cri-

tério. O critério mais adequado no caso é o de minimizar ou elirni

nar os erros do método de superposição. Resultados equivalentes

podem ser obtidos pelo método de superposição ou teoria exata con

siderando um índice de refração médio dado por (1)

Entretanto, no que segue será considerado um índice de refração mê

dio mais simples algebricamente

(6.2)

e será mostrado que os resultados do método de superposição assim

obtidos são exatos pelo menos até termos de 2a. ordem em x.

e comparando com

tem-se

As equações (3.6) nesse caso poderiam ser escritas como

(6.3)

O coeficiente de polarização da onda pode ser obtido das

equações acima
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R = j representa a onda circularmente polarizada direita (R), en-

quanto que R = -j representa a onda circularmente polarizada es-

querda (L) .

As soluções correspondentes para os índices de refração

são dadas então por
i

^R i + f A?* - 1 Ç Yz+ C A V
(6.4)

Os índices de refração reais e índices de atenuação po

dem ser obtidos em expansões em séries de :

.2 1

.

(6.5)

(6.6)

7. EFEITO DA ATIVIDADE ÕTICA NA ESFERA DE POINCARÉ

0 efülto da atividade ótica sobre um estado de polariza

ção P na esfera de Poincaré será uma rotação antihorária deste

ponto em torno do estado R de um ângulo (Figura 5):

f W dz (7.1)

onde

Considerando termos até ordem x* obtém-»e:
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We = A-y; l2

i +
2(1-

(7.2)

O efeito do âicroismo circular na esfera de Poincaré se-

rá um deslocamento de P ao longo de um meridiano de R para L de uir.

ângulo ^ y

c c
2

onde 2s é o ângulo entre P e R e em ordem mais baixa em x

2 (7.3)

&. BIRREFR1NGÊNCIA ELlPTICA

Os estados característicos para birrefringência ellptica

na ausência de atenuação podem ser obtidos dos resultados para bir

refringência linear e atividade ótica. São os estados que se pro-

pagam invariados sob efeito simultâneo de birrefringência li.sar e

atividade ótica. O deslocamento na esfera de Poincaré devido â

birrefringência linear será uma rotação antlhorária do estado em

torno de L com raio de rotação sen2f> enquanto que a atividade 5-

tica será uma rotação antihorária em torne do estado R com raio de

rotação cos2<Ç (Eqs. (5.1) e (7.1)). Resultam dois estados carac-

terísticos P. e P. com longitudes iguais ás de L e L respectiva-

mente e latitudes dadas pela condição de deslocamento nulo (Figura

" 2 »2L A/Jb sen 29 dz = •£•
C
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As coordenadas de P2 e P na esfera de Poincaré serão respectiva

mente

(8.1)

Estes resultados poden ser obtidos por cálculo direto e são

resultados exatos, apesar de terem sido deduzidos por meio de ex-

pansões até 2a. ordem em x.

0 efeito da birrefríngência elíptica será uma rotação

antihorária de um estado de polarização qualquer P em torno de P2

de um ângulo (Figura 7):

onde

A/J = fa-)** (8.3)

e AU pode ser calculado a partir da equação de Appletton-Hartree

ou pelo método de superposição por

(8.4)

Esta equação permite determinar somente o módulo de AjU, de forma

que o sinal de LjJ deve ser determinado a partir do sentido das

rotações para birrefringência linear e para atividade ótica. Con

siderando termos até ordem x 2 o método de superposição (Eq.(8.4))

ou o cálculo direto (Eq.(8.3) dão o mesmo resultado:
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xtf 3

(8.5)

9. DICROISMO ELÍPTICO

Os estados característicos para dlcroismo eliptico po-

dem ser definidos como estados que se propagam invariados sob e-

feito simultâneo de dicroismo linear e circular. 0 dicroismo li-

near corresponde a um deslocamento de L para L < enquanto o di-
o *

croismo circular será um deslocamento de R para L. Assim, os es-

tados característicos para dicroismo eliptico têm nessas longitu-

des de L e L . Indicando por D_ o estado característico com mes

ma longitude de Lx, sua latitude 2 $ v 2 é determinada pela condjL

ção (Figura 8)

sen 2<PM d i » - £• AXccos2<PM àz
(9 .D

As coordenadas dos estados característicos D1 e D- para dicroismo

eliptico são dadas por

0 efeito do dicroismo eliptico sobre um estado de pola

rização qualquer P na esfera de Poincarê será um deslocamente des
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te ponto ao longo de um grande circulo de D^ para D2 de um ângulo

— AXosen25 d2 0.3)

onde 2s é o ângulo entre P e D- e

D 2

- pode ser calculado diretamente a partir da equação de Applet

ton-Hartree ou pelo método de superposição por

Esta expressão só fornece o módulo de ZiAft de forma que seu sinal

deve ser determinado a partir dos sinais de AÀ^e Ü A » .

No que segue, AX Dserá determinado mais diretamente a

partir da equação (9.3) para comparação com a equação (9.4).

Supondo que a atenuação seja pequena, os estados carac-

terísticos S. e S2 para birrefringência eliptica com atenuação se-

rão representados na esfera de Poincaré por pontos respectivamente

próximos dos estados P. e P2 característicos para birrefringência

eliptica na ausência de atenuação (Figura 9). Considerando uma on

da num estado inicial de polarização S2r de intensidade inicial I

e atravessando uma espessura infinitesimal dz do meio, o único e-

feito sobre a onda será uma atenuação de sua intensidade I

= Io e "*
da = I, -

onde k 2 é o coeficiente de atenuação

LU

2 C

Decompondo o estado S2 segundo os estados ortogonais D^ e D 2

intensidades das componentes serão inicialmente1
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T =* T cos*-^=- = T
(9.5)

onâe s é o ângulo entre S, e D 2. Se for considerado a propagação

das componentes no meio, existem dois efeitos. Um deles é a ate-

nuação das componentes descrita por

— I - T 2K

dz (9-6)

E o outro efeito é a birrefringencia ellptica dos estados D. e D_

que pode ser descrita como uma rotação em torno do eixo P.P,. Uma

vez que os estados D e D. são característicos para dicroismo, e-

les não sofrem deslocamento na esfera de Poincaré devido ã atenua

ção e na rotação devida â birrefringencia eliptica eles pernnneoan

ortogonais, não havendo troca de energia entre um estado e outrc.

Assim, o único efeito sobre a intensidade das componentes será a

atenuação descrita pelas equações (9.6) , e de

resulta

Analogamente, obtem-se

e assim
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y V Y l ^ 2 (9.7,

Em primeira ordem em -*r pode-se escrever

2s =

e os Indices de atenuação /L e /C- podem ser calculados da equação

de Appletton-Hartree em expansões em séries de potências de Try .

Das equações (3.7) e (4.2) obtém-se em ordem mais baixa

u

_ (1 ~ tf/ (A, * C ~
2xAx

2xAx
onde

Em primeira ordem em x obtém-se

V*. - 7I
e substituindo

C052S B

em (9.7) obtêm-«e
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(V2-3)
2 cos2<Poi

O mesmo resultado pode ser obtido em módulo de (9.4)

10. ESTADOS CARACTERÍSTICOS PARA BIRREFRINGENCIA ELlPTICA COM A-

TENUAÇÃO

Os estados característicos para propagação da onda po-

dem ser obtidos pelo método de superposição como estados que per-

manecem invariados sob efeito simultâneo de birrefringencia ellp-

tica sem atenuação e dicroismo elíptico. Indicando por S_ o esta

do característico próximo de Pj, a rotação infinitesimal de S. em

torno de P2 devida à birrefringencia eliptica sem atenuação de-

ve ser igual e oposta ao deslocamento de S2 de D, para D- devi-

do ao dicroismo eliptico.

0 ângulo £, entre S2 e P2 é da ordem de V/(t» e uma vez

que ?2 e D2 ten> mesraa longitude, resulta que a diferença de lati-

tude entre p. e S, é v arco da ordem de b£ onde b é um ângulo

pequeno da ordem de 1//UJ (Figura 10) . Assim, a diferença de lati

tude entre P2 e S2 é de 2a. ordem em tf/U) • Em ordem mais baixa

em

= 2<Psl

indicando por 20< a diferença de latitude entre os es-

tados P2 e S2

resulta que para o estado Ŝ  (Figura 10):
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(10.2)

o que mostra que os estados característicos para propagação da on

da com atenuação são não ortogonais.

Impondo a condição de que os deslocamentos devidos à

birrefringência elíptica e dicroismo elíptico sejam iguais e opôs

tos, resulta

ou
AJJ sen6 = AX sen2s

Considerando o triângulo esférico f 2
S2 R tem-se pela

•J
lei dos senos em ordem mais baixa em —rj :

sen 6 __
Sen* ""

Assim

sen£ = sen

\ = AXsen2s
Em ordem mais baixa em lf/CU tem-se

e se obtém

ou ainda i

2.
Assim resulta que

(10.3)
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onde

<* = 4- S f t n 2** ur
em ordem mais baixa em V/U).

Os mesmos resultados podem ser obtidos calculando dire

tamente os estados ellpticos característicos para propagação da

onda com atenuação, como ê feito a seguir.

O coeficiente de polarização da onda é dado por

* y t?\
Das equações de Maxwell se obtém formalmente* '

onde

o o
e combinando com a equação (2.10) se obtém

-i).E - °
onde

(10.4)

(10.5)

(10.6)

sendo M e demais grandezas definidas pelas equações (2.9). Resol-

vendo as duas primeiras equações de (10.5) se obtém o coeficiente

de polarização:



-26-

+ (fi
(10.7)

onde |£

Expandindo Q em séries de potências de tf/UJ resulta em

primeira ordem u

sendo

onde C e D são definidos pelas equações (9.8) e os sinais corres-

pondem respectivamente aos da equação (3.8). Assim,

Pode ser mostrado por cálculo direto que R pode ser escrito na

forma

R = ; (10.9)

Mg A - j

onde o (10.10)

e Q1 é tal que . (10.11)

Comparando (10.9) com (10.7) pode ser observado que os
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coeficientes de polarização da onda com e sem atenuação são forma_l

mente idênticos. Assim, os resultados na presença de atenuação po

dem ser transcritos daqueles na ausência de atenuação interpretan-

do t ^ A por tg/3 e Qx por Q.

Resolvendo a equação (10.11) para Q, e expandindo o re-

z
sultado em primeira ordem em g obtem-se:

Assim, em primeira ordem em Tí/üJ pode-se tomar

(10.12)

Uma vez que a elipticidade do estado de polarização está associa-

da somente ao parâmetro Q, chega-se ao mesmo resultado estabeleci

do na equação (10.1), isto é, em primeira ordem em lí/OU os esta-

dos característicos com e sem atenuação têm mesma elipticidade

(mesma latitude na esfera de Poincaré).

A inclinação da elipse de polarização está associada

ao ângulo /Q± dado então por

3
(H*_ i (loa3)

Substituindo as equações (10.8) se obtém:

0 sinal negativo da equação (3.8) (e assim o da equação acima)

corresponde à onda característica "extraordinária" (P2 ou S-) e

assim

-)C)üü

Enquanto que o sinal positivo corresponde ã onda característica
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"ordinária" (P, ou S ) e

í=í/5 + 4-
Deve ser observado que os resultados acima são exatos (em x), en-

quanto que os resultado expressos pelas equações (10.2) foram obti

dos em ordem mais baixa em x.

Pode ser mostrado (9) que os estados característicos

com atenuação podem ser representados por elipses que são imagens

espelho uma da outra com relação a um plano que forma 45° com o

plano definido pela direção de propagação e o campo magnético.

11. CONCLUSÕES

Os estados característicos para birrefringência linear

e atividade ótica só dependem respectivamente do campo magnético

transversal e longitudinal. Assim, as expressões (5.2) e (7.2)

mostram que os efeitos de birrefringência linear e atividade otí-

ca sobre a evolução da polarização da onda dependem essencialmen-

te dos campos magnéticos transversal e longitudinal respectivamen

te. No caso

2y2 « i
estes efeitos podem ser considerados completamente independentes,

um associado somente ao campo magnético transversal, enquanto que

o outro somente ao campo longitudinal.

As considerações acima se extendem aos dicroismos line

ar e circular, como mostram as equações (5.3) e (7.3).

0 efeito da atividade ótica na esfera de Poincaré é re

presentado por uma rotação em torno do eixo RL proporcional a Y, ,

enquanto que a birrefringência linear é uma rotação em torno do
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eixo LQLx proporcional a Y^. Estes resultados penai tem uma análi-

se qualitativa simples da evolução da polarização da onda num

meio.

Um caso de interesse é a propagação de ondas de altas

freqüências (microondas ou radiação infravermelhas distante) para

diagnósticos de densidade de plasma e corrente de plasna num toka-

mak. Para propagação perpendicular ao campo toroidal, haverá o e-

feito de birrefringência linear associado ao campo transversal

que é essencialmente o campo toroidal, e o efeito de atividade óti

ca associado ã componente longitudinal do campo poloidal (Figura

11). Assim, a medida da atividade ótica permite determinar a den-

sidade de corrente de plasma. A atividade ótica pura ocorre se

r << X. (11.2)

ou se o estado de polarização inicial da onda for alinhado com o

eixo L L-_ e a atividade ótica for suficientemente pequena de for-
o *

ma que o ponto representativo não se desloque significativamente

deste eixo. De Marco e Segre propõem a medida do campo poloi

dal de tokamaks por rotação de Faraday nesta última condição.

Se o estado inicial de polarização da onda for linear

e perpendicular ao eixo L O
L
X
 n a esfera de Poincaré, o efeito de

birrefringência linear se torna máximo e se

T » yL
este efeito se torna predominante. Neste caso, o efeito sobre o

estado de polarização da onda é independente da corrente de plas-

ma, uma vez que a birrefringência linear é associada essencialmen

te ao campo toroidal. Este resultado corresponda ao obtido nume-
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ricamente por Craig' ' que se a polarização inicial da onda for

linear e em 45 com a direção do campo toroidal, a evolução da po

larização dependerá essencialmente da densidade de plasma e não

da corrente. Segre chega a este resultado por expansões em sé

ries de potências para a birrefringencia ellptica.

Uma outra situação de interesse é a propigação da onda

num percurso tal como o mostrado na Figura 12 (direção z). Se as

condições 2 £ * L
forem satisfeitas, é fácil ver da geometria do percurso e devido

ao fato do perfil de densidade de plasma ir a zero na borda que a

birrefringencia linear será um efeito desprezível comparado com a

atividade ótica. Isto ê, o efeito será uma rotação de Faraday pu-

ra dependente da densidade de plasma e do campo magnético toroidal.

A possibilidade de medida da densidade de plasma no Tokamak TBR

por rotação de Faraday usando laser infravermelho é discutida em

maiores detalhes em outro texto

A equação para a evolução da polarização num plasma ma<j

netizado incluindo atenuação pode ser facilmente escrita a partir

dos resultados obtidos para dicroismo elíptico. Entretanto isto é

discutido mais detalhadamente em outro texto .
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FIGURA 1. Sistema de coordenadas

FIGURA 2. EUpse de polarização



FIGURA 3. Esfera de Poincaré

FIGURA 4. Birrefringencia e dicroismo lineares



FIGURA S. Atividade ótica e dicroismo circular

FIGURA 6. Estado car*lerístico P,



FIGURA 7. Birrefringencia eliptica

FICURA 8. Deterninaç.io do estado
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