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1. RESUMO 

A Holografia Digital (HD) é uma ótima ferramenta para determinação de 

propriedades mecânicas de materiais, visto que se constitui de uma técnica 

óptica acessível, eficiente e que não danifica o material a ser estudado.  

O método de aproximação de Fresnel, também denominado 

Transformada de Fresnel, permite que as imagens sejam reconstruídas 

diretamente de uma transformada de Fourier, por simulação da difração da 

onda completa armazenada. Nesse trabalho foi obtida uma discretização da 

aproximação de Fresnel a partir da integral de difração de Huygens-Fresnel 

para obtenção de um programa computacional para reconstrução da imagem 

do objeto de estudo, a partir de um holograma. 

2. INTRODUÇÂO 

A Holografia Digital, assim como o speckle e a fotoelasticidade, faz parte 

de um grupo de técnicas ópticas que podem ser utilizadas para fazer análise 

não destrutiva de materiais, permitindo a verificação de determinados 

comportamentos e características dos materiais sem precisar danificá-los. A 

principal vantagem da Holografia Digital é a sua capacidade de produzir 

imagens de alta qualidade com rapidez e eficiência, por utilizar não apenas 

intensidades, mas também fases das ondas luminosas.  

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo construir um programa computacional 

para efetuar a reconstrução holográfica a partir do algoritmo que utiliza uma 

discretização da aproximação de Fresnel para a integral de difração de 

Huygens-Fresnel. 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado nesse trabalho fundamenta-se na aproximação de 

Fresnel para a integral de Huygens-Fresnel, por isso será denominado método 

de Fresnel. Como o objetivo é reconstruir a imagem digital de um objeto por 

holografia, a difração será o resultado de uma onda de referência,     
   

     , que 



incidirá no padrão de interferência (holograma), representado pela sua 

intensidade          .  

O produto final desse método será uma expressão discreta que será a 

base do algoritmo da reconstrução holográfica digital. Com as considerações 

do parágrafo anterior, a expressão inicial de Huygens-Fresnel fica, 

            
 

  
                      

            

  
                                                      

5. DESENVOLVIMENTO 

Ao longo do semestre foram realizados os estudos teóricos, tanto em óptica 

quanto em física matemática, necessários para a compreensão e dedução do 

método para produção do programa computacional de reconstrução holográfica 

digital; mais especificamente: 

 Séries e transformadas de Fourier; 

 Definições e conceitos fundamentais de interferência e holografia; 

 Teoria de Huygens e Fresnel da propagação de ondas; 

 Difração de Huygens-Fresnel; 

 Dedução da transformada de Fresnel bidimensional; 

 Discretização da transformada de Fresnel. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A pesquisa atualmente concluiu a elaboração do algoritmo da 

reconstrução holográfica digital que servirá como base para a elaboração do 

programa computacional. E agora está em fase de desenvolvimento do 

programa por meio do software MatLab. 

Utilizando métodos como análise geométrica da reconstrução 

holográfica, aproximações e definições, chegamos a forma de representação 

da intensidade e fase do campo reconstruído, respectivamente, da seguinte 

forma, 

        
  

   
 

 
     

                                                               

            
        

        
                                                                          



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os estudos teóricos realizados foi possível construir um algoritmo 

que será utilizado como base para a criação de um programa computacional 

para reconstrução holográfica bidimensional. 

O atual foco da pesquisa é passar o algoritmo criado para o software de 

programação MatLab e testar o programa com alguns dos hologramas 

disponibilizados pelo Grupo de Óptica e Aplicações (GOA) da Fatec Itaquera. 
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