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Resumo 

 

Um padrão de franjas de moiré dinâmico pode ser produzido através da 
superposição de pelo menos duas redes holográficas senoidais com frequências espaciais 
levemente diferentes, obtidas em tempo real num cristal fotorrefrativo Bi12TiO20.  A 
projeção de um único padrão de moiré dinâmico sobre a superfície de um objeto teste é 
suficiente para reconstruir, computacionalmente, a sua superfície. A superposição de 
dois hologramas digitais com frequências espaciais levemente diferentes, obtidos em 
uma configuração holográfica da transformada de Fourier, gera padrões de moiré 
digitais. Hologramas digitais são registrados por um CCD e a reconstrução das imagens 
é realizada através da implementação numérica da aproximação de Fresnel, uma 
formulação baseada na integral de  Fresnel – Kirchhoff. Padrões de moiré dinâmicos e 
digitais podem ser utilizados para  determinar o perfil de objetos através da perfilometria 
por transformação de Fourier. Nesse método, a informação sobre a forma de um objeto é 
obtida a partir da filtragem numérica do espectro de Fourier do padrão deformado por 
sua superfície. Porém, essa informação é dita estar empacotada num intervalo entre -π  e 
π . Após um apropriado processo de desempacotamento, a superfície desse objeto pode 
ser numericamente reconstruída. O objetivo desta tese é demonstrar que a superposição 
de redes holográficas senoidais dinâmicas e de hologramas digitais produz um padrão de 
franjas de moiré, em um fenômeno semelhante ao que ocorre no batimento óptico, e que 
esses padrões podem ser utilizados em perfilometria, para a determinação do perfil de 
objetos, e em segurança de informação, através do desenvolvimento de códigos 
numéricos seguros.  

Palavras-chave: Moiré, holografia, fotorrefração, perfilometria, transformada de 
Fourier, desempacotamento de fase. 
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Abstract 

 

One dynamic moiré fringe pattern can be generated by the superposition of at 
least two sinusoidal holographic gratings with slightly different spatial frequencies, 
obtained in real time in a photorefractive crystal Bi12TiO20. The projection of a single 
dynamic moiré pattern onto the surface of a test object is enough to computationally 
reconstruct its surface. The superposition of two digital holograms with slightly different 
spatial frequencies, obtained in a Fourier transform holographic setup, generates digital 
holographic moiré patterns. Digital holograms are recorded by a CCD, and the image 
reconstruction is performed by a numerical implementation of the Fresnel 
approximation, which is formulated based on Fresnel – Kirchhoff integral. Dynamic and 
digital moiré patterns can be used to reconstruct object profiles through Fourier 
transform profilometry. In this method, information about object shapes is obtained by a 
numerical filtering of the Fourier spectrum of the deformed pattern. However, this 
information is said to be wrapped in a range between -π and π. After an appropriate 
process of unwrapping, the object surface can be numerically reconstructed. The main 
purpose of this work is to demonstrate that the superposition of dynamic sinusoidal 
holographic gratings and of digital holograms produces moiré fringe patterns, in a 
similar phenomenon to the one that happens in optical beat, and that these patterns can 
be used in profilometry, to reconstruct the object surfaces, and information security, by 
the development of secure numerical codes.  

Keywords: Moiré, holography, photorefraction, profilometry, Fourier transform, 
phase unwrapping. 
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Capítulo 1 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

Neste capitulo, um breve histórico das pesquisas relacionadas aos padrões de 
moiré holográficos, as quais servirão como base para as  propostas desta tese, e um 
resumo da estrutura de organização dos próximos capítulos serão apresentados. 
 

  
 

Padrões de franjas de moiré podem ser obtidos a partir da interação da luz 

difratada por quaisquer estruturas periódicas regulares superpostas e têm sido 

tradicionalmente utilizados em muitas aplicações em metrologia óptica, como testes 

não intrusivos em engenharia mecânica [1, 2], por exemplo. Quando redes periódicas 

são superpostas, suas transmitâncias originais são moduladas por um padrão de moiré 

de frequência mais baixa, num fenômeno análogo ao batimento no comprimento de 

onda na interferometria. Esses padrões são considerados como uma das mais potentes 

ferramentas ópticas nas áreas de pesquisa tecnológica e cientifica, possuindo 

aplicações em diferentes disciplinas, tais como a shearografia [3], a medição de 

propriedades de lasers [4], a microscopia [5], a litografia em microelectrônica [6],  o 

diagnostico óptico ortopédico [7], a óptica oftálmica [8], a odontologia [9], a acústica 

[10], as ciências médicas  [11] e a ciência de materiais [5]. 

O conceito de padrão de franjas de moiré holográfico [12,13] foi desenvolvido 

em interferometria holográfica clássica para medição de componentes de 

deslocamento, e várias técnicas foram propostas para a análise desses padrões [14–

24]. Na holografia digital, padrões de moiré holográficos foram propostos, 

inicialmente,  para  medições simultâneas de deslocamentos de um objeto deformado 
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no plano e fora do plano em interferometria holográfica digital fora do eixo [25]. Esse 

método utiliza um único feixe de referência e múltiplos feixes objeto para registrar 

um holograma. Através do processamento digital dos hologramas antes e depois da 

deformação, franjas de moiré são obtidas, as quais contêm informação acerca das 

múltiplas fases de interferência correspondendo aos diferentes feixes objeto. 

Recentemente,  foi proposto um método para estimar  de forma direta e simultânea 

tensão e  inclinação a partir de um único padrão de moiré  em holografia digital [26]. 

Em 2000, dos Santos et al. [27] demonstrou  que  um tipo de padrão de moiré 

é produzido em tempo real quando redes de fase senoidais dinâmicas são rotacionadas 

e superpostas no volume de cristais que exibem o efeito fotorrefrativo. Essas redes 

são produzidas após a iluminação de uma amostra desse material por um padrão de 

interferência formado por dois feixes de laser colimados. Como resultado dessa 

iluminação, portadores de carga fotoexcitados serão gerados no interior do material, e 

o deslocamento desses portadores, com sua subsequente captura, induzirá um campo 

elétrico de cargas espaciais que, por sua vez, provocará uma modulação espacial do 

índice de refração do cristal graças ao efeito eletro-óptico linear [28,29]. Essa 

característica, além da rápida resposta, boa sensibilidade e alta resolução sob  

iluminação de luz coerente, tornou esses materiais uteis para um grande número  de 

estudos e aplicações em processamento óptico holográfico. Nesse trabalho, os padrões 

de moiré dinâmicos foram descritos e detalhados em termos dos parâmetros do 

material fotorrefrativo e utilizados com sucesso para medir com precisão pequenas 

rotações em sistemas mecânicos. O procedimento proposto representou  uma técnica 

promissora para possíveis aplicações metrológicas nas quais medições em pequenos 

ângulos são uma exigência  necessária.  
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Em 2002, dos Santos [30,31] propôs que duas redes de fase senoidais 

dinâmicas, com frequências espaciais altas ( ︎~1000 linhas/mm︎) e levemente diferentes, 

superpostas experimentalmente produzem padrões de moiré em tempo real.  Esse 

processo foi considerado dinâmico no sentido de que qualquer modificação nos feixes 

altera imediatamente a rede de fase  induzida no volume do material. O procedimento 

holográfico explorou as propriedades fotorrefrativas do  cristal paraelétrico Bi12TiO20  

(BTO), que foi utilizado em uma arquitetura anisotrópica de mistura de duas ondas 

em um mecanismo de registro apenas por difusão. O tipo de padrão gerado exibiu 

uma grande potencialidade para aplicações metrológicas.  

Em 2005, dos Santos et al. [32] discutiu pela primeira vez  a síntese de Fourier 

holográfica no perfil de padrões de moiré dinâmicos.  A principal ideia desse trabalho 

foi demonstrar que franjas de moiré largas e espaçadas aparecem como uma 

consequência da superposição dinâmica de duas, três ou mais redes de fase senoidais 

com frequências levemente diferentes superpostas no volume de um cristal BTO.  

Em 2008, de Oliveira et al. [33] descreveu fisicamente o descasamento de fase 

produzido em  padrões de moiré holográficos dinâmicos seccionados. Nesse trabalho, 

introduziu-se, transversalmente, uma fina placa de vidro transparente, cobrindo 

metade do diâmetro do feixe de referência. Isso fez com que o caminho óptico de 

metade desse feixe fosse aumentado. Assim, o padrão de franjas de moiré obtido 

apresentou dois aspectos distintos em ambas as partes. A metade não obstruída 

apresentou um padrão uniforme, e na outra metade, o padrão correspondente foi 

deslocado, devido ao  descasamento de  fase entre eles. O controle desse 

descasamento se mostrou útil para aplicações metrológicas, tais como análise da 

espessura de filmes finos.  
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Neste trabalho, é proposto um procedimento experimental que explora as 

propriedades holográficas em tempo real da amostra de cristal BTO para produzir  

padrões de franjas de moiré dinâmicos com baixa frequência espacial e a 

possibilidade de sua utilização como um  método de projeção de franjas para 

determinar, com bom grau de precisão, o perfil de pequenos objetos em sistemas 

mecânicos ópticos [34]. Comparadas a alguns métodos clássicos de projeção de 

franjas, as principais vantagens desse procedimento são o melhor contraste das 

franjas, menos ruído de “speckle”, ausência de ruídos provocados por reflexões 

espúrias e, o mais significante, a forma puramente senoidal apresentada por esses 

padrões [31].  Como uma consequência do trabalho com as redes holográficas 

senoidais dinâmicas, foi desenvolvido também um sistema óptico que explora as 

propriedades fotorrefrativas do cristal BTO e pode ser aplicado à segurança da 

informação a partir da geração de códigos numéricos seguros.   

É Proposta também a produção de padrões de moiré em uma implementação 

simples e versátil do arranjo holográfico digital da transformada de Fourier [35-37]. A 

holografia digital [38] é um processo óptico bem conhecido no qual uma imagem é 

reconstruída por meio de algoritmos computacionais específicos. Nesse processo, o 

meio holográfico é um CCD, o mesmo encontrado em câmeras fotográficas digitais. 

Em geral, os conceitos de difração de Huygens–Fresnel [39] são utilizados para a 

reconstrução digital da imagem.  Nessa técnica, tanto a amplitude quanto a fase do 

objeto estão disponíveis digitalmente, o que é uma característica muito importante 

desse procedimento holográfico. O arranjo holográfico implementado permite o 

controle de certos parâmetros, como o ângulo de incidência do feixe de referência e 

da frequência espacial do padrão de moiré resultante.  A superposição de hologramas 
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digitais, com frequências espaciais periódicas e levemente diferentes, gera padrões de 

moiré interferométricos holográficos. 

Todo o processo responsável pela obtenção dos padrões de moiré dinâmicos, 

obtidos por fotorrefração, assim como aquele responsável pela obtenção dos padrões 

de moiré digitais, gerados em uma configuração holográfica da transformada de 

Fourier,  podem ser classificados como técnicas perfilométricas ópticas sem contato 

[40], que utilizam a projeção de um padrão de franjas sobre a superfície de um 

determinado objeto para reconstruir, computacionalmente, a forma da sua superfície 

[41-50]. O objetivo dessas técnicas é extrair informações geométricas do objeto 

utilizando sua imagem. A ideia central é que se um padrão de luz for distorcido por 

uma superfície, essa distorção será registrada como um desvio na fase desse padrão, e 

esse desvio conterá informação acerca da  distância de cada ponto do objeto em 

relação a um plano de referência. Portanto, a partir dos valores da fase do padrão 

deformado, essa superfície pode ser reconstruída.  

Neste trabalho, a obtenção dos valores de fase  foi realizada com auxílio da  

perfilometria por transformação de Fourier [51–55]. Nesse método, onde a projeção 

de apenas um padrão de franjas senoidal é necessária, a fase  pode ser obtida a partir 

de um processo de filtragem numérica do espectro de Fourier do padrão deformado. 

Porém, esses valores  são obtidos através do cálculo de uma função arco tangente  e, 

devido à impossibilidade de distinguir, computacionalmente, se o valor dessa função 

está acrescido ou não de um múltiplo do seu período, os cálculos  retornam valores no 

intervalo entre -π  e π , é o chamado mapa de fases empacotado [56–71]. Por essa 

razão, faz-se necessário um apropriado processo de desempacotamento de fase para 

remoção das descontinuidades existentes. 
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Desempacotar um mapa de fases não é uma tarefa simples. A presença de 

ruídos provenientes do meio físico  e/ou dos instrumentos de medição utilizados para 

capturar a imagem causam enorme dificuldade na criação de um algoritmo definitivo 

que apresente resultados satisfatórios, sem propagação de erros. A variedade de 

formas, configurações e densidades de ruídos que podem ser encontrados em mapas 

de fase obtidos de sistemas físicos reais eleva em muito a complexidade do problema, 

o que tem movimentado um grande esforço em pesquisas para o desenvolvimento de 

inúmeros algoritmos com o objetivo de superar essas dificuldades. 

Na busca por uma solução, nas últimas décadas, diversas abordagens e 

interpretações acerca do problema foram desenvolvidas [72]. Dentre elas, estão as que 

realizam uma análise local, verificando quais pontos do mapa de fases têm potencial 

para interferir no processo [73]. Após identificados, esses pontos são isolados ou 

substituídos, por inferência ou outro método, de forma que a propagação de erros seja  

minimizada. A contribuição desta tese para a solução do problema foca nos aspectos 

teóricos e práticos dos algoritmos de análise local, que ao longo das últimas décadas 

apresentaram significativo avanço na redução do tempo de processamento e na 

qualidade do resultado final, ou seja,  a informação física desejada.  

A perfilometria por projeção de franjas é um procedimento interferométrico 

elegante que experimentou um grande desenvolvimento nas ultimas décadas [74] 

utilizando muitos procedimentos diferentes, dentre eles o interferômetro de Michelson 

[75]. As características físicas do padrão de franjas são determinísticas para a  

efetividade desses métodos. A projeção de franjas de Michelson possui aplicabilidade 

restrita a objetos com área reduzida, devido à variação de intensidade e irregularidade 

do padrão de franjas aproximadamente paralelas obtido quando se inclina um dos 

espelhos do interferômetro. Como uma alternativa para se analisar objetos com áreas 
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maiores, foi proposta a projeção de franjas de Ronchi [51]. Porém, projetar uma rede 

de Ronchi desfocada  ao invés de  uma rede senoidal produz perfis satisfatórios 

apenas para objetos cuja topografia varie suavemente. Padrões de franjas senoidais 

com baixo contraste sintetizados digitalmente [76] têm sido utilizados na 

determinação de perfil por deslocamento de fase, porém os resultados são ruins 

quando objetos com forma mais complexas são analisados. As características físicas e 

os parâmetros experimentais envolvidos nos procedimentos propostos são 

promissores na tentativa de eliminar as principais limitações dos métodos de projeção 

de franjas mencionadas acima. 

Após essa introdução, a tese será apresentada da seguinte forma: no capítulo 2, 

uma visão geral sobre as técnicas que utilizam a projeção de franjas sobre a superfície 

de um objeto para a obtenção da informação de fase, a qual está relacionada à forma 

dessa superfície, como será matematicamente demostrado. A atenção maior do 

capítulo estará voltada para a perfilometria por transformação de Fourier, por se tratar 

de uma ferramenta que estará presente em  todo o desenvolvimento deste trabalho. No 

final do capítulo, e como uma introdução para o capítulo 3, será apresentado o 

problema do empacotamento da fase e a importância de um algoritmo de 

desempacotamento eficiente para a qualidade do resultado final. 

No capítulo 3, os fundamentos da nossa proposta de algoritmo  para o 

desempacotamento de fase serão introduzidos. A importância desse procedimento 

computacional para todo o processo perfilométrico aliada à relevância da construção 

desse algoritmo para o nosso trabalho justificam sua inclusão em um capítulo próprio. 

As bases matemáticas do algoritmo serão introduzidas e incluem o conceito de cargas 

de resíduos como indicativo de problemas na fase empacotada, a independência de 

caminho como condição  para a realização do desempacotamento e o balanceamento 
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de resíduos como forma de atender a essa condição. Uma estratégia alternativa para 

escolha da configuração das conexões para balanceamento de cargas será apresentada, 

e os resultados serão comparados aos obtidos por algoritmos que utilizam estratégias 

diferentes. 

No capítulo 4 será descrito o processo de formação de redes holográficas 

senoidais dinâmicas no volume de um cristal fotorrefrativo BTO. Para isso, uma 

breve introdução ao efeito fotorrefrativo será apresentada, seguida da formulação 

matemática do  modelo de transporte de bandas, utilizado para explicar a formação de 

um campo elétrico de cargas espaciais no volume do cristal, e do efeito eletro-óptico 

linear, responsável pelas mudanças locais do índice de refração provocadas por esse 

campo elétrico no interior do material. Após a geração da rede dinâmica, representada 

pela modulação espacial do índice de refração, será descrita a propagação da luz ao 

longo do cristal, utilizando!algumas adaptações na teoria de onda acoplada [77]. 

O capítulo 5 será dedicado à geração dos padrões de moiré dinâmicos obtidos 

a partir da superposição de duas redes de fase senoidais,  com frequências  espaciais 

altas e levemente diferentes,  no volume do  cristal BTO. Uma breve explicação sobre 

a formação de um padrão de moiré  e a descrição da montagem experimental utilizada 

serão fornecidos. Por fim, os resultados da aplicação dos padrões de moiré dinâmicos 

à perfilometria e à geração de códigos numéricos seguros serão apresentados. 

No capítulo 6, a produção dos padrões de moiré holográficos digitais e sua 

aplicação à perfilometria por transformação de Fourier serão abordadas. Após a 

descrição dos princípios gerais da holografia digital, a atenção será voltada para a 

importância da aproximação de Fresnel  na reconstrução computacional da imagem 

holográfica. Na sequência, os aspectos físicos e matemáticos da holografia digital da 

transformada de Fourier e os detalhes do arranjo experimental utilizado precedem a 
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descrição do processo de geração dos padrões de moiré digitais. Por fim, os resultados  

perfilométricos obtidos com a técnica proposta serão apresentados.  

O capítulo 7 encerrará este trabalho com as conclusões acerca do trabalho 

desenvolvido e as perspectivas em relação a futuros trabalhos baseados na pesquisa 

desenvolvida neste doutorado.  
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Capítulo 2    
 
 

    

PERFILOMETRIA POR 
TRANSFORMAÇÃO DE FOURIER 

!

 
 
Neste capítulo serão apresentadas as bases da perfilometria por transformação 

de Fourier. A técnica tem início com a projeção de um padrão de franjas sobre a 
superfície de um objeto. A transformada de Fourier desse padrão é obtida, processada 
e, logo após, um mapa de fases empacotado é gerado. Após esse mapa ser submetido a 
um processo de desempacotamento de fase, o perfil do objeto pode ser obtido, 
fornecendo distinção entre elevação e depressão  na superfície do  mesmo. 
 
 
 

2.1 – Introdução   
 
 
 
O principal objetivo das técnicas perfilométricas, mecânicas ou ópticas, é a 

determinação das coordenadas cartesianas de um conjunto de pontos  que representam 

a superfície de um objeto tridimensional e a formulação de um modelo matemático 

baseado nesses pontos com vistas a reconstruir, computacionalmente, essa superfície.  

Conforme ilustra a Fig. 2.1 (a), as técnicas utilizadas para a determinação do 

perfil tridimensional de objetos são tradicionalmente categorizadas em técnicas com 

contato e técnicas sem contato. As técnicas perfilométricas  com contato têm sido 

utilizadas  há bastante  tempo em engenharia reversa e inspeções industriais. Os 

principais problemas dessas técnicas são a lenta performance,  o alto custo do 

equipamento utilizado e o      fato de que, em muitas  aplicações, tocar o objeto  não  é  

desejável  ou  não  é  factível.  
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!

       (a) 

!
          (b) 

Fig. 2.1:  (a) Classificação das técnicas perfilométricas; (b) Classificação das 
técnicas perfilométricas ópticas.!Fonte: CURLESS, 2001. 
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Para enfrentar esses problemas, foram desenvolvidas as técnicas perfilométricas 

sem contato, dentre as quais se destacam as técnicas ópticas [40], que se preocupam 

em  extrair informações geométricas utilizando a imagem do objeto mensurado e 

podem ser classificadas como ativas ou passivas, conforme ilustra a Fig. 2.1(b) Na 

abordagem passiva, a cena é imageada por câmeras a partir de dois ou mais pontos de 

visão, e correspondências entre as imagens são encontradas. Porém, a reconstrução da 

imagem é bastante limitada quando superfícies densas são analisadas devido à 

dificuldade em se encontrar essas correspondências. Os métodos ativos, por sua vez, 

podem ser classificados em duas categorias tendo em vista o seu princípio físico 

básico. Na primeira categoria, baseada em atraso temporal, a velocidade da luz ou a 

coerência do laser é utilizada para medir o perfil tridimensional de objetos. Na segunda 

categoria estão as técnicas que se baseiam em triangulação. Nelas, uma das câmeras é 

substituída por um dispositivo que projeta um padrão de luz estruturado, geralmente 

franjas paralelas, sobre o objeto investigado a fim de reconstruir, computacionalmente,  

a forma da sua superfície [41-50], conforme o exemplo ilustrativo da Fig. 2.2.    

A ideia  dos métodos de luz estruturada é que se um padrão for projetado sobre 

um objeto (Fig.2.2 (a) e (b)), as franjas observadas serão distorcidas por sua superfície, 

e essa distorção, registrada como um desvio na fase do padrão, conterá informação 

acerca da  altura de cada ponto da superfície do objeto em relação a um plano de 

referência. A decodificação da informação ocorre quando a imagem do padrão 

deformado é submetida a um processo de análise para determinação da sua distribuição 

de fases ou mapa de fases. Pode-se facilmente demonstrar  que a partir desse mapa de 

fases pode-se reconstruir a superfície do objeto, conforme ilustra a Fig. 2.2 (c). Ou 

seja, existe uma relação entre o valor da fase do padrão deformado em um determinado 

ponto da superfície e a altura desse ponto em relação a um plano de referência.  
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Fig. 2.2: (a)  Imagem  de uma semiesfera sem o padrão de franjas; (b)  Imagem  
do padrão de franjas deformado após sua projeção sobre a semiesfera; (c) Perfil 

tridimensional reconstruído. 

 

 

!! ! !!!!!!!!!(a)                                (b) 

    (c) 
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Para demonstrar isso, deve-se levar em consideração que a representação 

matemática da imagem de um padrão de franjas deformado por uma superfície  (Fig. 

2.2 b) pode ser expressa na forma 

    

      g(x, y) = a(x, y)+ b(x, y)cos 2π f0x +φ(x, y)( ) ,             (2.1) 

 

onde as variações de irradiância não desejadas a(x, y)  e 

€ 

b(x, y) representam, 

respectivamente, a intensidade de fundo e a amplitude de modulação das franjas, f0  é a 

frequência  do padrão e 

€ 

φ(x, y) é a fase que caracteriza a deformação das franjas. 

A  Fig. 2.3 exibe a geometria óptica para a projeção de franjas na superfície de 

um objeto tridimensional. A intensidade do padrão luminoso  no ponto 

€ 

C (x =OC)  

localizado no plano de referência fictício R  é dada por 

!

          gC (x, y) = a(x, y)+ b(x, y)cos 2π f0OC( ) .                                 (2.2) 

 

A intensidade observada no ponto 

€ 

D na superfície do objeto é a mesma que seria  

observada no ponto 

€ 

A

€ 

(x = OA)  em 

€ 

R se o objeto não estivesse presente, modificada 

pela refletividade 

€ 

r(x, y)  do objeto, ou seja, 

 

               gD (x, y) = r(x, y) a(x, y)+ b(x, y)cos 2π f0OA( )( ) ,                       (2.3) 

 

e a diferença de fase entre os pontos 

€ 

C e 

€ 

D, observada no  detector , possui a forma 
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Fig. 2.3:  Geometria óptica para a projeção de franjas em um objeto. Na figura, 
L0 é a distância entre o objeto e a entrada do detector e d  é a distância entre a 

saída do projetor e a entrada do detector. 
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                                    φCD = 2π f0 (OC −OA) = 2π f0AC.                                           (2.4) 

 

A relação entre AC  e h(x, y)  pode ser obtida primeiramente escrevendo-se AC   como  

!

                                                       AC = AB+BC .                                   (2.5) 

  

 Como pode ser observado na Fig. 2.3, são válidas as relações  

 

                                                        
AB = h(x, y)tanθ1

BC = h(x, y)tanθ2

!
"
#

$#
, !!                           (2.6) 

 

onde  e  representam as respectivas direções de iluminação e observação. 

Combinando a Eq. 2.5 com a Eq. 2.6, chega-se ao resultado  

 

               AC = h(x, y)(tanθ1+ tanθ2 ) .                     (2.7) 

 

Utilizando o resultado obtido na Eq. 2.4, a Eq. 2.7 pode ser escrita de forma a fornecer 

a relação desejada entre a fase do padrão deformado e a altura do objeto, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

h(x, y) = 1
2π f0 (tanθ1 + tanθ2 )

φCD (x, y)

                   = kφCD (x, y)
,                         (2.8) 

 
onde o valor de k  será determinado através de um processo de calibração adequado 

[78-85]. Portanto, o problema de determinar a distribuição de alturas de um objeto se 

€ 

θ1

€ 

θ2
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reduz a encontrar a distribuição de fases do padrão projetado sobre sua superfície. 

 O método foi proposto pela primeira vez por Rowe e Welford [86] em 1967, e 

desde então várias aplicações têm sido desenvolvidas. Na área biomédica, pode-se citar 

as aplicações em odontologia [87], no monitoramento de deformações da parede 

vascular [88], em radioterapia [89, 90], na detecção e monitoramento de escolioses 

[91], na   inspeção de lesões [92,93] e em cosmetologia [94,95]. Nas áreas cientifica e 

industrial, destacam-se as análises de vibrações [96,97], deformações [98,99], corrosão 

[100,101] e rugosidade [102,102]; a refratometria [104], a engenharia reversa [105-

107] e a visualização de fluxo de calor [108]. Além destas, destacam-se ainda as 

aplicações cinemáticas tais como medidas de forma e posição de objetos em 

movimento [109,110], aplicações em identificação biométrica em sistemas de 

reconhecimento de face [111,112], em herança cultural e preservação [113-115], etc. 

A perfilometria por projeção de franjas possui as vantagens do não contato, boa 

resolução, sensibilidade, relativa resistência a ruídos de fundo, alta densidade de 

informação – ou seja, uma medida para cada pixel da imagem capturada – rapidez, 

fornecimento da informação completa do campo luminoso proveniente do objeto 

medido, alto grau de automação e alta precisão [116,117], e tornou-se uma das áreas de 

pesquisa mais ativas da metrologia óptica. Dentre as várias técnicas baseadas em 

projeção de franjas, pode-se citar a técnica de moiré  [118-121], a perfilometria de 

medição de fase [122-125], a perfilometria de medição de modulação [126-128], a 

detecção espacial de fase [129-131] e a projeção de franjas codificada por cores [132-

137]. Porém, as duas principais técnicas são o deslocamento de fase e a perfilometria 

por transformação de Fourier [51–55]. Os métodos de deslocamento de fase são 

implementados devido à sua alta resolução [138,139], porém necessitam da projeção 

de, no mínimo, três padrões de franjas e são inadequadas para medir a forma de objetos 
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dinâmicos. A perfilometria por transformação de Fourier, detalhada na próxima seção, 

está no rol das chamadas de técnicas de um tiro. Mais simples de ser implementada, é 

adequada a medidas dinâmicas e em tempo real pois utiliza uma única imagem do 

padrão deformado para recuperar a informação sobre a superfície do objeto.  

 
 
 
2.2 – Perfilometria por transformação de Fourier 
 
 

 
A técnica perfilométrica que utiliza a transformada de Fourier foi proposta por 

Takeda et. al. em 1982 [52], visando alcançar discriminação entre elevação e depressão 

na superfície de  um objeto com melhor precisão e sensibilidade, o que não era 

possível com as técnicas de geração de franjas de contorno. Outra vantagem é não 

utilizar componentes em movimento como as técnicas de escaneamento por franjas.  

Nas técnicas por projeção de franjas, a informação da altura do objeto é 

codificada em um padrão de franjas, geralmente senoidal, deformado pela superfície do 

objeto. Quando a imagem desse padrão deformado é adquirida por uma câmera digital, 

a localização dos pixels fornece suas dimensões laterais e a fase do padrão de franjas 

para cada pixel contém  informação sobre a altura desse ponto em relação a um plano 

de referência. Na perfilometria por transformação de Fourier, o valor da fase  pode ser 

obtido a partir de um processo com três passos.  

 Primeiramente, a transformada de Fourier  do padrão deformado é calculada e 

seu espectro é obtido. Para isso, a Eq. 2.1 pode ser reescrita na forma exponencial 

 

                   g(x, y) = a(x, y)+ c(x, y)exp(2πif0x)+ c∗ (x, y)exp(−2πif0x) ,               (2.9) 

 
onde  
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€ 

c(x, y) =
1
2

b(x, y)exp(iφ(x,y))            (2.10) 

 

e 

€ 

c ∗(x,y)  é o seu conjugado complexo. Para se chegar à Eq. 2.9 foi usada a conhecida 

relação 

€ 

cos(θ) =
1
2

[exp(iθ) + exp(−iθ )]. A transformada de Fourier da Eq. 2.9 em 

relação a x, com a variável

€ 

y  sendo tratada como um parâmetro fixo, é dada por 

 

      G( f , y) = A( f , y)+C( f − f0, y)+C *( f − f0, y) ,                       (2.11) 

 

onde foi utilizada a propriedade de translação na frequência da transformada de Fourier  

 

     ℑ f (x)exp(if0x){ }= F( f − f0 ) .                                  (2.12) 

 

Na Eq. 2.11, as letras capitais denotam o espectro de Fourier e f  é a frequência 

espacial  na direção x . Reescrever o padrão deformado na forma da  Eq. 2.9  torna 

evidente que seu espectro possui duas componentes deslocadas pela frequência 

portadora f0 , conforme o exemplo da  Fig. 2.4. Transladando-se uma das componentes 

de frequência fundamental, C( f − f0, y)  ou o seu conjugado, para o origem do eixo das 

frequências, eliminado todas as demais componentes, pode-se obter C( f , y) .  

O segundo passo do processo é justamente filtrar o espectro de Fourier  das 

franjas deformadas para remoção de todos os componentes da frequência espacial 

exceto o componente de frequência fundamental. Após a filtragem, a componente 

remanescente é transladada para a origem do eixo das frequências. Nesse estágio, a 

frequência  portadora  f0 , a variação de fundo a(x, y) , além de ruídos produzidos por 

diversos fatores serão eliminados, o que constitui uma vantagem adicional da técnica.   
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Fig. 2.4: Espectro de Fourier de um padrão de franjas deformado e uma única 
componente selecionada e transladada para a origem: (a) perfil unidimensional; 

(b) espectro bidimensional 
!

       (a) 

             (b) 
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Com a componente de frequência fundamental centralizada, 

€ 

C( f ,y) ! passa por uma 

transformação de Fourier inversa, e o termo c(x, y)  é extraído. Esse termo, conforme é 

definido pela Eq. 2.10,  contém  informação sobre a fase do padrão deformado e, 

consequentemente, da distribuição de alturas do objeto mesurado. Essa informação 

pode ser obtida através da relação  

 

             φ(x, y) = arcotangente
Im c(x, y)!" #$
Re c(x, y)!" #$

%

&

'
'

(

)

*
*.                                   (2.13)!

!

A distribuição de fases obtida dessa maneira é computacionalmente calculada a partir 

de uma função arcotangente  e, devido à impossibilidade de distinguir se o valor desta 

função está acrescido ou não de um múltiplo de 

€ 

2π , todos os seus valores ficam 

confinados no intervalo entre −π  e π , ou seja, possuem descontinuidades (saltos de 

fase) de módulo igual a 

€ 

2π , é o chamado mapa de fases empacotado [56–73]. Por essa 

razão, faz-se necessário um apropriado processo de desempacotamento de fase, que 

consiste em adicionar ou subtrair  uma fase de ajuste φA (x, y) ! à fase empacotada 

φE (x, y) !a fim de convertê-la em uma distribuição de fases contínua  

 

φC (x, y) = φE (x, y)+φA (x, y). !                            (2.14)!

!

O desempacotamento de fase, terceiro passo do processo, desempenha um papel 

crucial nas técnicas que utilizam projeção de franjas. !A Fig. 2.5 exibe um exemplo de  

um processo de  desempacotamento  de fase. Na Fig. 2.5(a) é mostrado um exemplo de 

mapa de fases empacotado, e na Fig. 2.5(b) está o resultado de seu desempacotamento.!
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Fig. 2.5:  Exemplo de um processo de desempacotamento de fase. Em (a), um 
mapa de fases empacotado e a seção transversal indicada  pela linha tracejada; 

em (b) está o mapa de fases após ser desempacotado e a seção transversal 
indicada pela linha tracejada evidenciando a correção das descontinuidades.!

 

 

 

  

 !

(a) 

(b) 
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 Quando os mapas de fase sob investigação não possuem ruídos ou quaisquer 

outras fatores que causam propagação de erros, as descontinuidades podem ser 

facilmente corrigidas através da adição ou da subtração  do valor 2π , conforme o salto 

de fase vai de  −π  a π ! ou  vice versa, conforme ilustra a Fig. 2.5 (a). Em um mapa de 

fases bem comportado, ou seja, livre de regiões com potencial para a propagação de 

erros, a fase de ajuste  pode ser obtida a partir de uma estratégia relativamente simples.  

 A imagem do mapa empacotado é um conjunto de N ×M !pontos (pixels), cuja 

diferença entre o 

€ 

i − ésimo  ponto e o seu precedente, mantido y fixo, pode ser dada por!

!

     ΔφD (xi, y) = φD (xi, y)−φD (xi−1, y) ,            (2.15)  

 

com i =1,  2,  ...,  N −1.  Como a variação da fase é lenta quando comparada ao intervalo 

de amostragem, o módulo da diferença de fase  ΔφD (xi, y)  é muito menor do que 

€ 

2π   

para  pontos localizados em regiões livres de saltos de fase. Nos pontos onde a 

descontinuidade acontece, esse valor torna-se aproximadamente 2π . Portanto, 

configurando-se um critério apropriado para a diferença de fase absoluta, pode-se  

especificar  todos  os pontos localizados nas fronteiras de um salto de fase  e a direção 

de cada salto, definida pelo sinal de ΔφD (xi, y) . O próximo passo é a determinação da 

fase de ajuste φA (x, y)  para cada ponto da imagem, configurando-se inicialmente

φA
x (x1, y) = 0 , onde o índice superior 

€ 

x  denota que a fase de ajuste irá corrigir 

descontinuidades na direção 

€ 

x  ao longo de uma linha sobre a qual 

€ 

y  se mantém 

constante, o mesmo pode ser feito para o índice  y.!Então, configura-se  

              φA
x (xi, y)= φA

x (x1, y), ! ! ! ! !! !!!!!!!!!!!(2.16)!
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para i = 2,  3, 4, ... . Procedendo desta maneira até que o primeiro salto de fase seja 

detectado no 

€ 

k − ésimo  ponto. Nesse ponto, a fase de ajuste será dada por!

 

      
φA

x (xi=k,...,N , y)= φA
x (xi=k,...,N, y)− 2π,     se ΔφD > 0

φA
x (xi=k,...,N, y)= φA

x (xi=k,...,N, y)+ 2π,     se ΔφD < 0

#

$
%

&
%

!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2.17)!

 

Novamente, inicia-se o processo fazendo 

€ 

φa
x (xi,y) = φa

x (xk,y) até que o próximo salto 

de fase ocorra. O procedimento é repetido até que todos os saltos sejam detectados e a 

fase de ajuste na direção x seja determinada. A operação de continuidade na direção 

€ 

y  

pode ser feita da mesma forma que a descrita para a direção 

€ 

x . A fase de ajuste, que 

será somada à fase empacotada para a obtenção da fase contínua, será dada então por 

 

            φA (x, y) = φA
x (x, y)+φA

y (x, y), !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        (2.18)!

 

 Na prática, esse procedimento não é trivial. Em medições reais, especialmente 

em superfícies complexas, a presença de sombras locais,  refletividades não uniformes 

na superfície do objeto, descontinuidades nas franjas e ruídos diversos fazem com que 

a tarefa de desempacotar a fase se torne muito difícil, além de dependente da trajetória. 

A Fig. 2.6 mostra um exemplo da determinação do perfil de um semicilindro, cuja 

imagem capturada sofreu a influência dos fatores citados acima. Neste caso, a 

abordagem para se obter a fase de ajuste mencionada anteriormente não é adequada. 
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Fig. 2.6: (a) Padrão de franjas de Michelson projetado sobre a superfície de um 
semicilindro; (b) Mapa de fases empacotado; (c) Mapa de fases contínuo obtido 
após uma estratégia de desempacotamento simples; (d) Mapa de fases contínuo 

obtido com o software JMPhase Pro. 

       (a)        (b) 

       (c)        (d) 
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Neste exemplo, um padrão de franjas, obtido em um experimento com um 

interferômetro de Michelson (ver Apêndice A), é projetado sobre a superfície do 

semicilindro – Fig. 2.6(a).  Utilizando a técnica de perfilometria por transformação de 

Fourier, o mapa de fases empacotado da Fig. 2.6(b) é obtido. A Fig. 2.6(c) exibe o 

resultado do desempacotamento de fase do mapa empacotado realizado por um 

algoritmo simples, que apenas procura por descontinuidades e, quando as encontra,  

soma um valor de ajuste ao mapa para transformá-lo em uma  distribuição contínua. 

Como pode ser observado, essa estratégia não é adequada pois a presença de regiões 

corrompidas por fatores advindos do processo experimental não garante um correto 

desempacotamento da fase. Uma vez que esses fatores se transformam em fontes de 

propagação de erro no mapa de fases, a análise completa do objeto é comprometida. 

Existe grande interesse no desenvolvimento de soluções para superar as 

dificuldades mencionadas no parágrafo anterior, e inúmeros algoritmos de 

desempacotamento de fase têm sido propostos na literatura [140–145]. Como uma 

contribuição para a solução desse problema, foi desenvolvido neste trabalho de 

doutorado o software JMPhase Pro, registrado junto ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial – INPI – sob o número!BR 51 2015 00058 2. O resultado do 

desempacotamento do mapa de fases da Fig. 2.6 (b) realizado pelo nosso algoritmo  é 

exibido na Fig. 2.6(d). Uma rápida análise evidencia que as regiões propagadoras de 

erro estão localizadas principalmente em regiões onde há a interseção entre o plano e a 

superfície do objeto. Nestes locais, existem descontinuidades nas franjas e a presença 

de sombras, fatores que, juntamente com mudanças bruscas na superfície do objeto, 

impõem limitações às técnicas de projeção de franjas, e essas limitações devem ser 

superadas pela estratégia de desempacotamento de fase, a qual se torna um elemento 

essencial para o sucesso do procedimento. 
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Após a utilização do algoritmo de desempacotamento, a distribuição de  fases é 

obtida em seu intervalo natural e seus valores devem ser convertidos nos valores das 

alturas do objeto através de algum sistema de calibração adequado. Esse sistema  

facilita a conversão das coordenadas da imagem para as coordenadas reais, ou seja,  

para os valores absolutos da distribuição de alturas. A fig. 2.7 mostra a perspectiva 

tridimensional do  perfil calibrado do semicilindro reconstruído pelo JMPhase Pro. 

Como já foi mencionado, as regiões críticas foram isoladas e nenhuma propagação de 

erro comprometeu a reconstrução da superfície do objeto. 

Como um exemplo de aplicação a ser realizada a partir da reconstrução e 

calibração da superfície do semicilindro, foi proposta a medição do valor médio de seu 

raio. Para isso, tendo-se em mente que a imagem do perfil é  composta por 1024 linhas 

e 1024 colunas, foi calculada a média dos elementos de cada coluna da imagem para a 

obtenção do perfil médio exibido na Fig. 2.8. O semicilindro metálico foi fabricado 

com um raio de 1,90 mm , e o raio médio calculado foi aproximadamente 

1,90 ±0.01mm . Esse valor pode ser considerado um bom resultado, considerando que 

não foi utilizado qualquer processo de filtragem para redução de ruído ou algoritmo 

para melhorar a qualidade do resultado final. 

Neste trabalho de tese, utilizou-se a perfilometria por transformação de Fourier 

como ferramenta para todas as aplicações onde fez-se necessária a reconstrução 

numérica de superfícies.  A razão para a escolha dessa técnica, como já  mencionado, 

se deve ao fato de que o registro de apenas uma imagem é de fundamental importância 

para a fluidez de muitos procedimentos experimentais, tais como as aplicações dos 

padrões de franjas de moiré holográficos dinâmicos e digitais, desenvolvidos neste 

doutorado e que serão apresentados em capítulos posteriores.  
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Fig. 2.7:  Perspectiva tridimensional calibrada do mapa de fases da Fig. 2.6(d). 

 

Fig. 2.8: Perfil médio do semicilindro da Fig. 2.7 
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Neste capítulo abordou-se o principal objetivo das técnicas perfilométricas, que 

é a reconstrução da superfície de um determinado objeto a partir de um modelo 

matemático baseado nas coordenadas de um conjunto de pontos que representam esta 

superfície. Dentre as técnicas perfilométricas que não necessitam de contato com o 

objeto mensurado, destacam-se as técnicas ópticas, as quais se preocupam em  extrair 

informações geométricas utilizando sua imagem. Uma atenção especial foi dada às 

técnicas ópticas ativas baseadas em triangulação, mais especificamente àquelas que 

projetam um padrão de luz estruturado sobre o objeto, com destaque para a 

perfilometria por transformação de Fourier que, por utilizar apenas uma imagem do 

padrão deformado, é mais simples de ser implementada e adequada a medidas 

dinâmicas e em tempo real. Essa  técnica visa alcançar discriminação entre elevação e 

depressão na superfície de  um objeto, a partir do mapa de fases do padrão deformado 

pelo mesmo, com alta precisão e sensibilidade. Porém, os valores desse mapa de fases 

estão confinados ao intervalo entre −π  e π , sendo necessário um  processo de 

desempacotamento de fase, fundamental para corrigir as limitações da técnica. Por fim, 

exibiu-se um exemplo do processo realizado pelo software JMPhase Pro, uma das 

contribuições deste trabalho de doutorado à área da óptica computacional, e cujas bases 

matemáticas e algorítmicas serão o objeto de estudo do próximo capítulo. A 

importância desse procedimento computacional para todo o processo perfilométrico 

aliada à relevância da construção desse algoritmo para o nosso trabalho justificam sua 

inclusão em um capítulo próprio. 
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Capítulo 3  

 
 

PROPOSTA DE UM ALGORITMO PARA 
DESEMPACOTAMENTO DE FASE POR 

BALANCEAMENTO DE RESÍDUOS 

 
 
 

Neste capítulo será apresentada a base teórica para uma proposta de 
desempacotamento de fase por balanceamento de resíduos que utiliza a geração de 
mapas empacotados com os saltos de fase deslocados, com vistas a minimizar os 
caminhos de conexão entre os resíduos. Também serão descritos em detalhes todos 
passos envolvidos no processamento do algoritmo, com um exemplo de sua aplicação. 
 
 
 

O capítulo anterior dedicou-se às técnicas perfilométricas ópticas que utilizam 

projeções de padrões de luz estruturados sobre um objeto visando reconstruir 

numericamente a forma da sua superfície. A perfilometria por transformação de Fourier, 

cujo objetivo principal é a  obtenção da distribuição de fases de um padrão deformado 

por um objeto, teve um destaque especial. Porém, essa distribuição de fases é obtida por 

meio de uma função arcotangente e, portanto, seus valores ficam confinados no 

intervalo entre −π  e π ,! sendo necessário o desenvolvimento de técnicas para o 

desempacotamento da fase obtida. 

 
 

 

3.1– O Desempacotamento de fase bidimensional  
 
 
 
Um mapa de fasesϕ(x, y) empacotado!no intervalo (-π, π] pode ser definido como 

o produto da atuação de um operador de empacotamento W ! sobre um mapa de fases 

ψ(x, y) !que contém a informação dos valores verdadeiros, ou seja, sem saltos de fase:!
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ϕ(x, y) =W ψ(x, y)!" #$=ψ(x, y)− 2πk(x, y). ! (3.1) 
 

O processo de desempacotamento de um mapa de fases procura estimar  valores para 

k(x, y) , que é uma função inteira que faz com que −π <ϕ(x, y) ≤ π , de modo a se obter 

a fase ψ(x, y) , objeto de interesse físico em inúmeras aplicações.!

Um exemplo unidimensional é exibido na Fig. 3.1. Para o presente caso não é 

difícil estimar o valor da função k(n) !e obter o valor da fase ψ(n) , uma vez que basta 

identificar regiões com descontinuidades e somá-las a uma fase de ajuste. Na Fig. 3.1 (b) 

é possível observar a fase de ajuste, uma função degrau cujos saltos são múltiplos de 2π. 

Na Fig. 3.1 (c) e (d) pode-se observar que a fase empacotada ao ser somada à fase de 

ajuste, recupera seu valor verdadeiro.  !

A função de ajuste ϕa (n)  deve ser estimada de maneira que, ao ser somada à 

fase empacotada ϕ(n) , forneça a fase sem descontinuidades, conforme as relações  

 

  

 

 

Esse procedimento, quando realizado sobre funções bem comportadas, é suficiente para 

a obtenção dos valores verdadeiros da fase. O problema surge quando imagens obtidas 

experimentalmente são analisadas. Nessas imagens pode haver variações na refletância, 

descontinuidades nas superfícies, iluminação disforme e falseamento devido à baixa taxa 

amostragem na conversão do sinal analógico para o digital [146], além de limitações 

técnicas dos instrumentos de medição, que podem comprometer o processo deturpando a 

informação original. Esses fatores podem gerar uma falha global no desempacotamento. 

 

 
ϕa (n) = 2πk(n);
ϕ(n)+ϕa (n) =ψ(n)− 2πk(n)+ 2πk(n);
ϕ(n)+ϕa (n) =ψ(n).

!
 
 

(3.2) 
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Fig. 3.1:  (a) Gráfico da fase empacotada de uma amostra com N pontos; (b) Fase 
de ajuste a ser somada à fase empacotada; (c) Gráfico comparativo entre a fase de 

ajuste e a fase empacotada. A soma das duas funções produz a função de fase 
verdadeira;  (d) Gráfico comparativo entre a fase verdadeira e a fase empacotada.  

 

 

 

 

 

!!! !!!!!!!!!!(a)! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!(b)! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(c)! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!(d)!
! ! !

! !

! !
!
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Para ilustrar o impacto desses fatores, foi adicionado um ruído gaussiano à fase 

empacotada da Fig. 3.1 (a). Conforme mostra a Fig. 3.2, é perceptível a diferença nos 

resultados obtidos com e sem ruído. A presença de ruído gerou falsas descontinuidades e 

alterou as já existentes, afetando significativamente o resultado  do desempacotamento.  

O problema apresentado pode ser matematizado de forma mais rigorosa através 

da  condição de Itoh [147],  que garante que o desempacotamento resultará em valores 

corretos apenas se o módulo do operador diferença de fase, Δx(n) = x(n)− x(n−1) ,!entre 

pixels vizinhos for menor ou igual a π, ou seja, !

 

−π < Δψ(n) ≤ π . !                    (3.3) 
!

Partindo dessa premissa, a atuação desse operador sobre um mapa empacotado produz!

 

Δϕ(n) = Δ W ψ(n){ }"
#

$
%= Δψ(n)− 2πΔk1(n). ! (3.4) 

 

Uma  nova atuação do operador W !sobre Δϕ(n) !produz   

!

W Δϕ(n){ }=W Δ W ψ(n){ }"
#

$
%{ }= Δ W ψ(n){ }"

#
$
%− 2πk2 (n) =

= Δψ(n)− 2π Δk1(n)− k2 (n)"# $%

! (3.5) 

 

Porém, como o operador  W ! retorna apenas valores no intervalo (−!,!], a 

condição de Itoh implica que o segundo termo na Eq. (3.5) deve ser nulo, de forma que  

W Δ W ψ(n){ }"
#

$
%{ }=W Δϕ(n){ }= Δψ(n). ! (3.6) 
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Fig. 3.2:  (a) Função empacotada com ruído e sem ruído; (b) Fase de ajuste para a 
fase empacotada sem a presença de ruído e com a presença de ruído; (c) Fase 

desempacotada com e sem ruído. 
 

 

 

! !!!!!!!!!!!!!
!! ! !

! !!!!!!!!!!!!!(a)! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!(b)!

! ! ! !!!!!!!(c)!! ! !!!!!!!!
! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!
!
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Ao se calcular a soma da diferença de fase  sobre m termos de um mapa, obtém-se 

 

Δψ(n)
n=1

m

∑ =ψ(1)−ψ(0)+ ...+ψ(m)−ψ(m−1) =ψ(m)−ψ(0) !  

ou (3.7) 

ψ(m) =ψ(0)+ Δψ(n)
n=1

m

∑ =ψ(0)+ W Δϕ (n){ }
n=1

m

∑ . !  

 

 A Eq. (3.7) pode ser estendida para N dimensões, inclusive em espaços contínuos. 

Assumindo que o gradiente de fase seja conhecido junto com a fase ! em algum ponto

r0 , !a fase verdadeira em outro ponto r !pode ser obtida através da relação 

ψ(r) =ψ(r0 )+ ∇ψ(r)•dr
C∫ , !                 (3.8) 

!

onde C é qualquer caminho que conecte os pontos r  e r0 !em um espaço N-dimensional.!

Este é o método de Itoh: o valor verdadeiro da fase em qualquer ponto pode ser 

obtido pela soma dos valores empacotados da fase empacotada ou do gradiente de fase 

verdadeiro ao longo de um caminho, desde que conhecido o seu valor para um ponto !!.  

 
 
 

3.2 – Algoritmos de balanceamento de resíduos 
 
 
 
Huntley [148], baseado em Goldstein [149], descreve um método que utiliza 

barreiras (branch-cuts) que delimitam regiões que não podem ser cruzadas durante o 

desempacotamento a fim de minimizar a propagação de erros. O método tem como 

ponto de partida a busca por condições nas quais a integral da Eq. (3.8) não dependa do 

caminho, apenas dos pontos inicial e final de C, o que facilitaria em muito o processo. 

 A Eq. (3.8), a menos de uma constante aditiva, tem a forma 
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I = F(r)•dr
C∫ = f (x, y)dx + g(x, y)dy"# $%C∫ . ! (3.9) 

 

Utilizando a Eq. (3.9), Ghiglia [150] resume um conjunto de condições que, se 

atendidas, tornam a Eq. (3.8) independente de caminho e o desempacotamento trivial. 

Essas condições estão elencadas na Tabela 3.1. Infelizmente, mapas de fase obtidos 

experimentalmente apresentam ruídos que frequentemente violam tais condições. O 

desempacotamento torna-se, então, desafiante já que é necessário detectar 

inconsistências, estimar seus impactos e procurar formas de recuperar a independência 

de caminho para facilitar o processo de recuperação da fase. 

 

Tabela 3.1: Condições para a independência de caminho 

1. !(!) ∙ !" = !(!,!)!" + !(!,!)!"!      
F(r) deve ser uma diferencial exata; 

2. ! ! = ∇! ! !       
F(r) deve poder ser escrita como o gradiente 

de uma função escalar !; 

3. !(!) ∙ !" = 0        

A integral de F(r) ao longo de qualquer 

caminho fechado deve ser zero; 

4. ∇×!(!) = 0          

O rotacional da função F(r) deve ser 

identicamente zero. 

 

Com base no teorema dos resíduos para funções de variáveis complexas, pode-se 

utilizar a terceira condição de independência de caminho como uma abordagem na busca 

de uma solução para esse problema. Sabe-se que o problema de calcular integrais de 

linha ao longo de caminhos fechados equivale ao problema algébrico de avaliar resíduos 

contornados por um caminho fechado. Essa equivalência pode ser definida como: 
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f (z)dz = 2πi rk
k=1

n

∑!∫ , !                                       (3.10) 

 

onde z  é uma variável complexa, e os termos rk !são os n !resíduos ou coeficientes dos 

termos z− zk( )
−1

 da expansão de Laurent [151] da função f (z) ! em torno dos pontos 

singulares zk , envolvidos pelo contorno de integração. Além disso, a função f (z)  é 

definida como analítica nas vizinhanças do ponto singular. !

Ghiglia [150] define o “Teorema de Resíduos para o Desempacotamento 

Bidimensional de Fase”, paralelo entre teoria de resíduos e desempacotamento de fase 

 

∇ψ(r)•dr!∫ = 2π qi
i=1

n

∑ , !                        (3.11) 

 

onde qi !é uma carga de resíduo envolvida pelo contorno de integração. A Eq. (3.11) 

introduz o conceito de cargas de resíduos, inicialmente proposto por Goldstein [149].  

Devido à natureza típica das funções com informação de fase, cuja integração ao 

longo de um caminho fechado resulta em valores múltiplos inteiros, positivos ou 

negativos de 2π, os resíduos qi  assumem apenas os valores +1 ou -1. Assim, pode ser 

feita uma analogia com o conceito de cargas em eletromagnetismo, considerando os 

resíduos de valor +1 portadores de carga positiva e os de valor -1, de carga negativa. 

Problemas que dificultam o desempacotamento estão associados a resíduos, os quais têm 

origem, em geral, em descontinuidades do objeto como quinas e orifícios cuja variação 
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seja maior do que π ou em regiões com ruídos e aliasing1. A tarefa de encontrar  

problemas que afetam o desempacotamento, se resume à detecção desses resíduos.  

Apesar de os resíduos gerados indicarem a presença de problemas no mapa de 

fase, não é difícil perceber que se a soma dos envolvidos pela curva da Eq. (3.11) for 

igual a zero, ou seja, se estiverem “balanceados”, a integral de linha desta região será 

zero e a terceira condição da Tabela 3.1 será novamente satisfeita.  Uma forma simples 

de fazer isso é escolher um caminho de contorno que envolva uma carga positiva e outra 

negativa, de forma que a soma das duas seja zero. Para isso, as cargas devem ser 

conectadas por barreiras que delimitam caminhos que não podem ser cruzados durante o 

processo.  Uma vez que todos os resíduos estejam conectados, impedindo que qualquer 

caminho de integração cruze regiões com resíduos desbalanceados, o desempacotamento 

pode ser realizado sem violar as condições de independência de caminho impostas. 

A Fig. (3.3) ilustra a relação dos resíduos com as barreiras e a independência de 

caminho. Em (a), há três caminhos possíveis do ponto A até o ponto B. Ao percorrer o 

caminho à esquerda do resíduo positivo (ponto branco) ou à direita do resíduo negativo 

(ponto preto), o ponto B será acrescido em 6π. Porém, ao passar por entre os resíduos, o 

acréscimo em B será de apenas 4π, evidenciando a dependência de caminho no resultado 

final do desempacotamento. Em (b), há uma barreira conectando os resíduos e 

delimitando uma região que não pode ser atravessada. Qualquer outro caminho fará com 

que B seja acrescido de 6π, independentemente do caminho de integração escolhido. 

 Destacada a importância dos resíduos como indicativos de fatores que interferem 

no processo de desempacotamento, torna-se imprescindível determinar uma forma de 

localizá-los, já que, além de servirem de base para os algoritmos de barreiras (branch-

cuts),  sua posição e densidade indicam a gravidade do problema a ser tratado. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! Aliasing! é um efeito de serrilhado em imagens digitais causado por baixa taxa de amostragem na 
conversão do sinal analógico para digital. O serrilhado pode possuir descontinuidades de módulo maior do 
que π, violando a condição de Itoh.!
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Fig. 3.3: Caminhos de desempacotamento do ponto A para o ponto B. (a) sem a 

presença de barreira conectando os resíduos; (b) com a presença de barreira 
conectando os resíduos. Fonte: [150] 

 

 

 
 
Fig.  3.4: Parte de uma imagem de um mapa de fases empacotado. As setas indicam 

o sentido anti-horário para a soma dos elementos. Fonte: [150] 
 

(a)  (b)  
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Uma forma de se localizar um resíduo é através de integrações ao longo de 

caminhos fechados. Se o resultado do cálculo for diferente de zero, haverá uma carga de 

resíduo na área circundada. Para minimizar a região onde um resíduo possa estar e 

facilitar sua localização, utiliza-se o menor caminho de integração possível. Como o 

mapa de fases é uma imagem digital bidimensional discretizada, o menor caminho de 

integração possível é aquele que liga quatro pixels adjacentes, conforme ilustrado na 

Fig. (3.4). Os índices m e n representam a posição horizontal e vertical respectivamente.   

 Combinando a versão bidimensional discreta das Eqs. (3.6) e (3.11), chega-se à 

 

Δiψ(m,n) =
i=1

4

∑ W Δiϕ(m,n){ }
i=1

4

∑ = 2πq(m,n) !           (3.12) 

 

onde q(m,n) é a carga de resíduo envolvida pelo contorno da soma. 

 Observa-se, a partir da Eq. (3.12), que a carga de resíduo q !pode ser encontrada 

através da soma dos elementos ao longo de um caminho fechado, através da relação 

 

q(m,n) = Round 1
2π

Δiψ(m,n)
i=1

4

∑
#

$
%
%

&

'
(
(
= Round 1

2π
W Δiϕ(m,n){ }

i=1

4

∑
#

$
%
%

&

'
(
(
, ! (3.13) 

 

onde  o operador Round !garante que as cargas tenham exatamente os valores 1, -1 ou 0.!

Como um exemplo, o operador Δ aplicado aos pixels marcados na Fig. 3.4, produz !

W Δ1ϕ(m,n){ }=W ϕ(m,n+1)−ϕ(m,n){ }=W −4π 5{ }= −4π 5;

W Δ2ϕ(m,n){ }=W ϕ(m+1,n+1)−ϕ(m,n+1){ }=W −2π 5{ }= −2π 5;

W Δ3ϕ(m,n){ }=W ϕ(m+1,n)−ϕ(m+1,n+1){ }=W 7π 5{ }= 7π 5− 2π = −3π 5;

W Δ4ϕ(m,n){ }=W ϕ(m,n)−ϕ(m+1,n){ }=W −π 5{ }= −π 5.

!

 

(3.14) 

 



! 55 

Substituindo o resultado da Eq. (3.14) na Eq. (3.13), chega-se ao resultado 

 

q(m,n) = Round 1
2π

−
4π
5
−

2π
5
−

3π
5
−
π
5

"

#
$

%

&
'

(

)
*

+

,
-= −1. ! (3.15) 

 

Esse resultado indica a presença de um resíduo na posição (m,n) .!Com a  repetição do 

processo para todos os pixels, é possível detectar todos os resíduos presentes no mapa.!

 Uma vez que todos os resíduos tenham sido localizados, deve-se conectá-los de 

modo que a soma das cargas conectadas e envolvidas por um caminho fechado de 

integração seja zero,  satisfazendo, assim, as condições de  independência de caminho. 

Uma forma simples é conectar cargas de sinais opostos utilizando barreiras, as quais  

delimitam regiões que não podem ser cruzadas durante o desempacotamento. Porém, 

Essa estratégia depara-se com um grande problema de otimização computacional: ao 

conectar os resíduos, deve-se procurar minimizar a informação perdida, uma vez que as 

regiões que contém as barreiras são isoladas dos caminhos de desempacotamento. 

Dependendo do número de cargas, verificar, dentre todas, a configuração que possui as 

menores barreiras pode demandar um grande custo computacional para ser concluído. 

Para demonstrar o impacto da escolha da configuração de conexão dos resíduos, 

a Fig. 3.5 apresenta duas possibilidades para uma mesma imagem. É possível observar 

que a soma das regiões  hachuradas em (a) é menor do que a soma das regiões em (b).  

Essas regiões não serão incluídas no processo de desempacotamento e podem conter 

informações importantes sobre a análise que está sendo realizada. Um bom algoritmo de 

balanceamento de resíduos deve poder distinguir, no menor tempo possível, o cenário  

que trará a menor perda de informação na reconstrução do mapa. 
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Fig. 3.5:  Possíveis configurações para conexão entre os resíduos. As regiões 

hachuradas representam áreas excluídas do processo de desempacotamento, os 
círculos brancos são resíduos de carga positiva (+1) e os cículos pretos, os de carga 
negativa (-1). Em (b) as regiões hachuradas compreendem uma área maior do que 

em (a). 
 

 

 

 

                

 

 

 

!

                            (a)                                       (b)  
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Frente a esse problema, o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes, com 

menor custo computacional, redução no tempo de processamento e com perdas mínimas 

de informação é alvo de diversas pesquisas na área. Neste trabalho, foi desenvolvido um 

novo método de balanceamento de resíduos com vistas a obter uma melhor relação entre 

o tempo de processamento e a qualidade do resultado obtido. O algoritmo proposto 

apresenta uma maneira rápida e direta de realizar o balanceamento através da análise das  

possíveis conexões entre resíduos, utilizando aquela que possuí o menor caminho. Nessa 

abordagem, a quantidade de cálculos a ser efetuada e o tempo de processamento são 

reduzidos drasticamente, além de, ao levar em consideração as características do mapa, 

regiões com informações importantes para a recuperação da fase são priorizadas. 

 
 
 

3.3 – Base teórica para o algoritmo proposto 
 
 
 

Seja ! uma função que representa um mapa de fases empacotado bidimensional 

discretizado, dada por  

 

ϕ(m,n) =W ψ(m,n)!" #$=ψ(m,n)− 2πk1(m,n). ! (3.16) 
 

Seja também ϕ '(m,n) =ϕ(m,n)+φ , onde φ  é uma fase constante. A atuação do 

operador W sobre ϕ '   leva ao resultado 

!

ξ (m,n) =W ϕ '(m,n)!" #$=ϕ '(m,n)− 2πk2 (m,n). !    (3.17) 

 

 Se a Eq. (3.16) for substituída na Eq. (3.17), chega-se à 
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ξ (m,n) =ϕ(m,n)− 2π k2 (m,n)− φ
2π

"

#
$

%

&
'=ϕ(m,n)− 2πk3(m,n). ! (3.18) 

 

A função  ξ (m,n)  difere da função ϕ(m,n) ! pela presença do termo 2πk3(m,n) . Na 

prática, como será visto, esse termo altera as regiões em que os saltos de fase ocorrem, 

mas não comprometem a variação relativa entre os pontos vizinhos. Assim, o resultado 

final do desempacotamento, seja para ξ (m,n)  ou para ϕ(m,n)  é o mesmo. Para 

demonstrar isso,  calcula-se a diferença de fase Δξ (m,n)   

 

Δξ (m,n) = Δ ϕ(m,n)− 2πk3(m,n)#$ %&

= Δψ(m,n)− 2πΔ k1(m,n)+ k3(m,n)#$ %&.
! (3.19) 

 

A atuação do operador de desempacotamento  sobre a Eq. (3.19)  produz 

 

W Δξ (m,n){ }= Δψ(m,n)− 2π Δ k1(m,n)+ k3(m,n)+ k4 (m,n)#$ %&( ). ! (3.20) 
 

Como o operador W retorna apenas valores no intervalo (−π ,π ] , a condição de Itoh, Eq. 

(3.3),  implica que o segundo termo do lado direito na Eq. (3.20) deve ser nulo, assim 

 

W Δξ (m,n){ }= Δψ(m,n). ! (3.21) 
 

A Eq. (3.21) mostra que a adição de uma fase constante a um mapa empacotado ϕ(m,n) !

e uma nova atuação do operador W  não altera o resultado do desempacotamento, mas 

produz uma função com descontinuidades deslocadas em relação à  ϕ(m,n) . O controle 

do deslocamento será útil na análise de diferentes configurações do mapa empacotado.!

Por fim, a substituição da Eq. (3.21) na  Eq. (3.13) produz  
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q(m,n) = Round 1
2π

W Δiϕ(m,n){ }
i=1

4

∑
#
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%

&

'
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(
,= Round 1

2π
W Δiξ (m,n){ }

i=1
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(
. ! (3.22) 

 

A Eq. (3.22) torna evidente que a função q(m,n) !para o mapa de fases ξ (m,n) apresenta 

os mesmos resíduos que o mapa de fases ϕ(m,n) . Conclui-se, então, que a posição dos 

resíduos é invariante pela operação realizada para a obtenção de  ξ (m,n) . 

Com isso, fica demostrada a criação de um método para deslocar as regiões de 

salto de fase no mapa empacotado. Ambos os resultados obtidos servirão de base para a 

criação do algoritmo proposto neste trabalho. 

 
 

3.4 – Algoritmo proposto 
 

 
Estabelecidas as bases para a proposta de desempacotamento de fase apresentada 

neste capítulo, descreve-se de forma detalhada os passos para sua execução: 

Passo 1. Adiciona-se uma fase constante φ !a cada um dos  pontos de um mapa 

de fases  ϕ(m,n) !e realiza-se um novo empacotamento para se obter o mapa ξ (m,n) !

cujos saltos de fase estão deslocados em relação aos saltos de ϕ(m,n)  (Fig. 3.6). !

Passo 2. Calcula-se a diferença de fase entre um ponto do mapa ϕ(m,n)  e seu 

precedente, se este valor for igual a ±2π !as coordenadas desse ponto!são marcadas em 

uma matriz Θ(m,n)  (Fig.  3.7(a)).!

Passo 3. Calcula-se a diferença de fase entre um ponto do mapa ξ (m,n) !e seu 

precedente, se este valor for igual a ±2π , as coordenadas desse ponto são armazenadas 

em uma matriz Ξ(m,n) . ( Fig.  3.7(b)).  

Após os passos 2 e 3, Θ(m,n) ! e Ξ(m,n)  possuirão valores nulos, exceto nas 

coordenadas onde há saltos de fase em ϕ(m,n) !e ξ (m,n) , respectivamente.!
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!

 

 
Fig. 3.6: (a) Mapa de fases empacotado gerado por computador; (b) Mapa de fases 

com a localização dos saltos deslocada, obtido após a execução do passo 1. 
 
 

 

Fig.  3.7: (a) Imagem contendo os pontos com salto de fase do mapa da Fig. 3.6(a);  
(b) Imagem contendo os pontos com salto de fase do mapa da Fig. 3.6) (b). 

 

!

(a)                                                                      (b) 

(a)                                                                       (b) 
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Passo 4. Detecta-se os valores e as posições das cargas de resíduos de acordo 

com a Eq. (3.22) e marque-os nas matrizes Θ(m,n) !e Ξ(m,n)  (Fig. 3.8).  

 

Fig. 3.8: Resíduos sobrepostos às linhas de salto de fase; (a) mapa de fases 
original; (b) mapa de fases deslocado.  Pontos brancos representam resíduos de 

carga positiva (+1) e os negros, de carga negativa (-1). 
 

Passo 5. A partir de um resíduo positivo, marca-se todos os pontos não nulos em 

Θ(m,n) !e Ξ(m,n) !que o conectam ou a um resíduo negativo ou à borda da imagem. 

Este procedimento é realizado em todos os resíduos positivos detectados. Assim, linhas 

de conexão entre resíduos ou entre resíduo e borda são traçadas (Fig.  3.9). 

 

 
Fig. 3.9: Resíduos conectados por linhas de salto de fase (a) no mapa 

original; (b) no mapa deslocado. Apesar da localização dos resíduos ser a 
mesma, as linhas de conexão são diferentes. 

                               (a)                                                        (b) 

(a)                                                      (b) 
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Passo 6. Para cada resíduo positivo, busca-se a menor linha de conexão em 

Θ(m,n) !e  Ξ(m,n) , e marque-a como uma barreira no mapa de fases (Fig. 3.10(a)). 

Passo 7.  Estabelecidas todas as barreiras,  o desempacotamento é realizado  em 

trajetórias que as contornem, garantindo que nenhuma delas seja cruzada (Fig. 3.10(b)). 

 

Fig. 3.10: (a) Seleção das barreiras com menor comprimento; (b) Caminhos de 
contorno sobre as barreiras. 

 

O resultado do desempacotamento do mapa de fases empacotado da Fig. 3.6(a) é 

exibido na Fig. 3.11(a). Para efeito de comparação, na Fig.  3.11(b) o mesmo mapa foi 

desempacotado utilizando um algoritmo de caminho não guiado, com uma varredura 

linear sem considerar a existência dos resíduos. É fácil perceber que houve propagação 

de erros justamente nas regiões onde foi identificada  a presença de resíduos (Fig. 3.10).  

 

Fig. 3.11: (a) Mapa de fases desempacotado obtido com o algoritmo proposto. 
(b) resultado do desempacotamento utilizando um  algoritmo simples de  

caminho não guiado, que desconsidera a existência dos resíduos. 

(a)                                                                       (b) 

                             (a)                               (b) 
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Ao comparar os resultados fica evidente que a abordagem dos resíduos 

identificou e isolou fatores de interferência no mapa, minimizando a perda de 

informação sem apresentar a propagação de erro ocorrida em um processo linear de 

desempacotamento e a estratégia de balanceamento proposta obteve sucesso ao estimar a 

fase verdadeira. 

De maneira a aplicar a técnica proposta a uma situação mais realística, foi 

utilizado uma mapa de fases empacotado obtido através da técnica de perfilometria por  

transformação de  Fourier aplicada a uma imagem de um padrão de franjas de Michelson  

projetado  sobre  a  superfície  de  uma arruela.  A  Fig.  3.12(a)  exibe  o mapa de fases.  

Esse objeto foi escolhido por fornecer um desafio adicional ao algoritmo 

proposto: sua superfície, devido a um alto gradiente de elevação e depressão, possui 

pontos com grande potencial para propagação de erros durante o desempacotamento. A 

Fig. 3.12(b) mostra que as barreiras estabelecidas pelo nosso algoritmo estão 

posicionadas justamente nos locais onde esses gradientes ocorrem, demonstrando, dessa 

forma, a eficiência na identificação e no isolamento dessas regiões  criticas para o 

processo. O  mapa de fases desempacotado é exibido na Fig. 3.12(c) e, para efeito de 

comparação, a Fig. 3.12(d) exibe o resultado do desempacotamento realizado por um 

algoritmo tradicional de Goldstein. Comparando as duas últimas figuras, conclui-se que 

nossa proposta fornece melhores resultados quando comparada com o algoritmo de 

Goldstein, apresentando resultados em até 1/10 do tempo de processamento deste. 

O algoritmo apresentado neste capítulo foi a base para a construção do software 

JMPhase Pro, registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – 

sob o número!BR 51 2015 00058 2. Esse software é, em nosso entendimento, uma 

grande contribuição para o campo da perfilometria óptica.  
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Fig. 3.12: (a) Mapa de fases empacotado do padrão de franjas deformado por uma 
arruela; (b) Barreiras estabelecidas  pela técnica  proposta. Mapas desempacotados 

obtidos pelo algoritmo: (c) proposto; (d)  de Goldstein.!
 

 

 

 

     (a)                                                                (b)!

                          (c)                                                              (d)!
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Neste capítulo, a base teórica e os passos necessários para a execução do 

algoritmo proposto foram apresentados. Para isso, dois exemplos ilustrativos foram 

utilizados. No primeiro, comparou-se o desempacotamento de um mapa de fases 

sintetizado em computador com o obtido através de uma técnica simples. Esse mapa 

estava livre de fatores de interferência, o que simplificou enormemente a tarefa proposta. 

No segundo exemplo, colocou-se à prova a eficácia do algoritmo através da utilização de 

um mapa de fases obtido experimentalmente. Nesses mapas, a presença de fatores como 

ruídos e limitações técnicas dos instrumentos de medição podem afetar o processo. Os 

resultados foram considerados satisfatórios tanto do ponto de vista da qualidade dos 

mapas obtidos quanto da eficiência no tempo de processamento. 
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Capítulo 4 
 
 

HOLOGRAFIA DINÂMICA COM 
FOTORREFRATIVOS 

 
 
 

 Neste capítulo será descrito o processo de formação de redes holográficas 
senoidais dinâmicas no volume de um cristal fotorrefrativo BTO. A formação dessas 
redes se deve a mudanças locais do índice de refração provocadas pela incidência de 
um padrão luminoso não uniforme no interior do material. Esse fenômeno, conhecido 
como efeito fotorrefrativo, é uma combinação de fotocondutividade e efeito eletro-
óptico e suas bases históricas e matemáticas serão detalhadas nas próximas seções. 

 
 

 
4.1 – Introdução ao efeito fotorrefrativo 
 
 
 

O  efeito  fotorrefrativo  é  um  fenômeno  no  qual  o  índice de refração local 

de um meio material é modificado quando o mesmo é iluminado por um padrão de luz 

não uniforme. Graças a uma combinação de fotocondutividade e efeito eletro-óptico, 

uma redistribuição fotoinduzida de cargas espaciais ocorre no volume do material, o 

que ocasiona uma variação espacial do campo elétrico dentro  da região iluminada 

pelo padrão luminoso, levando a mudanças locais  do seu índice de refração.  

O efeito foi descrito pela primeira vez em 1966 quando Ashkin e 

colaboradores [152] observaram inomogeneidades no índice de refração no volume de 

amostras de cristais LiNbO3,  LiTaO3  e outros materiais ferroelétricos. O fenômeno 

foi considerado prejudicial para a óptica dos dispositivos não-lineares baseados nesses 

cristais  pois provocava a  perda de colimação e espalhamento de luz indesejados em 

experimentos com moduladores e geradores de segundo harmônico.  
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Em 1968 foi proposta, por Chen e colaboradores [153], a utilização de cristais 

fotorrefrativos para armazenagem de alta densidade de dados através de registro 

holográfico, uma vez que esses materiais permitem o registro de hologramas em 

tempo real, dispensando a etapa química dos filmes convencionais. Isso ocorre porque 

a informação armazenada pode ser opticamente apagada e o material pode ser usado 

em ciclos de leitura e escrita sem que haja reposição da amostra no sistema óptico.  

Em 1969, Chen [154] propôs o primeiro modelo para descrever o fenômeno.  

O modelo de migração de cargas era específico para cristais ferroelétricos, os únicos 

utilizados até então. Em 1971, Amodei [155] mostrou que a migração de cargas pelo 

mecanismo de difusão representa um papel importante no registro holográfico. Nesse 

trabalho, foram elaboradas expressões analíticas para o campo elétrico espacial 

gerado por difusão e arrasto de portadores em hologramas formados pela incidência 

de ondas planas no volume do material. Na mesma ocasião, Hou et al. [156] 

estudaram as propriedades eletro-ópticas e de transporte de portadores fotoinduzidos 

do silicato de bismuto, cristal paraelétrico da família dos selenetos. Em 1974, Staebler 

e Phillips [157] observaram que a dopagem do LiNbO3  é muito importante para o 

efeito, pois o elemento dopante, ferro, é útil para o controle do fluxo de portadores, 

permitindo que mais da luz incidente seja utilizada para registro holográfico. 

Mecanismos de arrasto e difusão não explicavam a eficiência do efeito em 

certos cristais. Em 1974, Glass et al. [158] introduziram o efeito fotovoltaico para 

explicar essa anomalia, atribuindo-a à assimetria dos cristais. Os portadores de carga 

fotoinduzidos são ejetados para a banda de condução preferencialmente em uma 

direção relativa ao eixo óptico do cristal, dando origem a uma fotocorrente. 

Importantes conclusões acerca das propriedades holográficas dos materiais 

fotorrefrativos surgiram após o desenvolvimento da análise de onda acoplada 
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realizada por Staebler e Amodei [159], utilizando os conceitos de Kolgenik [77]. Em 

1979, surge o mais completo modelo de transporte de bandas para esses materiais. 

Desenvolvido por Kukhtarev et al. [28], o modelo levava em conta todos os efeitos 

conhecidos até então: arrasto, difusão e efeito fotovoltaico. Descrevia também a 

formação de uma rede de índices de refração com a mesma distribuição de frequência 

do padrão de luz incidente e uma diferença de fase entre o padrão e a rede de π 2 .  

Trabalhos experimentais foram realizados para testar a validade do modelo de 

Kukhtarev, buscando possíveis aplicações para o fenômeno. Na década de 80, 

Huignard et al.[160] estudaram o Bi12SiO20 (BSO) e o Bi12GeO20  (BGO) em busca 

de aplicações em interferometria holográfica em tempo real. Tais materiais possuem 

alta sensibilidade para holografia em volume, sendo adequados para armazenagem 

holográfica.  Outra característica  notável, a qual decorre da quase ausência de fadiga 

apresentada por esses materiais, é a reversibilidade, ou seja, após a completa 

eliminação de qualquer informação armazenada, a amostra estará pronta para um 

novo registro, sem ser necessário retirar a amostra do sistema para processamento, 

como no caso das placas fotográficas. O sucesso dos materiais fotorrefrativos na 

época se devia não apenas à fotossensibilidade, comparável a dos filmes fotográficos 

de alta resolução [161], mas principalmente à constante de tempo de processamento 

de informação. O valor dessa constante de tempo é da ordem de milissegundos para 

irradiâncias da ordem de 100mW cm2 , ao passo que no  é da ordem de 

segundos para a mesma ordem de grandeza da irradiância total incidente [162]. 

Ainda na década de 80, surgiram novos materiais ferroelétricos, como o InP , 

o GaAs  e o Bi12TiO20  (BTO) [163]. O BTO, cristal da família dos selenetos, possui 

boa resposta para a faixa espectral do verde, assim como o BSO e o BGO, mas possui 

LiNbO3
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também uma boa resposta para o vermelho, podendo então  ser utilizado com um laser 

de He - Ne , que é um laser mais difundido e comercialmente mais barato. Isso 

significa que é possível realizar processamento óptico holográfico com amostras de 

alguns milímetros de espessura, obtendo-se respostas de décimos de segundo a 

segundos, utilizando um laser de He - Ne  de baixa potência, da ordem de 1−10µW .   

 Dentre as possíveis aplicações do efeito, pode-se citar, entre outras, a memória 

holográfica, o processamento de imagens, a holografia interferométrica dinâmica e a 

detecção de vibrações mecânicas [164,165]. Pesquisas com polímeros fotorrefrativos, 

materiais de armazenamento holográfico dinâmico, também têm sido desenvolvidas 

[166,167]. Materiais fotorrefrativos orgânicos são atualmente estudados, pois são 

componentes adequados para aplicações em computação óptica e correção dinâmica 

de distorções em sistemas de comunicação [168].  

Na próxima seção, serão apresentadas as equações básicas do modelo de 

transporte de bandas. Na seção 4.3 será detalhada a  geração de redes holográficas 

senoidais dinâmicas,  desde a formação do campo elétrico de cargas espaciais até a 

modulação do índice de refração do cristal via efeito eletro-óptico linear. 

 
 
4.2 – O modelo de transporte de bandas  
 
 
 

Muitos  fenômenos fotorrefrativos observados podem ser explicados a partir 

de um modelo teórico simples (Fig. 4.1) [29]. Nesse modelo, materiais fotorrefrativos  

possuem impurezas doadoras,  as quais  podem ser ionizadas  por  absorção de fótons. 

Como resultado da ionização, elétrons são gerados na banda de condução, deixando 

para trás estados vazios, e as impurezas ionizadas se tornam capazes de capturá-los. 
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                 Fig.  4.1:  Modelo de transporte de bandas. Fonte: [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

Devido à fotocondutividade, a partir da incidência de um padrão luminoso no 

interior do material, elétrons fotoexcitados são ejetados dos sítios doadores para a 

banda de condução, de onde migram em direção às regiões mais escuras do material 

antes de se recombinarem com armadilhas vazias. Todo o processo faz surgir uma 

densidade de cargas espaciais, modulada espacialmente e em fase com a intensidade 

do padrão luminoso, no volume do material.  Essa densidade de cargas, por sua vez, 

dá origem a um campo elétrico de cargas espaciais o qual modula o índice de refração 

via efeito eletro-óptico linear. Esse campo elétrico pode ser calculado a partir das 

equações do modelo de transporte de bandas. A primeira delas é a equação de 

continuidade para a densidade de impurezas doadoras ionizadas, dada por [29] 

 

∂ND
+

∂t
=G − R,                                                    (4.1) 

 

onde  ND
+   é a densidade de impurezas  doadoras ionizadas, G é a taxa de geração de 

elétrons livres e R  é a taxa de recombinação desses elétrons com doadores ionizados. 

Supondo que os doadores não sejam móveis e que somente elétrons fotoexcitados 

participem das transições eletrônicas, a taxa de geração de elétrons livres pode ser 

assumida como sendo proporcional ao número de doadores não ionizados e à taxa de 

probabilidade de ionização, ou seja [29], 

 

G = sI ND − ND
+( ),                                    (4.2) 

 

onde 

€ 

ND  é a densidade de impurezas doadoras (ionizadas ou não), sI  é a taxa de 

probabilidade de fotoexcitação, com s  sendo a constante de fotoexcitação e I  a 
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intensidade da luz. De forma semelhante, a taxa de recombinação (ou taxa de captura) 

é proporcional às densidades  de elétrons livres e de doadores ionizados, isto é [29],  

 

R = γRNND
+ ,                                                         (4.3) 

 

onde 

€ 

γ R é o coeficiente de recombinação elétron-armadilha e N é a densidade de 

elétrons livres. Para cada impureza doadora ionizada, há um elétron livre gerado. Por 

outro lado, um elétron é eliminado quando este preenche uma impureza vazia.   

A segunda equação do modelo de transporte de bandas representa a equação 

de continuidade para os elétrons livres na banda de condução [29], 

 

∂N
∂t

=G − R+ 1
q
!
∇•
!
J ,                                               (4.4) 

 
onde q  é a carga dos elétrons e J é a densidade de corrente. A presença desses 

elétrons leva a um campo elétrico de cargas espaciais o qual, por sua vez, afeta o 

transporte desses portadores de carga. A densidade de corrente consiste nas 

contribuições do arrasto das cargas devido a esse campo elétrico e da difusão devida 

ao gradiente da densidade de elétrons, e pode ser escrita da forma [29] 

 
!
J = qµN

!
E + qD

!
∇N ,                              (4.5) 

 

onde D  é o coeficiente de difusão, µ é a mobilidade dos elétrons e 
!
E  é o campo 

elétrico de cargas espaciais. Esse campo  obedece à lei de Gauss [29] 
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!
∇•(ε

!
E) = ρ = −q(N + NA − ND

+ ) ,                        (4.6) 

  

onde ε  é a constante dielétrica, ρ é a densidade de cargas e NA  é a densidade de 

impurezas aceitadoras, que não participam diretamente do efeito fotorrefrativo mas  a 

presença é essencial para se garantir a  neutralidade das cargas. 

 
 
 

4.3 – Geração de redes holográficas senoidais dinâmicas  
 
 
 

O processo de formação de uma rede holográfica senoidal dinâmica tem início 

com a incidência de duas ondas planas R e S,  linearmente polarizadas e provenientes 

de uma mesma fonte de luz coerente, de intensidades IR  e IS , respectivamente, no 

volume de um cristal fotorrefrativo [31], conforme ilustra a Fig. 4.2. Nas regiões do 

volume do cristal onde as ondas se interceptam é gerado um padrão de interferência, 

cuja intensidade é dada por 

 

I(x) = I0 1+mcos(kgx)!" #$,                                       (4.7) 

 

onde I0 = IR + IS é a intensidade média, m = 2 IRIS IR + IS  é a taxa de modulação e 

kg = 2π Λ  é o vetor de onda da rede, com Λ  sendo o espaçamento entre as franjas. 
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Fig. 4.2: Esquema de mistura de duas ondas em um cristal fotorrefrativo. R e S 
são os feixes incidentes, R´ e  S´ os transmitidos e R´´ e  S´´ os 

difratados. Fonte: [29] 
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A presença desse padrão no volume do material faz surgir uma densidade de 

cargas espaciais modulada espacialmente e em fase com a sua intensidade. Essa 

densidade de cargas, por sua vez, dá origem a um campo elétrico de cargas espaciais, 

que será descrito na próxima subseção. 

 
 
 
4.3.1 – O campo elétrico de cargas espaciais  
 
 
 

No estado estacionário, a taxa de geração de elétrons livres (Eq. (4.2)) é igual 

a taxa de recombinação de elétrons com doadores ionizados (Eq.(4.3)) [28]. Então,  

 

N =
(ND − ND

+ )s
γRND

+
I.                                                (4.8) 

 

A substituição  da Eq. (4.7) na Eq. (4.8) produz, para a densidade de elétrons livres na 

banda de condução, a relação  

 

N = N0 1+mcos(kgx)( ),                                            (4.9) 

 

onde N0 =
(ND − ND

+ )sI0

γRND
+

. 

 

Assim, como resultado da iluminação do material fotorrefrativo por um padrão 

luminoso com intensidade periódica, fótons são absorvidos pelas impurezas doadoras 

nas regiões mais claras e elétrons livres são gerados na banda de condução. Esses 
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elétrons podem, por meio de difusão, migrar para as regiões mais escuras, deixando 

para trás impurezas doadoras ionizadas positivamente. Se elétrons forem capturados 

nessas regiões escuras, ali permanecerão pois não há luz para que haja fotoexcitação. 

Isso leva a uma separação de cargas, com as regiões escuras se tornando carregadas  

negativamente e as regiões claras possuindo acúmulo de cargas positivas. Assumindo 

que a iluminação varie apenas direção x  e que a relação entre a geração e a 

recombinação seja linear ( ND
+ ≈ NA ) [28], então a componente fundamental da 

densidade de cargas espaciais pode ser escrita como   

 

ρ(x) = ρ0 cos(kgx).                            (4.10) 

 

A partir desse resultado, pode-se calcular o campo elétrico de cargas espaciais através 

de uma integração na Eq. (4.6), chegando dessa forma a  

 

ESC (x) = E0 sen(kgx).                                (4.11) 

 

Nota-se que o campo elétrico é deslocado de π 2  em relação ao padrão de luz.  

O campo elétrico de cargas espaciais induzirá uma mudança no índice de 

refração do material via efeito eletro-óptico linear. A fig. 4.3 mostra as variações 

espaciais da intensidade luminosa, da densidade de cargas, do campo de cargas 

espaciais e do índice de refração. As propriedades eletro-ópticas dos materiais 

fotorrefrativos, mais especificamente do cristal BTO, meio holográfico utilizado nesta 

tese, serão consideradas na próxima subseção.  
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Fig. 4.3: Redistribuição de cargas, formação do campo elétrico de cargas 
espaciais e modulação no índice de refração no interior de um cristal 

fotorrefrativo. Fonte: [29] 
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4.3.2 – O efeito eletro-óptico 
 
 
 

Certos materiais mudam suas propriedades ópticas quando expostos a um 

campo elétrico. Isso é causado por forças que distorcem as posições, orientações ou 

formas de suas moléculas. O efeito  eletro-óptico é a  mudança no índice de refração 

de um material causada pela aplicação de um campo elétrico [29].  

O índice de refração de um meio eletro-óptico é uma função do campo elétrico 

aplicado. Essa função varia lentamente com o campo e pode ser expandida da forma  

 

n(E) = n+  dn
dE
!

"
#

$

%
&

E=0

E  + 1
2

d 2n
dE2

!

"
##

$

%
&&

E=0

E2  +  ... = n+Δn  (4.12) 

 

Os termos de ordem mais alta dessa série são muito menores que n  e podem ser 

negligenciados. O termo Δn  na Eq. (4.12) pode, por conveniência, ser escrito  como 

 

Δn = − 1
2

n3rE − 1
2

n3sE2 ,                                         (4.13) 

 

onde r = − 2
n3

dn
dE
"

#
$

%

&
'  e s = − 1

n3
d 2n
dE2

"

#
$$

%

&
'' são chamados coeficientes eletro-ópticos, cujos 

valores dependem da direção do campo elétrico aplicado e da polarização da luz. 

A Eq. (4.12) pode ser escrita em termos da impermeabilidade elétrica do meio, 

definida como o inverso da constante dielétrica, η = ε0 ε( ) = 1 n2( ) , da forma  

 
η(E) =η +Δη.                                            (4.14) 
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O incremento Δη = dη
dn
"

#
$

%

&
' Δn= − 2

n3
Δn ao ser substituído na Eq. (4.14) produz 

 

   η(E) ≈η + rE + sE2.                               (4.15) 

 
 
 
4.3.2.1 – O efeito eletro-óptico linear 
 
 
 

Em um cristal fotorrefrativo, o campo elétrico produzido pelos elétrons 

fotoexcitados provoca uma mudança em sua distribuição de cargas [29]. Essa 

mudança depende linearmente da intensidade desse campo, ou seja,  o terceiro termo 

da Eq. (4.15) é muito pequeno em comparação ao segundo. Esse fenômeno é 

conhecido como efeito eletro-óptico linear. Nesses materiais, a variação no índice de 

refração, induzida  pelo campo elétrico aplicado, é escrita como 

 

Δn ≈ − 1
2

n3rE,                                        (4.16) 

 

ou, em termos da impermeabilidade elétrica,  

 

        Δη ≈ rE.                                            (4.17) 

 

Quando um campo elétrico estacionário com componentes E1,E2 ,E3( )  é 

aplicado a um meio anisotrópico, elementos do tensor impermeabilidade desse meio 

são alterados, de forma que a Eq. (4.17) pode ser melhor escrita da forma  
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Δηij = rijE j ,                                        (4.18) 

 

onde ηij são componentes do tensor impermeabilidade, Ej  são componentes do campo 

elétrico e rij
1 são elementos do tensor eletro-óptico. Embora existam, em geral, 18 

componentes desse tensor, em muitos cristais alguns são nulos ou idênticos, de forma 

que o número de componentes independentes diminui com o aumento da simetria.   

Em um meio isotrópico, as características da propagação da luz independem 

de sua direção de polarização, isto é, não há uma direção dentro do meio que seja  

diferente de qualquer outra. Diferentemente, quando a luz se propaga em uma direção 

particular no interior de um material anisotrópico, possíveis direções de polarização 

distintas existem, e ondas luminosas que possuem tais direções propagam-se com 

velocidades diferentes. Então, torna-se conveniente obter uma equação que forneça o 

índice de refração associado a essas direções. Isso pode ser feito através de uma 

construção geométrica chamada de elipsoide de índices, uma superfície no espaço 

tridimensional definida como [29]  

 

ηij xix j =1,          i, j =1,2,3
ij
∑ .                                   (4.19) 

 

Em um cristal fotorrefrativo, a presença do campo elétrico de cargas espaciais 

provoca uma redistribuição de cargas em seu volume, e isso resulta em uma mudança 

na área e na orientação do índice elipsoide, que passa a assumir  a forma 

                                                
1 O efeito eletro-óptico linear é representado por um tensor de terceira ordem rijk . Porém, devido à 

simetria de permutação, rijk = rjik , ele pode ser representado por uma matriz 6 X 3, isto é,  rijk → rij .   
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(ηij +Δηij )xix j =1. 
ij
∑                         (4.20) 

 

O cristal BTO, pertencente à família dos selenetos (grupo de simetria 23), é 

isotrópico na ausência de campo elétrico, porém sob  incidência de luz não uniforme, 

surge em seu interior um campo elétrico de cargas espaciais capaz de gerar uma 

anisotropia. Seus coeficientes eletro-ópticos  são dados por [29] 

 

rij =

0 0 0
0 0 0
0 0 0
r41 0 0
0 r41 0
0 0 r41

!

"

#
#
#
#
#
#
#
#

$

%

&
&
&
&
&
&
&
&

.                                       (4.21) 

 

Combinando as Eqs. (4.18), (4.20) e (4.21) e fazendo a  conversão (1,2,3)→ (x, y,z) , 

o elipsoide de índices de um cristal fotorrefrativo assume a forma 

 

x2

n2
+

y2

n2
+

z 2

n2
+ 2yzr41Ex + 2zxr41Ey + 2xyr41Ez =1.  (4.22) 

 

onde n  é o índice de refração isotrópico do cristal. No caso da amostra apenas em 

regime de difusão, o único campo que atua sobre o cristal é o campo ESC (x)  na 

direção do eixo x (Fig. 4.4) e, portanto, o elipsoide de índices  será dado por 

x2

n2
+

y2

n2
+

z2

n2
+ 2yzr41ESC (x) =1.                             (4.23) 
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Fig.  4.4:  Cristal BTO com suas respectivas orientações cristalográficas. Fonte: 

[29] 
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A presença do termo cruzado  2yzr41ESC (x)  indica que o  elipsoide é rotacionado e os 

comprimentos dos eixos principais são alterados. A determinação das novas 

orientação e forma do elipsoide exige que a Eq. (4.23) seja diagonalizada. Após isso, 

o elipsoide perturbado  será representado, em sua forma reduzida,  pela equação  

 

x '2

n 'x
2
+

y '2

n 'y
2
+

z '2

n 'z
2
=1.                                  (4.24) 

 

onde  n 'x = n ,  

 

1
n '2y

=
1
n2
+ r41E(x) = 1

n2
+Δ

1
n 'y

2

"

#
$
$

%

&
'
',

1
n '2z

=
1
n2
− r41E(x) = 1

n2
+Δ

1
n 'z

2

"

#
$$

%

&
''

                              (4.25) 

 

e x ',  y '  e z '  são os eixos principais do cristal após a aplicação do campo elétrico. 

Combinando as Eqs. (4.16) e (4.17), a modulação do índice de refração pode ser 

escrita como  

 

Δn ≈ − 1
2

n3Δη ≈ −
1
2

n3Δ
1
n2

$

%
&

'

(
).                            (4.21) 

 

Então, as modulações Δn 'y  e Δn 'z  serão 
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Δn 'y ≈ −
1
2

n3Δ
1

n 'y
2

$

%
&
&

'

(
)
) ≈ −

1
2

n3r41E(x);

Δn 'z ≈ −
1
2

n3Δ
1

n 'z
2

$

%
&&

'

(
)) ≈

1
2

n3r41E(x).

                (4.22) 

 

Assim, os índices de refração do cristal após a incidência do padrão luminoso 

dado pela Eq. (4.7) são, conforme as Eqs. (4.11) e (4.12),  

 

n 'x = n;

n 'y ≈ n− 1
2

n3r41E0sen(kgx);

n 'z ≈ n+ 1
2

n3r41E0sen(kgx).

                                   (4.23) 

 

A Eq. (4.23) mostra que a rede de fase resultante tem o mesmo perfil do campo 

elétrico de cargas espaciais, deslocada de π 2  em relação ao padrão de luz.  Uma vez 

gerada a rede, é necessário descrever a propagação da luz ao longo do cristal.  

Devido à existência de eixos de propagação induzidos e à dependência das 

direções de polarização dos feixes incidentes, ocorre difração anisotrópica no volume 

do material. Essa anisotropia induzida é descrita através de algumas adaptações na 

teoria de onda acoplada de Kogelnick [77]. Essa teoria, formulada para situações em 

que um feixe monocromático incide em um holograma de volume com modulação 

espacial de índices de refração fixa e independente do tempo, permite a análise do 

comportamento e a relação entre os feixes no interior de um cristal fotorrefrativo. 

Será assumindo aqui que a rede é infinita na direção x ,  que as amplitudes R e 

S (Fig. 4.2) são funções de y , e que ambas irão se propagar em um meio com índice 
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de refração espacialmente modulado, dado pela Eq. (4.23). Então, desprezando os 

efeitos de absorção pelo meio e utilizando a relação ε = ε0n
2 , a rede de difração pode 

ser representada por uma modulação espacial da constante dielétrica do meio. A partir 

das equações de Maxwell, chega-se a equação que descreve o acoplamento das ondas 

no volume do cristal 

 

∇2 !E +ω 2µε(x)
!
E = 0,                                       (4.24) 

  

onde 
!
E =
!
R+
!
S  é o campo elétrico das ondas incidentes e difratadas. Após o devido 

desenvolvimento algébrico da Eq. (4.24), as equações que acoplam os feixes R e S 

podem ser encontradas e, em perfeita condição de Bragg,  são descritas por [169] 

 

∂R y( )
∂y

= −i K S y( ); !                              (4.25) 

∂S y( )
∂y

= −i K R y( ). !                              (4.26) 

 

As Eqs. (4.25) e (4..26) são chamadas de ondas acopladas de Kogelnick. Nelas, 

K =
πΔn

λcos θB( )
!é  a constante de acoplamento, λ é o comprimento de onda dos feixes 

R e S, e θB !é o ângulo de incidência sobre a superfície do cristal.!

Após a rede de fase senoidal ser gerada no volume do cristal, as ondas R e S  

se autodifratam num processo em tempo real [77]. Na direção de propagação original 

dos feixes R e S, indicados pelos vetores 
!
kR  e  

!
kS , haverá um feixe transmitido e um 



 86 

difratado simultaneamente. Na direção do feixe R (S) estará o feixe transmitido R’(S’) 

e o feixe difratado S’’(R’’).  

Nesse capítulo, discutiu-se a formação de  redes holográficas senoidais 

dinâmicas a partir da incidência de dois feixes luminosos coerentes no volume de um 

cristal fotorrefrativo BTO. Todo o processo ocorre graças ao efeito fotorrefrativo, 

cujos fundamentos teóricos e contexto histórico  foram detalhados. Baseada em  um 

modelo simples de transporte de bandas, a formulação matemática da formação do 

campo elétrico de cargas espaciais, gerado no interior do material graças a 

distribuição espacial de cargas induzida pelo padrão de interferência resultante, 

também foi apresentada. Como foi visto, a presença desse campo elétrico provoca 

uma mudança local no índice de refração do cristal graças ao efeito eletro-óptico 

linear. Após a modulação do índice de refração no volume do cristal, os feixes 

incidentes se autodifratam num processo em tempo real.  No próximo capítulo será 

descrito o processo de geração de padrões de Moiré dinâmicos devido à superposição 

das redes holográficas senoidais obtidas em tempo real discutidas neste capítulo, e as 

aplicações propostas para esses padrões. 
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Capítulo 5 
 
 

PADRÕES DE MOIRÉ DINÂMICOS E SUAS 
APLICAÇÕES 

 
 
 

Neste capítulo será descrita a formação de padrões de moiré a partir da 
superposição de duas redes de fase senoidais obtidas em tempo real com frequências  
espaciais levemente diferentes. Será demonstrado que esses padrões dinâmicos, gerados 
em um cristal fotorrefrativo BTO, podem ser aplicados em perfilometria óptica, para a 
reconstrução numérica da superfície de pequenos objetos, e em processos de segurança, 
onde podem ser utilizados como geradores de códigos numéricos seguros.  
 
 
 
5.1 – Introdução  
 
 
 
 Os padrões de moiré podem ser obtidos a partir da interação da luz difratada por 

duas estruturas periódicas superpostas. A interpretação física para a geração de um padrão 

de franjas de moiré é melhor explicada através da obstrução da luz transmitida por duas 

ou mais redes superpostas. Como um exemplo, será considerada aqui a superposição de 

duas redes de Ronchi, que são redes quadradas compostas por franjas paralelas claras e 

escuras igualmente espaçadas e com alto contraste entre claro e escuro.   As duas redes 

possuem  períodos levemente diferentes, p1  e p2 . As regiões escuras de cada uma das 

rede obstruem a luz transmitida (transmitância = 0),  enquanto  que as linhas claras   

transmitem a luz (transmitância = 1) , conforme mostra a Fig. 5.1. 

Quando as redes se superpõem, nas regiões onde as linhas claras de uma rede 

coincidem com as linhas claras da segunda rede a transmitância é 1. Por outro lado, 

quando a linha escura de uma rede coincide com a linha clara ou escura da outra, a 

transmitância média é zero. As transmitâncias variam linearmente entre estes limites. 
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Como resultado, as transmitâncias originais das duas redes são moduladas por um padrão 

de moiré de frequência mais baixa. Supondo que não há rotação relativa entre  as duas  

redes, o período p do padrão de franjas de moiré é dado pela equação  [170] 

 

p = p2 p1

p2 − p1

,                                                             (5.1) 

 

que é análogo ao batimento no comprimento de onda na interferometria 

 

λ =
λ2λ1

λ2 −λ1

.  
 

                                               (5.2) 
 

 

 Além da descrição da formação de padrões de moiré através da superposição de 

redes de Ronchi, pode-se descrever a formação desses padrões através da superposição de 

quaisquer outras estruturas repetitivas. Na  próxima seção, será descrito o processo  de  

obtenção desses padrões através da superposição de duas redes de fase senoidais 

holográficas dinâmicas com frequências espaciais levemente diferentes. Essas redes 

dinâmicas possuem alta frequência espacial [171], e foram obtidas em um experimento 

holográfico em tempo real utilizando um cristal fotorrefrativo BTO. 

 

5.2 – Geração de padrões de moiré dinâmicos 

  

Como visto no Capítulo 4, redes holográficas senoidais dinâmicas são produzidas 

no volume de materiais que exibem o chamado efeito fotorrefrativo. Esse efeito se     

deve  à combinação bem controlada de fotocondutividade e do efeito  eletro-óptico linear.   
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Fig. 5.1:  Padrão de moiré resultante da superposição de redes de Ronchi. Em (a) e 
(b), duas redes de Ronchi com frequências espaciais  p1 e  p2 levemente diferentes. 
Em (c), o padrão de moiré resultante, obtido de forma semelhante a um fenômeno 

de batimento.  O processo é descrito pelo conceito de obstrução de transmitância de 
luz através de redes superpostas. 
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A superposição de duas dessas redes, uma com frequência espacial levemente diferente 

da outra,  gera padrões de moiré em tempo real. Para descrever a geração desses padrões 

dinâmicos, será levado em conta o processo de fotorrefração linear no cristal 

fotorrefrativo Bi12TiO20 (BTO). 

Uma rede de fase senoidal dinâmica é gerada após uma amostra desse cristal ser 

iluminada por um padrão de interferência com intensidade dada por (ver capítulo 4 ) 

 

I x( )= Io 1+mcos kgx( )!
"

#
$.                                         (5.3) 

 

Para que o padrão de moiré seja formado, uma segunda rede deve ser gerada no meio 

holográfico. Para isso, os feixes que formam o padrão de interferência são interrompidos, 

e a direção de um deles é levemente modificada. A amostra é então iluminada pelo novo 

padrão de interferência por um tempo suficiente para que a primeira rede não seja 

removida do sistema. Após esse processo,  duas redes de fase senoidais com frequências 

espaciais levemente diferentes são geradas. Isso implica numa modulação de dois índices 

de refração Δn1(x)  e Δn2 (x) , ambos definidos por  

 
Δn1(x) = Δn0 sen kg1 x( )

Δn2 x( ) = Δn0 sen kg2 x( ).
                                       (5.4) 

                          
 

Então, as duas redes com frequências espaciais diferentes são dinamicamente superpostas 

e o índice de refração resultante  é dada pela equação  

Δn(x) = Δn1(x)+Δn2 (x) = Δno sen kg1x( )+ sen kg2x( )"
#

$
%,  

    (5.5) 
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que pode ser reescrita, após alguma manipulação algébrica, da forma  

 

Δn(x) = 2Δno cos 1
2

(kg1 − kg2 )x
#

$
%

&

'
(sen 1

2
(kg1 + kg2 )x

#

$
%

&

'
(

)

*
+

,

-
..  (5.6) 

 

Definindo a frequência espacial média kg =
1
2

kg1 + kg2( )  a e modulação da frequência 

espacial kg
m =

1
2

kg1 − kg2( ) , pode-se escrever o índice de refração resultante da 

superposição de duas redes de fase senoidais dinâmicas da forma 

 

Δn x( ) = 2Δn0 cos kg
mx( )sen kgx( ).                               (5.7) 

 
Se as frequências espaciais possuem valores altos e comparáveis ( kg1 ≈ kg2 ), então 

kg >> kg
m , e o índice de refração resultante no volume do cristal será espacialmente 

modulado.  Isso significa que o padrão de franjas de moiré observado é produzido como 

um fenômeno de batimento [172], tratado exatamente como a interferência de duas ondas 

que se propagam com frequências próximas, mas no presente caso o fenômeno é devido a 

superposição dinâmica de duas redes de fase senoidais no volume do cristal BTO.  

 A modulação do índice de refração  produz padrões de franjas de moiré dinâmicos 

através da eficiência de difração 

 

η x( ) =η sen2 kgx( ),                                               (5.8) 
 
 
onde η = 2η0 1+ cos 2kg

mx( )!
"

#
$  é a amplitude da eficiência de difração modulada.  
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5.3 – Montagem experimental 
 
 
 

A montagem experimental utilizada para a obtenção dos padrões de moiré 

dinâmicos está esquematizada Fig. 5.2. O aparato experimental utilizou uma montagem 

básica para mistura de duas ondas (2WM) [173] em um mecanismo de registro apenas 

por difusão. O esquema mostra dois feixes provenientes de uma fonte de laser de 

He−Ne , com comprimento de onda 

€ 

λ = 0,633µm  e potencia nominal de   

€ 

35mw. BS é 

um divisor de feixes variável, os C’s são colimadores e M1, M2, M3, M4 e M5 são 

espelhos, sendo este último um espelho móvel. 

 Os feixes são projetados na face de entrada da amostra do cristal BTO, de 

dimensões 

€ 

8,0 × 8,0 × 8,0mm3. Essa amostra é de um cristal paraelétrico fotorrefrativo da 

família dos selenetos de simetria de grupo 23, apresentando uma forte  atividade  óptica  

natural,  

€ 

ρ = 6,3° mm ,  e índice  de refração efetivo

€ 

n = 2,58.  A Tabela 5.1 lista alguns 

parâmetros físicos desse cristal. O BTO é o único cristal fotorrefrativo com alta 

sensibilidade à linha vermelha do laser He−Ne  em difusão apenas como mecanismo de 

gravação. Os feixes são projetados na face de entrada do cristal sob um ângulo de Bragg 

de aproximadamente 

€ 

23°. Isso significa, de acordo com a Lei de Bragg clássica, que uma 

rede de fase senoidal dinâmica com frequência espacial da ordem de 

€ 

1000 linhas mm  será 

produzida. 

O procedimento experimental é realizado em uma sequência de etapas. 

Primeiramente, uma rede de fase senoidal em tempo real é gerada. Então, um obturador 

mecânico (não mostrado na figura) isola o cristal cobrindo ambos os feixes. Logo após, o 

espelho M5, conectado a um motor de passo controlado por computador, é girado de um 

ângulo de aproximadamente 

€ 

1°. Desse modo, quando o obturador é aberto uma rede de 

fase  senoidal adicional é produzida com  uma pequena diferença na  frequência  espacial.   
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Fig. 5.2: Montagem experimental básica para mistura de duas ondas (2WM) 
utilizada para a obtenção dos padrões de moiré dinâmicos. M1, M2, M3, M4 e M5 

são espelhos, BS é um divisor de feixes e os C’s são colimadores. 
 

 

Tabela 5.1: Alguns parâmetros físicos do cristal Bi12TiO20 . 

Parâmetros físicos Valores Referência 
   
Simetria de grupo 23 fabricante 
Absorção óptica (cm-1 ) 0.4 - 0.6  b fabricante 
Índice de refração  2.58  b fabricante 
Voltagem de meia ( kV) 3.2-3.3 b fabricante 
Permeabilidade dielétrica estática 47 fabricante 
Atividade óptica  (graus mm-1) 6.32  b [51] 
Comprimento de transporte (difusão) LD (µm) 0.23  a ,b [52] 
Comprimento de transporte (drift) LE/E [µm /(kV/cm)] 0.22  a ,b [52] 
Eficiência quântica  φ 0.41 a ,b [52] 
Coeficiente electroóptico (r41 = r52 = r63) cmV-1 5.17 x 10-10  b [53] 
   
a Para rede principal de elétrons,  
b Para o comprimento de onda 0.633 µm  
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Após a iluminação das redes superpostas  por um dos feixes, o padrão de franjas de 

moiré, com uma frequência espacial de ~ 2− 5 linhas/mm , é produzido e projetado em 

um anteparo, e sua imagem é capturada por uma câmera CCD.  A Fig. 5.3 exibe um 

padrão de moiré dinâmico, obtido com a montagem experimental da Fig. 5.2. 

 

 
 
 

5.4 – Padrões de moiré dinâmicos aplicados à perfilometria 
 
 
 

Uma aplicação imediata dos padrões de franjas de moiré dinâmicos é a sua 

utilização na reconstrução da superfície de pequenos objetos. A fig. 5.4(a) exibe um 

padrão de moiré dinâmico, gerado no experimento descrito na seção anterior, projetado 

sobre a superfície de um pequeno semicilindro metálico. Todo o processo de 

monitoramento e de registro  do padrão projetado sobre o objeto foi realizado por uma 

câmera CCD Sony modelo XCD-SX910 (para detalhes da câmera, ver apêndice B).   

Utilizando a técnica de perfilometria por transformação de Fourier detalhada no 

capítulo 2, o mapa de fases empacotado do padrão de franjas deformado pelo objeto foi 

obtido e é exibido na Fig. 5.4(b). Esse mapa empacotado  foi submetido, via  software 

JMPhase Pro, a um processo de desempacotamento de fase para a recuperação do mapa 

de fases contínuo e, consequentemente, do perfil do semicilindro. A perspectiva 

tridimensional desse perfil  calibrado  é  exibida  na  Fig. 5.5, e  na  Fig. 5.6 está o perfil 

médio do objeto.  

Esse  objeto foi fabricado com um raio de , e o valor médio encontrado 

foi  de , que pode ser considerado um bom resultado já que que não foram 

utilizados filtros para reduzir  ruído ou algoritmos  para melhoria de qualidade em todo o 

processo. 

1,90mm

1,94mm
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Fig. 5.3: Padrão de franjas de moiré e o seu perfil senoidal 
 
 
 

 
 
 

Fig. 5.4:  (a) Padrão de franjas de moiré projetado sobre a superfície de 
um semicilindro metálico; (b) Mapa de fases empacotado do padrão projetado sobre 

o semicilindro 

        (a) 
 

                    (b) 
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Fig. 5.5:   Perspectiva tridimensional  do perfil calibrado do semicilindro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6:  Perfil médio calibrado do semicilindro 
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Dentre as vantagens de se utilizar esses padrões de moiré dinâmicos em 

aplicações perfilométricas, destacam-se o melhor contraste do padrão de franjas, uma 

menor quantidade de ruído de speckle, a ausência de ruídos provocados por reflexões 

espúrias, a forma puramente senoidal do padrão de franjas e as superfícies reconstruídas 

possuem  uma distinção mais clara  da interseção entre objeto e plano. 

 
 

 
5.5 – Padrões de moiré dinâmicos aplicados à geração de 

códigos numéricos seguros  
 
 
 
 

Técnicas ópticas têm sido utilizadas em muitos processos de segurança devido a 

sua  capacidade natural para manipular uma grande quantidade de informação em termos 

de imagens. Desde a encriptação óptica interferométrica analógica [174] ao uso de 

algoritmos computacionais [175], várias técnicas cujo objetivo é codificar e recuperar 

informação com segurança têm sido propostas. Padrões de moiré têm sido aplicados em 

codificação de hologramas [176] e como ferramentas para melhorar a capacidade de 

reconhecimento de  falsificações  em diferentes sistemas ópticos [177–179].  Esses 

padrões, obtidos com o arranjo da Fig. 5.2, com as direções do vetor de rede 

convenientemente escolhidas e bem controladas, são o centro da geração de códigos 

numéricos proposta nesta seção. Fundamentalmente, uma base numérica óptica foi 

escolhida com as imagens dos padrões representando os dígitos  −1, 0, e 1 como bits, 

conforme o exemplo exibido  na Fig. 5.7. Esses dígitos são atribuídos às imagens  pelo 

algoritmo mostrado na Fig. 5.8. 
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Fig. 5.7: Padrões de moiré  utilizados como bits na base numérica proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.8: Algoritmo gerador do código. H significa franjas na direção horizontal, V 
na direção  vertical e D na direção diagonal. I1, I2 e I3  são as imagens (bits) na 

entrada  do sistema e formarão o código ao final  do processo. 
 

!

                   -1            0                       1 
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Para explicar a produção dos  bits, deve-se considerar os eixos x e y no espelho 

M5 na Fig. 5.2. Os bits  −1 e 1 são  produzido através da rotação do espelho M5 ao redor 

das direções x e y , respectivamente,  e o bit 0, através da rotação do mesmo espelho em 

uma direção no plano x–y. Após esse procedimento, cada padrão de franjas é registrado 

por uma câmera CCD e segue para o estágio computacional. Para ilustrar o processo, uma 

possível tabela de equivalência  representando uma série de elementos gerados é exibida 

na Fig. 5.9 , onde seis bytes ópticos  foram utilizados para representar a palavra ÓPTICA. 

Em todo o processo, uma base óptica é utilizada para codificar uma informação 

(palavra ou sequência numérica), a qual pode ser seguramente transmitida para outro 

servidor, e os dados somente serão reconhecidos por este se a mesma base for utilizada. A 

codificação ocorre através da utilização de imagens digitais, que são matematicamente 

tratadas como matrizes em processamento de imagens [180]. Assim, uma imagem pode 

ser encriptada por algoritmos que explorem facilmente as suas propriedades matriciais.  

A principal vantagem de se utilizar esses padrões como uma base óptica para a 

geração de códigos numéricos é a sua unicidade. Isso significa que, uma vez gerado, esse 

padrão não pode ser reproduzido novamente, principalmente devido às propriedades 

físicas envolvidas na fotorrefração, as quais apresentam pequenas instabilidades e 

flutuações, características de processo analógico em tempo real. Logo, cada holograma é 

essencialmente único. Essa característica é completamente necessária quando se deseja 

evitar a falsificação dos dados codificados e significante em termos de geração de chaves 

numéricas e de controle em, por exemplo, validação de transações bancárias. 

A motivação para esta aplicação se deve ao fato de que, no mundo atual,  rotinas 

de segurança extremamente complexas e rigorosas são necessárias, uma vez que grandes 

quantias de diferentes tipos de dados estão disponíveis para uma infinidade de propostas. 

Isso demanda uma busca contínua por melhores e mais complexos sistemas de segurança. 
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Fig. 5.9:  Diagrama de equivalência para a palavra ÓPTICA. 
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Neste capítulo foi descrito o processo de formação de padrões de moiré dinâmicos 

a partir da superposição, dinâmica e bem controlada, de duas redes de fase senoidais com 

frequências espaciais levemente diferentes no volume de um cristal fotorrefrativo BTO. A 

formação das franjas ocorre  devido à luz difratada a partir da modulação do índice de 

refração resultante da superposição das redes. Foi demonstrado, através dos resultados 

obtidos, que esses padrões possuem bom potencial para a determinação do perfil de um 

pequeno objeto através, por exemplo, da perfilometria por transformação de Fourier. Uma 

vez determinado o perfil, informações como  dimensões do objeto, deformações em sua 

superfície e a resposta deste objeto a determinadas mudanças em seus parâmetros físicos 

podem ser obtidas.  Em uma outra aplicação, os padrões de franjas de moiré dinâmicos 

foram propostos como geradores de códigos numéricos seguros. Os resultados mostram 

que o código gerado é simples, robusto e extremamente seguro, podendo ser útil como 

identificação  numérica padrão em visão robótica ou  em armazenagem ou transmissão de 

dados numéricos seguros. 

 



! 102 

Capítulo 6    

 

 

PADRÕES DE MOIRÉ 
HOLOGRÁFICOS DIGITAIS  

APLICADOS À PERFILOMETRIA  
 

Neste capítulo será apresentada a produção de padrões de moiré em um 
arranjo holográfico digital da transformada de Fourier. Uma simples implementação 
da configuração utilizada permite o controle de determinados parâmetros 
experimentais, tais como o ângulo de incidência do feixe de referência e a frequência 
espacial das franjas geradas. Esses padrões podem ser aplicados em campos 
relevantes da óptica interferométrica, dentre eles a perfilometria, como será 
demonstrado.  
 

 

6.1 – Introdução   

 

A produção de padrões de moiré dinâmicos utilizando fotorrefração [31] foi 

proposta, no capítulo anterior,  como um procedimento bastante promissor a ser 

utilizado em aplicações interferométricas. Esses padrões podem ser utilizados, por 

exemplo, em um processo de projeção de franjas em tempo real para determinação do 

perfil tridimensional de um determinado objeto [34].  Em muitas aplicações, essa 

operação em tempo real, que não pode ser realizada em experimentos holográficos 

onde são utilizadas placas fotográficas convencionais, é de importância crítica. 

Contudo, a implementação de processos cujo meio holográfico é um material 

fotorrefrativo exige muito cuidado técnico, além da necessidade de utilização de vários 

equipamentos. 
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A utilização de sensores CCD, ao invés  de placas fotográficas ou cristais 

fotorrefrativos, permitiu um grande avanço na aplicabilidade das técnicas holográficas. 

A holografia digital é uma técnica de imageamento tridimensional que registra, em um 

CCD, o padrão de interferência entre uma frente de onda de referência e uma frente de 

onda espalhada pela superfície de um objeto e reconstrói  esta última com o auxílio de 

um algoritmo  computacional apropriado.  

A primeira demonstração da possibilidade de reconstrução numérica de 

hologramas foi feita por Goodman [184]. Desde então, a holografia digital 

experimentou um rápido desenvolvimento devido às muitas vantagens técnicas 

apresentadas, especialmente no campo da metrologia holográfica. Dentre essas 

vantagens, muitas vezes indisponíveis para a holografia convencional, pode-se citar a 

rápida aquisição de imagens, a disponibilidade digital da informação de intensidade e 

de fase do campo óptico e a versatilidade das técnicas de processamento que podem ser 

aplicadas aos dados. Por exemplo, o cálculo de uma transformada rápida de Fourier 

bidimensional (2D-FFT) de uma imagem de 1024 X 1024 pixels, operação básica em 

praticamente todos os métodos utilizados para reconstrução de um holograma digital, 

leva uma fração de segundo em um computador modesto, um desempenho muito mais 

eficiente se  comparado aos muitos minutos de processamento fotoquímico na 

holografia convencional. Isso se traduz em uma grande redução no tempo de exposição 

assim como numa substancial simplificação nos aparatos de estabilidade contra 

vibrações e  outras perturbações, além do fato de que  o holograma digitalmente 

armazenado não sofre degradação com o tempo e pode ser transmitido 

instantaneamente para ser analisado em qualquer  lugar do mundo. 

Porém, quando comparada ao meio de registro da holografia convencional, a  

resolução da câmera digital é baixa, pois a área de registro é pequena e a  largura de 
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banda é limitada. Visando a utilização total da largura de banda da câmera digital, a 

configuração holográfica digital da transformada de Fourier  tem sido desenvolvida e 

analisada [185]. O algoritmo de reconstrução dessa configuração é mais simples pois o 

campo complexo é obtido através de uma única transformada de Fourier do holograma.  

Neste capítulo, hologramas digitais de Fourier, obtidos em um arranjo 

experimental simples e versátil, são utilizados para produzir padrões de moiré 

interferométricos gerados a partir da superposição de frequências espaciais periódicas  

levemente diferentes. Uma aplicação imediata desse padrão de franjas resultante é a 

obtenção do perfil tridimensional de objetos [186] através, por exemplo, da 

perfilometria por transformação de Fourier [51,52]. Este capítulo está organizado como 

segue: na próxima seção será dada uma visão geral sobre a holografia digital e suas 

vantagens e limitações quando comparada ao processo convencional. Na seção 6.3, a 

base matemática da chamada aproximação de Fresnel será apresentada seguida, na 

seção 6.4, da discussão dos conceitos básicos da holografia digital da transformada de 

Fourier. O arranjo holográfico utilizado será descrito na seção 6.5 e, por fim, na seção 

6.6 a produção dos padrões de moiré e sua aplicação à perfilometria será proposta. 

 

6.2 – Princípios gerais da holografia digital 

 

O principio da holografia foi primeiramente sugerida por Gabor em 1948 como 

um método para completos registro e reconstrução da informação tridimensional de um  

campo óptico espalhado por um objeto [187]. Porém, devido à configuração em linha 

utilizada, a ordem  zero de difração e uma segunda imagem, chamada imagem gêmea, 

ficavam superpostas à imagem reconstruída [188], dificultando qualquer análise a 

respeito da informação registrada. Com a posterior invenção do laser e a introdução 
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das técnicas holográficas fora do eixo (off-axis) [189], que separam, no domínio da 

frequência espacial, a imagem real da imagem gêmea e da ordem zero de difração, a 

holografia  rapidamente ganhou reconhecimento científico.  

A holografia digital [38] é uma técnica óptica na qual o registro do holograma é 

feito por uma câmera CCD e a imagem é reconstruída através de procedimentos 

numéricos específicos, ou seja, ela substituí os processos de registro químico e físico 

pelo processo eletrônico, e a imagem é numericamente reconstruída através da 

aplicação dos resultados da teoria escalar da difração [39]. Schnars e Jueptner foram os 

primeiros a utilizar  um CCD como meio holográfico em um experimento no qual uma 

câmera foi conectada a um computador em um arranjo de Fresnel [190]. O resultado 

desse trabalho levou a uma mudança de paradigma no campo da holografia [191,192]. 

Desde então, os  avanços nos dispositivos de imageamento e na capacidade  

computacional e de armazenamento de dados foram fundamentais para o rápido 

crescimento no número de aplicações das técnicas holográficas digitais. 

Tamanho crescimento se deve ao fato de que, na holografia digital a imagem 

reconstruída possui valores complexos, isto é, tanto a intensidade quanto a fase de cada 

ponto da imagem estão disponíveis para análise, diferentemente do processo analógico 

em que a fase  deve ser recuperada a partir da intensidade do campo luminoso. Com 

isso, a técnica permite reconhecimento e reconstrução da forma tridimensional de 

objetos com base na reconstrução numérica de um único holograma registrado [193- 

195] e dá origem a muitas aplicações metrológicas, tais como a metrologia de objetos 

macroscópicos [182, 196], a metrologia de deformações e vibrações, principal área de 

aplicação da holografia digital [35,197], e a metrologia remota [198]. Outros exemplos 

de aplicações incluem a microscopia biológica[199–202], o imageamento por contraste 

de fase quantitativo para células biológicas [203,204], a observação dinâmica de 
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sistemas microeletromecânicos e micro-optoeletromecânicos [205], o reconhecimento 

de padrões e a encriptação [206]. 

Outra importante vantagem é a possibilidade de hologramas digitais serem 

armazenados e  preliminarmente processados para  remoção da ordem zero de difração 

do feixe de reconstrução e de outros tipos de ruídos que podem comprometer a 

qualidade do holograma. Após o pré-processamento, utiliza-se algum método de 

reconstrução para a obtenção da imagem holográfica.  Os métodos de reconstrução 

podem ser separados em duas  principais famílias, as quais possuem propriedades 

distintas [207, 208]: métodos baseados  na aproximação de Fresnel e  métodos que 

utilizam convolução. Na aproximação utilizando convolução, melhor adaptada à 

reconstrução de hologramas de pequenas dimensões laterais e localizados perto do 

sensor, a área do pixel é constante e independe da posição da imagem. Porém, as 

dimensões do objeto reconstruído são iguais às do CCD, ou seja, se o objeto registrado 

possui dimensões  maiores que às do CCD, então a imagem holográfica completa tem 

de ser composta por várias  subimagens, o que representa uma desvantagem relevante 

desse método.  Na aproximação de Fresnel, adequada ao  imageamento de objetos 

extensos posicionados distantes do CCD, a área do pixel é variável e depende da 

distância de reconstrução, como será visto adiante.  

Um problema enfrentado pela holografia digital é a limitação da frequência 

espacial [35], uma vez que o CCD utilizado para registro de hologramas deve resolver 

o padrão de interferência resultante da superposição de um feixe de ondas de referência 

com um feixe de ondas espalhadas por todos os pontos de um objeto.  A frequência 

espacial máxima a ser resolvida é determinada pelo ângulo máximo entre esses feixes, 

e é dada por ( ver Apêndice C) 
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                                      fmax =
2
λ

sen
θmax

2

!

"
#

$

%
&. !                                                (6.1) 

 

Emulsões fotográficas utilizadas na holografia convencional possuem resolução de 

milhares de pares de linhas por milímetro e, graças a isso, hologramas com ângulos de 

até 180º entre os feixes de referência e objeto  podem ser registrados. Em contraste, 

devido ao fato da distância entre pixels vizinhos em um CCD ser apenas da ordem de 

poucos micrometros, a frequência espacial máxima resolvida por ele é da ordem de  

algumas centenas de pares de linhas por milímetros, o que limita o angulo máximo 

entre os feixes de referência e objeto a uns poucos graus. Nesse caso, pode-se utilizar a 

aproximação sen(θ ) ≈θ  na Eq. (6.1) e chegar ao resultado 

 

            θmax = λ fmax . !                                        (6.2) 
 

Portanto, a distância  entre pixels vizinhos afeta a frequência espacial máxima,  que por 

sua vez limita o ângulo máximo entre o feixe de referência e o feixe objeto, ou seja, o 

objeto deve ser posicionado a uma distância mínima  do sensor para  se assegurar que o 

ângulo entres os feixes não exceda um  valor que viole a Eq.(6.2).  

Algumas configurações típicas utilizadas em holografia digital são exibidas na 

Fig. 6.1 [35]. Nas figuras (a), (b) e (c) uma onda plana é utilizada como referência. O 

esquema da Fig. 6.1(a) é muito simples, porém o  espaço ocupado pelo objeto não é 

efetivamente utilizado.!Em (b) o objeto é posicionado na mesma linha do feixe de 

referência para permitir que objetos com dimensões maiores sejam  registrados, ao 

custo, porém, da ordem zero de difração ficar no centro  da imagem reconstruída, 

devendo ser suprimida  por meio de algum processo de filtragem apropriado. Em (c) 

uma onda de referência plana chega ao CCD fazendo um ângulo α com a normal.  
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Nas configurações holográficas cuja referência é um feixe de ondas planas, o 

ângulo entre os feixes de referência e objeto varia sobre a superfície do sensor, 

conforme a Fig. 6.2 (a). Assim, a largura de banda espacial total não é totalmente 

utilizada em alguns pontos do CCD, comprometendo, assim, a resolução lateral da 

imagem holográfica. Para  resolver essas dificuldades, Wagner et. al. [37] investigaram 

um arranjo holográfico digital baseado na holografia da transformada de Fourier  [209] 

com vistas a alcançar uma  alta resolução lateral de um determinado objeto e a  usar 

toda a largura de banda espacial do CCD. Esse arranjo experimental, cujo esquema está 

ilustrado na Fig. 6.1(d), utiliza uma fonte pontual para gerar uma onda de referência 

esférica, fazendo com que o  ângulo entre os feixes de referência e objeto seja 

aproximadamente constante sobre toda a área do sensor, conforme ilustra a Fig. 6.2(b). 

Isso permite controlar a utilização completa da frequência espacial em qualquer ponto 

do CCD, o que não é possível em outras configurações holográficas.  

Em suma, existe um número significante de diferenças entre a holografia 

convencional e a digital. Esta última não possuí processamento fotoquímico e, 

portanto, é muito mais rápida do que a primeira. Além disso, o CCD possui alta 

sensibilidade quando comparado a emulsões fotográficas, o que faz com que o tempo 

de exposição seja bastante reduzido. Esse baixo tempo de exposição implica em uma 

menor exigência na estabilidade mecânica do aparato experimental. Por outro lado, o 

principal problema da holografia digital é a baixa resolução. Os grãos em uma emulsão 

fotográfica são  ordens de magnitude menos espessos que um CCD típico. Isso limita a 

frequência espacial das franjas e, portanto,  a área angular do objeto a uns poucos 

graus. Para  uma completa exploração da largura de banda espacial do CCD, utiliza-se 

a configuração holográfica da transformada de Fourier, cuja geometria permite  

alcançar uma  alta resolução lateral do objeto sob investigação. 
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Fig. 6.1: Algumas configurações utilizadas na holografia digital: (a) onda de 
referência plana perpendicular ao CCD; (b) onda de referência plana acoplada ao 
experimento através de um divisor de feixes; (c) onda de referência plana faz um 

ângulo α com a normal do CCD; (d) configuração holográfica da transformada de 
Fourier. Fonte: [35] 
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Fig. 6.2: (a) Variação do ângulo entre a ondas de referência (R) e objeto (O) sobre 

a superfície do CCD quando a referência é uma onda plana; (b) Geometria da 
holografia da transformada de Fourier. O ângulo entre as ondas de referencia e 

objeto é aproximadamente constante sobre a área do CCD. Fonte: [37] 
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             (c)       (d) 

!
!



! 110 

6.3 – A Aproximação de Fresnel 

 
 
Um holograma digital é formado através da  interferência  entre um feixe de 

ondas de referência, daqui em diante chamado de onda de referência, e um feixe de 

ondas refletidas difusamente pela superfície de um objeto, o qual será chamado de 

onda objeto (ver Apêndice C). Como mencionado, esse padrão de interferência  é 

registrado por uma câmera CCD e processado por métodos computacionais para  

obtenção da imagem holográfica. Conceitualmente, o procedimento pode ser esboçado 

através de dois processos de difração, um do plano do objeto ao plano do holograma 

(plano do CCD) e o outro do plano do holograma até o plano da imagem. A 

representação esquemática do registro de hologramas digitais em uma configuração 

fora do eixo é exibida na Fig. 6.3 e o sistema de coordenadas é exibido na  Fig. 6.4. O 

objeto, localizado no plano z = 0 , é coerentemente iluminado e o campo óptico 

difusamente refletido por ele interfere com uma onda de referência. O padrão de 

interferência resultante é eletronicamente registrado em uma câmera CCD localizada  a 

uma distância d  do objeto.  

Na holografia convencional, a reconstrução da onda objeto é realizada  após a 

iluminação do holograma por uma onda plana similar à onda de referência usada no 

registro. Na holografia digital a reconstrução é realizada em duas etapas, ambas 

realizadas computacionalmente. Na primeira, a distribuição de intensidade registrada 

pelo CCD é multiplicada por um modelo numérico da onda de referência. A segunda 

etapa envolve o cálculo do campo de difração  resultante  no plano da imagem. 

A onda luminosa difratada por um  holograma posicionado perpendicularmente 

ao feixe incidente, considerando-se a aproximação paraxial,  é descrita  pela integral de  

Fresnel – Kirchhoff [190]  
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Fig. 6.3: Esquema do registro de um holograma digital. Fonte: [210] 

 

 

 
Fig. 6.4:  Sistema de coordenadas utilizado na reconstrução numérica de 

hologramas. Fonte: [211] 
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onde  

            ρ ' = (x −ξ ')2 + (y−η ')2 + d 2 . !     (6.4) 

 

A Eq. 6.3 é a base para a reconstrução  numérica  de hologramas. Nela, h(x, y)  é o 

holograma registrado, R(x, y) representa a onda de referência, λ  é o comprimento de 

onda utilizado e ρ '  é a distância entre um ponto no plano do  holograma  e um ponto 

no plano de  reconstrução.  

Se a distância d  entre o plano do holograma e o plano de reconstrução da 

imagem for grande quando comparada aos valores de x,  y,  ξ '  e η'  e  então o ρ '  no 

denominador da Eq. 6.3 pode ser  substituído por d .  O ρ '  na exponencial do 

numerador pode adquirir a forma  

 

     ρ ' = (ξ '− x)2 + (η '− y)2 + d 2 = d (ξ '− x)2

d 2
+

(η '− y)2

d 2
+1. ! (6.5) 

 

Utilizando a expansão binomial a+1 =1+ 1
2

a− 1
8

a2 + ...,  pode-se substituir a 

Eq. 6.5 pela equação   
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O quarto termo da Eq. 6.6 pode ser negligenciado se ele for pequeno quando 

comparado ao comprimento de onda da radiação utilizada [212], ou seja, 

 

1
8

(ξ '− x)2 + (η '− y)2"# $%
2

d3 << λ !                                    (6.7) 

 

ou  

d >> 1
8

(ξ '− x)2 + (η '− y)2"
#

$
%

2

λ
3 .                                (6.8) 

 

Então, a distância ρ '   pode ser escrita como               

              

ρ ' ≈ d  + (ξ '− x)2

2d
+

(η '− y)2

2d
.!                                        (6.9) 

 

Com essa aproximação, a integral de difração (Eq. 6.3) torna-se      

   

Γ (ξ ',  η ') = i
λd

exp −i 2π
λ

d
#

$
%

&

'
(×

× h(x, y)R(x, y)exp −i π
λd

(ξ '− x)2 + (η '− y)2( )*

+,
-

./
dx dy

−∞

∞

∫−∞

∞

∫ .
!

 
          (6.10) 

 

 

Se as  multiplicações no argumento da exponencial sobre a integral da Eq. 6.10 forem 

efetuadas,  chega-se à equação 
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que é a chamada aproximação de Fresnel  ou transformação de Fresnel. A  Eq. 6.11 

capacita a reconstrução da imagem holográfica em um plano atrás do holograma. A 

intensidade e a fase do campo luminoso reconstruído são obtidas através das relações     

 

I (ξ ',  η ') = Γ (ξ ',  η ') 2

ϕ(ξ ',  η ') = arctan  Im  [Γ (ξ ',  η ')]
Re  [Γ (ξ ',  η ')]

.
!

 

                     (6.12) 

 

 

         

6.4 – Holografia digital da transformada de Fourier  

 
A Fig. 6.5 exibe um esquema da holografia da transformada de Fourier, 

investigada por Wagner et al. [37] visando alta resolução lateral e total utilização do 

espectro de frequências espaciais do CCD em qualquer ponto de sua área.  O objeto é 

colocado a uma grande distância do CCD e a referência é uma onda esférica cuja fonte 

pontual está localizada no plano do objeto e pode ser escrita como 

 

             R =
exp i 2π

λ
ρ

!

"
#

$

%
&

ρ
,                                            (6.13) 

onde ρ = (d 2 + x2 + y2 )   é a distância entre a fonte e um ponto no plano do CCD. 

Novamente, as mesmas aproximações da seção anterior podem ser utilizadas na Eq. 

6.13, ou seja, ρ ≈ d  no denominador e ρ ≈ d + x2

2d
+

y2

2d
 na exponencial. Após essas 

aproximações, a onda de referência, que passará a assumir a forma        
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Fig. 6.5:  Esquema de registro na holografia digital da transformada de Fourier. 
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poderá ser substituída na transformação de Fresnel (Eq. 6.11), o que  resultará em uma 

expressão para a onda luminosa difratada pelo holograma dada por 
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Por uma questão de conveniência, realizam-se as  substituições  

                              

υ =
ξ '
λd

      e     µ = η '
λd

                                        (6.16) 

 

as quais, quando substituídas na Eq. 6.15, fazem a expressão para a onda difratada pelo 

holograma  assumir a forma  

!!!! 
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A transformada de Fourier bidimensional de uma função f (x, y)   e sua inversa 

são definidas, respectivamente, como  
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Uma comparação entre as Eqs. 6.17 e 6.18 mostra que a reconstrução da imagem 

holográfica em uma  configuração de Fourier é dada pela transformação de Fourier  

inversa  do holograma registrado h(x, y) , ou seja, 

 

!!!!!!!!!!!!Γ (υ,  µ) =C exp −iπλd(υ 2 +µ 2 )#$ %&ℑ
−1 h(x, y){ }, !!!!!!!!!!!!!!!!!!(6.19) 

 

onde C é uma constante  complexa. O efeito do fator de fase associado à Eq. 6.11 é 

eliminado pelo uso de uma  onda referência esférica com a mesma curvatura.  

A Eq. 6.19 representa a reconstrução de um holograma da transformada de 

Fourier e, devido ao fato de o holograma  passar a ser constituído por um arranjo de

N ×M valores discretos ao ser registrado pelo CCD, a mesma deve passar por um 

processo de discretização. Essa  forma discretizada é dada por (ver apêndice B) 
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ou 

Γ (m,  n) = β(m,n)×FFT −1 h(k,l){ }, !                     (6.21) 

onde o fator 
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!

afeta apenas a fase global e pode ser negligenciado se o interesse está  na intensidade 

da imagem holográfica ou se a diferença de fase entre hologramas registrados com o 
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mesmo comprimento de onda tem de ser calculada.!Nas Eqs. 6.20 - 6.22, m e n  são 

índices inteiros que correspondem a cada pixel da imagem reconstruída, k  e l  são 

índices inteiros que correspondem a cada pixel do holograma registrado e!Δx  e Δy  são 

as dimensões dos pixels do CCD. O resultado obtido na Eq.(6.20) possibilita a 

elaboração de um algoritmo de reconstrução da imagem holográfica mais simples do 

que aqueles utilizados em outras configurações, uma vez que é necessária a  utilização 

de apenas uma transformada rápida de Fourier inversa (FFT −1) .!!

!

6.5 – Arranjo experimental utilizado  

 

No arranjo holográfico digital da transformada de Fourier, tanto a fonte pontual 

da onda de referência quanto o objeto estão localizados no mesmo plano e separados 

por uma certa distância do CCD. Em nossa configuração alternativa uma fonte da onda 

de referência  virtual é projetada por um expansor, de forma a reproduzir as mesmas 

condições utilizadas para se obter um holograma da transformada de Fourier digital.  

A Fig. 6.6 ilustra o arranjo experimental utilizado. No esquema, M1, M2  e M3  

são espelhos, sendo este último controlado por computador, BS1 e  BS2 são divisores 

de feixe, E  é um expansor e L  é uma lente. Uma câmera Sony modelo XCD-SX910 

foi utilizada para registrar os hologramas. Esse dispositivo possui um sensor CCD com 

arquitetura IT (Interline Transfer). Uma vantagem especial desse tipo de sensor é a sua 

capacidade de capturar imagens a partir de tempos de exposição muito curtos, 

possibilitando a criação de  um grande número de imagens por segundo (Apêndice B).  

A Fig. 6.7 exibe a reconstrução da imagem de um dado, obtida com o arranjo 

experimental proposto.  O dado aparece em duas imagens ao redor da ordem zero      

de difração (ver Apêndice C). O arranjo utilizado possui duas vantagens  significativas.  
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Fig. 6.6: Esquema do arranjo holográfico digital da transformada de  Fourier. Na 
figura, BS1 e BS2 são divisores de feixe; M1, M2 e M3 são espelhos, 
sendo este último um espelho móvel; E e L são, respectivamente, um 

expansor de feixe e uma lente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7: Reconstrução da imagem holográfica de um dado, obtida com nosso 
arranjo experimental. 
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A primeira delas surge a partir da facilidade de se rotacionar o espelho M3 na direção 

ortogonal ao  eixo principal, permitindo, assim, que a iluminação do objeto seja 

controlada.  A segunda vantagem é o controle  do ângulo entre o feixe objeto e o feixe 

de referência quando os mesmos incidem na superfície do CCD. 

Como um exemplo da segunda vantagem, foram registrados três hologramas de 

uma  pequena placa  de alumínio,  com ângulos entre os feixes θ1 = 0,25º ,  θ2 = 0,50º

e θ3 = 0,75º ,  respectivamente. Pode-se observar na Fig. 6.8 que a manipulação dos  

ângulos  permite que a distância entre as imagens e a ordem zero seja bem controlada. 

Esse controle pode ser feito através de rotação e deslocamento do divisor de feixes, o 

que faz com que o ângulo entre os feixes aumente ou diminua. !

!

6.6 – Padrões de moiré holográficos digitais e sua aplicação à 
perfilometria por transformação de Fourier 
 
 

 
Padrões de Moiré de baixa frequência podem ser obtidos através da 

superposição de duas ou mais  estruturas periódicas  com frequências espaciais altas e 

levemente diferentes. A proposta deste seção é utilizar padrões de moiré holográficos 

digitais em perfilometria óptica, para reconstrução  da superfície de   objetos. Esses 

padrões são gerados em  uma simples implementação do arranjo holográfico 

experimental digital da transformada de Fourier. A  Fig. 6.9  exibe  padrões de moiré 

digitais, obtidos a partir do  holograma  da placa  de alumínio,  para três  frequências 

de  modulação  diferentes. Para produzir esses padrões, um primeiro holograma foi 

registrado e, então, o espelho M3 (Fig. 6.5) foi rotacionado de um pequeno ângulo 

antes do registro de um segundo holograma. A rotação do espelho   foi cuidadosamente 

controlada  por um motor  de passo conectado a  um  computador.  
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Fig. 6.8:  Reconstrução de três hologramas de uma placa de alumínio, obtidos com 
nosso arranjo experimental. Os ângulos entre os feixes de referência e objeto são: 

(a) ; (b) ; (c) . 
 

 

 
Fig. 6.9: Padrões de moiré digitais produzidos por três frequências de modulação 

diferentes. Os  ângulos de rotação do espelho M3 são: (a) ; (b) 
; (c) .!

 

θ1 = 0, 25º θ2 = 0,50º θ3 = 0, 75º

ϕ1 = 0,19º
ϕ2 = 0,42º ϕ3 = 0,52º

            (a) 

            (b) 

(c) 

                (a) 

(b) 

(c) 
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Após esse procedimento, dois hologramas com frequências levemente diferentes, 

devido a diferentes iluminações, foram produzidos e podem ser representados por  

 

h1(x, y) = h0 (x, y) sen k1x( )
h2 (x, y) = h0 (x, y) sen k2x( ),

!                       (6.23) 

 

onde k1  e k2  são as frequências espaciais. A superposição dos hologramas produz  

!

h(x, y) = h1(x, y)+ h2 (x, y) =

= h0 (x, y) sen k1x( )+ sen k2x( )!
"

#
$.
!                      (6.24) 

 

Utilizando-se a identidade trigonométrica sen A( )+ sen B( )= 2cos A−B
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o holograma resultante pode ser reescrito da forma  

 

h(x, y) = 2h0 x, y( )cos kmx( )sen k  x( ), !             (6.25)!
 

com k >> km . Ou seja, o padrão de franjas observado é produzido como um fenômeno 

de batimento, onde  km =
k1− k2

2
 é a frequência espacial de modulação e k = k1+ k2

2
 é  

a frequência espacial média. A reconstrução da imagem holográfica é  realizada ao se 

substituir a  Eq. (6.25)  no  resultado  obtido   na  Eq. (6. 21).!

Na  Fig. 6.9, as imagens  da placa de alumínio reconstruída para  três diferentes 

frequências de modulação formam padrões de moiré digitais similares a um fenômeno 

de batimento óptico. O controle das frequências espaciais desses padrões é alcançado 

através do aumento ou diminuição do ângulo de rotação do espelho M3. Nas Figs. 

6.9(a) – (c), os ângulos são: ϕ1 = 0,19º,ϕ2 = 0,42º  e ϕ3 = 0,52º , respectivamente. 
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Uma aplicação imediata desse processo é a reconstrução de superfícies para 

utilização em metrologia. Essencialmente, dois hologramas de um mesmo objeto, com 

frequências espaciais levemente diferentes, são obtidos através do sistema proposto. A 

superposição dos dois hologramas produz o batimento descrito pela Eq. 6.25.  

Para demonstrar a eficiência da técnica, o perfil do semicilindro utilizado no  

Capítulo 2 foi determinado. A  Fig. 6.10 (a) exibe o holograma registrado, obtido com 

o arranjo experimental da Fig. 6.5, e na Fig. 6.10 (b) está a reconstrução da imagem   

do semicilindro, realizada com o auxílio de um algoritmo baseado na Eq. 6.20.  

 

 

 
 

Fig. 6.10: (a) Holograma digital da transformada de Fourier de um 
semicilindro; (b) Imagem do semicilindro reconstruída. 

(a) 

(b) 
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O padrão de franjas de moiré digital exibido na Fig. 6.11(a) foi obtido após dois 

hologramas, semelhantes ao da Fig. 6.10(a), com frequências espaciais levemente 

diferentes terem sido registrados e superpostos e o holograma resultante ter sido 

reconstruído com o auxílio do nosso algoritmo.  Na Fig. 6.11(b), uma das imagens do 

semicilindro com as franjas foi selecionada e, com auxílio da técnica de perfilometria 

por transformação de Fourier, o mapa de fases empacotado da Fig. 6.11(c) foi obtido. 

 

  

Fig. 6.11: (a) Padrão de franjas de moiré digital de um semicilindro;  (b) Uma 
das imagens do semicilindro com franjas de moiré; (c) Mapa de fases 

empacotado do padrão deformado pelo semicilindro. 

   (b)      (c) 

(a) 
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 Após um processo de desempacotamento de fase, utilizando o software 

JMPhase Pro, a superfície do semicilindro foi reconstruída e é exibida na Fig. 6.12. O 

valor médio do raio do semicilindro (Fig. 6.13) obtido foi de 1,90 ±0.01mm , 

resultado semelhante ao encontrado no Capítulo 2.  

 

  

Fig. 6.12: Perspectiva tridimensional calibrada do mapa de fases da Fig. 6.11(c) 
após o desempacotamento de fases. 

 

 

Fig. 6.13: Perfil médio do semicilindro da Fig. 6.12 
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A aplicação dos padrões de moiré holográficos digitais a situações mais 

realísticas  também foi abordada a partir da proposta de reconstrução da superfície de 

uma arruela. A peça utilizada  foi fabricada com uma espessura de 1,180 mm  e foi 

escolhida porque sua superfície possui regiões com alto gradiente de  elevação  e 

depressão  em   relação a  um  plano de  referência. Nessas regiões, existem pontos 

com  alto  potencial para a propagação de erros durante o  desempacotamento  de  fase.  

O padrão de moiré digital da arruela e seu mapa de fases empacotado são 

mostrados nas Figs. 6.14(a) e 6.14 (b). O resultado do desempacotamento de fases, 

realizado pelo software JMPhase Pro, é exibido na Fig. 6.15. O valor médio encontrado 

para a espessura da arruela foi de 1,15± 0,02 mm , o que corresponde a um valor muito 

próximo do valor real, evidenciando, novamente, o potencial da técnica para aplicações 

metrológicas. A determinação do perfil da arruela, objeto comumente presente em 

situações cotidianas, representa um exemplo de aplicação em várias áreas da indústria 

como, por exemplo, em medidas não destrutivas para controle de qualidade [213].  

 

 

 
Fig. 6.14: (a) Padrão de moiré digital de uma arruela; (b) Mapa de fases 

empacotado  do padrão da figura (a). 

 

      (b)       (a) 
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Fig. 6.15: Perspectiva tridimensional da arruela após o desempacotamento de 
fases. 
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Por fim, também foi proposta a análise da profundidade de uma depressão 

realizada na superfície de uma pequena peça de alumínio. O padrão de moiré da peça 

com a depressão e seu respectivo mapa de fases empacotado são exibidos na Fig. 6.16.  

Após o desempacotamento, o perfil do objeto foi determinado e o valor médio obtido 

para a profundidade da depressão foi de 1,55±0,03 mm , bem próximo do valor  obtido 

em um processo de medição manual, realizado com um paquímetro, que foi de 

1,50±0,02 mm . A perspectiva tridimensional do objeto é mostrada na  Fig. 6.17, junto  

com um esquema exibindo os detalhes da peça e o perfil médio obtido. 

 

 

 

 !

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.16: (a) Padrão de moiré digital de uma peça de alumínio com uma pequena 
depressão; (b) Mapa de fases do padrão exibido em (a). 

 
 
 
 
 
 
 
 

        (a)         (b) 
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Fig. 6.17:  Perspectiva tridimensional calibrada da peça de alumínio com 

uma pequena depressão. Na parte superior à direita está um esquema com os 
detalhes do objeto mensurado, e na parte inferior também à direita, o perfil 

médio da depressão. 
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Neste capítulo, foi visto que a  holografia digital é uma técnica utilizada para o 

registro e a reconstrução da informação tridimensional de um campo óptico espalhado 

pela superfície de um objeto, já que tanto a intensidade quanto a fase desse campo 

estão disponíveis para análise. Nessa técnica, o registro do holograma é feito por uma 

câmera CCD e a imagem é reconstruída através de processos numéricos específicos. 

Foi visto também que nas configurações holográficas cuja referência é uma onda plana, 

o ângulo entre o feixe de referência e o feixe objeto varia sobre a superfície do sensor, 

fazendo  com  que  sua largura  de  banda espacial total  não  seja  totalmente  

utilizada.Visando uma completa exploração da largura de banda do CCD, utiliza-se a 

configuração holográfica da transformada de Fourier, cuja geometria  permite   

alcançar  uma  alta resolução   lateral  do  objeto sob  investigação.! Por fim, foi 

demostrado que hologramas digitais da transformada de Fourier, com frequências 

espaciais levemente diferentes, podem ser usados para produzir, através de um 

fenômeno de batimento, padrões de franjas de moiré. Estes padrões são obtidos em 

uma configuração holográfica onde tanto o  ângulo incidente quanto a direção do feixe 

de iluminação do objeto são bem controlados, e podem ser utilizados em um processo 

perfilométrico para determinação do perfil de um objeto de prova. Baseado nos 

resultados obtidos, a técnica  proposta neste capítulo tem potencial para ser utilizada 

em várias aplicações, tais como detecção de fraturas em superfícies, inspeção de 

qualidade de estruturas metálicas, entre outras.!!
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Capítulo 7 
 
 
 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS      
FUTURAS 

 
 
 
 

 
O objetivo principal deste trabalho foi apresentar a geração de padrões de franjas 

de moiré em experimentos holográficos dinâmicos e digitais, e a sua aplicabilidade em 

perfilometria óptica e em processos de transferência de informação segura. A holografia 

dinâmica utiliza um cristal fotorrefrativo BTO como meio holográfico, e na holografia 

digital, um CCD é utilizado para registrar os hologramas e um processo numérico é 

responsável pela reconstrução das imagens. 

A aplicação em perfilometria é possível graças ao fato de que a fase de um padrão 

de franjas deformado após ser projetado sobre um objeto guarda informação relacionada à 

distância  de cada ponto da sua superfície a um plano de referência. Porém, as técnicas 

perfilométricas ópticas baseadas em projeção de franjas, em especial a perfilometria por 

transformação de Fourier, extraem do padrão de franjas deformado uma distribuição de 

fases empacotada, que não corresponde à quantidade física de interesse. Por isso, é 

necessário um bom procedimento para o desempacotamento da fase, o que pode ser uma 

tarefa bastante complexa e consumidora de tempo. Em busca de uma solução para esse 

problema, inúmeros pesquisadores têm desempenhado esforços no desenvolvimento de 

algoritmos robustos que realizem tal tarefa. 

Com o intuito de  apresentar uma proposta mais eficiente e versátil para lidar com 

o problema do desempacotamento de fase em aplicações desenvolvidas no Laboratório de  

óptica não linear e aplicada da UFF, ou em quaisquer outras aplicações onde a 
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ambiguidade de fase esteja presente, o software JMPhase Pro foi criado. Essa ferramenta 

computacional, baseada no algoritmo proposto no capítulo 3, foi  registrada junto ao INPI 

e é , em nossa opinião, uma grande contribuição ao campo da perfilometria óptica. 

Os resultados apresentados mostram que nosso algoritmo possui alta imunidade a 

ruídos e gradientes de elevação/depressão, com baixo tempo de processamento quando 

comparado a um algoritmo similar da área, e sem comprometer a informação da fase. 

Para isso, o software foi testado em mapas de fase reais obtidos em experimentos 

distintos, provando ser versátil, e se mostrou robusto ao conseguir detectar regiões 

problemáticas e conter a propagação de erros durante o processo, inclusive em regiões 

onde outros algoritmos testados falharam. Na mesma comparação feita com outros 

algoritmos, em especial com o tradicional algoritmo de Goldstein, nossa proposta 

apresentou uma economia de tempo de até  90%. Frente às evidências, conclui-se que o 

sucesso se deve à estratégia inovadora utilizada para a conexão das cargas de resíduos, 

sempre considerando  as características da superfície do objeto sob investigação.  

Outro fato importante é a não utilização de filtragem de ruídos, logo a acurácia 

dos detalhes do perfil obtido depende somente da técnica utilizada para gerar os mapas de 

fase empacotados. Além disso, nossa proposta apresentou resultados com boa qualidade 

em vista da baixa complexidade exigida pelo  algoritmo para a obtenção da informação de 

fase, isso porque ele exige apenas um mapa de fases e não utiliza mapas de qualidade 

[108, 202]. Todos esses pontos simplificam e facilitam sua aplicação em situações 

práticas, tais como aquelas onde existem dificuldades em se obter múltiplas imagens, ou 

quando o tempo é um fator critico para a análise a ser realizada.  

Outras vantagens apuradas após os resultados obtidos incluem a performance 

estável ao analisar imagens de tamanhos ou resoluções diferentes, a não necessidade de 
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interação com o usuário e a minimização da perda de informação, permitindo que sejam 

preservados detalhes que podem ser úteis para as análises realizadas. 

De posse das ferramentas necessárias, foi demonstrado experimentalmente que a 

projeção de um padrão de franjas de moiré dinâmico sobre um pequeno objeto é 

suficiente para reconstruir numericamente a forma da sua superfície. Esses padrões foram 

obtidos através  da superposição controlada de duas redes senoidais dinâmicas, com 

frequências espaciais altas e levemente diferentes uma da outra, obtidas em um sistema 

holográfico dinâmico, que utiliza as propriedades ópticas fotorrefrativas do cristal BTO.   

 Franjas típicas do padrão de moiré ocorrem devido à luz difratada a partir da 

modulação do índice de refração resultante no interior do referido cristal, previsto por um 

modelo físico simples também detalhado nesta tese. Houve sempre a preocupação com a 

qualidade do padrão de franjas, pois é necessário um bom contraste das franjas e uma 

projeção adequada  sobre a superfície para que seu perfil possa ser bem determinado. 

O resultado obtido na determinação do perfil do objeto de prova, um pequeno 

semicilindro metálico, demonstrou que essa aplicação possui precisão do ponto de vista 

metrológico, além de ser simples, rápida e promissora, particularmente indicada para ser  

utilizada como uma técnica de um passo suportada por sistemas holográficos dinâmicos 

baseados na utilização de materiais fotorrefrativos.  

Embora esses materiais sejam considerados um elegante meio holográfico em 

tempo real, recebem críticas relacionadas a sua baixa performance quanto a possível 

utilização em produtos industriais, em aplicações em testes de rotina, em laboratórios ou 

em novas tecnologias. Esta situação está sendo modificada drasticamente graças ao 

grande avanço na ciência de materiais, na categoria de desenvolvimento de dispositivos 

ópticos, eventualmente envolvendo fotorrefrativos [166-168]. 



 134 

 Foi proposta e experimentalmente demonstrada também que  a superposição 

controlada dessas redes senoidais para produzir padrões de moiré de baixa frequência é 

útil para ser aplicada em segurança da informação, como geradora de códigos numéricos 

seguros. Uma base numérica  binária foi definida com os padrões representando os 

dígitos  0, 1, e −1  como bits. Então, o conjunto completo desses bits ópticos foram 

combinados para formar bytes, onde uma sequencia numérica foi representada. Com base 

nos resultados obtidos,  concluímos que o processo de geração, rápido e fácil, dos códigos 

numéricos propostos constitui um sistema interessante e promissor, que pode  ser 

utilizado como um padrão para identificação numérica em armazenagem ou transmissão 

de dados seguros. 

Demonstramos pela primeira vez que hologramas digitais da transformada de 

Fourier, com frequências espaciais aproximadamente periódicas e levemente diferentes, 

podem ser utilizados para produzir padrões de moiré. Em nossa configuração 

experimental holográfica, não apenas o angulo incidente é controlado, mas também  a  

direção do feixe de iluminação do objeto. Esses padrões de moiré digitais, assim como os 

padrões dinâmicos obtidos por fotorrefração, são efetivamente produzidos como um 

fenômeno de batimento, tanto em intensidade quanto em fase.  

Um processo perfilométrico foi então descrito e utilizado com sucesso na 

determinação do perfil de alguns objetos, cada um oferecendo um diferente desafio ao 

método proposto. A precisão dos resultados obtidos indica que os padrões de moiré 

digitais têm potencial para serem aplicados em metrologia óptica sem contato e em 

diversas outras áreas, tais como a engenharia mecânica, onde  podem ser utilizados para a 

detecção de fraturas em superfícies de materiais, para inspeção de qualidade de estruturas 

metálicas e para testes interferométricos não destrutivos em geral.  
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Os resultados experimentais demonstram que os sistemas holográficos 

desenvolvidos, aliados ao algoritmo JMPhase Pro, possuem potencial para serem 

aplicados em situações onde a determinação do perfil óptico de objetos é necessária. Uma 

vez que o perfil é determinado, informações como dimensões do objeto e deformações 

em sua superfície podem ser obtidas.  A resposta de um sistema a determinadas mudanças 

em seus parâmetros físicos provocadas, por exemplo, por variações de temperatura ou 

pela aplicação de alguma corrente elétrica  pode ser a motivação para trabalhos 

posteriores. 

Existe também a possibilidade de aplicação dessas técnicas em outras áreas de 

conhecimento, como na análise de curvatura para a fixação de suportes em  ortodontia, 

embora ainda haja a necessidade de otimização de processos. Em biologia pode-se propor 

a análise da anatomia de insetos após a determinação de seu perfil tridimensional. Esses 

são alguns possíveis  exemplos de propostas para aplicações das técnicas propostas nesta 

tese, que embora ainda não devam ser encaradas como um procedimento que substitua 

completamente, em certos casos, outros procedimentos ou arquiteturas ópticas 

consagradas, existe uma grande potencialidade como processos holográficos ópticos não 

destrutivos.  
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Perspectivas futuras  
 

 
 

A partir das pesquisas realizadas em holografia dinâmica com fotorrefrativos, 

pretendemos demostrar, pela primeira vez, que a projeção  de franjas de moiré com 

diferentes direções de variação sobre a superfície de um objeto possui vantagens na 

determinação de seu perfil quando comparada à projeção de franjas com apenas uma 

direção de variação, principalmente na capacidade de superar dificuldades relacionadas à  

inomogeneidades topográficas, irregularidades e descontinuidades, problemas  frequentes 

na determinação do perfil de alguns objetos de interesse.  

Utilizando o procedimento experimental descrito no capítulo 5, os padrões de 

moiré dinâmicos são produzidos com uma direção de variação que possui um ângulo de 

inclinação em relação à direção de variação de um padrão de franjas verticais típicas. A  

ideia de se utilizar mais de um padrão em cada projeção representa uma maneira simples 

de aumentar a informação local, a resolução e a qualidade do perfil óptico da topografia 

do objeto. Nessa proposta experimental os vetores de onda dos padrões de moiré podem 

assumir qualquer direção a partir da direção vertical e, o mais interessante, os padrões 

podem ser projetados em sequência, como ilustrado na Fig. 7.1, ou superpostos de um 

modo multiplexado, como na Fig. 7.2. Acreditamos se tratar de um novo método de 

projeção de franjas, rápido e versátil, que pode ser utilizado em perfilometria por 

transformação de Fourier.   

  Outra proposta baseada nos resultados obtidos é a formação de padrões de moiré 

como um resultado da superposição de hologramas digitais em linha [214]. Esse sistema 

holográfico utiliza, em suas aplicações, todas as vantagens inerentes a um processo 

holográfico, ou seja, a disponibilidade de amplitude e fase das imagens, ampliando 

bastante as possibilidades de análises em várias áreas de conhecimento.  
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Fig. 7.1: Dois padrões de moiré dinâmicos diferentes projetados sobre a superfície 
de  um semicilindro. Nas duas imagens são exibidos padrões de moiré com uma 

única direção de variação e em  diagonais opostas. 
 

 

 

 
Fig. 7.2: Padrão de moiré dinâmico produzido após a superposição dos dois padrões 

da Fig. 7.1, gerados holograficamente  em sequência no volume do cristal BTO. 
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A  holografia digital em linha produz imagens holográficas após a interferência 

entre um feixe de referência e um feixe de luz transmitido por uma amostra e aumentado 

por uma lente objetiva de microscópio. O padrão de interferência é registrado por uma 

câmera CCD, e a imagem da amostra é reconstruída numericamente. A Fig. 7.3 exibe o 

esquema de uma montagem experimental  holográfica digital em linha.  A fig. 7.4(a) 

mostra o exemplo de um holograma digital em linha da extremidade de um fio de nylon, 

obtido com a montagem experimental da Fig. 7.3.  Na Fig. 7.4(b) está a imagem da 

reconstrução holográfica do fio de nylon, realizada com o auxílio de um algoritmo 

desenvolvido neste doutorado. 

Com base nos resultados obtidos em holografia digital (capítulo 6), pretendemos 

produzir esses padrões de moiré após superpormos dois hologramas digitais em linha com 

frequências espaciais levemente diferentes. Hologramas em linha com frequências 

diferentes podem ser produzidos, por exemplo, rotacionando-se a câmera de um pequeno 

ângulo ou promovendo-se pequenos deslocamentos do anteparo onde se encontra a 

amostra. Obtidos os padrões, acreditamos que eles possam ser aplicados  em  metrologia 

óptica.    

Atualmente, encontram-se em desenvolvimento em nosso laboratório pesquisas 

relacionadas à microscopia holográfica digital por transmissão e por reflexão. 

Acreditamos que tão logo essas técnicas sejam implementadas, haverá a possibilidade de 

se obter franjas de moiré, as quais  poderão ser aplicadas em metrologia microscópica 

Em relação ao software JMPhase Pro, concluímos que os resultados alcançados 

até aqui foram considerados satisfatórios e, com base nisso, o objetivo agora é explorar os 

limites e a aplicabilidade da técnica desenvolvida  em mapas de fase provenientes de 

outras técnicas de imageamento, tais como as já citadas holografia digital em linha e 

microscopia holográfica digital.  
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Fig. 7.3: Esquema experimental da holografia digital em linha. Fonte: [215]  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fig. 7.4: (a) Holograma da extremidade de um fio de nylon, obtido em um sistema 
holográfico digital em linha; (b) Imagem da reconstrução holográfica da 

extremidade do fio de nylon . 
 

 

                                   (a)                                    (b) 
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Outro objetivo relacionado ao software é a criação de uma interface gráfica que 

facilite a sua manipulação, além de eventualmente disponibilizar sua utilização em uma 

página da rede mundial de computadores, de forma a estabelecer uma ferramenta útil ao 

nosso laboratório, e fortalecer a interação com outros pesquisadores da área. 

Por fim, após apresentarmos nossas conclusões e perspectivas futuras, esperamos 

que este projeto de tese possa servir de embasamento para futuras pesquisas na área e que 

o conhecimento adquirido e exposto possa fornecer subsídios para a continuidade do 

trabalho realizado no laboratório de óptica Não Linear e Aplicada da Universidade 

Federal Fluminense e inspirar novas propostas que contribuam para o desenvolvimento da 

óptica  aplicada. 
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Apêndice A 
 
 

PERFILOMETRIA POR PROJEÇÃO DE 
FRANJAS UTILIZANDO UM 

INTERFERÔMETRO DE MICHELSON 
 
 
 

 
 A Fig. A.1 exibe a configuração básica de um interferômetro de Michelson. Um 

feixe de luz, oriundo de uma fonte extensa S, é dividido igualmente por um divisor de 

feixes BS, orientado sob um ângulo de 45º em relação aos espelhos M1, cuja distância  

ao divisor de feixes pode ser ajustada por meio de um parafuso de passos, e M2 que 

possui posição fixa. As orientações desses espelhos podem ser precisamente controladas. 

O feixe dividido (1)  atravessa o divisor de feixes três vezes antes de se combinar com o 

feixe (2), que o atravessa apenas uma vez.  Para que os dois feixes atravessem a mesma 

espessura de vidro, deve-se inserir um compensador, de mesma espessura, na trajetória 

do feixe (2). A inclusão da placa compensadora CP garante, também, que os dois feixes 

experimentarão o mesmo efeito dispersivo no material do divisor de feixes. As franjas 

produzidas pela interferência  entre os feixes são observadas no plano de observação.  

A natureza do padrão de franjas formado  em um  interferômetro de Michelson 

pode ser melhor analisada quando este é redesenhado de forma que todos os seus 

elementos fiquem dispostos ao longo de uma mesma linha, conforme ilustra a Fig. A.2. 

Na figura,  M2′  é a imagem virtual do espelho M2 formada pelo divisor de feixes. As 

superfícies S1 e S2 são as imagens virtuais da fonte S nos espelhos M1 e M2, 

respectivamente. Um raio que emerge de um ponto P, localizado na fonte será dividido 

no  divisor  de feixes, e  seus segmentos serão,  posteriormente, refletidos  por M1 e M2.     
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Fig. A.1: Interferômetro de Michelson; S é uma fonte extensa, BS é um divisor de 
feixes, CP é uma placa compensadora, M1 é um espelho móvel e  M2 é um espelho 

fixo. Fonte: Referência [104] 

 

 

Fig. A.2:  Rearranjo conceitual do interferômetro de Michelson. Fonte: Referência 
[105] 
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No diagrama, está representada a reflexão do raio por M1 e M2’. Para um observador, os 

dois  raios refletidos parecerão ter vindo dos pontos imagens P1 e P2.  O padrão de 

franjas observado é, então,  semelhante  ao padrão produzido por uma lâmina de faces 

paralelas formada pelo espelho M1 e pela imagem virtual M2′.  

Como os feixes (1) e (2) emanam de uma fonte comum e viajam em duas 

trajetórias distintas até um ponto do plano de observação, então o campo nesse ponto 

será determinado pela diferença de caminho óptico δ  percorrida por eles. Essa diferença  

representa uma mudança de fase Δϕ = kδ , onde k = 2π
λ   é o número de onda. Como 

exibido na figura, essa diferença de caminho óptico para os feixes (1) e (2) é 

δ = 2d cos(θ ) , onde d = l1− l2   é a separação entre os espelhos. A diferença de fase, 

expressa em radianos, entre os feixes recombinados é dada, então, por 

     

Δϕ =
2π
λ

2d cos(θ ).    (A.1) 

 

Portanto, haverá máximos e mínimos na intensidade do padrão de interferência 

correspondendo, respectivamente, às condições  

 

                      

Δϕ = 2mπ

Δϕ = (2m+1)π ,
 (A.2) 

 

onde m
 
é  um inteiro conhecido como a ordem da interferência. Combinando a Eq. A.1 

com a Eq. A.2 chega-se ao resultado 
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2d cos(θ ) = λm

2d cos(θ ) = (m+
1
2

)λ.

                                        

(A.3) 

 

Se alguma dessas condições for satisfeita  para o ponto P, então ela será satisfeita para 

qualquer ponto em  S que esteja no círculo de raio O'P. Portanto, a simetria do arranjo 

óptico dá origem a um conjunto de anéis  cujo centro é o eixo óptico do sistema. 

Um perfilômetro que utiliza um interferômetro de Michelson clássico para 

produzir um padrão de franjas a ser projetado sobre a superfície de um objeto de prova 

está esquematizado na Fig. A.3.  Os anéis de Michelson, obtidos por um  feixe de laser 

de He–Ne, são projetados na amostra após um espelho do interferômetro ter sido 

inclinado. Essa inclinação foi feita para que os anéis fossem ampliados e apenas uma 

pequena faixa fosse projetada, produzindo um padrão de franjas localizadas “quase” 

paralelas sobre o objeto. Esse tipo de padrão de franjas é facilmente controlado e 

manipulado, além de apresentar boa eficiência em  termos de resultados perfilométricos.  

Como um exemplo, foram projetadas franjas de Michelson sobre a superfície de 

uma arruela e a imagem do padrão deformado é exibida na Fig. A.4(a). Utilizando a 

técnica de perfilometria por transformação de Fourier foi obtido o mapa de fases 

empacotado da Fig. A.4(b). Na Fig. A.5 está o mapa de fases desempacotado, obtido 

com o auxílio do software JMPhase Pro, objeto de estudo do capítulo 3, e  a perspectiva 

tridimensional não calibrada desse mapa de fases é mostrada na Fig. A.6. A arruela foi 

escolhida por ser um objeto muito comum em aplicações industriais e por oferecer 

alguns desafios no processo de determinação da fase.  Os resultados mostram que  a 

projeção de franjas de Michelson em conjunto com a utilização do nosso algoritmo 

forneceu resultados satisfatórios do ponto de vista perfilométrico. 
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Fig. A.3: Montagem experimental de um perfilômetro com o 
interferômetro de Michelson. 

       (a)        (b) 

Fig. A.4: (a) Padrão de franjas de Michelson projetado sobre uma arruela; (b) 
Mapa de fases empacotado do padrão de franjas  deformado obtido com a 

técnica de perfilometria por transformação de Fourier. 
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Fig. A.5: Mapa de fases desempacotado do padrão projetado sobre a arruela obtido 
com o auxílio do software JMPhase Pro. 

 
 

 

Fig. A.6: Perspectiva tridimensional não calibrada do mapa de fases da Fig. A.5. 
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Apêndice B 
 
 
FORMA DISCRETIZADA DA EQUAÇÃO DE 

RECONSTRUÇÃO DE UM HOLOGRAMA DA 
TRANSFORMADA DE  FOURIER  

 
 

 

A representação matemática da reconstrução de uma imagem em uma 

configuração holográfica da transformada de Fourier possui a forma (ver capítulo 6) 

 

Γ(υ,  µ) =C exp −iπλd(υ 2 +µ2 )#
$

%
& h(x, y)exp i2π (υx +µy)#$ %&−∞

∞

∫ dx dy
−∞

∞

∫ ! (B.1) 

 

onde C é uma constante  complexa. Para que a reconstrução numérica da imagem 

holográfica  seja realizada, a Eq. B.1 deve ser obtida em sua forma discretizada, uma vez 

que o holograma registrado pelo CCD consiste em um arranjo de N x M valores 

discretos com passos de Δx  e Δy , que são as dimensões dos pixels do sensor. !

O processo para converter dados reais (analógicos) em um conjunto de valores 

discretos varia de acordo com a câmera utilizada no experimento. Os hologramas 

digitais  deste trabalho foram aquisitados por uma câmera Sony modelo XCD-SX910, a 

qual possui resolução máxima de 1376×1024  pixels. Esse dispositivo possui um sensor 

de escaneamento progressivo CCD com pixels quadrados ( 4.65× 4.65µm2 ), cuja 

arquitetura utilizada é a IT (Interline Transfer). Dispositivos que possuem essa 

arquitetura consistem numa cadeia de detectores sensíveis à luz (fotodiodos) e ao lado 

desses detectores estão os dispositivos de armazenagem não sensíveis à luz, capazes de 

atuar como células de memória, conforme Fig. B.1. Os pacotes de carga gerados nos 
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pixels sensíveis à luz são deslocados para as células de memória adjacentes. Após isso, 

as cargas nesses dispositivos de armazenagem são deslocadas, via registradores 

verticais, para um registrador serial horizontal. Este, por sua vez, transfere os pacotes de 

carga para serem amplificados e convertidos no sinal de saída. Uma vantagem desse tipo 

de sensor é o "obturador eletrônico", que torna possível  criar um grande número  de 

imagens por segundo e imagens  com tempos de exposição muito curtos, como é exigido 

em muitos processos de imageamento [181,182].  

 

 

 

 

 

 
Fig.  B.1: Esquema de um CCD com arquitetura IT (Interline Transfer). 

Fonte: [181] 
 

 

Para que a função ︎Γ (υ,  µ)  seja discretizada, a integral dupla da Eq. (B.1) deve 

ser convertida em uma dupla soma. Nesse caso x  e y  são substituídos, respectivamente, 

por kΔx  e lΔy  com k  e l  inteiros. Analogamente, υ  e µ  são substituídos, 

respectivamente, por mΔυ  e nΔµ  com m  e n   também inteiros. Com essas 

substituições, o campo luminoso difratado pelo holograma assume a forma  

 

Γ (m,  n) =C exp −iπλd(m2Δυ 2 + n2Δµ 2 )$% &'×

× h(k, l)exp i2π (mkΔυΔx + nlΔµΔy)[ ]
l=0

M−1

∑
k=0

N−1

∑ .
!                     (B.2) 
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Conforme a teoria da  transformada de Fourier [183], são válidas as relações  

Δυ =
1

NΔx
   e    Δµ = 1

MΔy
, !                                     (B.3) 

 

as quais, ao serem substituídas na Eq. (B.2), produzem a versão discretizada da 

expressão para o campo luminoso difratado pelo holograma, que assumirá a forma 

 

Γ (m,  n) =C exp −iπλd( m2

N 2Δx2
+

n2

M 2Δy2
)

$

%
&

'

(
) h(k,l)exp i2π (mk

N
+

nl
M

)
$

%
&

'

(
)

l=0

M−1

∑
k=0

N−1

∑ . !     (B.4) 

 

A transformada de Fourier discreta bidimensional de um sinal e sua inversa são 

definidas, respectivamente, por 

 

F(u,v) = 1
MN

f (m,n)exp −i2π (mu
M

+
nv
N

)
"

#
$

%

&
'

n=0

N−1

∑
m=0

M−1

∑

f (m,n) = F(u,v)exp i2π (mu
M

+
nv
N

)
"

#
$

%

&
'

v=0

N−1

∑
u=0

M−1

∑ .

! (B.5) 

 

Assim, conclui-se que o campo difratado pelo holograma é a transformada de Fourier 

inversa discreta do holograma h(k,l) . A  transformada rápida de Fourier (FFT) é um 

algoritmo eficiente para esse cálculo, assim a imagem holográfica pode ser 

numericamente obtida através da relação 

 

Γ (m,  n) =C exp −iπλd( m2

N 2Δx2 +
n2

M 2Δy2 )
$

%
&

'

(
)FFT −1 h(k, l){ }, ! (B.6) 
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onde m e n formam os índices correspondentes  a cada pixel da imagem discretizada.  

O fator que multiplica a transformada rápida de Fourier inversa afeta apenas a 

fase global e pode ser negligenciado se o interesse está  na intensidade do holograma ou 

se a diferença de fase entre hologramas registrados com o mesmo comprimento de onda 

tem de ser calculada.  O resultado obtido na Eq. (B.6) proporciona a elaboração de um 

algoritmo de reconstrução da imagem holográfica mais simples do que aqueles 

utilizados em outras configurações holográficas, uma vez que é necessária a  utilização 

de apenas uma transformada rápida de Fourier.  
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Apêndice C 
 
 

REGISTRO E RECONSTRUÇÃO DE 
HOLOGRAMAS  

 
 

 

Nas técnicas de imageamento convencionais,  tais como a  fotografia, a imagem 

registrada é simplesmente a distribuição de intensidades de uma cena original. Como 

resultado, toda a informação acerca da trajetória óptica para diferentes partes da cena é 

perdida. A característica fundamental da  holografia é a ideia de se registrar tanto a fase 

quanto a amplitude das ondas de luz espalhadas por um objeto. Isso normalmente é 

realizado em um arranjo óptico consistindo de uma fonte de laser, espelhos, lentes e um 

dispositivo que atue como meio holográfico, ou seja, um meio material utilizado para  

registrar  o padrão de interferência produzido por um feixe de referência e pela luz 

espalhada pelo objeto. Um esquema holográfico típico utilizando uma configuração fora 

do eixo é exibido na Fig. C.1.  Um feixe de luz coerente é dividido em duas ondas 

parciais, uma delas ilumina o objeto, é espalhada por ele e refletida para o meio de 

registro. A outra onda, chamada de onda de referência, ilumina diretamente o meio 

holográfico. O padrão de interferência entre as duas ondas é registrado. Na holografia 

convencional, o registro é realizado por meio de um processo químico da placa 

fotográfica; na holografia dinâmica, o padrão fica registrado no volume de um cristal 

fotorrefrativo; e na holografia digital, o registro é feito por um sensor CCD.   O padrão 

de interferência registrado é chamado de holograma. Se o holograma for novamente 

iluminado pela onda de referência, a onda objeto original será reconstruída. Um 

esquema da reconstrução da imagem holográfica está ilustrado na Fig. C.2.  
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Fig. C.1: Registro de um holograma. Fonte: [198] 

 

Fig. C.2: Reconstrução da imagem. Fonte: [198] 
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Uma vez que a intensidade em qualquer ponto do padrão de interferência 

também depende da fase da onda espalhada pelo objeto, então o holograma conterá 

informação sobre a fase e a amplitude da onda objeto e, consequentemente, a imagem 

reconstruída  exibirá  todos os  efeitos de elevação e profundidade da superfície do 

mesmo.  

O processo holográfico é descrito como a interferência, na superfície do meio 

holográfico,  de uma onda espalhada pelo objeto, com amplitude complexa 

 

O(x, y) = o(x, y)exp[iϕ0(x, y)],                                       (C.1) 

 

com uma onda de referência, cuja amplitude complexa pode ser dada por 

 

R(x, y) = r(x, y)exp[iϕR (x, y)],                                    (C.2) 

 

onde o(x, y) e r(x, y)  são amplitudes reais e ϕ0 (x, y) e ϕR (x, y)    são as fases das ondas 

objeto e de referência, respectivamente. A intensidade resultante será calculada por 

 

I(x, y) = O(x, y)+ R(x, y)
2
= O(x, y)+ R(x, y)( ) O(x, y)+ R(x, y)( )

*!
"#

$
%&
=

=O(x, y)O(x, y)∗ + R(x, y)R(x, y)∗ +O(x, y)R(x, y)∗ + R(x, y)O(x, y)∗ =

= o(x, y)
2
+ r(x, y)

2
+ 2o(x, y)r(x, y)cos ϕ0 (x, y)−ϕR (x, y)( ) =

= IO + IR + 2 IOIR cos ϕ0 (x, y)−ϕR (x, y)( ),

              
(C.3) 

 

onde IO = o(x, y)
2
e  IR = r(x, y)

2
 são as intensidades individuais das ondas objeto e de  

referência, respectivamente. De acordo com a Eq. (C.3), a intensidade alcança seu valor  
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máximo em todos os pontos  onde 

ϕ0 (x, y)−ϕR (x, y) = 2nπ ,   para n = 0,1,2,...,                           (C.4) 

 

e o seu valor mínimo em todos os pontos onde 

 

ϕ0 (x, y)−ϕR (x, y) = (2n+1)π ,   para n = 0,1,2,...                        (C.5) 

 

O inteiro n é a ordem da interferência. 

 A frequência do padrão de interferência pode ser facilmente obtida a partir de 

considerações geométricas. A Fig. C.3 ilustra  duas ondas planas que se interceptam 

formando um angulo θ   entre elas. A superposição dessas ondas resulta em um padrão 

de interferência com um espaçamento equidistante d , cuja relação com os ângulos entre 

as direções de propagação das frentes de onda e a vertical , θ1  e θ2 ,  pode ser dada por 

 

sen(θ1) = Δl1
d

       ;          sen(θ2 ) = Δl2

d
,                                     (C.6) 

  

onde  Δl2  é a diferença de caminho da frente de ondas R em relação à  frente de ondas O 

na posição do máximo de interferência P1 e Δl1  é a diferença de caminho da frente de 

ondas O em relação à  frente de ondas R na posição do máximo de interferência P2.  A 

variação entre  as diferenças de caminho para máximos vizinhos é Δl1+Δl2 . Esta 

diferença equivale a um comprimento de onda  

 
Δl1+Δl2 = λ.                                                    (C.7) 
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Fig. C.3: Interferência de duas ondas planas. Fonte: [199] 
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Combinado a Eq. (C.5) com a Eq. (C.6), pode-se escrever a relação entre o espaçamento 

das franjas e os ângulos de incidência da forma 

 

d = λ
sen(θ1)+ sen(θ2 )

=
λ

2sen(θ1 +θ2

2
)cos(θ1 −θ2

2
)
.  

            (C.8) 

 

Utilizando, na Eq. (C.7), a aproximação cos(θ1 −θ2

2
) ≈1 e  θ =θ1 +θ2 , chega-se a  

 

d = λ

2sen(θ
2

)
.  

                                                     (C.9) 

 

A frequência espacial do padrão de franjas, recíproca de  d , é dada por 

 

f = 1
d
=

2
λ

sen(θ
2

)                                         (C.10) 

 

A frequência espacial máxima do padrão de interferência é determinada, então, pelo 

ângulo máximo entre os feixes, 

 

fmax =
2
λ

sen(θmax

2
)                                (C.11) 

 

Supondo que a amplitude de  transmitância do holograma, ou função holograma 

h(x, y) , seja função linear da intensidade [198], sua representação pode assumir a forma 
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h(x, y) = h0 +βτ I(x, y),                       (C.12) 

 

onde β  é um parâmetro constante determinado pelo material utilizado como meio  

holográfico e pelas condições de  processamento, τ  é o  tempo de exposição e h0  é a  

amplitude de transmitância de fundo. Na holografia digital h0  pode ser negligenciado.  

Para a reconstrução do holograma, a amplitude de transmitância deve ser 

multiplicada pela amplitude complexa da onda de referência (onda de reconstrução):  

 

Γ(x, y) = R(x, y)h(x, y) = h0R(x, y)+βτ I(x, y)R(x, y) =

= h0R(x, y)+βτ o2 + r2 +O(x, y)R *(x, y)+ R(x, y)O *(x, y)"
#$

%
&'R(x, y) =

= h0 +βτ (o2 + r2 )"
#$

%
&'R(x, y)+βτ r2O(x, y)+βτR2(x, y)O *(x, y).

 (C.13) 

 

O primeiro termo de Γ(x, y)  é a onda de referência multiplicada por um fator. Ela 

representa a onda não difratada ao passar pelo holograma (ordem zero de difração). O 

segundo termo é a onda objeto reconstruída, formando uma imagem virtual  do objeto 

em sua posição original. O fator  βτ r2  influencia apenas  o brilho da imagem. O 

terceiro termo produz uma imagem real e distorcida do objeto. Na holografia fora do 

eixo, as imagens real e virtual, e  onda não difratada estão espacialmente separadas.  
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In this Letter, a proposal addressing the problem of two-
dimensional phase unwrapping based on the theory of
residues is presented. Here, wrapped phase maps with
shifted phase jumps are used to balance residue charges.
With this approach, we seek to minimize processing
time and residue connection, which is essential in the de-
velopment of branch-cut algorithms. Finally, a phase-
unwrapping algorithm is applied to these wrapped maps,
generated by Fourier transform profilometry to obtain
three-dimensional profiles of objects illuminated by photo-
refractive moiré-like patterns generated in an experiment of
real-time dynamic holography, and by fringe patterns gen-
erated with a Michelson interferometer. © 2015 Optical
Society of America

OCIS codes: (100.5088) Phase unwrapping; (100.2000) Digital image
processing; (100.5070) Phase retrieval; (150.1135) Algorithms.
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The analysis of true phase values has applications in various
technologies, such as surface topography by synthetic aperture
radar (InSAR) [1], magnetic resonance imaging [2], nonde-
structive deformation and vibration measurements of electronic
components [3], interferometric profilometry [4], automotive
applications [5], adaptive optics [6], astronomy [7], and holo-
graphic interferometry [8].

The techniques used to extract true phase values encounter
a problem: the mathematical operation required to obtain
phase information involves periodic function calculations.
Computationally, it is not possible to determine whether a func-
tion argument of this nature is increased by an integer multiple of
its period. Therefore, the calculations performed by a computer
only return values in the range !−π; π". In other words, these
values are said to be wrapped and require an unwrapping oper-
ation to be performed on the obtained phase to remove the cre-
ated discontinuities and recover their original true values.

Among other methods, the process of phase unwrapping
can be performed by the relationship [9]

ψ!r# $ ψ!r0# %
Z

C
∇ψ!r# · dr

$ ψ!r0# %
Z

C
Wf∇φ!r#g · dr; (1)

where ψ!r# is the unwrapped phase map, C is any path that
connects the coordinate points r0 and r in an N-dimensional
wrapped phase map φ!r#, ∇ψ!r# is the phase map gradient,
∇φ!r# is the wrapped phase map gradient, and W is the wrap-
ping operator, which is defined by the following relationship
in a 2D-discretized space:

W&ψ!m; n#" $ ψ!m; n# − 2πk!m; n# $ φ!m; n#; (2)

where m and n are integers and k!m; n# is an array of integers
chosen so that

−π < φ!m; n# ≤ π: (3)

In idealized situations, unwrapping is a simple task;
however, when we work with obtained experimental data,
the presence of several noises can affect, in a nonlinear way,
the related physical quantities, thus increasing the complexity
and difficulty of estimating the true values of the phase. Many
algorithms have been developed to solve this problem, such as
the branch-cuts [6,10,11] that use the theory of residues to
detect and treat the presence of disturbances that can affect
the unwrapping process.

For this, Ghiglia and Pritt [9] apply the theorem of residues
to the problem of 2D-phase unwrapping using the concept of
residue charges proposed by Goldstein et al. [12] that can be
associated with the error propagation factors in unwrapping.
In this method, opposite charges are connected by barriers
called branch-cuts that define those paths that cannot be
crossed during the process of phase recovery. Moreover, it is
interesting that these branch-cuts are minimized to reduce
the amount of lost information.

The residue charges, q!m; n#, can be found by the relation-
ship [9]
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q!m; n" # Round

!
1

2π

X4

i#1

Δi $ψ!m; n"%
"

# Round

!
1

2π

X4

i#1

WfΔi $φ!m; n"%g
"
; (4)

where the Round operator returns the nearest integer, and Δi is
the difference operator so that

Δ1$φ!m; n"% # φ!m; n& 1" − φ!m; n"

Δ2$φ!m; n"% # φ!m& 1; n& 1" − φ!m; n& 1"

Δ3$φ!m; n"% # φ!m& 1; n" − φ!m& 1; n& 1"

Δ4$φ!m; n"% # φ!m; n" − φ!m& 1; n": (5)

If S is the number of located residues, the possibilities for
connections between opposite charges is approximately !S∕2"!.
Thus, verifying the configuration with the smallest branch-cuts
could require a large computational cost.

The proposal in this Letter also uses the theory of residues.
Nevertheless, to the best of our knowledge, the methodology
has as novelty the method in which residue charges are con-
nected to form the branch-cuts. Basically, through auxiliary
phase maps obtained from an initial phase map, the technique
seeks to select the smaller branch-cuts, always considering the
peculiarities of the initial map. This allows reducing the loss
of local information produced by noise and false discontinu-
ities, leading to obtaining an optimized unwrapped phase
map. This process is distinguished by low processing time
and the good quality of the final results.

The function φ!m; n", which represents a discretized and
wrapped 2D phase map, is

φ!m; n" # W$ψ!m; n"% # ψ!m; n" − 2πk1!m; n"; (6)

where the addition of a constant phase ϕ to φ!m; n" results in
φ 0!m; n" # φ!m; n" & ϕ # ψ!m; n" − 2πk1!m; n" & ϕ: (7)

Application of the W operator to φ 0!m; n" gives
W$φ 0!m; n"% # φ 0!m; n" − 2πk2!m; n" # ξ!m; n": (8)

By substituting Eq. (7) in Eq. (8), one obtains

ξ!m; n" # φ!m; n" & ϕ − 2πk2!m; n"

# φ!m; n" − 2πk3!m; n"; (9)

where k3!m; n" # k2!m; n" − ϕ∕2π. The sub index in k is used
only to differentiate successive unwrap operations. The func-
tion ξ!m; n" differs from the function φ!m; n" by the presence
of the term 2πk3!m; n". In practice, this term alters the regions
where the phase jumps occur, but does not affect the relative
difference between neighboring pixels. Thus, the final result of
unwrapping for both ξ!m; n" and φ!m; n" is the same.

To demonstrate this fact, we calculate the phase difference

Δi $ξ!m; n"% # Δi $φ!m; n" − 2πk3%

# Δiψ!m; n" − 2πΔi $k1!m; n" & k3!m; n"%; (10)

and apply the W operator to Eq. (10), which results in

WfΔi $ξ!m; n"%g # Δi $ψ!m; n"% − 2πfΔi $k1!m; n"

& k3!m; n"% & k4!m; n"g: (11)

Because W returns values in the range !−π; π%, Itoh’s condition
[13], Δψ!m; n" ≤ π, implies that the term 2πfΔi $k1!m; n" &
k3!m; n"% & k4!m; n"g is null; that is,

WfΔi $ξ!m; n"%g # Δiψ!m; n": (12)

By comparing Eq. (12) with Eq. (1), it can be seen that the
addition of ϕ to φ!m; n", and a new application ofW, does not
change the result of unwrapping, but produces a function with
discontinuities shifted in relation to φ!m; n". The control of
this displacement could be useful in the analysis of different
configurations for the wrapped phase. Finally, the substitution
of Eq. (12) in Eq. (4) results in

q!m; n" # Round

!
1

2π

X4

i#1

WfΔi $ξ!m; n"%g
"
: (13)

It is clear from Eq. (13) that ξ!m; n" has the same residues
as φ!m; n".

Because the basic process conditions have been established,
one can define the steps required to implement a phase un-
wrapping algorithm, which are the following:

Step 1. Add a constant phase ϕ to φ!m; n" and realize a new
wrapping to obtain ξ!m; n", as demonstrated in Fig. 1.
Step 2. Calculate the phase difference between each point of
φ!m; n" and its predecessor; if this value is equal to '2π,
the coordinates of this point are marked in a matrix Θ!m; n".
Step 3. Calculate the phase difference between each point of
ξ!m; n" and its predecessor; if this value is equal to '2π,
the coordinates of this point are marked in a matrix Ξ!m; n".

After this last step, Θ!m; n" and Ξ!m; n" will contain null
values, except in the coordinates with a phase jump on
φ!m; n" or ξ!m; n".
Step 4. Detect the values and positions of the residue charges
according to Eq. (13), and mark them in the matrices Θ!m; n"
and Ξ!m; n", as shown in Fig. 2.
Step 5. From a positive residue, mark up all the non-null points
in Θ!m; n" and Ξ!m; n" that connect to a negative residue or
to the image’s edges. This procedure is performed for all the
detected positive residues. Thus, lines are drawn that connect
the residues to each other, or the residue to the image’s edges.
Step 6. For each positive residue, search for the shortest con-
nection line in Θ!m; n" and Ξ!m; n", and then mark it as a
branch-cut, as shown in Fig. 3.

Fig. 1. (a) Wrapped phase map generated by computer; (b) wrapped
phase map with shifted phase jumps.
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Step 7. After establishing all branch-cuts, perform unwrapping
in the paths that circumvent it; ensure that no branch-cuts
are crossed.

The results of the application of our algorithm, based on
Steps 1–7, are shown in Figs. 4–6.

Figure 4(a) shows a wrapped phase map obtained by the
Fourier transform profilometry (FTP) technique [14,15]

applied to the image of a dynamic moiré fringe pattern [16,17]
projected on the surface of a half cylinder.

Figure 5(a) shows a wrapped phase map obtained by the
FTP technique applied to the image of a fringe pattern, ob-
tained by a Michelson interferometer, projected on the surface
of the same half cylinder.

These wrapped phase maps have discontinuities and noises
because the fringe pattern is affected by factors such as nonuni-
form reflectance of the surface, regions with low luminosity,
thermal and electrical current fluctuations on the CCD sensor,
and aliasing caused by conversion of the analog to digital signal.

Figures 4(b) and 5(b) show the results of the unwrapping
applied to maps in Figs. 4(a) and 5(a), respectively. Our algo-
rithm unwrapped the maps with good quality because it can
successfully isolate the problematic regions in order to mini-
mize information loss during the process.

In order to show the proposed technique in a more realistic
situation, we used a wrapped phase map obtained by the FTP
technique applied to the image of a Michelson fringe pattern
deformed by the surface of a washer. This object was chosen
to provide an additional challenge because the washer does
not have the symmetry of the half cylinder, and its surface
has a high gradient elevation and depression with respect to
a reference plane. Therefore, there are points with high poten-
tial for error propagation during the unwrapping process. The
wrapped phase map is shown in Fig. 6(a).

Figure 6(b) shows the result of the phase unwrapping oper-
ation over the phase map of Fig. 6(a) performed by a Goldstein
algorithm [18]. As can be observed, error propagation occurs

Fig. 2. (a) Detected residues and phase jump lines of φ!m; n",
marked in Θ!m; n"; (b) enlarged region with the residues and phase
jump lines in Θ!m; n"; (c) detected residues and phase jump lines of
ξ!m; n", marked in Ξ!m; n"; (d) enlarged region with the residues and
phase jump lines in Ξ!m; n". The white squares represent positive
residues (#1), and the black squares negative residues (−1).

Fig. 3. Representation of the shortest selected branch-cuts.

Fig. 4. (a) Wrapped phase map obtained by application of FTP to
dynamic moiré fringes projected on the surface of a half cylinder;
(b) 3D profile obtained after the phase unwrapping process.

Fig. 5. (a) Wrapped phase map obtained by application of FTP to
Michelson fringe pattern projected on the surface of the same half
cylinder; (b) 3D profile obtained after the phase unwrapping process.

Fig. 6. (a) Wrapped phase map obtained by application of FTP to
Michelson fringe pattern projected onto washer surface; (b) unwrapped
phase map from a 3D perspective.
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in this unwrapped phase map, which can compromise the com-
plete analysis of phase map features.

Figure 7 shows the results of the phase unwrapping process
applied to the same phase map of Fig. 6(a), this time using the
algorithm proposed in this Letter.

Figure 7(b) shows the branch-cuts established by our algo-
rithm. They are positioned at locations where the steep gradient
occurs, thus demonstrating the efficiency of our technique for
identifying and isolating those regions that are critical for the
phase unwrapping process. It is clear that the residue charges
connection strategy has a significant impact on the phase un-
wrapping procedure. The result of unwrapping is shown in
Figs. 7(c) and 7(d). By comparing Fig. 7(d) with Fig. 6(b),
one concludes that our algorithm provides better results when
compared with a Goldstein algorithm.

The 3D profile determination of a washer, an object com-
monly present in real situations, represents an example of the
potential application of our technique in several areas of the

industry. In this context, among others, one of the possibilities
is to use it in profilometry applied to nondestructive measure-
ments for quality control [19].

With respect to execution time, as indicated in Table 1, our
algorithm is highly efficient, presenting results in up to 1/10
of the processing time when compared with the Goldstein
algorithm.

In conclusion, the proposed algorithm has high immunity
to noises and steep gradients with low processing time without
compromising the phase information during the procedure.
This is because of the way in which our technique connects
the residue charges, always considering the surface characteris-
tics of the object under investigation. Another factor is that,
because our algorithm does not perform noise filtering, the ac-
curacy of the details of the obtained profile depends only on the
technique used to generate the wrapped phase map. In addi-
tion, our proposal presents results with good quality because
of a low complexity in obtaining the phase information, be-
cause it requires only a phase map and does not use quality
maps [20,21]. All these points simplify and facilitate its appli-
cation in practical situations, such as where there is difficulty
obtaining multiple images, or when unwrapping time is a criti-
cal factor on the analysis to be performed.

Funding. Conselho Nacional de Desenvolvimento
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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Table 1. Comparison of Processing Times between
Goldstein and the Algorithm Proposed in This Work

Algorithm Processing
Time (in Minutes)

Experiment Goldstein
Proposed
Algorithm

Dynamic moiré fringes projection on
the surface of a half cylinder

5:32 0:32

Michelson’s fringes projection on the
surface of a half cylinder

4:55 0:37

Michelson’s fringes projection on the
surface of a washer

3:18 0:34

Letter Vol. 40, No. 15 / August 1 2015 / Optics Letters 3459



 178 

Anexo B 
 
 
 

ARTIGO PUBLICADO: PHOTOREFRACTIVE 
FOURIER TRANSFORM PROFILOMETER 

FOR THE MEASUREMENT OF 3-D OBJECT 
SHAPES 

 



Author's personal copy

Photorefractive Fourier transform profilometer for the measurement
of 3-D object shapes

G.N. de Oliveira a, M.E. de Oliveira b, P.A.M. dos Santos b,n

a Pós-graduac- ~ao em Engenharia Mecânica, TEM/PGMEC, Universidade Federal Fluminense, Rua Passos da Pátria, 156, Niterói, R.J., Cep.: 24.210-240, Brazil
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a b s t r a c t

In the present work dynamic moiré-like fringe patterns, produced by photorefraction with low spatial
frequencies, applied for profile determination of small objects is proposed. Basically, a Fourier
transform profilometry technique is developed for an automated profile determination. This means,
as far as we know, a new experimental procedure that exploits the real time holographic two wave
mixing in Bi12TiO20 crystal sample. Besides, the mainly advantages of this procedure are, comparatively
to the classical fringe projection method using the Michelson interferometer, best fringe pattern
contrast, less speckle noise, absence of noises produced by spurious reflections and, the most
significant, a pure sinusoidal shape obtained by dynamic holographic moiré-like process using
photorefraction.

& 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The fringe projection for profilometry is an elegant interfero-
metric procedure that has experienced a great development in the
last decades [1] basically using many different procedures. But,
since the beginning, when the usual technique was moiré topo-
graphy [2], the physical characteristics of the fringe patterns are
deterministic in the effectiveness of these methods. In moiré
topography, for example, problems of fringes sign in the phase
map, low sensitivity in the contour determination and reduced
accuracy due to unwanted variations produced by severe irregu-
larities on the contour, imposed serious limitations in the appli-
cations. So, fringe pattern analysis by the Fourier transform
method [3] is proposed as alternative to moiré topography to
avoid this problems. In this approach, only one sinusoidal
Michelson fringe pattern projection is needed in the entire
procedure. Michelson fringe pattern projection has an restricted
applicability to objects with reduced analysis area, due to intensity
variation and irregularity of the ‘‘quasi’’ parallel fringe patterns
obtained tilting one of its mirrors. By the other hand, fringe projection
from a Ronchi grating [4] was proposed as an alternative in the
Fourier transform method to large area objects. A defocused projec-
tion of a Ronchi grating [5] instead of a sinusoidal one produces
neglectful errors in profile determination only in smooth topography
variation objects. Digitally synthesized low contrast sinusoidal fringe

pattern in LCD projection [6] has been used in phase shifting profile
determination that means poor results in objects with more complex
shapes.

Photorefractive effect is the well-controlled combination of
photoconductivity and electro-optic effect [7]. In the photorefrac-
tive effect, a dynamic holographic sinusoidal phase grating could
be obtained after illuminating the photorefractive sample by the
interference pattern from two collimated laser beams. This
process is considered dynamic in the sense that any modification
in the writing beams immediately rewrites the induced phase
grating in the volume of the photorefractive material.

Moiré-like patterns can be experimentally obtained by the
superposition of two or more sinusoidal gratings with slightly
different spatial frequencies. Otherwise, moiré-like patterns are
induced in the volume of Bi12TiO20 (BTO) crystal sample used as
dynamic holographic media, that is, the holographic sinusoidal
superimposed phase gratings are produced with high spatial
frequencies (!1,000 lines mm"1) by photorefractive effect.

In the present work it is proposed that the dynamic moiré-like
fringe patterns with low spatial frequencies, obtained in the
above described physical conditions, could be used in the fringe
projection method. The profile determination of small objects,
using the Fourier transform was implemented. The physical
characteristics and experimental parameters involved in the
proposed procedure are promising to eliminate the main limita-
tions in the fringe projection methods above discussed. So, we
believe that the proposed method can be indicated to measure,
with good accuracy degree, profile of small objects in sub-
micrometer scale in optical mechanical systems.
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In the next section the dynamic moiré-like patterns are
described with more details. In Section 3 the experimental
procedure is described and finally, in Section 4 the profile
determination method by Fourier transform is presented and in
Section 5 the results and discussion, at last, the conclusion.

2. Dynamic moiré-like patterns

In this section the dynamic moiré-like patterns are described
as originated by the interaction of two sinusoidal high frequency
gratings holographically generated, both induced in the volume of
the photorefractive crystal sample, the dynamic holographic
media. In the photorefractive effect, one dynamic holographic
sinusoidal phase grating could be obtained after illuminating the
BTO sample by the interference pattern given by

I xð Þ ¼ Io 1þM coskgx
! "

ð1Þ

In Eq. (1) kg¼2p/L (where L is the grating spacing) is the
grating wave number and M is the fringe modulation rate in the
projected interference pattern.

After illuminating the sample, taking into account the band
transport model [8], the photogenerated carrier displacements,
with subsequent trapping, produce a volume space charge electric
field given by [9]

ESC xð Þ ¼
Dk
m

m sinðkxÞ
1þm cosðkxÞ

ð2Þ

where D is the diffusion constant, m is the mobility and the
parameter m is the induced modulation rate. Then, due to the
linear electro-optic effect exhibited by the photorefractive mate-
rials, a spatial refractive index modulation is produced. This
spatial refractive index modulation is given by

Dn xð Þ ¼
1
2
r41n

3
0ESC xð Þ ¼Dn0 sin kgx

! "
ð3Þ

and the diffraction efficiency is

Z¼
pDn xð Þ
lcos yBð Þ

m
sinðrlÞ
r

# $2
ð4Þ

where yB is the incident Bragg angle, l is the laser light source
wavelength, r is the optical activity parameter and l is the crystal
sample thickness. After superposition of two sinusoidal phase
gratings of different spacing in the sample volume, two index
modulations, Dn1 (x) and Dn2 (x), both defined by Eq. (3), with
slightly different spatial frequencies kg1 and kg2, are produced.
Then the refraction index modulation resulting of this super-
position is [10]

Dn xð Þ ¼ 2Dn0 cos kmg x
% &

sin kgx
% &

ð5Þ

where kg ¼ kg1þkg2
! "

=2 is the average spatial frequency and
kmg ¼ kg1%kg2

! "
=2 is the modulation spatial frequency.

The spatial frequencies, kg1 and kg2, have high values and, in
addition, their values are comparable, that is, kg1–kg2; in this case,
kg44kmg and the resulting photorefractive index modulation in
the sample volume is spatially modulated. This means that a
moiré-like fringe pattern is produced like a beat phenomenon,
due to the dynamic superposition of two sinusoidal phase grat-
ings in the BTO crystal sample volume.

3. Fourier transform profilometry

In the present work the dynamic moiré-like pattern produced
by photorefraction, is the projected interference fringe pattern
onto an object surface. Then, using the Fourier transform method
[3], the object profile could be precisely determined. In this

method only one image of the fringe pattern projection is necessary.
Therefore, it is simple and efficient. The produced and projected
fringe pattern can be represented by the amplitude

gðx,yÞ ¼ aðx,yÞþbðx,yÞcos½2pn0xþfðx,yÞ' ð6Þ

where the phase f(x, y) contains information about the object. The
amplitudes a(x, y) and b(x, y) are the irradiance variations produced
by the object.

The essence of the proposed method consists of extracting
f(x, y) from Eq. (6) that is rewritten in the following form:

gðx,yÞ ¼ aðx,yÞþc*ðx,yÞexpð2pn0xÞþcðx,yÞexpð%2pn0xÞ ð7Þ

where

cðx,yÞ ¼
1
2
bðx,yÞexp ifðx,yÞ

' (
ð8Þ

that is easily obtained by rewriting Eq. (6) using exponentials, and
n means complex conjugate.

The next step is to obtain the Fourier transform of Eq. (7) with
respect to x, that is the Fourier spectra

Gðn,yÞ ¼ Aðn,yÞþCðn%n0,yÞþCðn%n0,yÞ ð9Þ

where n is the spatial frequency in the x direction.
Due to the fact that a(x, y), b(x, y) and the phase f(x, y) have very

slow spatial variations with respect to the spatial frequency n0, the
Fourier spectrum in Eq. (9) has two displaced components by the
carrier frequency n0, as shown in Fig. 1. This means that lateral
function C(n%n0, y) or Cn(n%n0, y) could be translated to spectrum
origin (see down in Fig. 1); after filtering the background A(n, y), the
Fourier transform of C(n, y), for example, with respect to n0, will give
c(x, y) defined by Eq. (5), where the phase map f(x, y) can be
determined by a convenient unwrapping process.

4. Experimental details

The photorefractive holographic setup has been used in
anisotropic two wave mixing architecture, in diffusion only
recording mechanism. This means that the observed moiré-like
fringe patterns, with low spatial frequencies ((2–5 lines mm%1),
are produced like a beat phenomenon [10], due to the dynamic
superposition of two sinusoidal phase gratings in the BTO crystal
sample volume.

The experimental holographic setup, indicated in Fig. 2, shows
two beams with l¼0.633 mm coming to a He–Ne laser light
source with 35 mw nominal power. BS is a variable beam splitter;
C’s are collimators and M1, M2, M3, M4 and M5 are mirrors.

Fig. 1. Fourier spectrum of Eq. (7) showing the component C(n%n0, y) displaced to
the origin.
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The laser light beams, one being the ‘‘object’’ beam and another
the reference beam are projected on the BTO crystal
(8!8!8 mm3) entrance face at an angle yB"231. This means,
according to the classic Bragg’s law, that a sinusoidal phase
grating with 1,000 lines mm#1 of spatial frequency is produced.
At this moment one shutter (not shown in the figure) covering
both beams is closed, and mirror M5 is rotated by "11. In this
way, by opening the shutter, an additional sinusoidal phase
grating is produced with a small difference in the spatial fre-
quency. Reading both gratings by the beam from mirror M4, the
moiré-like pattern is produced and projected on the screen, where
the object is placed. The object is a half of small polished metallic
cylinder with 1.90 mm of radius and 25 mm of length, fixed on an
also polished metallic plate (50!70 mm2). The moiré-like pattern
produced after the interaction of two sinusoidal phase gratings
and projected onto the sample, to determine its profile, is
indicated in Fig. 3. This image is captured by a CCD camera.

To illustrate the effectiveness of the profile determination by
the proposed method, we also determine the 3-D profile using the
fringe pattern produced by a classical Michelson interferometer
(not shown). In the next section all the obtained results will be
discussed.

5. Results and discussion

After experimental procedures previously described we
obtained the fringe patterns projected onto the test object.
The first one is the image shown in Fig. 3, resulting from the
dynamic fringe pattern produced by the holographic setup. The
second one, in Fig. 4, is the Michelson interference fringe pattern
that is produced as the Michelson classical rings, but obtained by
an expanded He–Ne laser beam. This interference pattern is
projected on the sample after one mirror of the interferometer
has been tilted to produce the interference pattern with approxi-
mately parallel fringes onto the sample. The obtained image is
captured by the CCD camera.

In order to find the object profile the steps proposed in the
Section 3 must be performed. Through a single image of a fringe
pattern projected onto the object surface, the Fourier transform is
obtained (see Fig. 5). These steps were performed using the public
domain Idea software [11] and analyzed by the public domain NIH
Image software [12].

The same steps, which have been used to find the profile
image, shown in Fig. 6, were followed when we start from the
Michelson fringe pattern projection in Fig. 4. Using exactly the
same optical procedures and software, the image profile is
obtained (see Fig. 8).

The Michelson interference fringe pattern is simple to be
produced; the Michelson rings obtained by an expanded He–Ne
laser beam are projected on the sample after one mirror of the

Fig. 2. Experimental holographic setup.

Fig. 3. Dynamic moiré-like fringe pattern projected onto the object surface,
a small cylinder.

Fig. 4. Classical Michelson fringe pattern projected onto the surface of the same
test object.
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interferometer has been tilted, then producing a ‘‘quasi’’ localized
parallel fringe pattern onto the sample. This kind of fringe pattern
is easily controlled and manipulated, but it has some limitations
in terms of profilometry results. We can observe in Fig. 8 that the
obtained profile does not present a clear definition of the lateral
cylinder contour, and the plane where it is supported is not well
defined. But, the profile in Fig. 7, obtained from the dynamic
moiré-like fringe pattern projection, does not present these
limitations.

In the image of the optical profiles in Figs. 7 and 8 we have
used the usual noise filtering, exactly the same in both figures,
only to improve the quality of the final images. However, the
calibrated profiles obtained by a purely mathematical procedure,
without any filtering plug-in, are presented in Figs. 9 and 10.
Again, it is quite clear that in the profile obtained from the
Michelson pattern projection, the serious information losses
persist in the final result, besides the strong noises in the profile
determination by both methods.

The average numerical values of the profile could be easily
determined in the present case due to the very simple test object
analyzed. Using an appropriated algorithm to the same informa-
tion from Figs. 9 and 10 the transversal average profile determi-
nation in the transversal section of the object, the small half
cylinder manufactured with the radius of 1900.00 mm, has been
calculated. According to this, the average value of the half
cylinder radius is 1865.237100 mm, using moiré-like pattern
projection, and 1945.237100 mm for the Michelson fringe pro-
jection, that could be considered as good results, taking into

Fig. 5. Fourier transform of the object with projected fringes from Fig. 3.

Fig. 6. Phase map obtained from the Fourier spectrum shown in Fig. 5.

Fig. 7. Uncalibrated optical profile of object after phase unwrapping from
dynamic moiré fringe pattern projection.

Fig. 8. Uncalibrated optical profile of object after phase unwrapping from
Michelson fringe pattern projection.

Fig. 9. Calibrated optical profile of object from dynamic moiré-like fringe pattern
projection.
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account that we do not use any noise reduction or quality
improvement algorithm in the entire process.

It is clear by these observations that the dynamic moiré-like
fringe patterns, from the above described experimental condi-
tions, can be used to determine the optical profile with some
advantages, comparatively to the results obtained by the classical
fringe projection using the Michelson interferometer. Best fringe
pattern contrast, less speckle noise, absence of noises produced by
spurious reflections and a pure sinusoidal shape from the holo-
graphic moiré-like process are some advantages of the dynamic
moiré-like pattern in the proposed analysis.

6. Conclusion

In conclusion, in the present paper we have demonstrated that
the dynamic moiré-like patterns produced by photorefraction can
be used in an interesting optical application. It is also a good
alternative to well described implementations of moiré fringe

patterns analysis [13,14]. The main idea of the present work is,
besides describing a process, to extend the range of the possible
applications using photorefraction holographic procedure. This
application is the optical profile determination of a simple object
by Fourier transform profilometry [3]. We demonstrated that it is
a simple, fast and promise technique, particularly indicated to be
applied as one step technique supported by any dynamic holo-
graphic system, like the one used here, based on photorefraction.
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In this Letter, low-frequency photorefractive holographic moiré fringe patterns are proposed as secure numerical
code generators that could be useful for storage or data transmission. These dynamic moiré patterns are holograph-
ically obtained by the superposition of two or more sinusoidal gratings with slightly different pitches. The Bi12TiO20
photorefractive crystal sample is used as holographic medium. An optical numerical base was defined with patterns
representing the 0, 1 and −1 digits as bits. Then, the complete set of these optical bits is combined to form bytes,
where a numerical sequence is represented. The results show that the proposed numerical code is simple, robust
and extremely secure, then could be used efficiently as standard numerical identification in robotic vision or
eventually in storage or transmission of secure numerical data. © 2013 Optical Society of America
OCIS codes: 090.0090, 210.0210.

We are living in an information world where great
amounts of different kinds of data are essentially avail-
able for an infinity of purposes at every moment of our
lives. From a simple barcode machine in the supermarket
to a big business company, extremely complex and rig-
orous security routines are definitively necessary. This
demands a continued search for better, more complex,
and robust data security systems.
Optical techniques have been used in many security

processes because of their natural capacity to mani-
pulate a great amount of information in terms of images.
From analogical interferometric optical encryption proc-
esses [1] to the use of digital computational algorithms
[2], a wide variety of optical techniques has been pro-
posed to encode and recover general information with
safety. Particularly interesting has been the use of inter-
ferometric moiré patterns [3] to encode holograms.
Holograms are one of the most important large optical
information capacity elements. Moiré patterns [4–6] have
been proposed to improve the recognition capacity
between counterfeits and originals as encoding tools
in different optical systems.
In the current Letter, for the first time as far as we

know, it is proposed that sinusoidal moiré-like patterns
could be used as image elements in an algebraic optical
process in code generation for secure procedures. In the
next paragraph we present moiré pattern generation by
photorefraction [7], and following this is the description
of our optical numerical code generator.
Moiré-like patterns have been experimentally obtained

by the superposition of two or more sinusoidal gratings
with slightly different pitches [8]. Furthermore, dynamic
moiré-like patterns are induced in the volume of a
Bi12TiO20 (BTO) crystal sample used as a dynamic holo-
graphic medium. That is, the holographic sinusoidal
phase gratings are produced with high spatial frequen-
cies (∼1000 lines∕mm) in the sample, exhibiting a
photorefractive effect, which is a well-controlled combi-
nation of photoconductivity and the electro-optic effect.
In the photorefractive effect, one dynamic holographic

sinusoidal phase grating could be obtained after illumi-
nating our BTO sample (see Fig. 1) by the interference
pattern given by

I!r" # I0!1$M cos kg · r"; (1)

where r # r!x; y". In Eq. (1) kg # 2π∕Λ (where Λ is the
grating spacing) is the grating wave number and M is
the fringe modulation rate in the projected interference
pattern. The grating wave number, and the x and y direc-
tions in the crystal sample are indicated in Fig. 1.

After illuminating the sample, taking into account the
band transport model [9], the photogenerated carrier dis-
placements, with subsequent trapping, produce a volume
space charge electric field given by [10]

ESC!r" #
Dk
μ

m sin!kg · r"
1$m cos!kg · r"

; (2)

where D is the diffusion constant, μ is the mobility, and
the parameter m is the induced modulation rate. Then,
due to the linear electro-optic effect exhibited by the
photorefractive materials, a spatial refractive index
modulation is produced. This spatial refractive index
modulation is given by

Δn!r" #
1
2
r41n3

0ESC!r" # Δn0 sin!kg · r" (3)

and the diffraction efficiency by

Fig. 1. Crystal sample and axis configuration.
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η !
!

πΔn"r#
λ cos"θB#

m
sin"ρl#

ρ

"
2
; (4)

where θB is the incident Bragg angle, λ is the laser light
source wavelength, ρ is the optical activity parameter
(γ is the polarization angle of both beams; see Fig. 1),
and l is the crystal sample thickness. After superposition
of two sinusoidal phase gratings of different spacing
in the sample volume, two index modulations, Δn1"r#
and Δn2"r#, both defined by Eq. (3), are produced.
Then the refraction index modulation resulting of this
superposition is

Δn"r# ! 2Δn0 cos"kmg · r# sin"k̄g · r# (5)

with components

Δn"x# ! 2Δn0 cos"kmg x# sin"k̄gx# (6)

and

Δn"y# ! 2Δn0 cos"kmg y# sin"k̄gy# (7)

in the directions x and y, respectively. In these expres-
sions, k̄g ! "kg1 $ kg2#∕2 is the average spatial frequency
and kmg ! "kg1 − kg2#∕2 is the modulation spatial
frequency.
The spatial frequencies kg1 and kg2 have high values

and, in addition, their values are comparable; that is,
kg1 ∼ kg2. In this case, k̄g ≫ kmg and the resulting photo-
refractive index modulation in the sample volume is
spatially modulated. This means that a moiré-like fringe
pattern (Fig. 2) is produced like a beat phenomenon, due
to the dynamic superposition of two sinusoidal phase
gratings in the BTO crystal sample.
The photorefractive holographic setup has been used

in an anisotropic two-wave mixing architecture, in a
diffusion-only recording mechanism. This means that
the observed moiré-like fringe patterns, with low spatial
frequencies (∼2–5 lines∕mm) are produced like a beat
phenomenon [8], due to the dynamic superposition of
two sinusoidal phase gratings in the BTO crystal sample
volume.
The holographic setup used to produce the moiré

fringe pattern described above, as indicated in Fig. 3,
shows two beams with λ ! 0.633 μm coming from a
He–Ne laser light source with 35 mw nominal power.
BS is a variable beam splitter; C’s are collimators; and
M1, M2, M3, M4, and M5 are mirrors.

The laser light beams, one being the object beam and
another being the reference one, are projected on the
BTO crystal (8 mm × 8 mm × 8 mm) entrance face, at
an angle θB ∼ 23 deg. This means that, according to
the classic Bragg law, a sinusoidal phase grating with
1000 lines∕mm of spatial frequency is produced. At this
moment, one shutter (not shown in the figure) covering
both beams is closed, and mirror M5 is rotated by
∼1 deg. Mirror M5 is controlled by computer, so that we
can control the rotation direction x, y, or x–y into the
entrance face of the sample (see Fig. 3). In doing so,
by opening the shutter, an additional sinusoidal phase
grating is produced with a small difference in the spatial
frequency. Reading both gratings, the moiré-like pattern
is produced and projected on the screen. This image is
captured by a CCD camera.

These moiré-like patterns, with convenient and well-
controlled grating vector directions, are the center of
the proposed numerical code generation. Basically, in
this first approach, an optical numerical base was chosen
with patterns representing the −1, 0, and 1 digits as
bits (Fig. 4).

To explain the bits’ production, consider the axes x
and y in the mirror M5 in Fig. 3. The bit −1 is produced
by rotating the mirror around the direction x (vertically),
the bit 1 by rotating the mirror M5 around the direction
y (horizontally), and the bit 0 by rotating in a direction
in the x–y plane by 45 deg to get equal displacements
in both the x and y directions. After recording each
horizontal, diagonal, and vertical fringe pattern as a
digital image by a CCD camera with a frame grabber,
in the next step a computational stage, the algorithm
shown in Fig. 5 attributes −1, 0, or 1 to each digital image.

Then, the complete set of these optical bits is com-
bined to form bytes, where a numerical sequence could
be constructed. To illustrate the process, a possible
equivalence table to represent an array of generated
elements is represented in Fig. 6, where six optical bytes

Fig. 2. Moiré-like fringe pattern and its profile.

Fig. 3. Experimental setup.

Fig. 4. Moiré pattern images used as bits in the proposed
optical numerical base.
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(among 27 possible combinations) were used to re-
present the word FRINGE.
In this way the information could be safely stored or

eventually transmitted to another server. In case of trans-
mission, the data will be uniquely recognized by confron-
tation in the system only if the same optical base is used.
The data are codified using digital images that are pixel
arrays. Thus, an image could be encrypted by algorithms
exploiting matrices properties easily, since all digital
images are usually mathematically treated as matrices
in digital image processing [11]. Then, once the word or
number sequence is codified, it is sent to another server.
There, a similar algorithm recognizes the information us-
ing the same original base. Eventually, also for security
reasons, the system can request a new optical base from
the experimental stage each time.
The main advantage of using these patterns, generated

by photorefraction, like an optical base to numerical
codes is its uniqueness. This means that, once generated,
this pattern cannot be definitively reproduced again,
mainly due to the material physical properties involved
in photorefraction, which presents little instabilities and
fluctuations, characterizing a real-time analogical proc-
ess. So each hologram is essentially unique. This feature
is quite interesting in terms of avoiding counterfeits
of the codified data, so it turns the entire process totally
secure. This feature is very important and significant
in terms of numerical key generation and control in,
for example, validation of home banking transactions.
Thus, in this way we have experimentally demon-

strated that the use of controlled sinusoidal grating
superposition to produce low-frequency moiré patterns
is useful as secure numerical code generator.
To summarize, in this Letter we have demonstrated

that the moiré patterns experimentally obtained by the

superposition of two or more sinusoidal gratings, with
slightly different pitches in the BTO photorefractive
crystal sample used as holographic medium can be used
as a secure numerical code generator. A binary numeri-
cal base was defined with patterns representing the 0, 1,
and −1 digits as bits. Then the complete set of these op-
tical bits is combined to form bytes, where a numerical
sequence is represented. Our experimental results show
that the easy and fast production of the proposed numeri-
cal code generation is an interesting and promising sys-
tem, and could be used as a standard for numerical
indexing or identification in, for example, robotic vision
or in secure data storage or transmission.
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a b s t r a c t

In the present work, the production of digital holographic moiré-like patterns in a well-controlled digital
Fourier transform holographic experiment is reported, and this technique is then applied to profilometry.
A simple implementation of the digital Fourier transform holographic setup is used to produce these
interference patterns. This setup allows us to control certain parameters, namely the incident angle of
the reference beams and the spatial frequency of the moiré-like patterns. These digital moiré-like pat-
terns could have promising applications in relevant optical interferometric fields such as profilometry, as
demonstrated here, along with other industrial optomechanical applications.

& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

When any two periodic superimposed structures are illumi-
nated, they can produce interferometric moiré-like patterns. The
superposition of Ronchi rulers with slightly different super-
imposed pitches, for example, produces regularly spaced light
fringes, which have been observed and used in many optical ap-
plications [1]. Moiré patterns have been traditionally employed in
optical metrology (as non-destructive testing methods in me-
chanical engineering [2,3]) but optical interferometric applications
based on moiré-like patterns have also been extended to many
different scientific disciplines, from medical sciences [4,5] to ma-
terial science [6], odontology [7], and lithography in microelec-
tronics [8]. Clearly, this approach to optical interferometry has
been widely used in a range of studies and applications. Dynamic
moiré-like pattern production using photorefraction has been
proposed [9] as a quite promising procedure that could be used in
interferometric applications. Recently, it was applied to a real time
fringe projection process, and an optical profile determination was
successfully generated through the use of a Fourier transformation
technique [10].

Digital holography [11] is a well-known optical process in
which an image is reconstructed using specific computer pro-
grams. In this process, the holographic media in question is a

Charged Coupled Device (CCD) of the same kind found in any di-
gital photographic camera. In general, Huygens–Fresnel diffraction
concepts [12] are used to reconstruct object images digitally. Here,
not only the intensity amplitude is obtained, but the phase map of
the object scene is also digitally available, which is a very im-
portant feature of this kind of holographic process. Some inter-
esting implementations of digital Fourier transform holography
setups have also been discussed in the literature [13,14].

The present communication is, to the best of our knowledge,
the first report in which digital Fourier transform holograms, with
the superimposition of approximately periodic and slightly dif-
ferent spatial frequencies, are used to produce holographic inter-
ferometric moiré-like patterns using a simple and versatile ex-
perimental setup. The resultant controlled fringe pattern could be
used advantageously in interference fringe projection as carrier
fringes in the Fourier transform profilometry. It is well knowing
that carrier fringes patterns process could be generated by holo-
graphy [15] and shearography [16] techniques. So, the Fourier
transform profilometry is demonstrated here as an immediate
application of the developed technique using digital holography.
This paper is organized as follows: In the next section, we will
discuss the basic concepts of digital holography and give a de-
scription of the moiré-like patterns, our experimental setup and
results will appear in Section 3, and in Section 4 the proposed
profilometer will be described.
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2. Digital Fourier transform holography

Generally speaking, digital holography [9] is a method by
which holograms are recorded on electronic detectors and digi-
tally reconstructed. The most important factors determining the
quality of digital holograms are the pixel dimensions, which allow
small areas of these devices to obtain spatial resolutions in the
order of 200 lines mm!1 minimum, which is sufficient to create
holographic applications. Another significant characteristic of di-
gital holography is the process of hologram reconstruction. In this
case, specific computer programs (typically based on Huygens–
Fresnel diffraction concepts) are used to digitally reconstruct the
object image. This process yields more optical information on the
entire system than that provided by classical holography, by
making use of high-resolution photographic films. When the ho-
logram has been formed, the complex amplitude of the object
wave, H(ξ,η), can be reconstructed from the recorded plane am-
plitude transmission, h(x,y). This is achieved by application of an
expression deduced from the Fresnel–Kirchhoff integral [12],
which gives [13]

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

⎡
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z
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H
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2 2∬
ξ η λ

π
λ ξ η

π
λ

π
λ ξ η

= − +

× − +

× +

where R is the amplitude of the reference wave, λ is the wave-
length, and z is the distance from the object to the recording plane.
The intensity, I(ξ,η), and the phase, φ(ξ,η), of the scene is available
through analysis of the complex amplitude of H(ξ,η), and can be
obtained from

I H H
H

( , ) ( , ) , ( , ) arctan Im[ ( , )]
Re[ ( , )]

.
(2)

2ξ η ξ η φ ξ η ξ η
ξ η= =

The digital hologram of the Fourier transform of a light beam
diffracted from the imaged object is obtained when the distance
from the plane containing both the object and the reference light
source is far from the hologram plane. In the lensless Fourier ho-
lography recording configuration, the spherical phase factor as-
sociated with the Fresnel diffraction pattern of the object is
eliminated through use of a spherical reference wave [13] with the
same average curvature of the recorded plane. Then, Eq. (1) is
modified to [14]

⎡
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⎤
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2 2 ∬ξ η λ

π
λ ξ η π
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Therefore, the calculation is effectively conducted using the fast
Fourier transform (FFT) algorithm. The factor in front of the sum
affects the phase only and can be neglected for some applications
[13]. Therefore, the beam propagation falls in the Fraunhofer dif-
fraction limit. This is the basis of the digital Fourier transform
holography method. In this case, the amplitude reconstruction in
Eq. (2) can be described by a pure Fourier transform equation,
adapted to a CCD used as a recording sensor of N2 pixels and of
ΔxΔy area. The recorded intensity pattern is discretized in inter-
vals of NΔx and NΔy [14]. Then, the image reconstruction equa-
tion is expressed by [14]
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where m and n form the index that corresponds to each pixel of
the discretized image, and where the phase factor has been
removed.

3. Experimental setup and description of the moiré like-
patterns

Moiré patterns can be obtained by the superposition of two or
more sinusoidal gratings with slightly different spatial frequencies,
and have been produced using Fourier transform holography. In
order to generate digital moiré patterns, a simple implementation
of the digital Fourier transform holographic setup is proposed. In a
typical digital Fourier transform holographic setup, both the re-
ference light source and the object are in the same plane, sepa-
rated by a distance z to the recording plane, allowing the physical
conditions described in Eq. (1) to be determined. However, in our
alternative holographic configuration (illustrated in Fig. 1), this
requirement is replaced by a virtual reference light source pro-
jected from the expander, E. In this way, the proposed configura-
tion reproduces the same optical propagation conditions used to
obtain the digital Fourier transform hologram.

In Fig. 1, M1 and M2 are mirrors, M3 is a computer-controlled
mirror, BS1 and 2 are beam splitters, E is an expander, and L is a
lens. The CCD camera (Sony model XCD-SX910) used to record the
images of the object has a resolution of 1376"1024 pixels and
pixels of approximate area 4.65"4.65 μm2. As a simple example,
Fig. 2 illustrates the holographic image reconstruction of a dice,
using the proposed setup of Fig. 1. The dice appears in two re-
constructed images, one inverted, on both sides of the zero order.
This is the anticipated image reconstruction of a Fourier transform
hologram.

This experimental setup has two significant advantages. The
first is the control of the incidence angle between the object and
reference beams on the surface of the CCD, while the second is the
control of the object illumination. Fig. 3 shows three images in
which the reconstructed images of the object, a small aluminum
plate, appear at different distances on either side of the zero order,
formed using the incident angles θ1¼0.25°, θ2¼0.50°, and θ3
¼0.75°, respectively. Hence, the incident angle of the beams al-
lows this distance to be controlled. By rotating and shifting the BS
(see Fig. 1), the incidence angle increases or decreases, thus en-
abling us to control this experimental parameter.

The second advantage is the facility to rotate the mirror M3,
which allows the object illumination to be adjusted. This angle
rotation is made in the direction orthogonal to the main axis,
which contains the object, the BS, and the CCD camera, that is, the
rotation occurs in the incidence plane.

In order to produce the digital holographic moiré-like patterns,
the M3 mirror rotation is carefully controlled by a step motor
connected to a computer. Initially, the first hologram is recorded
and then M3 is rotated through a small angle before the second
hologram is recorded. Therefore, two holograms with slightly

Fig. 1. Schematic of proposed holographic setup for moiré-like patterns using
DFTH.
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different phase, resulting in different illuminations, are produced.
So, two holograms recorded this way and represented by

h x y h x y k x

h x y h x y k x

( , ) ( , )sen( )

( , ) ( , )sen( ), (5)

1 0 1

2 0 2

=
=

where k1 and k2 are the spatial frequencies, are summed and, after
a simple algebraic manipulation give as result

h x y h x y k x kx( , ) 2 ( , ) cos ( )sen( ), (6)m
0= ¯

which describes the resulting hologram. In this result
k k k( )/21 2
¯ = + is the average spatial frequency and
k k k( )/2m

1 2= − is the modulation spatial frequency.
The image reconstruction is now conducted using Eq. (4) and

the hologram given by
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is calculated using the result from Eq. (6). The intensity patterns of
the reconstructed object images for three different modulation
frequencies, km, shown in Fig. 4, form digital moiré-like patterns
which are similar to those of an optical beat phenomenon. Control
of the spatial frequency in these patterns is achieved by increasing
or decreasing the angle of M3. In Fig. 4(a)–(c), these angles are: ϕ1

¼0.19°, ϕ2¼0.42°, and ϕ3¼0.52°, respectively.
Moreover, the phase, φ(ξ,η), associated with the reconstructed

images has the characteristics of a predicted beat phenomenon.
Using the phase definition in Eq. (2), the phases corresponding to

the reconstructed intensities shown in Fig. 4(a)–(c) are obtained
and are shown in Fig. 5(a)–(c), respectively.

4. Moiré like patterns and the proposed profilometer

The interference pattern production technique generating ho-
lographic moiré-like patterns from digital Fourier transform ho-
lography discussed in this paper is, to the best of our knowledge,
new. Fourier transform profilometry has the potential to offer
good insights into this technique, as an immediate application of
the described process. Essentially, an object is illuminated by the
fringe pattern produced using the proposed system. The object
with the projected fringe pattern can be represented by the am-
plitude

g x y a x y b x y x x y( , ) ( , ) ( , ) cos [2 ( , )] (8)0πν ϕ= + +

where the phase, ϕ(x,y), contains information about the object.
The amplitudes a(x,y) and b(x,y) are the irradiance variations
produced by the object as illustrated in Fig. 6.

In the present case, the object is a half cylinder with radius of
r¼1.90 mm. According to the process described by Takeda et al.
[17,18], the essence of the proposed method consists of extracting
ϕ(x,y) from Eq. (8), which is then rewritten in the following form:

g x y a x y c x y x c x y x( , ) ( , ) ( , ) exp (2 ) ( , ) exp ( 2 ) (9)0 0πν πν= + + −⁎

where

c x y b x y i x y( , ) ( , ) exp[ ( , )] (10)
1
2

ϕ=

The n symbol indicates a complex conjugate and this expression
is easily obtained by rewriting Eq. (8) incorporating exponentials.
The next step is to obtain the Fourier transform of Eq. (9) with
respect to x that is the Fourier spectra

G y A y C y C y( , ) ( , ) ( , ) ( , ) (11)0 0ν ν ν ν ν ν= + − + −⁎

where ν is the spatial frequency in the x-direction.
After the application of the Fourier transform, the Fourier

spectrum shows two maximum values on each side, according to

Fig. 2. Image reconstruction of the Fourier transform hologram of a simple object
made using the setup in Fig. 1.

Fig. 3. Three images reconstructed from Fourier transform holograms with three
different incidence angles.

Fig. 4. Intensity of reconstructed image and digital moiré-like patterns produced
for three different modulation frequencies.
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Eq. (11). One of these maxima is C(ν,y) (following a ν0 displace-
ment, for example). In the next step, the inverse Fourier transform
of C(ν,y) will give c(x,y) as defined by Eq. (10), where the wrapped
phase map of ϕ(x,y) displayed in Fig. 7 is obtained.

In this way, the optical profile of the object is obtained using
the corrected phase map after an appropriate unwrapping process.
The calculated profile is illustrated in Fig. 8.

With these obtained data the radius of the half cylinder of
r¼1.893 mm, mechanically measured, can be calculated optically
by the present proposal and its value is r¼1.865 mm. These re-
sults, each one with less than 0.5% of error, reveal that the pro-
posed procedure has enough potentiality to be used when the

object sample with more complex topography needs to be
measured.

5. Conclusion

In the present paper we have demonstrated what is, to the best
of our knowledge, the first time that digital Fourier transform
holograms, with approximately periodic and slightly different
spatial frequencies, have been used to produce moiré-like pat-
terns. In our experimental holographic setup, not only the incident
angle is controlled, but also the direction of the object illumination
beam. Then, the moiré-like patterns are effectively produced
through a beat phenomenon, in both intensity and phase, using
digital Fourier transform holography. A profilometric process is
then described and used to successfully determine the optical
profile of a simple object. We believe that, as a result of the con-
siderable advancement experienced by digital holography in terms
of both scientific and industrial applications, our proposed tech-
nique could have interesting applications in mechanical en-
gineering primarily, i.e., for fracture detection in material surfaces,

Fig. 5. Phase maps corresponding to the reconstructed images in Fig. 4, corre-
spondingly, for three different modulation rates.

Fig. 6. Interference fringe pattern projected onto the object surface, a small metallic half cylinder.

Fig. 7. Phase map obtained from the Fourier spectrum shown in Fig. 6.

Fig. 8. Calibrated optical profile of object resulting from the holographic moiré-like
fringe pattern projection.
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quality inspection of metallic structures, profilometry, and inter-
ferometric non-destructive testing for general purposes.
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