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ABSTRACT. We a»—win Several non-linear effects that)show up when
electrons and atoas interact with strong laser f i e l d s . W* dsvuuoa
Thomson scattering, electron potential scattering in the presence of a
laser beam, atonic ionization by strong laser f i e l d s , the refraction
,
of electrons by laser beams and the Kapitza-Dirac effect? 'a& dtecwfizj
RESUMO. Consideram-se vários efeitos não-lineares que aparecem quando
elétrons e átomos interagem com campos de laser intensos. São d i s c u t i dos o espalhamento Thomson, o espalhamento de elétrons por potenciais
na presença de campos de laser, a ionização de átomos por feixes intensos de laser, a refração de elétrons por feixes de luz e o e f e i t o
Kapitza-Dirac.
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1. INTRODUÇÃO
A interação de elétrons, e átomos com campos
laser Intensos tem sido objeto

de ampla

de

investigação nos

últimos anos. Esse interesse foi em grande parte

estimula

do pelo desenvolvimento de lasers de alta potência,que têm
permitido a observação de novos fenômenos, envolvendo pro
cessosraulti-fotônicos.Hoje em dia, lasers de 109W

são

disponíveis em laboratórios, produzindo feixes que,após fo
calização, atingem intensidades de até IO16 W/cm2. Em gran
des instalações para fusão nuclear pelo processo de confina
mento inercial, potências ainda maiores são atingidas: no
sistema Shiva

do Laboratório Lawrence Livermore, obtem-se

uma potência de IO11* W, ainda um décimo da quantidade

ne

cessaria para se atingir o ponto "break-even", a partir do
qual a energia produzida torna-se maior que a dispendida.A
compreensão da interação da matéria em feixes intensos de
luz torna-se pois crucial para o planejamento de

reatores
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de fusão ' . Além disso, a análise desses processos ê relê
vante para uma gama variada de teorias e de aplicações, co
mo por exemplo o diagnóstico de plasmas3, a separação

de

isótopos1*, o processo de centelhamento em gases5, o fenôme
no de opacidade estelar6 e a teoria dos pulsares7.
Discutiremos neste trabalho alguns processos ele
mentares envolvendo a interação de elétrons e átomos
campos de laser intensos, Procuraremos enfatizar os
tos conceituais desses fenômenos, cuja essência pode

com
aspec
ser

apreendida através de argumentos simples, baseados na flsi_
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ca clássica ou na mecânica quântica não-relativlstica.
Nos&a apresentação será dividida em quatro

par

tes;
- Espalhamento Thomson
- Espalhamento de elétrons por potenciais na pre
sença de campos de laser intensos
- Ionização de átomos
- Refração de elétrons por feixes de luz.
Os dois primeiros problemas foram

recentemente

discutidos em um artigo de revisão de F. Ehlotzky8.Faremos
apenas uma breve análise deles, que sera no entanto

impor

tante para o entendimento do problema da ionização,no qual
nos deteremos mais demoradamente.

2. ESPALHAMENTO THOMSON
Os efeitos não-lineares que aparecem quando

um

feixe intenso de luz é espalhado por elétrons livres podem
ser entendidos através de um modelo clássico8.
Consideremos inicialmente o caso de campos
cos. Podemos então adotar as aproximações

fra

não-relativlstji

ca e de dipolo elétrico, desprezando o variação
do potencial vetor, desde que a amplitude de

espacial

oscilação do

elétron seja muito menor que o comprimento de onda

da

radiação. Supondo que o campo é ligado adiabaticamente, po
demos escrever:
dv(t) _ _ _e_ dX(t)
dt
nc dt
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onde E Q é a amplitude do campo elétrico í% = - ~ ir)»

e

e

é o vetor de polarização.
Integrando Cl), com a condição inicial V(.—)=r (--)
=0, obtemos:
v ( t ) • - MC ee""*'*' cos » t

,

(3)

onde
e E0
» - SUE

<4>

Integrando (3), vem (com Y<«•>):
J ít) . - Jte- Y , t | sen»t

,

(5)

com k = -r- .
Observe que, para M=1, |v| * -; e |r| « A. o para
metro v define pois a região de validade das aproximações
de dipolo elétrico e não-relativlstica.
Utilizando a fórmula de Larmor para a intensidade da radiação emitida por um elétron oscilante9, obtemos
a partir de (3) a seção de choque de Thomson! para o

espa

lhamento de radiação, por unidade de ângulo solido:

onde r 0 e o raio clássico do elétron fr0 * -=—I e e é
ângulo de emissão9.

( "

•

$

Para campos intensos, o tratamento acima deve ser
modificado. A amplitude de oscilação do elétron torna-se a
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preciãvel, e a dependência espacial de A(t) deve ser consi_
derada: o argumento t deve ser substituido por t - n.r(t)/c,
onde n é um vetor unitário na direção de propagação da >. ra
diação incidente. Em primeira aproximação, podemos

fazer

r(t) - r 0 senut, adquirindo pois A uma fase oscilante,

o

mesmo ocorrendo com v(t) e a radiação espalhada.Fisicamente,
essa fase representa um deslocamento Doppler periódico . da
radiação, devido ã oscilação do elétron. Essa modulação da
fase dá origem ao aparecimento de harmônicos da
fundamental, pois o fator

freqüência

exp(ia sénut) que aparece na ex

pressão para o campo é a função geradora das funções

de

Bessel:
exp(ia senwt) =

\
J n (a)e inut .
n=-«»

De fato, um cálculo puramente clássico

(7)
e

não-re

lativlstico8 mostra que a seção de choque diferencial para
a emissão de radiação com freqüência u

= (n-fl)u por uma par

tlcula de massa m e carga e é dada por

d0

(n)
TH = d 0 T H

2

e) < Ç4) •

*"'

J

- \-^TÍ

'

onde do—, é a seção de choque de Thomson diferencial

<8>
para

campos
fracos e ítn = Jtn-5c, sendo Jc e ícn
_ os vetores de onda
*
das radiações incidente e emitida, respectivamente.
A verificação experimental da formula (8) é extre
mamente difícil, o que se deve basicamente a dois fatores.
Primeiro, a seção de choque Thomson, o_

, é muito pequena,

«•2 5

da ordem de 10

cm2(raio clássico do elétron ao quadrado).
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Segundo, para n^O, J*(xl tem seu máximo para x = n, e esta
condição deve ser satisfeita para que â°i?} seja apreciável.
Mas como |K | S k, isto implica que y * 1, o que só ocorre
para intensldades de IO16 a IO 18 W/cm2. Para esses valores
de |i, o tratamento não-relativístico não ê mais apropriado.
Cálculos relativlsticos confirmam no entanto essas estimati
vas8.
A situação é mais favorável no problema que exami
naremos a seguir.

3. ESPALHAMENTO DE ELÉTRONS POR POTENCIAIS NA PRESENÇA
CAMPOS DE LASER

DE

Este problema já requer um tratamento quântico, o
qual é baseado na solução de Volkov da equação de Dirac pa
ra um elétron no campo de uma onda eletromagnética plana10.
Um dos primeiros tratamentos deve-se a Kroll e Watson11,que
adotaram o limite não-relativístico e a aproximação de dipo
Io elétrico. Nesse caso, o Hamiltoniano que descreve o

ele

tron interagindo com o campo de laser é dado por:

H = 5 j fp - | K(t)J2 ,

Ã*(t) = X 0 sen»t .

(9)

A equação de Schrõdinger correspondente admite co
mo soluções;

te(r,t) - exp

{ I [f.í - ffi
tf-!«.—«>*]}.
0

que são as funções de onda de Volkov no limite

não-relati^

vistico, e desprezando a variação espacial do campo
magnético.

(10)

eletro

7

A seção de choque para espalhamento de elétrons é
obtida calculando-se a probabilidade de transição entre

es

ses estados induzida pelo potencial V(r). A equação (10)mos_
tra que a função de onda eletrônica adquire uma fase

osci

lante, que de novo dâ origem a processos envolvendo

múlti

pios da freqüência fundamental u , e seções de choque

pro

porcionais a funções de Bessel.
Kroll e Watson obtiveram desta forma a

seguinte

expressão para a seção de choque diferencial correspondente
ao espalhamento de um elétron com momentum inicial p e mo
mentum final p :
do

n " rò

J

n(^n.t/^)dcsc

,

(11,

onde do_ r é a seção de choque diferencial sem campo de
ser, Q

= p

- p
p2

Ia

é a transferência de momentum, e
p2

•£ - 3o- - nnw .
zm
nu

(12)

A energia do elétron não ê conservada, o que

se

deve ao fato de descrevermos o processo por meio de um

Ha

miltoniano que depende explicitamente do tempo. Alternativa
mente, e muito embora o campo eletromagnético não tenha s:L
do quantizado, podemos interpretar do

como a seção de

cho

que diferencial para o espalhamento de um elétron de um mo
mento inicial *o
p\ para
um momento final p^n , com a
emissão
*
(n<0) ou a absorção (n>0) de n fótons.
A verificação experimental dos efeitos

não-linea

res é muito mais fácil neste caso. A seção de choque

para

8

este processo é 1Q9 vezes maior que a seção de

choque

Thomson. Alem disso, para que J2(yQ .e/fikl se torne sufici
ni n
—
*^
<f
entemente grande devemos ter uQ .c/nk •> nf o que para ener
gias eletrônicas da ordem de 10 eV efita- 0.1 eV (valor

t£

pico para um laser de C02) requer intensidades da ordem de
108W/cm2, para n - 1. Esses valores são bem mais favoráveis
que os encontrados na seção anterior, tornando mais fácil a
verificação experimental do fenômeno, que foi realizada por
Weingartshofer et ai 12 . A figura 1 reproduz um de seus

re

sultados.
As funções de Volkov podem também ser

utilizadas

para o cálculo da ionização de átomos por campos de

laser

intensos. Ê o que discutiremos a seguir.
4. IONIZAÇÃO DE ÁTOMOS
Este ê um problema rico de aspectos conceituais.
De modo a alcançar um melhor entendimento do fenômeno, come
çaremos por discutir a ionização de átomos por campos

ele

tricôs estáticos. Abordaremos a seguir o problema da ioniza
ção por um campo elétrico oscilante, considerando

primeiro

o limite quase-estático, depois os resultados da teoria das
perturbações e, finalmente, discutiremos tratamentos

não-

perturbativos.
a) Ionização em um Campo Elétrico Estático
Consideramos para simplificar um átomo de um e
létron, desprezando o movimento do núcleo. 0 eixo dos z

é

escolhido ao longo da direção do campo elétrico Ê. o Harail.
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toniano correspondente ê dado por:
H - gj + Vír) - e E z

,

(13)

sendo E a amplitude do campo elétrico e V(r) o potencial in
tra-atômico. Com a presença do campo, o poço de

potencial

original V(r) transforma-se na barreira de potencial

V(r)

-eEz(Fig.2). Classicamente, ocorrerá ionização somente

se

o topo da barreira estiver abaixo da energia do estado liga
do (que denotaremos por -I ) . De acordo com a Mecânica Quân
^

^

o

—

tica, no entanto, poderá ocorrer ionização por menor que se
ja o campo elétrico aplicado, através do mecanismo de

tune

lamento.
A taxa de ionização W para campos suficientemente
fracos pode ser calculada pelo método WKB 13 . Para um átomo
de hidrogênio inicialmente no estado fundamental, o resulta
do encontrado é 1 3 :
I B

w

8

- f •f

/ 2E \

ex

tl4)

p(- -é) •

onde E é o campo elétrico devido ao núcleo atômico na pri^
meira órbita de Bohr (E • e / a £ * 5 x IO 9 V/cm, onde a

ê

o raio de Bohr). Esta formula ê válida para E<<E .
c

Para

E « E , o topo da barreira aproxima-se de -I , e o

método

WKB não pode mais ser aplicado.
b) Ionização em um Campo Elétrico Oscilante
Para um campo elétrico oscilante, a cauda

da

barreira de potencial ilustrada na Fig.2 oscila para cima e
para baixo. Se o tempo de ionização T

(da ordem de l/W)

é
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muito menor que o período do campo T , a barreira

pratica

mente não se modifica durante o processo de ionização; a ta
xa de ionização estática, dada pela Equação (14), pode
tão ser utilizada, com E substituido por E

en

cosut. A expres

são resultante tem no entanto aplicação reduzida pois, para
valores típicos de T

f

a condição T_/T_ << 1 só é

atingida

para E = E , o que invalida a utilização do método WKB.
Para campos fracos, a abordagem tradicional

do

problema faz uso da teoria das perturbações dependentes do
tempo.
c) Teoria das Perturbações
Em primeira ordem, obteraos o efeito

foto-elê

tr4.co ordinário. O cálculo da probabilidade de ejeção de um
elétron com momentum p pode ser encontrado em

livros-texto

de Mecânica Quãntica, fornecendo a equação de

conservação

da energia

á

+j

fiw =

0

-

(i5>

° *

onde l i a energia de ionização. Esta é precisamente a re
lação de Einstein para o efeito foto-elétrico (com I íazen
do as vezes da função trabalho). £ interessante

observar

que, no presente contexto, ela é deduzida para um campo ele
tromagnético

clássico, não quantizado. De fato, o

cálculo

do efeito foto-elétrico dentro do formalismo da teoria

das

perturbações dependentes do tempo prescinde do conceito de
fôton. Como ocorreu na Seção 3, a não conservação da

ener

gia eletrônica deve-se ao fato do Hamiltoniano que descreve
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o sistema depender explicitamente do tempo. Podemos* no

en

tanto, da mesma forma que antes, interpretar a Equação (15)
como correspondendo a um processo em que o elétron é

ejeta

do ao mesmo tempo em que ocorre a absorção de um fóton

com

energia fuá.
Para intensidades maiores, processos de ordem mais
alta tornam-se importantes, podendo ocorrer ionização mesmo
se fiu < Io» através da absorção de n fõtons. A relação

de

Einstein deve ser generalizada então para:

te + Io ~

nfiu

> ~ 0 •

U6)

A taxa de ionização para um processo envolvendo a
"absorção de n fõtons" é obtida a partir da contribuição de
ordem n para o operador de evolução:
t

I

tt-2

ft

dt
0 nJo^Vl •-•

jo « ^ W ^ W - V ^ '
(17)

com
Hj(t)*-eri(t)

.

(18)

Alternativamente, podemos usar fL = - -— p.A + — r A2,
^

me2

que difere da expressão (18) por uma transformação de gauge.
A utilização da teoria das perturbações é

válida

desde que não haja ressonâncias intermediárias, quando, atra
vée da absorção de um certo numero de fõtons menor que n,

a

tinge-se a partir do estado inicial um estado atômico ligado
intermediario. Neste caso, a expressão (17) deve ser

modify
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cada, de modo a incluir efeitos de largura de linha do esta
do intermediário. Excluída essa possibilidade, vemos

de

(17) e (18) que a taxa de ionização para um processo de

or

dem n ê proporcional a E

, onde E

é a amplitude do campo

E(t). Portanto, um gráfico log-log da taxa de transição ver
sus a intensidade do campo incidente (a qual é proporcional
a E_) deve dar uma linha reta, com coeficiente angular igual
an.
Essa dependência com a intensidade, prevista
Ia teoria das perturbações, foi verificada

pe

experimentalmen

te por Lompre et ai1*1, para intensidades até 10 15 W/cm 2 , utl_
lizando um laser de Neodimio (nu = 1 eV), cujo feixe

f ize

ram incidir sobre gases nobres . (ver Figura 3 ) . Por outro Ia
do, Boreham et a i 1 5 e Baldwin e Boreham16 observaram

desvi^

os das previsões de teoria das perturbações, para intensida
des em torno de \0 16 W/cm 2 , utilizando também gases nobres e
um laser de Neodimio.
Essas observações levantam a questão da região de
validade do tratamento perturbativo. De fato, ele

se torna

questionável para intensidades tão altas. Além disso, o cãjL
euIo de processos de ordem elevada torna-se

extremamente

complexo, se feito a partir da expressão (17).
Métodos não-perturbativos têm sido propostos

por

vários autores, a partir do trabalho pioneiro de Keldysh 17 ,
cuja expressão para a taxa de ionização é consistente

com

os resultados experimentais óas referências 15 e 16. O

tra

balho de Keldysh conduziu a um melhor entendimento da

rela

ção entre processos multifotônicos e tunelamento como

meca

13

nismos de ionlzação atômica..

dl Métodos Não-perturbatiyos
Keldysh obtêm a taxa de ionização a partir

da

amplitude de transição dada por

T f i = |d3r ^tf.tlHjtr^t^Cr.t)

,

(19)

onde f-(r,t) ê um estado de Volkov, dado pela equação (10),
H_(r,t) i a interação expressa como'na equação (18),

e

+.(r,t) = f.(r)exp(il t/n), sendo • ,(£) a função de onda do
estado ligado inicial, que tem uma energia de ligação -l_.
Mais uma vez, a fase oscilante de • -(r,t) dã

or:L

gem a processos mult if o tônicos. A taxa de transição u £ .

do

estado ligado inicial para um estado final com momentum

p,

no limite t-*-», pode ser escrita da seguinte forma:

M

fi = l
11

N-l

u

iV

'

C20)

"

sendo
w

fi >= f ( P ) A ( 25 + *o + 1 íi2mc2 " Nfiw) *

(21)

A função f(p) envolve funções de Bessel, como

se

ria de se esperar.
Examinemos agora com detalhe os aspectos conceitu
ais das fórmulas acima. Elas mostram que o processo de

io-

nização pode ser considerado como uma soma de processes mui,
tifotônicos, envolvendo cada. um a absorção de um número

N

de fôtons. Para cada um desses processos, deve ser satisfei
ta a relaçãoJ

14

•+2

i

Ç - + X^ + 4 W2mc2 - Nfiu = O
JB

O

,

(22)
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que pode ser considerada como a generalização da fórmula de
Einstein, para campos intensos.
De imediato, observamos uma distinção

importante

entre as expressões (16) e (22): o limiar de ionização
ê mais I , mas I

não

+ j \Aac£ . O termo extra j yftac? serã inter

pretado na Seção 5, onde veremos que ele dá origem a fenôme
nos bem interessantes.
A taxa total de ionização W ê obtida

integrando-

se uf.(p) sobre todos os momenta finais:

W =

d3p

(2*n) 3

»fi

(p)

•

(23)

fí

Esta integral pode ser calculada aproximadamente,
para I 'nw >> 1, Y • fi»E /2I E

«

1 e B

«

5E . O

resul

tado obtido por Keldysh tem a seguinte forma:

W » P(E0/Ec)exp[- ^

(1- {J)J ,

(24)

y

com F(E_/E„) o (E /E ) 7 2 . Outros tratamentos18 levaram
bem a expressões da forma (24), mas coro diferentes

tam

fatores

pré-exponenciais, os quais dependem do estado inicial,

do

alcance do potencial e da escolha de gauge.
Para u+0, a exponencial transforma-se na

produz.1

da pelo método V/KB para o caso estático [cf.equação (15)].
Um aspacto conceituai importante desse
deve ser ressaltado. Oe fato, os resultados acima

resultado
elucidam

o seguinte problema. Para w^O, interpretamos o processo

de

15

ionização como correspondendo ã absorção de fôtons da radia
ção incidente. Para u=0, por outro lado, a ionização ã atri
buida ao tunelaraent» do elétron através de uma barreira

de

potencial. Para M + 0 , O S dois processos devem coincidir. Nes_
te limite, qual será então a relação entre essas duas inter,
pretações do processo de ionização? Vemos, dos

resultados

expostos acima, que o tunelamento pode ser interpretado
mo uma soma de processos multifotônicos, no .limite em

co
que.

«*-*0 e N+-!
A fórmula (24) leva a uma dependência da taxa
ionização com a amplitude B

de

do campo elétrico aplicado bas»

tante diferente da prevista pela teoria das perturbações.Em
particular, um gráfico log-log da taxa de ionização

versus

a intensidade do campo incidente não produz uma linha reta,
na região em que a expressão (24) é válida. Isto pode

em

principio ser verificado experimentalmente.
Ha experiência de Lompre et ai11* a região Y<1
atingida pela primeira vez ( T S 0 , 3 ) , e além disso
B ~E

ê

I /nu>>l,

[cf. condições de validade da fórmula (24)3 • H o

entail

to, não foi observado nenhum desvio em relação ãs previsões
da teoria das perturbações. Por outro lado, as experiências
descritas nas referências 15 e 16, realizadas com intensida
des um pouco maiores e valores menores de T (na faixa

0,1-

•W,6) parecem confirmar os resultados de Keldysh.
As condições de validade da fórmula (24) não
restringem no entanto âs condições para o cálculo

se

aproxima

do da integral (.23). 0 "anaatz" de Keldysh, expresso

pela

fórmula (191, foi apresentado inicialmente como uma alterna

16

tiya ao calculo de perturbações em ordem mais alta: os efei_
tos mais importantes do campo já estariam incluídos na

fun

ção de onda #~(r,t). Esta "base modificada" seria pois

um

melhor ponto de partida para o cálculo da ionização. Mão é
claro, no entanto, nem no tratamento de Keldysh nem em

ou

tros que o seguiram18, qual ê a região de validade da fórmu
Ia (19).
Esse assunto foi considerado nas referências 19 e
20, onde se mostrou que a expressão (19) pode ser deduzida
a partir do formalismo de funções de Green,

correspondendo

a um certo tipo de expansão em potências do potencial intraatômico V(r). Mostrou-se também a equivalência de vários me
todos propostos na literatura, a partir da contribuição de
Keldysh.
Tratando-se pois a formula (19) do primeiro termo
de uma expansão em V do resultado exato, devemos

esperar

que ela seja válida para campos suficientemente intensos. O
que significa isto no entanto em termos dos parãnetros

E

Q /E^

e Y ? A resposta a essa pergunta ainda não é conhecida; é, no
momenta, objeto de investigação.
Resta ainda discutir o significado do

termo

i p2mc2, que aumenta o limiar de ionização. Ê o que faremos
na próxima Seção.

5. REFRAÇÂO DE ELÉTRONS POR FEIXES DE LUZ
Observemos inicialmente que a expressão
não depende de n; isto sugere que ela deve ter uma
clássica.

4 y2mc2
origem
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Essa energia foi discutida por T . W . B . Kibble21, u
sando argumentos de física clássica. Seguiremos aqui a abar
dagen de Kibble.
A equação de movimento de um elétron

não-relati^

vistico interagindo com um campo eletromagnético é

r-f-íí + ^ r x í )
m

,

(25)

c

I = Refine"*"*] .

(26)

S « Refi^r-)*-*"*1] .

(27)

Considerando o elétron inicialmente em repouso em
r»í, podemos resolver a equação (25) por

iterações sucessi

vas, expandindo os campos em torno da origem:
i (r) = B* (Ô) + iMlÒ)

+ ...

.

(28)

Em ordem mais baixa, fazemos E\ (r) * £ ( 5 ) , de mo
do que

Observe que r...(t) corresponde a um movimento pe
riõdico, com aceleração média nula:
<?(1)(t)*-0

.

Em segunda ordem, guardamos o termo seguinte

130)
na

expansão (28), substituindo r pelo resultado encontrado em
primeira ordem:
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(31)
' Na expressão acima, apareces termos COB

frequên

cia 2M e com freqüência nula. Devido ã existência desses úl
timos, teremos agora <? {2) (t)^ f 0. De fato* a partir da

e

quação (31), obtemos:
m<r> = -?(j y*mc2) .

(32)

Vemos pois que, em média, o elétron se movimenta
como se estivesse sob a ação de uma força conservativa,
qual corresponde uma energia potencial

c

à

= j ii2mc2(note que

li é função de r). A variação dessa energia com a posição pro
duz uma aceleração secular do elétron. A força corresponden
te chama-se força ponder emotiva, e está portanto

associada

ao gradiente do campo eletromagnético.
Essas considerações permitem agora entender a

e

quação (22). O limiar de ionização aumenta porque o elétron
ionizado encontra-se imerso num campo eletromagnético,deven
do-se pois adicionar ã sua energia cinética a energia poten
ciai j n2»c2. Esse termo adicional não aparece para o

ele

tron ligado, cujo movimento ocorre numa escala de tempo com
parãvel ao período do campo aplicado, o que invalida o

tra

tamento acima.
Como poderia essa energia ser medida? Observemos,
em primeiro lugar, que para um laser de Neodlmio (hu~ 1 eV),
-13

temos E ~ 10

1 eV, sendo I a intensidade da radiação me

dida em W/cm2. Portanto, e só te torna apreciável para

in

tensidades altas, da jrdem de IO13 W/cm2. Mesmo assim, este
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efeito já foi detectado, através da medida da energia

ciné

tica dos elétrons ionizados**'22. De fato, apôs a ionização,
os elétrons deixai a região focai do campo de laser, sendo
então acelerados pela força ponder emotiva. Em outras

pala

vras, a energia potencial c é transformada em energia

ciné

tica translacional dos elétrons, quando estes deixam a regi
ão do caapo. Este ausento da energia cinética dos elétrons
ionizados é que já foi verificado experimentalmente

'

A energia c ten ainda conseqüências bastante inte
ressantes21. Por exemplo, ela provoca a refração de um fei^
xe eletrônico por um feixe de luz limitado

espacialmente

(ver Figura 4). Mote que este efeito é puramente

clássico,

ocorrendo devido ã variação do potencial e .
Um outro efeito interessante, e de natureza
tica, é o efeito Kapitza-Dirac

*

, que fornece uma

quãn
bela

ilustração da dualidade onda-corpúsculo. £ bem conhecido o
fenômeno da difração de radiação por ondas eletrônicas estacionaria* (isto é, a difração de Bragg num cristal), que
atuam como uma rede de difração para a onda eletromagnética
incidente. For outro lado, se acreditamos na dualidade onda
corpúsculo, então uma onda eletromagnética estacionaria de
veria atuar como uma rede de difração para um feixe de par
ti euIas.
£ exatamente isto o que prevê o nosso

potencial

e . Para uma onda eletromagnética estacionaria, propagandose ao longo da direção z, temos
w2 - »{ll+coa a»>

'

<33>
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portanto c será um potencial periódico, que dará

origem

à difração dos elétrons incidentes. De acordo con a lei de
Bragg, deveaos ter Cver Figura 5):
p sen 6' = p sen 6 = fix .

(34)

Kapitza e Dirac deduzira» esse efeito em 1933 u
ti lixando a teoria das perturbações e o campo

eletromagné

tico quantizado. A fórmula (34) foi obtida a partir da con
sideração de um processo em que um fôton do feixe ê absor
vido pelo elétron, havendo subseqüentemente a emissão indu
zida de um fôton com a mesma energia que o primeiro mas mo
mentum oposto.
A observação experimental desse efeito não é fã
cil, por várias razoes. A probabilidade de que um

elétron

sofra uma reflexão é extremamente pequena, a menos que
intensidade luminosa seja muito alta. As fontes mais

a
pos

santas de luz ã época de Dirac e Kapitza produziriam a re
flexão de apenas um em 10 1H elétrons! Com os lasers atual^
mente disponíveis, esta dificuldade pode ser superada. Per
sistem outras, porém. 0 ângulo de Bragg para elétrons

de

velocidade conveniente (- 1 xeV) é de apenas alguns centé
simos de niliradianos, devendo pois ser extremamente preci
sa a colimação do feixe incidente. Lasers de alta potência
emitem pulsos de radiação, e relativamente poucos elétrons
atravessam o feixe de laser durante a duração do pulsa. 0
impacto do pulso de radiação laser sobre o espelho que pro
duz a onda estacionaria gera uma nuvem de partículas carre
gadas que pode defletir o feixe eletrônico.

21

Apesar dessas e outras dificuldades,

evidência

experimental do fenômeno foi obtida por Bartell et ai 2 5 .

6. CONCLUSÃO
O estudo do comportamento da matéria na presença
de campos eletromagnéticos intensos constitui hoje em dia
um campo muito ativo de pesquisa, de grande interesse

teó

rico, e com uma larga faixa de aplicações. Meste Colõquio,
concentramo-nos em apenas alguns fenômenos, dos muitos que
têm sido discutidos, procurando enfatizar, mais que os de
talhes matemáticos, os aspectos conceituais.

Tratamentos

mais aprofundados dos tópicos apresentados, bem como a

a

plicação dos métodos aqui expostos a outros processos,pode
rio ser encontrados na lista de referências.
As considerações apresentadas neste trabalho re
sultaram da colaboração com os professores Humberto
di e Niclm Zagury. Observações do Prof.

Claude Cohen-

Tannoudji foram também de grande utilidade para a
compreensão dos problemas aqui expostos.

Bran

nossa
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LEGENDAS DAS FIGURAS

Fig.l - Distribuição de energia de elétrons espalhados por
átomos de Argônio. Ca) Sem campo de laser. Os

cir

culos mostram os pontos experimentais, (b) Com cam
po de laser. Foi utilizado um laser pulsado de CO^
ê

com uma potência de pico de 50 MU, e E « s 0,117 eV.
Após f oca li zação,intensidade» da ordem de

10* N/cm2

foram alcançadas na região de espalhamento. Nesses
gráficos, o zero de energia corresponde a uma ener
gia igual & dos elétrons incidentes, da ordem

de

11 eV(Ref.l2).
Fig.2 - Barreira de potencial para ionizaçao por um

campo

elétrico estático (efeito Stark). O gráfico mostra
a variação da energia potencial ao longo do
dos z. A linha pontilhada representa o

eixo

potencial

atômico, a linha tracejada a energia potencial dtí
vida ao campo elétrico externo e a linha

contínua

o potencial total.
Fig.3 - Gráfico log-log do numero de ions de Ne e He
função da intensidade do campo de laser.

em

Os ions

são produzidos por um pulso de laser, de 30 ps,com
A * 1,06 ym (Ref.14).
Fig. 4 - Ref ração de um feixe eletrônico por um feixe de luz.
Fig.5 - Difração de elétrons por uma onda
estacionaria.
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