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Neste trabalho desenvolvemos urn novo metodo para anaIise biometrica do

olho. Essa anaIise se compoe de medidas dos parametros biomecamcos, ou seja,

espessura da cornea, distancia entre a cornea e 0 cristalino, espessura do cristalino, e

distancia entre 0 cristalino e a retina. Este novo metodo funciona utilizando 0 principio

da interferometria com laser de baixa coerencia.&--

o conhecimento desses parametros e de suma importancia para 0 fornecimento

de dados necessilrios para 0 implante de lentes intra-oculares, em casos de catarata.

Alem disso, eles permitem diagnosticar patologias clinicamente caracterizadas por suas

alterayoes. 0 instrumento convencionalmente utilizado para essas medidas e 0 biometro

ultra-sonico. Embora esses biometros sejam pniticos e eficientes, a resoluyao por

anaIise ultra-sonica esta limitada ao fato do tecido ocular nao fornecer ecos satisfatorios

em freqiiencias muito acima de 10 MHz. Vma limitayao na resposta de frequencia

determina uma subsequente limitayao na precisao de medida, ja que esta sera tanto

maior quanta maior a frequencia.

Vma variedade de tecnicas diferentes tern sido experimentadas nos ultimos dez

anos visando estabelecer urn metoda mais preciso. Entretanto, vilrias das alternativas

existentes tern sido rejeitadas devido a complexidade operacional e altos custos. A

tecnica interferometrica, entretanto, reune alta resoluyao, simplicidade operacional e

baixo custo. Isso pode ser constatado pelos resultados obtidos, os quais revelam urn

enorme potencial aplicativo para futuros trabalhos de pesquisa ou mesmo de diagnose.



In this work we have developed a new method for biometric analysis of the eye.

This analysis consists of measurements of biomechanical parameters, like thickness of

the cornea, distance between the cornea and the cristalline lens, thickness of the

cristalline lens and distance between the cristalline lens and the retina. In this new

method we use the interferometric principle with a low coherence laser.

The knowledge of these parameters is very important in order to supply the

necessary data for the implant of intraocular lenes, in the cases of cataract. Besides of

allow the diagnosis of the pathologies, which are characterized by their changes. The

instrument used in the measurements is an ultrasonic biometer. However the resolution

of this instrument is limited by the ocular tissue, which does not allow satisfactory

echos in frequencies above 10 Mhz.

A variety of the technics have been used in the last ten years in the order to

establish a more accurate method. However most of the existing alternatives have been

rejected due to operational complexity and high cost. The interferometric technic unites

high resolution, operational simplicity and low cost. This can be concluded by the

results obtained in this work, which demonstrate the great potenciality of the method

for future in academic research or clinicaldiagnosis.
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CAPiTULO 1

INTRODUCAO

o desenvolvimento de tecnicas nao invasivas para exames clinicos em orgaos

humanos tern sido beneficiado nas Ultimasdecadas, em grande parte, pela interayao

sistematica entre a Medicina, a Engenharia e a Fisica. Foi com este tipo de interayao

que se tomou possivel a construyao de equipamentos metrologicos de analise tais

como: 0 ultra-som, 0 raio X, a tomografia por ressonancia magnetica e a tomografia

por emissao de positrons. Cada urn desses metodos possuem diferentes vantagens e

limitayoes para aplicayoes clinicas especificas.

Em particular, a oftalmologia tern recebido grande colaborayao da fisica

optica1.1. De certa forma, isto e bastante coerente se tivermos em vista que 0 olho

funciona como urn instrumento optico, de alta precisao, capaz de formar imagens do

mundo exterior na retina. Alem disso, dada a sua natureza org8nica delicada e

praticamente transparente, 0 exame nao invasivo, que se sugere naturalmente, deve ser

feito atraves da luz. Com efeito, grande parte dos exames clinicos efetuados em

oftalmologia se processam com uso de luz. Varios exames sao efetuados atraves da

iluminayao do interior do olho com luz visivel, 0 que permite ao oftalmologista

observar as possiveis alteray5es no interior do globo ocular. 0 exame mais simples,

entretanto, e atraves do retlexo de figuras, letras e matrizes previamente iluminadas, 0

que permite ao proprio paciente com ajuda do medico avaliar sua funyao visual1.2.

Alguns poucos processos de avaliayao, contudo, sao feitos por outros

metodos. A analise por ultra-som e sem duvida bastante importante. 0 ultra-som e

utilizado num procedimento denominado biometria. Este procedimento se baseia no

eco-batimento de ondas sonoras de alta frequencia pelos diferentes tecidos do olho.

Tal tecnica e semelhante a tecnica do sonar e, portanto, uma vez conhecida a



velocidade do som nos tecidos do globo ocular pode se avaliar as profundidades de

cada tecido1.3.A biometria ultra-sonica do globo ocular foi introduzida por Franken

em 1961. Desde entao, tern sido utilizada como tecnica padrao na otimiza~ao do

implante de lente intra-ocular, em substitui~aoao cristalino opacificado pela catarata1.4.

Tal procedimento visa conhecer as distincias entre os elementos opticos do olho. au

seja, a distincia entre a cornea e 0 cristalino, a espessura do cristalino, e a distincia

entre 0 cristalino e a retina. Conhecendo-se estas distincias com precisao e possivel

calcular a curvatura da lente artificial a ser implantada, ajustando-a, para 0 tipo de

visao mais adequado ao paciente. E interessante notar que, devido a geometria esferica

do globo ocular, as distincias envolvidas variam conforme 0 ingulo entre 0 eixo de

medida e 0 eixo optico do olho. Este tipo de avalia~ao, conhecida como avalia~ao

biomecamca do olho por biometria ultra-sonica, inclui atualmente tres possibilidades: a

biometria tipo A, a biometria tipo AB e a biometria tipo C ou orbitana. A biometria

tipo A efetua medidas em uma unica dimensao, na dire~ao do eixo geometrico

longitudinal do globo ocular, apresentando 0 resultado sob a forma de picos graficos.

Neste caso, as distincias entre os picos graflcados representam as distincias

correspondentes as separa~oes entre os elementos opticos do olho, na dimensao do

eixo normal a cornea e que passa pelo centro da pupila. A biometria tipo AB faz uma

analise bidimensional do globo ocular, delineando seu perfil interior e fornecendo como

resultado urn mapa bidimensional. Finalmente, a biometria orbitana permite avalia~oes

das regioes mais profundas e mesmo extemas ao globo ocular; nas imedia~oes da

cavidade orbitana. A biometria ultra-sonica evoluiu consideravelmente nas ultimas

decadas. Os biometros comerciais atuais sao implementados com microcomputadores

capacitados para 0 caIculo das lentes a serem implantadas. Alem disso, a apresenta~ao

dos resultados foi tao otimizada que esses instrumentos se tomaram imprescindiveis na

avalia~ao clinica de patologias nao observaveis pelos procedimentos convencionais.

Apesar de toda a evolu~o dos biometros ultra-sonicos, os seus projetistas nao

conseguiram resolver urn problema critico, 0 qual veio a se manifestar apenas nos

ultimos dez anos. Trata-se do limite da defini~ao de medida nas distincias envolvidas.

A defini~ao da medida esta estreitamente relacionada com a precisao da mesma. Urn

aumento de precisao, entretanto, implica sempre num aumento de frequencia da onda

ultra-sonica. Isto e facit de entender, se considerarmos que 0 erro da medida nao pode



ser menor que 0 comprimento da onda de ultra-som. Ocorre, porem, que as

frequencias superiores a 10MHz penetram nos tecidos sem se refletirem com suficiente

eficiencia para 0 eco-batimentol.~. Para urna frequencia desta ordem de grandeza a

precisao da medida situa-se acima de 50 centesimos de rom. Esta nao e uma boa

precisao se estivermos interessados em medir, por exemplo, a espessura da cornea cujo

valor maximo e de aproximadamente 0,5 rom. A medida de espessura da cornea e urn

caso especifico de biometria, comumente, designado por paquimetria. A paquimetria

tern como principal objetivo, 0 fomecimento de parametros para 0 ajuste da

profundidade de corte em bisturis de diamante utilizados em cirurgias de cornea. 0

ajuste da profundidade de corte deve ser feito para que a c6mea nao seja vazada.

Portanto a frequencia de 10 MHz tomou-se urn limite natural para 0 desenvolvimento

da biometria ultra-sonica.

Vma variedade de tecnicas diferentes tern sido experimentadas nos ultimos dez

anos, visando estabelecer urn processo que pudesse ser mais eficiente1.6. Vma

altemativa interessante e cujos resultados se mostraram positivos foi apresentada por

Fujimoto e Puliafito em 19861.7. A teenica apresentada consistia na medida do "tempo

de voo", utilizando pulsos ultra-curtos de laser na faixa de fentosegundos. 0 sistema

funciona baseado no fato de que os pulsos de laser, incidentes no olho, refletem-se nas

diversas superficies opticas e 0 atraso entre eles permite que se calcule as distancias

entre essas superficies. Apesar dos excelentes resultados obtidos, 0 alinhamento do

sistema com 0 olho e extremamente complexo eo custo desse laser e bastante elevado.

Alem disso, a precisao e tanto maior quanto menor for a largura dos pulsos, 0 que e

tecnicamente complicado conseguir de modo operacional. Na atualidade, a tecnica

mais promissora parece ser a da interferometria com lasers de baixa coerencia. Seu

advento se promoveu atraves dos trabalhos de Fercher e Mengedoth na decada de 80,

com resultados iniciais bastante promissores1.8. Ela reune alta resoluyao, facilidade de

alinhamento e principalmente baixo custo em contraste a tecnica da medida do "tempo

de voo". 0 processo consiste basicamente em incidir urn feixe de laser de baixa

.coerencia, proveniente de um interferometro, no eixo 6ptico do olho. As sucessivas

reflexoes podem interferir entre si, c3;so a diferenya de caminho 6ptico entre elas puder

ser compensada pela variayao da posiyio dos semi-espelhos do interferometro.



Neste trabalho utilizamos a tecnica interferometrica de baixa coerencia para

biometria do olho, enfatizando a elaborayao do sistema optico e 0 desenvolvimento

dos sistemas de controle e detecyao eletronica. Nossa proposta foi a de otimizar 0

processo original. Com isso definimos suas condiyoes de uso e determinamos as bases

para a construyao de urn prototipo, 0 qual podera no futuro ser utilizado em pesquisas

num centro oftalmologico. Em nossos experimentos exploramos as caracteristicas dos

lasers semicondutores de baixa coerencia. Embora possa parecer paradoxa! falar de urn

laser de baixa coerencia, devemos lembrar que tanto a coerencia espacial como a

temporal sao medidas relativas ao comprimento do caminho optico percorrido.

Conforme veremos no capitulo 4, a precisao natural desse processo e tanto maior

quanto menor for 0 comprimento de coerencia do laser usado. Uma breve descriyao

teorica do fenomeno da interferencia eletromagnetica, feita no capitulo 2, mostra com

algum detalhe que urn baixo comprimento de coerencia e consequencia de uma banda

larga de emissao espectral, ou multiplos modos de emissao. Poder-se-ia, entao,

questionar a rwo do uso do laser se a luz branca comum possui espectro de banda

larga com coerencia praticamente nula. A resposta e que podemos obter dos lasers urn

feixe colimado, concentrado e com grande quantidade de energia, relativamente as

fontes de luz convencionais1.9.Essa necessidade se tomou evidente quando, em nossas

experiencias, observamos que urn feixe de prova incidente no olho, so pode ser

eficientemente retletido para 0 exterior a medida que for suficientemente fino e

paralelo, por uma distancia de pelo menos duas vezes 0 comprimento do olho. Assim,

o principal componente de nossos experimentos passou a ser urn laser semicondutor.

Este fato pode ser bastante significativo no sentido de estarmos abrindo ainda mais 0

leque de utilidades dos lasers semicondutores em aplicayoes oftalmologicas. Mais

ainda, acreditamos que os resultados apresentados neste trabalho reforcem a tese de

Schmidt de que essa tecnica nao so e precisa mas pode vir a se tomar pratica num

tempo relativamente curto1.10.

Uma breve descriyao teorica do fenomeno da interferencia eletromagnetica e

apresentada no capitulo 2, analisando com algum detalhe a natureza e caracteristica da

luz no que conceme 0 efeito de coerencia nos processos interferometricos. No terceiro

capitulo fazemos urn levantamento sistematico da estrutura do olho a nivel biologico e

optico. No quarto capitulo descrevemos todos os procedimentos experimentais



utilizados para 0 desenvolvimento da tecnica e no capitulo 5 apresentamos e

discutimos os resultados. A conclusao deste trabalho e feita no capitulo 6, onde

colocamos em pauta os aspectos relevantes observados nos resultados. Tambem

consideramos as perspectivas futuras com rela~ao a possiveis estudos em que a tecnica

possa vir a ser implementada, bem como sua possivel utiliza~ao pratica a Divel de

diagnose em oftalmologia.



CAPITULO 2

INTERFERENCIA DA LUZ

2 -0- Introducao

Neste capitulo faremos urn breve estudo sobre como a natureza da luz permite

que ela se manifeste com canicter ondulat6rio, e como esse fato determina 0 processo

de interferencia eletromagnetica. Os fenomenos da difraSiao e da interferencia sao

tipicamente ondulat6rios, isto e, eles ocorrem somente em associa~ao com ondas de

alguma especie e vice-versa. Todo fenomeno ondulat6rio manifesta efeitos de difra~ao

e interferencia. Por outro lado, 0 fenomeno denominado polarizaSiaoe caracteristico de

ondas transversais, ou seja, ondas cujos pIanos de vibra~ao sao perpendiculares it

dire~ao de propaga~ao. Sendo a luz susceptivel it difra~o, interferencia e polariza~ao,

infere-se pelo menos com rela~ao a esses fenomenos, que a luz deva ser tratada como

uma onda transversal. Dentro do comportamento ondulat6rio estudaremos 0 fenomeno

da interferencia e como este depende da superposi~ao de duas ou mais ondas sob

condi~oes restritas. Essa superposi~ao pode ocorrer de varias formas, porem nosso

interesse e analisar 0 efeito que se pode obter atraves de aparatos denominados

interferometros. Os interferometros surgiram com 0 advento da fisica moderna

permitindo a realiza~ao de experimentos de altissima precisao metrol6gica. Vamos

verificar como funcionam os dois tipos mais usuais de interferometro, ja que eles foram

os instrumentos fundamentais para 0 desenvolvimento deste trabalho.

A abordagem te6rica feita neste capitulo teve como op~ao 0 aspecto sintetico

em detrimento a casos particulares. Dessa forma, embora os enfoques nao sejam

originais, tambem nao sao convencionais, pois a maior parte da literatura disponivel

opta pelos casos particulares. Essa escolha foi motivada pela grande dificuldade de

esgotamento do tema sob sua forma analitica em tao pouco espa~o disponivel. Assim,

uma pesquisa mais elaborada pode ser necessaria para urn nao especialista da area.



2 -1- Natureza da Luz

o conhecimento atual a respeito da natureza da luz revela tres aspectos bastante

relevantes do ponto de vista da 6ptica fisica. Sao eles21
: 1- A luz e urna forma de

energia radiante que se propaga pelo espa~o produzindo certos efeitos nos meios onde

e absorvida (a priori, a conversao em outras formas de energia).

2- Em nurnerosos fenomenos a luz exibe carater tipicamente ondulat6rio. As vibrayOes

das ondas luminosas sac transversais e de natureza eletromagnetica.

3- Em outros fenomenos a luz exibe carater tipicamente corpuscular. Os corpusculos

de luz sac denominados f6tons.

A dupla natureza exibida pela luz, ora ondulat6ria, ora corpuscular, decorre da

mesma duplicidade de carater que apresentam as particulas elementares que compoem a

matena. De urn modo geral, define-se energia radiante como sendo urna forma de

energia que se propaga pelo espa~ tomando 0 aspecto ora de ondas eletromagneticas,

ora de corpusculos denominados f6tons. Uma caracteristica da energia radiante e a sua

velocidade de propaga~ao constante cujo valor no vacuo e c = (299776 ± 4 )Km.s·1.

Nos meios materiais essa velocidade de propaga~ao pode ser menor·1 . Visto que,

relativamente a urn certo numero de efeitos produzidos, a energia radiante revela

naturezaondulat6ria, pode-se atribuir the caracteristicas intrinsicas denominadas

freqiiencia (f) e comprimento de onda (A). A freqiiencia e independente do meio no qual

a onda se propaga, ao passo que 0 comprimento de onda depende da velocidade de

propaga~ao e, portanto, do meio. No vacuo, entretanto, vale a seguinte rela~ao:

A energia radiante e classificada segundo sua freqiiencia f ou seu comprimento de onda

A em dominios delimitados por valores convencionais. Dentro desse contexte e possivel

aprimorar a defini~ao de luz como sendo a modalidade de energia radiante capaz de

impressionar nossos orgaos visuais. D,essaforma, considerando a regiao compreendida

pelas ondas eletromagneticas, 0 dominio correspondente a luz e muito exiguo,

extendendo-se desde f= 8,35 .1014 Hz ate 3,85 .1014 Hz; onde 1 Hz corresponde a uma



vibrayao por segundo2.2.Uma onda eletromagnetica se compoe basicamente de urn

campo eletrico e urn campo magnetico, cujos vetores vibratorios sao perpendicu1ares

entre si, e ambos perpendiculares com a direyao de propagayao da onda em questao.

Entretanto sua representayao matematica pode ser definida apenas pela variayao de urn

dos campos, ja que 0 outro pode ser prontamente estabelecido a partir disso. Atraves

da teoria eletromagnetica pode se encontrar a seguinte relayao entre os campos:

E = c B, (2.2)

onde E representa 0 campo eletrico, B representa 0 campo magnetico e c e a

velocidade da luz. Nesses casos, ambos os campos sao quantidades vetoriais complexas

tendo, portanto, modulo, direyao e sentido. Costuma-se designar sempre 0 campo

eletrico para as representayoes matema.ticas. As ondas eletromagneticas podem se

compor de uma imica ou vanas frequencias. No primeiro caso, a onda e urna radiayao

caracterizada por uma so frequencia, ela e denominada monocromatica ou monomodo.

No segundo caso, ela e dita policromatica. Na pratica urna fonte de luz nunca e

totalmente monocromatica. Com exceyao de alguns tipos de emissores de lasers, a

maioria das fontes luminosas, sejam elas artmciais ou naturais, sao compostas por

vanas frequencias discretas ou continuas. No primeiro caso, diz-se que a fonte emite

luz em vanos modos discretos de frequencias, enquanto que no segundo caso, diz-se

que a fonte emite luz com urn espectro continuo. Nesse caso, define-se a largura de

banda da fonte como sendo sua largura de emissao espectral, em unidades de

comprimento de onda23
.

Todas as ondas eletromagneticas sao produzidas por cargas eletricas oscilantes~

as ondas mais longas acima do infra-vermelho resultam de oscilayoes comparativamente

amplas de eletrons em circuitos oscilantes, como nas emissoras de radio. Por outro

lado, as mais curtas resultam de oscilayoes moleculares, atomicas e intra-atomicas, tais

como saltos de eletrons de orbitas de maior energia para orbitas de menor energia. Este

ultimo processo gera a emissao de l~ dos tubos ionizados de lasers e lampadas de gas a
baixa pressao. A figura [2-1], mostra a distribuiyao do espectro eletromagnetico, com a

designayao dos comprimentos de onda e suas respectivas frequencias2.2.
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FIGURA 2-1: Espectro eletromagnetico, construido levando em conta 0 comprimento
de onda em metros e a frequencia em Hz 2.2 •



Durante sua propagayao as ondas eletromagneticas podem atravessar diferentes

tipos de meios. Urn meio e dito transparente quando nele a luz se propaga por

distancias consideniveis seguindo trajet6rias bem definidas. Urn meio e dito translucido

quando nele a luz se propaga atraves de distancias consideraveis, porem seguindo

trajet6rias estatisticamente irregulares. Por outro lado, nos meios opacos niio existe

possibilidade de propagayao ou quando muito se propaga por distancias rnuito

pequenas. Devemos notar, entretanto, que urn rneio transparente a luz nao e

necessariamente transparente a energia radiante de outros comprirnentos de onda . Por

exemplo, 0 vidro comurn e transparente a luz visivel e as radiayoes infravermelha, mas

nao 0 e para as radiayoes ultra-violeta ou aos raios X. Da mesrna forma a reflexao em

determinadas superficies pode ocorrer em diferentes niveis de intensidade dependendo

do tipo de superficie e do comprimento de ondaZ
.
4

. Ao passar-se de urn dominio de

ondas eletromagnaicas para outro vizinho, nota-se uma transiyao gradual de

propriedades, no que diz respeito a facilidade com que as ondas se refletem, refratam

ou difratam. A delimitayao de uma superficie e sempre definida em funyiio da rnudanya

de indice de refrayao. A razao entre 0 indice de refrayao n2 de urn meio 2 eo indice de

refrayao nJ de urn rneio 1 e a razaoZ
.
4

sen(}l n2
'. sen(}2 n

1

o significado de (2.3) e que para cada radiayao e para cada par de rneios (1) e (2),

conforme rnostra a figura [2-2], 0 seno do angulo de incidencia esta. para 0 seno do

angulo de refrayao por urn valor constante n2 / n1 .

Sr = 81
sin 8:
-I 81 = constant.sn t



Pode-se demonstrar matematicamente, que 0 indice de refra~ao representa assim

o quociente da velocidade de propaga~ao da onda eletromagnetica em urn meio pelo

outro. Esse conhecimento e de suma importancia, pois uma vez que a velocidade de

propaga~ao de uma onda sempre diminui quando 0 indice de refra~ao aumenta, este

determina urn atraso equivalente a uma varia~o de caminho optico entre feixes de

ondas que se propagam em meios diferentes2
.
S

. 0 indice de refra~ao e uma grandeza

relevante para qualquer situa~ao, onde se analisa a propaga~ao de ondas

eletromagneticas nurn meio qualquer que nao seja 0 vacuo. Na optica geometrica,

situa~ao em que se analisa a luz como pinceis ou feixes propagantes, 0 indice de

refra~ao determina tanto as varia~oes na dire~ao de propaga~ao desses feixes bem

como altera~oes no seus correspondentes caminhos opticos.

2 -3- Interferencia

Duas ondas eletromagneticas respectivamente representadas por seus campos

.E1 e E2 podem-se sobrepor num ponto p, gerando urn disturbio de natureza ondulatoria

conhecido como interferencia. 0 ponto de partida para 0 tratamento da interferencia

entre E1 e E2 e 0 conhecido principio da superposi~ao, 0 qual nos permite conhecer 0

campo total "E;' num dado ponto p, como sendo26
:

onde E1 e E2 saDfun~es vetoriais temporais com frequencias opticas da ordem de 1014

a IOIS Hz para luz visivel. E de se presumir, portanto, que ambos os campos tenham

valores medios nulos para intervalos relativamente curtos de amostragem do sinal.

Contudo as medidas das ondas eletromagneticas, por seus efeitos no olho ou algum

outro detector de luz, dependem da energia do feixe de luz. Define-se, entao, a

densidade de potencia radiante ou a irr~diancia I~ 1m2
), como sendo a media temporal

do quadrado da amplitude do campo eletrico da onda em questao.



o termo &0 representa a pennissividade eletrica do vacuo. Com Po representando a

permeabilidade magnetica do vacuo e c a velocidade de propaga~ao da onda

eletromagnetica em questao, vale para 0 espa~o livre a seguinte rela~a02.7:

Com &0 = 8,8542 . 10-12(C.S)2 /Kg .m3 e

Po = 4Jr .10-7 Kg.m/(Asf.

Atraves das expressoes (2.4) e (2.5) podemos, entao, determinar a irradiancia

no ponto p, visando analisar 0 efeito da interferencia. Para isto, e conveniente ter em

mente, que 0 campo eletrico Ep e uma grandeza complexa e que, portanto, 0 quadrado

de seu modulo equivale ao produto entre ele e seu complexo conjugado, aqui definido

por Ep••

Isto significa que:

2 2 ••Ip =& 0 C <£1 + £2 + (E1. E2 +E1 . E2 ) > ,

ou ainda,



A analise da expressao (2.11) mostra, entao, que a densidade de potencia

radiante num ponto p devido a superposi~ao de duas ondas eletromagneticas definidas

por seus respectivos campos eletricos, nao e simplismente a soma das respectivas

densidades de potencia. Em outras palavras, nao se pode apenas considerar Ip = 1J + h.
Na realidade 0 componente 112 representa 0 termo de interferencia caracteristico da luz.

Isto pode ser avaliado com maior profundidade por urn processamento algebrico mais

sofisticado e tambem mais complicado, conforme veremos a seguir.

2 -4- Coerencia

o processo de interferencia com subsequente gera~ao de franjas nao ocorre em

qualquer situa~ao em que haja superposi~ao de campos ondulat6rios. As condi~oes

para tal exigem circunstancias especificas, as quais podem ser determinadas pela analise

do termo de interferencia 112 obtido na expressao (2.11). Vamos considerar, entao,

apenas 0 termo

A quantidade entre parenteses e exatamente a soma de urn nitmero complexo e seu

complexo conjugado, a qual e sempre igual a duas vezes sua parte real. Desta forma a

expressao (2.12) pode ser expressa na forma



Para manipular algebricamente a expressao (2.13), deve-se considerar a

adequada representa~ao matematica dos campos eletricos constituintes das respectivas

ondas interagentes. Os campos eletricos que caracterizam uma onda eletromagnetica, se

compoem numa especie de trem de ondas pulsantes com frequencias harmonicas.

Assim, urn trem de ondas e uma sequencia de pulsos que define varia~oes peri6dicas na

intensidade e no sentido do campo eletrico integrante da onda em questao, conforme

mostra a figura (2.3). Considerando a representa~ao complexa do campo eletrico num

trem de ondas, tal campo pode ser expresso matematicamente como sendo:

onde Eo representa 0 vetor campo eletrico que constitui a onda numa dada posi~ao e

num dado instante, K representa 0 vetor numero de onda que guarda informa~ao sobre

o comprimento de onda A e a dire~ao e sentido de vibra~ao do campo eletrico, OJ

representa a frequencia angular do trem de ondas, qJ (t) e utilizado para identifica~ao de

fase em rela~ao a outros trens de ondas e finalmente, , representa 0 vetor que define a

dire~ao e propaga~ao do trem de ondas relativo a urn ponto de origem situado em '0.

E,-

FIGURA 2-3: Diagrama esquematico da emissio de trens de onda por uma fonte de
luz.

Seja, entao, uma situa~ao onde temos dois trens de onda interferindo se num

ponto p, ap6s percorrerem caminhos 6pticos diferentes. Nessa condi~ao, uma das

ondas, E2 por exemplo, levara urn tempo T a mais que a outra ate a sobreposi~ao.



Por conveniencia, vamos fazer r = 0 e Eo} = E02 = Eo em (2.14), 0 que nao altera em

nada 0 resultado final. Podemos escrever E} e E2 respectivamente:

E} = Eo expo i( (j) 1- lp (t) ) J

E2 = Eo expo il (j). (1 + 'r)-lp (1+ r)).

(2.15)

(2.16)

112 =&0 c 2 ~(I/2) fill YJ2 (r)].

Podemos notar que 0 termo que caracteriza 0 efeito de interferencia em 112 e mais

precisamente a parte real de I YJ2 (r)]. Por outro lado, a coerencia mutua entre duas

ondas e definida pela constancia de sua relayao de fase de seus caminhos opticos.

Obviamente duas ondas de mesma frequencia percorrendo caminhos opticos diferentes

determinam uma diferenya de tempo 't ate se interceptarem, de modo que 't > 'to

representara uma perda de coerencia2
.
8
. Onde 'to representa 0 intervalo de tempo do

trem de onda gerado no processo de emissao fotonica. Para entender isso,

quantitativamente, podemos proceder substituindo (2.15) e (2.16), em (2.17) de modo

a obtermos



Quando calculamos 0 valor medio no lado esquerdo de (2.20), sobre vmos trens de

onda num tempo T suficiente longo, segue que,

A solu~ao (2.21) e feita com base na figura [2-4]. Nota-se que a fun~ao <p(t)- <p(t+ 't)

assume os seguintes valores:

<p(t)- <p(t + 't) = 0 ~ 0 < t < ('to - 't)

<p(t) - <p(t + 't) = H~ ('to - 't) < t < 'to

(2.22)

(2.23)

&.Jen
~-'i='
&.J + (TO-T)c~
4( &.
U. I Toz_
&.J _
0:: ......,
&.J &. -fT•....
c

FIGURA 2-4: 0 diagrama superior mostra as futua~oes de fase aleatorias, para q>{t)e
<p (t + or) em varios interval os de tl·8

•



Com Li<p assumindo urn valor qualquer H entre -21i e 21i ao longo de t,

podernos escrever (2.21) sob a forma de serie. Assim, para cada trern de pulso emitido,

sua diferen~a de fase com rela~ao ao seu antecessor e definida por valor Hj .

Obviamente, para uma sequencia de N trens de onda emitidos podernos escrever,

A sornat6ria em exponencial de iHj tende a zero devido a natureza randomica do termo

Hj , para urn valor de N suficienternente grande. Isto significa em Ultima analise, que

sornente os termos nos quais ~<p(t) = 0, contribuern para Y12. Em outras palavras,

sornente os trens de onda em fase contribuern para 0 processo de interferencia no ponto

de superposi~ao. Resulta, pois

e cujo grafico pode ser visto na figura [2-5], podernos escrever a expressao (2.18) na

forma:

/12 = 2&OCJ(I/2)lrl/r>lcoSlUT.



FIGURA 2-5: Grau de coerencia em fun~io da diferen~a do tempo de chegada de
duas ondas com tempo de coerencia 't/,,8.

A medida do contraste das franjas ou a visibilidade interferometrica e, entao, definida

como sendo:

Portanto para urn dado valor de r 0 , com I1=h , podemos visualizar por meio de

(2.28), (2.29) e (2.30) tres casos especificos2.8:

1- Incoerencia completa : 't = 'to ::::> ly12l=o ::::> V=O. (2.31)

11-Coerencia completa: 't=0 ::::> IY121= 1 ::::> V=l (2.32)

III- Coerencia parcial: 0< 't < 'to ::::> IY121> 0 ::::> V= Iyd (2.33)

2 -5- Optica de Fourier e largura de Banda

o desenvolvimento da seyao anterior foi realizado considerando trens de onda

que embora defasados possuiam sempre a mesma frequencia bem definida. Ocorre,

entretanto, conforme vimos na seyao 2-1, que as fontes de luz possuem uma largura de

banda natural, a qual detem sua composiyao espectral. Assim, quanto mais estreita for a

largura de banda de uma luz, mais ela tendeni Ii monocromaticidade. A questao e saber

como sao os pulsos ondulat6rios da superposiyao de trens de ondas harmonicas de

frequencias distintas. Esse conhecimento implica numa consequente aproximayao da



realidade, no que diz respeito as fontes de luz e seus modos de emissao. Consideremos

os trens de onda segundo 0 modelo basico da figura [2-6].

MMWIV\I\I\IV(\)\!vv\
I. T1 .:. Tz .:. TJ •• : T4:. TS •• I

f(t)={e-illlot
} para, -'to /2 < t < 't0l2,

f (t) = {O} para qualquer outro valor de t ,

onde 'to representa a dura~o do trem de onda e roo sua frequencia de oscila~ao. A

superposi~ao de trens de onda determina uma banda cujo espectro de frequencia g((j) e
dado pela transformada de Fourier def(t), segund02

.
9
:

[
i(OJ-OJo)ro/2 -i(OJ-OJo)ro/2]1 e -e

g(m) = ---------7r(m-m) 2i



sen[( ro/2)(w - wo)]
g(w) = ( )

7f w-wo

r0 If sen[ (r0/2)( w - Wo)] Jlg(w) = - -----
27f [(ro/2)(w-Wo)] .

g(u) = r0 sen(u),
27f u

onde Lim g(u) = ro/27f.
u-+O

Observando (2.40), notamos que g(ro) e uma funyao senoidal amortecida, cujos pontos

nulos ocorrem em ro= roo± 2n7t!'to, para n = 1,2,3,.... conforme mostra a figura [2-7].

2lt If:.CJ)=- -- f:. f =-
'to 'to

- ...••.•
/

00

"- / 000 \. '-
~Io ~Io- ~I~o ~I~o......./~Io ~Ioc.o~ v~ v~ c.o~

I I I + + +
0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3

~I0 ~Io(\J~ (\J~

I +
0 0
3 . 3

FIGURA 2-7: Transformada de Fourier de urn trem de ondas harmonicas como os da
figura (2-6]. As curvas foram nonnalizadas para a m8xima amplitude2.8.



o quadrante da amplitude g(m) resulta na curva s6lida conhecida como espectro

de potencia. E importante observar que, embora as frequencias relativamente distantes

de COo contribtiam para 0 espectro de potencia, a maior parte da energia provem das

frequencias bem pr6ximas do centro da curva. A variayROde frequencia am entre os

pontos simetricos da meia amplitude central, tambem conhecida como largura da meia

altura, e dada por:

Notamos aqui que 'to ~ex: ~ am ~ 0 ~ 1/'to. Esta situayROdetermina uma fonte de

luz representado por um comprimento de onda A.o e uma frequencia COo, bem definidos.

Isto significa uma perfeita monocromaticidade. Por outro lado, 'to ~ 0 ~ am ~ ex:

~ af ~ ex:. Esta situayROdetermina uma fonte de luz representada por um espectro

de banda infinita, ou seja, um pacote de ondas cuja largura de banda e extremamente

grande. Entre esses dois extremos, presume-se que 0 aumento da largura de banda

espectral de uma fonte de luz implica na diminuiyROdo tempo de vida 'to dos trens de

onda por ela gerada, ou vice-versa. Tecnicamente 0 tempo de vida 'to e conhecido

como 0 tempo de coerencia longitudinal da fonte de luz e devido a implicayRo da

expressRo (3.39), podemos concluir que a largura de banda espectral e inversamente

proporcional ao tempo de coerencia da fonte. Define-se, entRo, 0 comprimento de

coerencia Lr da fonte como sendo 0 comprimento fisico percorrido pelo trem de onda

no intervalo de tempo 'to, ou seja,

Combinando as expressoes (2.43) e (2.44) podemos escrever

L r = c/L1f. Segue dai que,



Isto nos permite calcular 0 comprimento de coerencia Lr de uma fonte de luz,

conhecendo a largura de meia altura da sua banda de emissao e 0 ponto central de seu

topo, em termos do comprimento de onda A. As fontes de luz mais proximas de uma

monocromaticidade perfeita saDos lasers. Embora nem todos os tipos de lasers tenham

monocromaticidade alta e por conseguinte, comprimento de' coerencia alto, alguns

lasers de C02 tern comprimento de coerencia em tomo de 11 KIn. Por outro lado, a

linha verde do espectro de emissao do mercilrio centrada em 546 nm pode ter uma

largura de linha de 0.025 nm, 0 que resulta num comprimento de coerencia de 1.2 cm2
.
8
.

2 -6- Interferometro

o interferometro e a designayao dada ao instrumento optico utilizado para gerar

o padrao de franjas provocado pela interferencia entre feixes de ondas luminosas.

Todos os interferometros operam sempre de forma a alterar a correlayao de fase entre

dois feixes de luz. Podemos dizer que existem dois tipos basicos de interferometros, a
partir dos quais dezenas de variantes foram concebidas para uso especifico. Esses dois

tipos saD0 interferometro de Milchelson e 0 interferometro de Fabry Perot. Ambos saD

utilizados em metrologia de precisao, 0 que envolve as medidas de comprimentos de

onda, distancias fisicas e micro-vibrayoes.

Em qualquer dos casos, no processo de interferencia com luz coerente, a

relayao de fase entre os feixes interferentes determina 0 que se conhece por padrao de

interferencia. Esse padrao pode tanto ser composto por franjas luminosas circulares e

concentricas como por franjas luminosas retilineas, ou simplesmente, futuayoes

luminosas numa pequena area. As flutuayoes na intensidade luminosa, ou 0 conhecido

deslocamento das franjas ocorre na medida em que 0 caminho optico e alterado. Nesse

processo a fase do grupo de ondas de urn dos feixes e alterada em relayao ao outro,

dentro de urn comprimento de onda ou seja de 0 a 21t. 0 resultado final sera uma

flutuayao na intensidade da soma dos ,dois feixes, variando entre 0 cancelamento total e

a soma entre seus pontos de maximo. Isto pode facilmente ser entendido pela

observayao da figura [2-8].



lnterferencia

Destrutiva

Situa~io

Intennediaria

lnterferencia
Construtiv8

I I I

JM----wl---MW-
I I I
I I I-IM---jW---A A A A ':
I I rvUVur

I

FIGURA 2-8: Superposi~io de ondas, mostrando como a rela~io entre as fases de duas
ondas altera a soma de suas amplitudes.

E interessante, entretanto, se atentar para 0 fato de que essa relayao entre as

fases interagentes s6 pode ocorrer dentro da regiao de coerencia das ondas

correspondentes. Nesse caso diz-se existir correlayao de fase entre os grupamentos de

onda que estao interagindo. Em outras palavras, a correlayao de fase s6 existe se

houver coerencia entre os feixes. Isto implica que a diferenya de caminho 6ptico nao

pode ser maior que 0 comprimento de coerencia da fonte utilizada no interferometro,

sob pena da relayao de fase se tomar aleat6ria e destruir 0 padrao de interferencia.

2 -7- Interferometro de Michelson

o interferometro de Michelson foi introduzido na fisica experimental por Albert

Michelson em 1881, em seu importante experimento para determinayao dos efeitos do

suposto eter universal210
. 0 diagrama esquematico do interferometro pode ser visto na
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Conforme podemos observar 0 feixe de luz (1) proveniente da fonte S e

dividido em dois feixes perpendiculares (2) e (3), os quais sao levados a incidirem

respectivamente nos espelhos MI e M2. Esses feixes retomam sobre si mesmo

passando novamente pelo divisor de feixe. Este ultimo e urn espelho que permite a

passagem do feixe (2) refletido pelo espelho M2, e a reflexao do feixe (3) pelo espelho

'Ml. Assim, os feixes se superpoem novamente formando 0 feixe (4). Em qualquer

ponto p ao longo deste ultimo, urn padrao de franjas podera ser obeservado, desde que

os requisitos definidos na seyao 2-4 sejam estabelecidos. 0 interferometro de Michelson

difere de muitos outros mecanismos devido a urn aspecto importante. 0 de que os raios

de luz que se superpoem para produzir a distribuiyao de interferencia, viajam parte do

carninho por trajet6rias diferentes. Esse fato tern possivelmente permitido muitas

aplicay5es, por exemplo, podemos deixar passar raios de luz atraves de diferentes

substancias e desse modo determinar pequenas diferenyas nos indices de refrayao dessas

substancias. Tambem para mediyao de distancias em termos do comprimento de onda

de luz monocromatica, tal como foi efetuada a determinayao do padrao de unidade

metrica. Alem disso, pode facilmente ser adaptada para determinayao do indice de

refrayao de gases.

o estudo analitico do interferometro de Michelson toma-se mats simples

quando utilizamos seu sistema 6ptico equivalente2
.
11

. Esse sistema pode ser visto na



figura [2-10]. Na verdade esse diagrama equivaIe a girar 0 elemento Ml e os feixes (1)

e (3) sobre 0 elemento SE, noventa graus no sentido contriuio ao sentido horiuio. No

sistema optico apresentado, as coordenadas aIteradas em rela~ao ao sistema antigo sao

S' e Ml' . Imaginemos entao 0 feixe de luz vindo de urn ponto Q situado no plano S',

de modo a ter sua dire~ao de propaga~ao formando urn angulo 9 com 0 eixo optico do

novo sistema. As reflexoes em Ml' e M2' monitoradas pelo observador em S',

mostram a esse, pontos virtuais de emissao em Sl' e S2' respectivamente Q l' e Q2'.

Urn simples cwculo geometrico no triangulo indicado, nos mostra a diferen~a de

caminho optico Ap dada por

onde d e a distancia entre os dois espelhos Ml' e M2, ou no antigo sistema optico, a

diferen~a entre cada espelho Ml e M2 eo divisor de feixe SM no centro da figura.

J8,

\QL_

Q'
A~~~-

\ \\ \
\ \
\ \
\ \



E importante considerar aqui, que 0 feixe (2) sofre uma reflexiio em Mi,

enquanto 0 feixe (3) sofre uma reflexiio em Mt' e em seguida sofre nova reflexiio no

divisor de feixe SE, acarretando uma diferenya de fase 1t radianos entre 0 feixe (2) e 0

feixe (3). Isto implica numa diferenya de caminho optico Ar = /J2. Portanto, a diferenya

total de caminho optico para os feixes interferentes sera definido, somando L1r com L1p ,

de modo a obtermos 4 ou seja,

Assumindo uma fonte de luz totalmente coerente e feixes interferentes de iguais

intensidades, podemos utilizar 0 resultado obtido em (2.29) para 0 caso II, aplicado

em(2.11) de modo a podermos escrever,

Sendo 't a diferenya dos tempos que cada urn dos feixes leva para percorrer os

diferentes caminhos. Consequentemente, temos,

4EoC /0 co; (md2)

Fazendo C T = ti. na expressiio acima, garante-se que a diferenya de caminho

optico se situe dentro do comprimento de coerencia da fonte. Isto e feito considerando

't<'to como condiyiio inicial do problema. Em outras palavras, a diferenya de

comprimento fisico entre os brayos e menor que 0 comprimento de coerencia natural da

fonte de luz utilizada. Desta forma temos



1f
I = 0 =:> cos2

- A = 0p A.

(m+ ~)A.=2dcosB + ~ ' ou seja,

A. A.
mA.+"2 = 2dcosB +"2' com m =0,1,2,3, .....

A./im
IABI = 2dSenB (2.58)

A expressao (2.58) mostra que a separayao angular entre as franjas escuras

aumenta significativamentecom a diminuiyaoda diferenyade caminho geometrico entre

os brayos do interferometro. Em outras palavras, a separayao angular entre as franjas



escuras e inversamente proporcional a diferenya de caminho optico dos feixes

interferentes. Alem disso, da expressao (2.57) define-se 0 maximo valor de m. Esse

valor e encontrado fazendo e = 0 na expressao (2.57) de modo que

2d
mowt. = A'

Desconsiderando a relayao entre 0 tamanho dos espelhos em relayao a

divergencia da luz, mmax.representa a quantidade maxima teorica de franjas negras

observadas no padrao de interferencia em questao. Isto significaque, dada uma fonte de

luz cujo angulo solido de divergencia nao uitrapasse 0 tamanho dos elementos opticos

do interferometro, 0 numero maximo de franjas sera IIlmax.definido por (2.59). E
interessante notar que, essa definiyao implica no fato da franja central ser a franja de

ordem mmax.,pois equivale a franja para qual e = O. Para evitar esse desconforto

matematico, define-se 0 numero p como sendo

2d
p=m -m~p=--mmax. A

Neste caso, a franja central cuja ordem era maxima, passa a ser a franja de ordem zero.

Isto e importante, pois do ponto de vista experimental as franjas extemas tendem a

perder 0 contraste devido a ineficiencianatural da montagem pratica. Portanto, toma-

se interessante enumerar as franjas em ordem crescente, a partir do centro, onde saD

naturalmente mais contrastadas2
.
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m=98
p=2

m=97
p=3

m=mmax =100
p=mmax-m=O

o interferometro de Fabry Perot funciona baseado no processo interferometrico

de multiplos feixes. 0 significado exato disso pode ser obtido pela observayao da figura

[2-12]. Conforme podemos ver, multiplos feixes sao gerados a partir de um Unicofeixe

que atravessa duas 18minas planas e paralelas. Essas 18minas saD genilmente semi

espelhadas de modo a se obter a otimizayao da interferencia conforme 0 comprimento

de onda atuante. A diferenya de caminho optico e obtida devido as multiplas reflexoes

entre as placas separadas por uma distancia t. Os raios emergentes na direyao oposta a

da fonte, incidem sobre uma lente convergente projetando franjas na tela. Uma situayao

como esta, pode ocorrer em diversas ocasioes. A montagem de experimentos opticos

com diversos elementos opticos pode produzir franjas de interferencia muitas vezes nao

desejadas, 0 que pode causar serios problemas nos resultados desses experimentos.



Mesmo em urn interferometro de Michelson, pode ocorrer a forma~ao de franjas devido

a interferencia ocasionada pelas mwtiplas reflexoes entre as faces do divisor de feixe.

Em sintese, tudo se passa como se houvesse urn interferometro de Fabry Perot dentro

do interferometro de Michelson. Como este foi urn serio problema manifestado em

nossos experimentos e interessante aborda-Io sob 0 ponto de vista teorico.

o padrao de franjas e geometricamente consistente com 0 tipo de fonte de luz.

Assim, se a fonte for pontual, 0 padrao sera circular com angulo solido especifico para

cada franja. Esse tipo de interferometro e 0 mais versatil de todos devido a sua

simplicidade e capacidade de adapta~ao em qualquer experimento. E bastante utilizado

como elemento optico designado eta/on, em cavidades de lasers a gas, lasers de

corante, analisadores de espectro, medidores de comprimento de onda em inumeros

experimentos nas areas de espectroscopia e laser. 0 eta/on possui a distancia t fixa e 0

material entre suas placas depende da escolha de seu US02.11.

A analise matematica pode ser feita com base no esquema da figura [2-13].

Conforme podemos observar a diferenya de caminho optico devido a reflexao entre as

superficies, varia de acordo com 0 angulo de incidencia do feixe incidente. Aqui e
importante considerar que 0 indice de refrayao tanto do meio entre as placas quanto do

meio fora das placas deve ser especificado, para 0 desenvolvimento do caIculo

matematico, ainda que sejam os mesmos.



FIGURA 2-13: Geometria de reOexio e transmissio de um feixe, em angulo, entre
duas superficies parcialmente reOetoras.

Tomando 0 angulo de incidencia como ai eo angulo de transmissao como at, a

triangulayao do trayado dos feixes permite calcular a diferenya de caminho optico A, tal

21 (21 ) {7f )A = nz --(J- - n1 --(J-' sen(Jtco -2 - (Jj ,
COS t COS t

21 (21 }A = nz --(J- - n1 --(J-sen(Jt en(Jj'
cos t COS t

21 r 21 lnz.
A = nz --(J--l--(J-sen(Jt J-sen(Jt . Portanto segue que,

cos t COS t n1



o valor definido por n2 representa 0 indice de refrayao do meio entre os semi-espelhos.

Considerando 0 meio entre as superficies como sendo 0 proprio ar, cujo indice de

refrayao e praticamente 1, a condiyao necessaria para brilho intenso seni

Se utilizarmos uma lente positiva como na figura [2-12], notaremos que outros feixes

de diferentes pontos da fonte, mas com 0 mesmo angulo at em relayao ao eixo,

satisfazem a mesma diferenya de caminho optico chegando tambem ao ponto p. Assim,

com t fixo a equayao (2.64) satisfaz a condiyao de brilho intenso para certos valores de

at. Nesse caso, 0 padrao de interferencia e 0 caracteristico anel de franjas circulares e

concentricas, como se pode ver na figura [2-14].

FIGURA 2-14: Padrio de franjas em forma de aneis, gerados pelo interferometro de
Fabry Perot.

Se, por outro lado, a fonte de luz for colimada, isto e, os raios que penetrarem

no interferometro forem paralelos, 0 padrao de interferencia sera determinado pelo

valor de t. Nessas condiyoes, ou seja, se 0 espayamento t for alterado 0 ponto p sera

iluminado com maior ou menor brilho, conforme a interferencia seja construtiva ou

destrutiva.

A variay8.o de irradianya no padrao de franjas de interferometro Fabry Perot em

funyao da diferenya de caminho optico e conhecida como perfil defranjas. 0 pico da



intensidade de cada franja e obviamente importante para a resolu~ao do instrumento. A

irradian~a resultante dos feixes transmitidos pode ser calculada considerando 0

principio da superposi~o para campos eletricos. Com a ajuda de caIculo vetorial e

convergencia serial. pode se chegar a seguinte resultado2.11:

onde T representa 0 fator de transmitancia ou como e comumente conhecido funfiio de

Airy, r representa 0 coeficiente de reflexao, e B e a diferen~a de fase entre dois feixes

sucessivos. 0 termo quadrado dentro do colchetes e conhecido como fun~ao do

coeficiente de reflexao ou ainda, coeficiente de finesse F. Assim, podemos escrever

A quantidade Fe sensivelmente dependente do coeficiente de reflexao r, e desde de que

este ultimo varia entre 0 e I, F varia de 0 a infinito. E perceptivel 0 fate de que F

representa uma certa medida de contraste V das franjas, se tivermos em vista que,

T. -T..V= mIX. mm.

Tmin.

Da expressao (2.67) temos Tmax.=1 quando sen B/2 = 0, e Tmin.=1/(1+F) quando

sen B/2 = ± I. Dessa forma (2.68) assume a forma

I-I/(I+F)
V = 1/(l+F) F.



o perfil de franjas pode entao ser plotado em fun~ao do valor de r conforme se

pode verificar pela figura [2-15]. Observando a figura vemos que para cada curva,

T = Tmax. = 1 com 0 = 27t(m) e T = Tmin. = 1/(l+F) com 0 = 27t(m + 1/2) . Nota-

se que Tmin. nunca e zero, mas se aproxima bastante de zero a medida que r tende a 1.

>-
a:: 1.0-<t

0 0.9
0

0 0.8
t<tu. 0.7z
::) 0.6lL.

::) 0.50

<t 0.4-uz 0.3
c<t
t- 0.2:iE
(J) 0.1z
<ta::
t-

DIFERENCA DE FASE (rod)

FIGURA 2-15: PerfIl de franjas de urn interferometro de Fabry Perot. Plotagem da
fun~io de Airy contra diferen~a de fase 0, para valores especificos
do coeficiente de reflexio. As linhas pontilhadas representam franjas
comparaveis, provenientes de urn interferometro de Michelson2

.
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CAPiTULO 3

o OLHO HUMANO E A FISJOLOGIA OCULAR

Os olhos, em conjunto com 0 cerebro, constituem 0 que se convencionou

designar como sistema bio-optico. Esse sistema evoluiu notavelmente a medida em que

os cerebros dos mamiferos se desenvolveram. Pode-se atualmente afirmar com grande

certeza, que a visao conforme a conhecemos, esta intrinsicamente ligada ao

desenvolvimento do cortex cerebral 3.1. Entretanto 0 processamento neural da

informa~ao visual foi otimizado por uma correspondente evolu~ao dos elementos

opticos do olho. Esse desenvolvimento, por sua vez, esta relacionado as condi~oes a

que a especie humana foi submetida neste planeta. Nesse caso, duas condi~oes sao

relevantes: a primeira e a transparencia da atmosfera e a segunda, sem duvida a mais

importante, eo tipo de bombardeio fotonico que a terra sofre pelo soe·2. Dessa forma

os olhos humanos se desenvolveram em fun~ao da luz recebida do sol. E interessante

notar, que sendo 0 olho urn orgao receptor e processador de ondas eletromagneticas,

na forma de luz, ele pode ser entendido com base na Fisica Optica. 0 mais

interessante, porem, e que esse conhecimento tern levado cada vez mais 0 uso da

propria luz como ferramenta de avalia~aoe corre~ao.

Neste capitulo faremos uma breve discussao sobre a fisiologia do olho humano

eo processo de visao. Nosso principal objetivo visa entender 0 funcionamento da visao

humana tendo em conta a estrutura fisica e optica do globo ocular. Num contexto

historico, a oftalmologia teve seu desenvolvimento classico apoiado na Fisica Optica,

nao so no que diz respeito ao entendimento do funcionamennto do olho, mas tambem

na elabora~ao de equipamentos para avalia~ao e corre~ao de problemas oculares.

Tendo em conta tal fato, examinaremos a estrutura e as fun~oes do olho descrevendo

os disturbios mais frequentes em sua.biomec3nica, bem como os procedimentos para

avalia~ao e as devidas corre~es, baseados na optica modema.



3 -1- Estrutura biol6gica do olho

o globo ocular humano se apresenta como uma camara aproximadamente

esferica de parede opaca, com urn diametro aproximado de 22 mm. Sua parte anterior,

entretanto, compoe-se de uma regiao transparente de forma aproximadamente esferica

e acentuadamente abaulada, denominada cOrnea. Com exce~ao da c6rnea, a parede

opaca que da forma ao globo ocular se constitue de tres camadas: a escler6tica

(camada exterior esbranqui~ada e opaca a luz visivel, de consistencia coureacea, e que

confere ao globo ocular sua estabilidade mecamca), a cor6ide ( camada intensamente

vascularizada, e cuja fun~ao e a irriga~ao sanguinea do globo) e a retina ( camada

interna, na qual se localizam as termina~oes nervosas provenientes do cerebro sob a

forma de receptores visuais). Os receptores visuais sao as celulas neurais sensiveis a
luz visivel, as quais se comunicam com 0 cerebro atraves de urn feixe neural

denominado nervo 6ptico. Preenchendo 0 interior do globo ocular, estao os elementos

6pticos conforme mostra a figura [3-1] .

_~C!.JfuUCl!__
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Os elementos opticos sao 0 humor aquoso , 0 cristalino e 0 humor vitreo

respectivamente a partir da cornea. 0 cristalino funciona como uma especie de lente

deformavel, 0 que permite obter nitidez de imagens tanto a curta como a longa

distincia. Ele pode ser deformado em virtude da ayao de muscUlosque se prendem ao

seu redor. Tal processo e comumente conhecido por acomodayao visual. 0 globo

ocular apresenta ainda, entre a cornea e 0 cristalino, urn diafragma regulavel

denominado pupila. Ela e urn orificio circular num disco denominado iris, e que se

apresenta mais ou menos pigmentado dando aos olhos suas cOres caracteristicas. A

pupila assemelha-se a uma mancha preta devido ao fato do interior do olho ser muito

menos iluminado que 0 exterior. E obvio que imagens precisas de objetos extemos

devem ser formados sobre a retina para serem vistos com nitidez. Assim, para que 0

olho possa desempenhar suas funyoes como orgao de visao, e essencial que os

elementos opticos que compoem seu meio interior sejam opticamente transparentes e

formem na retina imagens definidas de objetos do mundo exterior. Por esse motivo a

cornea e 0 cristalino sao avasculares e transparentes e os fluidos: humor vitreo e

humor aquoso sao opticamente c1aros. Alem disso, esses fluidos permanecem sob

pressao suficiente para manter as paredes do globo tensas e as suas superficies opticas

em posiyao apropriada3
.
3
.

3 -2- Estrutura celular

A estrutura celular de qualquer dos componentes integrantes do globo ocular

se mostra tao diferenciada quanto especializada. A cornea e basicamente dividida em

cinco camadas: 0 epitelio, a membrana de Bowman, 0 estroma, a camada Descemet e

o endotelio. 0 epitelio consiste numa membrana de revestimento extemo consistindo

de cinco ou seis camadas de celulas. Sua funyao e basicamente a de proteyao. A

membrana de Bowman se constitui de uma fina extensao de tecido transparente com

cerca de 12 Jlm de espessura. Esse ~ecido e acelular sendo provavelmente composto

por material colageno, formando uma estrutura polimerica. 0 estroma ou substincia

propria como e tambem conhecido, e composto por camadas de lamelas definindo um



arranjo especifico, 0 qual determina uma grande homogeneidade optica da cornea. Sua

espessura compoe cerca de 90% da espessura total da cornea. A membrana Descemet

e considerada como urn produto de secre~ao do endotelio e tern cerca de 10 J.lIIl.0

endotelio e formado por uma (mica camada de celulas cuja fun~ao e promover urna

barreira ativa ao fluxo de agua para dentro da c6rnea3
.
3
.

o cristalino se constitue por urna especie de capsula elastica em cujo interior

situa 0 nueleo. A capsula e sustentada pelos musculos cHiares,presos por urn conjunto

de fibras presas em seu equador. Sua estrutura celular e bastante heterogenea. A

capsula e constituida por material colageno e glicoproteinas. 0 nucleo possui estrutura

diferenciada devido a disposi~ao das fibras3
.4.

Os receptores visuais revestem a retina seguindo urn padrao do tipo mosaico, e

se constituem de dois tipos de celulas: cones ( destinados a visao diurna ou fotopica,

isto e com muita luz e permitindo a percep~ao de cores) e bastonetes ( destinados a

visao noturna ou escotopica, isto e com pouca luz, porem insensiveis as diferen~as de

cor). Na verdade tanto os cones quanto os bastonetes saD celulas neurais

especializadas na detec~ao de luz. Essas celulas saDdistribuidas em toda a concavidade

retinal, segundo uma estatistica bastante irregular. A retina humana contem 7 milhoes

de cones e 120 milhoes de bastonetes. Na regiao oposta a cornea, a retina apresenta a

chamada mancha amarela (macula lutea), na qual predominam os cones, e que

corresponde a urn angulo visual de 2,6 0 . Em seu centro ela apresenta uma depressao,

denominada "fovea central", com diamentro da ordem de 1/4 de mm e possuindo

exelusivamente cones, em torno de 10.000 . Em distancias crescentes a partir da

mancha amarela os cones vao diminuindo em numero e dando lugar aos bastonetes,

que cobrem a maior extensao da retina. Somente na regiao da fovea cada cone e ligado

a uma fibra nervosa e, entao, ligada ao cerebro. Fora dela, entretanto, vanos cones

podem estar ligados a uma termina~ao nervosa para 0 cerebro. De urn modo ou de

outro, entretanto, todas as termina~oes nervosas saDreunidas na forma de urn cordao

nervoso conhecido por nervo optico. Na regiao correspondente a nascen~a do nervo

optico, a retina e desprovida de receptores visuais formando 0 conhecido ponto cego.

o diametro dos cones da fovea varia de 1,5J..lma 5,4J..lm, fora da fovea os cones

chegam a serem bem maiores, sendo que em media a cada receptor visual corresponde

urn angulo visual de 25" 3.5.



3 -3- Representacao 6ptica do olho

Conforme podemos observar na figura [3-1], quando um raio de luz penetra no

globo ocular, ele atravessa sucessivamente a cornea, 0 humor aquoso, a pupila, 0

cristalino e 0 humor vitreo~ para somente, entao, incidir na retina. Dessa forma as

superficies opticas responsaveis pelo efeito de refra~ao da luz incidente no olbo sao

essencialmente tres: a interface ar-c6rnea, a interface humor aquoso-cristalino e a

interface cristalino-humor vitreo. A cornea possui um diametro medio de 12 rom e uma

espessura media de 0,6 rom na regiao central, com um indice de refra~ao de 1,376. 0

Huido conhecido por humor aquoso possui indice de refra~ao de 1.336. Situada na

regiao preenchida pelo humor aquoso, a iris controla a quantitade de luz que penetra

no interior do globo ocular. A iris contem dois conjuntos de delicados musculos

responsaveis pelo aumento ou diminui~ao do diametro da pupila, variando entre um

minima de 2 rom para luz muito intensa e um maximo de 8rom para luminosidade

fraca. Quando 0 interior do olbo precisa ser examinado, os medicos utilizam drogas,

tais como as atropinas, para dilata~ao da pupila. Imediatamente apos atravessar a

pupila a luz passa pelo cristalino. 0 cristalino e bastante heterogeneo, sendo formado

por uma estrutura laminar de tecido fibroso. Ele possui uma especie de gomo central,

o qual e envolvido por uma especie de capsula extema. Assim seu indice de refra~ao

varia entre 1,41 para 0 gomo central e em torno de 1,38 para as regioes externas.

Finalmente, antes de atingir a retina, a luz passa pelo humor vitreo, 0 qual se constitui

por uma especie de gelatina transparente com indice de refra~ao 1,336. 0 humor

vitreo nao parece ter uma fun~ao organica muito bem definida, servindo mais como

suporte estrutural do globo ocular. No caminho optico da luz interagente com 0 olbo,

a maior varia~ao de indice de refra~ao ocorre, portanto, na interface ar-cornea, ja que

o indice de refra~ao do ar e 1,000292. Isto significaobviamente que a cornea e a maior

responsavel pela potencia dioptrica do olho. Com efeito, ela e responsavel por 73% da

potencia refrativa do olbo3.4.

Todo esse sistema optico, aparentemente complicado, tem como objetivo

encurtar a distincia focal do sistema, de modo que 0 olbo seja menor e mais compacto.



Entretanto ele pode ser representado por uma (mica lente positiva (convergente)

espessa de distancia focal f == 17 mm para a visao a distancia, ou seja cristalino

relachado, e de distancia focal f ==14 mm para visao a curta distancia, ou seja cristalino

tensionado. Denomina-se eixo optico do globo ocular a reta que passa por seu centro

geometrico e pelo centro da pupila. Dele difere ligeiramente 0 chamado eixo visual 0

qual se constitui pela reta que passa pelo centro da pupila e pela fovea central. A figura

[3-2] mostra a representa~ao esquematica do olho, idealizada por Helmoltz e

Laurance. 0 olho esquematico e em primeira aproxima~ao semelhante ao olho real, e a

tabela 3-1mostra suas constantes esquematicas.



TABELA 3-1: Constantes do olbo esguematico3
.
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TABELA-1- Constantes de urn olho esquerna1ico

Superfrcie d'ptica

Cornea

srmbolo
definido

S1

DislBnclo
do ~prtex
da cornea

(mm)

Raio d,
curvatura

da superflcie
(mm)

+8°

Pot8ncia
d, refracoo
(dioptrios)
+41.6

........J..4~..... .. . t.~Q.~+1Ob - +12.3
··~6 ..: ·····+·20S

rndice
de refrac:oo

+3.6"+'1'.2 -,.

.. OI.~Q..(!Jniq.L.. :":" ':': .
Plano focal anter. J .,:,:'3.()~ .

.. }I(J~ofocol.p'~st,·:::.::··.J· t~2.3~

..... P.I(Jl'lo.. princ.ip,anter.... . H t1 96 .

.... ~I(Jno prl"cip,.po~k.. . H' ..t2.~15 .···~·:~~~·~~~~::~~r..~; ··tt~:.

Pupila entrada

Pupila sardo

+3.04

+3.72

a A cornea e assumida ser injinitamente delgada.
b Valor dado para 0 olho relaxado.

Alem do olbo esquematico usa-se tambem para efeito de estudos opticos 0

olho reduzido, 0 qual se assemelha simplesmente a uma lente convergente delgada,

cujo ponto nodal se situa aproximadamente 17 rom do fundo do globo ocular, e para a

qual os meios de incidencia e de emergencia SaD0 ar. Esta lente e montada numa

camara esferica da grandeza do globo ocular e 0 conjunto assim construido e tambem

sensivelmente equivalente ao olbo re~3.6,figura[3-3].

Os meios do olho SaDuniformemente permeaveis a radiayao visivel entre

660nm e 390nm, mas a cOrnea absorve radiayao de comprimentos menores que



295nm, 0 cristalino absorve radiayao de comprimento de onda menores que 350nm e 0

humor vitreo tern uma faixa de absoryao com seu m3.ximoem 270nm. Assim raios

entre 400nm 350nm podem alcanyar a retina num olho normal e os situados entre

400nm e 295nm podem alcanyar a retina num olho cujo cristalino foi cirurgicamente

removido. Tal situayao ocorre frequentemente em casos de catarata, na qual 0

cristalino se toma totalmente opaco. Nesse caso dada a absoryao anomala de radiayao

ultravioleta, ha a possibilidade de alterayoes patol6gicas. Entretanto 0 implante de

lentes artificiais pode eliminar esse problema bem como restabelecer a visao a urn nivel

bastante razoavee· 7
.

3 -4- Parametros Biomecanicos

Em situayoes fora do padrao, a retina nao esta situada exatamente no local

correto para que as imagens, de objetos iluminados, sejam focalizadas nitidamente

sobre ela. Ela pode estar muito afastada ou para frente ou para tras. No primeiro caso,

o olho e dito ser hipermetrope, e no segundo, miope. Se considerarmos os efeitos de

tais situayoes veremos que no olho hipermetrope os raios paralelos s6 conseguem

formar 0 foco depois da retina, ao passo que no olho miope eles formam 0 foco antes

da retina. Em ambos os casos, formam-se imagems desfocadas sobre a retina e a visao

fica prejudicada. Esses casos simples de distilrbios visuais sao denominados de



ametropias e ao contnirio da hipermetropia e miopia, 0 estado normal e denominado

emetropia.

A ocorrencia da miopia ou da hipermetropia se deve na grande maioria dos

casos, respectivamente, ao alongamento e ao achatamento do globo ocular. Uma

altera~ao na dimensao longitudinal desloca a retina do ponto de focaliza~ao, 0 qual ja e

previamente definido pelo sistema optico constituido pelo cristalino e pela cornea. 0

uso de oculos e lentes de contacto oferece a solu~ao mais pratica para esses tipos de

problemas. Entretanto, existem problemas mais complicados como por exemplo, 0 da

catarata. Neste tipo de degenera~ao 0 cristalino se opacifica aos poucos ate impedir

completamente a entrada de luz, obstruindo completamente a visao. A solu~ao atual

consiste na extra~ao do cristalino e 0 subsequente implante de uma lente artificial em

seu lugar. 0 poder optico da lente, a ser implantada, deve ser calculado a partir dos

parametros biomecamcos do olho. 0 caIculo da lente leva em considera~ao 0

comprimento total do globo ocular conhecido por A.L., e que representa as iniciais em

ingles de Axial Lenght. E importante tambem conhecer 0 comprimento da camera

anterior A.C.D., iniciais em ingles de Anterior Chamber Deep. Em certas situa~oes,

alem dos dois parametros acima citados, utiliza-se a espessura do cristalino e a

profundidade do humor vitreo. Esses parametros sao normalmente obtidos como

medidas lineares em uma dimensao, atraves da biometria ultra-sonica tipo A scan. Em

outras palavras, uma biometria tipo A fornece esses resultados linearmente sob a

forma de picos em graficos, tal como mostra 0 diagrama da figura [3.4]. A distancia

entre os picos e via de regra proporcional a distancia entre os elementos opticos do

olho que retletem os pulsos de som3
.
8
. Por urn metodo semelhante e possivel medir a

espessura da cornea e avaliar com isso a evolu~ao de edemas ou intlama~oes. A

avalia~ao deste parametro e tambem de suma importancia para se poder ajustar a

profundidade de corte em bisturis de diamante para cirurgias na cornea.

A altera~ao nestes parametros tern se revelado, cada vez mais, como fonte de

informa~oes uteis para 0 diagnostico de distilrbios oftalmologicos. 0 exame com ultra-

som pode perfazer ainda, uma varredura bidimensionalmostrando 0 perfil interno do

olho. 1sto permite a detec~ao de descolamento de retina, rasgamento do vitreo e outras

degenera~oes. Assim, a codifica~ao dos resultados seja sob a forma de picos graficos



ou de diagramas bidimensionais e sempre baseada na alterayao destes parametros

biomecamcos.
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FIGURA 3-4: Diagrama do globo ocular submetido ao processo de eco-batimento.
A distincia entre os pulsos ecos revela a distincia entre os elementos
opticos do olbo, desde que se conhe~a a velocidade do som nos meios
intra-oculares3

.
8
•

o advento do laser como instrumento aplicado a oftalmologia trouxe uma serie

de vantagens as tecnicas cirUrgicas convencionais alem de possibilitar novos

procedimentos na avaliayao de dist-urbiosoculares. No campo da cirurgia feixes de

lasers sao atualmente utilizados para 0 tratamento de glaucoma, degenerayoes da

macula, descolamento de retina e correyao da miopia. 0 glaucoma se caracteriza pelo

aumento da pressao intra-ocular levando progressivamente a cegueira. 0 tratamento

pode ser feito com laser de argonio ou laser de Nd:YAG, e consiste em reparar a falha

estrutural no olho que causa 0 aumento da pressao. Nesse caso usa-se urn feixe de

laser para abrir os dutos naturais ou criar novos canais que permitam 0 dreno do fluido



aliviando a pressao. Na retinopatia diabetica a energia termica do laser de argonio e

usada para processar centenas de micro queimaduras em certas areas da retina visando

com isso evitar a forma~ao de novos vasos sanguineos3
.
9
. Tal processo e conhecido por

neovascu/arizafao e esses vasos sao sernpre prejudiciais, pois sao predispostos ao

rompimento e alem disso, se proliferam de maneira desordenada. No tratamento da

miopia 0 laser de excimer tern se mostrado promissor. Ele e utilizado para corrigir 0

desvio refrativo, devido ao alongamento do globo ocular, pela altera~ao da potencia

refrativa da cornea. 0 laser de excimer emite luz na regiao de ultravioleta numa

frequencia cuja energia e maior que a energia de liga~ao dos eletrons nas moleculas

que compoem 0 estroma da cornea. Dessa forma 0 laser desbasta 0 estroma alterando

a curvatura externa e mudando a potencia refrativa da cornea. Essa altera~ao e feita de

forma a compenSar desvio de alongamento do olho. 0 laser de Nd:YAG tambem pode

ser usado para efetuar a capsulotomia posterior apos a cirurgia de implante de lente

artificial em substitui~ao ao cristalino. Nessa situa.;ao a capsula posterior do cristalino

costuma ser aproveitada para suporte da lente implantada. Ocorre, entretanto, que com

o passar do tempo, mesmo essa capsula externa come~a a se tomar opaca sendo entao

necessano a remo.;ao de sua area central. Isso e feito atualmente com grande

seguran~a utilizando pulsos de laser Nd:YAG para fazer urn rombo na capsula

opacificada3
.
7

.

Recentemente os lasers de diodo tern se mostrado capazes de substituir os

lasers de argonio para cirurgias na retina. Seus modos de opera.;ao se situam na regiao

de infravermelho ao contrano dos lasers de argonio que operam no visivel (verde e

azul). Apesar dessa sensivel diferen~a, 0 resultado final tern sido bastante satisfatorio.

Alem do campo cirUrgico,os lasers estao sendo cada vez mais utilizados na constru.;ao

de instrumenta.;ao de medida e avalia~ao com grandes perspectivas para substituir as

tecnicas convencionais de ultra-som e luz comum.



CAPITULO 4

TECN/CAS EXPERIMENTAIS

A utilizayao de interferometros em instrumentayao optica de alta precisao nao

so e de longa data, como tambem abrange toda uma gama de areas da ciencia. Eles

podem ser utilizados em medidas de distancias, comprimento de onda ou indice de

refrayao. A grande vantagem que se obtem com 0 uso de interferometros e 0 limite de

precisao. Este limite sempre se situa na ordem de grandeza do comprimento de onda da

fonte utilizada ou no comprimento de coerencia da mesma fonte, conforme a aplicayao.

Alem disso, os interferometros do tipo Fabry Perot saDfrequentemente usados como

filtros e elementos opticos em sistemas mais complexos4
.
1

.

Neste capitulo descreveremos as montagens pniticas utilizadas em todas as

variantes do nosso experimento. Nossa opyao em utilizar 0 interferometro de Michelson

foi por dois motivos fundamentais. 0 primeiro foi devido ao fato do interferometro de

Michelson permitir maior maleabilidade para alinhamento. 0 segundo foi pelo fato do

interferometro de Michelson ser simetrico em relayao a. diferenya de comprimento no

tamanho dos brayos, 0 que resulta em urn grau de liberdade a mais para efetuar as

medidas conforme iremos verificar.

Alem disso, descreveremos aqui todos os sistemas de detecyaoeletronica e

processamento de sinais, sem os qual seria praticamente impossivel observar as franjas

de interferencia.

Designamos, aqu~ a medida de profundidade do olho como sendo a biometria

optica do olho atraves do processo interferometrico. Nessa medida de profundidade

estamos interessados em delimitar as distancias das vmas interfaces opticas em relayao



a cornea. Definimos, entao, a cornea como sendo 0 ponto zero ou ponto de referencia,

a partir do qual pretendemos medir as profundidades das superficies que formam as

diversas interfaces no interior do globo ocular.

A figura (4-1) mostra 0 diagrama esquemMico da montagem que utiliza 0

interferometro de Michelson para medir as distancias intra.-oculares a que nos

propomos. Conforme podemos observar, 0 sistema e essenciaImente constituido por urn

cubo divisor de feixe e dois espelhos pIanos dos quais urn e fixo e 0 outro e moveI. 0

cubo divisor e constituido de dois prismas de 45° colados entre si, onde urn deles possui

a face espelhada com aluminio para transmissao e retlexao a 50%. 0 uso de urn cubo

construido dessa forma evita a formayao de feixes paralelos, como costuma ocorrer em

divisores de feixes do tipo de faces paralelas. A luz gerada pela fonte, que pode ser no

caso urn laser semicondutor, e colimada por uma lente e ao passar pelo cubo divisor

forma dois feixes de luz distintos. Urn dirige-se para 0 espelho fixo e 0 outro para 0

espelho movel. Os feixes retletem em ambos os espelhos e retornam ao divisor

superpondo-se novamente antes de sairem do interferometro. Abandonando 0

interferometro, 0 duplo feixe superposto e novamente dividido em dois por urn divisor

de feixe BS, agora do tipo placa de faces paralelas. 0 feixe retletido e direcionado ao

olho, e 0 feixe transmitido e direcionado ao fotodetector 1, passando antes pela lente

L1. A luz retletida pelas superficies intra-oculares retorna sobre si mesma e e

parciaImente transmitida atraves do divisor de feixes BS, passando pela lente L2 e

incidindo no fotodetector 2. Urn sistema eletronico compara as intensidades luminosas

registradas pelos dois detectores e envia 0 sinal a urn sistema de aquisiyao de dados via

computador.

Para entender como se processa a medida, vamos denominar cada urn dos feixes

superpostos como feixe Fl e feixe F2. Vamos entao definir 0 feixe Fl como sendo

proveniente da reflexao do espelho E1 e 0 feixe F2 como sendo proveniente da reflexao

do espelho E2. Vamos definir tambem as diversas superficies internas do olho por SI,

S2, S3, S4, S5, ... Supondo que nossa fonte de luz possua comprimento de coerencia

nulo ou bem proximo de zero, 0 efeito de interferencia com a subsequente gerayao de

franjas so ira ocorrer se os caminhos opticos percorridos por ambos os feixes forem

iguais ou bem proximos disso. Estando os espelhos do interferometro iniciaImente a

uma mesma distancia do cubo divisor, os feixes superpostos que saem do



interferometro percorrem carninhosopticos iguais. Esses feixes penetram no olho e sao,

entao, parcialmente refletidos pelas diversas superficies. Assim, a reflexao de FI e F2

em SI, FI e F2 em S2, FI e F2 em S3 sucessivamente, determina condiyoes de

caminhos opticos iguais. Portanto, quando os brayos do interferometro estao

equidistantes do cuba divisor, tanto 0 fotodetector I quanto 0 fotodetector 2 detectam

franjas luminosas de interferencia. Quando 0 espelho movel e deslocado de sua posiyao

inicial, 0 caminho optico do feixe FI e alterado em relayao ao feixe F2, provocando

com isso 0 desaparecimento das franjas de interferencia. Entretanto a medida em que 0

espelho vai se deslocando, a diferenyado carninho optico entre F I retletido por SI e F2

refletido por S2, vai diminuindo ate anular-se. Nesse ponto novas franjas de

interferencia saDformadas e detectadas, dessa vez apenas pelo fotodetector 2 pois FI e

F2 chegam no fotodetector I percorrendo caminhos opticos diferentes. Devemos,

entao, nos atentar para 0 fato de que 0 fotodetector I somente detectara franjas

enquanto os comprimentos dos brayos do interferometro forem iguais. A medida em

que esses comprimentos saD diferenciados pelo deslocamento do espelho movel,

somente 0 fotodetector 2 detectara franjas de interferencia quando a diferenya de

caminho optico entre FI retletido por SI e F2 retletido por Sj for anulada, j =

2,3,4,5, .....Esse efeito e simetrico em relayao ao fato de que todo 0 processo acima

descrito ocorre tambem, se na descriyao FI for trocado por F2 e 0 deslocamento do

espelho for invertido, isto e, passar de afastamento para aproximayao.

FIGURA 4-1: Interferometro de Michelson adaptado para medida de profundidade
intra-ocular.



4 -2- Medida do comprimento de coerencia

Este processo e conhecido como interferometria de baixa coerencia e 0 termo

advem do fato de que feixes de luz com baixa coerencia somente interferem quando

percorrem caminhos opticos diferentes no maximo pelo comprimento de coerencia da

fonte utilizada. Isto significaem Ultimaan8lise, que quanto menor for 0 comprimento de

coerencia maior sera a precisio da medida, pois assim, 0 processo de interferencia tera

um ponto de maximo contraste nas posi95es em que 0 espelho movel tenha

correspondencia proporcional as posi95es das superficies intra-oculares. 0

comprimento de coerencia de dada fonte pode ser prontamente calculado pela

expressio (2-45), desde que se conhe~a a banda espectral ou os modos discretos de

emissio da fonte em questio. 0 procedimento para medir experimentalmente 0

comprimento de coerencia de uma fonte de luz utiliza tambem um interferometro de

Michelson segundo 0 diagrama da figura(4-2).

PRISMA DIVISOR
DE FEIXE

FIGURA 4-2: Interferometro de Michelson adaptado para medida do comprimento
de coerencia de fontes colimadas4.5•



o procedimento e bastante simples e utiliza a rnontagern blisica do sistema

anterior. Neste caso, porern, os feixes provenientes do interferometro simplesrnente sao

levados a incidirern no fotodeteetor. So haven!. forma~ao de franjas de interferencia

quando a diferen~a de cornprimento entre cada bra~o do inferferornetro diferir no

m3ximo de urna distancia correspondente ao cornprimento de coerencia. Conforme

podemos observar pela aniilise da figura, 0 espelho M2 e acoplado a urn cristal

piezoeletrico. Esse cristal e ligado a urn gerador eletronico capaz de gerar urn sinal

eletrico periodico em forma de rampa. Todo esse sistema e designado na figura por F.

Urn micrornetro e rnontado de forma a poder deslocar todo 0 sistema F, variando

obviamente 0 cornprirnento h do bra~o em questao. Quando 0 micrornetro e ajustado

de forma a fazer com que a diferen~ade caminho optico entre os feixes seja anulada, as

franjas de interferencia sao produzidas. Acionando 0 gerador eletronico 0 sinal eletrico

faz com que 0 cristal piezoeletrico vibre produzindo uma microoscila~ao. Essa

microoscila~ao faz as franjas se movimentarem em cima do fotodetector. Este por sua

vez deteeta a varia~ao de claro e escuro pelo deslocamento das franjas. Dessa forma

dentro da regiao de coerencia pode-se observar urn sinal rnodulado proporcionalmente

ao sinal usado para produzir a microoscila~ao no cristal piezoeletrico. Se 0 micrornetro

deslocar urna distancia rnaior que a do cornprimento de coerencia, sera.observado urn

sinal amortecido na tela do registrador. Se por outro lado, a fonte de luz utilizada tiver

urn comprimento de coerencia maior que 0 deslocamento rn3ximo do micrornetro, 0

sinal observado sera.continuo. As situa¢es podern ser visualizadas na figura (4-3t·2.

Font~ d~ luz com
baixa co~r~nc iaa:

ot; )l../2-1t-
ILl
~
ILl
o
o~o
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Comprim~nto
~ d~ co~r~ncia

da fonte

FIGURA 4-3:Padrio Interferencia detectada durante deslocamento do espelho Mz pelo
micrometro. A esquerda tem-se uma situa~io em que 0 comprimento
de coerencia e maior que 0 deslocamento proporcionado pelo micrometro,
e a direita 0 sinal e 0 de uma situa~io na qual 0 comprimento de coerencia
e menor que A14.Z.



Aqui e interessante notar que 0 pico entre uma franja e outra corresponde a urn

deslocamento do espelho de meio comprimento de onda da fonte utilizada. Os

fabricantes de lasers semicondutores costurnam fomecer em seus manuais os dados

sobre as linhas ou bandas espectrais 0 que nos permite calctilar 0 comprimento de

coerencia teoricamente. Entretanto urn laser semicondutor pode sofrer alterayoes

significativas durante sua vida uti!, sendo portanto, necess3rio monitorar seu

comprimento de coerencia. Os lasers utilizados em nossos experimentos foram 0 TOLD

9200, 0 TOLD 9211 da Toshiba e os, LT022PDO e LT026MDO da Sharp. Alem de

lasers semicondutores efetuamos alguns experimentos usando LEDs gigantes como

fontes de luz. Esses LEDs possuem comprimento de coerencia bastante pequeno, sendo

portanto, promissoras fontes de luz para urn futuro prototipo de biometro optico. Urn

LED e urn diodo emissor de luz diferindo do laser pelo fato de ser menos coerente,

menos potente e mais divergente com relayao a emissao luminosa. Os dados

concementes aos lasers semicondutores, tais como espectro de emissao e curvas

caracteristicas fomecidas pelo fabricante, sao apresentados no apendice 1.

4 -3- Dispositivos para deslocamento do espelho

Urn dos problemas que se fazem presentes num experimento, como 0 que

estamos propondo, e 0 dispositivo para deslocar 0 espelho movel. Tal dispositivo

precisa ser acima de tudo estavel. Alem disso, a precisao do deslocamento deve ser

bastante satisfatoria, e os deslocamentos minimos devem ser bem pequenos, pelo menos

da ordem de centesimo de mm. Nossas primeiras medidas foram feitas com urn motor

de passo com reduyao 10/1, acoplado a urn micrometro com precisao de centesimo de

mm. 0 motor de passo funciona girando frayoes de volta por pulso. Os pulsos de

controle sao fomecidos por urn computador e podem ser ajustados em frequencia.

Assim, as medidas podem ser processadas mais rapidas ou mais vagarosamente. 0

motor de passo gira 0 micrometro ~ este desloca urn espelho montado numa base

deslizante de baixo atrito e alta precisao.



Vma opyao melhor foi conseguida utilizando-se urn motor piezoeletrico. 0

motor piezoeletrico tambem conhecido como motor minhoca, inchworm. funciona

segundo 0 esquema da figura (4-4). Conforme podemos ver ele se constitui basicamente

por dois conjuntos de tres junyoes de cristais piezoeletricos designadas por clamps de 1

a 3. Esses cristais piezoeletricos se contraem mec3.nicamentecom a aplicayao de urn

campo eletrico em suas extensoes. Os clamps 1 e 3, contraern no sentido vertical

prendendo firmernente 0 cilindro de deslocamento central. 0 clamp 2 por outro lade

contrai e extende no sentido vertical. Todos esses tres "clamps" operam de modo

independente. A sequencia de controle dos clamps e gerada por urn cornputador

segundo 0 diagrama da figura (4-4), de acordo com a seguinte sequencia:

a- atuayao do clamp 3,

b- extensao do clamp 2, rnovendo 0 cilindro de deslocamento,

c- atuayao do clamp 1,

d- contrayao do clamp 2 movendo novamente 0 cilindro de deslocamento,

e- atuayao do clamp 3 e repetiyao da sequencia.

a)

:i: ~ ~

b) EXTENDS

:::
2
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Esse aparato e comercialmente produzido pela Burleighe e bastante eficiente

para 0 tipo de uso aqui proposto. 0 cilindro movel e acoplado a. base deslizante que

suporta 0 espelho. Com esse sistema e possivel rnovimentar· 0 espelho com

deslocamento de ate quatro nanometros por sequencia. Esse valor, entretanto, pode ser

programado pelo computador que controla 0 inchworm, permitindo medidas lentas ou

bem rapidas.

Outro sistema que utilizarnos em nossos experimentos foi 0 sistema

galvanometrico. Nesse sistema urn dos espelhos foi adaptado no cone de urn alto

falante. Escolhemos para isso urn alto falante pesado de cerca de 10 cm de diametro

extemo e profundidade de cerca de 3 cm. Conforme constatamos em experimentos

preliminares os alto falantes mais pesados possuem estrutura mais estavel e formam

uma base mais solida para suportar 0 acoplamento de urn espelho. 0 espelho foi colado

na sua arma~ao de papelao nas proximidades da bobina movel, e se mostrou bastante

estavel. Todo esse conjunto foi adaptado num suporte ajustavel e montado, como uma

das versoes. Para efetuar 0 movimento do espelho urn sinal eletrico foi aplicado em sua

bobina move!. Esse sinal consiste de uma rampa gerado por urn gerador de audio, do

tipo Tektronix CFG 253. Embora tenhamos conseguido otimos resultados com esse

sistema, sua grande limita~ao residiu na amplitude de movimento, limitada pelas

caraeteristicas mecamcas do alto falante em tomo de 1rom. Esse deslocamento foi

suflciente para medir a espessura da cornea, mas completamente insuficiente para

perfazer as outras medidas

4 -4- Sistema de controle e processamento desinais

Tanto 0 controle do sinal registrado pelos fotodetectores como 0 deslocamento

do espelho pelo motor de passo ou pelo motor piezoeletrico e processado por urn micro

computador do tipo AT486. Para tal foi montado uma placa de interfaceamento para a

aquisi~ao de dados e cujos detalhes fazem parte dos trabalhos de Tonissi4.
3
. 0 sistema

funciona da seguinte forma : 0 comp~tador envia pulsos para 0 motor e este promove

uma sequencia de passos no espelho por urna certa distancia e para. Nesse momenta a

placa de aquisi~ao coleta 0 sinal dos fotodetectores e 0 processa como amplitude de



sinal em funyao da posiyao do espelho. Em seguida 0 computador envia nova sequencia

de pulsos, os quais promovem uma nova sequencia de passos no espelho, este para e

permite medir novamente 0 sinal. Esse processo continua ate que toda a extensao

programada tenha sido explorada pelo deslocamento total do espelho. Nosso sistema

permite controlar 0 tamanho das sequencias de passos, variando de urn passo por

sequencia ate 3000 passos por sequencia. Usando 0 inchworm cada passo desloca 0

espelho por 4nm. Usando 0 motor de passo comum cada passo desloca 0 sistema por

10 J..lm.No primeiro caso praticamente nao existe erro de deslocamento, para cada

1000 passos pode haver urn erro de 10 nm, por urna falha ou outra na sequencia de

ativayao dos clamps, se a velocidade de ativayao for muito nipida. No segundo caso, 0

erro pode ser bem maior devido aos efeitos de acoplamento mecamco entre 0 motor e 0

deslocador do espelho.

A aquisiyao de dados na versao em que 0 espelho movel foi adaptado no alto

falante e feita de urn modo totalmente diferente. Nesse caso, utilizamos urn osciloscopio

do tipo Tektronix 224, dotado de sistema de memoria de sinal. Este osciloscopio possui

saida para ser acoplado em microcomputador, e aproveitando essa capacidade

construimos urn programa de aquisiyao do sinal memorizado. Dessa forma as medidas

sao efetuadas e congeladas na tela do osciloscopio para, enmo, serem adquiridos como

arquivo de pontos num computador tipo AT486.

4 -5- Eletronica de deteccao

Consideramos aqui, como eletronica de detecyao todos os sistemas eletronicos

necess3.rios para que 0 sinal fomecido ao sistema de aquisiyao de dados cumpra os

requisitos minimos. Em outras palavras, 0 sistema de aquisiyao de dados so pode

operar satifatoriamente, se 0 sinal coletado por ele for esUlvele suficientemente intenso,

e para isso, e necess3.riotodo urn sistema eletronico periferico.

Ao longo do nosso trabalho, efetuamos testes com quatro tipos de

fotodetectores diferentes incluindo ~ma fotomultiplicadora. Os melhores resultados,

entretanto, foram obtidos com 0 uso de fotodiodos do tipo UDT PIN 5D 159-1. Trata-

se de urn fotodiodo de area circular de 4m2 com pico de eficiencia na regiao do



vermelho e infravermelho proximo. As franjas, produzidas pela interferencia de feixes

refletidos pelas superficies internas com feixes refletidos pela superficie mais externa,

sao por demais fracas para serem vistas. 0 fotodetector deve ser extremamente sensivel

e possuir uma resposta de frequencia suficientemente alta para detectar 0 movimento

das franjas rapidamente. De qualquer forma e preciso amplificar 0 sinal detectado pelo

fotodiodo e para tal construimos urn pre-amplificador utilizando urn circuito integrado

(amplificador operacional de precisao). 0 circuito escolhido foi 0 SH0032C e a

configura~ao de montagem esta ilustrada na figura (4-5). 0 conjunto todo juntamente

com 0 fotodiodo foi montado numa caixa plastica resvestida internamente com aluminio

laminado. Dois conjuntos iguais foram montados e utilizados com as designa~oes

fotodetector 1 e fotodetector 2. 0 ganho desses sistemas foi fixado em 200 vezes,

fornecendo urn sinal de ate 50 JlV na pior condi~ao, ou seja, quando as franjas

detectadas eram devido a interferencia entre 0 feixe refletido pela cornea com 0 feixe

refletido pela retina.

/~
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o sinal fornecido pelo fotodetector possui uma sene de ruidos eletncos, a maior

parte proveniente do laser ou as vezes ruido de rede. Para eliminar esse inconveniente,

construimos urn filtro ativo do tipo passa banda segundo 0 esquema da figura (4-6). A



banda passante foi centrada em torno de 150 Hz, que e aproximadamente a mesma

freqiiencia do sinal devido as franjas de interferencia.

FIGURA 4-6: Esquema do sistema de filtragem ativa passa banda para filtragem do
sinal proveniente do fotodetector.

Tanto 0 filtro ativo quanto os fotodetectores foram alimentados com baterias de

9V separadamente, para evitar acoplamento alto indutivo com a subsequente gerayao

de oscilay5es espUrias. 0 sinais, provenientes de cada urn dos fotodetectores, sao

injetados num amplificador diferencial de baixo ganho, para que os dois sinais sejam

subtraidos urn do outro. Nesse processo e possivel reduzir ruidos gerados dentro da

banda passante do filtro e ao mesmo tempo controla automaticamente 0 ganho do sinal

correspondente a interferencia dos dois feixes refletidos na superficie externa da cOrnea.

Isto e importante, pois as franjas correspondentes a primeira interferencia sao muito

intensas em relayao as outras e podem saturar 0 sistema de aquisiyao de dados. Apos a

diferenciayao 0 sinal, e entao, injetado num amplificador de ganho 1000 com sistema

integrador. 0 integrador possui ajuste da constante de tempo para otimizayao do sinal

com relayao ao tempo de medida. Todo esse sistema pode ser visto na figura (4-7) e

funciona satisfatoriamente bem para qualquer das versoes, motor de passo, motor

inchworm e sistema galvanometrico com alto falante. Entretanto foi possivel testar uma

outra opyao bem mais eficiente utilizando urn sistema 0 qual sera descritona proxima

seyao.



Aquisi~ao
de Dodos

FIGURA 4-7: Esquema do conjunto de sistemas eletronicos para tratamento do sinal
detectado peio fotodiodo.

4 -6- Sistema de deteccio sincrona

o sistema de detec~ao smcrona utiliza urn amplificador comercial do tipo

LOCK-IN. 0 uso da detec~ao sincrona exige que 0 sinal detectado seja modulado em

frequencia, para que 0 sinal seja amplificado isoladamente dos ruidoS4
.
4
. Tal processo

permite introduzir urn fator de amplifica~aobastante alto, mesmo que a rela~ao sinal-

ruido seja baixa. Para introduzir 0 amplificador sincrono, construimos uma variante do

esquema da figura (4-1). 0 sistema modificado e mostrado na figura (4-8). Nesse

sistema a diferen~abasica e que adaptamos urn cristal piezoeletrico PZT no espelho fixo

MI. Urn gerador de audio e ligado ao PZT e ao mesmo tempo e utilizado como sinal de

referenda para 0 amplificador LOCK-IN. A frequencia do gerador de audio deve ser

ajustada para que 0 sinal devido ao deslocamento das franjas pelo PZT tenha a mesma

frequencia que 0 sinal de referencia . Nessas condiy5es e possivel ajustar a fase entre 0



sinal de referencia para tomar possivel a amplificayao sincrona. Obviamente a

frequencia de vibrayao do PZT deve ser maior que a freqiiencia de deslocamento do

espelho M2, por qualquer urn dos dois motores. Em outras palavras, 0 sinal de

deslocamento das franjas devido ao deslocamento do espelho M2 pelos motores deve

ser rnodulado pelo sinal de vibrayao das franjas por causa da vibrayao do PZT no

espelho MI. Isto permite obter ganhos de amplificayao da ordern de 10000 vezes

rnantendo a relayao sinal-ruido bem alta.
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FIGURA 4-8: Variante do sistema original para uso do amplificador LOCK-IN, com
modula~io do sinal das franjas.



4 - 7- Fonte de alimentacao para 0 laser semicondutor

Os lasers semicondutores sao extremamente sensiveis a transientes de voltagem

e pulsos eletrostaticos. Para evitar problemas de danos em sua estrutura e, com isso,

causar altera~oes em seus parametros de emissao, construimos uma fonte de

alimenta~ao com sistema de controle de potencia, controlando a corrente e sistema de

prote~ao contra transientes. 0 circuito em questao pode ser visto na figura (4-9).
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FIGURA 4-9: Fonte de alimenta~io especialmente construida para fornecimento de
energia ao laser semicondirtor. 0 circuito integrado 9127 e produzido
pela Sharp e sua fun~o e especificamente a de eliminar transientes.



4 -8. InterCerometria com Contede luz coerente

Todos os experimentos citados anterionnente foram feitos com a utilizayao de

luz de baixa coerencia. Entretanto os dois experimentos descritos a seguir foram

realizados com urn laser de He-Ne cujo comprimento de coerencia e da ordem de

centenas ou milhares de metros.

4 -8.1- Caracterizacao do movimento do alto falante

Para 0 experimento em que usamos urn alto falante, como dispositivo

galvanometrico para movimentayao do espelho, foi necessario caracterizar 0

deslocamento do cone do alto falante pela frequencia e tensao aplicada em sua bobina

movel. Em outras palavras, foi precise descobrir de quanto era 0 deslocamento do

espelho colado em seu cone, devido ao sinal eletronico aplicado em sua bobina movel.

Para tal, mantivemos a montagem do interferometro utilizando, contudo, urn laser de

He-Ne como fonte de luz. Nessa situayao ocorre a formayao de franjas em toda a

extensao pela qual 0 espelho se desloca. Entretanto as franjas correm deslocando-se a

medida em que 0 espelho se desloca. Com isso e possivel contar a quantidade de franjas

deslocadas no intervalo correspondente e calcular exatamente 0 correspondente

deslocamento do espelho. Esta situayao corresponde aquela mostrada na figura (4-3a).

o deslocamento do espelho corresponde ao produto do numero de franjas corridas por

nifJ2, onde A representa no caso 0 comprimento de onda do laser de He-Ne, ni e 0

indice de refrayao do ar. Para fazer essa contagem foi montado urn contador eletronico

digital de 7 digitos para contagem das franjas. 0 esquema geral do experimento e

mostrado na figura (4-10) e 0 do contador e mostrado na figura (4-11). 0 circuito

fotodetector para este experimento tambem se diferencia, tendo em vista 0 fate de que

as franjas produzidas pelo laser He-Ne sac muito intensas e bastante contrastadas.

Nesse caso nao hil necessidade de muita amplificayao do sinal, e portanto, 0 circuito

utilizado foi 0 descrito na figura (4-12).
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FIGURA 4-10: Esquema geral para caracteriza~io do movimento do espelho acoplado
ao alto falante.
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FIGURA 4-11: Esquema do contador digital utilizado para contagem das franjas e
caracteriza~io do deslocamento do espelho acoplado ao alto falante
na interferometria com luz coerente.
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FIGURA 4-12: Circuito fotodetector rapido para contagem das franjas na
interferometria com luz coerente

Este experimento perrnite medir com precisao sub-micrometrica, como a

distancia entre a cornea e a retina varia quando a pulsayao do sangue infla as veias atras

da retina pressionando-a para frente. Essa pulsayao pode ser medida usando

interferometria com luz coerente. Nesse caso, porem, 0 interferometro e constituido

pelos proprios elementos opticos do olho segundo 0 diagrama da figura (4-13).

AQUISlCAo
DE DADOS

I

I,
DIVISOR DE F£IXE I OLHO

l!NTE I i
FOTOIlET£CTO. --(}-------I ------~_e

FIGURA 4-13: Diagrama esquematico do procedimento para medida da pulsa~io da
retina, devido ao Duxode sangue na parte posterior da retina.



Conforme podemos observar a situayao se manifesta como se a cornea e a retina

formassem as placas semi-retletoras de urn interferometro de Fabry Perot. Obviamente

isso determina 0 processo de interferencia cujo padrao pode ser observado como

tlutuayao de intensidade luminosa a medida em que 0 sangue pulsa, mudando a

distancia entre as pseudo placas semi-espelhadas (retina e cornea). Para que a

interferencia se manifeste e necessano que 0 feixe do laser seja extremamente fino e

paralelo, de forma a nao haver muita divergencia devido a curvatura natural da cornea e

da retina. Esse experimento foi realizado pela primeira vez por Fercher e Roth4
.
s, sendo

entretanto a detecyao da pulsayao feita por fotografias em sequencia.

4 -:91- Monitoracao de potencia do laser.

Com a finalidade de monitorar a potencia do feixe de laser incidente nas

amostras, foi montado urn medidor eletronico digital capaz de medir potencia na faixa

de micro a miliwatts. Foi utilizado urn fotodiodo de area grande, do tipo PIN 5D cuja

curva caracteristica pode ser vista na figura (4-13). 0 circuito de detecyao e mostrado

na figura (4-14) e a figura (4-15) mostra 0 circuito do medidor digital tipo DPM de

cristalliquido.
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FIGURA 4-14: Circuito·eletronico do medidor de potencia utilizando om amplificador
operacional de instromenta~iio do tipo LM725.
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FIGURA 4-15: Circuito eletronico do ~ilivoltimetro digital utilizado no medidor de
potencia do laser.



4 -10 ..Material e Metodologia

Os componentes opticos foram todos construidos em substrato de vidro optico

do tipo BK7 com planicidade de 1J4. Todos os experimentos foram montados numa

base de ferro fundido em forma de bloco quadrado com 30 por 30 em, e 8 em de altura.

Todo 0 conjunto permaneceu apoiado numa chapa de borracha fina sobre uma mesa de

marmore para evitar vibrayoes adicionais no sistema que pudessem comprometer os

resultados das medidas.

A maior parte dos testes foi feito com material biologico obtido em Banco de

Olhos. Mediu-se globos oculares inteiros de coelhos, enucleados dentro das primeiras

quatro horas do sacrificio do animal. A preservayao por mais de quatro horas foi feita

em camara fiia sob temperatura de aproximadamente 4°C. Foram realizadas tambem

medidas em botoes comeo-esclerais, no interior de uma cuba preenchida com liquido

preservador, dois a oito dias apos a doayao. As medidas in-vivo foram feitas

restritamente em voluntanos do proprio grupo de pesquisa.



CAPiTULO 5

RESULTADOS E DISCUSSAO

5 -0- Introducao

Neste capitulo apresentaremos todos os resultados relevantes, obtidos pela

realiza~ao dos experimentos e montagens expostos no capitulo 1. Todos os

experimentos foram realizados e analisados criteriosamente, de forma que saD

apresentados aqui todos os resultados de caracteriza~ao das fontes de luz, das variantes

de montagens opticas e eletronicas, e os resultados das medidas de profundidade em

globos oculares extraidos de coelhos sacrificados. Apresentaremos tambem medidas de

espessura de corneas humanas em solu~ao preservativa e paquimetria de cornea in-vivo

de seres humanos. Alem disso, mostraremos 0 resultado das medidas de pu1sa~ao

sanguinea a nivel de retina.

5 -I-Caracterizacao das fontes de luz (comprimento de coerencia).

o comprimento de coerencia de cinco fontes de luz foi medido conforme 0

metodo exposto na sec~ao 4-2. As 5 fontes de luz foram respectivamente os lasers

TOLD 9211, TOLD 9200, LT026MDO e 0 LT022PDO. Os resultados saD

apresentados na sequencia pelas figuras (5-1), (5-2), (5-3), (5-4). Esses resultados

devem ser inicialmente analisados lendo-se 0 comprimento de coerencia no eixo

horizontal superior considerando a largura da meia altura, pois essa e a distancia pnitica

onde as franjas sao bem contrastadas. Em todas as figuras apresentadas pode-se ver urn

tra~o superior ou inferior, que corresponde ao sinal do outro fotodetector. Oobjetivo

disso e simplesmente ter urn sinal de referencia, com 0 qual possamos monitorar 0 ruido

de fundo causado pelos sistemas eletricos. 0 fato da posi~ao do tra~o estar em cima ou

em baixo niio tern nenhum significado pois a linha de base do sinal proveniente de

ambos os fotodetectores e nula.
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FIGURA 5-1: Interferograma correspondente a medida do comprimento de coerencia
do laser semicondutor TOLD 9211
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FIGURA 5-2: Interferograma correspondente a medida do comprimento de coerencia
do laser semicondutor TOLD 9200
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FIGURA 5-3: Interferograma correspondente a medida do comprimento de coerencia
do laser semicondutor LT026MDO
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FIGURA 5-4:Interferograma correspondente a medida do comprimento de coerencia
do laser semicondutor LT022PDO



As medidas ilustradas pelas figuras (5-1 a 4) foram todas efetuadas usando 0

motor inchworm como sistema de deslocamento do espelho e os respectivos diodos

lasers ajustados para emissao com potencia de ImW. Sabemos que 0 comprimento de

coerencia varia de acordo com a potencia de emissao, pois.o espectro discreto de

modos se altera significativamente com a potencia. Essa potencia foi escolhida por

constituir urn valor que se mostrou satisfatorio para fomecer uma retlexao

suficientemente intensa pela retina. Na verdade isso nao significa que 0 feixe incidido

nas amostras foi de ImW. Esse valor decai em cerca de 80% quando passa por todo 0

sistema optico do interferometro e mais 0 divisor de feixe BS da figura (4-1).

Analisando os resultados (5-1), (5-2), (5-3) e (5-4) e possivel perceber que as melhores

opyoes foram 0 TOLD 9200 e 0 LT022PDO, devido ao fato de possuirem urn

comprimento de coerencia menor que os demais. Urn caso especial, entretanto, diz

respeito a medida de urn TOLD9211 avariado, cuja medida do comprimento de

coerencia pode ser vista na figura (5-5).
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FIGURA 5-5: Interferograma correspondente a medida do comprimento de coerencia
do diodo laser TOLD 9211 avariado.



Observando a figura (5-5) constatamos que 0 comprimento de coerencia do

TOLD 9211 avariado, era de pelo menos 10 vezes menor que 0 TOLD 9200. Esse fato

veio a ser interessante pois permitiu que fizessemos v8rias medidas de precisao. Nos

verificamos que certas avarias mantem a emissao de luz como uma fonte puntual com

razOllvelpotencia e diminuindo consideravelmente seu compriffiento de coerencia . 0

tipo de defeito se mostrou estavel e permitiu que v8rias medidas fossem efetuadas. Urn

resultado experimental muito interessante, obtido com este laser avariado, e

apresentado e discutido no apendice 2.

V8rios testes foram feitos tambem com diodos emissores de luz comurn (LEDs).

Os comprimentos de coerencia sac suficientemente pequenos porem a dificuldade de

colimayao e focalizayao em ~menores que 1mrn eliminou de vez sua possibilidade

de uso nos experimentos. A area em que se incide 0 feixe de luz, nos elementos opticos

do olbo, deve ser menor que Imrn para que a curvatura nao destrua 0 padrao de franjas.

5 -2- Medidas de espessura em substratos de vidros opticos

Nossos pnmelros testes com 0 interferometria de baixa coerencia foram

realizados em substratos de vidro optico. Diversos experimentos foram feitos utilizando

amostras de vidro, tais como bolachas planas, lentes, dubletos e combinayoes desses

elementos opticos em configurayoes diversas. Nesta fase utilizamos a montagem

descrita na secyao 4-1 usando como sistema de deslocamento urn motor de passo

comum. Os resultados foram bastante satisfatorios conforme podemos observar na

sequencia de figuras que se seguem. A figura (5-6) mostra 0 resultado do

interferograma de urn tripleto de bolachas de vidro optico comum cujo indice de

refrayao fomecido pelo fabricante e de 1,548. As bolachas tiveram todas as suas faces

polidas opticamente e foram coladas uma na outra com baIsamo do canada cujo indice

de refrayao e de 1,55. A medida efetuada com 0 micrometro na bolacha central

fomeceu 0 resultado de 5,57 mrn. Calculando a distancia entre os dois picos maiores no

grillco da figura (5-6), obtivemos 8,64 mrn de caminho optico. Dividindo esse

resultado pelo indice de refrayao fomecido, 0 resultado foi de 5,58 mm para a espessura

da bolacha considerada. Os picos intermedi8rios revelam falhas estruturais nos

substratos. Estas falhas foram constatadas mais tarde por analise microsc6pica.
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FIGURA 5-6: Interferograma mostrando a medida de profundidade num tripleto
formado por tres bolachas de vidro planas, polidas opticamente e
coladas. A distincia entre os picos maiores corresponde a espessura
da bolacha central.

Essa medida foi feita usando como fonte de luz 0 diodo laser TOLD 9200. A

assimetria dos picos foi conseguida pelo ajuste da tensao de oUset do fotodetector 2.

Outra medida da mesma natureza e mostrada nas figuras (5-7) e (5-8). 0 gnlfico da

figura (5-7) representa a primeira parte da medida de urn sistema optico contendo uma

lente de menisco de 1,85 mm de espessura central, espa~ de ar de 3,0 I1lIll, uma lente

plano-convexa de espessura central de 2,05 I1lIll, espa~o de ar de 1,6 mm e finalmente

uma bolacha com dois lados pIanos e opticamente polidos com 2,06 mm. Todos os

componentes foram confeccionadas em vidro optico tipo BK7 cujo indice de refra~o e
de 1,514 para 0 comprimento de onda em tomo de 650 om. Calculando 0 caminho

6ptico pelas distancias entre os picos, os resultados foram: 1,84 mm para a lente de

menisco, espa~o de ar de 3,09 mm, 2,07 mm para a lente plano-convexa, 1,63 mm para

o espa~o de ar e 2,07 para a bolacha plana. 0 grafico da figura (5-8) representa a

continua~ao do grafico anterior, ja que as distancias envolvidas nao permitiam ao

sistema de aquisi~ao de dados efetua-Ias em urn s6 lance.
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Todas essas medidas foram feitas corrigindo-se a folga existente na correia de

transmissao entre 0 motor de passo e 0 micrometro. Por esse motivo 0 inicio de cada

medida foi sempre zerado apos algumas voltas. Nestas condi~oes as possiveis fontes de

erro SaD:0 comprimento de coerencia do laser e a imprecisao de leitura do micrometro

utilizado. A primeira fonte de erro e completamente irrelevante no tipo de medida

efetuada pois em qualquer desse gnmcos apresentados, os picos, cujas larguras saD

proporcionais ao comprimento de coerencia, se apresentam de forma muito estreita

para terem sua largura considerada. A segunda fonte de erro e a propria imprecisao do

micrometro. De acordo com os dados do fabricante, 0 micrometro pode medir com

precisao de ate O,Olmm. Esse valor e quase igual ao comprimento de coerencia do

diodo laser TOLD 9200 0 que significauma imprecisao final de O,Olmmnas medidas,

caso a leitura seja feita no micrometro. Entretanto a grande vantagem da leitura

processada no grafico esta no fato de que as interfaces saD distanciadas e a estatistica

da quantidade de pontos ocupando uma tela em rela~ao a distancia percorrida e

aproximadamente constante. Em outras palavras, sabendo-se a quantidade de pontos na

tela para 0 valor de uma distancia padrao percorrida pelo espelho, e possivel medir

com precisao as distancias intermedianas. Urn fator relevante a ser considerado e que

urn motor de passo comurn pode falhar entre urn deslocamento e outro sem que

possamos controlar tal efeito e isso sem duvida e uma possivel fonte de erro. Para

evitar esse tipo de problema, e obter medidas com precisao no deslocamento total, nos

abandonamos 0 uso do motor de passo e passamos a utilizar somente 0 motor

inchworm, tal como foi feito nas medidas de comprimento de coerencia da sec~ao

anterior.

5 -3- Medidas de espessura de corneas em solucao de preservacao

Urn dos potenciais aplicativos para a tecnica de interferometria de baixa

coerencia e a avalia~ao da degenera~ao de cOrneas estocadas para transplantes.

Atualmente essa avalia~ao e em geral processada visualmente e com base no tempo de
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preserva~ao. Tecnicas de microscopia de contagem celular sac mais eficientes, sendo

tambem mais caras e demoradas. Nossos experimentos demonstraram a possibilidade de

avaliar corneas humanas pela avalia~ao da altera~ao especular das interfaces que a

constituem. A degenera~ao ocorre sempre entre 0 epitelio e 0 stroma ou mais

frequentemente entre 0 stroma e 0 endotelio. 0 resultado em 8mbos os casos e uma

altera~ao na espessura ou 0 aparecimento de interfaces sobrepostas, cujos efeitos sac

facilmente perceptiveis nos interferogramas de maior precisao. A figura (5-9) mostra 0

interferograma de uma cornea de coelho com dois dias de preserva~ao. A medida foi

efetuada com a cornea disposta dentro de uma cubeta de vidro optico BK7, preenchida

com liquido preservador. A cubeta e construida de forma a abrigar 0 botao corneo

escleral ajustadamente sem, contudo, alterar sua curvatura natural.
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FIGURA 5-9: Interferograma de precisio de cornea de coelho preservada em solu~o
por dois dias. Neste periodo a cornea ainda e considerada saudivel.

Conforme podemos observar na figura acima, aparecem dois grandes plCOS

devido as superficie anterior e superficie posterior. A interferencia devida as faces

planas da cubeta e muito mais intensa e nao foi incluida nessa medida. Uma nova

medida foi feita com a mesma cOrnea, 24 horas depois e 0 resultado e mostrado na

figura (5-10).
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FIGURA 5-10: Interferograma de precisio, de cornea de coelho conservada em
solu~io preservativa por urn periodo de tres dias. Neste periodo
a cornea ainda e considerada saudavel.

Este resultado mostra claramente 0 aparecimento de urn novo pico proximo ao

plCO correspondente a superficie anterior. Nesse ponto e interessante analisar os

seguintes aspectos: 0 liquido de preservayao e eficiente dentro de urn periodo que varia

entre 6 a 12 dias conforme 0 fabricante e a temperatura onde as amostras sao

guardadas. Dessa forma seria logico presumir que nao houvesse alterayoes

signiticativas. Entretanto nao e 0 que se observa comparando os grMicos das figuras

(5-9) e (5-10). Ao mesmo tempo nao foi observada nenhurna alterayao visivel, 0 que

nos leva a concluir na possibilidade de microalterayoes na cornea, dentro do periodo de

conservayao em que ela e considerada saudavel. Nao encontramos na literatura medica

nenhuma alusao a esta situayao, como fato. Analisando a posiyao do pico, constatamos

a sua posiyao a cerca de 87 J..l.mda superficie correspondente ao epitelio. Essa posiyao

se situa claramente na regiao do stroma. Experimentos com amostras diferentes

revelaram a ocorrencia de picos semelhantes em posiy5es ligeiramente diferentes,

porem sempre na regiao de stroma. Esse tipo de alterayao mostrou-se estavel pOl



periodos maiores que 0 tempo m3.ximode preseIVa~ao, alem do que nao pareceu

acontecer via de regra. Urn outro tipo de altera~ao, constante em todas as amostras

com mais de dez dias de preseIVa~ao,manifestou-se claramente na regiao do endotelio.

Embora 0 endotelio seja uma camada celular e, portanto, extremamente fina para ser

detectada mesmo pela tecnica de interferometria, algum tipo de manifesta~ao a nivel

bioquimico na degenera~ao do endotelio promove uma desestrutura~ao de maior

magnitude na interface endotelio-stroma. Isto se torna evidente quando obseIVamosos

interferogramas de cornea humana com oito a quinze dias de preseIVa~ao. A figura

(5-11) mostra tal situa~ao.
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FIGURA 5-11: Interferograma de precisio, de cornea humana com oito dias de
preserva~io in vitro.

Neste resultado e interessante obseIVarque 0 pico correspondente it superficie

posterior, onde se situa 0 endotelio, se encontrar quase que totalmente diluido na linha

de base do sinal. Tambem torna-se evidente que a superficie posterior se fragmentou

em muitas interfaces tendo claro 0 alargamento do sinal. A ancilisevisual da cornea

considerada, mostrou claramente a forma~ao' de uma especie de pelicula fina e

translucida na superficie posterior. A ancilisemicroscopica conflrmou a forma~o da



pelicula. Este tipo de degenerayao ao contrario da mostrada nas figuras (5-9) e (5-10)

manifestou-se em todas as medidas, 0 que confirma a aceitayao geral pelos

Oftalmologistas de que 0 endotelio morre primeiro durante a preservayao por longos

periodos. E possivel que a destruiyao do endotelio libera algum tipo de residuo, que por

sua vez forma a pelicula translucida, 0 que e evidente pela anMise visual. Por outro

lado, 0 interferograma parece evidenciar a deteriorayao e fragmentayao em interfaces

da camada endotelial.
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FIGURA 5-12: Interferograma de precisio, de cornea humana com ooze dias de
preserva~io in-vitro.

o resultado acima mostra 0 interferograma de outra c6mea, esta preservada por

onze dias. Conforme podemos constatar a definiyaodo pica correspondente a superficie

que contem 0 endotelio ja e bem baixa. Podemos notar tambem que a relayao sinal

ruido se reduz consideravelmente. Visualmente esta cornea ja apresentava sinais claros

de alta degenerayao com uma opacividade consideravel. Portanto, esse resultado

mostra qualitativamente a eficiencia da interferometria com relayao ao baixo grau de

transparencia do elemento optico analisado. Obviamente essa e uma caracteristica

necessaria, se no futuro a tecnica vier a ser usada para parametrizayao de olhos com

cristalinos opacificados por catarata ou qualquer outro tipo de doenya. E interessante



observar como as caracteristicas da mesma cornea quase nao se modifica com m3.1S

quatro dias de preserva~ao. 0 resultado e mostrado na figura (5-13).
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FIGURA 5-13: Interferograma de precisio, da mesma cornea analisada na figura(5-12)
Este gr8fico entretanto mostra a medida efetuada quatro dias apos ou
seja, com quinze dias de preserva~io.

Nesta situa~ao podemos constatar que 0 pico correspondente a superficie

posterior quase nao aparece. Visualmente a cornea se mostrou completamente

degenerada e opacificada.

A precisao desta sequencia de medidas pode ser calculada considerando 0

numero de pontos, 0 nilmero de passos e a distancia percorrida por passo pelo motor

inchworm. De acordo com os dados do fabricante 0 inchworm desloca 4nm por passos.

Em todas as medidas anteriores 0 computador estava programado para deslocar 250

passos por ponto, num total de 1400 pontos registrados na tela. Isto equivale a uma

precisao de medida de 1J..lm,ou seja, a cada ponto colocado na tela 0 espelho se

deslocou de 1J..lm.Nao sabemos ao certo, qual e 0 erro intrinseco nos 4nm por passo,

entretanto, numa parametriza~ao feita com interferometro e contagem de franjas,

observamos urn erro de 1%, 0 que define urn erro de 10J..lmnuma medida de 1000J..lffi.



Esse e urn erro insignificante, se considerarmos que nenhuma outra tecnica permite

avaliar com tanta precisao a espessura da cornea.

5 -4- Parametrizacio em globo ocular

Os resultados, apresentados nesta sec~ao, tern como objetivo mostrar a

possibilidade do uso da tecnica interferometrica na biometria optica. As medidas sao,

portanto, classificadas por regioes. Assim, temos I,Iledidasde regiao da c6rnea, regiao

do cristalino, regiao do humor vitreo e regiao da retina. Essa divisao e feita, tendo em

conta que a distancia entre os picos correspondentes a cada interface nao comportariam

na tela do computador, com uma boa defini~aodevido a desproporcionalidade entre as

distancias em questao.

As medidas na regiao de cornea apresentaram resultados semelhantes aquelas

feitas com os botoes corneo-esclerais nas cubetas de preserva~ao. A figura (5-14)

mostra uma medida de cornea em globo ocular de coelho.
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FIGURA 5-14: Interferograma de precisio feito na regiio da cornea num globo ocular
de coelho, a cerca de seis horas apos 0 sacrificio.



Neste resultado duas observa~oes relevantes podern ser feitas. A primeira e que

a espessura da cornea e significativamentemaior que as c6rneas rnedidas in-vitro. Isto,

entretanto, parece ser cornpletamente acidental, isto e, observamos que a espessura

central da cornea pode variar entre 0,35 mm e 0,65 mm~sendo obvio, entretanto, que

os extrernos sao cornparativamente raros. A segunda observil~ao e com respeito ao

pequeno pico, proximo ao grande pico correspondente a superficie externa da cornea. E
interessante notar que sua proximidade da superficie esta na rnesrna propor~ao de

proximidade que os picos observados nas corneas in-vitro. Isto nao significa,

entretanto, que as origens devam ser as rnesrnas.Ate a presente data, ainda nio temos

urna explica~ao fisiologica para 0 mesmo, mas acreditamos que ele se deva a algurn

acidente anatomico na regiao do estroma, capaz de produzir uma microreflexao. Se tal

acidente e artificial, natural ou degenerativo sornente urn planejamento coordenado de

rnedidas podeni nos dar a resposta. De qualquer forma foram feitas viuias medidas para

descartarmos a possibilidade de ruidos eletricamente induzidos nos amplificadores.

A rnedida na regiao do cristalino pode ser vista na figura (5-15). Neste grlifico a

escala horizontal superior e normalizada pelo indice de refra~ao do cristalino cujo

nucleo tern n = 1,41.
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FIGURA 5-15: Interferograma de precisio efetuado na regiio de cristalino num globo
ocular de coelho seis a oito horas ap6s 0 sacrificio.



No resultado da figura anterior notamos dois picos muito proximos a direita. ou

seja, na direyao da cornea. 0 pico maior esta relacionado com a interface do nucleo

central do cristalino, onde 0 indice de refrayao e de 1,41. 0 pico menor mais a direita

esta relacionado com a superficie da capsula que envolve 0 nucleo. No extremo

esquerdo, notamos urn pico diluido e sem definiyao e que prov8.velmentese compoe de

duas estruturas como no pico a direita. 0 motivo dessa indefiniyao pode advir da

pequena diferenya de indice de refrayao entre a capsula 1,38 eo nucleo 1,40. Isto por si

so nao deveria ser obstaculo para definir a medida. Entretanto devemos lembrar que a

profundidade da regiao e maior que a da cornea, 0 que diminue a intensidade do sinal

refletido pelas interfaces. Outra explicayao e que 0 cristalino ja estivesse em estado de

degenerayao, tendo em vista que a preservayao do globo ocular em temperatura

ambiente por mais que duas ou tres horas e seriamente questionavel. Tal suspeita e de

certa forma confirmada pela avaliayao da regiao de humor vitreo do mesmo globo

ocular na sequencia das medidas. 0 resultado e mostrado na figura abaixo.
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FIGURA 5-16: Interferograma de precisio mostrando detalhes da estrutura de cristalino
em globo ocular de coelho entre seis e dez horas apos 0 sacrificio.

Este resultado revela picos de interferencia onde nao deveriamos esperar nada.

devido a homogeneidade do humor vitreo. A amplitude do sinal neste experimento se

mostrou mais elevada do que se poderia esperar para microreflexoes nesta



profundidade. Isto sugere algum tipo degenerayiio capaz de gerar interfaces com alta

refletividade. A analise por microscopia optica revelou a formayiio de pequenas fibras e

bolhas, as quais podem ocorrer mesmo in-vivo no processo de envelhecimento.

Experimentos posteriores mostraram que as medidas feitas ate quatro horas apos 0

sacrificio niio revelam nenhum trayo de bolhas ou fibras.

As medidas na regiiio de retina utilizando 0 diodo laser TOLD 9200 foram

ineficientes devido ao comprimento de onda deste laser estar centrado em 670 nm. Esta

frequencia niio e bem refletida pela retina. A soluyiio deste problema foi utilizar 0 diodo

laser LT022PDO cuja emissiioocorre no infra-vermelho proximo.

5 - 5 -Interferometria com laser infra-vermelho

A regiiio de retina e opaca a radiayiio visivel e transparente a radiayao infra-

vermelha, de tal modo que para observar reflexoes proveniente dela foi necessano

mudar 0 comprimento de onda mais para 0 infra-vermelho. A utilizayiio do laser de

diodo LT022PDO permite operar em 780nm, ou seja, 110nm a mais que 0 TOLD9200.

Esta variayiio permitiu detectar a reflexao e consequente interferencia entre os feixes

refletidos. Conforme os resultados que se seguem, niio houve nenhuma alterayiio nas

medidas das interfaces anteriores. A figura 5-17 mostra um interferograma de cOrnea

obtido com 0 laser infra-vermelho. Os resultados apresentados nesta secyao foram

todos obtidos usando 0 amplificador LOCK-IN, segundo descriyao feita no capitulo 4.

Desta vez niio foi feita amplificayao diferencial para se ter ideia da diferenya de

amplitude entre os picos de interferencia. 0 ajuste de otfset foi feito de forma a manter

a linha de base nula para efeito de ajuste de fase no amplificador LOCK-IN. A medida

processada dessa forma permite uma integrayao do sinal de forma mais eficiente. 0

resultado e um pico bem comportado e que exibe uma area bem delimitada pela sua

curvatura. Isso sugere a possibilidade de fazer medidas quantitativas relacionando 0

efeito de degenerayao com a area da curva. Entretanto surge uma desvantagem com 0

uso do LOCK-IN, que e 0 aumento no tempo da medida, ja que 0 LOCK-IN nao pode

operar tao rapido.
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FIGURA 5-17: Interferograma de precisio de carnea em globo ocular de coelho efetuado
entre tres a quatro horas apas 0 sacrificio. Esta medida mostra a rela~io
natural entre as amplitudes dos sinais.
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FIGURA 5-18: Interferograma da mes~a amostra da figura anterior, realizado entre
seis a oito horas apas. Note a diminui~io das amplitudes.



Comparando os grirlicos das figuras (5-17) e (5-18), observamos que ocorre

uma diminui~o na intensidade dos dois picos devido ao efeito de degenera~o natural.

Para se evitar ressecamento, garantiu-se urn fluxo de soluyao preservadora por sobre a

cornea. 0 tempo de durayao desta medida foi de 200 segundos contra os 80 segundos

do primeiro metodo. A figura (5-19) mostra os dois picos da cOrneae 0 primeiro pico

do cristalino. As distancias foram quebradas para que pudessem ser contidas na tela.
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FIGURA 5-19: Interferograma de globo ocular de coelho seis a oito boras ap6s 0 sacrificio
o grafico foi dentilbado para que os tres picos pudessem aparecer. 0 nivel
dos sinais foram mantidos para efeito de compara~io.

E interessante observar que tanto na figura (5-18) quanta na figura (5-19) 0

sinal de fundo decai no sentido de progressao da medida. Isso pode ser explicado pelo

fato da intensidade da luz refletida diminuir na medida' em que se aumenta a

profundidade da regiao explorada e neste caso nao estarmos utilizando 0 sistema

diferencial. Em outras palavras, nao estamos mais diferenciando os sinais dos

fotodetectores 1 e 2. Agora, com a utilizayao do laser infra-vermelho e possiveI

observar a interferencia devido a reflexao da retina, como se pode ver na figura(5-20).
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FIGURA 5-20: Interferograma de precisio da regiio de retina de urn globo ocular de
coelho, feito entre tres a quatro horas apas 0 sacrificio.
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FIGURA 5-21: Interferograma de precisio da regiio de retina do globo ocular de
coelho. Medida efetuada com laser infra-vennelho sem amplificador
LOCK-IN e com sistema diferencial.



A figura 5-21 mostra a mesma amostra analisada na figura anterior, so que

agora utilizando 0 sistema diferencial sem, contudo, usar amplificadorLOCK-IN.

Nota-se que 0 sinal de fundo pode ser assim mantido constante.

5 - 6 - Medidas in-vivo

Foram feitas medidas in-vivo de pulsa~ao da retina. Neste caso, a aquisi~ao e
processada pela leitura dos dados congelados na tela do osciloscopio conforme

descri~ao feita no capitulo 4. A leitura e medida do sinal pode ser feita diretamente no

oscilosc6pio com uma velocidade de varredura que permita medir valores em tomo de

1 Hz. Esse valor corresponde a taxa de batimento cardiaco e que e a mesma taxa de

pulsa~ao de sangue nos vasos e arterias. A figura (5-22) mostra esse resultado

correspondente a medida efetuada no proprio autor deste trabalho.
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FIGURA 5-22: Interferograma mostrando 0 deslocamento de franjas pela varia~io do
comprimento do olbo, em acordo com os batimentos cardiacos.



Tambem a medida de espessura de cornea foi realizada com 0 autor deste

trabalho. Essa medida foi feita com a adaptayao do sistema galvanometrico, onde 0

espelho movel foi adaptado num alto falante. 0 deslocamento do alto falante foi

previamente caracterizado por contagem de franjas em interferometria coerente

conforme explicayao detalhada no capitulo 4. 0 deslocamento foi gerado pela tensao

senoidal aplicada no alto falante por urn gerador de audio. 0 resultado e mostrado na

figura (5-23).
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CAPiTULO 6

CONCLUSAO

A tecnica de interferometria com laser de baixa coerencia oferece amplas

perspectivas como tecnica biometrica ocular de alta resolu~ao. Os resultados

apresentados no capitulo 5 mostram essa eficiencia.As medidas de espessura de cornea

podem ser feitas num tempo relativamente rapido. Esse fato aliado Ii precisao do

metodo, determinam urn grande potencial aplicativo na paquimetria de cornea para

cirurgias nas quais se faz necessano 0 ajuste da profundidade de corte do bisturi. E
interessante salientar que a resolu~ao obtida entre urn pico e outro, delimitando as duas

superficies, e no minimo 10 vezes maior que a resolu~ao dos paquimetros ultra-s6nicos.

Com efeito, a precisao da paquimetria ultra-s6nica dificilmente ultrapassa os 200

microns, enquanto as nossas medidas podem se situar na casa dos 20 microns. Esta

conclusao advem do fato de que avalia~ao por prospeccao ultra-s6nica e limitada pela

frequencia operacional do sistema. As frequencias empregadas situam-se entre 2,5 e 20

Mhz. Como a resolu~ao e diretamente proporcional Ii frequencia, quanto mais alta for a

frequencia mais alta sera a resolu~ao. Entretanto a penetra~ao da onda no tecido e

inversamente proporcional a frequencia de modo que quanto maior a frequencia menor

a intensidade do sinal a ser refletido. A frequencia de 10 Mhz e geralmente escolhida

pelos fabricantes do equipamento, e nesta frequencia a precisao obtida e da ordem de

200 microns. Por outro lado, conforme vimos no capitulo 4, a precisao do metodo

interferometrico depende basicamente do comprimento de coerencia do laser utilizado.

Nos nossos experimentos os emissores eram todos da ordem de 20 microns enquanto a

precisao no deslocamento do espelho era de 4nrn. Vma defini~ao ainda maior

dependera unicamente de se conseguir uma fonte com comprimento de coerencia ainda

menor6
.
1
. Isto seria interessante do ponto de vista de avalia~oes a nivel microsc6pico.

A paquimetria de cornea in-vivo mostra tambem resultados promissores

conforme 0 ultimo resultado apresen~adono capitulo anterior . Embora a rela~ao sinal

ruido tenha diminuido significativamente,pelo fato do tempo de varredura ter sido bem

menor que as medidas in-vitro, acreditamos poder solucionar 0 problema atraves do



ajuste adequado das faixas de filtragem eletronica. Alem da paquimetria, os resultados

obtidos mostram claramente a possibilidade de usar a tecnica para caracterizayao de

corneas para transplante ou para estudos cientificos. Para que isso possa ser

implementado, sera necessario urn estudo comparativo a longo prazo com tecnicas de

microscopia de alta resoluyao ou marcadores bioquimicos. A ideia seria parametrizar a

alterayao no pico correspondente a superficie interna como, por exemplo, 0 pica a

esquerda da figura(5-11), calculando a area em baixo da envoltoria. Vma analise

bioquimica simultanea podera definir a degenerayao pela alterayao da estrutura do pica

interferometrico.

A biometria mais profunda a nivel de retina, humor vitreo e cristalino prometem

diagnoses de precisao, caso a tecnica seja implementada a nivel clinico. Resultados

como os da figura(5-15), mostram que e possivel delinear uma estrutura

interferometrica para 0 cristalino. Tal fato podera ser de grande importancia para a

avaliayao precoce da formayao da catarata. Descolamento de vitreo ou de retina

tambem poderao ser estudados com detalhes nunca antes observados. Devemos

salientar que 0 aspecto relevante para tais possibilidades e de fato a precisao de medida.

Medidas comparativas com a biometria por ultra-som foram efetuadas uma unica vez,

com relayao ao comprimento total do olbo. A anaIise comparativa revelou discrepancias

da ordem de Imm. Porem, as medidas nao puderam ser consideradas confiaveis, pois a

consequente perda de liquidos das amostras pode ter causado essas discrepancias. Alem

disso, nao podemos considerar termos de comparayao entre as duas medidas, pois

teoricamente a tecnica interferometrica e pelo menos dez vezes mais precisa. A Unica

maneira correta de avaliar praticamente essa precisao seria calcular 0 erro de difrayao

de uma lente intra-ocular, provocado pelo erro da biometria ultra-sonica de urn olho

cataratoso e verificar se esse erro se anularia caso os parametros da lente implantada

fossem calculados pela biometria interferometrica.

Acreditamos que os problemas de detecyao foram quase que totalmente sanados

durante os testes realizados neste trabalho. 0 tempo de avaliayao por volta de 80 a 300

segundos, ja e bastante razoavel, se compararmos com as anaIise convencionais feitas

por ultra-som, situadas nessa mesma ordem de grandeza. Medidas de alta profundidade

in-vivo ainda apresentam alguma dificuldade pelo fato de ser muito dificil focalizar 0

feixe de laser no olbo do paciente, mantendo-o e confortavel pelo tempo em que se



processa a medida. Finalmente podemos dizer que a medida de pulsayao da retina se for

devidamente quantizada podera fornecer dados referentes ao fluxo de sangue na

coroide, dado este ainda nao disponivel por nenhuma tecnica conhecida.

SUGESTOES PARA FUTUROS TRABALHOS

No ponto em que se encontra a tecnica de interferometria de baixa coerencia,

acreditamos que 0 problema crucial do sistema se situa na mecanica de alinhamento do

feixe proveniente do interferometro com 0 olho do paciente. Esta abordagem permitira

que a tecnica possa vir a ser utilizada com eficiencia in-vivo. Duas soluyoes sao

tecnicamente viaveis para a situayao. A primeira e construir urn novo sistema de

compensayao para 0 caminho optico. Neste novo sistema, 0 delay para a variayao do

caminho optico e obtido por urn prisma espelhado que gira sobre seu centro conforme

mostra a figura (6-1). A rotayao do prisma, no centro da figura, altera 0 caminho optico

devido a variayao dos angulos de incidencia e de reflexao do feixe de laser colorido de

vermelho. A grande vantagem desta montagem e que ela permite adaptar todo 0

sistema sobre uma base de lampada de fenda, tal como mostra a figura(6-2). A base da

lampada de fenda possui urn suporte giratorio 0 qual podera alinhar 0 feixe de laser ate

que este esteja normal a cornea. 0 paciente por sua vez pode manter a cabeya fixa com

o queixo apoiado no suporte frontal.

A segunda opyao e injetar 0 feixe de laser no olho do paciente atraves de urna

fibra optica. Neste caso a fibra funciona como urn condutor de luz cuja ponta

devidamente trabalhada e acoplada diretamente no olho. Os biometros ultra-sonicos

funcionam com acoplamento direto, de modo que ja existe uma tecnologia adequada

para esse tipo de procedimento. Esta parece ser a opyao mais conveniente devido

obviamente ao menor numero de componentes mecanicos. Para futuros trabalhos, ja

temos urn projeto de construyao deste sistema.

Com a construyao de urn sistema de faci! mobilidade e alinhamento duas linhas

de pesquisas in-vivo podem ser implementadas. Vma e a biometria tipo A, cuja

preocupayao e unicamente medir a profundidade do olho. Experimentos devem ser



conduzidos, visando a utilizayao pnitica em casos de opacividade parcial. Vma outra

linha de trabalho dentro desse sistema envolve a tomografia de retina e cornea. 0

processo para isso e semelhante ao nosso metodo,. sendo que a imica diferenya e que a

retina ou a cornea deve ser submetida a urn processo de varredura com 0 feixe de laser.

Neste processo, a cada ponto da varredura e feita uma nova riledida de distancia em

relayao a cornea. Os dados sao processados num computador e urn codigo de cores e

implementado esquematicamente em acordo com os resultados.
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FIGURA 6-1: Desenho planificado do interferometro que podera ser adaptado numa base
movel de lampada de fenda, conforme diagrama da figura (6-2).



FIGURA 6-2: Possivel sistema de biometria por interferometria de baixa coerencia,
adaptado no suporte movel de uma base de lampada de fenda. 0 suporte
curvo gira sobre seu eao em sua base, e ainda e capaz de se deslocar nas
duas dimensoes do pano da base.



APENDICE 1

CARACTERiSTICAS DOS LASERS UTILIZADOS

Potencia maxima de saida 5 mW.

Tens3.o reversa LD 2 V.

Tens3.o reversa PD 30 V.

Temperatura operacional -lOa 50°C.

Temperatura de armazenagem -40 a 85°C.

Corrente de Threshold para 4 mW tipica = 50 mA.

maxima = 60 mA.

Corrente de operay3.o para 4 mW tipica = 60 mA.

maxima = 70 mA.

Tens3.o de operay3.o para 4 mW tipica = 2,3 V.

maxima = 2,5 V.

Comprimento de onda da emiss3.o laser para 4 mW minima = 667 nm.

tipica = 672 nm.

maxima = 677 nm.

Todos os dados aClma, S3.0 vaIidos para modo CW de operay3.o, em

temperatura ambiente de 25°C. Podem ser encontrados no manual da TOSIllBA,

entitulado: Laser Diode with visible 670 nm wavelength, Product Guide.

o caIculo do comprimento de coerencia pode ser feito atraves da express3.o

(2.45), utilizando a curva caracteristica da figura Al fornecida pelo fabricante.
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FIGURA- Al- Curva caracteristica da emissio espectral do laser de diodo TOLD 9211.
o comprimento de coerencia pode ser calculado tomando-se 0 A. medio
da emissio e a largura total da banda ou dos modos de emissio Ai... Um
valor preciso dificilmente poderia ser feita desta forma.



Potencia mlixima de saida .3 mW.

Tensao reversa LD 2 V.

Tensao reversa PD 30 V.

Temperatura operacional -10 a.50 °c.
Temperatura de armazenagem -40 a. 850C.

Corrente de Threshold para 4 mW· tipica = 64,8 mA.

mlixima = 67,9 mA.

Corrente de opera~ao para 4 mW tipica = 60 mA.

mlixima = 70 mA.

Tensao de opera~ao para 4 mW tipica = 2,0 V.

mlixima = 2,5 V.

Comprimento de onda da emissao laser para 4 mW minima = 665 nm.

tipica = 668 nm.

mlixima = 675 nm.

Todos os dados aClma, sao vaIidos para modo CW de opera~ao, em

temperatura ambiente de 25 0c. Podem ser encontrados no manual da TOSHIBA,

entitulado: Laser Diode with visible 670 nm wavelength, Product Guide.

o caIculo do comprimento de coerencia pode ser feito atraves da expressao

(2.45), utilizando a curva caraeteristica da figura A2 fomecida pelo fabricante.



FIGURA- A2- Curva caracteristica da emissio espectral do laser de diodo TOLD 9200.
o comprimento de coerencia pode ser calculado tomando-se 0 A. medio
e a largura total dos modos de emissio liA. Pode-se observar, atraves de
compara~oes entre as figuras (5-1), (5-2) e (AI), que conforme 0 previsto
pela equa~io 2.45 a medida que a largura da banda de emissio aurnenta,
ou ainda, a medida que a quantidade de modos de emissio aumenta,
segue-se urna subsequente diminui~io do comprimento de coerencia.



Potencia maxima de saida 5 mW.

Tensao reversa LD : 2 V.

Tensao reversa PO 30 V.

Temperatura operacional -lOa 60°C.

Temperatura de armazenagem -40 a 85°C.

Corrente de Threshold para 3 mW tipica = 50 mA.

maxima = 80 mA.

Corrente de operayao para 3 mW tipica = 65 mA.

maxima = 100 mA.

Tensao de operayao para 3 mW tipica = 1,75 V.

maxima = 2,2 V.

Comprimento de onda da emissao laser para 4 mW minima = 770 nm.

tipica = 780 nm.

maxima = 790 nm.

Todos os dados acuna, sac vlilidos para modo CW de operayao, em

temperatura ambiente de 25°C. Podem ser encontrados no manual da SHARP,

entitulado: Laser Diode with visible 780 nm wavelength, Product Guide.

D clilculo do comprimento de coerencia pode ser feito atraves da expressao

(2.45), utilizando a curva caracteristica da figura A3 fomecida pelo fabricante.
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FIGURA- A3- Curva caracterfstica d~ emissio espectral do laser de diodo LT026MDO.
o comprimento de coerencia pode ser calculado tomando-se 0 A. medio
e a largura total dos modos de emissio I!J...Este laser opera na regiio
de infravermelho proximo. Isto e interessante do ponto de vista de se
obter maior intensidade de luz refletida pela retina.



Potencia maxima de saida 5 mW.

Tensao reversa LD 2 V.

Tensao reversa PO 30 V.

Temperatura operacional -10 Ii 60°C.

Temperatura de armazenagem -40 Ii 85°C.

Corrente de Threshold para 3 mW tipica = 50 mA.

maxima = 80 mA.

Corrente de operayao para 3 mW tipica = 65 mA.

maxima = 100 mA.

Tensao de operayao para 3 mW tipica = 1,75 V.

maxima = 2,2 V.

Comprimento de onda da emissao laser para 4 mW minima = 770 nm.

tipica = 780 nm.

maxima = 795 nm.

Todos os dados acuna, sao vaIidos para modo CW de operayao, em

temperatura ambiente de 25°C. Podem ser encontrados no manual da SHARP,

entitulado: Laser Diode with visible 780 nrn wavelength, Product Guide.

o caIculo do comprimento de coerencia pode ser feito atraves da expressao

(2.45), utilizando a curva caracteristica da figura A4 fomecida pelo fabricante.
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FIGURA- A4- Curva caracteristica da emissao espectral do laser de diodo LT022PDO.
o comprimento de coerencia pode ser calculado tomando-se 0 A medio
e a largura total dos modos de emissao M. Est~ laser opera na regiao
de infravermelho proximo. Isto e interessante do ponto de vista de se
obter maior intensidade de luz refletida pela retina.



APENDICE2

MEDIDA DE ALTA PRECISAO DA REGIAO DE EPITELIO.

A tecnica interferometrica para medida de distancia pode ser tao mais precisa

quanta menor for 0 comprimento de coerencia da fonte de luz utilizada no

interferometro. Em outras palavras, poderiamos dizer que a largura dos picos

caracteristicos das interfaces equivale ao comprimento de coerencia da fonte. E logico

presumir, portanto, que interfaces separadas por urna distancia menor que 0

comprimento de coerencia da fonte nao podem ser identificadas. Por outro lado se

dispormos de fontes de luz altamente incoerente, potentes e colimadas, poderemos

medir estruturas muito proximas do Divelcelular. 0 limite de defini~ao dependeni,

unicamente, do comprimento de coerencia.

Uma comprova~ao evidente de tal conclusao foi obtida em urn experimento,

nao programado, com urn laser danificado. Os lasers de diodo da TOSHIBA do tipo

TOLD 9211 sao extremamente sensiveis a danos em sua estrutura. Estatisticamente,

alguns danos produziram urna anomalia cujo efeito se manifestou como urna sensivel

diminui~ao no comprimento de coerencia. Apesar disso, a emissao laser ainda se

manteve estavel por mais de 36 horas de opera~ao, embora, a potencia optica tenha

caido para cerca de 50% do valor normal. Utilizando urn destes lasers avariados,

efetuamos algumas medidas comparativas a Divelde cOrnea. A figura (5-5) mostra a

medida de comprimento de coerencia de urn destes lasers. Conforme pode-se observar,

seu comprimento de coerencia e significativamente menor que os demais mostrados

nas figuras (5-1), (5-2), (5-3) e (5-4). As figuras A5 e A6 mostram 0 mesmo

interferograma, da regiao do epitelio, de uma cornea em globo ocular de coelho. Com

exce~ao do laser de diodo, todas as condi~oes foram mantidas e as medidas foram

refeitas vanas vezes para nos certificarmos de sua validade. 0 intervalo entre uma

medida e outra foi em torno de cinco a sete minutos.
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FIGURA -A5- Interferograma da superficie enema da cornea, processado com uso de
urn diodo laser do tipo TOLD 9200 normal.
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FIGURA -A6- Interferograma da superficie enerna da cornea, processado com uso de
urn diodo laser dotipo TOLD 9211 avariado. Em condi~oes normais esse
laser seria muito mais coerente que 0 TOLD 9200. Entretanto sua anoma-
lia produziu, como efeito, uma diminui~io drastica no seu comprimento de
coerencia. 0 resultado final, foi a observa~o de uma estrutura que nio
era observada antes. Hi grande possibilidade de ser a interface entre 0

epiteIio e a cornea propriamente dita.
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