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RESUMO
A Holografia Computacional é uma técnica bem conhecida que permite a realização
de uma grande variedade de Elementos Ópticos Difrativos. Elementos Ópticos Difrativos são
dispositivos ópticos "moldadores" de onda projetados com base nas propriedades de difração
de suas interfaces micro-estruturadas (ou de seus variáveis índices de refração).
Considerando-se sua vasta esca la de tecnologias de integração e repetição, usadas na
fabricação de circuitos micro-eletrônicos, eles possuem um baixo custo de fabricação. Neste
trabalho, o Algoritmo Iterativo da Transformada de Fourier foi aplicado para o cálculo de
hologramas de Fourier binários destinados à modelagem da luz laser. A finalidade foi
simular as propriedades dos elementos, considerando algumas distribuições luminosas
desejadas, e gerar o "layout" das máscaras de fabricação destes hologramas. Urna das
implementações realizadas, para que os resultados fossem melhorados durante as iterações,
foi o cálculo de uma correção na janela de reconstrução que considera o erro de amplitude da
reconstrução anterior. A possibilidade de visualizar as reconstruções binárias também é
demonstrada, onde o olho humano é tratado como uma lente de Fourier. Um dispositivo
óptico difrativo híbrido com perfil binário e contínuo, capaz de dividir um feixe de laser
monocromático em um número arbitrário de linhas com um alto ângulo também é
apresentado. Hologramas de Fourier de fase contínua e com 4 níveis de fase são
implementados utilizando-se o Algoritmo Iterativo da Transformada de Fourier. Cálculos
para a geração de hologramas de fase de Fresnel são realizados, combinando o Algoritmo
Iterativo da Transformada de Fourier com a propagação da luz no espaço livre.

Palavras-chave: holografia computacional; óptica difrativa; algoritmo iterativo da
transformada de Fourier; dispositivo óptico difrativo híbrido; holograma de fase de Fourier;
holograma de fase de Fresnel.
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ABSTRACT
The Computer Holography is a well known technique that enables one to realize a
wide range of Diffractive Optical Elements. Diffractive Optical Elements are optical waveshaping devices designed with base on the diffraction properties of their microstructured
interfaces (or refractive-index gradients). They have potential low fabrication cost,
considering their very large scale integration and replication technologies used in the
fabrication of microelectronics circuits. In this work, the Iterative Fourier Transform
Algorithm was applied for the calculation of binary computer generated Fourier holograrns
for laser beam shaping. The purpose was to simulate the elements proprieties considering
some desired light distributions and to generate the fabrication masks Iayout of these
holograms. One of the implementations, performed to improve the results during the
iterations, was the calculation of a amplitude correction in the reconstruction window that
considers the amplitude error from the previous reconstruction. The possibility to visualize
the binary holograms reconstructions is also demonstred, where the human eye is treated as a
Fourier tens. A hybrid binary and contínuos profile diffractive optical device capable of
splitting a monochromatic laser beam into an arbitrary number of tines over wide angle is
also presented. Continuous phase and four phase leveis Fourier holograms are implemented
using the lterative Fourier Transform Algorithm. Fresnel phase holograms calculations are
performed by combining the Iterative Fourier Transform Algorithm with the free space light
propagation.

Keywords: computer holography; diffractive optics; iterative fourier transform algorithm;
hibrid diffractive optical device; Fourier phase hologram; Fresnel phase hologram.
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1 INTRODUÇÃO
A óptica difrativa ou óptica binária 1 é uma nova tecnologia que elimina quase todas
as etapas dos métodos tradicionais (abrasão, polimento, etc) para a fabricação de elementos
ópticos. Por operarem segundo o princípio da difração, estes elementos ópticos são
denominados Elementos Ópticos Difrativos (Diffractive Optical Elements - DOEs)2•

Elementos ópticos difrativos são estruturas que difratam a luz para realizarem uma
função especificada. Eles são capazes de redirecionarem a luz e isto está relacionado com
suas características de tamanho, que estão na ordem do comprimento de onda óptico. Para a
luz visível, o comprimento de onda está por volta de 500 nanômetros ou, comparativamente,
um centésimo do diâmetro de um fio de cabelo humano. Aplicações práticas da óptica
difrativa são comuns na tecnologia moderna. Estas aplicações ocorrem em produtos
comerciais e em sistemas de defesa. Exemplos de aplicações incluem impressoras a laser,
sensores de poluição, memórias de dados holográficas, dispositivos opto-eletrônicos e
interconexões ópticas em computadores e telecomunicações. A figura l mostra uma das
aplicações. Trata-se do acoplamento difrativo de fibras ópticas com sensores 3•

Elementos ópticos difrativos efetivamente transformam uma dada distribuição de luz
de entrada em uma distribuição de saída desejada. O real poder da óptica difrativa está na
capacidade de produzir transformações ópticas que não podem ser produzidas pela óptica
convencional. Com estruturas binárias corretas, um sistema de imagens convencional com 6
ou 8 lentes, por exemplo, pode ser reduzido em um sistema com poucas lentes de plástico. A

1

Este nome é utilizado devido às semelhanças entre os processos de fabricação dos elementos ópticos
integrados c os processos de fabricação de circuitos eletrônicos digitais integrados.
2
Verificar artigos em "Applied Optics - Diffractive Optics". Vol.34, N.l4, lO de Maio, 1995
3
Georgia Tech Diffractive Optics Group- Georgia lnstilute ofTeclmology- Schoo/ of E/ec/rica/ and
Complller Engineering. http:!/www.cce.gatech.edu/rcsearch/diO'ractive optics/ovcrvjew.html (25 Nov. 1999)
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estrutura binária pode ser utilizada para corrigir efeitos de cor, por exemplo, em sistemas
ópticos convencionais 1•

Fibras Ópticas

ACOJ)Iamento Difrativo

FIGURA 1: Acoplamento Difrativo em Aplicação de Interconexão Óptica

A maior limitação no uso em larga escala de sistemas ópticos e do processamento
óptico de sinais reside na dificuldade de integração e miniaturização. Os componentes
ópticos convencionais são geralmente volumosos, pesados e caros, o que os tornam muito
pouco competitivos em relação aos sistemas eletrônicos. Entretanto, devido às crescentes
necessidades de velocidade, o processamento óptico de sinais tem se tornado cada vez mais
necessário e por este motivo tem crescido recentemente o interesse em elementos ópticos
difrativos.

Os

DOEs

desempenham

as

mesmas

funções

ópticas

dos

componentes

convencionais, porém operam por difração ao invés da reflexão e da refração. Estes
elementos podem ser produzidos com a mesma tecnologia

planar utilizada em

microeletrônica, podendo ser miniaturizados, integrados entre si e com componentes optoeletrônicos. O desenvolvimento destes tipos de elementos se apresenta atualmente como uma
nova área de pesquisa com grande potencial de aplicação, porém ainda existem muitos
problemas a serem resolvidos tanto no cálculo de estruturas que apresentem determinados
comportamentos ópticos como no desenvolvimento de processos que permitam sua
realização2 . Nesta linha de pesquisa, este trabalho apresenta soluções para o cálculo de
alguns tipos de elementos obtendo-se resultados bastante satisfatórios.

1

\Vavelengtli Optics- Optica/ Enginnering & Mamifacturing. http://www.wavelengthoptics.com/diffract.htm
(25 Nov. 1999).

2

CESCATO, LH.D. (1998). Óptica Difrativa./Colóquio realizado no Laboratório de Óptica do
IFGW- UNICAMP I Resumo. http://www.ifi.unicamp.br/avisosgerais/msg 00 IOO.html (I O Nov.).
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Hologramas de Fourier e Hologramas de Fresnel são DOEs que podem ser obtidos
por intermédio de relevos gravados na superfície de um material transparente (ou refletor).
"Estes relevos impõem uma modulação espacial na fase da luz incidente, resultando em uma
distribuição luminosa desejada em algum plano próximo do elemento difrativo como ilustra
a figura 2. Por ser necessário apenas introduzir um pequeno retardo de fase em cada ponto da
frente de onda incidente, os DOEs podem ser mais finos e leves que os elementos ópticos
convencionais (refrativos)" (VELDKAMP & McHUGH - 1992).

Frente de Luz
Incidente

Elemento Óptico
Difrativo (DOE)

Distribuição
Luminosa
Desejada

FIGURA 2: Obtenção de uma distribuição de luz desejada utilizando-se um Elemento Óptico
Difrativo para a modulação de uma frente de luz incidente.

VELDKAMP & McHUGH (1992) e GALMICHE et ai. (1995) afirmam que várias
funções ópticas podem ser "gravadas" em um DOE utilizando-se as técnicas inicialmente
desenvolvidas para a fabricação de circuitos integrados: litografia óptica, corrosão
plasma e litografia por feixe de elétrons.

Estas técnicas permitem a

por

realização de

geometrias arbitrárias diretamente na superfície do material óptico, em dimensões
extremamente reduzidas como ilustra a figura 2. O BULLETJN of The Canadian National
Optics Institute (NOI)- NOI activities in Diffractive Optics (1994) apresenta estas técnicas.
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Subslralo
de GaAs

Plano de
Difração

lnlensidnde

FIGURA 3: (a) Espalhamento kinoform gravado em GaAs (BENGTSSON (1996));
Imagem infravermelho do padrão de pontos gerado

(b)

Quanto ao cálculo destes elementos, segundo NETO ( 1996), a holografia
computacional é uma técnica que vem sendo bastante aplicada. Hologramas gerados por
computador, ou simplesmente HGCs, têm apresentado eficiência como e lementos
"moldadores" de ondas devido a flexibilidade que proporcionam. Possuem também um
baixo custo de fabricação considerando-se sua vasta escala de tecnologia de integração como
a foto-litografia, processo de corrosão por plasma e sistemas por feixes de elétrons.

BRYNGDAHL & WYROWSKl (1990) afirmam que na holografia clássica uma
frente de onda luminosa é armazenada em um holograma utilizando-se a interferência da luz
como processo de gravação e na holografia computacional, ou digital, uma frente de onda
luminosa é armazenada

sinteticamente em

um

holograma

utilizando-se cálculos

computacionais. Em ambos os casos, a reconstrução óptica da frente de onda gravada é
obtida pela difração da luz.

Com a utilização das técnicas de gravação mencionadas e da holografia
computacional, e lementos de alta qualidade podem ser produzidos e também é possível a
produção em série de dispositivos com propriedades ópticas complexas, impossíveis de
serem implementadas com a tecnologia tradicional. A geometria dos elementos é obtida
através de cálculos numéricos considerando-se a difração escalar 1 da luz, as características
ópticas do material utilizado (óxido de silício, cristais, materiais ópticos, etc.) e as
características ópticas da estrutura projetada.

1

Verificar a referência GOODMAN- 1996
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O objetivo desta pesquisa de mestrado é dominar a implementação de algoritmos
para o cálculo de Hologramas de Fourier binários e contínuos, Hologramas de Fourier com
quatro níveis de fase e Hologramas de Fresnel para a modelagem da luz laser. Os
hologramas foram calculados considerando-se as seguintes características dos processos para
a fabricação de circuitos integrados (disponíveis no Laboratório de Sistemas Integráveis
(LSI) do Departamento de Engenharia Eletrônica da Escola Politécnica da USP): litografia
óptica, corrosão por plasma e litografia por feixe de elétrons. Este trabalho está integrado ao
projeto de doutorado FAPESP "Implementação de Micro-Elementos Ópticos Difrativos" do
LSI. Os algoritmos foram implementados com a finalidade de simular as propriedades
difrativas desejadas e gerar o /ayout das máscaras de fabricação dos elementos calculados.
Estes programas fazem com que o layout da zona, célula ou o padrão de pixels do elemento
óptico projetado seja gerado, possibilitando a confecção das fotomáscaras de fabricação. A
figura 4 ilustra um exemplo de distribuição dos hologramas em uma máscara. Os dados do
"layout" de saída foram gerados no formato BMP (BITMAP) como mostra a figura S. A
confecção destas fotomáscaras foi realizada com a colaboração do Cri (Centro Tecnológico
de Informática) em Campinas. Foi realizado também o teste dos hologramas com a
finalidade de que os programas desenvolvidos fossem verificados.

0 0 ---- - -·
@]0
FIGURA 4: Exemplo da disposição
dos hologramas em uma máscara

FIGURA 5: Imagem de um
holograma: HoiB.bmp

No capítulo 2 são apresentados conceitos importantes para a compreensão teórica da
pesquisa sobre difração, tipos de difração, óptica difrativa, holografia clássica e holografia
computacional.
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No capítulo 3 é apresentado o Algoritmo Iterativo da Transformada de Fourier e o
cálculo de hologramas binários de Fourier. Segundo HIRSCH et ai. (1971); GERCHBERG
& SAXTON (1972) e FIENUP (1980), este método permite o melhor resultado prático na

codificação de hologramas de computador com um SBP 1 (Space Bmulwitlz Product) de
256x256 pixels.

BRYNGDAHL &

WYROWSKI (1990) e WYROWSKI (1989)

introduziram para este a lgoritmo o conceito de liberdade de amplitude e de fase fora da
j anela de reconstrução. Neste algoritmo os resultados são melhorados introduzindo-se uma
correção na janela de reconstrução que considera o erro de amplitude da reconstrução
anterior. Demonstra-se também a possibilidade de visualizar as reconstruções dos
hologramas de Fourier utilizando-se uma fonte de luz quase pontual e o olho humano como
uma lente de Fourier. Resultados experimentais ópticos e computacionais são mostrados para
cinco diferentes reconstruções e os resultados relativos aos demais hologramas binários
gerados são mostrados no Anexo e um no capítulo 4. Alguns testes foram realizados
utilizando-se uma televisão à cristal líquido. Estes testes também são descritos no capítulo 3
e imagens dos resultados são apresentadas.

No capítulo 4, uma aplicação importante de um holograma de Fourier binário é
apresentada. Trata-se de um dispositivo óptico difrativo híbrido, capaz de dividir um feixe de
laser em um número arbitrário de linhas com um ângulo bastante alto (maior que 90°). Ele é
formado por um holograma de fase gerado por computador com relevo de superfície binário
e por um elemento de fase com relevo de superfície parabólico. Este tipo de dispositivo é
empregado em várias aplicações industriais que envolvem detecção de movimento e visão de
robô. Resultados experimentais ópticos e computacionais são mostrados.

No capítulo 5, são descritas algumas modificações realizadas no Algoritmo Iterativo
da Transformada de Fourier para o cálculo de hologramas de Fourier de fase contínua e com
quatro níveis de fase. Resultados experimentais computacionais são apresentados neste
capítulo.

Finalmente, no capítulo 6, é mostrado um esquema de implementação do Algoritmo
Iterativo da Transformada de Fourier combinado com a propagação no espaço livre, para o
cálculo de hologramas de fase de Fresnel. Foram gerados dois hologramas de Fresnel e os
resultados computacionais são mostrados neste capítulo.
1

Space Bandwidth Product é o número total de amostras significativas requeridas para representar uma função
Verificar a referência GOODMAN ( 1996) p.27
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2 CONCEITOS GERAIS SOBRE ÓPTICA DE FOURIER E ÓPTICA
DIFRATIVA
A propagação da onda de luz em sistemas que contém elementos difrativos não pode
ser tratada por métodos da óptica geométrica somente: a aproximação da onda plana local é
violada na interação da luz com a interface como um resultado da introdução de
características de escala do comprimento de onda. A óptica difrativa representa uma
extensão significante do arsenal de técnicas que controlam a propagação da luz. Conceitos
gerais sobre óptica difrativa e também sobre o projeto de um DOE serão apresentados no
final deste capítulo.

O cálculo dos elementos difrativos, por sua vez, tem como base a Transformada de
Fourier que representa matematicamente o fenômeno da difração. Na óptica de Fourier a
Transformada de Fourier também é conhecida por análise harmônica e é utilizada para
descrever a propagação das ondas de luz. A seguir serão apresentados alguns conceitos
importantes sobre óptica de Fourier envolvendo análise harmônica, difração, tipos de
difração e holografia.

2.1 Ó(}tica de Fourier

Segundo SALEH & TEICH (1991), a óptica de Fourier proporciona uma descrição
da propagação das ondas de luz baseada na análise harmônica (a Transformada de Fourier) e
sistemas lineares. A análise harmônica é baseada na expansão de uma função arbitrária do
tempo f(t) como uma superposição (uma soma ou uma integral) de funções harmônicas do
tempo de diferentes frequências. A função harmônica F(v).exp(j2rcvt), a qual tem frequência
igual a v e amplitude complexa igual a F(v), é a base de toda a teoria envolvida. Várias
destas funções, cada qual com o seu valor F(v), são adicionadas para construir a funçãof(t)
como ilustrado na figura 6. A amplitude complexa F(v), como uma função de frequência, é
chamada de Transformada de Fourier de f(t). Esta aproximação é útil para a descrição de
sistemas lineares. Se a resposta do sistema para cada função harmônica é conhecida, a
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resposta para uma função de entrada arbitrária é prontamente determinada pelo uso da
1

análise harmônica na entrada e a superposição na saída •

/1fl

.. f\ (\ ·~ í \ í \ í \ +í\ í\ /\ í'
'-1 V\.1 7" + ~ ~ + •••
:1o-vvv, = 1\J\./7
1'\

A

A/'\./'\.

FIGURA 6: Uma função arbitrária J(t) deve ser analisada como uma soma de funções
harmônicas de diferentes frequências e amplitudes complexas.
"Considerando uma função arbitrária f(x,y) de duas variáveis x e y, as quais
representam as coordenadas espaciais no plano, esta deve ser escrita como uma superposição
de funções harmônicas de x e y da forma F(v., v).exp[-j21l( vxx + v>'y )] onde F(v>' v) é a
amplitude complexa e v,, v>' são as frequências espaciais nas direções x e y, respectivamente.
A função harmônica F(v,, v).exp[-j21l( v, x + v>' y )] é a base bidimensional da teoria
envolvida. Ela pode ser usada para gerar uma função arbitrária de duas variáveis - J(x,y)
como ilustrado na figura 7.

+

+

+ •..

f\x, y)

FIGURA 7: Uma função arbitrária f(x,y) deve ser analisada como uma soma de funções
harmônicas de diferentes frequências espaciais e amplitudes complexas.

Desde que uma função arbitráriaf(x,y) possa ser analisada como uma superposição
de funções harmônicas, uma onda O(x,y,z) viajando arbitrariamente pode ser analisada como
uma soma de ondas planas (figura 8). A onda plana é a base usada para construir uma onda
de complexidade arbitrária. Além disso, se é conhecido como um sistema óptico linear
modifica ondas planas, o princípio da superposição pode ser usado para determinar o efeito
do sistema sobre uma onda arbitrária.

1

Verificar as seguintes referências: BRACEWELL ( 1986) c GOODMAN( 1996).
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FIGURA 8: O princípio da óptica de Fourier: uma onda arbitrária no espaço livre pode ser
analisada como uma superposição de ondas planas.

Devido à importante função da análise de Fourier para descrever sistemas lineares, é
útil descrever a propagação da luz através de componentes ópticos lineares, inclusive o
espaço livre, usando um sistema linear aproximado. As amplitudes complexas em dois
planos normais à coordenada óptica (z) são consideradas como a entrada e a saída do sistema
(figura 9). Um sistema linear deve ser caracterizado pela sua resposta impulsionai (a resposta
do sistema para um impulso na entrada) ou pela sua função de transferência (a resposta para
funções harmônicas espaciais)". (SALEH & TEICH- 1991)

O(x,y,z)

f(x,yl

Sistema
Óptico

/y
Plano
de entrada

z=O
FIGURA 9: A transmissão de uma onda óptica O(x,y,z) através de um sistema óptico entre
um plano de entrada z = O e um plano de saída z = d. Tal sistema é considerado como um
sistema linear cuja a entrada e a saída são as funçõesft'x,y) = O(x,y,O) e g(x,y) = O(x,y,d),
respectivamente.

A transmissão da luz através de obstáculos é uma aproximação da óptica de Fourier
para a difração da luz, que será discutida nas próximas seções.

lO

2.1.1 Difração
Segundo Hecht (1990), o trabalho de Franscesco Maria Grimaldi por volta de 1600
foi o primeiro estudo detalhado e publicado sobre o desvio da luz de propagação retilínea ao
encontrar um obstáculo. Tal fenômeno foi por ele denominado difração. O efeito é uma
característica do fenômeno ondulatório que ocorre quando uma porção de uma onda, seja ela
som, uma onda de matéria ou luz é impedida de alguma forma. Se esta onda encontra um
obstáculo transparente ou opaco, uma região da frente de onda é alterada em amplitude ou
fase e a difração ocorre. Os vários segmentos de onda que propagam e sofrem interferência
do obstáculo causam uma particular distribuição de energia que formará a figura de difração.
Este obstáculo, por sua vez, deve ter dimensões comparáveis ao comprimento de onda da
luz. Ele pode ser um anteparo com uma pequena abertura ou fenda, que permite a passagem
de somente uma pequena fração da frente de onda ou pode também ser um pequeno objeto,
tal como um fio ou um disco, que bloqueia a passagem de uma pequena parte da frente de
onda. Sabe-se que as ondas, especialmente no caso de ondas de som e ondas superficiais na
água, estendem-se em volta dos obstáculos interpostos em seu caminho, como ilustra a figura
10. Esse efeito torna-se mais e mais evidente à medida que as dimensões das fendas ou o
tamanho dos obstáculos aproximam-se do valor do comprimento de onda das ondas.

FIGURA 10: Ondas incidindo numa barreira com uma abertura. Ao aumentar a abertura a
difração torna-se menos acentuada.
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Não é possível, em geral, observar a difração da luz a olho nu, pois a maioria dos
objetos interpostos em um feixe de luz é muito maior do que o comprimento de onda da luz
(À), cuja ordem de grandeza é de 5x 10·7 m. Como mostra a figura 11, a difração é

diretamente dependente da relação entre o comprimento da onda e o tamanho da fenda .

Ontla

a"' 5>.

lnrldrnlr

(a)
Ontla Olfrntntla

a .. 3>.

(h)

I

l

o= >.

(r)

FIGURA 11: (a) a= 5À- a difração é pouco acentuada, (b) a= 3À - a difração é mais
acentuada, (c) a= À- a difração é bastante acentuada.

Para uma fenda muito pequena em relação ao comprimento de onda, a difração é
muito acentuada. A medida que o tamanho da fenda aumenta a difração torna-se cada vez
menos acentuada .
HECHT (1990) e GOODMAN (1988) verificaram que na óptica difrativa os
elementos ópticos operam de acordo com o princípio de Huygens-Fresne/, onde cada ponto
da frente de onda incidente age como uma nova fonte de onda esférica, cuja inte1ferência
construtiva ou destrutiva de cada onda esférica gera uma nova frente de onda. A forma desta
frente de onda pode ser alterada de maneira que sua propagação possa ter a direção
inclinada, convergir para um foco ou exibir um outro comportamento arbitrário escolhido.
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Neste trabalho, dois tipos de difração estão envolvidos e serão apresentados nas
próximas seções. São eles: Difração de Fraunhofer e Difração de Fresnel.

2.1.2 Dift·ação de Fraunhofer
Supondo a existência de uma fonte de ondas, de um obstáculo e de um anteparo,
tem-se a difração de Fraunhofer se a distância da fenda até a fonte de ondas e a distância da
fenda até o anteparo são muito grandes. Na figura 12, pode-se observar um sistema onde a
onda passa por uma lente para depois ser difratada, sendo logo em seguida projetada por uma
segunda lente até o anteparo.

(a)

p

(b)

~ ----

f _ _ __ .,.,

1---- -- 1 . -- - - -

c

FIGURA 12- A fonteS e o anteparo C estão a uma distância infinita da fenda. São usadas
lentes convergentes para se verificar a figura de difração em C.

Considerando uma fenda retangular, bastante estreita e comprida e supondo que as
ondas incidentes sejam normais ao plano da fenda, de acordo com o princípio de Huygens-

Fresne/, quando a onda incidente chega à fenda, todos os pontos de seu plano tornam-se
fontes de ondas secundárias, emitindo novas ondas denominadas ondas difratadas 1• A figura
13 mostra a figura de difração formada por uma fenda e a figura 14 mostra as intensidades
luminosas da figura de difração.

1

Verficar as seguintes referências: SALEH & TEICH ( 1991) e GOODMAN ( 1996).
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FIGURA 13: Figura de difração (Uma fenda retangular)

FIGURA 14: Intensidades luminosas da figura de difração (Uma fenda)

Na figura 15, as fendas são separadas por uma distância 3 vezes superior a sua
largura e recebem uma luz monocromática. Segundo HECHT (1990), à medida que o
número de fendas aumenta, aparecem mais regiões brilhantes que decrescem de intensidade
e tornam-se cada vez mais estreitas. Para milhares de fendas estas linhas são denominadas

linhas espectrais.

fu)

(h)

<~ >

iI

(d)

'

''
I
I

I
FIGURA 15: Figuras de difração para: (a) 1 fenda; (b) 2 fendas (c) 3 fendas; (d) 4 fendas e
(d) 5 fendas.
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2.1.3 Difração de Fresnel

"Supondo a existência de uma fonte de ondas, um obstáculo e um anteparo onde se
produz a imagem difratada, a difração de Fresnel (figura 16) ocorre se a distância da fonte de
luz até a fenda difratória e a distância da fenda difratória até o anteparo são finitas. Para uma
uma fenda retangular, a figura de difração de Fresnel são faixas paralelas à fenda.

FIGURA 16: Difração de Fresnel - as distâncias são finitas

À medida que aumenta a distância do anteparo à fenda, a figura de difração muda
gradualmente de uma figura de Fresnel para uma figura de Fraunhofer, como indica a
figura 17". (HECHT-1990)

.
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FIGURA 17: Alteração da figura de difração com a variação da distância (ro) do ponto à
fenda.
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2.1.4 Holografia

A holografia envolve a gravação e a reconstrução de ondas ópticas. Um holograma
é uma transparência contendo um registro codificado da onda óptica 1•
Segundo DATI...BERT (1998)2 , a técnica da holografia foi desenvolvida em 1947 pelo
físico Denis Gabor com o objetivo de melhorar a

resolução de imagens geradas por

microscopia eletrônica.
" Atualmente é bem fácil encontrar exemplos de hologramas em nosso dia a dia. A
menos de dez anos atrás, isto não era tão comum assim. Novas técnicas e a padronização de
métodos de fabricação, juntamente com a procura, tornaram possível este novo cenário, onde
cada vez mais a holografia entra em nossas vidas. Há diversas aplicações industriais da
holografia, tais como: elementos ópticos holográficos (redes de difração, filtros, etc.),
memórias holográficas com altíssima capacidade, sistemas holográficos de varredura
(scanning), testes não destrutivos, estudos de fotoelasticidade, processamento óptico de
informação, análise de deformações por interferometria holográfica, etc.. A holografia
provou ser uma tecnologia viável que pode ser integrada com sucesso em diversos tipos de
produtos comerciais, incluindo campanhas publicitárias, promoções de marketing, segurança
contra falsificações, objetos decorativos e obras de arte. À medida que esta tecnologia se
desenvolve, novas aplicações certamente surgirão para aproveitar a sua fascinante
capacidade de retratar objetos tridimensionais em um plano" (DATI...BERT, 1998) 2 .
Como toda técnica de produção de informação, a holografia pode ser vista sob vários
aspectos. Segundo FONSECA (1998), existem os hologramas "hard copy", aqueles
reproduzidos em chapas ou filmes fotográficos e gerados pela técnica da holografia clássica,
e as cópias virtuais geradas por outras técnicas, entre elas a holografia computacional.

2.1.4.1 Holografia Clássica
"A holografia clássica é uma técnica constituída de três etapas principais: formação,
processamento fotográfico e reconstrução. Na fase de formação do holograma o fenômeno
1

2

Consultar a referência SALEH & TE ICH ( 1991 ).
DAILBERT, L (1998). Laboratório Holográfico. Universidade Federal de Minas Gerais.
http://www.cba.ufmg.br/hololab (13 Jul.).
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físico básico envolvido é a interferência entre ondas luminosas (figura 18); uma onda
luminosa é completamente descrita através de dados sobre sua amplitude e fase, as quais, ao
serem registradas em material fotográfico de excelente resolução, representam um "objeto
em sua totalidade", significado do termo holograma - vindo da palavra grega "holos". A
amplitude corresponde a um valor de intensidade luminosa sem os dados relativos à
diferença de fase dos raios componentes e contém informação suficiente apenas para
produzir imagens em duas dimensões. Essas duas informações sobre o objeto iluminado
podem ser obtidas através do particionamento em dois raios da luz vinda da fonte: o raio
objeto que ilumina o objeto sendo por ele difratado, e o raio referência, que provém
diretamente da fonte e permite a recuperação volumétrica. A interceptação destes dois raios
constitui um padrão de interferência que contém toda a informação do objeto holografado;
tal padrão produz franjas de interferência ao incidir em um material de registro: uma área de
franjas claras (concordância de fase) e outra de franjas escuras (discordância de fase),
correspondendo a codificação das características do objeto iluminado. Após o processamento
fotográfico do resultado da primeira etapa, o material é submetido à fase de reconstrução
holográfica. Nesse momento o registro das franjas de interferência é iluminado com uma
onda semelhante a que foi usada na obtenção do holograma e a imagem do objeto é
restaurada, mantendo todas as características da cena inicial. Isso é possível devido ao
principal fenômeno físico inserido nesta etapa: a difração da luz.

C riando um holognunn

FlhlH'

FIGURA 18: Geração de um holograma convencional'
1

Esta figura foi extrafda do CD-ROM da Enciclopédia Compton 's NewMedia - 1996
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Pode-se dizer que a holografia é um congelamento ("freezing") da onda procedente
do objeto e não um registro da imagem, como é feito na fotografia. Em outras palavras, na
fotografia o que se registra no filme ponto-a-ponto é a função "brilho"; na holografia,
registra-se a função "interferência" (amplitude da soma de duas ondas mais a informação
sobre o desvio de fase). Em consequência disso não se perde o caráter tridimensional. É
interessante notar que não existe correspondência ponto-a-ponto entre objeto e imagem,
como ocorre na fotografia: a cada ponto do holograma está associada a informação de todos
os pontos do objeto. Como resultado, se um holograma é em parte danificado, ainda assim é
possível observar o objeto em sua totalidade, embora com um número menor de
perspectivas" (FONSECA, 1998).

2.1.4.2 Holografia Computacional

BRYNGDAffi.. & WYROWSKI (1990) afirmam que na holografia computacional,
ou digital, uma frente de onda luminosa é armazenada sinteticamente em um holograma
utilizando-se cálculos computacionais e a reconstrução óptica da frente de onda gravada é
obtida pela difração da luz assim como na holografia clássica. A figura 19 apresenta o
diagrama de blocos indicando a diferença entre os processos.

Holografia Clássica
Processo de gravação:
interferência

Holograma

Processo de
reconstituição:
Difração

Holograma
gerado por
computador

Processo de
reconstituição:
Difração

Holografia Computacional
~

.... Processo de gravação:
propagação inversa e
codificação do holograma

~

FIGURA 19: Diferença entre holografia clássica e holografia computacional.
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A holografia computacional envolve as seguintes etapas (figura 20):
(a) - Determinação da imagem (distribuição de luz) a ser reconstruída e cálculo da
propagação inversa da luz do plano de reconstrução ao plano do holograma, obtendo-se a
amplitude complexa a ser gravada no holograma. A informação do objeto deve estar
disponível de maneira a permitir a manipulação computacional, geralmente na forma discreta
(valores discretos de amplitude e fase).
(b)- Cálculo do holograma. Dependendo da característica do material que servirá de
suporte ao holograma, a amplitude complexa que será armazenada é convertida em valores
contínuos, discretos ou binários. Neste trabalho, foi utilizado o Método Iterativo da

Transformada de Fourier (lterative Fourier Transform Algorithm - IFTA) pois é o método
que permite o melhor resultado prático na codificação de hologramas de computador 1• O
método foi implementado utilizando-se o software MATLAB e o holograma foi gerado no
formato RAW. Posteriormente ele é convertido para o formato BMP utilizando-se o software

Adobe Plwtoslwp. Desta forma, a amplitude complexa a ser armazenada será adaptada ao
meio de gravação, podendo ser codificada em distribuições de amplitude, distribuições de
fa se ou distribuições complexas.
(c)- Reconstrução óptica. O uso de uma iluminação apropriada (luz coerente) irá
resultar na reconstrução da imagem ou na distribuição de luz desejada.

a - Determinação
da Imagem

b - Cálculo
lloiEESC.bmp

EESC

Imagem

IFTA- 1\IATLAB
Adobc Photoshop (RA W ··> Bl\IP)

c · Reconstrução Óptica

Objeto

Onda plana
de amplitude A

l

Plano de
Frcquência

f(xr, y,)

FIGURA 20: As três etapas da Holografia Computacional
1

Verificar as seguintes referências: WYROWSKI (1989) e WYROWSKI (1990b).
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BRYNGDAHL & WYROWSKI (1990) e LI et ai. (1996) afim1am que, dependendo
das características de entrada e saída das frentes de onda, para as quais os HGCs serão
aplicados, estes podem ser categorizados em três grupos 1: (a) espaço-livre-para-espaço-livre;
(b) onda-guiada-para-onda-guiada, e (c) onda-guiada-para-espaço-livre (ou espaço-livrepara-onda-guiada). Exemplos destes três tipos de hologramas são ilustrados na figura 21 . Os
hologramas do tipo (a) são chamados de espaço-livre-para-espaço-lívre pois nenhuma onda
guiada está envolvida . Por outro lado, guias de onda ópticos estão envolvidos em ambos os
grupos (b) e (c). Nesta pesquisa os esforços foram centrados para o domínio da teoria,
projeto e fabricação dos elementos envolvidos no grupo (a): hologramas gerados por
computador do tipo espaço-livre-para-espaço-livre.

Holograma

Reconstrução

(a)

Holograma

Reconstrução

(b)

(c)

FIGURA 21: De acordo com as características de entrada e saída das ondas, os HGCs podem
ser categorizados em três grupos: (a) espaço-livre-para-espaço-livre; (b) onda-guiada-paraonda-guiada e (c) onda-guiada-para-espaço-livre (ou espaço-livre-para-onda-guiada)

2.2 Óptica Difrativa

Segundo VELDKAMP & McHUGH (1992), a óptica difrativa é uma nova
tecnologia que elimina quase todas as etapas dos métodos tradicionais (abrasão, polimento,
etc.) para a fabricação de elementos ópticos. Ela permite:

1

Verificar também as seguintes referências: BROWN & LOHMANN ( 1969); LEE ( 1978); H.AUCK
& BRYNGDAHL ( 1984); WYROWSKI ( 1989); HlRSCH et al. ( 1971 ); GERCHBERG &
SAXTON ( 1972); FIENUP ( 1980); WYROWSKI ( 1990a); WYROWSKI ( 1990b) e SELDOWITZ
et ai. ( 1987).
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IJ

"Acromatizar" sistemas ópticos utilizando um material óptico refrativo simples,
de baixo custo como plástico acrílico ou vidro "crown" comum;

IJ

Criar frentes de ondas "anaespéricas" sem utilizar superfícies "anaespéricas";

IJ

Eliminar a necessidade da utilização de materiais ópticos exóticos e caros.

IJ

Produzir componentes ópticos leves, de alta performance e grande abertura;

IJ

Produzir micro-elementos ópticos com precisão;

IJ

Reduzir o peso, a complexidade e o custo de uma variedade de sistemas ópticos.

Entre as possíveis aplicações desta tecnologia, as seguintes podem ser citadas:
fabricação de micro lentes de Fresnel para sistemas de visão artificial (VELDKAMP,
1993); implementação de multiplexadores de luz (AGRAWAL, 1992); filtros holográficos
para aplicações em reconhecimento de objetos e alvos

(S~NG

(1995) e SHENG et ai.

(1996)); conexões ópticas em computadores paralelos ou microcircuitos (ARSENAULT &
SHENG (1991)); correção da aberração cromática em sistemas ópticos convencionais'
(HECHT (1990); GOODMAN (1988); VELDKAMP & McHUGH (1992) e VELDKAMP
(1993)) , matrizes de microlentes para matrizes de CCD (VELDKAMP,

1993);

2

implementação de microsensores (OHKAW A et ai. (1989); FISHER & MULER (1992);
SALCEDO & RAMÍREZ-FERNÁNDEZ (1993a); SALCEDO & RAMÍREZ-FERNÁNDEZ
(1993b); VELDKAMP ( 1993); WAGNER et ai. (1993); FISCHER et ai. (1994); SALCEDO
& RAMÍREZ-FERNÁNDEZ (1994); GALEAZZO & RAMÍREZ-FERNÁNDEZ (1995);
MANFRIM et ai. (1995); MANFRIM (1995) e SILVA & MANFRlM (1995)); modelagem e
correção da luz laser; redes de difração; acoplamento entre laser e fibras ópticas;
acoplamento entre fibra óptica e sensores; matrizes de sensores; guias de onda; cavidades
laser com elementos difrativos'; discos holográficos para a armazenagem de informações';
etc.. A tabela 1 a seguir mostra as principais aplicações no mercado Norte Americano
(NETO - 1998). Devido a esta infinidade de possíveis aplicações da óptica difrativa, vários
laboratórios e empresas estão ativamente envolvidos no seu desenvolvimento, considerando
este campo como o mais emergente e revolucionário ramo de pesquisa da "fotônica". Estes

1

Verificar artigos em "Applied Optics- D(Di·active Optics ", Voi. 34, N.l4, lO May, 1995 e 110
"Bulletill ofThe Ca11adia11 Natio11al Optics 111stitllle (NO/)- NO/ activities i11 Diffractive Optics".
Voi. 5, N.2, July 1994, Quebéc, Canadá.
2
Verificar artigos no Joumal of Ligtwave Teclmo/ogy - Specia//ssue 011 Optica/ Fiber Sensors,
Editores: B. Culshaw, G. W. Day, A.D. Kersey e Otsuka, Julho 1995 c no Optica/ Fiber Sensors,
Editores: J. Dakin e B. Culshaw, Artech House, 1992.
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laboratórios e empresas tentam cobrir um vasto leque de atividades, que vão desde a
concepção dos EODs até ao desenvolvimento de tecnologias de fabricação e à produção de
novos dispositivos.
TABELA 1 -Principais aplicações da Óptica Difrativa no mercado Norte Americano
Produtos de Consumo
)'>
);;>
)'>
)'>
)'>
);;>
)'>
)'>
)'>
)'>

Produtos Ópticos
Óptica para Filmadoras
de vídeo
Sistemas de Realidade
Virtual
Sistemas de Iluminação
Memória Óptica
Impressoras Laser
"Displays" de Projeção
Sistemas de Imagens
Eletrônicas
Óptica Médica
1
Segurança Óptica

Sistemas do governo
)'>
)'>
)'>
)'>
)'>
)'>
)'>
)'>

Sistemas Ópticos no
Espectro ~isível
Sistemas Opticos no
Espectro Infra-vermelho
Sensores Ópticos de
Mísseis
Sistemas de Visão
Noturna
"Displays" Portáteis
Micro Estruturas Ópticas
Aplicações Espaciais
Óptica "Conformai"

Produtos Industriais
)'>
)'>
)'>
)'>
)'>
)'>
)'>
)'>
)'>

Lentes acromáticas
Óptica para Diodos
Laser
Matrizes de Microlentes
Óptica para o Ultravioleta
Óptica para o Infravermelho
Polarizadores
Sistemas de leitura de
código de barras
Modelagem da luz
Acoplamento de fibraóptica

A figura 22 mostra alguns exemplos de DOEs. Eles fazem parte do projeto
HONEYWELLIARPA COOP DIFFRACTIVE OPTICS WORKSHOP AND FOUNDRY
RUN. (GALMICHE et ai.- 1995).

(a)

(b)

(c)

FIGURA 22: (a): Elementos ópticos difrativos em oito níveis de fase fabricados pelo
"ARPA-COOP Workshop". No canto superior esquerdo vemos um holograma de Fourier
para a geração de nove pontos em linha com a mesma intensidade. No canto inferior
esquerdo vemos 3 hologramas de Fresnel para a modelagem de frentes de onda. No lado
direito vemos duas lentes difrativas; (b): Holograma de Fresnel assinalado em (a) e sua
reconstrução óptica; (c): Detalhe do holograma mostrado em (b).
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2.2.1 Projetando um Elemento Óptico Difrativo (DOE)
1

O primeiro passo no projeto de um DOE é definir a fonte de luz de entrada e a saída
desejada. A distribuição de entrada é definida pela fonte de luz utilizada. Alguns exemplos
de fontes de luz de entrada incluem: feixes gaussianos, LEDs e raios de luz paralelos. Neste
trabalho, os DOEs foram projetados tendo como fonte de luz de entrada o laser de HeNe cujo
comprimento de onda é de 0,632 micrômetros.

Exemplos de saídas que os DOEs são capazes de produzir incluem: feixes
colimados, imagens holográficas, feixes de luz divididos (beam splitting), etc. Neste trabalho
as saídas são imagens holográficas diversas.

Especificando a entrada e a saída para o método utilizado no projeto, o próximo
passo é encontrar uma função de transferência que descreva a superfície do DOE. Isto é feito
utilizando-se métodos numéricos baseados na difração escalar. Estes incluem: algoritmos de
gradiente, técnicas de modulação de pulsos, algoritmos de projeção, método do Simulated

Amzealini

ou o Algoritmo Iterativo da Transformada de Fourier. Neste trabalho, foi

utilizado o IFTA pois, segundo HIRSCH et ai. (1971); GERCHBERG & SAXTON (1972) e
FIENUP (1980), este método permite o melhor resultado prático na codificação de
hologramas de computador com um SBP (Space Bandwitlz Product) de 256x256 pixels.

A intensidade do sinal no plano de saída é calculada e o resultado é comparado ao
resultado desejado. Sendo assim, testes e alterações são feitos nos cálculos até que a
diferença entre a saída desejada e a atual seja minimizada. É importante ressa ltar que nos
cálculos o tamanho do pixel depende do comprimento de onda utilizado no projeto, da
estrutura projetada e das características ópticas do material utilizado.

1
1

2

Consultar as seguintes referências: (Neto ( 1998) e Neto & SHENG ( 1996))
\Vave/engtfl Optics - Optica/ Enginnering & Mamtfacturing. hllp:l/www.wavelengthoptics.com/diffract.htm
(25 Nov. 1999).
Verificar as seguintes referências: VAS ARA et ai. (1992) e KIRKPATR ICK et ai. (1983).
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3 O ALGORITMO ITERATIVO DA TRANSFORMADA DE FOURIER
E O CÁLCULO DE HOLOGRAMAS DE FOURIER BINÁRIOS
Segundo NETO ( 1996), hologramas gerados por computador têm sido eficientes
como elementos "moldadores" de ondas devido à flexibilidade que eles proporcionam.
Possuem também um baixo custo de fabricação considerando-se sua vasta escala de
tecnologia de integração como a foto-litografia, processo de corrosão por plasma e sistemas
por feixes de elétrons. BRYNGDAHL & WYROWSKI (1990) afirmam que o primeiro
holograma digital desenvolvido foi binário. Vários métodos foram propostos para codificar
hologramas binários tais como "The Detour Plwse Hologram " de BROWN & LOHMANN
(1969); os Hologramas Binários de Amplitude Sintéticos de LEE (1974); o de Pesquisa
Binária Direta, de SELDOWITZ et ai. (1987); os hologramas gerados por computador com
Modulação de Pulso de Densidade de HAUCK & BRYNGDAHL (1984) e a Quantização
Iterativa de Hologramas de Amplitude Digital de WYROWSKI (1989). O método que
permite o melhor resultado prático na codificação de hologramas de computador com um
SBP (Space Bmulwith Product ) de 256x256 pixels é o Algoritmo Iterativo da Transformada
de Fourier (lterative Fourier Transform Algorithm - IFTA). Ele foi introduzido na holografia
digital por HIRSH et ai. (1971) e por GERCHBERG & SAXTON (1972). Posteriormente foi
modificado por WYROWSKI (1989) 1 e NETO (1996). WYROWSKI (1990b) implementou
neste algoritmo o conceito de liberdade de amplitude e de fase fora da janela de
reconstrução.

1

Veritlcar também as seguintes referências: VELDKAMP & McHUGH (1992); NETO (1998);
BRYNGDAHL& WYROWSKI (1990) e WYRO\VSKI (1990a).
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Neste capítulo será apresentado o IFfA, implementado para o cálculo de hologramas
de Fourier binários, envolvendo a difração de Fraunlwfer1• Os resultados ópticos e
computacionais também são mostrados. Eles foram melhorados introduzindo-se uma
correção na janela de reconstrução que considera o erro de amplitude da reconstrução, obtido
na iteração anterior2 . É demonstrada a possibilidade de visualizar as reconstruções dos
hologramas de Fourier utilizando-se uma fonte de luz quase pontual e o olho humano como
uma lente de Fourier2• Nas primeiras seções, alguns conceitos serão definidos para
proporcionar um maior entendimento aos cálculos realizados e consequentemente ao
algoritmo utilizado para as implementações.

3.1 Objetos de Amplitude Complexa e Objetos de Intensidade
O objetivo da Holografia Computacional é formar uma distribuição de luz no plano
de reconstrução que é chamada de objeto, reconstrução ou figura de difração. Uma distinção
é feita entre objetos de amplitude complexa e objetos de intensidade. Seja f(x,y) a função que
representa a distribuição de luz do objeto, para objetos de amplitude complexa tem-se que:

f(x,y) =I f(x,y) Iexp (jq>(x,y))

(1)

onde
<p(x,y) = valor do argumento de f(x,y).

Já para objetos de intensidade tem-se que:
lf(x,y)l2 = l(x,y)
onde

(2)

l(x,y) = intensidade
O valor do argumento <p(x,y) tem total liberdade e pode assumir qualquer valor.

Sendo assim:
f(x,y) = ,fJ(x,y) exp (jq>(x,y)]

Neste trabalho, apenas objetos de intensidade foram considerados nos cálculos.
1
2

Verificar capítulo 2.
Estes conceitos serão mais detalhados nas seções 3.8.3 e 3. 10 respecti vamente.

(3)
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3.2 A Transformada de Fourier como uma t•elação entre o plano de
reconstrução e o plano do holograma

Definindo-se a distribuição luminosa a ser reconstruída, ou seja, a figura de difração,

é necessário especificar de que forma a propagação inversa é computada. Neste trabalho, a
Transformada de Fourier é considerada como uma propagação inversa. É possível realizar
a transformada de Fourier bi-dimensional óptica inversa ou direta considerando-se o
fenômeno da difração e utilizando-se uma lente convergente. A luz difratada por um
holograma colocado em frente ao plano focal de uma lente convergente formará uma figura
de difração distante e atrás do plano focal. Segundo GOODMAN (1988), esta figura é
proporcional à Transformada de Fourier bi-dimensional (direta ou inversa) do holograma. É
possível realizar a Transformada de Fourier direta ou inversa invertendo-se as coordenadas
no plano focal atrás da lente de Fourier. Esta propriedade é ilustrada na figura 23.

Plano de Fl'equência
X.

Plano de Reconstrução

Holograma

F(x • •y. )

Yr

Objeto

Xr

Onda plana
de amplitude A
tl

tl

FIGURA 23: Propriedade de uma lente convergente para realizar a Transformada de Fourier
bi-dimensional inversa (direta)

O objeto f(XJ.Yt) localizado atrás do plano focal (plano de reconstrução) é relacionado
ao holograma F(x0,y0 ), localizado em frente ao plano focal (plano da frequência), pela
transformada de Fourier inve1:sa bi-dimensional que é dada pela seguinte equação:
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(4)

onde
Xo

e y0

= coordenadas do holograma,

xre Yr

= coordenadas do objeto,

Am

= amplitude do plano de onda que ilumina o holograma,

À

= comprimento de onda da luz,
= distância focal da lente.

fi

A eq.(l) descreve a relação entre o holograma F(xo,yo) e o objeto f{.>.J.YJ)· Para
computar a propagação inversa do plano do objeto para o plano do holograma, i.e., para
determinar F(x0,y0 ), é necessário realizar a Transformada de Fourier como mostrado na
eq.(5).
+m

F(u,v)=

f f f(Xr>Yr)exp(-j27t(uxr+YYr)]dxrdYr

(5)

A figura 24 ilustra a relação, onde
u

=xof/..fl,

v= yo/Àfl.

Holograma

,__,~1
F(x. ,y.)

I

inv(TF)

I

,....------..

Objeto

~ 1,. .- - f(~-.y-,)-.
_

~ ._

FIGURA 24: Relação entre o holograma F(x0 ,y0) e o objeto f(x,,y,).

_,
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3.3 Restrição imposta ao holograma quanto à modulação de amplitude
da frente de onda luminosa
O nome "holograma de fase" é utilizado para designar elementos ópticos difrativos,
gerados com a técnica da holografia computacional, que são iluminados por uma onda de luz
de amplitude constante igual a um. Nesta pesquisa, as soluções foram encontradas para
hologramas deste tipo.

Para hologramas de fase binários, existe uma restrição quanto à modulação de
amplitude da frente de onda luminosa: o O representa a luz bloqueada e o 1 representa a luz
que passa. Segundo WYROWSKI (1990b), devido ao fato de existir, para um mesmo sinal,
uma correspondência direta entre a distribuição de um holograma de amplitude binário e a
distribuição de um holograma de fase binário, nesta pesquisa os hologramas binários são
considerados como uma transmitância de fase binária que podem assumir somente os
seguintes valores complexos:

1. IAml.exp( -j7t) = -1

2. IAml.exp(-jO) = 1,

onde IAml =amplitude= 1

Na parte final do algoritmo, porém, é implementada a adição de um termo DC que
permite transformar os resultados da distribuição de fase binária em uma distribuição de
amplitude binária com valores O representados pelos pixels pretos e valores 1 representados
pelos pixels brancos.

3.4 Restrição imposta à imagem de entrada quanto à sua posição
O processo de codificação de um holograma binário consiste em encontrar uma
determinada distribuição que satisfaça as restrições de modulação de amplitude, comentadas
na seção anterior, e também satisfaça uma restrição quanto à posição do objeto de entrada.
Este deve estar contido numa região finita no plano de reconstrução, como mostra a figura
25. Desta forma, algumas liberdades poderão ser dadas na codificação do holograma fazendo
com que os melhores resultados possíveis sejam alcançados.
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n

A

No
B
N

FIGURA 25: Janela de reconstrução do holograma

Sejam

M0 , N0

= coordenadas do holograma,
= quantidade de células do holograma,
= coordenadas do ponto central da janela de reconstrução,

A, B

= quantidade de células da janela de reconstrução,

gr

= janela de reconstrução,

gmn
fmn

= plano de reconstrução,
= objeto de entrada,

a

= fator de escala 1•

m, n
M, N

Para valores complexos do objeto dentro da janela de reconstrução,

8nur

e!""' são

relacionadas da seguinte forma:

A
2

A
2

- - ~ m ~--1

B
, -2

B
2

~ n ~ --1

(6)

B
2

(7)

e para a intensidade do objeto:

A
2

A
2

B
2

--~ m~--1 --~n~--1

1

,

O fator de escala será definido na seção 3.8.2 durante a apresentação do IFTA
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É possível perceber pelas eqs. (6) e (7) que, ao restringir a posição do objeto à uma

determinada janela de reconstrução, aparece um fator de escala a que influencia na redução
do erro médio quadrátrico da figura de difração.

Este valor pode ser escolhido

arbitrariamente. Considerando-se objetos de intensidade, as liberdades na codificação do
holograma podem ser dadas da seguinte forma:

Os valores de fase e amplitude podem variar livremente fora da janela de
reconstrução g,,
Os valores de fase podem variar livremente dentro da janela de reconstrução g,.
O fator de escala a pode ser variado dentro da região gr para que se obtenha
uma redução do erro médio quadrático 1•

3.5 A Estl'Utura do Holograma
O holograma é considerado como uma matriz bi-dimensional com MxN células
retangulares de dimensão RxS, como é mostrado na figura 26. Cada célula representa um
valor de transmitância complexo que foi denominado de Gu Os valores de M e N devem ser
potências de 2 para facilitar os cálculos computacionais. Segundo BRACEWELL (1986),
sendo Gkt uma função rea l, sua transformada de Fourier é uma função hermitiana. Com isso
aparece na figura de difração o complexo conjugado do objeto.

s

Gkl

M

FIGURA 26: Estrutura do Holograma

1

O erro médio quadrátrico será definido na seção 3.8.2 durante a descrição do IFfA
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Considerando o holograma colocado no plano da frequência (mostrado na figura 23)
tem-se que:

G(u,v)~ s:, s~
2

G"rect(u-;R,

v~JS l1·rect[~, ~S]

(10)

2

onde
uev

keI
ReS
MeN
G(u,v)
Gkt
rect

= coordenadas do holograma,
= os números da células,
= dimensões das células,
= quantidade de célu las,
= holograma,
= va lor de transmitância complexo
= função retangular 1•

Calculando-se a Transformada de Fourier Inversa da equação (10) tem-se no plano
de reconstrução (figura 23) que:

g(x,y)

~f

RS sinc(Rx,Sy) , \ ,

s~

G" exp (j2Jt ( Rxk + Syl) ]]• sinc (MRx,NSy)

onde

xey
g(x,y)
sinc

*

1

2

= coordenadas do objeto,
= objeto,
= função sinc (transformada de Fourier da função retangular) 1,
= operação de convolução2•

Estas funções estão definidas no Apêndice
Esta operação encontra-se definida no Apêndice

(li)
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Amostrando-se 1 a função g(x,y) com intervalos X na direção x (x = mX) e com
intervalos Y na direção y (y = nY) onde X= 1/(MR) e Y = 1/(NR) tem-se que:

1(~)

g(x,y) = [

sinc ( : ,

~ )gmn] * sinc (MRx,NSy)

( 12)

onde g,, é a Transformada de Fourier inversa de Gk1 que é dada por:

1
9mn= ,jMN

~-1
2

LM

( 13)

k=·2

A Transformada de Fourier inversa discreta g,,, é obtida numericamente utilizandose o Algoritmo da Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT)
rea lizado por COOLEY & TURKEY (1965). Neste passo da codificação é ignorada a
convolução com a função sinc(MRx, NSy) devido ao tamanho finito MRxNS.

3.6 Parâmetros implementados no 1FTA para a avaliação da qualidade
dos resultados
Os parâmetros implementados no IFfA para a avaliação da qualidade dos resultados
serão definidos nas próximas seções. São eles: eficiência óptica e relação sinal ruído.
Procurou-se considerar também nesta avaliação o tipo de difração envolvida (Fourier ou
Fresnel) 1 e a uniformidade da distribuição de luz.

3.6.1 Eficiência de Difração
Segundo WYROWSKI (1990b), o valor da eficiência de difração, designado por 1J é
defin ido pela porção de energia da luz contida dentro da janela de reconstrução g, e que
ilumina o holograma. Ele é um importante parâmetro para a avaliação dos resultados na
geração de um holograma. O valor 17 é dado por:

1

Verificar a referência OOODMAN (1996).
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~-I
2

LA

rn=--

ll =

2

~-I
2

2

L o lgm+Mo,n+No 1

n=-2

(14)

MN

onde:
m, n

=

coordenadas do holograma,

gm+)>lo,n+No

=

a figura de difração (a reconstrução do objeto de entrada),

M,N

=

quantidade de células do holograma,

Mo, No

=
=

coordenadas do ponto central da janela de reconstrução,

A,B

quantidade de células da janela de reconstrução.

É também aconselhável descrever

17 como:

(15)

onde 1]1 é a fração de energia transmitida através do holograma e 1Jd é a fração de energia
transmitida que forma o sinal.

Em hologra mas de fase tem-se que 17t = I , ou seja, toda a energia é transmitida para
formar o sinal e 17 = 1]d • Diante de certas circunstâncias é possível encontrar valores de
eficiência de difração perto de 1

<w=::l).

Em hologramas de amplitude, ao se estimar um

limite alto para 1], deve-se considerar que o holograma absorva metade da energia resultando
em 1]1 = 0.5. No plano de reconstrução, 50% da energia da luz transmitida ficará concentrada
na ordem zero no plano de reconstrução e somente 25% da luz transmitida formará o sinal
devido à existência de um sinal gêmeo. BRACEWELL (1986) afirmou que, como os
hologramas de amplitude são funções reais e suas transformadas de Fourier são funções
hermitianas, então sejam:

j(x)

= função que representa o sinal,

/ ( -x)

=

o complexo conjugado desta função.
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O limite máximo para 11d é igual a 0.25 pois metade da energia será utilizada para a
formação de J(x) e a outra metade para a formação de / ( -x). Sendo assim, como resultado
obtém-se 17 ~ 0.125 pois, na melhor das circunstâncias tem-se que:

1}

=

= 0.5 . 0.25 = 0.125

1], . 1}d

Outro fato importante a destacar é que a eficiência de difração 17 depende
diretamente do fator de escala a. 1 (WYROWSKI- 1990a).

3.6.2 Relação Sinal Ruído

Outro importante parâmetro para avaliar a qualidade dos resultados e que revela o
quanto de ruído existe no holograma gerado é a razão sinal/ruído ( Signal Noise Relation SNR), definida pela eq.(16):
~- 1
2

'\'

.!!.,_,
2

'\' [ k

L,

L,

m=-~ n=-.E..
2

final .-No (]2
lin>l Igm.-Mo,n

2

SNR=---~--~------------

(16)

ABennal

onde:

m, n

= coordenadas do holograma,

M 0 , N0

= coordenadas do ponto central da janela de reconstrução,

A, B

= quantidade de células da janela de reconstrução,

g linaJm+Mo,n+No = a figura de difração (a reconstrução do objeto de entrada),

1

2

2

elinal

= erro médio quadrático da última iteração do IFT A

klinaJ

= o valor oposto ao fator de escala a na última iteração do IFTA2•

O fator de escala a será definido na seção 3.8.2
Estas variáveis serão definidas mais adiante, na seção 3.8.2.

,
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3.7 O Algoritmo Iterativo da Transformada de Fouriet·

Conforme já mencionado na introdução deste capítulo, segundo WYROWSKI
(1989), o método que permite o melhor resultado prático na codificação de hologramas de
computador com um SBP (Space Bandwith Product ) de 256x256 pixels é o Algoritmo
Iterativo da Transformada de Fourier (lterative Fourier Transform Algorithm - IFTA). Este
algoritmo é utilizado para o cálculo de todos os hologramas binários apresentados neste
trabalho.

Dada uma distribuição de intensidade /,111,, é desejado que se encontre uma
distribuição de fase binária Gkl que faça com que a distribuição f,,, , referente ao objeto,
satisfaça a seguinte relação dentro da janela de reconstrução gr:

(17)

Se é desejado que se gere uma intensidade somente no objeto, pode-se utilizar a
liberdade de fase e amplitude fora da janela de reconstrução g/, a liberdade de fase na janela
de reconstrução g, 1 e a liberdade do fator de escala a que aparece devido à restrição de
posição do objeto de entrada.

O fator de atenuação sinc(m/M, n/N) na eq.(l2) referente à dimensão RxS de cada
elemento do holograma pode ser facilmente eliminado introduzindo-se previamente uma
compensação para sua contribuição na imagem desejada. Isto é feito dividindo-se o objeto de
entrada f,,, pela função sinc, ou seja, f,,, lsinc(m/M, n/N). Esta implementação é realizada
logo no início do IFTA. A figura 27 a seguir mostra o esquema do Algoritmo Iterativo da
Transformada de Fourier (IFTA) utilizado para executar os hologramas de fase binários.
O método é iniciado posicionando-se a informação do objeto f,,, na região da janela
de reconstrução g,, multiplicado por valores de fase randômicos2• Esta multiplicação é
realizada para que se incremente a largura de banda de frequências do espectro de Fourier.

1

2

Verificar figura 25 na seção 3.4
Observar passos 2 e 3 do algoritmo na figura 27
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Utilizando-se o algoritmo da Transformada Rápida de Fourier (Fourier Fast TransformFFT), a Transformada de Fourier de g,, é computada obtendo-se Gk1 no plano de Fourier.

Amplitude húcial fmn

(1)

Mult. por fase randônúca

(2)

Colocar na janela gr

(3)

(TF)

Restrições da Imagem

(5)

Restrições do Holograma

(4)
Inv (T F)

(6)

Interrupção: critério
de erro

FIGURA 27: O Algoritmo Iterativo da Transformada de Fourier (IFfA)

Logo em seguida (passo 4) são implementadas as restrições do holograma, já
explicadas na seção 3.3., obtendo-se

c·kl·

Os passos 5 e 6 serão detalhados nas próximas

seções.

3.7.1 O uso de valores extl'as de modulação de fase para evitar
estagnação

NETO (1996) afirmou que pesquisas realizadas anteriormente revelaram que
o IFT A pode apresentar o problema da estagnação durante os primeiros ciclos de iteração.
Esta estagnação pode ocorrer pois existe a possibilidade de uma distribuição de valores numa
determinada iteração ser igual à distribuição de valores da iteração anterior. Para evitar este
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problema, garantindo a convergência, é necessário criar um tipo de estratégia durante as
iterações, dando uma liberdade adicional para o holograma. Estes graus de liberdade
adicionais permitem que

a·H

assuma valores contínuos de modulação de fase no intervalo

[0,2n] durante as iterações e com isso alguns pixels podem mudar do valor de fase n para o
valor de fase O.

Neste trabalho o problema da estagnação foi evitado utilizando-se o operador a •kt.
com valores extras de modulação de fase, sugerido por WYROWSKI (1989, 1990b) e
definido na eq.(l8) em função do nllmero de iterações onde:

arg [.]
sgn[.]

nmax

= o argumento ou fase de Gkl ,
= sinal da parte real de Gkl,
= nllmero de iterações,
= máximo nllmero de iterações.

arg(G~1 ]
G~~ =

if !real [o~,]l< 1-

i_

nmax
(18)

l if IG~,I=O

sgn {real [o~,]} if !real [ o~,]l ~ 1-

nmax

=O, todos os valores possíveis de fase são permitidos. Conforme i aumenta,
alguns valores de fase são excluídos até que i = nmax, onde somente os valores -1 e 1 são
Para i

permitidos. A figura 28 ilustra o operador da eq.(l8).
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G*kt

G*kt
i= I

2Jt

i=25

2Jt

1t

/

1t

i/nmax=O

o

o

o

o

2Jt

1t

i/nmax=0.25

/

2Jt
arg[Gkt]

1t

arg[Gkt]
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2Jt

i=IOO

2Jt
/
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i/nmax=l.O
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o

o

o

1t

2Jt
arg[Gkl]

o

1t

2Jt
arg[Gkl]

FIGURA 28: O operador de valores extra de modulação de fase

3.7.2 As restrições no plano da imagem e a redução no eno médio
quadrático
Após a aplicação do operador descrito na eq.(18), , é realizada a Transformada de

lg ·,.,1 exp[ q/,.,j. Neste passo são
onde a amplitude lgm"l deve ser

Fourier inversa de c•H no passo seguinte, obtendo-se g ·~~~" =
consideradas as restrições para o plano de imagem,

proporcional à amplitude f""' na região da janela de reconstrução g,. Desta forma obtém-se
8m11 pela seguinte equação:

g~IO =g;lin = lg;nin Iexp [ <t>;lin]
g:n+Mn.n+No =a;lfn\nlexp(<!>~i+Mo,n+N]
n

fora de gr
dentro de gr

(19)
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onde

a

= fator de escala na região de reconstrução gr definido por:

~- I

~- I

2

2

LA

m= - 2

ai= ~-~

L 11

n=- -

~-~

2

I •i

g

mn

12

(20)

2

2

L
m=- -

L11 lfmn llg;nit Mu,n+No l

i\

n= --

2

2

<!>

= informação de fase,

m, n

= coordenadas do holograma,

M, N

= quantidade de células do holograma,

M 0 , N0

= coordenadas do ponto central da janela de reconstrução,
= quantidade de células da janela de reconstrução,

A, B

Neste passo do método iterativo a amplitude desejada [f,w,l é forçada na região da
janela de reconstrução, mantendo-se a fase de g

0
11111 •

A informação de g ' 111, permanece

inalterada fora desta região. A nova informação g,111 é usada na próxima iteração. Se a
liberdade de fase dentro da janela de reconstrução gr e a liberdade de fase e amplitude fora
desta região forem adequadas, é esperado a cada iteração uma redução no erro médio
quadrático da imagem reconstruída que é definido pela seguinte equação:
~- I

~- I
2

l

(21)

onde k; é definido por:

~- 1

~- 1

L.,

L.,

2
~

2
~

•I
I
lfmnllgmtMo,ntNo

A n=- O
m= - 2

2

~-1
2
~
L.,

2
~
L.,

lg

A
O
m=-- n=--

2

(22)

~- 1

l

•I

2

mn I
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m, n

= coordenadas do holograma,

M0 , N0

= coordenadas do ponto central da janela de reconstrução,
= quantidade de células da janela de reconstrução.

A, B

As iterações devem continuar até que uma redução significativa no erro médio
quadrático seja encontrada. Vários parâmetros influenciam na redução do erro médio
quadrático: o número de iterações, o esboço do objeto desejado, a dimensão da janela de
reconstrução gn os graus de liberdade e a maneira pela qual a modulação do operador de fase
é implementada. A figma 29 mostra o comportamento do erro de reconstrução

e;

durante as

iterações. Nas primeiras iterações há uma forte redução para o erro e; porque todos os
possíveis valores de fase são permitidos. O erro e; aumenta com as iterações pois os valores
de fase que permitiam ao algoritmo iterativo satisfazer as restrições da imagem no plano de
reconstrução estão sendo eliminados.
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FIGURA 29: Comportamento dos valores do erro médio quadrático no IFfA

3.7.3 A introdução da correção de amplitude no IFTA para a obtenção de
melhores resultados
Os resultados dos hologramas gerados foram melhorados introduzindo-se uma
correção na janela de reconstrução a qual considera o erro de amplitude da reconstrução
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prévia. Esta correção foi denominada "correção de amplitude". Para explicar como a
correção de amplitude é introduzida no IFr A, suponha que se queira gerar um holograma
uni-dimensional cuja reconstrução seja o retângulo mostrado na figura 30a. Agora, ao invés
de posicionar a amplitude do retângulo dentro da janela de reconstrução, posiciona-se o
retângulo compensado por erros de Jg '(x)J (figura 30b), como mostrado na figura 30c.

Objeto Desejado

lg*(x)l

(a)

Objeto Desejado
compensado com
erro: nova lg(x)l
(c)

(b)

FIGURA 30: Objeto desejado compensado com o erro da correção de amplitude dentro da
janela de reconstrução

Sendo [f,,11 Ja amplitude do objeto desejado, a mudança é expressada por:
Jfmnl + [JfmnJ-a1Jg' m+~io,n+NolJ, onde a; é definido pela eq.(20). Esta correção é introduzida no

IFrA por uma modificação na eq.(l9), resultando em:

(23)
onde:
~ -I
2

~-I
2

LA Lo lg• m/

m=- -

2

n =- 2

(24)

IJ>

= informação de fase,

m, n
M0 , N0

= coordenadas do holograma,
= coordenadas do ponto central da janela de reconstrução,

A, B

= quantidade de células da janela de reconstrução.
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3.8 Ferramenta Computacional
A ferramenta computacional utilizada para a implementação dos hologramas de
Fourier foi o "Software Matlab ". Este software foi escolhido devido à sua flexibilidade para
a realização de uma interface acessível e amigável para os mais diversos tipos de usuários, e
à sua disponibilidade para diversas plataformas de computadores. Os hologramas foram
gerados no formato RA W (.raw) utilizando-se o software Matlab 5.2 e posteriormente foram
salvos no formato BITMAP (.bmp) - l bit por pixel utilizando-se o software Adobe
Plwtos/wp 5.0.

3.9 Resultados Ópticos e Computacionais
Foram gerados doze hologramas de Fourier binários utilizando-se o IFTA, cada qual
para uma aplicação diferente. Os resultados ópticos, computacionais e a descrição de cinco
deles serão apresentados a seguir. Os sete hologramas restantes serão apresentados mais
adiante, um no capítulo 4 e os demais no Anexo.

O 1FTA foi aplicado para o projeto de um holograma com as dimensões de 256x256
pixels. A reconstrução desejada era a intensidade da imagem da letra A com o tamanho de
64x64 pixels. Sendo Mo e No igual às coordenadas do ponto central da janela de
reconstrução; A e B igual à quantidade de pixels da janela de reconstrução 1, a imagem da
letra A foi colocada na janela de reconstrução g, com o mesmo tamanho (64x64 pixels) com
M0 = 65 e N0 = 65. Para que bons resultados fossem encontrados, respeitou-se a relação M/A
~

4 e N/B

~

4, garantindo liberdade suficiente durante as iterações. Utilizando-se a correção

de amplitude dentro da janela de reconstrução para projetar o holograma da letra A, foram
encontrados após 500 iterações os resultados mostrados na tabela 2.

TABELA 2: Valores do erro, relação sinal ruído (SNR) e eficiência de difração (11)
encontrados na geração do holograma de Fourier binário da letra A utilizando-se o JFfA

/Jo/ograma

Letra A

1

Verificar figura 25 na seção 3.4

Erro final (esoo)

0.0062

Relação
sinal/ruído (SNR)

Eficiência de
difração (17)

37.59

0.3010
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Os gráficos a seguir (figuras 31, 32 e 33) mostram respectivamente os valores do
erro médio quadrático, eficiência de difração e relação sinal ruído em função do número de
iterações para o holograma da letra A.
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FIGURA 31: Gráfico do Erro Médio Quadrático (e) versus o número de iterações holograma da letra A.
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FIGURA 32: Gráfico da Eficiência Difrativa (17) versus o número de iterações - holograma
da letra A.
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FIGURA 33: Gráfico da Relação Sinal Ruído (SNR) versus o número de iterações holograma da letra A.
Analisando os gráficos mostrados anteriormente é possível observar que a partir da
iteração número 350, aproximadamente, não ocorre mais mudanças significativas nos
parâmetros e, 17 e SNR. Sendo assim, 350 iterações é o suficiente para se obter um bom
resultado utilizando-se o IFTA conforme apresentado e as mesmas dimensões para o
holograma e para a janela de reconstrução. A figura 34a mostra o holograma de 256x256
pixels da letra A e a figma 34b mostra a reconstrução do holograma no computador. Na
figura 34a, os pixels pretos representam os valores de fase exp( -jn) e os pixels brancos
representam os va lores de fase exp(-jO). Tirando-se uma foto da figura 34(a), é possível
materializar o holograma.

(a)

(b)

FIGURA 34: (a) Holograma bi nário da letra A; (b) Reconstrução computacional
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A figura 35 mostra a comparação do resultado óptico com o resultado obtido no
computador para a imagem da letra A. O resultado óptico foi obtido fotografando-se a
Transformada de Fourier óptica, que foi realizada com o filme fotográfico da foto tirada do
holograma (figura 34a ).
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FIGURA 35: (a) Reconstrução óptica da letra A; (b) Reconstrução simulada no computador.

Também é possível visualizar as reconstruções dos hologramas de Fourier usando o
uma fonte de luz quase pontual e o olho humano como uma lente de Fourier. Utilizando-se
um LED (Lig/11 Emission Diode) como uma fonte pontual, a distância de 3 metros é
suficiente para a visualização de uma reconstrução brilhante, como mostrado na figura 36.

llolognuna

Fonte ele Luz

'

'. I

·~

l

.......~

/

-~---- ----- --- ---- -- - --- -- -I

I

\

3 metros

FIGURA 36: Visualização dos hologramas de Fourier utilizando-se o olho como uma lente
de Fourier e uma fonte de luz quase pontual
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Outros 11 hologramas foram gerados utilizando-se o mesmo procedimento para a
geração do holograma da letra A. Quatro deles serão mostrados a seguir e o restante será
apresentado mais adiante, um no capítulo 4 e o restante no Anexo. Para cada holograma
serão apresentadas as seguintes informações:

);;>

Imagens com suas respectivas reconstruções no computador;

);;>

Comparação entre a reconstrução óptica e a reconstrução simulada no
computador;

);;>

Tabela com os valores obtidos para o erro médio quadrático, eficiência óptica,
relação sinaVruído e número de iterações com gráficos mostrando a variação dos
parâmetros em relação ao número de iterações;

);;>

Posição e dimensões na máscara de fabricação.

3.9.1 Imagens dos hologramas com suas respectivas reconstruções no
comt>utador
As figuras 37, 38, 39 e 40 mostram 4 hologramas binários gerados com a utilização
do IFTA e suas respectivas reconstruções. Eles possuem as dimensões de 256 x 256 pixels e
as reconstruções desejadas são as seguintes distribuições luminosas respectivamente:

);;>

Figura da EESC (Escola de Engenharia de São Carlos) -7 dimensão: 38 x 122
pixels;

);;>

Sigla da CAPES (Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) -7 dimensão: 38 x 128 pixels;

);;>

Figura de uma CRUZ -7 dimensão: 128 x 128 pixels;

);;>

Figura de um DISCO -7 dimensão: 132 x 132 pixels.

46

(a)
(b)
FIGURA 37: (a) Holograma binário da EESC; (b) Reconstrução no computador.

(a)
(b)
FIGURA 38: (a) Holograma binário da sigla CAPES; (b) Reconstrução simulada no
computador.

(a)
FIGURA 39: (a) Holograma binário da Cruz;
computador.

(b)
(b) Reconstrução simulada no
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FIGURA 40: (a) Holograma binário do Disco;
computador.

(b) Reconstrução simulada no

3.9.2 Comparação entre a reconstrução óptica e a reconstrução simulada
no computador
As figuras 41, 42, 43 e 44 a seguir mostram a comparação dos resultados ópticos
com os resultados referentes às simulações no computador para os hologramas mostrados
nas figuras 37, 38, 39 e 40 respectivamente. Os resultados ópticos foram obtidos
fotografando-se a Transformada de Fourier óptica das máscaras fabricadas. O pequeno ponto
luminoso que aparece nas fotos é devido a um erro de fabricação.

(a)

(b)

FIGURA 41: (a) Reconstrução óptica da sigla EESC; (b) Reconstrução simulada no
computador.
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(a)
(b)
FIGURA 42: (a) Reconstrução óptica da sigla CAPES; (b) Reconstrução simulada
no computador.

FIGURA 43: (a) Reconstrução óptica da Cruz;
computador.

(b) Reconstrução simulada no

FIGURA 44: (a) Reconstrução óptica do Disco;
computador.

(b) Reconstrução simulada no
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3.9.3 Valores encontrados para o Et·ro Médio Quadrático, Eficiência
Óptica, Relação Sinal Ruído e Número de Iterações
A tabela 3 a seguir apresenta os valores de eficiência óptica, relação sinal ruído e
número de iterações referentes ao holograma da EESC, mostrado na figura 37.

TABELA 3: Número de iterações, erro médio quadrático (e), valores de eficiência de
difração (ll) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração do holograma de Fourier
binário da EESC, utilizando-se o 1FTA.

llolograma

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático (e)

Eficiência de
Difração (fi)

Relação Sinal
Ruído (SNR)

EESC

500

0.0087

0.3451

48.8424

Os gráficos a seguir (figuras 45, 46 e 47) mostram respectivamente os valores do
erro médio quadrático, eficiência de difração e relação sinal ruído em função do número de
iterações para o holograma da EESC.
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FIGURA 45: Gráfico do Erro Médio Quadrático (e) versus o número de iterações holograma da EESC.
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FIGURA 46: Gráfico da Eficiência de Difração {r]) versus o número de iterações holograma da EESC.
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FIGURA 47: Gráfico da Relação Sinal Ruído (SNR) versus o número de iterações holograma da EESC.

A tabela 4 a seguir apresenta os valores de eficiência óptica, relação sinal ruído e
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TABELA 4: Número de iterações, erro médio quadrático (e), valores de eficiência de
difração (11) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração do holograma de Fourier
binário da CAPES, utilizando-se o IFfA.

llolograma

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático (e)

Eficiência de
Difração ( ry)

Relação Sinal
Ruído (SNR)

CAPES

500

0.0086

0.3481

45.8924

Os gráficos a seguir (figuras 48, 49 e 50) mostram respectivamente os valores do
erro médio quadrático, eficiência de difração e relação sinal ruído em função do número de
iterações para o holograma da CAPES.
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FIGURA 48: Gráfico do Erro Médio Quadrático (e) versus o número de iterações holograma da CAPES.
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FIGURA 49 : Gráfico da Eficiência de Difração (17) versus o número de iterações holograma da CAPES.
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FIGURA 50: Gráfico da Relação Sinal Ruído (SNR) versus o número de iterações holograma da CAPES.

A tabela 5 a seguir apresenta os valores de eficiência óptica, relação sinal ruído e
número de iterações referentes ao holograma da CRUZ, mostrado na figura 39.
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TABELA 5: Número de iterações, erro médio quadrático (e), valores de eficiência de
difração (11) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração do holograma de Fourier
binário da CRUZ, utilizando-se o IFfA.

Holograma

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático (e)

Eficiência de
Difração (1J)

Relação Sinal
Ruído (SNR)

CRUZ

500

0.0041

0.5339

8.3721

Os gráficos a seguir (figuras 51, 52 e 53) mostram respectivamente os valores do
erro médio quadrático, eficiência de difração e relação sinal ruído em função do número de
iterações para o holograma da CRUZ.
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FIGURA 51: Gráfico do Erro Médio Quadrático (e) versus o número de iterações holograma da CRUZ.
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FIGURA 52: Gráfico da Eficiência de Difração (17) versus o número de iterações holograma da CRUZ.
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FIGURA 53: Gráfico da Relação Sinal Ruído (SNR) versus o número de iterações holograma da CRUZ.
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A tabela 6 a seguir apresenta os valores de eficiência óptica, relação sinal ruído e
número de iterações referentes ao holograma do DISCO, mostrado na figura 40.
TABELA 6: Número de iterações, erro médio quadrático (e), valores de eficiência de
difração (11) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração do holograma de Fourier
binário do DISCO, utilizando-se o IFTA.

1/olograma

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático (e)

Eficiência de
Difração (1J)

Relação Sinal
Rufdo (SNR)

DISCO

500

0.0310

0.3607

22.4465

Os gráficos a seguir (figuras 54, 55 e 56) mostram respectivamente os valores do
erro médio quadrático, eficiência de difração e relação sinal ruído em função do número de
iterações para o holograma do DISCO.
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FIGURA 54: Gráfico do Erro Médio Quadrático (e) versus o número de iterações holograma do DISCO.
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FIGURA 55: Gráfico da Eficiência de Difração (1}) versus o número de iterações holograma do DISCO.
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FIGURA 56: Gráfico da Relação Sinal Ruído (SNR) versus o número de iterações holograma do DISCO.
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3.9.4 Posição e dimensões dos hologramas na máscara de fabricação

Os algoritmos referentes aos hologramas binários foram implementados com a
finalidade de simular as propriedades difrativas desejadas e gerar o layout das máscaras de
fabricação dos elementos. Estes programas fizeram com que o layout da zona, célula ou o
padrão de pixels do elemento óptico projetado fosse gerado, possibilitando a confecção das
fotomáscaras de fabricação, chamadas também de máscaras binárias litográficas.

As máscaras contendo estes elementos foram fabricadas pelo CTI (Centro
Tecnológico de Informática) em Campinas. As posições na máscara relativas aos hologramas
da EESC, CRUZ, CAPES e DISCO são respectivamente F, I, V eU. Elas são mostradas na
figura 57.

FIGURA 57: Posição dos hologramas binários na Máscara de fabricação 2
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Considerando o comprimento de onda utilizado de 0.6328 Jlm, cada pixel destes
hologramas de 256x256 pixels foi confeccionado com a dimensão de lOxlO microns para
que se respeitasse os limites impostos pela difração escalar. Segundo AAGEDAL et ai.
(1997), o tamanho do pixel deve ser maior que 10 vezes o comprimento de onda utilizado.

Cada holograma foi repetido 4 vezes na horizontal e quatro vezes na vertical,
formando um elemento final de 1024x1024 pixels como ilustrado na figura 58.
WYROWSKI & BRYNGDAHL (1989) afirmam que isto reduz a quantidade de ruídos sobre
a reconstrução, causada pela utilização de fase randômica na implementação do IFI'A

1024 pixels

1024 pixels

FIGURA 58: Dimensão dos elementos ópticos na máscara de fabricação

3.10 Utilização de uma Televisão a Cristal Líquido para a realização de
testes com hologl'amas de Fouriel' binál'ios implementados com o IFTA
Hologramas gerados por computador têm sido bastante eficientes, como elementos
moldadores de onda luminosa, para aplicações em tempo real tanto no processamento de
imagens ópticas, reconhecimento de padrões como também em holografia

1
•

Um modulador de luz espacial (Spatial Lig/11 Modulator- SLM) é o elemento chave
para a modulação em tempo real dos HGCs. Segundo NETO (1996), os SLMs mais
disponíveis são os moduladores de amplitude. Um SLM com modulação de amplitude
endereçada eletricamente possui um SBP limitado que não é suficiente para codificar

1

Consultar as seguintes referências: NETO & SHENG (1994), SHENG atai (1994a) e SHENG atai (1994b)
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hologramas gerados por computador. Para aplicações tais como: holografia em tempo real,
processamento de imagens, filtragem óptica e modulador de feixe é necessário um
modulador de luz espacial que realiza em tempo real a modulação de uma frente de onda
luminosa. Os SLMs disponíveis podem ser endereçados opticamente ou eletricamente e
estão divididos em 5 grupos: dispositivos a cristal líquido que é o caso da televisão a cristal
líquido (Liquid C1ystal Television - LCTV), dispositivos opto-magnéticos, dispositivos com
espelhos deformáveis, dispositivos opto-elétricos e dispositivos opto-acústicos. Atualmente,
a principal limitação para a introdução destes moduladores em um laboratório óptico é o seu
considerável custo. Uma LCTV, vinda de um projetor de TV comercial, é um SLM cujo
preço varia de 1000 a 3000 dólares.

Segundo LU & SALEH (1990), devido à birefringência das moléculas de cristal
líquido, a LCTV pode ser utilizada como um modulador de amplitude e de fase espacial.
Ambos os regimes: modulação de amplitude e modulação de fase são dependentes de uma
voltagem aplicada sobre as células a cristal líquido do painel, e na orientação do ângulo dos
polarizadores de entrada e saída.

Neste trabalho, a LCTV foi utilizada simplesmente para teste de modulação de
amplitude. Na apresentação do resultado, mais adiante, será apresentada a imagem do teste
realizado com um holograma de Fourier binário. Esta imagem foi captada por uma câmara
CCD.

3.10.1 Características físicas da LCTV utilizada para os testes

Para a verificação da modulação de amplitude, foi utilizada uma InFocus TVT-6000
LCTV 1•

Uma imagem do painel é mostrada na figura 59. Este painel possui 640 pixels na

horizontal e 480 pixels na vertical.

1

Consultar as seguintes referências: PEZZANITI & CHIPMAN ( 1993)
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FIGURA 59: Painel da LCfV

Cada pixel mede 22x30 J.tm, com um espaçamento de centro a centro medindo 34x45
J.tm, como mostrado na figura 60.

30 J.tm

IODO
DDDI
DDD

45 J.t.m

34j.tm

FIGURA 60: Dimensões dos pixels e do espaçamento entre eles na LCfV
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3.10.2 Montagem dos componentes para o teste

Para acionar a LCTV foi utilizada uma placa padrão ISA, conectada a um
computador PC. Para a visualização das imagens, como mostra a figura 61, foi utilizado um
feixe de laser He-Ne colimado e a LCTV foi colocada entre um polarizador e um analisador.
Foram utilizadas também duas lentes convergentes: uma para realizar a TF e outra para
ampliação da imagem, e um anteparo para a projeção da imagem.

Imagem de
Entrada

Computador PC
com placa ISA

Holograma
binário da
letra A

Imagem da
Reconstrução
Ampliada
Ampliação

FIGURA 61: Esquema da montagem dos componentes para os testes realizados na LCTV

3.10.3 Imagem l'esultante do teste

Foi realizado um teste com o holograma binário da letra A, gerado com a utilização
do IFTA e apresentado na seção 3.1 O deste capítulo. A imagem correspondente à
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reconstrução do holograma, projetada no anteparo, foi captada com uma câmara CCD. A
figura 62 mostra a comparação entre a imagem da reconstrução óptica (a) e a imagem obtida
pelos cálculos no computador (b).

(a)

(b)

FIGURA 62: (a) reconstrução óptica com a LCfV; (b) Reconstrução obtida no computador

Observando a imagem apresentada na figura 62 (a) é possível perceber um alto
contraste na modu lação de amplitude. Também foi possível comparar e comprovar os
cálculos obtidos pela holografia computacional. Como trata-se de urna modulação de
amplitude, aparece um ponto luminoso central na imagem (figura 62a) devido à ordem zero
de difração.
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4 Dispositivo Ót>tico Difrativo Híbrido: uma importante aplicação de um
holograma de fase binário gerado por computador com a utilização do IFTA
Neste capítulo é apresentado um novo dispositivo óptico difrativo híbrido (Hybrid

Diffractive Optical Device- HDOD), capaz de dividir um feixe de luz laser monocromático
em um número arbitrário de linhas com um alto ângulo. O dispositivo é formado por um
holograma de fase gerado por computador com relevo de superfície binário que possui como
reconstrução três linhas paralelas e por um elemento de fase com relevo de superfície
parabólico contínuo que se comporta como um vetor de lentes parabólicas divergentes para
ampliar as linhas paralelas geradas pelo holograma binário. O relevo binário foi gerado em
um dos lados de um substrato de quartzo através do processo de corrosão por plasma e o
perfil parabólico foi gerado em um espesso foto resiste depositado do outro lado do substrato
de quartzo. Analisando os cálculos realizados, nota-se que uma lente divergente parabólica
com f-number de 0.5 permite se obter a imagem óptica desejada que trata-se de múltiplos
feixes luminosos distribuídos com um ângulo de 90·. Outro fato a destacar é que o valor de
profundidade do relevo parabólico utilizado, calculado com base na distribuição de valores
de fase de tais lentes, foi de 5.95 J..lm. Cálculos serão apresentados nas próximas seções.

Esta pesquisa de mestrado contribuiu para o projeto deste dispositivo no que diz
respeito ao cálculo e fabricação do HGC binário utilizado. Trata-se de um holograma que foi
gerado utilizando-se o IFfA com as mesmas características apresentadas no capítulo 3 deste
trabalho e que tem como reconstrução três linhas paralelas. O dispositivo contendo o
holograma binário e o elemento de perfil parabólico foi fabricado com a colaboração do LSI
da POLI-USP e da empresa Opto Eletrônica S/A em São Carlos. O holograma binário
também foi fabricado separadamente e a máscara de fabricação foi confeccionada com a
colaboração do CTI em Campinas. Resultados computacionais e ópticos serão apresentados
na seção 4.3.
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4.1 Justificativa para a geração do HDOD
A geração de múltiplas linhas com um alto ângulo é requerida para várias aplicações
industriais que utilizam: detectores de distância a laser, detecção de movimento e visão de
robô. A distribuição de intensidade da linha tem que ser uniforme e é desejado que se tenha
uma alta eficiência de difração no processo.

AAGEDAL et ai. (1997) afirmam que hologramas de fase binários gerados por
computador são bem conhecidos como dispositivos para divisão e modelagem de feixes de
laser. Uma distribuição arbitrária de linhas com alta eficiência difrativa pode ser obtida no
plano de reconstrução utilizando-se estes hologramas. Como os elementos são calculados
com base na difração escalar, a menor estrutura do holograma, ou seja, o tamanho
característico d.,u. deve ser lO vezes maior que o comprimento de onda da luz À. Isto limita o
tamanho

da

distribuição da

imagem

reconstruída

consequentemente o ângulo de espalhamento

Holograma Gerado
por Computador
Convencional

no

plano

de

reconstrução

e

ed' como mostrado na figura 63.

Ângulo de

__ .: : -"' ::::. --:: - - I

âw

-- -::::=eG-~

------------~
f

Lente de Fourier

Janel de
Reconstrução W

FIGURA 63: Elemento Óptico Difrativo calculado com base na difração escalar. A menor
estrutura ou tamanho característico d.,,. deve ser lO vezes maior que o comprimento de onda
da luz À, limitando o tamanho da distribuição da imagem reconstruída no plano de
reconstrução e consequentemente limitando o ângulo de espalhamento ed
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AAGEDAL et ai. (1997) denotaram por

.1.~·.1 •.

a extensão da janela W no plano de

reconstrução para um EOD colocado contra uma lente convergente. Sendo assim, tem-se
que:

(25)

onde f é a distância focal da lente. Devido ao fato de dmin ~ lOÀ, então:

(26)
e o ângulo de espalhamento 8d, indicado na figura 63, é obtido da seguinte forma:

ed ~ 2 arctg

l:lw/

f

2

= 2 arctg - 1

... 5.72°

(27)

20

Uma distribuição em linha com alto ângulo poderia ser gerada utilizando-se uma
lente cilíndrica convergente (ou divergente) com um baixo f# (f-number), como mostrado na
figura 64. A limitação é que somente uma linha pode ser gerada com esta aproximação.
Também, como demonstrou O' SHEA (1985), não é comum que o diâmetro da lente seja
maior que sua distância focal, isto é, of-number de uma lente é quase sempre maior que 1 e
uma lente f/l é altamente precisa e cara.

Alto ângulo
de espalhamento

/I

~~~ -Lente convergente
cilíndrica com - - - - -- baixo

f#

fi

FIGURA 64: Distribuição em linha com um alto ângulo, gerado com a utilização de uma
lente cilíndrica convergente com baixo f# (f-number)
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Considerando o diâmetro D, indicado na figura 64, o qual atua como uma pupila de saída
para o sistema, é possível determinar aproximadamente o ângulo de espalhamento

e,, pela

seguinte relação:

8

1

=2 arctg[.!}_J
=2 arctg[-]
I
2j,
2j#

(28)

onde.!; é a distância focal da lente. Analisando a eq.(28) é possível notar que para um valor f#
igual a 0.5, tem-se que

e, é igual a 90·.

Uma distribuição em linha com alto ângulo poderia ser gerada também utilizando-se
um vetor de cilindros dielétricos ou seções parabólicas atuando como um vetor de lentes
cilíndricas divergentes ou convergentes com baixo/#, como mostrado na figura 65.

r.
FIGURA 65: Distribuição em linha com um alto ângulo com a utilização de um vetor de
cilindros dielétricos ou secções parabólicas atuando como um vetor de lentes cilíndricas
divergentes ou convergentes com baixof#

MAGNUSSON & SHIN (1989); LANGOIS & BEAULIEU (1990) e AUBRECHT
& MILER (1993) relacionaram as propriedades de difração de uma rede contínua com relevo
de fase cônico para a divisão múltipla e uniforme do feixe de laser. Nestas redes, segundo
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MACHIDA et ai. (1984), toda a luz é concentrada exatamente atrás da rede, produzindo um
vetor de pontos de luz que pode ser representado pela seguinte distribuição de intensidade:
l(u)=comb(u!Ul . A figura de difração de Fraunhofer da rede é obtida pela Transformada de

Fourier de l(u), resultando na equação /(x)=/0• U.comb(Ux) onde:
u

= coordenada de frequência;

x

=coordenada espacial;

U

= espaçamento entre os pontos;

10

= distribuição de intensidade inicial;

I(u)

= função que representa a distribuição de intensidade no plano da frequência;

l(x)
comb

= função que representa a distribuição de intensidade no espaço;
1

= função "pente" conhecida também como função de amostragem.

Neste caso, novamente, a limitação é que somente uma linha não contínua pode ser
gerada utilizando-se esta aproximação. Como mostrado na figura 65, o ângulo de
espalhamento também pode ser aproximadamente obtido pela eq.(28), considerando-se que
cada lente tem o diâmetro De a distância focal!,.
Neste trabalho é apresentado um HDOD capaz de dividir um feixe de laser em um
número arbitrário de linhas com um ângulo bastante alto (maior que 90•), como mostrado na
figura 66. O dispositivo é formado por um holograma de fase binário gerado por computador
e por um elemento de fase com relevo de superfície parabólico (figura 66-b). O holograma
de fase binário gerado por computador é utilizado para gerar um número arbitrário de linhas
e o elemento de fase com relevo de superfície parabólico é utilizado para repetir este número
árbitrário de linhas, dividindo o feixe de laser com um alto ângulo. Este elemento de fase
com relevo de superfície parabólico atua como um vetor de lentes cilíndricas divergentes. O
relevo de superfície binário foi gerado de um lado do substrato de quartzo, através do
processo de corrosão por plasma e o perfil parabólico foi gerado em uma camada de foto
resiste espesso, depositada do outro lado do substrato de quartzo.

1

A função comb está definida no Apêndice
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Ângulo de
espalhamento
alto

~

Elemento Hibrido
""'

~
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Lente de Fourier

(a)

(b)

FIGURA 66: (a) Dispositivo óptico difrativo híbrido, capaz de dividir um feixe de laser
perpendicular em um número arbitrário de linhas com um alto ângulo (maior que 90\ (b)
Esboço ampliado do dispositivo híbrido para facilitar a visualização do relevo parabólico
(lado em cinza escuro) e do relevo binário (lado em cinza claro) gerados em um substrato de
quartzo através do processo de conosão por plasma.

4.2 O princípio do Dispositivo Óptico Difrativo Híbrido
Antes de descrever o princípio do HDOD, um fato importante a ser mencionado é
que, quando a divisão da luz com um alto ângulo está envolvida, não é totalmente válido
utilizar os resultados obtidos pela difração escalar pois estes são válidos somente para
aproximações paraxiais. Entretanto, simulações ópticas realizadas no LSI da POLI-USP
mostraram que a difração escalar ainda pode ser considerada como uma simples
aproximação para descrever o princípio do dispositivo proposto.

Seja Gs(u, v) a função de amostragem que descreve um holograma de fase de Fourier
regular, esta consiste de um vetor finito de pixels de largura

u• e v•.

são espaçados por intervalos regulares de largura U na direção
largura V na direção v, com

11

Os centros destes pixels

e intervalos regulares de

u•~ U e v·~ V, como ilustrado na figura 67.
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M
elementos

N
elementos

FIGURA 67: Estrutura de um holograma de fase binário. Este consiste de um vetor finito de
células de larguras u• e v• espaçadas de intervalos regulares de largura Una direção u e V na
direção v, com u· ~ u e v·~ v.

Considerando o teorema da amostragem demonstrado por GOODMAN (1996), a
estrutura do holograma é representada por:

onde
u, v

= coordenadas de frequência;

U, V

= espaçamento entre os pixels;

u·. v·

=

G (u, v)

= distribuição de fase contínua do holograma;

N

= número de pixels na direção u;

M

= número de pixels na direção v;

®

= operação de convolução1 bidimensional;

reei

= função retangular2 ;
= função "pente" conhecida também como função de amostragem

comb

1
2

largura dos pixels;

A definição desta operação encontra-se no Apêndice
A definição destas funções encontram-se no Apêndice

2
•
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A reconstrução g.(x,y) é obtida realizando-se a transformada de Fourier de G.(u, v)
que resulta em:

g/x.y)

= NMU 2 V2 u ·v· {inc(u ·x )sinc(v·y J(comb(Ux)comb(Vy))® g(x.y)]}
®{sinc(NUx)sin c(MVy)}

(30)

onde
x, y

= coordenadas espaciais;

g(x,y)

= reconstrução do holograma contínuo ideal G(u, v);

sinc

= função sinc 1 - transformada de Fourier da função reei.

Na eq.(30), o termo sinc(NUx)sinc(MvVy) à direita é a contribuição devido a
extensão finita do holograma NUxMV e o termo sinc(U.x)sinc(V.y) à esquerda é devido à
dimensão finita u'xv· de cada pixel do holograma. A reconstrução g.(x,y) pode ser obtida
realizando-se a convolução do fator sinc(NUx)sinc(MVy), com o resultado obtido da
multiplicação do fator de atenuação sinc(U'x)sinc(V•y) pela repetição da reconstrução de
g(x,y) para cada ponto (n/U, 111/V) da função comb no plano (x, y), com -oo 5n, 111 5

+oo.

Analisando-se novamente a primeira parte da eq.(30), pode-se verificar que quando o
termo sinc(U'x)sinc(V'y) não é apresentado, o que significa que a função de amostragem é
somente um vetor de funções do tipo delta

1
,

representado por colllb(u/U)colllb(v/V), a

reconstrução g(x,y) será repetida a cada ponto (n/U, m/V), onde n em são inteiros no plano
(x, y), com

.oo

5 n,lll 5 +~ Se a reconstrução g(x,y) gera linhas paralelas sobre uma região

( 1/U)x( l/V) centrada no plano de reconstrução, como mostra a figura 63, a repetição de
g(x,y) na direção x alcançará a condição de dividir um feixe de laser em um número

arbitrário de linhas com alto ângulo como mostrado na figura 66(a).
Para eliminar a repetição indesejável da reconstrução g(x,y) na direção y, uma nova
função de amostragem deverá ser considerada. Esta nova função de amostragem é mostrada
na eq.(31):
c;(u, v)= {l8(u)rec{

1

l

~) J® com~~ )com~~)a(u, v) j}{rec{;~}ec{ :v)}

A definição desta função encontra-se no Apêndice

(31)
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onde:

= coordenadas de frequência;
v. v = espaçamento entre os pixels;
N
= número de pixels na direção 11;
M
= número de pixels na direção v;
G (11, v) = distribuição de fase contínua do holograma;
®
= operação de convolução bidimensional;
8
= função delta (a definição desta função encontra-se no Apêndice);
reei
= função retangular;
eomb = função "pente" conhecida também como função de amostragem.
li, V

Agora, a função de amostragem Gj11, v) consiste de um vetor de funções do tipo
delta, espaçadas por intervalos regulares de largura V na direção u e funções retangulares de
largura V espaçadas por intervalos regulares de largura V na direção v. Realizando-se a
Transformada de Fourier de Gj11, v), tem-se a nova reconstrução gjx,y) dada por:

g~(x,y) =

2

NMV V

3

~in e(Vy )[(eomb(Vx)eomb(Vy))® g(x,y)]}® {sine(NU.x)sine(MVy )} (32)

onde:

x, y

= coordenadas espaciais;

g(x,y)

= reconstrução do holograma contínuo ideal G(u, v);

sine

= função sine- transformada de Fourier da função reei.

Na eq.(32) pode-se verificar que, na direção y, o fator sine(Vy) causa uma atenuação
na repetição da reconstrução g(x,y) para cada ponto (m/V), com

-oo::; m::; +oo. A repetição de

g(x,y) na direção x não é atenuada e, desta forma, a condição de divisão com alto ângulo é

encontrada como mostra a figura 66(a).

Este comportamento poderia ser aproximado diminuindo-se o tamanho

v'

dos

pixels, ou amostrando-se a função G(11, v) com uma função de amostragem que reproduzisse
parcialmente um ponto de luz na direção u, mas, devido à redução da eficiência de difração,
não é interessante minimizar o tamanho
dificuldades na

v'

dos pixels. Também, considerando-se as

fabricação de tal dispositivo, é

muito complicado reproduzir o

comportamento de uma função delta. Seria necessário fazer cada pixel atuar como uma lente
cilíndrica com baixof-mtmber, produzindo pontos de luz na direção 11 atrás de cada pixel.
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Para resolver este problema é apresentado um dispositivo óptico difrativo híbrido
formado por um holograma de fase gerado por computador amostrado, representado por
G,(u, v), e por um elemento de fase contínua com relevo de superfície parabólico que atua

como um vetor de lentes cilindrícas divergentes de largura UxMV na direção u, como mostra
a figura 66(a). A eq.(33) descreve a função de amostragem do dispositivo híbrido resultante,
representada por o"s(U, v):

onde:

U, V

= coordenadas de frequência;
= espaçamento entre os pixels;

N

= número de pixels na direção u;

M

=

11, v

número de pixels na direção v;

f

= comprimento de onda da luz laser;
= 21riÃ.,·
=distância focal das lentes cilíndricas divergentes;

G,(u, v)

= função que representa o HOC binário amostrado;

®

= operação de convolução bidimensional;
= função retangular;
= função "pente" conhecida também como função de amostragem.

À

k

rect
comb

Realizando-se a Transformada de Fourier da eq.(33), sem considerar o termo

rect(v/MV), tem-se como resultado g··,cx,y) que é dada por:

onde:

x, y

= coordenadas espaciais;

g,(x,y)

= transformada de Fourier de G (u, v);
= função sinc - transformada de Fourier da função rect.

sinc

5
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Na eq.(34) pode-se verificar que diminuindo-se a distância focal f, o termo ( -jn?..jx2)
tende a zero e o termo {exp(-jn?..jl)®sinc(Ux)} aproxima-se do valor 1, resultando na
condição desejada que é apresentada pela eq. (35):

g~· (x,y) = S1 gs(x,y) ® {comb(Ux)}

(35)

onde:

U

= coordenadas espaciais;
= espaçamento entre os pixels na direção u;

S1

= um fator de escala.

g,(x,y)

= transformada de Fourier de G,(u,v);
= operação de convolução bidimensional;
= função "pente" conhecida também como função de amostragem.

x. y

®
comb

Observando-se a eq.(35), conclui-se que quando uma onda plana ilumina o vetor de
lentes cilíndricas divergentes (figura 66-b), toda a luz que vem das lentes parece estar vindo
de um ponto focal virtual f, produzindo um vetor de pontos de luz que também podem ser
representados pela distribuição de intensidade dada pela função l(u)=loeomb(u/U). Sendo
assim, a função de amostragem do dispositivo híbrido a ".(u. v) pode ser simplificada
resultando na eq. (36):

(36)
onde:

u, v

=

coordenadas de frequência;

U

espaçamento entre os pontos;

G,(u, v)

=
=

função que representa o HGC binário amostrado;

10

=

distribuição de intensidade inicial.

Realizando-se a transformada de Fourier inversa da eq.(36), tem-se que:

(37)

resultando na mesma condição apresentada na eq.(35).
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4.3 Resultados Ópticos e Computacionais
O dispositivo foi fabricado com a colaboração do LSI da POLI-USP e da empresa
Opto Eletrônica S/A em São Carlos. Resultados ópticos serão apresentados na seção 4.3.2. O
holograma binário também foi fabricado separadamente e a máscara de fabricação foi
confeccionada com a colaboração do CTI em Campinas. Resultados computacionais e
ópticos serão apresentados na seção 4.3.1.

4.3.1 Resultados ópticos e computacionais relativos ao holograma de fase
binário para a geração de três linhas paralelas
O holograma de fase binário gerado por computador foi projetado utilizando-se o
IFfA descrito no capítulo 3. A distribuição do holograma GH foi calculada para gerar três

linhas paralelas no plano de reconstrução. Foi calculado um holograma com Space
Bandwidth Product (SBP) de 256x256 pixels e a dimensão da reconstrução foi de 128x256
pixels. A figura 68(a) mostra o holograma e a figura 68(b) mostra a reconstrução do
holograma no computador. Na figura 68(a), os pixels pretos representam o valor de fase
exp( -jn) e os pixels brancos representam o valor de fase exp( -jO).

(a)

(b)

FIGURA 68: (a) Holograma Binário das Três Linhas; (b) Reconstrução no computador.
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A figura 69 mostra a comparação do resultado óptico com o resultado referente à
simulação no computador para o holograma mostrado na figura 68. O resultado óptico foi
obtido fotografando-se a Transformada de Fourier óptica da máscara de fabricação do
holograma.

FIGURA 69: (a) Reconstrução óptica das Três Linhas; (b) Reconstrução no computador
A tabela 7 a seguir apresenta os valores de eficiência óptica, relação sinal ruído e
número de iterações referentes ao holograma das três linhas paralelas.

TABELA 7: Número de iterações, erro médio quadrático (e), valores de eficiência de
difração (ll) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração do holograma de Fourier
binário das três linhas paralelas, utilizando-se o 1FT A.

llolograma

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático (e)

Eficiência de
Difração ( 1J)

Relação Sinal
Ruído (SNR)

Três linhas
Paralelas

500

0.0098

0.3462

28.6215

Os gráficos a seguir (figuras 70, 71 e 72) mostram respectivamente os valores do
erro médio quadrático, eficiência de difração e relação sinal ruído em função do número de
iterações para o holograma das três linhas paralelas.
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FIGURA 71: Gráfico da Eficiência de Difração (17) versus o número de iterações holograma das Três Linhas Paralelas.
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Analisando-se os gráficos mostrados anteriormente é possível observar que a partir
da iteração de número 300, aproximadamente, não ocorre mais mudanças significativas nos
parâmetros e, 11 e SNR. Sendo assim, estes são os melhores resultados obtidos para a geração
do holograma binário das três linhas paralelas utilizando-se o IFTA nas condições
apresentadas no capítulo 3.

O holograma das três linhas paralelas foi fabricado separadamente com os outros
hologramas binários gerados e ocupa a posição O na máscara de fabricação 1, como mostra a
figura 57. Cada pixel deste holograma de 256x256 pixels também possui a dimensão de
lOx 10 microns. O holograma foi repetido 4 vezes na horizontal e quatro vezes na vertical,
f01mando um elemento final de 1024xl024 pixels como ilustrado na figura 58.
WYROWSKI & BRYNGDAHL (1989) afirmam que isto reduz a quantidade de ruídos sobre
a reconstrução, causada pela utilização de fase randômica na implementação do IFTA.

4.3.2 Resultados Ópticos relativos ao Dispositivo Óptico Difrativo
Híbrido

A mesma distribuição de fase "O" e "rt' do holograma descrito na seção 4.3.1 foi
utilizada para fabricar uma outra máscara binária litográfica. Ela consiste de 24 destes
hologramas e foi utilizada para a fabricação do HDOD. O holograma foi gerado em um
substrato de quartzo utilizando-se os processos de litografia óptica e corrosão por plasma,
ambos processos padrões para fabricação de circuito integrado semicondutor 1•

O elemento de fase com relevo de superfície parabólico foi fabricado em um espesso
foto resiste depositado do outro lado do substrato de quartzo utilizado para fabricação do
holograma binário. O relevo parabólico foi projetado levando-se em consideração que a
superfície atua como um conjunto de lentes cilíndricas divergentes com f# igual a 0.5. Desta
forma, a imagem óptica que se forma é relativa a múltiplos feixes distribuídos com ângu lo de
90. (81 =90°). A profundidade do perfil parabólico t1p é obtida igualando-se a equação de
fase das lentes cilíndricas divergentes (eq.33) com a máxima modulação de fase
obtida na borda de cada perfil. Isso é mostrado na eq.(38) a seguir.

1

Verificar as seguintes referências: EPHRATH (1979), GLENDINNING & HELBERT (1991) e
MANSA NO et ai.( 1998).
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(38)

onde:
llmnx

À

= raio das lentes (D/2);
= comprimento de onda da luz laser;

f

=21TIJ..;
=distância focal das lentes cilíndricas divergentes;

L1p

= profundidade do perfil parabólico;

11

= índice de refração do foto resiste.

k

Foi obtido um valor de profundidade L1p=5.95p,m. Este valor foi calculado
considerando-se D=IO.Op,m, f=5p,m, À=0.6328p,m e 11=1.42. Um esquema mostrando o
relevo parabólico é apresentado na figura 73.

substrato de cristal

1 em
FIGURA 73: Visão esquemática do elemento de fase com relevo de superfície parabólico
desejado, o qual atua como um vetor de lentes cilíndricas parabólicas

O perfil parabólico foi fabricado em um foto resiste espesso (10 p,m) e o resultado é
mostrado na figura 74 pela imagem de uma micrografia SEM realizada no topo do substrato
de quartzo. Já a figura 75 mostra uma fotografia do substrato de quartzo completo.
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FIGURA 74: Micrografia SEM do perfil parabólico de resiste no topo da wafer de quartzo

FIGURA 75: Fotografia do Dispositivo Óptico Difrativo Híbrido
A montagem apresentada na figura 75 foi utilizada para obter a reconstrução óptica
do HDOD, colocado contra uma lente convergente com distância focal igual a 150 tmn e
diâmetro igual a 25.4 mm. Um dos elementos de lOxlO tmn mostrados na figura 75 foi
iluminado por um feixe de laser colimado de ReNe com 8 nun de diâmetro. As imagens de
reconstrução foram captadas por uma câmara CCD colocada do outro lado da tela, como
mostra a figura 76. Três imagens foram gravadas para captar a divisão dos múltiplos feixes
com ângulo de 90". Estas imagens são mostradas na figura 77.
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FIGURA 76: Montagem óptica utilizada para obter a reconstrução óptica do dispositivo
híbrido colocado contra uma lente convergente
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FIGURA 77: Imagens da reconstrução, captadas por uma câmara CCD
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Analisando a figura 77 pode-se observar a boa consistência entre a sucinta teoria
desenvolvida na seção 4.2 e os experimentos, mesmo considerando que não é totalmente
válido utilizar os resultados obtidos pela difração escalar para altos ângulos, o que é válido
somente para aproximações paraxiais. Há um pouco de ruído nas linhas e a intensidade não é
perfeitamente uniforme, porém, este problema é atribuído a alguma falta de precisão na
fabricação do dispositivo híbrido e também ao alinhamento entre o holograma binário e o
elemento de perfil parabólico. A uniformidade das linhas geradas pelo dispositivo híbrido
está relacionada a uniformidade dos múltiplos feixes gerados pelo elemento parabólico'.

Os componentes do dispositivo híbrido, fabricados separadamente e colados também
apresentaram bons resultados. A vantagem deste processo é que o alinhamento pode ser
verificado opticamente, utilizando-se um feixe de laser durante a colagem dos componentes.
Outro fato importante a ressaltar é que outros substratos, com diferentes espessuras, foram
processados no LSI da POLI-USP e todos apresentaram bons resultados ópticos.

1

A explicação teórica entre a relação de uniformidade dos feixes e a qualidade do perfil cônico que
gerou estes feixes encontra-se na seguinte referência: LANGOIS & BEAULIEU (1990)
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5 Aplicação do Algoritmo Iterativo da Transformada de Fourier para o
cálculo de hologramas de Fourier de fase contínua e com quatro níveis de fase

Nesta pesquisa de mestrado, o Algoritmo Iterativo da Transformada de Fourier
(lterative Fourier Transf orm Algorithm - IFTA) também fo i utilizado para o cálculo de
hologramas de Fourier de fase contínua e com quatro níveis de fase. Ele apresenta as
mesmas características apresentadas no capítulo 3 deste trabalho, porém, sofre algumas
modificações no que diz respeito às restrições de modulação de amplitude e de posição,
apresentadas respecti vamente nas seções 3.3 e 3.4.

O uso de modulação de fase é atrativo pois nenhuma energia é absorvida pelo
holograma. No proj eto dos hologramas de amplitude binários, apresentados no capítulo 3, os
e le mentos foram considerados como elementos de fase binários. Utilizando-se modulação de
fase neste projeto foi possível encontrar uma alta e ficiência difrativa, e também com a
implementação do operador de valores extras de fase foi possível reduzir significativamente
o erro de reconstrução (e) e melhorar a relação sinal ruído (SNR).

Segundo WYROWSKI (1 990b), uma modulação de fase 2n pode ser encontrada em
valores q uantizados, como por exemplo, na variação do relevo de superfície em um material
de gravação fotolitográfico ou em valores de fase contínuos que podem ser verificados em
elementos ópticos convencionais. Utilizando-se valores de fase qua ntizados reduzidos (2, 3
ou 4 valores), pode ocorrer o problema de estagnação do IFTA

1
,

poré m, com algumas

modi ficações, o mesmo algoritmo pode ser utilizado para incluir n valores quantizados.
Neste capítulo será apresentado o caso para quatro valores de fase.

Na próxima seção, serão apresentados resultados computacionais re lativos à
implementação de um holograma de Fourier de fase contínua e na seção seguinte serão

1

Este problema foi discutido no capítulo 3 deste trabalho para o caso de 2 níveis de fase
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apresentados resultados computacionais relativos à implementação de um holograma de
Fourier com quatro níveis de fase.

5.1 Hologramas de Fourier de fase contínua
No plano de Fourier, um holograma de fase contínua, diferentemente do holograma
binário, é restrito a uma modulação de fase 2n da luz, representada pelos seguintes valores:

onde
cj>

= informação de fase e o~ cj> <21t,

k,l = as posições da célula no holograma.
Dada uma distribuição de intensidadae 1111, . o problema consiste em encontrar uma
distribuição de fase Gkl que garanta que a distribuição desejada f,,, esteja dentro da janela de
reconstrução g, no plano da imagem, satisfazendo a relação lg m+Mo.n+Nol = a!f;m, l =a{[;; .
Para garantir a convergência, são utilizados como graus de liberdade as fases e amplitudes
fora da janela de reconstrução g, a fase dentro da janela de reconstrução g, e o fator de
escala d.
O mesmo esquema de implementação descrito na seção 3.8 e mostrado na figura 27
é utilizado para o cálculo dos hologramas de fase contínua, com exceção às restrições do
holograma e da imagem. O método é iniciado posicionando-se a informação do objeto f,,, na
região da janela de reconstrução g,, multiplicado por valores de fase randômicos. Em relação

à restrição de posição apresentada na seção 3.4, foi considerado M/A=2 e N/8=2. Devido ao
fato de ser uma modulação de fase contínua e não se tratar de urna função real, não aparece o
complexo conjugado no plano de reconstrução e a janela g, pode ser colocada no centro do
plano de reconstrução. Utilizando a transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform
- FF1) no software Matlab, a transformada de Fourier de 8m11 é computada gerando os

valores Gkt no plano de Fourier. Os valores de fase de Gkt=IGkliexp(}l/>Kt) são mantidos
obtendo-se G'kl=exp(jlPkt) a cada iteração. Realizando-se então a transformada de Fourier
inversa de G'k/, são obtidos os valores g ·~~~,=lg ·~~~,lexp[ lPm,l· Um fato importante a destacar é
que é feita uma pequena alteração no algoritmo para diminuir a presença de ruídos na

1

V cri ficar figura 25 na seção 3.4
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imagem da reconstrução. Depois do cálculo da TF inversa, o resultado é multiplicado por
uma função sinc 1 devido ao tamanho finito do holograma 2•

Finalmente, assim como no caso binário, a amplitude

lg ·, 1deve ser proporcional à
11

amplitude f,"" na região de reconstrução g,. A convergência do método é verificada com base
no erro médio quadrático (e) definido na eq.(21). As iterações devem continuar até que a
redução desejada no valor do erro de reconstrução seja encontrada.

A figura 78 mostra um holograma de fase contínua gerado com a utilização do IFrA
e a figura 79 mostra sua respectiva reconstrução simulada no computador. Ele possui a
dimensão de 256x256 pixels e a reconstrução desejada, que é a imagem de Jean-Baptiste
Joseph Fourier, possui a dimensão de 128xl28 pixels.

5.1.2 Valores encontrados para o Erro Médio Quadrático, Eficiência
Óptica, Relação Sinal Ruído e Número de Iterações
A tabela 8 a seguir apresenta os valores de eficiência óptica, relação sinal ruído e
número de iterações referentes ao holograma mostrado na figura 78.

TABELA 8: Número de iterações, erro médio quadrático (e), valores de eficiência de
difração (ll) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração do holograma de fase
contínua da imagem de J. Fourier, utilizando-se o IFfA.

1/olograma

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático (e)

Eficiência de
Difração ( 1})

Relação Sinal
Ruído (SNR)

Imagem de).
Fourier

10

1.405410'5

0.7763

2.9438104

Os gráficos da figuras 80, 81 e 82 mostram respectivamente os valores do erro médio
quadrático, eficiência de difração e re lação sinal ruído em função do número de iterações
para o holograma da imagem de J. Fourier.
1
2

A defini ção desta fun ção encontra-se no Apêndice
Consultar a referência NETO ( 1996)
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FIGURA 78: Holograma de fase contínua da imagem de J.B.J.Fourier

FIGURA 79: Reconstrução simulada no computador
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FIGURA 80: Gráfico do Erro Médio Quadrático (e) versus o número de iterações holograma de fase contínua da imagem de J .Fourier.
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FIGURA 8 1: Gráfico da Eficiência de Difração (ry) versus o número de iterações holograma de fase contínua da imagem de J.Fourier.
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FIGURA 82: Gráfico da Relação Sinal Ruído (SNR) versus o número de iterações holograma de fase contínua da imagem de J.Fourier.

Observando o gráfico do erro versus o número de iterações apresentado na figura 80,
nota-se que após 10 iterações apenas ocorre uma redução bastante significante no erro, ou
seja, 10 iterações já é o suficiente para se obter um bom resultado. Isto ocorre devido ao fato
de se ter uma liberdade suficiente e também uma modulação de fase contínua.

5.2 Hologramas de Fourier com quatro níveis de fase
O mesmo esquema de implementação descrito na seção 3.8 e mostrado na figura 27
é utilizado para o cálculo dos hologramas com quatro níveis de fase, com exceção às
restrições do holograma e da imagem.

Em relação às restrições do hologramas, estes são considerados como uma
transmitância de fase que podem assumir somente os seguintes valores complexos:

I. IAml.exp(-jn)
2. IAml.exp(-jO)
3. IAml.exp(-jn/2)
4. IAml.exp(-j3n/2)

= -1,
= 1,

=J,
=-J,

onde IAml = amplitude = I.
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Quanto à restrição de posição, o holograma com quatro níveis de fase foi calculado
com as mesmas características apresentadas na seção 4.1, para o cálculo de hologramas de
fase contínua. A convergência do método também é verificada com base no erro médio
quadrático (e) definido na eq.(2l) e as iterações devem continuar até que uma redução não
significativa no valor do erro médio quadrático seja encontrada.

A figura 83 mostra um holograma com quatro níveis de fase gerado com a utilização
do IFfA e a figura 84 mostra sua respectiva reconstrução simulada no computador. Ele
possui a dimensão de 256x256 pixels e a reconstrução desejada, que é a imagem de JeanBaptiste Joseph Fourier, possui a dimensão de 128xl28 pixels.

5.2.2 Valores encontrados para o Erro Médio Quadrático, Eficiência
Óptica, Relação Sinal Ruído e Número de Iterações
A tabela 9 a seguir apresenta os valores de eficiência óptica, relação sinal ruído e
número de iterações referentes ao holograma mostrado na figura 83.

TABELA 9: Número de iterações, erro médio quadrático (e), valores de eficiência de
difração (11) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração do holograma com quatro
níveis de fase da imagem de J. Fourier, utilizando-se o IFfA.

H o/ograma

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático (e)

Eficiência de
Difração (17)

Relação Si11al
Ruído (SNR)

Imagem de j .
Fourier

200

0.0036

0.6195

112.7523

Os gráficos das figuras 85, 86 e 87 mostram respectivamente os valores do erro
médio quadrático, eficiência de difração e relação sinal ruído em função do número de
iterações para o holograma com quatro níveis de fase da imagem de J. Fourier.
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FIGURA 83: Holograma com quatro níveis de fase da imagem de J.B.J.Fourier

FIGURA 84: Reconstrução simulada no computador do holograma com quatro níveis de fase
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FIGURA 85: Gráfico do Erro Médio Quadrático (e) versus o número de iterações holograma com quatro níveis de fase da imagem de J.Fourier.
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FIGURA 86: Gráfico da Eficiência de Difração (7]) versus o número de iterações holograma com quatro níveis de fase da imagem de J.Fourier.
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FIGURA 87: Gráfico da Relação Sinal Ruído (SNR) versus o número de iterações holograma com quatro níveis de fase da imagem de J.Fourier.

Observando os gráficos apresentados anteriormente, nota-se que após 100 iterações
não há uma alteração significativa nos valores dos parâmetros, ou seja, 100 iterações já é o
suficiente para se obter um bom resultado.
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6 Aplicação do Algoritmo ltel'ativo da Tl'ansfol'mada de Foul'iel' para o
cálculo de hologt·amas de fase de Fl'esnel

Os hologramas de fase de Fresnel foram implementados utilizando-se o Algoritmo
Iterativo da Transformada de Fourier (lterative Fourier Transform Algorithm - IFTA)
combinado com o cálculo da propagação da luz no espaço livre. Foram gerados dois
hologramas de Fresnel e os resultados computacionais são mostrados neste capítulo. A teoria
envolvida na implementação destes hologramas tem como base a difração de Fresnel

1
•

A

seção 6.1 apresenta um resumo desta teoria e a seção 6.2 mostra as alterações realizadas no
1FTA, através de um esquema com os passos da codificação, e também os resultados
computacionais.

6.1 A difração de Fresnel e o fenômeno da propagação da luz no espaço
I

livre como um filtro linear espacial

A difração de Fresnel ocorre se a distância da fonte de luz até o holograma, assim
como a distância do holograma ao anteparo onde se forma a figura de difração, é finita.
Desta forma, em uma implementação óptica não é necessário a utilização de lentes
convergentes como no caso da difração de Fraunhofer

1
•

Segundo GOODMAN (1996), o fenômeno da propagação da luz no espaço livre
pode ser considerado como um filtro linear espacial e utilizando este filtro é possível calcular
a distribuição de luz devido à uma propagação livre da luz a partir de uma distância finita

z

do holograma, como mostrado na figura 88. Assim como na holografia de Fourier,

1

Verificar capftulo 2 deste trabalho.
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é desejado que se forme no plano de reconstrução uma distribuição de luz desejada, que pode
ser um objeto complexo ou um objeto de intensidade 1•

Plano de Reconstrução

Ho logra ma
Y f(x,y,O)

f(x,y,z)

Onda plana de
Amplitude Am

z

FIGURA 88: Reconstrução do objeto usando propagação no espaço livre

Na figura 88, a reconstrução f(x,y,z) está relacionada ao holograma f(x,y,O) pela
seguinte equação:

f(x,y,z) =TF _, [F(u,v,z) ]=n''rmF(u,v,O)exp[j2n

~ ~ 1- (1..u )'-(I..v)']}

(ZS)

onde:

=
=
=
=
=
=
=

coordenadas de frequência;

função que representa o holograma,

F(u,v,z)

=
=

F(u,v,O)

=

transformada de Fourier de f(x,y,O),

U,V

x,y
z
À

Am
TF
f(x,y ,z)
f(x,y,O)

1

Consultar seção 3. 1 do capítulo 3

coordenadas espaciais;
distância entre o holograma e o plano de reconstrução;
comprimento de onda da luz;
amplitude da onda plana incidente no holograma;
Transformada de Fourier;
função que representa o objeto no plano de reconstrução,

transformada de Fourier de f(x,y,z),
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Observando a eq.(25), pode-se verificar que a propagação no espaço livre é
caracterizada por uma função de transferência H(u,v,z), dada pela eq. (26). Esta função é um
filtro de luz espacial linear'.

[·
z ~ ('~
H(u,v,z)= F(u,v,z)
F(u,v,O) =Amexp J21ti" 1- r..u

)2 - (Ã.v )2]

(26)

A eq.(27) descreve a relação entre o objeto f(x,y,z) e o holograma f(x ,y,O). Para
calcular a propagação inversa do plano de reconstrução ao plano do holograma, obtendo-se
f(x ,y,O), é aplicado o filtro inverso para a propagação descrito pela eq.(27). A figura 89
ilustra estas relações.

f(x, ,O)= rT - ' [ F(u, v,z) ]
H(u, v,z)
y

(27)

Objeto

Ho/ograma

F(u,v,O)

~I
I~

I

Propagação Livre

Propagação Inversa

1----.
.----1

f(x,y,z)

I

FIGURA 89: Relação entre o holograma de Fresnel e o objeto

6.2 Resultados Computacionais
Os mesmos conceitos apresentados no capítulo 3, sobre o 1FTA, foram utilizados
para o cálculo dos hologramas de Fresnel. As restrições no plano do holograma e no plano da
imagem são mantidas inalteradas. Existem, porém, duas principais diferenças a serem
consideradas. São elas:

1

Consultar a seguinte re ferência: GOODMAN (1996) p. 55-61 .
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I - É utilizada a propagação livre direta e inversa como a relação entre o plano do

holograma e o plano de reconstrução;

2- Segundo NETO (1996), a informação de fase inicial mais adequada, a qual deve
ser multiplicada pela imagem dada [{,1111 1, para evitar a presença de pontos luminosos
aleatórios na reconstrução (specklf!), é uma distribuição de fase constante definida pela
expressão exp[jO]. Se /,1111 é uma distribuição real positiva, f,,,, é mantida inalterada. A
distribuição

8kt

é forçada para ser de banda limitada quando é realizado o cálculo da

propagação inversa.

O esquema a seguir mostra os passos da codificação.

Manter
matriz
central

[!]

PrOJ>agação Inversa

~

gkl=lgkllexp[i8klz]

:colocar no

centro da

Restrições holograma
gkl*=exp[i8kl]

Propagação Direta

•
FIGURA 90: Esquema do IFTA com os passos de codificação, utilizando a propagação livre,
para o cálculo de hologramas de fase de Fresnel

A figura 91 mostra um holograma de fase de Fresnel gerado com a utilização do
IFTA após 100 iterações e a figura 92 mostra sua respectiva reconstrução simulada no
computador. Ele possui um SBP de 256x256 pixels e a reconstrução desejada, que é a
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imagem binária da letra A, possui a dimensão de 128xl28 pixels. Outro fato importante a
destacar é que a distância z utilizada na implementação do algoritmo foi de 3 metros.

FIGURA 91: Holograma de fase de Fresnel da imagem da letra A

FIGURA 92: Reconstrução simulada no computador do holograma de Fresnel da letra A
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6.2.1 Valores encontrados para o Erro Médio Quadrático, Eficiência
Óptica, Relação Sinal Ruído e Número de Iterações - Holograma de fase de
Fresnel da letra A
A tabela 10 a seguir apresenta os valores de eficiência óptica, relação sinal ruído e
número de iterações refe re ntes ao holograma mostrado na figura 91.

TABELA 10: Número de iterações, erro médio quadrático (e), valores de e ficiê ncia de
difração (ll) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração do holograma de fase de
Fresnel da imagem da letra A, utilizando-se o IFTA.

Holograma

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático (e)

Eficiência de
Difração (1])

Relação Sinal
Ruído (SNR)

Imagem da
letra A

100

0.0053

1

68.2747

Os gráficos das figuras 93, 94 e 95 mostram respectivamente os valores do erro
médio quadrático, eficiência de difração e relação sinal ruído em função do número de
iterações para o holograma de fase de Fresnel da imagem da letra A .
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FIGURA 93: Gráfico do Erro Médio Quadrático (e) versus o número de iterações holograma de fase de Fresne l da imagem da letra A.
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FIGURA 94: Gráfico da Eficiência de Difração {rJ) versus o número de iterações holograma de fase de Fresnel da imagem da letra A.
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FIGURA 95: Gráfico da Relação Sinal Ruído (SNR) versus o número de iterações holograma de fase de Fresnel da imagem da letra A.
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A figura 96 mostra o segundo holograma de fase de Fresnel gerado com a utilização
do IFfA após 100 iterações e a figura 97 mostra sua respectiva reconstrução simulada no
computador. Ele possui um SBP de 256x256 pixels e a reconstrução desejada, que é a
imagem em níveis de cinza de J. Fourier, possui a dimensão de 128xl28 pixels. A distância

z

utilizada na implementação do algoritmo também foi de 3 metros.

FIGURA 96: Holograma de fase de Fresnel da imagem de J. Fourier

FIGURA 97: Reconstrução simulada no computador do holograma de Fresnel de J. Fourier
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6.2.2 Valores encontrados para o Erro Médio Quadrático, Eficiência
Óptica, Relação Sinal Ruído e Númer·o de Iterações - Holograma de fase de
Fresnel da imagem de J, Fourier
A tabela 11 a seguir apresenta os valores de eficiência óptica, relação sinal ruído e
número de iterações referentes ao holograma mostrado na figura 96.

TABELA 11: Número de iterações, erro médio quadrático (e), valores de eficiência de
difração (11) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração do holograma de fase de
Fresnel da imagem de J. Fourier, utilizando-se o IFfA.

llolograma

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático (e)

Eficiência de
Difração (17)

Relação Sinal
Ruído (SNR)

Imagem de j.
Fourier

100

0.0040

I

131.0644

Os gráficos das figuras 98, 99 e 100 mostram respectivamente os valores do eno
médio quadrático, eficiência de difração e relação sinal ruído em função do número de
iterações para o holograma de fase de Fresnel da imagem de J. Fourier.
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FIGURA 98: Gráfico do Erro Médio Quadrático (e) versus o número de iterações holograma de fase de Fresnel da imagem de J. Fourier.

~

f Bib!iolc~a
"-o~
~

·i'

De s . c"

101

10~----~--~~--~----~----~----~

s::o

leiS

V'

eiS

c!: 1c9
Q
~

~

eiS

·cr::
·c
lo':

(~

~

1

10

o

20

40

60

80

10

12

Número de Iterações
FIGURA 99: Gráfico da Eficiência de Difração (17) versus o número de iterações holograma de fase de Fresnel da imagem de J.Fourier.

18'o~-----2~0----~4~0----~6-0----~80-----1~0----~
Número de Iterações
FIGURA 100: Gráfico da Relação Sinal Ruído (SNR) versus o número de iterações holograma de fase de Fresnel da imagem de J. Fourier.

Observando os gráficos apresentados anteriormente, tanto para a imagem binária da
letra A quanto para a imagem em níveis de cinza de J. Fourier, nota-se que após 50 iterações
não há uma alteração significante nos valores dos parâmetros, ou seja, 50 iterações já é o
suficiente para se obter um bom resultado.
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CONCLUSÕES
O trabalho apresentado mostra soluções para o cálculo de elementos ópticos
difrativos, obtidas com a utilização da técnica da holografia computacional. O Algoritmo
Iterativo da Transformada de Fourier foi aplicado para o cálculo de hologramas de Fourier
binários, hologramas de Fourier de fase contínua, hologramas de Fourier com quatro níveis
de fase e hologramas de Fresnel. A implementação da correção de amplitude na janela de
reconstrução e também das restrições adequadas possibilitou uma redução no erro médio
quadrático final com poucas iterações.

Reconstruções ópticas foram geradas para 12 hologramas de fase binários.
Observando os gráficos dos parâmetros erro médio quadrático (e), eficiência difrativa (17) e
relação sinal ruído (SNR) versus o número de iterações, nota-se que após a iteração número
350 não há mais alterações significativas nos valores dos parâmetros. Mantendo-se a mesma
relação entre as dimensões do holograma e da janela de reconstrução utilizada na simulação
computacional, concluiu-se que 350 iterações é o suficiente para se gerar hologramas de
Fourier binários de boa qualidade.

Foram real izados testes com os hologramas binários utilizando-se uma televisão à
cristal líquido operando em regime de modulação de amplitude e, posteriormaente, as
máscaras litográficas dos elementos. Em ambos os casos fotografou-se a transformada de
Fourier óptica e o resultado apresentado comprovou a eficiência do método numérico
utilizado.

Uma aplicação bastante importante de um dos hologramas binários gerados
(holograma das três linhas paralelas) também foi apresentada. Este holograma foi utilizado
para a fabricação de um dispositivo óptico difrativo híbrido, capaz de dividir um feixe de luz
laser em um número arbitrário de linhas com um alto ângulo. Os resultados ópticos
apresentados mais uma vez comprovaram a eficiência do método númérico utilizado.
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Quanto aos hologramas de Fourier de fase contínua e de quatro níveis de fase, estes
também foram gerados com a utilização do IFTA. Realizando-se algumas modificações no
algoritmo para a implementação das restrições adequadas, bons resultados computacionais
foram apresentados. Observando o gráfico do parâmetro e, relativo ao holograma de fase
contínua, nota-se que ocorre uma redução bastante significativa no valor do erro médio
quadrático após lO iterações apenas. Desta forma, mantendo-se a mesma relação entre as
dimensões do holograma e da janela de reconstrução utilizada na simulação computacional,
concluiu-se que 10 iterações já é o suficiente para se obter um bom resultado. Isto ocorre
devido ao fato de se ter uma liberdade suficiente e também uma modulação de fase contínua.
Na verificação dos gráficos relativos ao holograma de quatro níveis de fase, nota-se
que após 100 iterações não há alterações significativas nos valores dos parâmetros e, 11 e
SNR. Mantendo-se a mesma relação entre as dimensões do holograrna e da janela de

reconstrução utilizada na simulação computacional, concluiu-se que 100 iterações é o
suficiente para se gerar hologramas de Fourier com quatro níveis de fase de boa qualidade.
Comparando os gráficos relativos ao holograma de fase contínua com os de quatro
níveis de fase, nota-se que para a geração do holograma de Fourier com quatro níveis de fase
é necessário um número maior de iterações para a convergência do método numérico pois,
assim como no caso binário, trata-se de uma modulação de fase restrita.
Em relação aos hologramas de fase de Fresnel, resultados computacionais relativos a
dois hologramas foram apresentados e as distribuições luminosas foram calculadas a partir
de uma distância finita dos hologramas (z) igual a 3 metros. Observando os gráficos dos
parâmetros e, 11 e SNR, nota-se que após a iteração número 50 não há mais alterações
significativas nos valores dos parâmetros. Mantendo-se a mesma dimensão do holograma e a
mesma distância z, concluiu-se que 50 iterações é o suficiente para a geração de bons
resultados.
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ANEXO:

DESCRIÇÕES

DOS

HOLOGRAMAS

BINÁRIOS

DE

FOURIER GERADOS COM A UTILIZAÇÃO DO IFTA

Conforme mencionado no capítulo 3 foram gerados 12 hologramas de Fourier
utilizando-se o IFf A, cada qual para uma aplicação diferente. Seis deles já foram descritos e
os 6 hologramas restantes serão apresentados a seguir. Eles foram gerados no formato RA W
(.raw) utilizando-se o software Matlab 5.2 e posteriormente foram salvos no formato
BITMAP (.bmp)- 1 bit por pixel utilizando-se o software Adobe Plwtoslwp 5.0.

1 Imagens dos hologramas com suas respectivas reconstruções no
computadm·
A tabela abaixo apresenta as dimensões de cada holograma, as distribuições
luminosas desejadas como reconstruções e suas dimensões.

TABELA 12: Dimensões dos hologramas de Fourier binários gerados com o IFfA e das
reconstruções desejadas em pixels.

RECONSTRUÇÕES
DESEJADAS

DIMENSÕES DOS
HOLOGRAMAS
(PIXELS)

DIMENSÕES DAS
RECONSTRUÇÕES
(PIXELS)

Quadrado Central
Sigla do LSJ
Sigla do CTI
Sigla da POLI-USP
Logo da FAPESP
Sigla do CNPp

1024 x1024
256 X 256
256 X 256
256 X 256
256 X 256
256 X 256

512 X 512
104 X 44
64x 64
113 X 64
128 X 32
128 X 48

As figuras numeradas de 101 a 106 mostram os 6 últimos hologramas binários
gerados com a utilização do IFfA e suas respectivas reconstruções.
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(a)
(b)
FIGURA 101: (a) Holograma binário do Quadrado; (b) Reconstrução no computador.

~)

(~

FIGURA 102: (a) Holograma binário da sigla LSI; (b) Reconstrução no computador.

(a)
(b)
FIGURA 103: (a) Holograma binário do logo do CTI; (b) Reconstrução no computador.

106

(a)
(b)
FIGURA 104: (a) Holograma binário da sigla POLI-USP; (b) Reconstrução no computador.

(a)
(b)
FIGURA 105: (a) Holograma binário da FAPESP; (b) Reconstrução no computador.

(a)
(b)
FIGURA 106: (a) Holograma binário do logo do CNPq; (b) Reconstrução no computador.
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2 Comparação entre a l'econstrução óptica e a reconstrução simulada no
computador
As figuras numeradas de 107 a 112 apresentam a comparação do resultado óptico
com os resultados referentes às simulações no computador para os hologramas mostrados
nas figuras numeradas de 101 a 106 respectivamente. O resultado óptico foi obtido
fotografando-se a Transformada de Fourier óptica dos hologramas gerados.

(a)

(b)

FIGURA 107: (a) Reconstrução óptica do Quadrado Central ; (b) Reconstrução simulada no
computador.

~)

FIGURA 108: (a) Reconstrução óptica da sigla LSI;
computador.

(~

(b) Reconstrução simulada no
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(a)
(b)
FIGURA 109: (a) Reconstrução óptica do logo do CTI; (b) Reconstrução no computador.

(a)
(b)
FIGURA 110: (a) Reconstrução óptica da POLI-USP; (b) Reconstrução no computador.

(a)
(b)
FIGURA 111: (a) Reconstmção óptica da FAPESP; (b) Reconstrução no computador.

l09

(a)
(b)
FIGURA 112: (a) Reconstrução óptica do logo do CNPq; (b) Reconstmção no computador

3 Parâmetros para a avaliação da qualidade dos resultados
A tabela 13 a seguir apresenta os valores do erro médio quadrático, eficiência óptica,
relação sinal ruído e número de iterações referentes aos hologramas mostrados nas figuras
numeradas de lOl a 106.

TA BELA 13: Número de iterações, valores do erro médio quadrático, eficiência de difração
(ll) e relação sinal ruído (SNR) encontrados na geração de hologramas de Fourier binário
utilizando-se o IFTA

I Iologramas

Número de
Iterações

Erro Médio
Quadrático

Eficiência de
Difração (17)

Relação Sinal
Rufdo (SNR)

Quadrado Central

500

0.0402

0.5014

5.9147

Sigla do LSJ

500

0.0084

0.3451

50.7718

Sigla do CTI

500

0.0095

0.3341

57.9430

Sigla da POU-USP

500

0.0102

0.3459

37.7802

Logo da F APESP

500

0.0077

0.3440

45.9130

Sigla do CNPp

500

0.0069

0.3491

40.5869
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4 Posições e dimensões dos hologramas nas máscaras de fabricação
Os algoritmos referentes aos hologramas binários foram implementados com a
finalidade de simular as propriedades difrativas desejadas e gerar o layout das máscaras de
fabricação dos elementos. Estes programas fizeram com que o layout da zona, célula ou o
padrão de pixels do elemento óptico projetado fosse gerado, possibilitando a confecção das
fotomáscaras de fabricação.

A máscara contendo estes elementos foi fabricada pelo CTI (Centro Tecnológico de
Informática) em Campinas. As posições nas máscaras relativas aos hologramas são
respectivamente C (Máscara 1); E, H, M, N, O e S (Máscara 2) e são apresentadas nas
figuras 113 e 57 (capítulo 3).

A

B
r------.

c

I

1 mm

D
1-l
lmm

FIGURA 113: Posição do holograma do Quadrado Central na Máscara 1

As posições A, B e D (Máscara 1) e as posições H, J, K, L, P, Q, R, X e Z (Máscara
2 - figura 57) foram utilizadas para a fabricação de outros hologramas binários, gerados sem
a utilização do IFTA. Cada pixel do holograma C (Máscara 1) possui a dimensão de 20x20
microns e cada pixel dos hologramas E, H, M, N, O e S (Máscara 2) possui a dimensão de
10xl0 microns. Os hologramas na Máscara 1 foram repetidos 4 vezes na horizontal e quatro
vezes na vertical, formando um elemento final de 1024xl024 pixels (figura 58).
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APÊNDICE- Definições das funções e operações utilizadas nas
representações matemáticas
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Função Retangular
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