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Discutimos alguns aspectos da metodologia cientca associados ao estabelecimento de conex~oes entre resultados fenomenologicos obtidos atraves de modelos e princpios gerais
(primeiros princpios) em teoria de campos. Tendo em mente estudantes de graduac~ao,
procuramos ressaltar esse tipo de estrategia abordando um exemplo especco, considerando
como fen^omeno fsico a propagac~ao de ondas eletromagneticas em meios dieletricos, como
modelo fenomenologico o Modelo de Lorentz, como teoria de campos a Eletrodin^amica
Classica e como princpio geral da teoria o Princpio de Causalidade. Apresentando em certo
detalhe caractersticas associadas a causalidade, demonstramos que previs~oes especcas do
modelo s~ao tpicas de classes gerais de sistemas fsicos que obedecem as condic~oes de causalidade e linearidade.
We discuss some aspects of the scientic methodology associated with the set up of connections between phenomenological results obtained through models and general principles
(rst principles) in eld theory. Aiming to stress this kind of strategy to undergraduate
students we consider an specic example taking as physical phenomena the electromagnetic
wave propagation in dieletric medium, as phenomenological model the Lorentz oscilator
model, as eld theory the Classical Electrodynamics and as general principle of the theory,
the Causality Principle. Presenting in some detail the caracteristics associated to causality, we demonstrate that specic model predictions are typical of general classes of physical
systems which obey causality and linearity conditions.

1. Introduc~ao
Muitos estudantes no nal de um curso de
graduac~ao podem ter uma vis~ao da Fsica como um
emaranhado de resultados e ideias sutis, sem muita correlac~ao entre si. Isso pode ser decorrente do modo como
as disciplinas s~ao ministradas, sugerindo em muitos
casos pacotes individuais e independentes de conhecimentos. Nem sempre e possvel explicitar nos cursos
o carater global de muitos fen^omenos, a sua inserc~ao
num contexto mais amplo, seja associado a princpios
teoricos, seja associado a um tipo geral de abordagem
matematica.
Alem da import^ancia pedagogica, uma preocupac~ao
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com o carater global que pode estar associado a
um dado fen^omeno e tambem util em varias areas:
na pratica, a busca de correlac~oes entre resultados
fenomenologicos obtidos atraves de modelos e princpios
gerais de uma teoria constitui importante estrategia no
aprimoramento do proprio formalismo. Um exemplo
atual pode ser visto na teoria de campos das interac~oes
nucleares (fortes), a Cromodin^amica Qu^antica. De fato,
o problema associado a impossibilidade de essa teoria
descrever colis~oes entre partculas na regi~ao de pequeno
momento transferido (grande par^ametro de impacto)
vem sendo abordado via modelos fenomenologicos
Matthiae 1994], Menon 1993] e a estrategia essencial e
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exatamente a busca de conex~oes entre resultados obtidos atraves de modelos e os primeiros princpios da teoria, isto e, a identicac~ao de globalidades associadas aos
fen^omenos.
A nvel de graduac~ao os exemplos desse tipo de
conex~ao modelo-teoria s~ao inumeros. Podemos citar
as correlac~oes Termodin^amica - Fsica Estatstica,
modelo de Bohr - Mec^anica Qu^antica, resultados
fenomenologicos da Mec^anica (Classica) e O ptica Princpios Variacionais, etc...
Neste trabalho, atraves de um exemplo especco,
visamos mostrar como se pode estabelecer uma conex~ao
entre um dado resultado fenomenologico e um princpio
geral de uma teoria mais ampla. Para tanto, consideramos como fen^omeno fsico a propagac~ao de uma
onda eletromagnetica num meio dieletrico, como modelo fenomenologico o modelo de osciladores de Lorentz,
como teoria de campos a Eletrodin^amica Classica e
como princpio geral da teoria, a Condic~ao de Causalidade. Inicialmente, explicitamos uma caracterstica
fenomenologica, especicamente uma correlac~ao observada entre as partes real e imaginaria da func~ao
dieletrica prevista pelo modelo (sec~ao II). Em seguida,
de forma independente, discutimos varios aspectos da
condic~ao de causalidade (sec~ao III), mostrando que essa
correlac~ao pode ser algebricamente demonstrada (sec~ao
IV) e que, portanto , e caracterstica de uma ampla
gama de sistemas fsicos.
A ess^encia do material aqui apresentado e discutido pode ser encontrada nos livros texto de Eletromagnetismo e Fsica Matematica. A novidade deste
trabalho, acreditamos, esta na ordem na qual os conceitos s~ao introduzidos e no encadeamento das ideias.
Essa caracterstica e expressa pelo tratamento individual dado inicialmente ao Modelo de Lorentz e as
propriedades gerais associadas a condic~ao de causalidade (independentemente da eletrodin^amica) para so
em seguida realizar a conex~ao fenomenologia-primeiros
princpios. E nosso interesse tambem ressaltar certas
caractersticas gerais asssociadas ao princpio de causalidade, nem sempre abordadas com algum detalhe nos
cursos de graduac~ao e que dizem respeito as Relac~oes
de Dispers~ao e Analiticidade.
Os topicos aqui abordados podem ser encontrados, por exemplo, em Jackson 1983], Reitz, Milford
e Christy 1991] e Byron e Fuller 1992]. A Condic~ao
de Causalidade e as Relac~oes de Dispers~ao s~ao extensamente discutidas por Nusssenzveig 1972], varios aspectos do Modelo de Lorentz s~ao revisados por Christy
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1972] e interpretac~oes de sistemas causais via Func~oes
de Green por Stedman 1968].
Neste trabalho as grandezas complexas (constantes,
func~oes, variaveis) s~ao denotadas com o smbolo \ ^ "
em cima da letra correspondente: ^ !^  g^(^! ), etc...

II. Modelo de Lorentz e a Funca~o Dieletrica
No modelo fenomenologico de Lorentz considerase um meio n~ao magnetico polarizavel como um conjunto de osciladores mecanicamente independentes, distribudos de maneira isotropica no espaco. Em cada
atomo, um eletron ligado sofre a ac~ao de uma forca
restauradora proporcional a dist^ancia da carga ao ponto
de equilbrio e seu movimento e amortecido por uma
forca proporcional a sua velocidade. A propagac~ao de
uma onda eletromagnetica atraves desse meio pode ser
representada por um campo eletrico variando harmonicamente com o tempo. Considera-se apenas o campo
eletrico porque v=c << 1 para eletrons at^omicos e
moleculares, sendo portanto desprezvel a interac~ao associada a induc~ao magnetica Vanderlinde, 1993].
Trata-se assim de um modelo estritamente classico
com a equac~ao de movimento dos eletrons correspondendo a equac~ao de um oscilador harm^onico amortecido
e forcado pelo campo da onda eletromagnetica. Detalhes do modelo, conex~oes com as equac~oes de campo
(Maxwell) e denic~oes das grandezas caractersticas do
meio podem ser encontradas, por exemplo, em Reitz, Milford e Christy 1991], Jackson 1983] e o tratamento matematico do oscilador harm^onico em Symon
1982]. A seguir apenas explicitamos de forma resumida
as equac~oes de interesse.
Considerando um oscilador em uma dimens~ao,
temos a equac~ao de movimento
d2x +  dx + !2 x = eE 
(1)
dt2
dt 0
m
onde !02 = k=m,  = b=m e E e o campo efetivo sobre
a carga, dado por
0

0

E = E + P
(2)
onde P e a polarizac~ao do material, P a contribuic~ao
dos arredores do oscilador e E^ / exp(;{!t) e o campo
da onda incidente, suposta monocromatica. Com isso
as soluc~oes de (1) s~ao do tipo
0

x^(t) = !2 ;eE!02=m
+ {! exp(;{!t)
0

0

(3)
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onde E0 e a amplitude do campo E .
A susceptibilidade do material e denida atraves
da relac~ao constitutiva
0

0

P= E
(4)
e relaciona-se com a \constante" dieletrica " por
" = 1+4 :
(5)
Mostramos a seguir que o Modelo de Lorentz prev^e
que " e uma func~ao complexa da frequ^encia da onda
incidente e dos par^ametros do oscilador. De fato, se N
e o numero de osciladores por unidade de volume, com
carga e , a equac~ao (3) permite calcular a polarizac~ao,
P (t) = Nex(t):
Da express~ao harm^onica para E^ e de (2) e (3) obtemos
a relac~ao


4 Ne2 =m 2
:
^;! ; {! + ! ] = 1 + ^]
4
Denindo !p = 4 Ne2 =m ( denominada frequ^encia de
plasma) e introduzindo uma frequ^encia efetiva1


!l2  !02 ; 4 !p2 
podemos obter a func~ao dieletrica (5):
2

2
0

Figura 1. Comportamento da func~ao dieletrica prevista pelo
Modelo de Lorentz em termos da frequ^encia da onda incidente no meio : Ref"^(!) ; 1g da equac~ao (6) (linha tracejada) e Imf"^(!)g da equac~ao (7) (linha cheia).

Nosso interesse aqui e explicitar uma particularidade que aparece nesse resultado. Observando a
parte imaginaria na Figura 1, notamos que a tangente
geometrica em cada ponto (isto e, a derivada), tem
um comportamento similar ao da parte real. Para testar essa indicac~ao qualitativa, efetuamos a derivac~ao
numerica da parte imaginaria da func~ao dieletrica. O
resultado, comparado com Ref"^(!) ; 1g da Figura 1, e
mostrado na Figura 2. Vemos que, de fato, os comportamentos s~ao similares, dentro de certas aproximac~oes.

!2
"^ = 1 + !2 ; !2p ; {! :
l

Vemos que de fato trata-se de uma func~ao complexa da
frequ^encia da onda incidente, com partes real e imaginaria dadas por
!p2 (!l2 ; !2 )
(6)
(!l2 ; !2 )2 + (!) 2
!2 !
Imf"^(!)g = 2 2p 2
(7)
(!l ; ! ) + (!)2
Na gura 1 mostramos um graco dessas func~oes, onde
tomamos !l = 5,  = 3 e wp = 1 em unidades SI.
Como discutido em detalhe nos livros de Eletromagnetismo, a parte imaginaria de "^(!) e associada a absorc~ao da onda incidente pelo meio e observa-se um pico
de absorc~ao na frequ^encia de resson^ancia efetiva, regi~ao
essa caracterizada por uma diminuic~ao da parte real da
func~ao dieletrica (dispers~ao an^omala).
Ref"^(!) ; 1g =

Figura 2. Comparac~ao entre Ref"^(!);1g da Figura 1 (linha
cheia) e a derivada numerica de Imf"^(!)g da Figura 1 (linha
tracejada).

Os resultados sugerem que derivando (7) em relac~ao
a !, utilizando aproximac~oes adequadas e comparando
com (6) deve-se conseguir mostrar algebricamente que

1 Para gases, a contribui
ca~o dos arredores do oscilador pode ser desprezada, isto e, podemos considerar = 0. Portanto, para essa
ampla classe de dieletricos, a frequ^encia efetiva, !l , pode ser aproximada pela propria frequ^encia natural, !0 .

M.J. Menon e R.P.Barbosa dos Santos

f"^(!)g :
(8)
Ref"^(!) ; 1g / @Im@!
Pode-se fazer isso como exerccio. Entretanto nosso
objetivo neste trabalho e mostrar que a correlac~ao expressa em (8), sugerida exclusivamente com base no
modelo fenomenologico de Lorentz, pode ser demonstrada a partir de uma abordagem muito mais ampla.
Para tanto, na sec~ao seguinte vamos introduzir os conceitos de Causalidade, Analiticidade e Relac~oes de Dispers~ao de forma totalmente independente do Modelo
de Lorentz. Na sec~ao IV faremos a conex~ao desses conceitos com o modelo e demonstraremos (8) algebricamente, sem considerar os detalhes expressos por (6) e
(7).
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III.1 Hipoteses Basicas
Consideremos um sistema fsico generico, que a um
sinal de entrada I(t) (excitac~ao dependente do tempo)
responde com um sinal de sada O(t). Em princpio
esse sistema e uma \caixa preta" que pode representar
um circuito eletrico, um alvo espalhador, um sistema
mec^anico, termico, etc... Imporemos cinco condic~oes
aos fen^omenos de entrada e sada do sistema Nussenzveig 1972]:
1) Linearidade : o sinal de sada e um funcional
linear do sinal de entrada. Algebricamente, se G representa a Func~ao Resposta do sistema (resposta a um
pulso instant^aneo), podemos expressar essa condic~ao
por

III. Causalidade, Analiticidade e Relac~oes de
Dispers~ao

O(t) =

+1
Z

G(t t )I(t )dt :
0

0

(9)

0

;1

Tr^es princpios basicos utilizados em teorias axiomaticas de campos s~ao: Covari^ancia Relativstica,
Unitaridade e Causalidade Nussenzveig 1972]. A
condic~ao de causalidade, que e nosso interesse neste
trabalho, pode ser formulada de diferentes maneiras dependendo da abordagem adotada. Em linhas gerais,
essa condic~ao signica que o efeito n~ao pode preceder
a causa, desde que causa e efeito sejam bem denidos.
Este enunciado e denominado Condic~ao de Causalidade
Primitiva.
Nesta sec~ao consideraremos um sistema fsico
generico que correlaciona sinais de entrada e sada
atraves de uma Func~ao Resposta (sec~ao III.1) generica.
Impondo-se as condic~oes de Causalidade Primitiva e
Linearidade alem de algumas condic~oes uteis ao desenvolvimento dos calculos, deduziremos as chamadas
Relac~oes de Dispers~ao, que conectam as partes real e
imaginaria da Func~ao Resposta. Esse resultado geral,
independente de um sistema fsico especco sera utilizado na sec~ao IV para tratar o problema que deixamos
em aberto na sec~ao anterior.

Assim, G(t t ) e o nucleo do funcional.
0

2) Invari^ancia por Translac~ao Temporal : se o sinal
de entrada sofre um deslocamento temporal, digamos
, I(t + ), o mesmo deslocamento e associado ao
sinal de sada : O(t+). Algebricamente isso signica
que G(t t ) depende somente da diferenca t ; t :
0

0

G(t t ) = G()  = t ; t
(10)
3) Causalidade Primitiva : o efeito n~ao pode preceder a causa no tempo. Isso signica que se I(t) = 0
para t < t0 ent~ao O(t) = 0 para t < t0 . Isso imp~oe
uma condic~ao para G() que pode ser algebricamente
expressa por
0

0

G() = 0  < 0
(11)
Essas s~ao as tr^es hipoteses essenciais de uma
abordagem geral. Adicionaremos mais duas de
carater pratico para facilitar a abordagem matematica.
Situac~oes nas quais as condic~oes seguintes n~ao s~ao vericadas s~ao discutidas em Nussenzveig 1972].
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4) Os sinais de entrada , sada e a Func~ao Resposta do sistema possuem transformadas de Fourier bem denidas.
Denotaremos:
i(!) =

+1
Z

I(t) exp({!t)dt I(t) = 21

;1

o(!) =

i(!) exp(;{!t)d!

O(t) exp({!t)dt O(t) = 21

+1
Z

;1

(12)

;1

+1
Z

;1

g(!) =

+1
Z

G() exp({!)d G() = 21

+1
Z

o(t) exp(;{!t)d!

(13)

;1

+1
Z

g(!) exp(;{!)d!:

(14)

;1

5) O coeciente de Fourier g(!) da resposta G() e quadrado integravel:
+
Z1

jg(!)j2 d! < C C = constante:

(15)

;1

d
Vemos que essas condic~oes n~ao s~ao fortemente restritivas, podendo estar associadas a uma ampla gama
de sistemas fsicos. Veremos a seguir algumas consequ^encias dessas hipoteses.

III.2 Convoluc~ao
As equac~oes (9) e (10) denem o chamado Produto
de Convoluc~ao Arfken 1970]
O(t) =

+1
Z

G(t ; t )I(t )dt  G(t)  I(t):
0

0

Mostraremos aqui que o Princpio da Causalidade implica na denic~ao de um domnio de analiticidade para
g(!) quando consideramos ! uma variavel complexa.
De fato, de (14) e do Princpio da Causalidade expresso
por (11) conclumos que
g(!) =

Pode-se provar que a transformada de Fourier do produto de convoluc~ao e igual ao produto das transformadas dos fatores (teorema da convoluc~ao). Ent~ao, das
equac~oes (12), (13) e (14) temos que
(16)
o(!) = g(!)i(!):
Essa relac~ao e essencial neste trabalho e sera utilizada
na sec~ao IV para fazermos a conex~ao com o Modelo de
Lorentz.

III.3 Causalidade e Analiticidade
Nosso sistema generico e caracterizado pela func~ao
resposta G(!) ou g(), relacionadas por (14).

G() exp({!)d  > 0:

0

Considerando ! uma variavel complexa, !^ = !r + {!i ,
teremos para g tambem complexa

0

;1

Z1

g^(^!) =

Z1

G() exp({!r ) exp(;!i ):

0

Ent~ao, sendo  > 0 teremos diverg^encia se !i < 0.
Porem, sendo g(!) quadrado integravel pela hipotese
(15), a func~ao g(!) e bem denida se !i > 0. Logo, sob
as hipoteses feitas obtemos que
g^(^! ) e analtica no semiplano superior (!i > 0).
Assim, a condic~ao de Causalidade leva a denic~ao
de uma regi~ao de analiticidade para a transformada
de Fourier da func~ao resposta do sistema. Com isso
podemos utilizar os resultados da Teoria das Func~oes
Analticas na regi~ao correspondente, o que faremos a
seguir.
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III.4 Analiticidade e Relac~oes de Dispers~ao

I
! ) d^! :
g^(^!) = 21 { !^g^(^;
!^
0

0

0

A propriedade de analiticidade de uma func~ao permite o estabelecimento de correlac~oes entre suas partes
real e imaginaria. Nesta sec~ao vamos deduz-las para
g^(^! ) obtendo as chamadas Relac~oes de Dispers~ao envolvendo Refg^(!r )g e Imfg^(!r )g.
Sendo g^(^! ) analtica no semiplano superior, se ; e
um caminho fechado nessa regi~ao, !^ um ponto interior
a ; e !^ um ponto sobre ;, pelo Teorema de Cauchy
Arfken 1970]:

;

Nosso interesse e determinar g(!r ) como uma integral
em frequ^encias reais, de ;1 a +1. Para tanto vamos realizar uma integrac~ao no plano complexo considerando o contorno ; indicado na gura 3. Denotando
o ponto interno a ; por !^ = !r + {!i e um ponto do
contorno por !^ = !r + {!i , podemos abrir a integral
nos dois trechos formados pela parte do eixo real de ;R
a R e a semicircunfer^encia CR de raio R:
0

0

0

0

c
+R

g^(!r ) d! + 1 Z
g^(^! )
1 Z
2 { !r ; (!r + {") r 2 { !^ ; (!r + {") d^!
0

0

0

0

0

0

R

CR

;

Figura 3. Contorno fechado ; formado pelo segmento do eixo real de -R a R e a semi-circunfer^encia CR de raio R.

Para obter a integral desejada tomamos o limite para R ! 1:
g^(^!) = 21 {

+
Z1

g^(!r )
1
!r ; (!r + {") d!r + 2 { Rlim
0

0

;1

Z

g^(^! )
!^ ; (!r + {") d^!
0

0

0

!1

CR

0

(17)

Sobre o caminho CR temos !^ = R exp({ ) e d^! = {R exp({ )d , de modo que a segunda integral no segundo
membro da equac~ao anterior e expressa por
0

0

lim
R

!1

Z

0

0

0

g^(R exp({ ))
R exp({ ) ; (!r + {") {R exp({ )d :
0

0

0

0

0

Pode-se demonstrar que sendo g^ quadrado integravel (ou que va a zero mais rapido que 1=R) o limite acima e nulo
Nussenzveig 1972], de modo que em (17) temos somente a integral em !r . Como queremos a express~ao para g^(!r ),
tomamos o limite:
0

+1

Z
1
(!r ) d! 
g^(!r ) = "lim0 g^(!r + {") = 2 { "lim0 ! ;g^(!
r
r + {")
r
!

0

!

;1

que podemos expressar por

0

0
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+1

Z
r)
d!r :
g^(!r ) = 21 { "lim0 (! ;g^(!
r !r ) ; {"
0

0

0

!

;1

Sendo a integral impropria e envolvendo um termo da forma 1=x ; {"] , podemos utilizar a Identidade de Dirac
expressa na forma \operacional" (Ap^endice):
1 = P 1 + { (x)
lim
" 0 x ; {"
x

(18)

!

onde P indica o Valor Principal de Cauchy da integral Byron e Fuller 1992], como explicado no Ap^endice. Com
isso,
g^(!r ) = 21 { P

+1
Z

g^(!r )
1
!r ; !r d!r + 2
0

+1
Z

g^(!r )(!r ; !r )d!r

0

0

0

;1

0

0

;1

d
e, portanto, da denic~ao da func~ao delta obtemos nalmente
+
Z
1
g^(!r ) = { P !g^(!;r!) d!r 
(19)
r
r
1

0

0

0

;1

que e a express~ao desejada, envolvendo a integral no
eixo real de ;1 a +1. Vamos daqui para a frente
retomar a notac~ao de ! como variavel real, ie, !r ! !
e !r ! ! . Estando isso implcito e sendo g^(!) uma
func~ao complexa de variavel real, podemos expressar
esta ultima como
0

0

g^(!) = Refg^(!)g + {Imfg^(!)g:
Substituindo em (19) e usando a identidade de variaveis
complexas obtemos as duas relac~oes desejadas:
Refg^(!)g = 1 P

+1
Z

Imfg^(! )g d! 
! ;!
0

0

0

;1

Imfg^(!)g = ; 1 P

+1
Z

Refg^(! )g d! :
! ;!
0

0

0

;1

(20)
(21)

Genericamente, qualquer par de func~oes satisfazendo essas equac~oes e denominado um par de Transformadas de Hilbert Byron e Fuller 1992]. Historicamente, uma relac~ao desse tipo foi obtida pela primeira
vez por R. L. Kronig em 1926 e independentemente
por H. A. Kramers em 1927, no estudo do ndice de refrac~ao para raios-X. Nesse caso as frequ^encias eram positivas, resultado decorrente da condic~ao de cruzamento:
Refg^(!)g era func~ao par de ! e Imfg^(!)g func~aompar
Jackson 1983], Byron e Fuller 1992]. Essas relac~oes

caram conhecidas como relac~oes de Kramers-Kronig
e no caso geral, dada a depend^encia do ndice de refrac~ao com a frequ^encia, s~ao referidas como Relac~oes
de Dispers~ao.
Vericamos, ent~ao, que, embora tenham tido uma
origem eminentemente fenomenologica, as equac~oes
(20) e (21) s~ao decorrentes de considerac~oes muito
mais gerais, como demonstrado nesta sec~ao: s~ao caractersticas de sistemas fsicos genericos que obedecem
as condic~oes de Linearidade, Invari^ancia Temporal e
Causalidade.

IV. Conex~ao Causalidade-Modelo de Lorentz
Nesta sec~ao, caminhando de maneira independente
do que ocorreu historicamente, faremos a analise do
geral para o particular: estabeleceremos as conex~oes
entre os resultados obtidos na sec~ao III para o sistema fsico generico e os resultados do Modelo de
Lorentz para a Func~ao Dieletrica (sec~ao II). Usando a
informac~ao do modelo de que a conex~ao sugerida envolvendo as partes real e imaginaria ocorre proximo
a frequ^encia de resson^ancia (gura 2) demonstraremos
algebricamente o resultado, expandindo a relac~ao de
dispers~ao generica do tipo (21) (isto e, sem especicar
g^(!)).

IV.1 Relaco~es de Dispers~ao para a Func~ao
Dieletrica
Na sec~ao III.2 vimos que em termos da frequ^encia
as func~oes de entrada e sada do sistema generico s~ao
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correlacionadas pela equac~ao (16)
o(!) = g(!)i(!):
Agora, no exemplo tratado sobre a propagac~ao da onda
eletromagnetica num meio dieletrico, podemos interpretar o campo aplicado E(!) como a func~ao de entrada
(impulso) i(!) e a polarizac~ao P(!) do meio como o
sinal de sada o(!) . Como esses sinais se relacionam
pela equac~ao (4),
P = E
podemos interpretar a susceptibilidade como a func~ao
resposta g^(!), ou ainda a func~ao dieletrica (5)
"^ = 1 + 4 ^:
De fato, como vimos, o Modelo de Lorentz prev^e
uma func~ao dieletrica complexa e dependente da
frequ^encia "^(!), dada pelas equac~oes (6) e (7). Supondo
ent~ao que P(!) e E(!) (ou P (t) e E(t)) obedecem
as condic~oes de linearidade, causalidade e invari^ancia
temporal (o que pode ser experimentalmente vericado
numa variedade de casos), podemos identicar g^(!)
com "^(!) ; 1, estabelecendo as relac~oes de dispers~ao
(20) e (21):
Ref"^(!) ; 1g = 1 P

+
Z1

Imf"^(! ) ; 1g d! 
! ;!
0

(22)

0

0

;1

Imf"^(!) ; 1g = ; 1 P

+1
Z

Ref"^(! ) ; 1g d! : (23)
! ;!
0

0

0

;1

Como comentado, essas equac~oes podem ser deduzidas a partir de considerac~oes especcas sobre o Modelo de Lorentz, o que e feito na maioria dos livros texto
Jackson 1983], Reitz, Milford e Christy 1991], etc.

IV.2 Comportamento Proximo ao Pico de Resson^ancia
As equac~oes (22) e (23) s~ao completamente
genericas, decorrentes do tratamento geral da sec~ao III
e apenas da identicac~ao de E(!) como causa e P(!)
como efeito. Nesta sec~ao, sem utilizar a express~ao detalhada de "^(!) prevista pelo Modelo de Lorentz (equac~oes
(6) e (7)), vamos demonstrar a correlac~ao sugerida (8),
considerando apenas que o efeito ocorre \proximo" ao
pico de resson^ancia (informac~ao fenomenologica geral).
Para expressar isso analiticamente, seja 2a a largura
da regi~ao an^omala e !l a frequ^encia de resson^ancia efetiva (sec~ao II, gura 1). Estamos interessados ent~ao na
regi~ao

j ! ; !l j a:

(24)

Agora, de forma independente de modelo vamos introduzir essa condic~ao nas relac~oes de dispers~ao genericas
(22) e (23). A ideia e expandir Imf"^(!)g no integrando
e usar apenas (24) It^o 1961]. A serie de Taylor em torno
de ! fornece:

c
f"^(! )g  (! ; !) + :::
Imf"^(! )g = Imf"^(!)g + @Im@!
! =!
Dada a regi~ao de interesse (24) limitaremos a integrac~ao entre os extremos !l ; a e !l + a (onde o pico de absorc~ao
e signicativo). Substituindo a expans~ao na express~ao da parte real (22) obtemos
0

0

0

0

Ref"^(!) ; 1g = 1 P

!Zl +a

0



0

!Zl +a

0

d! + @Imf"^(! )g  P
! ;!
@!
! =!
0

0

0

!l ;a

Agora, pela condic~ao (24),

g @Imf"^(! )g  + :::gd! =
f Im!f";^(!)
! + @!
! =!
0

!l ;a

= 1 fImf"^(!)gP

0

0

0

0

!Zl +a

d! + :::g =
0

!l ;a

a ; ! 2a @Imf"^(!)g + :::
= 1 Imf"^(!)glog !!l +
; a ; !] +
@!
l

!l + a ; !  1
!l ; a ; !
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e portanto em primeira ordem

f"^(!)g :
Ref"^(!) ; 1g  2a @Im@!
(25)
que e o resultado procurado e tambem esta de acordo com o comportamento analtico mostrado na gura 2.

E importante ressaltar que a informac~ao
fenomenologica aqui utilizada poderia ser obtida empiricamente. Assim apenas sabendo da exist^encia do
pico de absorc~ao e de sua largura, o calculo nesta sec~ao
mostra que (25) e deduzido de forma generica, eq.
(22), sem se fazer uso de uma depend^encia algebrica
especca para "^(!) como as fornecidas pelo Modelo de
Lorentz (equac~oes (6) e (7)).
A eq. (25) mostra tambem que, com as aproximac~oes consideradas, as partes real e imagiaria s~ao
correlacionadas atraves de uma derivada, isto e, uma
relac~ao de dispers~ao derivativa, deduzida a partir da
relac~ao de dispers~ao integral (20). Pela condic~ao (24),
trata-se de uma relac~ao quasi-local.

V. Conclus~oes e Observac~oes Finais
Neste trabalho, atraves da associac~ao das equac~oes
de campo da Eletrodin^amica Classica a um modelo
fenomenologico (classico) para a estrutura granular da
materia (Lorentz), identicamos um efeito especco
nas previs~oes do modelo, envolvendo as partes real e
imaginaria da func~ao dieletrica (gura 2). Mostramos
a seguir, de forma independente, que esse efeito n~ao
e decorr^encia exclusiva do modelo, mas esta associado a um contexto mais amplo, envolvendo primeiros
princpios (causalidade) e propriedades matematicas
gerais (linearidade, analiticidade). Demonstramos a
correlac~ao modelo-princpios atraves das equac~oes (4)
e (6), associando sinais de entrada e sada gerais ao
campo E da onda e a polarizac~ao P do meio. O efeito
referido foi algebricamente demonstrado na equac~ao
(25).

d

Com esse tipo de abordagem visamos exemplicar
a import^ancia e utilidade de, paralelamente ao estudo
especco de um fen^omeno, procurar situa-lo num contexto mais amplo, de modo a ser possvel a identicac~ao
de propriedades mais gerais. Salientamos tambem que
esse tipo de estrategia vem sendo utilizada nos dias atuais na busca de uma teoria efetiva das interac~oes nucleares.
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Ap^endice
Faremos aqui uma discuss~ao heurstica da Identidade de Dirac (18), utilizada na sec~ao III.4,
lim 1 = P x1 + { (x):
" 0 x ; {"
Uma demonstrac~ao formal envolve uma discuss~ao sobre
o Valor Principal de Cauchy e o tratamento da Func~ao
Delta atraves da Teoria de Distribuic~oes Byron e Fuller
1992]. A forma operacional acima aparece em integrandos que envolvem uma func~ao de x. Chamando F (x)
essa func~ao, considerada regular na origem e expressando
1
x + {"
x ; {" = x2 + "2 
vamos estudar o limite
!

c
+1
Z

+1

+1

Z
Z
F(x)
xF(x)
lim x ; {" dx = "lim0 x2 + "2 dx + { "lim0 x"F(x)
(A1)
2 + "2 dx:
" 0
Quando " ! 0 a primeira integral a direita apresenta diverg^encia na origem (integral impropria) e portanto
devemos determinar o Valor Principal de Cauchy
!

!

;1

!

;1

lim f lim

Z;

!0 "!0
;1

;1

+1

xF(x) dx + lim Z xF(x) dxg =
" 0
x2 + "2
x2 + "2
!
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Z;

!

;1

F (x) dx +
x

+1
Z



g(x) dxg  P
x

+1
Z

;1

F(x) dx
x

(A2)

onde P indica o Valor Principal.
Agora, para F (x) regular na origem, a segunda integral a direita em (A1) e nula quando " ! 0, exceto em x = 0
e como
+
Z
"
x2 + "2 dx = 
1

;1

podemos, utilizando a denic~ao da func~ao delta, expressa-la na forma
lim

+1
Z

"!0
;1

"
x2 + "2 F(x)dx =

+1
Z

F(x)(x)dx:

(A3)

;1

Logo, de (A1), (A2) e (A3),
lim

+1
Z

"!0
;1

ou, em forma "operacional",

F(x) dx = P
x ; {"

+1
Z

;1

F(x) dx + {
x

+1
Z

F(x)(x)dx

;1

lim ;1 {" = P x1 + { (x):

"!0 x

d
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