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RESUMO

Este trabalho trata da real ização:~experimen tal da anáLi

se de Fourier através da ótica física. Procuranvs selecionar den

tro da ótica física temas que ilustrem didaticamente a análise de

Fourier, que é um assunto em geral tratado apenas matematicamen-

te. Apr e sent ama» desta forma as principais propriedades da trans;

formada de Fourier e sua utilização na limpeza de imagens por "fii

tragem espacial". Procurai*» também utilizar as propriedades do

produto de convolução para analisar a formação de imagens e pre

ver as características de alguns espectros encontrados na óti-

ca física.
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ABSTRACT

through Physical OpticsrTi

the properties of Fourier analysis

within Physical Optics topics that

illustrate didactically Fourier analysis, a subject usually

considered purely mathematical]^

the most important properties

of Fourier transform and their utilization in cleaning up

ir.ages through "spatial filtering"^

O

ne properties of convolution

to analyse image formation and characterize some diffraction

patterns^--
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INTRODUÇÃO _

Este trabalho é fundamentalmente um trabalho experimen-

tal, no qual procuramos ilustrar as propriedades mais importantes

da transformada de Fourier e algumas de suas aplicações. Tivemos

entretanto a preocupação de dar a este trabalho um caráter didá-

tico, is.to é, apresentá-lo de uma forma que permita sua aplica-

ção no ensino da física básica. ..

No primeiro capitulo colocamos o que vem a ser, matema-

ticamente, a transformada de Fourier, partindo-de exemplos sim

pies que permitirão uma ligação quase' intuitiva dos conceitos ma

temáticos contidos na análise de Fourier com a ótica física. Na

realidade, no que diz respeito ao caráter didático deste traba-

lho, nossa preocupação principal foi a de ligar estes dois assun

tos; a análise de Fourier e a õtica Física, que são em geral es-

tudados separadamente nos respectivos cursos de "Métodos Matemá-

ticos da Física" e "Curso de Física IV".

No segundo capítulo utilizamos o que foi apresentado no

primeiro, para estabelecer os principais pontos de ligação entre

a análise de Fourier e a Ótica Física, começando propositadamen-

te, por motivos didáticos, por um tratamento simples da difração

e só então partindo para um estudo formal e completo da mesma.

No terceiro capítulo procuramos converter em experiên-

cias práticas as principais propriedades da transformada de Fou-

rier, bem como algumas de suas aplicações, como por exemplo, a

filtragem espacial. É ainda neste capitulo que introduzimos os

conceitos de "produto de convolução", indispensável para o estu-
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do da formação de imagens que abordamos no quarto capítulo. Acres

centamos no Apêndice C algumas observações gerais sobre o conteu

do experimental deste terceiro.capítulo, de forma a facilitar a

sua eventual utilização didática.

No quarto e último capítulo estudamos a formação de

imagens utilizando fundamentalmente os conceitos estabelecidos

nos capítulos anteriores.

Esperamos que neste trabalho tenhamos conseguido colocar

de uma forma abrangente, isto é, tanto didática como experimen-

talmente, os tópicos que nos pareceram mais importantes do que

podemos agora chamar de Õtica de Fourier.
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CAPlTULO I

I.I - Análise de Fourier de uma função periódica

! Tonaremos como exemplo à onda ?x da figura abaixo cuja

variável a qual esta associada pode ser, por exemplo, x (coorde-

nada espacial), T (coordenada temporal), ou ainda x-vT (caso em

que a onda se propaga com velocidade v).

1'_ J FIG-M
Ax

Nosso objetivo é escolher uma combinação linear de senõides que

reproduza o formato de Vj. Denominaremos S^, S_, ..., Sn as se-

nõides que participarão da soma, e a,, a?* • •-» a seus respectji

vos coeficientes. Naturalmente que o papel de cada coeficiente é

o de determinar com que amplitude deve entrar na soma cada uma

das senóides que dela participara, Ficaremos portanto com a~ com-

binação linear:

"nsn

A primeira senóide S^ candidata a participar de nossa soma é

aquela cujo comprimento de onda ^ é igual ao período l da onda

T-, uma vez que S, e V- podem ser sobrepostas de forma a se en-

caixarem suas "cristas" e seus "vales*, t^ = °isi' J^ é uma apro



ximação para a onda Y^. Para as próximas senõides que participa-

rão da soma devemos observar que qualquer comprimento de onda ma

ior que o período l estará excluído, pois a senõide correspondent

te não conseguiria se encaixar na onda "íj. Da mesma forma, tam-

bém os comprimentos de onda menores do que l e diferentes de

J./2, 1/3, 1/4, etc..., não servirão, pois fariam com que a soma

En não apresentasse a periodicidade correta. Concluimos então que

apenas os comprimentos de onda submultiplòs de l se prestam ao

nosso propósito de expandir a onda representada por Tj. Assim ,

a segunda senõide S2 é aquela cujo comprimento de onda A2 ® igual

\ metade do primeiro, isto ê:

2 2 2

Seguindo desta forma teremos que

1 — X, A«j — A- •—"""•••» A ~ ~
1 2 2 3 3 n n

£ importante notarmos que a aproximação de fj pela soma En será

tão melhor quanto maior for o número n de parcelas adotado. Este

fato é compreendido se observarmos que a soma Z será incapaz de

reproduzir os detalhes da função a ser aproximada em regiões me-

nores do que l/u do eixo horizontal, já que este é o menor dos

comprimentos de onda presentes em E_. Diz-se que o "poder de re-

solução" (ou "nitidez") da aproximação t ê da ordem de i/n. Pa-

remos a seguir a escolha do limite de precisão adotado: não nos

interessaremos pelos detalhes da onda em regiões menores que a
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largura AX (indicada na figura 1-1). Logo, a última senóide que

participará da soma será aquela que tiver comprimento de onda

da ordem de Ax; teremos então que:
n

OU n >
Ax

A figura seguinte apresenta os valores de X para as senóides que

participam da síntese de uma função periódica, como a onda Vj:

I
1 *- n FIG-I-2

Podemos observar que a seqüência de comprimentos de onda tem

um comportamento do tipo l/n, de tal forma que o eixo A não pode

ser ocupado de maneira uniforme. Faremos agora uma mudança de va

riável. passando a caracterizar, daqui «m diante, cada senóide pe
t.

Io inverso de seu comprimento de onda, isto ê, por sua freqüência

espacial k:

kl f -L-k. i-k
n
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Oesta forma, podemos passar da figura 1-2 para a figura 1-3:

AK

K

-

-

/
i

1

V

2

y
• i r

3 ft

FIG-I-3

Tanto os valores de X quanto os de k varrem "espectros discretos"

isto i, podem ser enumerados sucessivamente. Os valores de k ,

no entanto, têm a vantagem de ocupar uniformemente o eixo das

freqüências. Em termos de kf com k = l/*nr o critério de preci

sao X = j- < Ax toma a forma:

J.
k
n

Chamaremos Ak a faixa total de variação de k (de 0 até k n ) ; pode

mos então escrever:

Ak
< AX

Ax Ak

Com esta inequação, se sabemos o que Ax representa podemos obter
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qual a menor faixa Ak dos valores de k, necessária para que te-

nhamos a precisão desejada ao reproduzirmos a onda; se ao contra

rio, a faixa Ak dos valores de k que serão utilizados na soma é

pre-de termina da, a inequação nos fornece a menor largura Ax para

a qual se pode esperar precisão de detalhes na aproximação, ou

seja, o "poder de resolução" da aproximação.

1.2 - Análise de Fourier de uma função não periódica

Vamos, supor, agora que a função que desejamos reproduzir

não e mais periódica, e tomar como exemplo o pulso T_- da figura

abaixo:

FIG-I-4
Ax

Continuaremos adotando o mesmo critério de precisão, isto ê ,

não nos interessaremos por detalhes menores que a largura Ax, e

portanto teremos ainda que

AxAk > 1.

* - Deparamo-nos agora com um problema: não existe mais

um limite máximo para os valores de A; os comprimentos de onda

devem ser estender, portanto, a todos os valores reais positivos.
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Poderaos ver o pulso TJJ desta seção como um caso limite

da onda tj da seção anterior, no qual o período l tende a infini-

to (juntamente com o valor de \j), mas em que mantemos constante

a largura Ax. Neste caso então, se o valor de *x tende a infini-

to, o valor de seu inverso kx tende a zero. Não podemos mais nos

referir aos múltiplos de k^. Qualquer valor real positivo de k

deve, portanto, ser levado em conta. Os valores de k não são mais

numeráveis como na seção anterior, mas sim, varrem um espectro

continuo. Nossa soma deve agora envolver parcelas o(k)S(k) em nú

mero infinito, onde a variável k varre continuamente a faixa Ak.

Logo, devemos ter

'II ~- L °(k)s(k)

ao invés da soma què tínhamos anteriormente. A integral acima é

uma aproximação para a função não periódica tão melhor, quanto

maior for a faixa Ak adotada.

1.3 - Cálculo dos coeficientes de Fourier para uma função perió-

ca.

s

1

-̂  x
FIG-I-5
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A forma analítica da senóide ilustrada na figura 1-5 é

S = cos — x = cos2wkx (D

As senõldes da "família" S^, S2, S3, ..., S da Ia seção são

escritas analiticamente como:

(2)

(3)

± = cos I— xl = cos(2vk1x) = cos l ~ xl

(— x] = cos(2Trknx) « cos í— nx]S n = cos

Já é conhecido, matematicamente, o fato de que uma função f (x)

qualquer pode ser expressa como a soma. de uma função par e de

uma função Impar pela identidade:

f (x) » i(f (x) + f <-xQ + -jf (x) - f(-xO (4)
2 2

O motivo de termos escolhido S = cosi— xl para a síntese de ¥._

se deve ao fato do cosseno ser uma função par, e ¥. também poder

ser tomada como uma função par, como mostra a figura 1-6:

x FIG-I-6
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No entanto, se Vj fosse Impar, deveríamos tomar S *» senf-^Lj que

ê também uma função ímpar. Ou seja, uma função periódica qual-

quer deve ser escrita como uma combinação linear de senos e cos-

senos, de forma a considerar tanto componentes pares como . íntpa

res. Contudo, podemos notar que as exponenciais:

= cos(2irkx) + isen(2vkx)

(5)

e-2trikx = c o s ( 2 i r k x) _ iSen(2wkx)

já têm as duas componentes, par e ímpar, de forma que podemos ge

neralizar as senôides anteriores para

Sn(k) = e
2 l t i k n x

 =

permitindo que o valor de k possa também ser negativo. Desta for

ma, a combinação linear Z da seção I deve ser escrita como

n

onde estendemos a soma até o infinito, de forma que o resultado

da combinação iinear seja exatamente a onda periódica ¥j, e não

uma aproximação desta.

Duas exponenciais quaisquer S, e S. da expressão (7) a-

tendem ã seguinte propriedade:

\l/2 dx s?s, = \t/2 dx e '
2 i r i k i x

 e
2 i r Í k 5 X ' l 6. u (8)

J >-l/2 Ki'kj



-11-

Para calcularmos o coeficiente a^, vamos primeiramente multipli-

car ambos os lados da equação (7) por s j , e depois integrar usan

do a propriedade expressa em (8); teremos assim que:

i:
t/2

i/2

t/2

-t/2
dx S (9)

Logo:

1 f1/2

x t '-It /2 (10)

Esta última equação nos permite o cálculo do coeficiente a, ,-

para qualquer função.-periódica de período t- No caso de nosso e-

xemplo, \- vale 1 no intervalo Ax e zero nos demais pontos do

eixo horizontal, o. que nos permite escrever:

- . dx St = i .
t >-áx/2 x t ̂ -Ax/2

dx = — sen
ir I t

(11)

O cálculo dos demais coeficientes é feito de forma análoga ao

de a.,~ e nos dá que:

(12)

Falta-nos ainda encontrar o termo o correspondente a
o

n=0, termo este que não foi colocado na combinação linear da

seção I, e que é uma parcela constante. Podemos calculá-lo usan-
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do também a expressão (12), mas tomando SM = S = 1. No . caso
n o

de nosso exemplo obteroos:

ou seja, ao e o valor médio da função que está sendo expandida.

Os desenhos a seguir (Fig-I-7) -representam a onda Y_

seguida de suas aproximações E,, £,» •••» Sc» para o caso em

que — = 2. Acrescentamos também uma tabela dos valores dos coe-

ficientes <*_gr °-5' **• °5r °6 Para valores sucessivos de l/ôx .

Os zeros da tabela e conseqüentes buracos na figura 1-7 provém

de nossa escolha de valores inteiros para "i/Ax. Apresentamos-ain

da (Fig-I-8) o gráfico dos coeficientes a. em função do produto

k.Ax (freqüência x largura), também no caso em que l/àx - 2. Dess

ta forma, os valores do eixo horizontal se referem ã freqüência

expressa na unidade 1/Ax. Gostaríamos de ressaltar o fato de que,

como se pode ver pela tabela, a âecresce como l/n alternando

de sinal, o que implica numa convergência matemática.

1.4 - cálculo dos coeficientes de Fourier para uma função não

periódica.

Como vimos, por ser ¥_ uma função não periódica, passa

mos de uma combinação linear para uma integral, isto é,

VII * ( dfcttOOSOO = í dko(k) e
2irlkx (14)( dfcttOOSOO = í"

9 ̂ 90 / a»p
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FIG-I-7

AX

OndaV

AX

PrlnUro «pr*slaa|S* £ ,

V /

•agynda eproilaocfio
lo«at k prlnalra

Tarctiro opreilnofõe £_

Quarto opreilmofS» £ 4 Igual o tarealre
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FIG-I-8
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Neste caso, a propriedade análoga â (8) se escreve como:

t dx S*(k1)S(k2) = <(fcx-k2) (15)

Podemos encontrar a(k) da mesma forma que na seção anteriori. Mui

tiplicando ambos os lados de (14) por I dx S*(kf)» teremos:
) —to

] dx S*(k')¥± «= í dko(k) í dx S*(kf)S(k) (16)

Aplicando agora (15) no lado direito de (16) ficaremos com:

í dx S*(k')H«TT = [ dka(k) 6(k-k«) = o(k') (17)

Logo:

o(k) -L dx S*(k)V
II

(18)

Uma vez que. a. função V vale 1 no intervalo AX, e zero nos de

mais pontos do eixo horizontal, teremos então que:

. (k) dx Ax
sen(kirAx)

L JcirAx J
(19)

Para uma funçâa f (x) qualquer, (18) toma a forma:

a(k) -L dx S*(k)f (x) (20)
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Esta ultima expressão é chamada transformada de Fourier da fun-

ção f(x). Podemos notar que a função f sendo definida no espaço

real (espaço das posições x), sua transformada de Fourier a ê

então definida no espaço reciproco (espaço das freqüências espaciais k).

Diz-se que os espaços x e k (ou as variáveis x e k) são conjuga-

dos entre si.

C* desenhos a seguir (Fig-I-9) representam a onda f

de altura 1 e largura arbitrária Ax, seguida de suas aproxima-

ções; em cada aproximação utilizamos as senõides correspondentes

a uma determinada faixa Ak. As aproximações mais abaixo corres-

pondem a faixas Ak maiores, sendo portanto melhores aproxima-

ções. Apresentamos também (Fig-I-10) um gráfico de a(k) em fun-

ção do produto kAx.



FI6-I-9

2AX

mox' 4Ax
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FIG-X-IO

\ 1
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•VVT

KAx



-19-

Comparando as figuras 1-8 e 1-10 podemos observar que

ambas tem a mesma forma, porém uma é continua e a outra. não. Vê-

se dal o porquê de dizermos que no caso de uma função periódica

os valores de k varrem um espectro discreto, ao passo que no ca-

so de uma função não periódica eles varrem um espectro contínuo.

1.5 -• Truncando a aproxiiu^ção para f (x) numa situação física

-» Por" simplicidade, tomaremos funções reais pares; deste

modo as funções S serão do tipo S = cos 2*kx ao invés de S - e

A3analise que faremos, no entanto?-& completamente geral.

As funções físicas têm geralmente um valor não nulo nu-

ma região Ax limitada do espaço, como a função f (x) ilustrada na

figura 1-11.

FIG-I-ll

Como vimos anteriormente, podemos encarar a função f(x) como o

caso limite de uma função periódica, no qual o período l tende a

infinito (juntamente com o valor \^ da senõide associada) e por-

tanto, onde k, tende a zero, como mostra a próxima figura.
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cos2TTKx(para K muito pequeno)

FI6-I-I2

As operações que levam a o(k) são:

1) multiplicação da ordenada "local" da senóide pela ordenada lo-

cal de f (x).

2) cálculo da área abaixo da curva resultante da operação 1.

No caso da figura 1-12 o resultado da operação 1 serã

f (x) multiplicada por uma quase constante da ordem de 1, em virtu

de do comprimento de onda da senõide associada ser muito grande .

Portanto, a área a ser calculada (operação 2) é a ilustrada na

figura 1-13.

f(x)cos2TTKxsf(x)

FIG-I-13
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Ou seja: o(k) = Jf(x)cos 2irkx dx = Jf(x)dx = constante. Has, se

nos reportarmos ãs seções anteriores deste capitulo, veremos que

If(x)dx é justamente o que nos dá o termo constante o , isto é:

o(k) = dx £(x) cos(2-kx) -v a(k=0) = íf(x)dx.

Uma vez que, para a síntese de una função não periódica temos

f(x) = 1 o(k)S(k), se escolhemos uma faixa Ak tão pequena tal
jAk

que, apenas o valor mínimo de k(k=0) esteja contido nela, então

nossa aproximação para f(x) será:

a(k=0).S(k=O)Ak = Aklf(x)dx = constante.

Naturalmente isto significa que estaremos com uma péssima aproxi

inação (na verdade, a pior de todas) para a função f(x).

Vamos verificar agora, com a ajuda das figuras seguin

tes, o que ocorre quando escolhemos uma faixa Ak muito grande (Ak»l/Ax),

para a síntese da função f(x).

cos 2TTKx(para K muito grande)

FI6-I-I4
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Neste caso (Fig-I-14), o resultado da operação 1 será o ilustra-

do na figura seguinte:

f(x)cos2TTKx

FIG-I-15

E obviamente, como se pode ver pela figura 1-15, o resultado da

operação 2 será:

o(k) = I dx f(x) cos2wkx « 0,

Podemos concluir assim que as altas freqüências (k muito grande)

não têm um papel muito importante na reprodução de f (x) a partir

de seu espectro o(k). Isto nos permite truncar a aproximação pa-

ra f(x) desprezando as freqüências espaciais mais altas. Este pro-

cedimento será de grande utilidade na situação experimental em

que reconstruimos um objeto a partir do seu espectro iluminando a

penas a região central deste objeto, pois isto corresponde a uti-

lizar apenas valores de k abaixo de um certo limite experimental.

1-6. Exemplos

Calcularemos agora a transformada de Fourier de duas fun

ções que nos serão muito úteis nos próximos capítulos.
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19) f(x) = 6(x-a)

'[f (xfj = Jdx S*(k) f(x) = Jdx e" i 2" k x 6(x-a) (21)

A equação que define a função 6(x-a) é:

J f(x)6(x-a)dx - f(a) . (22)
) -co

Portanto,. utilizando.-. (22) o resultado que desejamos é imediato:,.

(23)
•x=a

Podemos ver que quando a=0, T[<S(X)] = 1.

29) f (x) .*. Eô(x-na)
n

Nos vimos que para f(x) periódica, de período a:

f(x) =Za
n n

onde «n = I í dx f (x) e i ( 2 l t / a ) n x (25)
a J-i

Aplicando estes resultados a série de deltas temos que:

ra/2 ^
6(x-na) -

a J-a/2 n
° n = ~ í ' dx E ô í x " n a > e A V - " / o / 1 1 A (26)

a ) -i

Observando que no intervalo (-a/2, a/2) só existe 6(x) (isto é ,

n=0), podemos reescrever (26) na forma:
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in = ~ íô(x)dx = -
a * a

j (27)
a

Então, utilizando (24) e (27) teremos que:

I «(x-na) = i z .il2»/a)nx {28)

n a

6(x-nag = i i T[ei(2w/a)i»j (2g)

Para encontrarmos o resultado de (29), precisamos calcular

Trei(2ir/a)nx-j:

6(x-na)l = - i ô (k-n/a)
n

T&i(2w/a)n»] m fei(2w/a)nx e-i2*kx dx = 6 (k_n/a) (30)

Portanto, temos finalmente que:

(31)

cujo período é igual a —.
a

O tratamento apresentado neste primeiro capítulo para a

análise de Fourier é bastante simples e intuitivo. No entanto o

tratamento matemático formal e completo deste assunto pode ser en

contrado em diversos livros como, por exemplo, os indicados pelos

números 2) e 3) na bibliografia referente ao capítulo I. (pg. 140)
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CAPÍTULO II

II.1. A analise de Fourier através da difração

Um dos objetivos fundamentais de todo o nosso trabalho

é o de mostrar- experimentalmente algumas das propriedades, da trans

formada de Fourier, consideradas usualmente como puramente materna

ticas ou formais, mas que correspondem na verdade a propriedades

físicas claras.

Ora, a transformada estabelece uma correspondência en-

tre o espaço dos x e o espaço reciproco dos k, homogêneo a l/x

Mostraremos que o fenômeno de difração em ótica faz corresponder

a um ponto x num determinado plano do espaço real, um ponto x*

num dado plano do espaço recíproco^ e que x e x1 correspondem as

duas variáveis que aparecem na transformada de Fourier. Dal o in-

teresse da ótica física para este trabalho: "manipulando" conveni^

entemente x e f (x), observaremos o que acontece a x', ou seja, â

variável recíproca, e também ã transformada F(k) de f(x). Observe

se que os pontos x' sâo de fato direções de raios dif ratados; o

plano da variável x' esta portanto no infinito. Traremos esse pia

no para uma distância finita utilizando uma lente que concretiza-

rã experimentalmente o espaço recíproco no seu plano focai.

II.2 - A evidência experimental

Nossa intenção neste ponto do trabalho é, portanto, a

de verificar a existência de uma relação entre a transformada de
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Fourier e a ótica física. Para isto, vamos recorrer à experiência

de difração de um feixe de ondas planas por um sistema de uma ou

mais fendas.

FiG-n-i

Com várias fendas equidistantes o que se observa é que se a dis-

tância entre as fendas consecutivas é a, então no plano focai da

lente aparece uma série de pontos cuja distância é proporcional a

l/a. Se a largura de cada fenda for muito menor que a distância a,

um sistema de 2N+1 fendas pode ser representado pela função

N
f(x) = l fi(x-na)

n=-N

cuja transformada de Fourier foi vista como exemplo no capítulo I.

Portanto, o fato de obtermos no plano focai da lente pontos cuja

distância é proporcional a l/a, sugere que o que observamos neste

plano tem alguma relação com a transformada de Fourier da função

f(x) que descreve nossa série de fendas.

A correspondência {a*^} pode ser melhor visualizada ex

perimentalmente se ao invés de utilizarmos como objeto difrator



-27-

um sistema de fendas, optarmos por uma rede bi-dimensional. As

fotografias a seguir foram obtidas numa experiência semelhante ã

descrita pela Fig-II-1, onde foi utilizado como objeto difrator

o negativo da foto de uma rede construída com cartões de computa

dor: os cartões foram totalmente perfurados, pintados de branco

e cuidadosamente colocados sobre uma cartolina preta, que foi

então fotografada» O negativo transformou-se assim numa rede

bi-dimensional , com a seguinte peculiaridade: conservando-se a

nomenclatura do capitulo I, a rede apresenta numa das direções

í/Ax = 2. Com istor podemos observar nas fotografias apresentei

das, Fig-II-2a e Fig-II-2b, não sõ a inversão das dimensões no

plano focai de observação, {a •*• —, b-*•,-}, como também o fato dos

coeficientes a pares serem iguais a zero (exceto a ) numa das

direções, o que concorda com a tabela dos coeficientes de Fou-

rier apresentada no capítulo I, na síntese de uma função periódi

ca onde fc/Ax = 2 . Uma vez que esta rede de cartões pode ser re-

presentada como uma função periódica do tipo de V~ na direção x,

e outra do mesmo tipo na direção y, a ausência destes pontos é

mais uma indicação de que o que observamos no plano focai tem

relação com a transformada de Fourier da função f(x,y) que des

i creve a rede bi-dimensional de cartões.

j

i Na realidade, observamos na fotografia II-2b que as

ordens pares não são totalmente nulas como deveriam^mas têm sim

intensidade bem menor do que as outras. Isto se deve ao fato de

que por mais cuidadosos que tenhamos sido, não conseguimos co-

lar os cartões com perfeição suficiente para rr.antermos jt/&x = 2

i em toda a rede, e ainda pelo fato da região iluminada do objeto
i ser limitada.
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Diante da evidência experimental, nosso objetivo agora

ê o de mostrar que relação é esta entre o que observamos no pla-

no focai da lente e a transformada de Fourier da função que des

creve o objeto difrator. Para isto, faremos inicialmente um estu-

do bem simples do fenômeno da difração, para depois verificarmos,

num estudo mais formal, as limitações que nos são impostas experi_

mentalmente e suas implicações.

II.3 - Interferência de várias fontes coerentes

Consideremos primeiro a experiência hipotética ilustra-

da na Fig-II-3:

ONDA^

FIG-II-3

T
d
1

• Yfl

A frente de ondas planas indicada foi gerada por uma fonte de

luz monocromática afastada à esquerda da figura II-3, e atraves-

sa a barreira passando pelas duas fendas que estão afastadas de

uma distância d, sendo que cada uma delas tem uma largura menor

que o comprimento de onda X, de forma que cada fenda funciona co-
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mo uma fonte pontual. Estas duas fontes serão coerentes, isto é,

suas vibrações estarão em fase, uma vez que ê uma mesma frente

de onda vinda da esquerda que atinge as duas fendas simultanea-

mente. Podemos então nos perguntar em quais pontos do eixo y da

figura II-3 as frentes de onda geradas pelas duas fendas interfe

rirão de forma construtiva ou destrutiva. Admitiremos que as

duas frentes apontam sempre na mesma direção, ou seja, que seus

eixos sejam mantidos paralelos, embora possam ser girados simul-

taneamente. Esta construção é justificada porque tomaremos o

eixo y bastante afastado das duas fontes (isto ê, a uma distân

cia z muito maior que a distância d entre estas). Assim sendo ,

para que as duas ondas apontem para o mesmo ponto do eixo y ,

seus eixos devem ser praticamente paralelos. A cada direção em

que colocarmos as duas frentes de onda corresponde, assim, um

único.ponto do eixo y (o que se considera um ponto é uma região

de largura da ordem de d, no eixo y). A figura seguinte nos aju-

dará a encontrar os pontos do eixo y nos quais a .interferência é

construtiva (y é o ponto correspondente ao máximo de ordem p):

d FIG-n-4
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I

Admitiremos que as duas frentes de onda têm a mesma amplitude

que consideraremos igual a 1, e serão representadas por e A

e e B. É a soma destas duas ondas que pode gerar uma inter-*

ferência construtiva ou destrutiva, dependendo da direção de in-

clinação. É conveniente expressar esta soma em função de uma úni

ca variável que pode.ser UA ou UQ. Para tanto basta observar a

diferença de fase A4 entre ar fases 2*kU, e 2*kU_ das duas on-

das:

A* = 2*k(üB-üA)

A diferença U -ü define o ponto do eixo y correspondente a in-

clinação da figura II-4. A cada ponto do eixo y corresponde uma

diferença de fase A<fr. As interferências construtivas ocorrerão

nos pontos do eixo y em que a diferença de caminho ótico U B ~ U A

coincidir com um número inteiro p de comprimentos de onda. Pela

figura II-4 vemos que:

P d d

Com o auxílio da figura II-5 veremos também que
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I

tge -
v z

Considerando que a distância d entre as fendas ê muito maior que

A, teremos que 6 é um ângulo pequeno, donde:

sen0p «tgep = 0p

d z

Logo, para p=l (máximo de ordem 1) teremos:

e, « - ; =2. ds. = 2TT;

Para p = 2, os resultados serão:

—
d
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Desta forma, poderemos encontrar todos os pontos do eixo y onde

a interferência i construtiva, lembrando que Y é o ponto de in-

terferência construtiva central, isto é, é o máximo de ordem ze-

ro (onde A*o = 0).

:. .. Vamos agora considerar uma outra experiência, ilustrada

na figura seguinte:

FIG-II-6

ONDA
d •X.

Temos agora, ao invés de duas fendas, uma única fenda cuja largu

ra é comparável ao comprimento de onda x, de forma que não pode-

mos considerá-la como uma fonte pontual. Para resolvermos este

problema devemos considerar que a fenda de largura d seja compos

to de N fendas elementares que funcionam, estas sim, como fontes

pontuais coerentes. Este tratamento é baseado no chamado "Prin ca

pio de Huvgens", que data de 1678, e que pode ser resumido da se

guinte forma: as vibrações que se propagam no exterior de una

superfície fechada S que contém a fonte de vibrações, são idênt_i

cas às que se obteriam pela substituição da fonte original por

fontes adequadas (isto é, com amplitudes e fases adequadas), repar

tidas em todos os pontos da superfície S. A figura seguinte é análoga ã fi

gura II-4, e nos permite reencontrar os mesmos valores para 0 , A$ e y :
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FIG-n-7

6P =

Precisamos agora somar o efeito de N ondas provenientes de pontos

repartidos na abertura d. Para tal vamos tomar dois pontos simé-

tricos em relação ao centro de nossa fenda e com a ajuda da figu

ra II-8 calcular a fase da onda que se propaga na direção 0 a

partir de cada um deles (em relação ã onda que sai do centro da

fenda):

T
d
1

FIG-IÍ-8

d=NAx
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+X = ̂ 1 x0 — x ̂  = —fase devida a+X = ^1 x0 = — x ^ = — xp = $p

A p A d d x

fase devida a~X = - — xp = òp

d "y

Representemos cada uma das N ondas que partem das N fendas ele-

mentares por sua amplitude complexa, e * n .(desenhada no plano com

plexo) como ilustra a figura II-9:

FIG-n-9

Esta representação vetorial da onda é chamada fasor.

.. Consideremos primeiro a direção 0=0 (p=0) . Neste caso

todos os fasores e n têm í>° = 0; a soma destes fasores desde

n = -N/2 até n = N/2 alinhados no eixo real nos dá portanto uma

amplitude finita £ Q como indicado na figura II-9a.

Quando nos afastamos da direção 0 = 0 , os fasores e 9n

se repartem de acordo com a figura 9-b e sua soma ia' (amplitude

resultante) diminue em relação a SQ.

Ao. atingirmos a direção 0 correspondente a p-1, as

fases ÇZ. valem 2irn/N. Na representação vetorial, estes fasores es
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tão uniformemente repartidos entre 4 = w e $ = -ir, como se pode

ver na figura II-9c, e sua soma vale zero.

Continuando com este procedimento, pode-se verificar que

a resultante dos fasores será nula também para p ~ 2 , 3, ..., ou

seja, ã excessão do ponto central temos que os pontos que eram

de interferência construtiva na experiência anterior passam a ser

agora pontos de interferência destrutiva.

i

FI6-Ü-90

FI6-n-9b
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FIG-II-9C

S,

As figuras a seguir esquematizam o que apareceria no plano y se

realizássemos as duas experiências descritas, onde os traços escu

ros são interferências destrutivas, e os espaços em branco, cons-

trutivas:

FIG-n-IO'J
2 fendas infinitesimal» r-2 Y- i

• i :

FIG-n-IOb
Ifenda de largura d Y- i
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II.4 - Intensidade na difração de uma fenda única e a transfor-

mada de Fourier de um pulso quadrado.

Vamos representar cada uma das ondas que parte das N

fendas elementares pelos fasores ei2irkül, e
i2ifkU2, ... , ei2irkÜN,

onde U^ (i = 1 ... N) indica a posição do eixo associado a cada

onda (novamente consideraremos que todas as ondas terão a mesma

amplitude igual a 1, e também a mesma freqüência), como ilustrado

na figura 11-11: .»

\

FlG-H-11

Cono dissemos anteriormente, a soma destas ondas pode resultar

nu.r.a interferência construtiva ou destrutiva, dependendo da dire

çao de inclinação. A diferença de fase 6<J> entre â primeira e a

segunda onda é dada por:

= 2ir)cü2 "
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Se tivéssemos apenas 2 furos infinitesimals (1 e N na Fig-II-11),

a diferença Û -U-. já definiria um ponto no eixo y correspondente

a uma dada inclinação. O ponto y,, por exemplo, corresponderia a

UJJ-U, = X, e portanto, a uma diferença de fase A+ = 2v, como vi-

mos na seção anterior. Continuando, teremos que a diferença de

fase entre a Ia e a 3a onda ê 26$, entre a Ia e a 4 a é 36$, e

assim sucessivamente. Para a N-isima onda i defasagem 6»$ será:

6N* = 2irk(UN-U1) «= (N-l)6$

As ondas e
i 2 i r k U l , e i 2 i r k U2, . . . f e

i2irk!?W devem ser todas somadas

para que se obtenha a onda resultante da c?ifração em cada dire:

ção. Para i s to , vamos expressar as ondas em função da variável

i2irkU2 _ ei(2irkUi+6(|>) _

A soma destas ondas será então:

= e i6<fr J
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A intensidade desta onda resultante será portanto;

I « ei2llkül -Í2WHU,
e

iBi'

ou

- e
- e"i6*

l jJ
i = l-cosN6ifr _ N 2 sen 2 (N6$/2)

l-cos6«fr (N6<j>/2)2

Neste caso, então, o parâmetro que define o ponto do eixo y que

corresponde a cada inclinação i a defasagem entre os extremos da

fenda, dada por NS(fr, isto ê, Y, corresponde a N6^ = 2ir, Yj cor-

responde a N6<|> = 4ir, etc... A figura seguinte mostra o gráfico

da intensidade luminosa da onda resultante dada pela equação ac_i

ma; intensidade esta que apareceria no anteparo colocado na posî

ção do eixo y da Fig-II-6 dando-lhe a aparência da figura II-10-b.

FIG-II-12
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Na direção do ponto YQ temos a soma de N ondas em fase e com am-

plitudes iguais a 1. A intensidade resultante ê portanto N ,

que coincide com o limite da expressão para I quando' A4 tende pa

ra zero.

Podemos agora comparar o gráfico da Fig-II-12 com o

grafico da transformada de Fourier a(k) apresentado no capítulo I

(Fig-I-10) no caso do pulso retangular ¥ T, ou equivalentemente,

comparar a expressão obtida para a intensidade da figura de di-

fração com o quadrado da transformada de Fourier apresentada no

capitulo I (1-19). Uma vez que uma fenda de largura d também po-

de ser representado pelo pulso retangular ?•*,» isto &,

f(x) I 1 FIG-n-13

a comparação acima nos diz que aquilo que observamos no plano

y da Fig-II-6 é o módulo quadrado da transformada de Fourier da

função f(x) que define nossa fenda.
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II.5 - Análise de Fourier através da difração

Tomemos agora, em lugar de nossa fenda de largura d ,

um slide de transparência variável» isto ê, a intensidade lumin£

sa no plano do slide é uma função |f (y) | genérica, ao invés de um

valor constante como admitimos no caso da fenda. A figura seguin

te ilustra estr» nova experiência.

LUZ COERENTE
E MONOCROMÁTICA

Podemos formular o seguinte problema:

- Dado: amplitude luminosa f(y) no eixo y e intensidade igual a

|f(y)|2.

- pergunta: Qual a amplitude F(y') e a intensidade luminosa

|F(y')|2 no eixo y1?

Vamos então tentar encontrar a resposta de uma forma bem esquema

tizada:
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FI6-D-I5

i — j A diferença de caxoi&no ótico entre a onda A e a central é

A = -y senO (D

ii - A onda que parte do elemento dy em torno de Y contribui pa

ra a difração (na direção 6) com:

dy f(y) e
-í- ysenO

(2)

iii - A perturbação na direção 0 será portanto

-i-y ysenO
F(0) = dy f(y) e

) —at

(3)
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Limitando-nos a ângulos 0 pequenos:

*y

e

y1

Y1

o1

FI6-Ü-I6

teremos então que

sen© - G =

e portanto

F(y') = f dy f(y) e"1

/ —CO

-i(2ir/AD)yVy

Ill - A transformada de Fourier

i - definindo a variável K como:

K s -i- y'
XD

i i - levando (6) em (5) temos:

F(K) - f dy f(y) e" i 2 i t K y

(4)

(5)

(6)

(7)
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Podemos ver que a expressão (7) é exatamente a mesma que obtive-

mos no capitulo I (1-20) para a transformada de Fourier de uma

função f(x), agora entre os espaços recíprocos (y)«—*"(ykyf)*

III - A Lente

A equação (7) é exata se realmente D->», o que não i

viável experimentalmente; com uma lente convergente traz-se a i-

magem do eixo y' para o plano focai da lente, como se vê na figu

ra seguinte:- --. .

FIG-E-17

IMAGEM

IV - Conclusão

O que observaremos no plano focai da lente será (F<K) j

onde F (K> é a transformada de Fourier da. função f (y), a qual

representa a amplitude luminosa sobre o eixo y onde se encontra

um objeto difrator qualquer. Ê importante observar que F(K> re-
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presenta a amplitude luminosa no piano focal em função de uma

freqüência espacial representada pela variável K.

Chegamos portanto aonde queríamos, isto é, já sabemos

qual a relação entre a transformada de Fourier da função que

descreve o objeto difrator e o que se observa no plano focai da

lente.

Vamos agora partir para um estudo mais formal e menos

intuitivo da difração que inclui o papel da lente.

II.6 - Estudo formal da difração

Tomemos como ponto de partida a situação ilustrada na

figura abaixo:

LUZ COERENTE
E MONOCROMÁTICA

FIG-Ü-I8

PLANO

OBJETO
DIFRATOR
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No plano (x^,y,) do objeto difrator, a amplitude luminosa terá

uma certa distribuição U,(x.,y,). Matematicamente, podemos defi-

nir a transformada de Fourier de U^txwy.,) como:

(1)

onde u e v podem assumir quaisquer valores e têm, naturalmente ,

dimensão de inverso de um comprimento. A transformada inversa de

F-^UjV) será:

(2)

Tentaremos agora chegar a- 3àma interpretação física da equação

(2). Observamos que nesta equação u e v assumem todos os valo

res numéricos de -<*> a +». Dividamos estes valores em duas par

tes:

i) - - < (ü,v) < + i

ii) |u| >- ou |v| >-
X A



-48-

Analisemos o caso i: existem então o e 8 tais que

u =
_ cosg

X
(3)

Consideremos .uma onda plana cujo vetor de onda é l = ( r cosa ,

-r c o s 6, -r cosy)y o n d e y é tal q u e .: : .•-"-•••

2 2 2
cos a + cos 0 + cos y

1 ou u2+v2+w2 (4)

A figura seguinte nos ajuda a visualizar melhor:

FIG-n-19

Esta onda é da forma Y(r) = e w *r (a menos de um fator

amplitude e da dependência no tempo), ou seja:

de

¥(X « Z) = e
i(2Tt/A)(xcoso+ycos8+zcosY)

A amplitude desta onda no ponto genérico x.y, do plano z1=0 e

y ( x r y r 0 ) = eií2ir/XXx1cosa+y1cosB) # C o m p a r a n d o e s t a u l t i m a e x .

pressão com a expressão (2) podemos ver que, para os valores de

u e v que estamos considerando (|u| e |v| <l/X), a interpretação
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flsica para a expressão (2) é: "a distribuição de amplitude U(x,y),

no plano x ^ ^ do objeto difrator é equivalente ã superposição ,

neste plano, de ondas planas propagando-se nas direções definidas

pelos ângulos (.a,&,y), com amplitudes complexas F^(u,v), e onde

coso = uX. e cos& = yX»" O conjunta dél* valores de F^ (u, v) ê chama-

do espectro angular da distribuição U^íx^y,) .

Analisemos agora o caso ii: consideremos formalmente a

expressão:

¥(x,y,z) = e y
i

com

u2+v2+w2 = l/x2,

e procuremos o que ela representa quando |u| e [v| são maiores

que l/X. Podemos escrever: -

x +(v/Vu2+v2)yj+wz

Existe um o tal que u/Ki2+v2 = coso e v/Vu2+v2 = sena. Por outro

lado, w = A/X 2 - (u2+v2) é imaginário, e chamando n - M U +V )-l/X2,

podemos escrever V na forma:

-2vr\Z i2irAi2+v2 (cosotx+senay)
V(x,y,z) = e e
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Temos então que ¥ e una onda que se propaga no plano (xry) e cu-

ja amplitude decresce exponencialmente coro z: é uma onda evanes-

cente. Vê-se agora que neste caso (|u| ou |v| > l/A), a equação

(2) representa a amplitude desta onda'no ponto x,y, do plano' dó

objeto difrator. A uma distância deste plano maior que alguns

comprimentos de onda X, a onda evanescente tem uma amplitude ães

prezivel. Assim sendo, a propagação relevante na direção z é a

das ondas planas monocromáticas (de comprimento de onda X igual

ao da luz incidente) correspondentes aos valores de |u| . e Jv|

menores que l/X, isto é, às que correspondem ao caso i ao qual

nos restringiremos.

Uma vez que nosso propósito é o de sabermos como será

a distribuição U(x,y) num plano qualquer posterior ao plano (x

isto é, sabermos como se propaga U, (x,,y,), a interpretação dada

no caso i para a equação (2) nos será de grande utilidade, pois

nosso problema se reduzirá a conhecer como se propagam ondas pla-

nas. Nosso próximo passo, portanto, é o de descobrir qual o fa-

tor de propagação de uma das ondas planas que compõe U,(x,,y,) âa

da pela equação (2). Para isto,- temos que responder ã seguinte

pergunta: tendo-se F-,(u,v), isto é, a amplitude (complexa) da

onda plana {u,v} no ponto x-̂ ŷ , qual é a amplitude (complexa) da

mesma onda plana num ponto Xjy? pertencente a um plano posterior?

(Lembramos que u z cosa/X ê v s cosa/À). A Figura seguinte nos aju

dará a encontrar a resposta:
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FIG-n-20

Uma frente da onda plana {u,v} que passa pelo ponto. X Y, é o

plano A1B,C,. A frente da mesma onda que passa pelo ponto
 X?Y2

é A2B2C2« Sejam Pj e P as interseções respectivas do suporte de

% com aqueles dois planos. Sendo Jc perpendicular às frentes de

onda, P^Pj =• d representai? a distância entre as duas frentes . Por

outro lado, todos ofi pontos de A,B,C., têm a mesma fase (por defi

nição) assim como todos os pontos de AjB-C,- A fase de X,Y, é a

mesma que a de P-̂  assim como a fase de X_Y2 ê a mesma que a de

P2. Portanto, a diferença de fase ao passar de p, a P2 é ~- d

O cálculo de P,P2 = d em função de O,O- == z e imediator basta

ver que a distância ?jP2 entre as frentes de onda AIBJC^L e kfi-f-

é igual à distância en.tre as frentes de onda que passam respecti

vãmente por 0^ e 02/ Já Q^e 0^2 = A^A2
 e B,B2 = C^Cj- Temos por

tanto que d = P,P2 = ÕTQ, de modo que finalmente, d = zcosy, e

a diferença de fase ao passar de X,Y, a X 2
Y2' o u d a Pcia&jj:a Pa~
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ra a segunda frente de onda i — zcosy. Desta forma, o fator de

propagação de qualquer uma das ondas planas que compõe U^(x-,»y1)

será:

f.p. = eÍÍ2ff/V)2COSY - (5)

onde w = kz =(1/A)COSY (6)

Teremos então que:

F2(u,v) = F l ( u f v ) e
i ( 2 i r / X ) 2 C O ^ (7)

Mas, pela equação (4), temos

cos Y = 1-cos a - cos2& (8)

Logo, levando (8) em (5), nosso fator de propagação fica

v i (27r/A)z/l-(cos2o+cos2e)
i•p» — e

A expressão (9) pode ser s implif icada se supusermos que Y e pe

queno, i s t o é: :

2 2
Y pequeno-»- COSY - 1 »-(cos o+cos 0) << 1 (10)

Em conseqüência teremos que:
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( 2 2

Assim sendo, finalmente chegamos a:

dl)

f.p. = eW*A)*[Í -U2U2+X2vV2] = ei(2w/X)z e-iirX2(u
2+v2)

A equação (7) toma agora sua fo^ma definitiva

—Da mesma maneira que U-, (x-, y,) é a transformada inver
-1 - ~

sa T de F^ÍU/V) (ver equações (1) e (2)), a distribuição . de

amplitude t^fx^» Y2^ <lue desejamos conhecer será também a trans-

formada inversa de F2(u,v), ou seja:

U2(x2, y2) = T -
a P2(u,v) .-T

ou

O2(x2, y2) = .M2w/X)z T-l Cp

Mas:

Fj^íu^v) =T[y1(x1, y ] L)], (15)

e por outro lado:

e-i*xz(u
2
+v

2) = w - l ^ 2



-54-

As equações (15) e (16) nos mostrai, que a expressão entre col-

chetes na equação (14) é o produto da transformada de Fourier de
2 2

U1(x1, ?x) pela transformada de Fourier de T"
1 [e~iirXzíu + V *J. Ê

portanto, matematicamente, a transformada do produto de convolução

destas duas expressões (veja apêndice B). Assim:

U2(x2, y2) = e i ( 2 ' / X ) 2 T"

onde o símbolo (5) denota produto de convolução. A equação (17)

se reescreve como:

„ , , Í (2TT/»Z /„ , , ,-N -li—iitXz(u2+v2hi
) U2(x2,y2) = e ^ ( x - ^ y ^ ® T le J)

(18)

A equação (18) nos dirá, uma vez resolvida, o que é que observa-

remos no plano genérico (x2, y2) que se encontra numa posição pos

terior a do plano do objeto difrator, desde que seja conhecida a

distribuição U^íx-^, y^) do plano do objeto difrator- Nosso traba-

lho agora se resume, portanto, em explicitar esta expressão. Para

isto, calculemos em primeiro lugar a transformada inversa que apa

reco na equação (18):

T-l[e-i,X*(u
2+v2)-j = jj e-iwxz(u

2+v2) ei21I(ux+vy)du fly

Desenvolvendo o lado direito da expressão (19) (ver apêndice A) i

chegamos ao resultado:

JL ei'(x+yV*2 (20)
ÍA2
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Podemos agora introduzir o resultado (20) em nossa equação (18) r

que fica da seguinte forma:

:2-2

ou

e - X - 2 z - | (21)

Devemos agora explicitar o produto de convoluçao que aparece em

(21) :

(22)

Desenvolvendo os termos quadrãticos da equação (22) podemos rees-

crevê-la como:

i ~ z
U2(x5,y5) = ^ - e n e n " l lü , (x 1 # yJe A ^ ^ e

^ z iAz
(23)

Vamos agora introduzir a seguinte hipótese restritita: se o plano

(x,,yj for limitado por uma pupila de área pequena em comparação

com \z (ou seja, o plano (x2,y2) está suficientemente afastado do

plano (Xwy,) —*• y pequeno na Fig-II-19) então o fator quadrátíco

que aparece dentro da integral na expressão (23) será da ordem

de 1, isto é:
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2w
2 . 2

2z 1 .

Esta restrição é chamada condição de Fraunhoffer, e teremos por-

tanto que a expressão (23) se reescreve como:

xV, 2* X2^22,

Ü2(x2,y2) = —
iXz

-i2*
vl

Az (24)

Devido ainda ã condição de Fraunhoffer, os vetores i e 1c (rever

Fig-II-19) são praticamente paralelos entre si numa direção pró-

xima ã do eixo z, de forma que:

= cosa s cose (25)

Cono cosa = Xu e C O S E = Xv (rever equação (3)), e com o resultado

de (25) podemos reescrever alguns termos da equação (24) como:

= u = v
X2 + y2 7 2
-=—- = Xz(u2+vZ) (26)

Levando (26) em (24), e observando que a integral dupla em (24) é

a transformada de Fourier de U^íx^y^) entre os espaços recíprocos

(xwy,)«—*"(T§f ir)' P°demos finalmente concluir quem é l^íXj

isto é, o que teremos de fato no plano (x2,y2):

(27)(x? ,Y?)
i

_ X

iXz
e

2ir ,
-*- '

A
: ÍTTXZ(U 2 +V 2 )

e F l (u ,v)
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Para melhor compreensão, vamos descrever cada termo da equação

(27):

= amplitude complexa no £ figura de difração

plano de observação

= fator que traduz o fato da amplitude diminuir com l/z (in-

tensidade diminui com l/z ) .

i 2

e ....... = fator de fase-devido a. distancia z do plano de observa

ç ã o . : '-.-,'•'

F^(u,v) = Espectro angular do = Transformada de Fourier do obstá

obstáculo difrator culo difrator

2 2
e + v = fator de fase quadrãtico cujo papel se tornará

claro quando introduzirmos uma lente numa dada po

sição posterior ã do plano (x, ,y,).

Vemos portanto, que aquilo que observamos no plano (x-^y?) (bas-

tante afastado do plano (Xwy,)) não é apenas a transformada de

Fourier do obstáculo difrator, como nosso estudo preliminar suge

ria; no entanto, o termo que traduz o decaimento da intensidade

com l/z e o fator de fase devido â distância z entre o obstáculo

difrator e o plano de observação são termos cujo aparecimento já

deveríamos esperar. Podemos notar inclusive, que a presença des-

tes termos apenas, não alteraria a figura de difração que obser-
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varlamos. Concluímos então que o fator de fase quadrático
2 2

e * é o termo que realmente não nos permite dizer que

o observado no" plano (x2ry2) é a transformada de Fourier da fun-

ção de distribuição de amplitude do objeto difrator. No entanto,

como dissemos ao descrever os termos da equação (27), este fa-

tor quadrático mostrará seu papel ao introduzirmos uma lente. Co

mo dissemos na seção II-5 item III,o objetivo da lente é c de tra

zer o "infinito" onde se encontra a figura de difração para o

plano, focai da lente. Nosso trabalho agora será, portanto, o .de

verificar como atua esta lente que se faz necessária.

II. 7 - VariaçSes de fase introduzidas por uma lente

A - Ondas divergentes

Consideremos uma fonte de luz monocromática O que gera

ondas esféricas divergentes, como na situação ilustrada na figu-

ra 11-21. De O até A a fase da onda incidente E varia de:

f.p. = ei(2*/X)(d +x +y> {28)

OU

f.p. = e i ( ^ . ) d ( l + ^ (29)

d2

Usando a restrição de raios paraxiais, isto é:

x 2 + y2 << d2 (30)
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FIG-H-2L

PLANO

teremos:

f.p. = eJ x2+y2) (31)

ou

i(2r/A)d i(2ff/X)x
2-fy2

l.p. — e e *—
2d

(32)

Urna vez que o fator e ' é um termo constante que represen

ta de quanto a fase variou desde O até £ poderios ignorá-lo, pois

estamos interessados de fato na diferença de fase adicional des-

de t até o plano (xy) indicado na figura 11-21. Portanto temos

que:
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f .p (33)

B - Ondas convergentes

Neste caso, podemos pensar no retorno (caminho inverso)

da luz; de A até £ a fase varia então de:

f.p.
.-i(2n/X)x2-»v2

-.".- 2d
(34)

C - A introdução da lente

Passemos agora â situação ilustrada na figura 11-22 ,

onde os pontos O e O' são conjugados, isto é, um é imagem do ou

tro, ou ainda, todas as ondas proveniente da lente L convergem

com a mesma fase em O':

FIG-H-22
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Tereinos agora no plano da lente que:

Fase em A em relação a £:

2, 2
Fase em A em relação a i 1 : e~ i ( 2 ¥ / X ) x-y*í

(35)

(36)

O efeito da lente deve ser portanto o de compensar a diferença

de fase existente entre (35) e (36) para obter assim uma diferen-

ça de fase fixa (independente de x e y) para qualquer caminho

ótico desde o ponto O até o ponto imagem O^. Representados por

*m a função de transferência (de. fases) da lente, isto.é:

+y
t =
in

(37)

t representa de quanto a lente deve mudar a fase de una onda

divergente emitida por O para que a onda resultante venha a con-

vergir em O1. Como lm é uma característica da lente, o termo

— + —r deve ser uma constante também característica da lente.
P P
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D - Exemplo: onda plana

Se £ é uma onda plana» então - = 0 e o ponto conjugado

O1 está a uma distância p' = f (onde f é a distância focai da

lente). A função transferência deve portanto ter a forma:

(38)

Igualando (37) e (38) obteroos a relação entre os pontos

gados:

ro

i
2 2X +v

(39)

Podemos agora unir os resultados obtidos na seção II-6 com o re-

sultado (38), para finalizar o estudo matemático da situação ex-

perimental que permitirá demonstrar a ligação exata entre a aná-

lise de Fourier e os espectros óticos. A figura 11-23 nos ajuda-

rá a visualizar o que desejamos:
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(x2.y2)

FIG-H-23

(x,,y..) = plano.do objeto difrator.

(x2,y2) = plano imediatamente antes da lente.

(x-j/Yo) = plano de observação.

Já sabemos que no plano (x^^y?) imediatamente antes da l«.nte a

distribuição U2(x2,y2) será dada pela equação (23) que reescreve

mos abaixo:

i*Lz ill
2 A e À

2. 2V

. ,

Como z = d, de acordo com a f igura 11-23, e chamando k

remos :

2 2 2 2
(x2-ty2) x 4 y

, ikd, uc ; . 2
 r í ^

6 « X

(23)

-—, t e -

U2(x2,y2) =
iXd,

(40)

Sendo (40) a distribuição no plano imeâiatamente antes da lente ,

então a distribuição no plano logo depois da lente será U2(x2,y2) .
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(estamos supondo que a lente é suficientemente aberta para não

limitar o sistema por difração). Desta forma, para encontrarmos

U3^X3'^3^ 3 u e ® a distribuição num plano posterior ao da lente

basta que:

x + y

ik^j
19) multipliquemos o integrando de (40) por *m = e

29) substituamos os Índices 1 + 2 e 2-»-3 no resultado da Ia opera

ção. Obteremos assim que:

2 2 2 2 2 2
+yJ x+y x + y V2

(41)

Vamos agora substituir em (41) ̂ ^ 2 ^ 2 ^ P e^ a expressão (40) e in-

verter a ordem de integração para obtermos U^tx-wy-j) em função de

iki k í d ^ ) ik L u ik

3(x3-y3
) = 2 2 e e 2 U ( x y ) e

3 3 3 i V

u
Ul(xl'yl)

ff
- i k í ^ - i k ^

2 f i x e ai e d2
(42)
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\

Podemos reescrever a expressão entre chaves na equação (4 2) na

forma:

2. 2

jj< dx2dy2 , (43)

e observar que trata-se da transformada de Fourier de

, 2 2.

ik 2 + — - i
e . v 1 2 ; onde as variáveis conjugadas são:

í 1
X2

V2

ik
2 dComo a transformada de e *" é.iXd e

dice A ) , a integral (43) acima dá:

(43) = ix

(ver apêri

Levando (44) em (42) obtemos que:

"W
i -

.. ,
(45
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\

Novamente, podemos observar que se 1 - = O, ou se

ja, se d, = f, a integral em (45) e a transformada de Fourier de

U^(x,,y^) onde as variáveis conjugadas são agora:

Xf

Repare que se d_ = f, então o plano de observação (x,,y3) está

no plano focai imagem da lente, o que eqüivale a dizer que esta-

mos na aproximação de Fraunhoffer (isto é, estamos observando no

plano focai da lente o "infinito" da figura 11-23). Se também ti-

vermos d-̂  = f, o termo quadrático em x3 na frente da integral em

(45) desaparece, e então U^íx^y-j) = T U^ÍXwV^) a menos do fa-

tor de fase devido ã distância e 1 2', e do termo Tyj- Pode-

mos então concluir que:

f-J

FIG-E-24

nas condições da figura 11-24 (d1=d2=f) a distribuição U3(x3,y3)

será dada por
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ik(dl+d2)

ixf
F, (u,v) (46)

onde:

U3(x ,y3) = distribuição no plano = figura 1e dif ração

focal imagem

F, (u,v) = transformada de Fourier da função UT (x-%,y,) que descrcs
X3 Y3

ve o objeto difrator, onde u = — e v = — •
Xf Af

Conseguimos portanto mostrar que a figura de difração que obser-

vamos é de fato a transformada de Fourier (ou melhor, o quadrado

desta, pois o que observamos é a intensidade) da função que des-

creve o objeto difrator, mas apenas quando a montagem experimen-

tal for a descrita pela figura 11-24.

:-.'••.. Podemos agora, desenvolver o estudo experimental das pro

priedades da., transformada de Fourier. É o que pretendemos fazer

no próximo capitulo, que começa com a descrição da montagem expe

rimental que serviu de base para estas demonstrações.
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CAPÍTULO III

III.l - Montagem experimental

A fonte de luz utilizada foi um laser de hilio-neônio de

lmW de potência, cujo feixe tem uma seção reta que cobre alguns

mm . Para ilumir.ar adequadamente um objeto precisamos expandir es

te feixe, o que foi feito através da colocação de uma objetiva de

microscópico (Leitz, 10/0,3) na saída do laser, e de uma lenta co

limadora (distância focai = 15cm) para reobter um feixe para-

lelo. O feixe assim expandido apresentou uma intensidade não uni-

forme e bastante irregular que provem de muitas causas, desde poei

ra em superfícies óticas até a presença da própria pupila de sal-

da do laser.

Podemos pensar no feixe expandido como sendo constituí

do de duas partes: uma que abrange as freqüências espaciais bai-

xas, e outra que abrange as freqüências mais altas e indesejáveis

ligadas aos efeitos de difração acima mencionados. Quando o feixe

passa pela objetiva de microscópio as componentes de freqüências

baixas vão se localizar perto do seu foco, enquanto que as compo-

nentes de freqüências mais altas se localizam longe deste^J. Coloca

mos então um "pinhole": (50v de diâmetro) no foco imagem da objeti

va para limpar o feixe conservando apenas as baixas freqüências

espaciais. Desta forma, a lente colimadora de distância focal gran

de em comparação com a da objetiva nos deu experimentalmente o

que idealizamos como uma "frente de onda plana" limpa.

A figura III-1 mostra: a) a fotografia da distribuição

de intensidade do feixe; b) a fotografia desta mesma distribuição
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Fig-III-1

b)

c)
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depois da expansão, isto ê, depois de colocada a objetiva e a len

te colixnadora; c) a mesma distribuição depois da expansão e da

filtragem (colocação do "pinhole").

A figura II1-2 esquematiza as funções da objetiva e

do "pinhole" e mostra as posições do objeto difrator e da lente

L, de acordo com as condições descritas na seção II-7-D.

FI6-ni-2

FEIXE DO LASER

OBJETIVA

LENTE
COLIMADORA

OBJETO LENTE L ESPECTRO
DIFRATOR

A lente L utilizada foi uma objetiva de luneta astronômica comum

(f=60cm, diâmetro = 10cm) cuja grande distância focai dá um espec-

tro suficientemente expandido para ser fotografado diretamente.

Os objetos difratores utilizados foram obtidos -fotogra-

ficamente como descrito no apêndice C Nos casos em que estes ob-

jetos consistiam de uma ou mais fendas os tamanhos característicos

foram:

[largura da fenda - 0,25mro

[distância entre os centros das fendas - 0,5mm
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Nestas condições um espectro típico apresenta uma série de pontos

separados por uma distância da ordem de 0,5mm tendo cada ponto

uma largura da ordem de 0,25mm.

Vamos agora passar diretamente ã demonstração experimen

tal das conhecidas propriedades matemáticas'da transformação de

Fourier- .As. demonstrações matemáticas clássicas destas proprieda-

des podei» ser encontradas nas referências [2] e [3],

III.2 - As propriedades da transformada de Fourier-

Ia propriedadet linearidade

Se f(x,y) e g(x,y) são funções cujas transformadas de

Fourier são Ffx^y1) e G(x',y') respectivamente, então a transfoi:

mada de Fourier da soma {f+g} é:

Tíf(x,y)+g(x,y)} = F (x1 ,y' )+G(x' ,y') onde {X}-*{x,'} são as variá-

veis conjugadas.

Ou seja, a transformada de Fourier da soma de duas funções é sim-

plesmente a soma de suas transformadas individuais. Para verifi-

carmos esta propriedade utilizamos como objeto difrator uma cruz

de bolinhas (ver apêndice C: fabricação de redes de difração) que

pode ser representada como a soma das duas funções indicadas e

ilustradas a seguir:
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f(x,y) = ,

g(x,y) = .

N
I 6(x-na)

n=-N

M
I 6 (y-mb)

m=-M

6(y) (1)

(2)

Vamos calcular a transformada de f(x,y) no limite em que N-•«•»:

Tíf (x,y)> = íjdx dy e"
ikt*ly) f (x,y) = jdy e"*** jdx e ' ^ f (x,y)

= jay 6(y) dxe"iJoc
n6(x-na) (3)

Entao:

T{f(x,y)} = Z 6(x' -n — ) , já que a integral em dy na expressão (3)

ê igual a 1 (lembramos novamente que a integral era dx foi calcu-

lada no final do capítulo I ) .

Como a transformada de g(x,y) é calculada da mesma for-

ma, temos para T{f+g} (no limite em que N e M •*• <*>) que:

T{f (x,y)+g(x,y)} = '-ni) +E6(yl-m-)
mm

A figura III-3 ilustra este resultado.

A fotografia III-4b mostra que este foi também o resul-

tado por nós obtido; no entanto, como em nosso objeto real N e

M são finitos (Fotografia III-4a), podemos observar que as li-

nhas horizontais e verticais do espectro não são continuas, mas

sim constituídas de uma infinidade de pontos que formam linhas

luase continuas.
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FIG-m-3

V

y*
-^x1

Fig-III-4a

Ampliação do negativo utilizado como objeto difrator

- . - : « > - . % • • . •

'
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Fig-III-4b

espectro

2. propriedade; similaridade

Se T{f(x,y)} = G(x',y'), então

T{f(aX/by)}
ab

Ou seja, uir. alargamento das coordenadas espaciais (x,y) resulta

numa contração das coordenadas no domínio das freqüências (x',y*),

mais uma mudança na amplitude total do espectro. Se nos reportar-

mos ao segundo capítulo, veremos que foi desta propriedade que fa

Íamos na seção II.2, quando mencionamos a evidência experimental

que já nos permitia ligar a transformada de Fourier ã ótica físi-

ca. Portanto, podemos considerar esta propriedade como já demons-

trada experimentalmente, através das fotografias correspondentes

às figuras II-2a e b. O fator se relaciona com a intensida-
|ab|

de luminosa, e será obtido mais adiante como exemplo na 4: proprie
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dade da transformada de Fourier.

3a propriedade; "shift property*

Se T{g(xfy)} = G(x',y
g), então

T{g(x-a, y-b)} = G(x'.,y« )e"2iriix'a+y'b)

Esta propriedade nos diz que a translação de uma função no domí-

nio espacial introduz somente uma variação de fase no dcrlnio das

freqüências. Para concretizarmos esta propriedade, fizer.os a se-

guinte experiência: tomamos como objeto difrator uma placa metá-

lica com dois "pinholes" separados de uma distância rr.uito peqve

na (diâmetro dos dois furos = distância entre eles = 40Qy). Come

çamos por tampar o primeiro "pinhole" e observar o espectro dado

pelo segundo; em seguida, tampamos o segundo e observar.os o es-

pectro dado pelo primeiro "pinhole".- Verificamos então que os

dois espectros tinham a mesma repartição de intensidade no plano

focai da lente, ilustrada na fotografia abaixo (Figura III-5a)t

Fig-III-5a
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No entanto, quando observamos o espectro dado pelos dois "pinho

les" juntos, verificamos o aparecimento de franjas de interferên-

cia, como mostra a fotografia seguinte (Fig-III-5b):

Fig-III-5b

Obviamente, a presença destas franjas decorre do fato dos espec-

tros de cada um dos "pinholes" terem as mesmas distribuições de

amplitude no plano focai da lente, porém, distribuições de fase

diferentes, dando lugar assim ã interferências. Gostaríamos de

chamar a atenção para o fato da fotografia III-5a ser a mesma pa-

ra qaalquer um dos dois "pinholes", embora as distribuições de

fa&í, do espectro de cada um deles sejam diferentes. O motivo des-

te resultado está na: incapacidade de se detetar fases intrínsecas

fotograficamente: uma fotografia só ê capaz de registrar diferen-

ças de fase. É por isto que conseguimos, na figura III-5b, obser-

var as franjas de interferência, decorrentes da diferença de fase

existente entre os espectros dados por cada um dos "pinholes*. Lem

bramos que esta experiência é uma realização com luz da experiên-

cia hipotética de um elétron atravessando dois furos, muito uti
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lizada na conceituação dos. fundamentos da mecânica quântica (ver;

por exemplo, The Feynman Lectures on Physics - volume 3 - capitu-

lo 1 - Addison/Wesley - 1965).

4? propriedade: teorema de. Perseval

Se T{f(x,y)} <= F(x\y'), então

I

f U,y) |2 dx dy = jjlFíx1^1) |2 dx» dy1

Uma vez qué |f{x,y) {representa a intensidade no plano do objeto,

e |F(xl,y*)|.a intensidade no plano focai, o teorema acima quan-

do interpretado -3o ponto de vista de um físico nos diz simplesmen

te que a potência luminosa se transmite integralmente do objeto

para o espectro, ou seja/ que a energia total do feixe se conser-

va, o que fica óbvio experimentalmente desde que negligenciemos a

absorção da lente.

Voltemos agora a considerar a segunda propriedade. Tome

mos como objeto um "slide" que deixe passar luz apenas num retân-

gulo elementar de dimensões fix e iy. A função de distribuição de

amplitude no plano do objeto será:

dentro do retângulo

fora do retângulo

Sua transformada de Fourier, Fix'/y1)/ aparecerá no plano do es-

pectro. A potência luminosa V poderá ser calculada em qualquer um

dos dois planos:
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P = AxAy = I] dx1 dy1

Se tomarmos agora um nove objeto com distribuição de amplitude

g(x,y) = f(ax, by), o retinguio correspondente terá dimensões

-=2L e -^-. Ou seja, foi feita apenas uma transformação de escala
|a| |b|
no objeto anterior (f(x,y)). A transformada de Fourier deste novo

objeto, G(x',y')/ de acordo com a 2 a propriedade, será:

G(x,',y\) = C

onde C é i*ma constante que determinaremos' a seguir utilizando a

conservação da energia luminosa. A nova potência luminosa Q será

dada por:

_ Ax Ay -JJ-x. ay C F K Í !

ou

51.11]
a b i

AxAy - • • | a | | b | | | a b H2L_
a b

Comparando esta ultima expressão com a equação de P obtemos;

ab

Este resultado nos dá o fator presente na 2? propriedade,
|ab|
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5? propriedade; teorema da convolução

Se T{£(x,y)} = F(x%,y') e T{g(x,y)} = G(xf,y') então

I If(o,B)g(x-a,y-e)dode Pd'.y'l.Gix'.y1)

Esta propriedade nos diz que a transformada de Fourier do produto

de convolução de duas funções é igual ao produto simples das trans

formadas de Fourier de cada uma das duas funções. Esta proprieda-

de tem seu papel fundamental na explicação da formação "de imagens,

como serã visto no próximo capitulo, mas tem também uma utilização

prática muito interessante no que diz respeito â previsão e cãlcu

Io de espectros. Um grande número de problemas de interferência en

volve uma mistura de espectros similares, isto é, são problemas

que aparecem no estudo de espectros dados por um arranjo de obje-

tos difratores semelhantes, como por exemplo, um conjunto de N

fendas ou N furos. Vejamos agora como podemos tratar estes proble

mas, nos utilizando da propriedade da convolução. Consideremos um

objeto difrator constituído de" uma série de furos elementares ;

chamemos u(z) a distribuição de amplitude e fase através de um

dos furos centrado no plano difrator, e chamemos z a localização

deste furo, como ilustrado na figura seguinte (a barra em baixo

das variáveis denota vetor):
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0
FIG-m-6

Então, se desejamos representar um grande nüAero de furos elemen-

tares com diferentes localizações, podemos descrever nosso objeto

difrator, V(z), com a soma:

U(z) = l u(z-zn) (4)
n=l

Utilizando a "sifting property" que resulta da definição da fun-

ção delta, podemos reescrever \5(z) como:

N ,
U(z) = l u(z-o.)6(o.-zn)da_ (5)

N ,
l u(z-o.)6(o.-zn)da_

n=l '

Podemos ainda escrever U(z:) de uma forma mais compacta introduzir»

do a notação:

N
A(a) = I 6(a-zJ (6)

n-1 " "n

Desta forma, U(2s) fica:

Ü(z) - (u(8-o)A{o)do (7)
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Coroo podemos observar, a equação (7) ê o produto de convolução

u(g>A, Assim sendo, pelo teprema da convolução, a transformada de

Fourier de U(z) é o produto simples das transformadas de u(ss) e

A (a) , isto é:

Tíü(z)} = T{u(z)}. TÍA(o)} (8)

A equação (8) nos diz que o espectro de dif ração T{U(si) } dado por

um arranjo de aberturas idênticas é ob*tido fazendo-se o produto

do espectro Tíu(z_)} dado por uma das aberturas elementares, pelo

espectro T{A(cO} que seria o obtido por um arranjo semelhante

A(ot) de fontes pontuais. Tomemos como exemplo concreto o problema

unidimensional de N fendas idênticas de largura 2a, e separadas

de uma distância 2b. 0 arranjo de funções delta A(a) pode, neste

caso, ser representado por:

N-l
A(a) = l fi<a-2nb) (9)

n=0

e portanto, sua transformada de Fourier será:

2iri N2bz'
z"i ZDZ'n -

\£ 1 - ee =
n=0

M , 2*1 2bz'n r*
N-l r? i o *f

T{A(a)} = A'(z') m I e
 A1 = i - ^ e

1 - e Xf

Para encontrarmos T{U(z)} (espectro das N fendas), precisamos ago

ra multiplicar A'(z') pela transformada de Fourier de uma única

fenda de largura 2a, isto é, multiplicar A'(z') por u'(z') onde
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ú' (z1) = T{u(z)} (11)

u(z) = distribuição de amplitude

e fase numa sõ fenda

A se | z | < a

O se |z | > a
(12)

Uma vez que o resultado de Tíu(z)} é j? conhecido desde o primei-

ro capítulo, .e igual a: - •

u1(z1) - 2aA --
27132

podemos finalmente escrever:

TÍU(z)} = U'(z') =AI(zl).u'(zI) = 1 - e

1 - e

2aA

Xf

A intensidade I(z') observada será portanto:

I(z') = 4a2A2
sen

sen

2*Nbz'V

Xf • |

2wbz'

sen —

(13)

(14)

A equação (14) nos mostra de imediato a existência do efeito fen-

da única nos espectros em geral, e que corresponde, na equação (13),

ao termo u'(z>)> Repare que o que fizemos neste exemplo acima foi

considerar o objeto difrator constituído de N fendas de largura

2a, como sendo o produto de ccnvolução de um objeto difrator ideal

A(a) constituído de.N fendas de largura infinitesimal (deltas) ,

por uma única fenda não infinitesimal u(z) de. largura 2a. A figu-
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ra abaixo, esquematiza melhor:

FI6-m-7

2o

OBJETO OIFRATOR
IDEAL — N DELTAS

UMA FENDA
DE LARGURA 2o

II
OBJETO DIFRA
TOR-REAL-—N
FENDAS Dt
LARGURA

Portanto, ao tomarmos a transformada de Fourier do objeto real ,

estaremos fazendo o produto simples das transformadas de Pourier

do objeto difrator ideal e de uma fenda de largura 2a. É então por

isto que dizemos estar sempre presente o efeito fenda única (espec

tro dado por uma fenda, ou por um furo, conforme o caso) nos es-

pectros de difração usuais.

No caso de termos uroa rede infinita (N muito grande) ,

a forma do espectro dado por esta pode ser prevista, como no exem

pio anterior, nas sem que precisemos fazer quaisquer contas, ana-

lisando apenas, resultados já conhecidos; as figuras a seguir ilus

tram tal fato:



FIG-m-8

o)
objeto reol

b)
objeto ideal

c)

d)

fenda de largura 2a
2o

e)T = T .T
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Como já obtivemos no 19 capitulo qual é a transformada de Fourier

de uma soma infinita de deltas, bem como a transformada de Fou-

rier de uma fenda, teremos:

FiG-HI-8f

T

illlllllr
onde a en/oltóita do resultado final na figura III-8f corresponde

ao espectro das deltas modulado pelo efeito fencla única. Experi-

mentalmente esta modulação resulta na intensificação dos pontos

centrais dos espectros fornecidos por reces de difração como

aparece, jor exemplo, na figura II-2b (2? fotografia do capitulo

II).

No caso de nosso exemplo f onde W é finito, tarabén podâ

nos considerar conte objeto difrator ideal uma sucessão infinita de

deltas, mas multiplicada por uma função limitadora, isto é:
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FIG-m-90

2c 2o

Ao tomarmos a transformada de Fourier da rede de N fendas, tere-

mos neste caso, que encontrar a transformada do produto represen-

tado entre parênteses na figura IIl-9a. Mas, a transformada de

Fourier de um produto ê, pelo teorema da convolução, igual ao pro

duto de convolução das transformadas de cada função; portanto:

FIG-m-9b

d
i 1

l/b

l/b

UUU
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Logo, o fato de *7 ser finito se traduz pelo aparecimento de míbci.

mos secundar" vs na figura de difração que será* ainda modulada pe

Io efeito renda única:

FIG-IB-9C

l/b

T I

.Jílilllk.
l/b

Na figura *III-16c • (seção III-3) pode-se observar não

se o efeito fenda única,-como também a presença destes máximos

secundários.

6a propriedade: a transformada da transformada

Matematicamente é trivial provar que a transformada da

transformada de uma função par é a própria função inicial. Para de

monstrar experimentalmente esta propriedade poderíamos pensar em

concretizar a transformada inicial fotografando o espectro do ob

jeto para depois iluminá-lo e obter assim o espectro do espectro,

que deveria ser o objeto inicial. No entanto, ao fotografarmos o.
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primeiro espectro não estaríamos concretizando a transformada de

Fourier mas sim o seu quadrado (perdendo toda a informação de

fase contida na amplitude), o que impossibilitaria obter de volta

o objeto inicial. O que se obtém experimentalmente com este proces

dimento é a autocorrelaçao do objeto inicial, como mostramos pela

propriedade a seguir.

7? propriedade: Teorema da autocorrelaçao

Se T{f(x,*)} = F(x',y') então

T.jff (a,$) f*(a-x,B-y)dadB = |F(x\y'

T{|F(x',y»)|2} = jíf(a,e)f*(a-x,e-y)dadp

Esta propriedade, como se pode ver, é um caso particular do teore

ma da convolução, com f(x,y) = g(x,y) . No entanto, exatamente pelo

fato de na autocorrelaçao aparecer apenas uma função f(x,y)f sua

demonstração experimental é mais contundente do que a da convolu-

ção;



-88-

Experiência realizada

Tomamos como objeto difrator uma sucessão de 8 fendas

iguais e igualmente espaçadas (f(x)). Fotografamos o espectro ob

tido, o que nos deu |F(x') | , uma vez que o que se registra nu-

ma fotografia ê sempre a intensidade. O negativo deste espectro

foi então utilizado co.x> objeto, de forma que o novo espectro ,

observado também no plano- focai da lente utilizada, foi T|F(xl)| .

O que nos cabe fazer agora* ê mostrar* que o resultado' experimen

tal observado T|F(X')| é igual ao previsto pelo cálculo direto

da autocorrelaçao f(x)®f(x) do objeto inicial.

Vejamos primeiro o resultado esperado matematicamente pa

ra a autocorrelaçlo do tipo de objeto (fendas) que utilizamos .

Para isto, analisemos inicialmente o caso de um objeto que consis_

te apenas de uma fenda de -largura 2a (problema unidimensional)

Neste caso teremos que:

li se |x| < a
f (x) = \

[O se |x| > a

Então:

f(x)®f(x) = daf(o)f(x-o)
2a-x se 0 < x < 2a
2a+x se -2a < x < 0
0 se |x|>2a

Este resultado está ilustrado na figura a seguir:
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FIG-m-IO
objeto outocorrelaçSo

-o a -2o 2a
I 2o

Para o caso de várias fendas, podemos resolver o proble

ma da mesnw* forma, tomando a função f (x) adequada. No entanto ,

podemos também resolver a questão graficamente como se vê no a

pendice B. Assim procedendo, e tomando como objeto uma sucessão

de 4 fendas de largura 2a separadas de uma distância b, obtemos:

f(x)

2o

FiG-m-ii

LTL l
objeto

f(x)©f(x) = JLJ ri®JU LTL

outocorreiocoo
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Como podemos observar pela figura III-ll. teremos taníbim como

no caso de 1 fenda triângulos como resposta, cujas alturas vão

crescendo linearmente. Podemos reparar ainda, que o numero de

triângulos que se obtêm obedece â relação:

n9 de triângulos = 2 x (n9 de fendas) - 1

Portanto, no caso da nossa experiência coro 8 fendas, devemos es-

perar como resposta 15 triângulos. - :.:

Ê importante deixar claro que. o que distinguimos visual

mente como resultado desta experiência (num anteparo colocado no

plano focai) não são triângulos; mas sim faixas, sendo que a

intensidade de cada uma delas é que varia na forma dos triângu-

los mostrados (o centro de cada faixa tem intensidade maior)

Uma vez que estes detalhes da variação da intensidade não podem

ser distinguidos apenas visualmente, tomamos uma fotografia do

resultado obtido e analisamos seu negativo num microãensitometro.

A figura 111-12 é a própria fotografia do espectro final TJF{x') |

e mostra claramente a existência das 15 faixas.

As fotografias tiradas nesta experiência foram feitas

colocando-se o filme diretamente no plano dos espectros, isto ê,

utilizando-se o sistema reflex da máquina sem lente. Pode-se ob-

servar na figura Iir-12 que além das 15 faixas mais intensas cor

respondentes ao resultado da autocorrelaçao das 8 fendas aparecem

também algumas faixas bem mais fracas nas extremidades da figura.

Isto se deve ao fato de o espectro das 8 fendas ter sido trunca-

do ao ser fotografado de forna que as altas freqüências nâo cons
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tam do negativo correspondente, o que provoca o aparecimento des>

tas faixas "extras" no espectro final.

O microdensltômetro

(Modelo MKIIIC-Joyce, Loebl ft Co. LTD.. - Princesway, Team Valley,

Gateshead 11, England).

Este aparelho permite uma comparação direta da transpa-

rência do filme a ser analisado com a transparência variável de

uma placa dé referência móvel. Utilizando um servo-mecanismo o

aparelho desloca a placa até encontrar nesta uma- transparência î

gual ã do filme. Uma caneta diretamente ligada â placa móvel re-

gistra então a transparência correspondente. A variação da trans

parência ao longo da placa que utilizamos é logarítmica, e portan

to os gráficos originais apresentados têm uma escala de intensi-

dade de luz também logaritmica. Um filtro padrão adicional que re

duz a intensidade por um fator 30 foi utilizado para calibrar a

escala logaritmlca;

Para medir a transparência dos detalhes de nossos espec

tros e detetar a variação da intensidade central das franjas em

função do^número da franja (cuja largura real é da ordem de 250y),

utilizamos uma fenda analisadora do próprio microdensitômetro de

largura igual a 2*>y.
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Análise da intensidade através do microdensitômetro

Analisamos o negativo correspondente à figura 111-12 no

microdensitômetro. Fizemos esta analise utilizando duas regiões

diferentes do negativo: uma um pouco acima de seu centro, e ou-

tra um pouco abaixo. Comparando os gráficos assim obtidos nota

mos que as imperfeições do filme tião alteravam nossos resultados.

A figura III-13a apresenta o primeiro resultado obtido

no microdensitômetro e mostra a presença dos 15 picos esperados,

bem como a presença de picos menos intensos correspondentes às

faixas "extras" jã mencionadas, presentes na figura 111-12. Na

figura 13-b podemos observar como varia a intensidade dos 15

picos esperados. Para construirmos este grafico (13-b) tomamos

pontos do eixo horizontal correspondentes ao centro da largura a

meia altura de cada pico da figura 13-a; calculamos a intensida-

de de cada um destes pontos de acordo com a calibração logarítmi

ca do microdensitômetro, tomando a transparência máxima do filme

como referência. A figura 14-a mostra o resultado para a segunda

região analisada do negativo.

Nesta mesma figura 14-a, as 4 linhas horizontais quase

igualmente espaçadas representam uma calibração do filme. Toma-

mos 4 negativos iguais ao negativo analisado (correspondente ã

figura 12), mas batidos com tempos diferentes, isto ê, 30 ,

60~ , 125 e 250 segundos. Uma vez que estes tempos de exposi^

ção estão em progressão geométrica, as 4 linhas traçadas pelo

microdensitômetro deveriam ser equidistantes. Vemos na figura

14-a que as linhas obtidas obedecem a este comportamento espera-
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do, ã excessão da linha superior que se afasta um pouco da linea

ridade mas que» em compensação, ê a que apresenta o maior nível

de ruído e está já numa região de enegrecimento além da coberta

pelo nosso espectro (note-se que quanto maior o enegrecimento do

negativo analisado maior o nível de ruído do aparelho» o que pode

ser visto no extremo direito das linhas horizontais obtidas). As

3 linhas tracejadas presentes nesta mesma figura correspondem a

outro teste de linearidade com' negativos de tempos ainda menores,

e qüe" permite completar a calibração do filme dentro da região

de interesse de nosso espectro. ' • -

Na figura 14-b podemos observar como varia a intensida-

de dos picos presentes na figura 14-a. Comparando todos os resul̂

tãdos òBtidos concluímos que estes variau: um pouco de acordo com

a região analisada "do filme', mas que confirmam sempre'o fato das

intensidades dos picos variarem linearmente de pico para pico.

Influência do perfil do feixe do laser

A intensidade de nossa fonte de luz não é constante na

direção radial, mas sim uma gaússiana, como é sabido ser o per-

Pílfil de um feixe de laser» L J Isto significa que nosso objeto (8 fen

das) não foi iluminado uniformemente. Para investi'gar a influên-

cia deste perfil sobre nossos resultados adotamos o seguinte pro

cedimentol

19) tiramos uma fotografia do feixe do laser com a máquina colo-

cada na mesma posição onda fora anteriormente colocado o ob-

jeto.
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2?) analisamos o negativo assim obtido no microdensitômetro, o

que nos deu a curva de aspecto gaussiano (Figura 15-a) cor-

respondente ao feixe de nosso laser.

39) verificamos onde nossas 8 fendas se encaixavam nesta gaussia

na, isto é, identificamos qual a região da gaussiana que ilu

minara nosso objeto.

49) calculamos a partir do gráfico 15-a a autocorrelaçao desta

região de interesse da gaussiana jã que, ao fazermos a auto-

correlaçao de nosso objeto, estávamos automaticamente fazen-

do também a autocorrelaçao desta região da gaussiana.

Uma vez que uma iluminação constante é representada por

uma janela retangular cuja autocorrelaçao é um triângulo, o que

nos interessava de fato descobrir era como a iluminação dada por

uma gaussiana truncada modificaria este triângulo ideal de auto

correlação.

A figura 15-b mostra o resultado do cálculo da autocor-

relaçao da região da gaussiana onde se posicionavam as 8 fendas

(nesta figura apresentamos apenas 1 dos lados do triângulo). Po-

de-se ver por este gráfico que a ligeira deformação em S pode ser

desprezada dentro dos limites da precisão experimental das ou-

tras medidas.
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III.3 - Aplicação da análise de Fourier: Filtragem espacial

Alguns aparelhos eletrônicos como o computador e a tele

visão são capazes de reproduzir imagens através de digitalização,

isto é, imagens que são construídas em cima de motivos sistemati-

camente repetidos como por exemplo, linhas horizontais constituin

do i:ma rede unidimensional. Uma vez formada a imagem desejada, o

motivo sistemático utilizado para a sua construção torna-se desne

céssário e até inconveniente. Seria desejável "apagar" este moti-

vo de fundo através da eliminação das freqüências espaciais espe-

cificas que a ele correspondem. Utilizando um sistema ótico pode-

mos realizar experimentalmente este procedimento tomando como ob-

jeto, ao invés da tela de televisão, a fotografia de uma figura

qualquer superposta a uma sucessão periódica de linhas. Este obje

to, quando submetido a uma análise de Fourier, apresentará clara-

mente no seu espectro as freqüências espaciais correspondentes ao

espaçamento sistemático das linhas. Se utilizarmos então uma len-

te para concretizar este espectro no seu plano focai, poderemos

bloquear as freqüências espaciais periódicas obtendo no plano con

jugado ao do objeto uma imagem real que apresentará apenas a figu

ra que se deseja manter. Este processo de filtragem espacial con

siste portanto em modificar o espectro de um dado objeto, a fim

de alterar a sua respectiva imagem. Aproveitaremos agora a análi

se espectral de uma sucessão periódica de linhas (fendas) feita

no primeiro capítulo.

Como vimos, a função Vj representada na figura 1-1, po-

de ser sintetizada encontrando-se os coeficientes de Fourier da

combinação linear:
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onde E^, E2» etc... sSo as exponenciais que participarão da sínte

se de ¥j (capitulo I, seção 1-3) .

Ora, * é uma função que pode descrever uma sucessão pe

riõdica de linhas ou fendas, desde que o número de fendas seja su

ficientemente grande para poder ser considerado infinito, o que

nos fornecerá um espectro discreto. Podemos, inclusive, verificar

experimentalmente quando atingimos um número adequado de fendas ,

observando a passagem do espectro contínuo onde cada máximo tem

uma largura grande (como no caso de 1 fenda única), para o espec-

tro discreto onde os máximos são pontos (como no caso de uma rede

infinita). As figuras seguintes são fotografias que ilustram este

fenômeno: na figura 16a temos o espectro dado por 2 fendas; na

16b o espectro dado por 4 fendas; na figura 16c temos o espectro

dado por 8 fendas, onde ampliamos apenas metade deste espectro pa

ra que ficassen bem visíveis os máximos secundários que já come-

çam a aparecer na figura 16b; e finalmente na figura 16d temos o

espectro dado por uma rede de aproximadamente 35 fendas, que co

bre toda a largura disponível do feixe do laser.

Vemos portanto que se utilizarmos como objeto uma suces^

são adequada de fendas, poderemos representá-la da mesma forma que

Vj, obtendo no plano focai da lente seu espectro e no plano conju

gado ao do objeto sua imagem, que terá características idênticas

as do objeto.

Vamos então verificar agora o que ocorre com a imagem de

nossa sucessão de fendas, quando suprimimos (através de obturado-
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Fig-III-16a

Fig-III-16b

Fig-III-16c

Fig-III-16d
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res e diafragmas colocados no piano focal) algumas ordens de seu

espectro:

19 caso) Suprimimos todas as ordens do espectro menos a central

Verificamos que a imagem obtida tem uma intensidade pra-

ticamente uniforme, isto é, perdemos a periodicidade das fendas

na imagem. Podemos entender matematicamente este resultado se nos

reportamos ao primeiro capítulo, onde vimos ser este termo (or-

dem zero) apenas uma constante, e incapaz portanto de, sozinho ,

reproduzir as características periódicas do objeto.

29 caso) Suprimimos apenas a ordem zero.

Neste caso, observamos uma imagem com intensidade di-

ferente da do objeto, mas com a mesma periodicidade que este. Po-

demos compreender tal fato novamente lembrando que a ordem zero

é formada pelos raios que emergem das fendas paralelamente ao ei-

xo ótico (qualquer que seja o espaçamento e o número de fendas) ,

e estará normalmente presente qualquer que seja o espectro. Supri^

mindo esta ordem não conseguimos, portanto, alterar o período da

imagem rnas apenas a sua intensidade.
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39 caso) Suprimimos todas as ordens impares do espectro.

A imagem observada neste caso mostra um período espa-

cial igual ã metade do período do objeto. Para entendermos matetna

ticamente o que ocorre, vamos 'reescrever a função Tj mas cortando

as ordens impares:

°-2E-2

Como vimos no capitulo I, as exponenciais E+2 correspondem a um

período 1/2, onde £ é o período da função ¥_.

Uma vez que 1/2 é o mínimo múltiplo comum dentre todos

os períodos que sobrar?., soros desta forma levados matematicamente

ao resultado obtido na experiência, to é, a uma imagem cujo pe-

ríodo V = 1/2.

49 caso) Suprimimos todas as ordens pares do espectro, isto ê:

-r-3 ' w-2~-2

Também neste caso a imagem observada experimentalmente apresenta

um período l* = 1/2.

Vamcs agora mostrar matematicamente o porque deste resû L

tado. Para isto, vamos reescrever V^ explicitando as exponenciais

(conforme visto no final da seção 1.4):
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-i ̂  4x -i 2L 3X
+ o_4 e + o , e +

a x e ° o
 + al e .... (16)

Coloquemos em evidência o termo e £ na expressão (16)

.JT*J
5X -i ̂  3x

(17)

Vamos agora substituir os coeficientes a por novos coeficientes a1

definidos abaixo:

= a4' a 4 = a-4' a-4 = a - 3 ' °- -2 xo * °1

•i = a2' e sucessivar.ente.

Desta forma, podemos reescrever (17) obtendo:

-i ̂  5x 3x

+ a'o c
-Z

+a',e
—1

+ c»1 + a' e £ + oi e
O X í

+ ... (18)

Se suprimirmos agora, na equação (18), todas as ordens Impares

(segundo a nomenclatura a'), iremos recair no caso em que 1/2

i — 2x

(correspondente ã exponencial e i ) é o mínimo múltiplo co-

mum dentre os comprimentos de onda que sobram na expressão entre
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chaves. Comparando as expressões (16), (17) e (18) podemos notar

que na verdade, foram cortadas todas as ordens originalmente pa

res (segundo a nomenclatura o), o que nos mostra que cortar to-

das as ordens Impares ê equivalente, em termos de período da ima

gem, a cortar todas as ordens pares.

Podemos concluir então, que o que importa para a perio-

dicidade da imagem não i per onde começamos a cortar as ordens ,

mas sim de quantas em quantas ordens fazemos o corte. Isto se de

ve ao fato de que a fase de cada ordem é uma grandeza â qual não

se tem acesso, mas sim às diferenças de fase. Portanto, se cor-

tarmos uma ordem sim outra não, teremos um período resultante

l1 = i/2; se cortarmos duas ordens sim uma não teremos £' = t/3,

e assim sucessivamente.

Embora saibamos que o fator de fase que foi colocado em

evidência na expressão (17) não influi na intensidade, é impor-

tante que entendamos fisicamente o que isto significa. Para tal,

observemos as figuras seguintes:

objeto
lf(x)i2

FI6-1H-18O espectro - +- %'

imagemonteparo — — — 2
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lâmina defasodora

IfCx)!1

objeto

FIG-HI-18b espectro

anteparo m e > m o

A figura 18a esqueraatiza a experiência de que temos tratado na

sua forma tradicional, onde F(x') é a transformada de Fourier da

função f (x) que descreve a amplitude luminosa do objeto. Na figu

ra 18b foi incluída uma lâmina defasadora que introduz um fator
iCx

de fase e na luz incidente no objeto, de forma que a amplitu-
—iCx

de luminosa passa a ser f(x)e ao invés de f(x) (trata-se de

uma lâmina equivalente às tradicionais lâminas de quarto de onda,

onde,no entanto,a defasagem é linear com x). A transformada de

Fourier cuja intensidade se observa no espectro da figura 18b se

rá:

F(x')=jdx f(x)eiCx e"ix'x = F(x'-C)

C efeito desta lâmina será portanto o de provocar uma mera trans-

lação no espectro, da mesma forma como se transladaram os coefi-

cientes a na expressão (18) ao se colocar em evidência o fator

i — xe l x. É importante observar que as imagens obtidas cortando-se

as ordens pares ou as Impares serão as mesmas em termos de perlo

do (ou, equivalentemente, freqüência espacial), mas que não te-

rão intensidades idênticas.
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As figuras a seguir são fotografias obtidas na realiza-

ção de algumas das experiências até aqui mencionadas. As foto-

grafias 19-a e 19-b mostram as imagens de dois objetos cujos es-

pectros não foram bloqueados de nenhuma forma. Estas duas foto-

grafias reproduzem portanto, os objetos utilizados. Na figura 20

temos o espectro fornecido pelo objeto correspondente a figura

19-a, espectro este que parece quase idêntico ao fornecido pelo

objeto da figura 19-b, já que ambos são dominados pela presença

das linhas. As figuras 21-a e 21-b são as imagens obtidas, quan-

do permitimos a passagem apenas da ordem zero dos espectros cor-

respondentes. Estas duas figuras mostram a perda da informação

periódica contida no objeto.

Fig-III-19a
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Fig-III-19b

Fig-III-20
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Fig-III-21a

-..;•... Fig-III-21b

É importante notar que os objetos aqui utilizados, corresponden-

tes ãs figuras 19a e b, podem ser considerados, cada um deles ,

como a superposição de dois objetos: um não periódico (que são

as letras) e outro periódico (que são as linhas). Isto significa

que temos também a superposição de dois espectros para cada um



-114-

dos objetos: um espectro continuo, dado pela parte .não periódica,

e um espectro discreto, dado pela parte periódica do objeto. As

imagens obtidas (figuras 21a e b) foram portanto resultantes da

filtragem simultânea destes dois espectros. No entanto, o espec-

tro contínuo é imperceptível diante do espectro discreto, pois

este último aparece como pontos perfeitamente distinguiveis (fi

cura 20). Por isto, guando dizemos que estamos permitindo a pas-

sagem apenas da ordem zero do espectro total de cada objeto ,

estamos na realidade deixando passar a ordem zero do espectro dis

creto, mais toda a parte do espectro contínuo que está próxima

u freqüência zero. Desta forma,conseguimos recuperar as imagens

perdendo apenas as suas altas freqüências o que, como vimos no

capítulo I, implica numa menor definição dos seus contornos bem

como numa perda em intensidade.

Na figura seguinte (22), temos as imagens fornecida,

por um objeto que consistia de 8 fendas, e pelo mesmo objeto quan

do seu espectro está filtrado de forma a permitir a passagem ape

nas de suas ordens ímpares. Colocamos lado a lado as imagens re-

sultantes que mostram claramente o duplicar da freqüência espa-

cial da imagem, mencionado nos 39 e 49 casos.

Fig-III-22
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Para realizarmos esta experiência colocamos no plano focai da

lente pedaços de arame fino, espaçados de forma a cortar exata-

mente as ordens impares,que no caso, eram as que nos interessava

suprimir.

As experiências até aqui mencionadas, referiam-se â uma

filtragem nos espectros de alguns objetos. Vamos agora apresen

tar uma outra experiência por nós realizada, na qual podemos di

zer que "filtramos" o próprio objeto, para verificarmos as alte-

rações resultantes no seu espectro. A figura 23a mostra o objeto

utilizado (antes da "filtragem"), e a figura 23b seu respectivo

espectro.

Fig-III-23a

ampliação do negativo usado como rede
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Fig-III-23b

Como podemos observar, o espectro apresenta um enorme

número de pontos que são as interferências resultantes do grande

número de bolinhas presentes no objeto. No entanto, não consegui-

rr.os ver nesta figura os anéis de difração (que correspondem\ en

voltória mencionada na discussão da 5? propriedade da#transforma-

da de Fourier, isto é, ao efeito "fenda única"). Nossa experiên-

cia consistiu em ir retirando aleatoriamente bolinhas da rede usa

cia como objeto, e observando o espectro resultante. Na figura 24

podemos observar o espectro obtido quando 50% do total de boli-

nhas já havia sido retirado, e compará-lo com o da figura 23b.
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Fig-III-24

Verificamos assim, que ã medida que o número de bolinhas da rede

vai diminuindo, vão se tornando nítidos os anéis de difração. Os

pontos do espectro discreto que permanecem nos mostram o poder

da análise de Fourier em reconhecer periodicidades espaciais ,

ainda que espalhadas aleatoriamente na superfície do objeto.

Se ao invés de retirarmos as bolinhas ao acaso como fi-

zemos, nós as deslocássemos ligeiramente também de forma aleató-

ria, então esta experiência seria equivalente, em física do esta-

do sólido, â amorfização gradativa de um cristal. Se realizásse-

mos uma experiência de difração de raio X neste cristal, notaría-

mos que a figura de interferência devida ao fator de estrutura



-118-

cristalino tenderia a desaparecer â medida em que o material fos

se se tornando um amorfo. Neste limite, a figura dominante seria

a da difração devida ao fator de forma atômico.
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CAPlTüLO IV

FORMAÇÃO DE IMAGENS A LUZ DA ANALISE DE FOURIER

IV. 1 - Algumas considerações matemáticas

IV.1.A - Sistemas lineares .

Uma representação conveniente para um sistema que trans

fere informações é um operador matemático, S{ }, que opere em

funções de entrada produzindo funções de saída:

Um sistema é dito linear se a seguinte propriedade de superposi-

ção for obedecida para todas as funções de entrada f e £, e to-

das as constantes complexas a e b:

S{af (x-^y^+bgíx^y^ } «= a S{f (x^

No nosso caso, onde trabalhamos com um sistema de imagens, as

funções de entrada correspondem ãs amplitudes luminosas no plano

objeto, e as funções de saída correspondem ãs amplitudes lumino-

sas no plano imagem, conjugados através de um sistema ótico.

Os sistemas lineares permitem que, uma vez decomposta

a função objeto em funções elementares, a imagem do objeto seja

expressa como a superposição das respostas do sistema ótico a
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estas funções elementares. Escolheremos uma decomposição da

função objeto baseada na "sifting property" da função 6:

f1(x1,y1) = ,6)6

A equação acima expressa f^ como uma combinação linear de fun-

ções 6 com seus respectivos pesos locais. A função imagem do ob

jeto descrito pela função f^ será então:

f2(x2,y2)

Olhando o número f-, (a,B) nesta última expressão como um simples

fator de peso aplicado ã função elementar ô(x,-o, y-i-B), podemos

usar a propriedade da linearidade para permitir que o operador

Si } atue nas funções elementares individuais; este operador pas

sa então para dentro da integral, dando:
V

£2 ( x2' y2 ) = s dctdB,

Denotando: h(x2/y2; &/ B) = SÍSÍXj^-a, y ^ B ) ) / isto &, represen-

tando por h(x2,y2; a 5) a amplitude dada pelo sistema no ponto

(x2ry2) do espaço-imagem, em resposta a um ponto luminoso (pon

to-objeto) de coordenadas (a,B) do espaço-objeto, teremos:

ff
,; a, B)dadB,
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Esta expressão fundamental, conhecida como integral de superposi^

ção, demonstra o fato de que um sistema linear pode ser totalmen

te caracterizado através de sua resposta a impulsos unitários

Para se especificar completamente a "imagem", deve-se saber em

geral as respostas a impulsos localizados em todos os pontos do

"plano objeto". Para o caso de um sistema ótico linear, este re

sultado tem a seguinte interpretação física: os efeitos de ele

mentos como lentes, obturadores, e outros, podem ser totalmente

descritos especificando-se as roanchas-imagens de fontes pontuais

localizadas em todo o campo do objeto.

IV.l.B - Sistemas lineares invariantes >

Um sistema ótico linear é dito espacialmente invarian-

te se sua resposta a um ponto-objeto, h(x ,y2; a,6), depende ape-

nas das distâncias (x2-ct) e (y2-B) • Neste caso então: * \

h(x2/y2; <*»&) = h(x2-o, y2~B)

Vemos portanto que um sistema ótico é espacialmente invariante se

a imagem de um ponto-objeto muda apenas de lugar, mas não na sua

forma funcional, ã medida que a fonte pontual explora o campo do

objeto.

A imagem do objeto descrito pela função f^ pode, ago-

ra, ser escrita como:

f2(x2,y2) « Jí f1(tt
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que é o produto de convolução da função que descreve o objeto

pela função que descreve a imagem de um ponto-objeto. Fica cla-

ro por esta última equação que se pudermos obter uma expressão para

a imagem de um ponto-objeto, então poderemos utilizá-la para des

crever a imagem do objeto como um todo. Este resultado será uti

lizado na seção IV-3» Ê importante lembrar desde já que as con-

clusões que serão obtidas nesta seção dependem do fato do siste

ma ótico considerado satisfazer ãs propriedades de linearidade

e invariância.

IV.2 - Obtenção da imagem

Para encontrarmos, a partir de resultados por nós jã

obtidos, a imagem do objeto difrator ilustrado na Fig-II-18 do

segundo capitulo, vamos reescrever a equação (42) (também pre-

sente no capítulo II), que nos dá a distribuição de luz num pia

no (x3>y3) qualquer posterior ao plano da lente ilustrada na

figura 11-23:

2 2
4y)

<3,y3) =
ik

2 2

ik

fyÂ Í 1 1 1 } X l X 2 " ^
— l<ç + <ç-ij ;ik—*i

-ik
A2 dx 2dy 2

II-(42)
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U 3(x 3,y 3) será a imagem de U ^ x ^ y ^ ) se for matematicamente se-

melhante a esta distribuição, a menos talvez de um fator de fa-

se. Para tanto, U^íx^y-^) tem que sair da integral sobre x, e

y^ na expressão II-(42). O meio de se conseguir isto é transfor-

mar a integral sobre x 2 y 2 numa função 6. Mas esta integral (en-

tre chaves em (42)) é a transformada de Fourier da expressão

ik

2^ 2x 2 + y 2

entre os espaços recíprocos

V2 Ad,

Portanto, se esta expressão for igual ã unidade teremos a fun-

ção 6 desejada. Para isto, basta que seja satisfeita a condição:

dl d 2 " f

A integral sobre x2, y2 ficará;

x?+y?
ik x

(1)

x3 Y ]
(2)

Podemos escrever a expressão (2) na forma:

T(-l) = 6

í d,

l (3)

Chamando g= = A, que é o fator de aumento do sistema, a expres-
1

são (3) fica:



-124-

K • ?) • K •• ?)
Levando agora (4) em II-(42) teremos:

U3
ÍX3'V3) = "

K e
ik

2 2

14?)
ikhF

. v ik(di+d2)onde K = e x *

(4)

(5)

(6)

Finalmente, a imagem de nosso objeto será dada por:

(7)

desde que seja respeitada a condição de planos conjugados im-

posta pela expressão (1). Nesta situação as intensidades do ob-

jeto e da imagem observadas experimentalmente serão idênticas ,

levando-se em conta a.fator de aumento do sistema.

IV.3 - A imagem do objeto em função da imagem de um ponto-obje-

to numa situação real.

Uma vez que já temos definida a relação (1) que esta-

belece planos conjugados para o objeto e a imagem/ vamos agora
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tomar um caso mais realista, onde a abertura da lente é levada an

consideração. Para tal, definiremos a função P(x2,y2)# que chama

remos função pupila, que descreve a limitação produzida pela len

te no sistema. Vamos então retomar a expressão II-(42), introdu-

zindo Pfx^/V?) © Já impondo a condição dos planos conjugados

ik
Ü3(x3,y3) = K

1 e

jjP(x2/y2) e

2d-

(8)

onde K1 =

i2X2d1d2

Vejamos se agora conseguimos encontrar a imagem de nos

so objeto em função da resposta do sistema a um ponto luminoso ,

isto é, em função da mancha-imagem que o sistema, limitado pela

função P(x2,y2)/ fornece para um ponto-objeto (imagem esta que

chamamos de h na seção IV-1). Para isto, tomaremos a função obje

to como uma delta, isto é, faremos U-̂ (x ,y^) = ôíx^yj). Desta for

ma, a expressão (8) se reescreve como:
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IK

" K' e

Portanto:

h(x3fy3) = K
1 e

^ >

»

(9)

(10)

Uma vez que o termo e 2 modifica apenas a distribuição de

fase da luz, não afetando a intensidade luminosa observada expe-

rimentalmente, podemos absorvi-Io no termo K* obtendo assim;

(11)

A equação (11) é um resultado importante: ela nos diz que, a

menos de fatores de fase, a distribuição de amplitude da imagem

de um ponto é dada pela transformada de Fourier da função pupi-

la P(x2,y2)r isto é, da função que descreve as alterações intro-

duzidas pela passagem da luz através da pupila. A imagem de nos-

so objeto serã então, como vimos na seção IV-1, o produto de con-

volução da função de distribuição da imagan ideal U^Oc^yj) (eq. 7) pela

transformada de Fourier da função pupila do sistema.

Este resultado foi por nós demonstrado, através

experiência ilustrada na figura seguinte:

da
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FIG-EZ-1

feixe paralelo
coerente

objeto

f 2=680».

LENTE I FENDA LENTE 2 PLANO
DE LARGURA D* IMAGEM
VARIÁVEL

Este sistema formado por duas lentes e uma fenda (pupila) ê equi

valente ao sistema que consiste de uma única lente de convergên-

cia •? - -z— + -v— w limitada pela pupila. Como apenas os raios para
1 Xl Z2

xiais podem passar pela fenda, podemos considerar as lentes 1 e

2 ideais e atribuir ã fenda toda a limitação do sistema. O obje-

to utilizado foi o mesmo da experiência que ilustra a 3 a proprie

dade da transformada de Fourier, isto é, dois "pinholes" iguais

separados de uma distância igual no seu diâmetro (400y) - A imagem deste ob

jeto vai depender, naturalmente, da largura da fenda. Enquanto esta largura

for muito grande, podemos considerar que o sistema não está limi

tado, e obteremos como imagem dois "pinholes" perfeitamente defi.

nidos. A medida que vamos fechando a fenda começamos a introdu-

zir uma limitação, que se traduz na resposta do sistema a um

ponto luminoso. Como a imagem é a convoluçao desta resposta com

a imagem ideal, ao variarmos a largura da fenda modificamos também a

distribuição da imagem. As figuras a seguir esquematizam esta si.

tuação:
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FIG-m-2o

objeto funçõo qu«
descreve o objeto

Pupilo

1
T

tronsformodo do
função pupilo

A.

imagem ~ JL I>O O

FI6-nr-2b

o o
d

1
T

imagem —

; i

FIG-I2-2C

O O ^ I 0,5 mm

imagem —
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A figura IV-2c ilustra a situação era que o limite de resolução do

sistema é ultrapassado, não sendo mais possível distinguir a

existência de dois "pinholes". As fotografias que se seguem (re

sultantes da realização desta experiência) têm aumentos iguais e

foram obtidas ampliando-se o negativo do filme exposto diretaiaen

te no plano imagem.

Fig-rIV-3a

Fig-IV-3b
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A possibilidade de ligar intimamente entre si conside-

rações matemáticas sobre a análise de Fourier e experiências de j

difração am ótica física fica claramente comprovada pelas equa-

ções e fotografias aqui apresentadas.
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APÊNDÍCE A

Cálculo da transformada de Fourier inversa

ou

T-l£e-l*XZ<u +V2)-, m [du e-iTrXzu2+i2nxu j d y e - i^zv 2 +i2 W yvb-(.

= A(x)A(y) (2)

A(x) = du e
+Í2nux (3)

A(x) = du e-Í7rXz(u
2-(2x/Xz)u +C2) (4)

onde C = (5)

A(x) - e
iirXx /Xz {, -inXz (u+x/Xz)— ** I au e (6)

Chamemos I = ] dT e
o•[

-iT2

(7)

Para resolvermos I , tomaremos o seguinte contornoi
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Imoginôrio

Real

B = Qdz e
- Z (8)

emQ): z=x; dz = dx (9)

em©: z=R e 1 0 ; dz = iR e 1 0 d9 (10)

em®: z=t e i 7 r / 4 ; dz = dt e i : t / 4 (11)

Então:

= (B = ( dx e x + T / 4 iR e i S do e"z2 + ] d T
)0 )0 1°

^R

- I T ' (12)

Mas quando R -»• • temos que:

Re-z Re-R" (13)

Logo:

í° (14)
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f -ax2

onde usamos o fato de que Jdx e = /ir/al para a real
-z 2 ,

Como e é analítica, B=0 e portanto

d T e i/y (15)

("
J —I

(16)

Voltando a equação (6) vemos que

A(x) = e
i1r X J dT e" i a T (17), onde o = e T = u + — (18)

Xz

Levando (16) em (17) temos finalmente

„ , , in x V X z -iir/4A(x) = e ' . e «= e
ii, x2/Xz e-iif/4

(18)

Como T-l[e"
i 1 l X z ( u + v }J =A(x).A(y) (2), então
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APÊNDICE B

Convoluçao

0 produto de convoluçao de duas funções f(x) e g(x) é

definido como:

I f(o)g(x-o)da = f(x) ® g(x) = [ f(x-o)g(o)do.

A própria convoluçao é também uma função de x; vamos chamá-la

h(x). Suponhamos agora que a função g(x) é dada. Então, para to-

da função f(x) para a qual a integral existe, haverá uma função

h(x); usa-se dizer que h(x) S um "funcional" da função f(x). No-

te que para calcular h(x) precisamos conhecer f(x) dentro de uma

faixa completa de variação de x, ao passo que para calcular o va

lor da função f(x) em x=x,, nõs precisamos conhecer apenas f(x,).

Na figura B-l o produto f (a)g(x-a) apresenta-se hachuriado, e a

ordenada h(x) é igual a área hachuriada.

Em relação a f(x), h(x) é uma função mais suave em deta

lhes, mais espalhada e com uma faixa de variação total menor.

A obtenção de h(x) pode ser facilitada através da seguin

te construção gráfica: plota-se uma das funções que entram no pro

duto de convoluçao de trás para frente, num pedaço de papel que

possa ser movido; em seguida desliza-se este papel ao longo do

eixo das abscissas, como mostra a figura B-2.

Enquanto o papel móvel estiver ã esquerda da posição nos

trada na figura, o produto de g pelo reverso de f é zero. Quando



F I G - B - I

fix)

x-et)

h(x)

1
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FIG-B-2

o papel atinge a posição ilustrada, a integral do produto das

duas funções começa a apresentar valores não nulos. Movendo-se o

papel um pouco mais para a direita, vi-se que a convoluçao será

positiva, crescendo desde zero de forma aproximadamente linear

com o deslocamento. Com o papel ainda mais para a direita, obser

va-se que ocorrerá um máximo depois do qual a convoluçao começa-

rá a tender para zero. As figuras a seguir são exemplos que ilus

tram melhor esta obtenção gráfica do produto de convoluçao.



FIG-B-3
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O produto de convoluçao de duas funções atende â seguinte pro-

priedade, conhecida como teorema de convoluçaot se f (x,y) ê uma

função tal que sua transformada de Fourier é FCx'/y1), e g(x,y)

ê uma função tal que sua transformada de Fourier é G(x',y'), en-

tão a transformada de Fourier do produto de convoluçao f(x,y) ©

g(x,y) é dada por:

fjf(a/p)g(x-a#y-B)dad6

Ou seja, a transformada de Fourier do produto de convoluçao de

duas funções é igual ao produto simples das transformadas de Fou

rier de cada uma das funções que participam da convoluçao.
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APÊNDICE C

Este apêndice contém algumas informações gerais sobre

fotografia e foi escrito apenas com a intenção de facilitar a rea

lizaçâo prática das experiências mencionadas no texto, para fins

didáticos.

C l . Construção de redes de difração

Todos os objetos difratores por nõs utilizados foram

obtidos, da mesma forma, ã excessão dos "pinholes" que precisam ser

feitos.em metal, com o auxílio de brocas especiais muito finas.

i. Utilizamos folhas de plástico transparente e adesivo cha

madas "Letratone" de tamanho padrão 25,5cm x 38cm, e que são uti-

lizadas habitualmente na composição de motivos a serem impressos

em "off set". Estas folhas já têm, gravado em preto, o motivo que

se possa necessitar, isto é, linhas pretas igualmente espaçadas ou

não, ou bolinhas formando redes as mais variadas, ou ainda quadra

dinhos e outras formas geométircas também dispostos de jeito a

constituir redes quadradas, retangulares e outras- Estas folhas

quando colocadas em fundo branco apresentam um contraste suficien

te para que possam ser fotografadas, de forma que o negativo redu

zido assim obtido já é o próprio objeto difrator.

No caso de se desejar fotografar apenas parte da letra-

tone (para se obter, por exemplo, desde uma fenda até uma rede de

fendas), deve-se ter o cuidado de utilizar o filme adequado para

garantir o grau de contraste do negativo resultante.
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C.2. Observações sobre filmes fotográficos

Os filmes em geral são caracterizados pelo seu número de

asas, isto é: quanto maior o número de asas mais rápido é o fil-

me, pois seu grão é maior necessitando portanto de uma menor quan

tidade de fotons para impressionar uma mesma porção de filme. Em-

bora os filmei de asa grande sejam, como dissemos, mais rápidos e

mais sensíveis, eles tem um contraste bem menor. Durante o nosso

trabalho, três filmes foram testados: um filme de 6 asas (kodali-

te), um de 50 asas (Ilford-50 asas) e um de 400 asas (HP-5). O

filme de 6 asas embora apresentasse um contraste fortíssimo, mos

trou ser de difícil revelação (requer um tempo de revelação mui-

to curto: da ordem de 2 minutos); o filme de 400 asas mostrou-se

adequado para fotografar espectros, mas seu contraste nao e sufi-

ciente para a produção de objetos difratores. Jã o filme Ilford-

50 asas mostrou ser um filme versátil, apresentando bons resulta-

dos tanto na obtenção de redes como na reprodução de espectros

Este foi o filme que utilizamos em todo o nosso trabalho, e que

aconselhamos não só por seus bons resultados mas também por ser

vm filme fácil de se trabalhar, adaptável tanto ao claro (redes)

como ao escuro (espectros).
ê

Como última observação gostaríamos de mencionar o fato

de que para as reproduções de espectros deve-se utilizar a máqui-

na fotográfica sem lente, isto é, utilizando o sistema "reflex" e

colocando a máquina no plano focai da lente utilizada na montagem

experimental.

Para qualquer fotografia, quanto mais fechado estiver o
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diafragma da máquina mais tempo de exposição se faz necessário ,

e maior é o contraste da foto resultante.



-140-

BIBLIOGRAFIA

CAPITULO I

f.
v

1) P.M. Ol ive i ra , Revista contato (Fundação Cesgranrio) , n9 14,
pg. 8 (1977).

i

2) R.V. Churchil, "Fourier Series and Boundary Value Problems",

2 a edição, McGraw-Hill (1963).

3) F.W. Byron, Jr. e R.W. Fuller, "Mathematics of Classical and

Quantum Physics", Addison Wesley (1970).

4) P. Dennery e A.'Krzywicki, "Mathematics for Physicists",

Harper e Row (1967).

5) A.B. Porter, Philos. Mag., vol. 11, pg. 154 (1906).

CAPITULO II

1) P.M. Oliveira, Revista Contato (Fundação Cesgranrio), n9 26,

pg. 15 (1979).

2) P.M. Oliveira, Revista Contato (Eundaçao Cesgranrio), n9 27,

pg. 42 (1979).

3) J.W. Goodman, "Introduction to Fourier Optics", McGraw-Hill

(1968).

4) G.B. Parrent, Jr. e B.J. Thompson, "Physical Optics Notebook",

Institute of Optics - Rochester (1969) .



-141-

5) F.G. Smith e J.H. Thomson, "Optics", Manchester Physics Series

(edição preliminar).

CAPITULO III

1) A. Papoulis, "Systems and Transforms with Applications in

Optics", McGraw-Hill (1968).

2) R.N. Bracewell, "The Fourier Transform and its applications",

McGraw-Hill (1965).

3) C.W. Curtis e W.J. Van Sciver, Am. J. Phys., vol 40, pg. 1684

(1972).

4) R.A. Phillips, Am. J. Phys., vol 37, pg. 536 (1969).

CAPÍTULO IV

1) J.W. Goodman, "Introduction to Fourier Optics", McGraw-Hill

(1968).

2) A. Papoulis, "Systems and Transforms with Applications in

Optics", McGraw-Hill (1968).

3) R.N. Bracewell, "The Fourier Transform and its Applications",

McGraw-Hill (1965).



-142-

REFERÊNCIAS

[l] - R.A. Phillips, Am. J. Phys., vol. 37, pg. 536 (1980).

[2] - J.W. Goodman, "Introduction to Fourier Optics", pg. 276,

McGraw-Hill (1968).

j

jj3] - R.N. Brace\fell, "The Fourier Transform and its Applications",

pg. 98, McGraw-Hill (1965).

[A] - H. Kogelnik e T. Li, "Laser Devices and Applications", pg.

172, I.P. Kaminow e A.E. Siegman (1973).


