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RESUMO
Neste trabalho foram estudados aspectos teóricos e experimentais do fenômeno do
espalhamento de uma onda eletromagnética. A solução deste problema foi mostrada resolvendo
as equações de Maxwell variáveis no tempo. Mostramos que o campo espalhado depende dos
harmônicos esféricos vetoriais. Para os dois cilindros as simulações computacionais usando o
método da matriz-T, realizadas em MATLAB™. O setup experimental foi composto pela fonte
emissora de luz vermelha de He-Ne, com λ=632,8 nm não polarizada e potência óptica de saída
de 1 mW, a onda eletromagnética foi incidida sobre fios de nylon usados como objetos
espalhadores, um goniômetro automatizado controlava a posição angular do fotosensor
OPT301. Este último usado para medir a irradiância no plano de espalhamento desde -90° até
90° com uma precisão de 1’. O sinal de saída do sensor foi processado pela etapa de
condicionamento analógico, na qual se utilizou o amplificador logarítmico log100, finalmente
os dados foram convertidos em dados digitais pelo conversor analógico/digital modelo NI
USB6009 de 14 bits, este último controlado por uma rotina escrita em LabVIEW™ num
computador. Os dados foram processados off-line com o aplicativo Origin™ v8. Os resultados
experimentais mostraram as medidas da irradiância espalhada da luz laser pelos dois cilindros
citados anteriormente, e incidindo perpendicularmente ao plano de espalhamento, em função
do ângulo de espalhamento. As observações mostraram que ambos cilindros espalharam a luz
laser com maior intensidade para pequenos ângulos (< 10 °), permanecendo quase que
inalterado para grandes ângulos (> 16 °). Sendo que o cilindro de raio de 100 µm espalhou com
maior intensidade. Estes resultados estão de acordo com a teoria de Mie que diz que objetos
com parâmetro de tamanho maiores espalham as ondas eletromagnéticas para menores ângulos.
Os resultados servem como bases para futuros estudos para a caracterização de materiais a partir
de medidas óticas.
Palavras Chaves: Espalhamento da luz por cilindro, Automatização, Equações de Maxwell,
Sensor OPT301, Goniômetro.
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ABSTRACT
In this work, theoretical and experimental aspects of the phenomenon of the scattering
of an electromagnetic wave were studied. The solution of this problem was shown solving the
Maxwell equations variables in time. We show that the scattered field depends on vector
spherical harmonics. For the two cylinders the computational simulations using the T-matrix
method, performed in MATLAB ™. The experimental setup consisted of the He-Ne red light
emitting source, with non-polarized λ = 632.8 nm and optical output power of 1 mW, the
electromagnetic wave was focused on nylon wires used as scattering objects, a goniometer
controlled the angular position of the OPT301 photosensor. The latter used to measure the
irradiance in the spreading plane from -90 ° to 90 ° with an accuracy of 1 '. The output signal
of the sensor was processed by the analog conditioning stage, in which the log100 logarithmic
amplifier was used, finally the data was converted into digital data by the analogue / digital
converter model NI USB6009 14 bits, the latter controlled by a written routine on a computer.
Data was processed offline with the Origin ™ v8 application. The experimental results showed
the measurements of the scattered irradiance of the laser light by the two cylinders mentioned
above, and perpendicular to the spreading plane, as a function of the scattering angle.
Observations showed that both cylinders spread the laser light with greater intensity for small
angles (<10 °), remaining almost unchanged at large angles (> 16 °). Since the cylinder of radius
of 100 μm spread with greater intensity. These results are in accordance with Mie's theory that
objects with larger size parameters spread the electromagnetic waves to smaller angles. The
results serve as the basis for future studies for the characterization of materials from optical
measurements.

Keywords: Light scattering by cylinder, Automation, Maxwell equations, OPT301 sensor,
Goniometer.
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1. INTRODUÇÃO
Há mais de um século, o fenômeno de espalhamento eletromagnético é objeto de
estudo com intensas pesquisas. Embora esse campo da ciência tenha uma trajetória consolidada,
existem ainda muitos estudos desse tema em diversas áreas do saber, tais como: ciências dos
materiais [1], em estudos na astrofísica [2], na química [3], na microbiologia [4], na engenharia
biomédica e na medicina [5] dentre outras muitas mais. As aplicações do estudo de
espalhamento eletromagnético podem ser verificadas na detecção e tratamento de câncer, na
identificação e reconstrução de geometria de objetos, entre outros.
Além de ser uma fonte de ruído, o espalhamento diminui o rendimento e tem sido uma
fonte de dificuldades para muitos sistemas óticos. Por outro lado, sua medição tem se provado
um método bastante sensível, fornecendo dimensões e informações de componentes usados nas
mais diversas aplicações. A medida do espalhamento também tem sido um bom indicador da
qualidade de superfícies e pode ser usado para caracterizar suas rugosidades e defeitos bem
como características de outros objetos. Convém salientar, todavia que uma descrição física
exata só é possível para algumas geometrias (esferas, cilindros infinitos, elipsoides).
As origens dos estudos relativos ao espalhamento eletromagnético de ondas planas
monocromáticas por um cilindro circular homogêneo e infinito foi solucionado pela primeira
vez por Lord Rayleigh em 1881 [6].
O experimento aqui apresentado consiste basicamente em incidir uma luz em um
objeto de geometria cilíndrica e estando esses dois (fonte de luz e objetos) estáticos, faz-se girar
em torno do objeto um sensor ótico coletando a luz espalhada por este objeto para cada ângulo.
Como fonte de luz, estamos utilizando laser vermelho e como amostra são utilizados fios
cilíndricos de diversos raios. Toda a tomada de medidas assim como a automatização do motor
de passo é efetuada utilizando o USB6009 da National Instruments, que por ser de fácil
configuração, facilitou bastante à tomada de medidas.
O texto está organizado da seguinte forma: No capítulo 2, encontram-se as noções
básicas da teoria eletromagnética e neste âmbito tem-se dois subitens denominados
respectivamente equações de ondas e polarização da luz. No capítulo 3, encontra-se a
apresentação do problema do espalhamento da luz por objetos cilíndricos. No capítulo 4, serão
descritos de maneira pormenorizada todo o equipamento experimental, bem como o software
construído em LabVIEW e a metodologia aplicada para a aquisição e tratamento dos dados. No
capítulo 5, apresenta os resultados, os quais são criteriosamente discutidos e validados. E,
finalmente, no capítulo 6, encontram-se as conclusões acerca desse trabalho e suas perspectivas.
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2. FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA.
Para uma completa exposição do problema de espalhamento eletromagnético, são
mandatórias informações das equações diferenciais que dirigem o comportamento dos campos
no domínio, das condições de interface que modelam o desempenho dos campos nas interfaces
e das condições de contorno. Para tanto utilizaremos o conceito de espalhamento
eletromagnético, a partir das equações de Maxwell que, entre outros, representam expressões
matemáticas de Ampère, Gauss e Faraday [7].
James Clerk Maxwell unificou e complementou o conhecimento existente sobre os
fenômenos elétricos, magnéticos e ópticos, por meio de um sistema de equações diferenciais
denominadas equações de Maxwell. Essa teoria foi denominada de eletromagnetismo clássico,
prevendo importantíssimos fenômenos, tais como as ondas eletromagnéticas. Para descrever os
fenômenos eletromagnéticos são usados dois vetores elétricos E e D, o campo elétrico e vetor
deslocamento elétrico, respectivamente. Também são utilizados dois vetores magnéticos B e
H, vetor indução magnética e vetor intensidade magnética, respectivamente. Os vetores E e D
podem ser relacionados pela resposta do meio material, representado pela polarização P. Da
mesma maneira, existe uma relação entre os dois vetores magnéticos e a magnetização M.
Uma das equações de Maxwell é dada pela generalização da Lei de Ampère, sendo
que a Lei de Ampère tem sua validade limitada à magnetostática. Sabendo-se que a Lei circuital
de Ampère expressa um campo magnético gerado por uma distribuição de corrente J, temos
para o vácuo:
⃗ ×𝐵
⃗ = 𝜇0 𝑗
∇

(2.01)

sendo esta equação provinda da equação integral
1

⃗ ∙ ⃗⃗⃗
𝑑𝑙 = ∮𝑠 𝐽 ∙ 𝑛̂𝑑𝑎
∮ 𝐵

𝜇0 𝜕𝑆

(2.02)

onde 𝐵 = 𝜇0 𝐻 e 𝜕𝑆 é a fronteira da superfície S.
Caso exista um campo elétrico que varie com o tempo, logo, (2.02) apresenta
inconsistência física [8].
Matematicamente pode ser verificado que ao considerar o divergente da Lei de
Ampère
⃗∇ ∙ (∇
⃗ ×𝐵
⃗ ) = 𝜇0 ⃗∇ ∙ 𝐽

(2.03)

Utilizando uma identidade matemática, é fácil verificar que o divergente de um
rotacional é nulo. Com isso:
⃗ ∙ (∇
⃗ ×𝐵
⃗ ) = 0,
∇
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(2.04)

ou seja,
⃗ ∙ 𝐽 = 0.
∇

(2.05)

No entanto, a equação da conservação da carga
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ ⃗∇ ∙ 𝐽 = 0,

(2.06)

onde ρ é a densidade volumétrica de um excesso de cargas. Dessa forma a equação da
continuidade é compatível com a Lei de Ampère sempre que a densidade de carga ρ não variar
com o tempo, sendo este um caso correspondente à magnetostática. Caso haja fontes ou
sorvedouros de cargas, a Lei de Ampère necessita de correção, pois fica incompatível com a
equação da continuidade, que expressa à conservação da carga elétrica que é um fato físico.
Uma forma de corrigir a lei de Ampère é acrescentando um termo que representa uma corrente
de deslocamento, ficando:
⃗∇ × 𝐵
⃗ = 𝜇0 (𝐽 + ⃗⃗⃗
𝐽𝐷 )

(2.07)

Ampliando a equação para um domínio macroscópico, usando novamente a equação
da continuidade e a lei de Gauss, tem-se que
⃗ ∙𝐷
⃗ =𝜌
∇
então,
𝜕
𝜕𝑡

⃗ ∙𝐷
⃗ )+∇
⃗ ∙ 𝐽 = 0,
(∇
⃗ ∙ [𝐽 +
∇

logo, temos que, 𝐽𝐷 =

𝜕𝐷
𝜕𝑡

𝜕
𝜕𝑡

⃗ ]=0
𝐷

(2.08)

, onde 𝐷 = 𝜀0 𝐸 (para o vácuo) é o vetor deslocamento.

Escrevendo novamente a lei de Ampère, tem-se que
⃗∇ × 𝐻
⃗ =𝐽+

𝜕
𝜕𝑡

𝐷

(2.09)

Sendo (2.09) uma das equações de Maxwell, com cada uma dessas equações
representando determinadas generalizações de certas observações experimentais. O conjunto
das equações de Maxwell é mostrado a seguir na forma de um sistema de equações diferenciais
acopladas, dadas por:
⃗

⃗ ×𝐻
⃗ = 𝑗 + 𝜕𝐵
∇
𝜕𝑡

⃗

(2.10)

⃗∇ × 𝐸⃗ = − 𝜕𝐵

(2.11)

⃗ ∙𝐷
⃗ =𝜌
∇

(2.12)

𝜕𝑡
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⃗ ∙𝐵
⃗ =0
∇

(2.13)

A equação (2.10) é a chamada Lei de Ampère-Maxwell, (2.11) é a Lei de indução de
Faraday, (2.12) expressa a Lei de Gauss e (2.13) representa a não observância de monopólos
magnéticos. É verificada a aplicabilidade dessas equações para todas as situações
macroscópicas, e onde os campos eletromagnéticos são gerados por densidade de carga – fontes
e densidade de corrente, ρ e 𝐽.

2.1

Equação de onda
As ondas eletromagnéticas correspondem a soluções que descrevem as variações dos

campos eletromagnéticos no tempo e no espaço. É possível fazer essa descrição encontrando
soluções para as equações de Maxwell considerando o caso particular dos fenômenos
eletromagnéticos no vácuo e na ausência de cargas e correntes elétricas.
É possível descrever a propagação das ondas eletromagnéticas em um meio linear,
aplicando um rotacional em (2.1.10), ficando:
⃗

⃗ × (∇
⃗ ×𝐻
⃗)=∇
⃗ ×𝑗+∇
⃗ 𝜕𝐵.
∇

(2.14)

𝜕𝑡

Tomando 𝐷 = 𝜀𝐸 e 𝐽 = 𝑔𝐸 , considerando g, ε e μ constantes, obtêm-se
⃗

⃗

⃗ × (∇
⃗ ×𝐻
⃗ ) = g∇
⃗⃗⃗⃗ × 𝐸⃗ + 𝜀 𝜕(∇×𝐸 )
∇
𝜕𝑡

(2.15)

Fazendo uso de (2.1.11) para substituir o termo ⃗∇ × 𝐸⃗ e sendo 𝐵 = 𝜇𝐻, então
⃗

2𝐻
⃗

𝜕𝑡

𝜕𝑡 2

⃗ ×∇
⃗ ×𝐻
⃗ = −𝑔𝜇 𝜕𝐻 − 𝜀𝜇 𝜕
∇

(2.16)

usando a identidade,
⃗ ×∇
⃗ ×X
⃗ =∇
⃗∇
⃗ − ∇2 𝑋
∇

(2.17)

então, (2.16) pode ser escrita na forma
⃗⃗

2H
⃗⃗

∂t

∂t2

⃗∇
⃗ ∙ ⃗H
⃗ −∇
⃗ 2 ⃗H
⃗ = −gμ ∂H − εμ ∂
∇

(2.18)

sabendo-se que,
⃗ ∙𝐻
⃗ =
∇

1
⃗ ∙B
⃗ =0
∇
𝜇

Temos que, o primeiro termo do lado esquerdo de (2.18) se anula. Com isso a Equação
2.18 passa a caracterizar a equação de uma onda dada por [9]
⃗ 2 ⃗H
⃗ − εμ ∂
∇

2H
⃗⃗

∂t2

− gμ
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⃗⃗
∂H
∂t

=0

(2.19)

Utilizando o mesmo procedimento para (2.11), o vetor campo elétrico também satisfaz
a equação de onda, temos:
⃗

⃗ ×∇
⃗ × 𝐸⃗ = −∇
⃗ × 𝜕𝐵
∇

(2.20)

𝜕𝑡

Fazendo uso de (2.17) para substituir o campo e encontrar a equação
⃗

2𝐸
⃗

𝜕𝑡

𝜕𝑡 2

⃗∇ × ⃗∇ × 𝐸⃗ = −𝑔𝜇 𝜕𝐸 − 𝜀𝜇 𝜕

(2.21)

e novamente usando a identidade (2.17) e limitando a aplicação para um meio livre de excesso
⃗ = 0 . Portanto, (2.21) pode ser escrita na forma
de cargas, onde ⃗∇ ∙ 𝐷
2 ⃗E

⃗ 2E
⃗ − εμ ∂
∇

∂t2

− gμ

⃗
∂E
∂t

=0

(2.22)

As equações de onda deduzidas (2.19) e (2.22) regem o campo eletromagnético com
validade para um meio linear e homogêneo, onde a densidade de excesso de cargas é nula.
Um tipo de onda útil na prática é uma onda monocromática cuja expressão geral é:
𝐸⃗ (𝑟, 𝑡) = 𝐸⃗ (𝑟)𝑒 −𝑖𝜔𝑡

(2.23)

Sendo que a parte real representa o campo elétrico-físico, onde o termo 𝐸(𝑟) em geral
é um complexo. Por isso, o campo elétrico real é proporcional a cos(𝜔𝑡 + 𝜑), onde φ é a fase
de 𝐸⃗ (𝑟).
Substituindo (2.23) em (2.22), encontra-se
⃗ 2 ⃗E + ω2 εμE
⃗ + iωgμE
⃗)=0
𝑒 −𝑖𝜔𝑡 = (∇

(2.24)

e supondo que 𝐸(𝑟) varie em uma única direção e considerando que o meio de propagação é
o vácuo onde 𝑔 = 0 , 𝜇 = 𝜇0 e 𝜀 = 𝜀0 . Portanto, considerando campos cuja variação é apenas
no eixo z, fica
𝑑𝐸⃗ (𝑧)
𝑑𝑧

2

𝜔
+ ( ) 𝐸⃗ (𝑧)=0
𝑐

(2.25)

É conhecida como equação de Helmholtz para o campo elétrico, e não é fácil de resolver-la
diretamente, sendo

1
𝑐2

= 𝜀0 𝜇0 , aqui a grandeza c tem dimensão de velocidade e 𝐸(𝑧) pode

assumir a forma,
𝐸⃗ (𝑧) = 𝐸⃗0 𝑒 ±𝑖𝑘𝑧

(2.26)

considerando o vetor 𝐸⃗0 constante e com
𝑘=

𝜔
𝑐

(2.27)

Substituindo (2.26) em (2.23), obtém-se
𝐸⃗ (𝑧, 𝑡) = 𝐸⃗0 𝑒 ±𝑖𝑘𝑧 ∙ 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 = 𝐸⃗0 𝑒 −𝑖(𝜔𝑡∓𝑘𝑧)
usando a parte real de (2.28) fica na forma
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(2.28)

𝜔
1
𝐸⃗ (𝑟, 𝑡) = 𝐸⃗0 cos(𝜔𝑡 ∓ 𝑘𝑧) = 𝐸⃗0 cos (𝜔𝑡 ∓ 𝑧) = 𝐸⃗0 cos 𝜔 (𝑡 ∓ 𝑧)
𝑐

𝑐

(2.29)

que representa uma onda senoidal propagando-se na direção de ± z com velocidade c.
Conforme as equações de Maxwell e sendo a luz uma radiação eletromagnética, onde
𝑐=

1
√𝜀0 𝜇0

= 2,997 × 108 𝑚/𝑠 , que corresponde à velocidade da luz no vácuo.

Para um dielétrico não magnético, não condutor, com 𝑔 = 0 , 𝜇 = 𝜇0 mas 𝜀 = 𝐾𝜀0
mas com. Dessa forma (2.27) passa a ser escrita na forma
𝑘 = √𝐾

𝜔
𝑐

(2.30)

pois, (2.27) é verificada para o vácuo com n=1, onde n é denominado índice de refração do
meio dielétrico, definido por 𝑛 = √𝐾 .
A descrição da propagação das ondas eletromagnéticas dependeu da introdução por
Maxwell da corrente de deslocamento, pois ficou notado que o segundo termo de (2.22) provém
da corrente de deslocamento

𝜕𝐷
𝜕𝑡

que é expressa em (2.10) e o terceiro termo de (2.23) provém

da corrente de transporte J, de (2.10).

2.2

Polarização da luz
Como já foi afirmado a luz é uma onda eletromagnética, o que significa que é composta

por campos elétricos e magnéticos oscilantes. As ondas eletromagnéticas são transversais, isso
significa que o vetor campo elétrico, o vetor campo magnético e o vetor direção de propagação
são mutuamente perpendiculares. Logo se a direção do campo elétrico e a direção de
propagação forem especificadas, a direção do campo magnético será determinada.
O campo elétrico sempre está contido num plano que é perpendicular à direção de
propagação da onda e pode ser representado como a soma de suas componentes nas direções x
e y, conforme esquematizado na Figura 1 para uma posição z fixa. Essas componentes variam
no tempo com a mesma frequência e a defasagem entre elas é que ocasiona os diferentes tipos
de polarização apresentados por um feixe de luz: linear, circular e elíptica [10].
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Figura 1 - Representação do vetor de Campo Elétrico e de suas componentes ortogonais para uma onda
que propaga para fora da página.

Tomando a equação 2.29
𝐸⃗ (𝑧, 𝑡) = 𝐸⃗0 cos(𝜔𝑡 ∓ 𝑘𝑧)
𝐸𝑥 = 𝐸0𝑥 cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)

(2.31)

𝐸𝑦 = 𝐸0𝑦 cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜑)

(2.32)

Usando a relação trigonométrica cos(𝑎 + 𝑏) = cos(𝑎) cos(𝑏) − sin(𝑎) sin(𝑏) e
usando na equação (2.32) temos
𝐸𝑦
𝐸0𝑦

= cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) cos(𝜑) − sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) sin(𝜑)

(2.33)

Reorganizando a expressão (2.31)
𝐸𝑥
𝐸0𝑥

(2.34)

= cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)

substituindo a Eq (2.34) na Eq. (2.33)
𝐸𝑦
𝐸0𝑦

−

𝐸𝑥
𝐸0𝑥

cos(𝜑) = − sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) sin(𝜑)

(2.35)

Usando mais uma identidade sin2 𝛼 = 1 − cos 2 𝛼
sin2 (𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) = 1 − cos 2 (𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)
1⁄
2

sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) = [1 − cos 2 (𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)]
Substituindo a Eq.(2.36) na Eq. (2.35)
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(2.36)

𝐸𝑦
𝐸0𝑦

−

𝐸𝑥
𝐸0𝑥

1⁄
2 sin(𝜑)

cos(𝜑) = −[1 − cos2 (𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)]

(2.37)

Substituindo novamente a Eq. 2.34 e elevando ambos os membros da eq 2.37 ao
quadrado
2

𝐸𝑦
𝐸𝑥
𝐸𝑥 2
(
−
cos(𝜑)) = [1 − ( ) ] sin2 (𝜑)
𝐸0𝑦 𝐸0𝑥
𝐸0𝑥
2

2
𝐸𝑦
𝐸𝑦 𝐸𝑥
𝐸𝑥
𝐸𝑥 2
( ) +(
cos(𝜑)) − (2
∙
cos(𝜑)) = sin2 (𝜑) − ( ) sin2 (𝜑)
𝐸0𝑦
𝐸0𝑥
𝐸0𝑦 𝐸0𝑥
𝐸0𝑥

Reordenando os termos dessa equação chega-se a:
𝐸𝑦

2

𝐸

2

𝐸𝑦

𝐸

(𝐸 ) + (𝐸 𝑥 ) − 2 (𝐸 ) (𝐸 𝑥 ) cos 𝜑 = sin2 (𝜑)
0𝑦

0𝑥

0𝑦

0𝑥

(2.38)

Essa é uma equação de segundo grau nas variáveis Ex e Ey. Das equações 2.31 e 2.32
vemos que Ex e Ey são limitados, portanto a equação 2.38 define uma elipse. A presença do
termos misto indica que os eixos coordenados não coincidem com os semieixos da elipse. A
figura 2 mostra um exemplo da curva descrita por 2.38 .

Figura 2 - Trajetória elíptica da extremidade do vetor Campo Elétrico no plano XY.

O ângulo Θ entre os semieixos da elipse e os eixos coordenados pode ser escrito através
da relação.
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tan(2Θ) =

2𝐸0𝑥 𝐸0𝑦 cos 𝜑
2 −𝐸 2
𝐸0𝑥
0𝑦

(2.39)

Uma onda cuja extremidade do campo elétrico descreve uma elipse é chamada de
elipticamente polarizada, e é o caso mais geral de onda polarizada.
Para casos particulares onde 𝜑 = ± 𝜋⁄2. Neste caso Θ = 0, a Eq. 2.38 se reduz para:
𝐸𝑦

2

𝐸

2

(𝐸 ) + (𝐸 𝑥 ) = 1
0𝑦

0𝑥

(2.40)

Portanto o campo elétrico descreve uma trajetória elíptica com semieixos ao longo dos
eixos x e y. A razão entre os dois eixos perpendiculares da elipse é dada pela razão entre as
intensidades das componentes Ex Ey dos campos elétricos. Aplicando as devidas considerações
também é possível chegar as equações correspondentes às polarizações circular e linear [11].
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3 ESPALHAMENTO DA LUZ POR OBJETOS CILÍNDRICOS
A teoria do espalhamento da luz por objetos cilíndricos ou de qualquer geometria, considera
umas das previsões mais importante das equações de Maxwell, que foi a existência das Ondas
Eletromagnéticas. Ao considerarmos a dependência temporal dos campos elétrico e magnético,
fato este descrito pelo termo (e-iωt), pudemos obter as equações de onda para o campo magnético
H (ver equação 2.19) e para o campo elétrico E (ver equação 2.22).
Na Figura 3, podemos ver os detalhes do diagrama esquemático que representa o nosso
problema, o espalhamento de uma onda eletromagnética incidente (Ei, Hi) por um objeto
espalhador dielétrico de geometria cilíndrica e raio a. Foi considerado a direção do campo
elétrico paralelo ao eixo do cilindro ou 90º em relação a direção do vetor de onda k da onda
eletromagnética incidente.

Figura 3 - Diagrama esquemático do espalhamento da onda eletromagnética por um objeto espalhador
̂ é a normal à superfície espalhadora SS.
cilíndrico de raio a e 𝒏

A equação para E de Helmholtz mostrada na expressão 2.25, admite solução do tipo,
⃗Ψ
𝐸⃗ = 𝑟 × ∇

(3.01)

Sendo Ψ a solução da equação escalar de Helmholtz, que em coordenadas cilíndricas (r, θ, z)
sua forma geral pode ser escrita como [12],
1 𝜕
𝑟 𝜕𝑟

(𝑟

𝜕Ψ

1 𝜕2 Ψ

𝜕𝑟

𝑟2

)+

𝜕𝜃2

+

𝜕2Ψ
𝜕𝑧 2

− 𝜇𝜖

𝜕2 Ψ
𝜕𝑡 2

− 𝜇𝜎

𝜕Ψ
𝜕𝑡

=0

(3.02)

Sendo Ψ = Ψ𝑜 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 e a equação de onda é do tipo ∇2 Ψ + 𝑘 2 Ψ = 0. Aqui consideramos o
meio como sendo linear, homogêneo, infinito e isotrópico caracterizado pelas permeabilidade
magnética µ, condutividade σ e permitividade 𝜖 elétrica.
Uma forma de resolver a equação anterior é usando o método da matriz T, também
chamado de método de condição de contorno estendido, que permite cálculos exatos do
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espalhamento de ondas eletromagnéticas para partículas com formas arbitrárias com diferentes
propriedades ópticas .
No método da matriz T, todos os campos elétricos são expandidos em funções
harmônicas esféricas vetoriais. O campo elétrico incidente sobre o cilindro pode ser escrito a
través da seguinte expressão [13],
1
1
𝐸 𝑖 (𝑘𝑟) = 𝐸0 ∑∞
𝜈=1 𝐷𝜐 [𝑎𝜐 𝑀𝜐 (𝑘𝑟) + 𝑏𝜐 𝑁𝜐 (𝑘𝑟)]

(3.04)

onde 𝑎𝜐 e 𝑏𝜐 são os coeficientes de expansão do campo incidente já conhecidos, 𝐷𝜐 é
uma constante de normalização, 𝐸0 é a amplitude, 𝑀𝜐1 e 𝑁𝜐1 , são os harmônicos esféricos
vetoriais do primeiro tipo, 𝜅 =

2𝜋
𝜆

é o vetor da onda, 𝜆 é o comprimento de onda e 𝑟 é o vetor

de posição.
O campo espalhado pode ser escrito como,
3
3
𝐸 𝑠 (𝑘𝑟) = 𝐸0 ∑∞
𝜈=1 𝐷𝜐 [𝑓𝜐 𝑀𝜐 (𝑘𝑟) + 𝑔𝜐 𝑁𝜐 (𝑘𝑟)]

(3.05)

onde 𝑓𝜐 e 𝑔𝜐 são os coeficientes de expansão do campo espalhado, 𝑀𝜐3 e 𝑁𝜐3 são os harmônicos
esféricos vetoriais do terceiro tipo. Como apenas processos lineares estão envolvidos na
transformação do campo de incidente no campo espalhado, a relação entre eles pode ser escrita
como,
(

𝑎𝜐
𝑓𝜐
) = −𝑻 (𝑏 )
𝑔𝜐
𝜐

(3.06)

onde T é a chamada matriz T, a qual depende apenas das formas do objeto espalhador, de suas
propriedades ópticas e da orientação deste em relação ao sistema de coordenadas. Os elementos
da matriz transformam os componentes do campo elétrico incidente nos componentes do campo
disperso e podem ser expressos em termos de 𝑓𝜐 e 𝑔𝜐 . Uma vez calculada a matriz T, podemos
calcular o campo elétrico espalhado na direção da onda incidente e na vertical.
Um dos parâmetros que caracteriza o espalhamento da onda eletromagnética por um
cilindro é o chamado parâmetro do tamanho (𝜚), definido como,
𝜚=

2𝜋𝑎
𝜆

(3.08)

O parâmetro do tamanho é adimensional, para um mesmo comprimento de onda, os
valores grandes de 𝜚 indica que o espalhamento acontece para valores pequenos do ângulo de
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espalhamento e vice-versa. Nosso caso apresentado obtivemos os o valor de 𝜚1 = 1000 e 𝜚1 =
4026, para os cilindros de raios 100 µm e 400 µm.
Outro conceito importante no estudo do espalhamento é o de seção eficaz. Quando a
onda eletromagnética interage com o objeto espalhador a energia eletromagnética expressada
através do vetor de Poynting (s), é utilizada em geral para produzir campos elétricos de
polarização no interior do cilindro, uma parte pode ser absorvida e a restante é espalhada. A
energia total da onda S pode ser representada por [14],
𝑆=

1
2

𝑅𝑒[𝑬 × 𝑯∗ ] = 𝑆𝑖 + 𝑆𝑒𝑠𝑝 + 𝑆𝑒

(3.09)

𝑆𝑖 , 𝑆𝑒𝑠𝑝 , 𝑆𝑒 são os vetores de Poynting da onda incidente, espalhada e de extinção
respectivamente. A energia absorvida pela superfície espalhadora Ss, pode ser definida como,
𝑊𝑎 = − ∫𝑆 𝑛̂ . 𝑆 𝑑𝑆 = 𝑊𝑖 − 𝑊𝑒𝑠𝑝 + 𝑊𝑒
𝑠

(3.10)

sendo,
𝑊𝑖 = − ∫𝑆 𝑛̂ . 𝑆𝑖 𝑑𝑆,

(3.11)

𝑊𝑒𝑠𝑝 = ∫𝑆 𝑛̂ . 𝑆𝑒𝑠𝑝 𝑑𝑆

(3.12)

𝑊𝑒 = − ∫𝑆 𝑛̂ . 𝑆𝑒 𝑑𝑆

(3.13)

𝑠

𝑠

𝑠

𝑊𝑖 , 𝑊𝑒𝑠𝑝 e 𝑊𝑒 são as energias das ondas incidente, espalhada e de extinção, este último pode
ser escrito como,
(3.11)

𝑊𝑒 = 𝑊𝑎 + 𝑊𝑒𝑠𝑝

Agora, podemos introduzir o conceito da seção eficaz de espalhamento [9], de
absorção e extinção são definidas da seguinte forma,
𝜎𝑒𝑠𝑝 =

𝑊𝑒𝑠𝑝
,
|𝑆𝑖 |

𝜎𝑎 =

𝑊𝑎
,
|𝑆𝑖 |

𝜎𝑒 =

𝑊𝑒
|𝑆𝑖 |

O significado físico da seção eficaz de espalhamento (𝜎𝑒𝑠𝑝 ) pode ser entendido como a
quantidade de energia dispersada pelo objeto dividido pela quantidade de energia por unidade
de área transportada pela onda incidente. Da mesma forma, a seção eficaz de absorção (𝜎𝑎 )
representa a quantidade de energia absorvida pelo espalhador sobre a quantidade de energia por
unidade de área transportada pela onda incidente. Finalmente, a seção eficaz de extinção (𝜎𝑒 ),
representa a quantidade de potência total subtraída da onda incidente sobre a quantidade de
energia por unidade de área transportada pela onda incidente. A partir destas definições, fica
claro que a dimensão da seção eficaz é a de uma área.
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4 MÉTODOS E MATERIAIS.
Nesse capítulo serão descritos de maneira pormenorizada todo o equipamento
experimental, bem como o software construído em LabVIEW e a metodologia aplicada para a
aquisição e tratamento dos dados.

4.1

Espectrômetro Goniômetro
Equipamento adquirido pela UEFS na década de 90 com o objetivo de estudar

espectroscopia no visível. Possui uma fenda de espessura ajustável em uma das extremidades,
na outra uma luneta com ocular e ainda possui parafusos para ajuste de posição, tanto da amostra
a ser analisada como a luneta que pode girar em torno da amostra.
Nas Figuras 4 e 5 temos a visão superior e lateral – respectivamente – do espectrômetro
goniômetro usado como base para a montagem do experimento. Nestas fotos o espectrômetro
goniômetro ainda se encontra com seus componentes originais.

Figura 4 - Visão superior do goniômetro. Fonte: Próprio Autor
01 – Telescópio colimador com fenda;
02 – Telescópio colimador com ocular;
03 – Parafuso para ajuste do foco do colimador;
04 – Parafuso de trava para ajuste de altura da mesa;
05 – Parafuso de trava da mesa;

06 – Parafuso de ajuste fino de posição da mesa;
07 – Parafuso de ajuste fino da luneta móvel;
08 – Parafuso para ajuste de foco da luneta móvel;
09 – Parafuso de trava da luneta móvel.
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Figura 5 - Visão lateral do goniômetro. Fonte: Próprio Autor

Para visualização precisa da posição, o dispositivo conta com duas janelas para a medida de
ângulos como é vista em detalhes na Figura 6.

Figura 6 - Janela do goniômetro. Fonte: Próprio Autor

Na escala inferior: Graus divididos em duas partes de 30º; na escala superior: 30 divididos de
1’ em 1’ (um em um minuto de grau). Portanto a precisão fornecida pelo instrumento é de até
1’(um segundo) de grau.

4.2

Motor de passo
Um item fundamental para a automatização do equipamento é o motor de passo. Um

motor elétrico que transforma sinais elétricos digitais em movimentos mecânicos precisos, estes
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são utilizados, por exemplo, em scanners, drivers de disquetes, discos rígidos (HD’s),
impressoras e muitos outros aparelhos que necessitem de um movimento controlado. Os
motores de passo são caracterizados por serem, mais robustos e com tamanho reduzido, além
de ter um custo mais baixo e ser compatível com sistema digitas.
O princípio do funcionamento do motor de passo consiste no acionamento sequenciado
das fases do motor. As fases são os pares de bobinas, que ao serem energizadas individualmente
ou de forma conjunta possibilitar um movimento que é chamado de passo ("step"). O motor
gira de um determinado ângulo, que é chamado ângulo de passo ("step angle"). O número de
passos (N) e o valor do ângulo de passo (A) são dados respectivamente pelas seguintes relações:
A

360º
N

(4.01)

A forma com que o motor irá operar dependerá bastante do que se deseja controlar.
Tem casos em que o torque é mais importante, outros a precisão ou mesmo a velocidade. Sendo
que a velocidade angular depende diretamente da frequência de envio dos pulsos pelo
computador além de que o modo de realização do passo depende da configuração de
energização das bobinas. Podendo o motor funcionar com uma excitação de fase simples, fase
dupla ou excitação de meio passo, onde que cada configuração dessas possibilita uma
diferenciação no ângulo do passo, no torque, velocidade e no consumo energético.
O motor utilizado é um motor da marca MITSUMI, modelo M35SP-7 (Figura 7) e
possui um passo por revolução de 7.5º. Irá operar com tensão de 24V com uma corrente de até
517 mA.

Figura 7 - Motor de passo unipolar, marca MITSUMI, modelo M35SP-7. Retirado de http://eraweblab.blogspot.com/2012/03/

4.2.1 Fios do motor
Um dos momentos mais importantes do trabalho com um motor de passo é a
identificação correta das espiras do motor. Neste caso, esta tarefa torna-se simples, pois o motor
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utilizado segue um padrão de cores conhecido, de forma que se torna fácil identificar qual é o
fio comum e as bobinas assim como sua ordem de acionamento. Como nosso motor é 5 fios
(Unipolar), quatro são para controlar o motor e um deles deve ser o “comum” e será ligado aos
24 Vdc. A seguir são mostrados o conector do motor e o esquema das bobinas do motor [15].

Figura 8 - Esquema de fios do motor utilizado. Fonte: Próprio Autor

4.2.2 Driver de potência
O driver de potência é um hardware específico utilizado para fazer a amplificação de
corrente que é fornecida ao motor. Sem este driver, o simples acionamento das bobinas pela
porta paralela não possui corrente suficiente para o sistema funcionar.
Estes dispositivos podem ser construídos utilizando transistores de potência, no
entanto a forma mais fácil é adquirir um driver pronto é utilizando um circuito integrado - CI ULN2003 que atua na função de driver. O CI é uma matriz de transistores TTL tipo Darlington,
de 7 bits, 50 V e pode controlar correntes de até 500 mA em cada canal, sendo de baixo custo
e pode ser encontrado facilmente no comércio local.
Em virtude do nível de corrente no circuito do driver foram utilizados como dispositivo
de proteção optoacopladores do tipo PC817. Que são componentes utilizados para o isolamento
de determinadas partes de circuitos eletrônicos. O PC817 tem o seguinte esquema:

Figura 9 - Esquema do PC817. Fonte: Próprio Autor

Assim o driver para o motor de passo tem os seguintes componentes:


01 conector, 4 vias;



01 conector para a fonte de alimentação;



01 chave lig. – desl;
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01 conector para o motor;



05 Resistores de 1KΩ 5%;



04 Resistores de 330 Ω 5%;



04 Optoacopladores PC817 Sharp;



01 ULN2003;



01 Soquete para CI de 16pinos;



01 Diodo;



01 LED amarelo (indicador liga/desliga);



04 LED’s vermelhos (indicador de acionamento da bobina);



01 Placa de circuito impresso.

Em posse desse material que em sua maioria foi obtido de sucata do próprio LINFIS
foi feito o esquema do driver com o software Eagle 5.10 Free edition. Com este software foi
possível criar o circuito de maneira simples e eficiente para comportar todos os componentes
em uma placa suficientemente pequena, que fosse de fácil instalação e não interferisse no
movimento do goniômetro.

Figura 10 - Fotografia do driver Motor de passo unipolar. Fonte: Próprio Autor

4.3

Sensor ótico
Dadas as opções disponíveis no LINFIS, o sensor utilizado para a realização do

experimento foi o OPT301. Este apresenta boa resposta espectral no visível, em especial o
vermelho. Fora do visível encontra-se a faixa de maior sensibilidade do sensor que é o
infravermelho próximo (λ = 700 ~ 800 nm), como é mostrado na Figura 11 retirada do datasheet
do OPT301.
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Figura 11 - Curva de resposta do OPT301. Extraída do data sheet.

No primeiro circuito montado, Figura 11, para a realização das medidas temos as
seguintes partes: A primeira parte cinza à esquerda é o circuito interno do OPT 301. Logo na
saída do sensor temos um filtro passa alto com a seguinte frequencia de corte

Figura 12 - Circuito montado com a chave S1. Fonte: Próprio Autor

𝑓𝑐 =

1
2𝜋𝑅𝐶

(4.02)

onde 𝑅 = 3,3𝑘Ω e 𝐶 = 0,1𝜇𝐹 .
𝑓𝑐 =

1
= 482,3𝐻𝑧
2𝜋 ⋅ 3,3 × 103 ∙ 0,1 × 10−6

Assim temos 482,3 Hz de ferquencia de corte. Este filtro não se mostrou muito
eficiente, levando a resultado não muito bons. Em virtude disso e com a impossibilidade de
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desmontar o sensor de sua caixa, foi acrescentado ao circuito da figura anterior a chave S1. A
chave S1 dá curto-circuito no capacitor C, tornando nulo o valor do filtro levando assim ao
circuito da Figura 13.

Figura 13 - Circuito final sem o capacitor C. Fonte: Próprio Autor

Na sequencia do circuito, temos o amplificador operacional (Amp Op) TL 071CN
montado na configuração não inversora cujo ganho G é definido por

𝐺=

𝑉𝑠
𝑉𝑖

= (1 +

𝑅2
𝑅1

)

(4.03)

onde Vi é o valor de tensão que sai do sensor, Vs é a tensão de saída, R1 é resistor ligado à
terra (4,7kΩ) e R2 é chamador resistor de saída e está lidado à saída do Amp Op, seu valor é
47kΩ. Nessas condições o valor de Vs é,
𝑉𝑠 = (1 +

𝑉𝑠 = (1 +

𝑅2
)𝑉
𝑅1 𝑖

47𝑘
) 𝑉 = 11𝑉𝑖
4,7𝑘 𝑖

ou seja, o valor Vi é aumentado num fator 11 para que possa ser lido.

4.4

Setup Experimental
Na Figura 14 temos a vista lateral do equipamento montado juntamente com os demais

componentes.
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Figura 14 - Equipamento montado. Vista lateral. Fonte: Próprio Autor

Na figura seguinte (Figura 15) em temos em detalhe o motor e seu driver de potência
já instalados, nesta figura é possível ver todos os componentes do driver.

Figura 15 - Equipamento montado. Vista lateral. Fonte: Próprio Autor

Em seguida (Figura 16) temos o detalhe de como a correia foi presa ao goniômetro.
Diversas formas de prendê-la foram testadas, de modo que está com duas molas tencionando
mostraram ser a forma mais conveniente e até então não apresentando problemas.
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Figura 16 - Detalhe da correia dentada. Fonte: Próprio Autor

4.5

Descrição do dispositivo
Na Figura 17, podemos observar um diagrama esquemático completo e uma fotografia

descritiva do dispositivo construído neste trabalho para a medição do espalhamento da luz Lazer
por um cilindro dielétrico.

(a)

(b)

Figura 17 - (a) Diagrama elétrico e (b) Fotografia do dispositivo para medir o espalhamento da luz
LASER por fio cilíndrico. Fonte: Próprio Autor

Como mostra a Figura anterior (Figura 17a) a fonte de luz monocromática e coerente
utilizada foi um laser He-Ne modelo ML800 classe IIIa, com um comprimento de onda de 632.8
nm, com uma potência óptica de saída de 1 mW. Na mesma também pode observar-se o
fotosensor modelo OPT301, que gera um valor de tensão. Ele funciona como um transdutor de
luz. É um fotodiodo com amplificador embutido. Este amplificador é de fácil aplicação e grande
versatilidade com larga aplicação em dispositivos de natureza ótica.
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Figura 18 - Imagem ampliada do OPT301. Extraída do data sheet.

O sinal da luz LASER que incide sobre este sensor é transformado em tensão elétrica
condicionado por um circuito de condicionamento. Este circuito de condicionamento analógico,
entre outras funções, vai amplificar e filtrar o sinal elétrico e, desta forma, proporcionar a
comunicação entre o sensor e o DAQ. O circuito completo encontra-se constituído por três
distintas etapas. Na primeira etapa foi utilizado um amplificador logarítmico modelo
LOG100JG (ver Figura 19), cuja função é amplificar a sinal elétrico gerado pelo fotosensor
OPT301.

Figura 19 - Imagem ampliada do LOG100. Extraída do data sheet do chip.

Na segunda etapa, temos uma segunda amplificação utilizando o amplificador de
instrumentação de elevado desempenho, modelo INA2128P, que apresenta uma taxa de rejeição
em modo comum de 120 dB e uma densidade de ruído de voltagem de 8 𝑛𝑉/𝐻𝑧1/2 para sinais
de 1kHz e 0.2 µV para frequências baixas, entre 0.1 até 10 Hz. O ganho adotado nesta etapa foi
de 10x. Depois deste processamento, o sinal passa por um processo de filtragem que visa à
eliminação dos ruídos, ou seja, que tem por objetivo eliminar qualquer variação indesejável.
Os detalhes do desenho do circuito completo da instrumentação do dispositivo podem
ser vistos na Figura 21. Nela podemos ver com detalhes as conexões entre os diferentes
componentes eletrônicos mencionados anteriormente. Na parte da direita da mesma Figura 21,
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encontramos um filtro passa baixa passivo com as seguintes características R=2.2kΩ e C = 2.2
µF, produzindo uma função de transferência dada por:

96.711798839458
G(s)=
s+96.711798839458

Figura 20 - Diagrama de Bode do filtro passa baixa com fc = 15 Hz. Fonte: Próprio Autor

Na Figura 20 ilustramos a resposta em frequência do filtro passa-baixa de primeira ordem, ou
diagrama de Bode, nele vê-se que para uma atenuação do ganho para -3dB o valor da frequência de corte
é fc = 15.3 Hz, como a teoria prevê.

Figura 21 - Circuito Final utilizando o amplificador logarítmico LOG100. Fonte: Próprio Autor

O processo de aquisição dos sinais é realizado usando-se a placa de aquisição de dados
modelo NI USB-6009, adquirido na National Instruments, ver Figura 22. Este dispositivo
multifuncional possui conexão via USB, 13 Entradas/Saídas digitais, 2 saídas analógicas (150
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Hz), 8 entradas analógicas com resolução de 14 bits a uma taxa de amostragem máxima de 48
kS/s. Este dispositivo possui a finalidade de fazer a comunicação entre um circuito analógico e
o computador pela porta serial. Isto quer dizer que sem este instrumento todo este processo não
poderia ser digitalizado, porque é ele quem fornece ao computador as informações da tensão
proporcional a intensidade da luz, assim no computador se constrói uma tabela com duas
colunas determinando a angulação e a intensidade da luz.

Figura 22 - Imagem do DAQ, retirada da internet (www.ni.com).

Em posse destas informações, o computador aciona o motor de passo (ver figura 4)
controlando seu posicionamento de forma precisa. Convém salientar que o motor fica abaixo
do sensor, sendo assim, é quem determina a posição do citado transdutor depois de ter sido
acionado por um programa de computador.
O fluxograma no Apêndice 1 mostra a representação esquemática do processo ou
algoritmo do controle automático (via porta USB do computador) do hardware (motor de passo)
e da aquisição de dados medidos pelo fotosensor.

4.6

Aquisição de dados

Interface computacional
O software utilizado para o controle de todo o processo tanto do acionamento e
controle do motor, como a aquisição de dados foi o LabView versão 2010 da National
Instruments. O LabView é uma linguagem de programação voltada para a automação de
sistemas fazendo a interface tanto digital-analógico como a analógico-digital de maneia fácil e
otimizada com baixo custo de hardware e alta velocidade.
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Os programas em Labview, são denominados VIs - Instrumentos Virtuais. Cada VI é composto
por três partes principais a saber:
• O painel frontal (“Front panel”)
• O diagrama de blocos (“Block diagram”)
• O ligador de ícones
O painel frontal é a interface com o utilizador que permite introduzir e/ou fixar valores
em um sistema e depois verificar os seus efeitos e saídas no diagrama. Devido ao facto do painel
frontal ser muito semelhante ao painel frontal de um aparelho de medida verdadeiro as entradas
são chamadas controles, e as saídas são chamadas de indicadores.
É possível utilizar uma grande variedade de controles e indicadores, tais como:
interruptores, botões, écrans gráficos, etc... Tudo isto para permitir um painel frontal com
comandos facilmente identificáveis e compreensíveis.
Na figura 19 temos o painel do “instrumento” criado. Na primeira parte (retângulo
laranja) tem-se a parte principal do instrumento, onde é possível escolher que tipo de parâmetros
serão aplicados as medidas realizadas


1 para cada um passo (mais preciso), 1 medida a cada 2 passos e 1 medida a cada 4
passos ( menos preciso).



Uma varredura de 90° ou 180°.



Um indicador em forma de LED que tem a função de informar o término das medidas.
A parte central do painel mostra apenas o local onde o arquivo gerado com os dados

será gravado. Neste caso o arquivo gerado será um arquivo em EXEL de nome “Medidas.xls”.
Finalmente na parte inferior, são mostrados alguns parâmetros que devem ser levados
em conta como o número de pontos gerados e o sentido de giro.
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Figura 23 - Painel frontal da rotina escrita em LabVIEW. Fonte: Próprio Autor

Na Figura 23 observa-se o painel frontal da rotina escrita em LabVIEW e usada neste
trabalho. Cada painel frontal tem o seu correspondente diagrama de blocos, o qual traduz o
programa de VI. O diagrama de blocos é construído usando a linguagem gráfica de
programação G.
O diagrama de blocos pode ser entendido com um código-fonte. Os componentes do
diagrama de blocos constituem “nós” do programa, por exemplo, estruturas de algoritmia como
“Loops” e “Cases”, ou ainda funções aritméticas. Os componentes, ou estruturas são ligados
através de traços que podem representar fios condutores, ou simplesmente fluxo de dados.
O diagrama correspondente ao painel frontal (Figura 23) é o da Figura 24 logo a seguir.
Seu funcionamento em detalhes é possível compreender com fluxograma (ver apêndice 1).
As estruturas de loop chamadas “stacked sequence” e “flat sequence” presentes no
LabView, permitem que as sequencias de programação sejam executadas na ordem desejada
sem grandes dificuldades de implementação. O primeiro DAQ Assistant manda o valor 1
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(decimal) ou 0001 (binário) para o motor e assim temos o acionamento da primeira bobina. Em
seguida o DAQ Assistant faz a tomada de medidas que seguem para um filtro digital dentro do
próprio LabView; este sinal filtrado continua seguindo onde é feita uma média aritmética do
sinal que enfim vai para Write to Measurement File onde o dado é arquivado.
Após essa sequência o contador do loop for é acrescido de uma unidade, o programa
verifica se chegou ao limite de medições e em caso contrário faz o motor dar mais um passo
enviando 2 (decimal) ou 0010 (binário) e a sequência de tomada de medidas, filtragem, média,
arquivamento e verificação para continuidade é repetida.
A sequência de valores enviados ao motor de passo (em binário) para que o mesmo
gire corretamente é: 0001, 0010, 0100 e 1000. Após isso 0001 é enviado novamente. Após o
encerramento das medidas uma sub-rotina foi implementada fazendo que o motor e por sua vez
o sensor retorne à posição original. Este retorno é feito enviando a mesma quantidade de bits,
porém em ordem contrária: 1000, 0100, 0010 e 0001.
O arquivo gerado a partir dessas medições é uma planilha do Microsoft EXEL com
duas colunas onde uma representa a posição do sensor e a segunda representa intensidade da
luz obtida (escala arbitrária).
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Figura 24 - Diagrama de bloco da rotina em LabVIEW criada para o controle automático de medidas.
Fonte: Próprio Autor
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5 RESULTADOS DE DISCUSSÕES

O primeiro estudo realizado foi a simulação do processo de espalhamento da luz laser (onda
eletromagnética) não polarizada, com comprimento de onda λ = 632.8 nm, por dois cilindros
de nylon circulares de raios igual a 100 µm e 400 µm, respectivamente. As simulações foram
realizadas usando um conjunto de funções escritas em Matlab por Schäfer [16-17], apoiado na
teoria de Mie para o espalhamento [10-11], [13-14] de campo próximo e longe, para esferas e
cilindros como objetos espalhadores. Além dos diâmetros e do comprimento de onda foram
usados os seguintes parâmetros, índice de refração (ns) dos cilindros foi de ns = 1.5 + 0.0j; o
índice de refração do meio exterior (nm) foi de nm = 1.01 (para o ar), e o ângulo de inclinação
do cilindro zeta = 90°, representava a direção perpendicular. A amplitude da matriz T de
espalhamento foi calculada para um total de ângulos de espalhamento entre 0° e 180° com passo
de 1°.

Figura 25 - Energia espalhada por um cilindro de nylon raio de 100 µm, com eixo de simetria perpendicular
ao plano de espalhamento. Fonte: Próprio Autor

Na Figura 25 mostramos o perfil da seção eficaz de espalhamento por um cilindro de
nylon com raio de 100 µm e parâmetro de tamanho 𝜚 = 1000, em função do ângulo de
espalhamento. O vetor da onda incidente foi normal ao eixo de simetria do cilindro, este último
perpendicular também ao plano de espalhamento. Podemos ver que as ondas espalhadas (TM,
TE e a não-polarizada = TM + TE) sofrem uma forte atenuação da intensidade para pequenos
ângulos (< 3°). Além dessa atenuação a onda TM espalhada no plano de espalhamento, continua
a diminuir progressivamente para os ângulos de 40° e 60°, e depois flutua e permanece
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relativamente constante para ângulos maiores que 100°, isto último se observa melhor na onda
não-polarizada espalhada.
Semelhante à figura anterior, na Figura 26 ilustramos o perfil típico do espalhamento de
uma onda eletromagnética por um cilindro dielétrico transparente de nylon com raio de 100 µm
e parâmetro de tamanho ϱ=4026, em função do ângulo de espalhamento.

Figura 26 - Energia espalhada por um cilindro de nylon raio de 400 µm, com eixo de simetria perpendicular
ao plano de espalhamento. Fonte: Próprio Autor

A seção eficaz de espalhamento de todas as ondas, mostrado na Figura 26, decai
acentuadamente para ângulos de espalhamento < 2°. A energia espalhada continua diminuindo
de forma progressiva até ângulos próximos de 50°, e permanece constante para ângulos maiores
que 100°.
Além dessa atenuação a onda TM espalhada no plano de espalhamento, continua a
diminuir progressivamente para os ângulos de 40 e 60, e depois flutua e permanece constante
até 180°, isto último se observa melhor na onda não-polarizada espalhada. Estes dois resultados
estão consistentes com a teoria de Mie do espalhamento, que se cumpre para objetos com
dimensões maiores que o comprimento de onda, e se diz que o espalhamento não depende do
comprimento de onda. O fato de o parâmetro de tamanho ser muito maior para o cilindro
espalhador de maior raio, significou que as ondas foram espalhadas para pequenos valores do
ângulo de espalhamento menores em comparação ao cilindro de 100 µm.
No segundo estudo foram realizados vários experimentos para medir o espalhamento da
luz laser pelos dois cilindros de nylon circulares de raios igual a 100 µm e 400 µm,
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respectivamente. Os dois cilindros espalhadores apresentavam as mesmas características que
os usados na simulação computacional. Utilizando o setup experimental explicado na seção de
métodos e materiais, foram medidas as irradiância da luz laser usando o fotosensor OPT301, o
datasheet deste sensor ótico pode ser visto no Anexo 2. A irradiância é a potência da onda
eletromagnética recebido pela superfície do sensor pela unidade de área.
Na Figura 27 podemos observar os resultados das medições da irradiância do
espalhamento da luz laser causado pelos dois cilindros espalhadores.

Figura 27 - Espalhamento da luz LASER por um fio de nylon de 0,2mm e 0,8mm de diâmetro. Fonte:
Próprio Autor

Na Figura 27, podemos ver que dois picos da luz espalhada aparecem em volta do pico
central, tanto para o fio de raio de 100 µm quanto para o de raio de 400 µm, apresentam
intensidades muito elevadas que decaem muito rápido para ângulos menores que 10°. Para
ambos os cilindros se vêm uns picos próximos ao ângulo de 10°, com maior intensidade para a
luz espalhada pelo cilindro de menor diâmetro, e de decaindo rapidamente. Provavelmente
causado pela absorção da energia por algumas impurezas do material. Observa-se também que
o fio de 400 µm está levemente fora do alinhamento ótico, aproximadamente em 1°.
Na Figura 28, ilustramos uma ampliação dos valores da irradiância espalhada medidos
em função do ângulo de espalhamento, para pequenos ângulos, para ambos os fios. Observa-se
também que o fio de 400 µm está levemente fora do alinhamento ótico, aproximadamente em
1°. Pode-se ver claramente que os dois cilindros espalhadores diminuem sua intensidade
bruscamente também para ângulos pequenos menor que 2° para o objeto de 100 µm, e menor
que 1° para o objeto de 400 µm.

~ 27 ~

Figura 28 –Ampliação da parte central da luz laser espalhada por ambos cilindros espalhadores de raio
igual a 100 µm e de 400 µm. Fonte: Próprio Autor

Também podemos observar que existem pequenas variações do sinal do fio de raio de
400 µm, provavelmente devido ao espalhamento. Os picos centrais para ângulos de
espalhamento próximos a zero se deve à contribuição dos campos transmitidos e espalhados
somados à irradiância que chegava a sensor nesse caso era maior. Estes resultados são similares
aos obtidos usando a simulação computacional, e em plena concordância com a teoria de Mie.
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS.
Neste trabalho foram estudados aspectos teóricos e experimentais do fenômeno do
espalhamento de uma onda eletromagnética (luz Laser de He-Ne com λ = 632.8 nm) por dois
dioptros cilíndricos circulares dielétricos de comprimento infinito e raios (100 µm e 400 µm).
Aqui consideramos os índices de refração interna igual a 1.5 + 0.0j e do meio externo (ar) igual
a 1.01. A solução deste problema foi mostrada usando a teoria de Mie que resolve as equações
de Maxwell variáveis no tempo. Mostramos que o campo espalhado depende dos harmônicos
esféricos vetoriais. Para os dois cilindros as simulações computacionais usando o método da
matriz-T, realizadas em Matlab mostraram que, a seção eficaz de espalhamento teve a onda
espalhada para ângulos pequenos < 10°, e diminuindo fortemente e permanecendo
relativamente constante para ângulos grandes (> 100 °), resultados estes que obedecem a teoria
de Mie.
Os resultados experimentais mostraram a medida da irradiância espalhada de uma
onda eletromagnética de 632.8 nm pelos dois cilindros citados anteriormente, e incidindo
perpendicularmente ao plano de espalhamento. As observações mostraram que ambos cilindros
espalharam a luz laser com maior intensidade para pequenos ângulos, permanecendo quase que
inalterado para grandes ângulos. Sendo que o cilindro de raio de 100 µm espalho com maior
intensidade. Estes resultados estão de acordo com a teoria de Mie que diz que objetos com
parâmetro de tamanho maiores espalham as ondas eletromagnéticas para menores ângulos. Os
resultados servem como bases para futuros estudos para a caracterização de materiais a partir
de medidas óticas.
A automatização do goniômetro, abre oportunidade para a elaboração de outros tipos
de medidas de maneira dinâmica e muito mais rápida. Algumas mudanças como a substituição
da correia por uma cremalheira ligando o motor diretamente à mesa inferior do goniômetro
poderia permitir uma liberdade maior de movimento bem como girar uma amostra em 360°.
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8 ANEXOS
Anexo 1: Rotina em Matlab para o cálculo do espalhamento por fio
cilidnrico de Nylon.
% Cálculo do espalhamento por um cilindro, usa a função calccyl
%
%
Copyright 2012 Jan SchÃ¤fer, Institut fÃ¼r Lasertechnologien (ILM)
%
Author: Jan SchÃ¤fer (jan.schaefer@ilm.uni-ulm.de)
%
Organization: Institut fÃ¼r Lasertechnologien in der Medizin und
%
MeÃŸtechnik an der UniversitÃ¤t Ulm (http://www.ilm-ulm.de)
%% Refresh workspace
close all;
clear variables;
%% Define test parameters
dia = 400.0e-6; % cylinder diameter
ns = 1.5 + 0.0j;
% cylinder refractive index (complex)
nm = 1.01;
% outer medium refractive index (real)
lambda = 632.8e-9; % vacuum wavelength
nang = 180;
% number of far field angles to evaluate
zeta = 90;
% cylinder inclination angle (90 deg = perpendicular)

%% Caclulate single cylinder far field solution
tic
[T, C, ang] = calccyl(dia/2., ns, nm, lambda, nang, zeta);
toc
%% Differential scattering cross sections
fctr = 2/pi/C.k;
dCsdOp = fctr*squeeze(abs(T(1,1,:).^2));
dCsdOn = fctr*squeeze(abs(T(2,2,:).^2));
dCsdO = 0.5*(dCsdOp + dCsdOn);

% TM
% TE
% unpolarized

%% Plot single cylinder far field solution
figure
subplot(1,3,1);
semilogy(ang, dCsdOp);
title('TM')
subplot(1,3,2);
semilogy(ang, dCsdOn);
title('TE')
subplot(1,3,3);
semilogy(ang, dCsdO);
title('unpolarised')
for i=1:3
subplot(1,3,i);
xlabel('Scattering angle [^\circ]')
ylabel('Differential scattering cross section [m]')
xlim([ang(1), ang(end)])
end %for i=1:3
disp('Cross sections:');
disp(C);
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disp('Efficiencies:');
disp(getEfficiencies(C, dia/2., 2));
%% Calculate and plot Mueller matrix
M = getMuellerMatrix(T);
figure
idx = 1;
for i=1:4
for j=1:4
subplot(4,4,idx);
if idx == 1
semilogy(ang, squeeze(M(1,1,:)));
ylabel('M_{11}')
else %if idx == 1
plot(ang, squeeze(M(i,j,:)./M(1,1,:)));
ylabel(['M_{' num2str(i) num2str(j) '}/M_{11}'])
ylim([-1, 1])
end %if idx == 1
xlabel('Scattering angle [^\circ]')
xlim([ang(1), ang(end)])
idx = idx + 1;
end %for j=1:4
end %for i=1:4
T11 = squeeze(M(1,1,:)/M(1,1,1));
T33 = squeeze(M(3,3,:)./M(1,1,:));
T34 = squeeze(M(3,4,:)./M(1,1,:));
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Anexo 2: DATASHEET do sensor óptico OPT301.
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9 APÊNDICE
Apendice 1 Fluxograma para aquisição de dados.
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Fluxograma para controle e aquisição de dados no GONIÔMETRO.
São necessários N passos para que o sensor faça a varredura angular adequada. Assim a posição angular (θ) do sensor será uma função de
N; θ (N).
Ou seja, N será o número de medidas realizadas, assim como o número pulsos dados ao motor de passo via PORTA PARALELA.
O sistema fará um loop de i = 1 até i = N.
Zerando portas e dispositivos.
Receber do usuário o
valor de N.

PARAR

SIM

NÃO
i é igual a N?

Manda

0001

1

Para a porta paralela

Porta paralela ou USB6009 AGUARDA
1

O programa escreve em
ARQUIVO a posição do
v Goniômetro θ (N).

Inicializa
USB6009.

Faz a
aquisição
de dados.
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O programa escreve em
ARQUIVO
o valor da medida
correspondente a θ (N)

2
i=i+1

SIM

PARAR
Manda

NÃO
2

0010

i é igual a N?

3

Para a porta paralela
Porta paralela ou USB6009 AGUARDA
3

O programa escreve em
ARQUIVO a posição do
Goniômetro θ (N).

SIM

O programa escreve em
ARQUIVO
o valor da medida
correspondente a θ (N)

Faz a
aquisição
de dados.

Inicializa
USB6009.

4
i=i+1

PARAR
Manda

4

0100

i é igual a N?

5

Para a porta paralela

Porta paralela ou USB6009 AGUARDA
5

O programa escreve em
ARQUIVO a posição do
Goniômetro θ (N).

Inicializa
USB6009.

Faz a
aquisição
de dados.
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O programa escreve em
ARQUIVO
o valor da medida
correspondente a θ (N)

6
i=i+1

