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Espectroscopia x Fotometria

Vimos que na obtenção de uma imagem, em geral trabalhamos com radiação não coerente
(sem informação da fase das ondas) proveniente de uma fonte e dentro de um amplo domı́nio
em comprimento de onda.

A dispersão da luz de diferentes freqüências, como a que ocorre devido à aberração
cromática, é vista como um inconveniente a ser corrigido numa imagem.

No caso da espectroscopia, ocorre justamente o contrário. Os espectros são obtidos
exatamente pela dispersão ou singularização das ondas de luz de uma fonte em seus diferentes
comprimentos. Ou seja, em espectroscopia, é necessário justamente separar a contribuição
dos diferentes comprimentos de onda provenientes de uma fonte, obtendo o fluxo da fonte em
função do comprimento de onda, F (λ).

A quantidade de informação existente num espectro, F (λ), é muito maior do que aquela
numa imagem, na qual o espectro está integrado num amplo domı́nio de λ ([λ1 ≤ λ ≤ λ2]) e
pesado pela função de transmissão filtro (T (λ))

F [λ1, λ2] =

∫

λ2

λ1

F (λ)T (λ)dλ

A função de transmisso T (λ) mede a fração da luz da fonte que atravessa o filtro em cada
comprimento de onda. Temos portanto que 0 ≤ T (λ) ≤ 1.

A integração em comprimento de onda numa imagem leva necessariamente a uma perda
de informação , pois estamos obtendo um sinal integrado, sem saber a forma do espectro.
Com espectros estelares, por exemplo, podemos determinar as condições f́ısicas e qúımicas na
atmosfera das estrelas (como temperatura, gravidade superficial, ventos estelares, composição
qúımica, etc), algo que é muito menos preciso quando temos apenas medidas fotométricas em
mais de uma banda (ou seja, magnitudes e cores)

Em compensação , é mais fácil construir sinal num detetor somando-se as contribuições
dentro de um domı́nio de comprimentos de onda. Ou seja, é necessário mais tempo de exposição
para construirmos uma dada razão sinal/rúıdo para cada λ individualmente.

É esse compromisso entre a quantidade de informação obtida e a rapidez com que se
obtém o sinal que carrega essa informação que faz da fotometria e da espectroscopia técnicas
complementares e amplamente utilizadas.

Tipos básicos de espectroscopia

Os meios responsáveis pela dispersão da luz podem ser um prisma ou uma rede de difração
. Alternativamente, pode-se singularizar um dado λ (ou conjunto de λs) pelo uso de um
interferômetro. Discutiremos esse elementos de dispersão mais adiante.
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Em sua forma mais rudimentar, a espectroscopia faz a luz que incide sobre o plano focal
de um telescópio (ou parte dela) passar por um ou mais prismas antes de chegar a um detetor
(placa fotográfica ou CCD, por exemplo) Dessa forma, a imagem de cada objeto no detetor
é substitúıda por um espectro. Obtemos, portanto, uma espécie de imagem de espectros, tal
como mostrado na figura abaixo, obtida como parte de um projeto de classificação espectral
de estrelas (Bayler-Jones et al, 1998, MNRAS, 298, 1061). Essa técnica é chamada de prisma

objetivo ou espectroscopia sem fenda. Em geral, os espectros resultantes da dispersão por
um prisma são de baixa dispersão , ou seja, um grande intervalo dλ é espalhado num ângulo
pequeno dθ (dλ/dθ é bem grande, portanto). Se os espectros forem de alta dispersão , os
vários espectros formados, dispersos sobre a imagem, tenderão a se superpor, confundindo a
sua análise.

Mais comum em Astronomia é a espectroscopia de fenda única, em que apenas a luz que
atravessa uma fenda longa posicionada no plano focal do telescópio é selecionada antes de ser
dispersa e registrada num detetor. Na espectroscopia de fenda longa é naturalmente muito
mais fácil selecionar as fontes a serem dispersas, pois a fenda serve como sistema que só deixa
passar a luz daquela(s) fonte(s). Assim, o espectro obtido com uma fenda longa pode ser de
alta dispersão (baixos valores de dλ/dθ). Note que a espectroscopia de fenda longa preserva
a informação espacial das fontes ao longo da fenda. Ou seja, o plano do detector tem uma
direção de dispersão da luz, perpendicular à fenda, e outra, espacial, ao longo da mesma.

A figura abaixo mostra um espectro óptico de fenda longa. A direção horizontal na figura
é a de dispersão da luz em λ, enquanto que a vertical é a direção espacial ao longo da fenda. As
linhas de emissão verticais são linhas fluerescentes do céu, causadas pela presença de átomos
de diferentes elementos na atmosfera. A emissão atmosférica é dominada por essas linhas, não
havendo emissão de cont́ınuo de céu no óptico.
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O espectro da fonte astronômica é a linha cont́ınua horizontal no centro da imagem.
Há ainda o modo de espectroscopia multi-fenda, pelo qual são cortadas várias fendas

numa placa metálica, a qual é posicionada na superf́ıcie focal do telescópio. As posições das
fendas coincidem com a de fontes cujos espectros desejamos obter. A luz dessas fontes que
atravessa cada fenda individualmente é então dispersa, em geral por uma rede de difração , e
direcionada, por meio de um sistema óptico à entrada de uma câmera CCD, onde os espectros
resultantes são então dispostos ordenadamente. Assim, é posśıvel coletar simultaneamente
vários, às vezes centenas, de espectros de fontes situadas no campo do telescópio.

A figura abaixo mostra como funciona o espectrógrafo infra-vermelho MOIRCS, do
telescópio japonês Subaru. Uma imagem contendo inúmeras estrelas é mostrada na parte
superior. A máscara contendo várias pequenas fendas é mostrada a seguir. As aberturas circu-
lares são para estrelas brilhantes e servem para garantir o correto apontamento do telescópio.
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Na parte inferior da figura vemos o conjunto de espectros resultantes. Cada espectro é
disposto horizontalmente e corresponde a uma fenda da máscara. As linhas de céu são viśıveis
verticalmente ao longo de toda a extensão de cada fenda, dando a forma de um código de barra

ao espectro. O espectro dos alvos astronômicos são mais tênues, viśıveis novamente no meio
de cada fenda.

Alternativamente ao sistema de espectroscopia multi-fenda, pode-se usar um es-
pectrógrafo que posiciona extremidades de fibras ópticas na superf́ıcie focal do telescópio, sendo
que as outras extremidades das fibras, pelas quais se dá a sáıda da luz coletada, encaminham
a luz ao sistema de dispersão e detecção do espectro.

A figura seguinte mostra fibras ópticas sendo posicionadas no plano focal com o aux́ılio
de braços mecânicos que se movem radialmente no plano. Essa figura é do espectrógrafo de
multi-fibras Hectospec, do Center for Astrophysics da Universidade de Harvard.
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A vantagem dos sistemas multi-objeto, seja por fendas ou por fibras é clara: a eficiência na
geração de espectros. Por outro lado, nem sempre há, no campo do telescópio, fontes em número
suficiente para terem seus espectros coletados e detectados num CCD, por exemplo. Isso vai
depender da abertura do telescópio, da razão focal (campo por ele coberto), da sensitividade
do detetor, e da densidade de fontes no campo. Além disso, a espectroscopia de fenda única
e longa é adequada para obter espectros de objetos espacialmente resolvidos, como galáxias.
Ao se alinhar a fenda com o eixo-maior de uma galáxia, por exemplo, obtemos espectros ao
longo de todo o eixo, já que a fenda preserva a informação espacial numa dimensão . A
espectroscopia multi-objeto, por alinhar no detetor espectros obtidos em diferentes posições no
campo do telescópio, perde a informação espacial, sendo mais adequada para fontes pontuais.
Na verdade, uma das maiores dificuldades da espectroscopia multi-objeto é manter a informação
sobre qual a fenda (ou fibra) que corresponde a cada espectro no detetor e sobre onde a fonte
se situa no campo do telescópio.

Dispersão da luz por um prisma

Até agora apenas descrevemos alguns dos diferentes tipos de espectroscopia praticados
em Astronomia. Uma questão fundamental, contudo, é como se dá a dispersão da luz e como
podemos controlá-la e quantificá-la.

Iniciemos a discussão levando em conta um sistema simples, já relativamente obsoleto,
mas que ainda encerra em sua descrição todos os elementos e definições básicos das técnicas
de espectroscopia: o prisma.

Essa discussão está fortemente calcada no caṕıtulo 4 do livro Astrophysica Techniques,
de C. Kitchin. Nosso objetivo inicial é quantificar o desvio θ causado por um prisma sobre
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a luz de comprimento de onda λ que sobre ele incide. Sabemos, pela lei de Snell, a relação
entres os ângulos de incidência i e de refração r quando a luz atravessa o prisma a partir do
ar atmosférico (que aproximamos como tendo ı́ndice de refração n1 = 1):

n1seni = n2senr

n2 =
seni

senr
,

onde n2 é o ı́ndice de refração do prisma, o qual varia com λ.
A questão é, qual o valor do desvio θ após a luz voltar ao ar, sofrendo uma segunda

refração pela fase posterior do prisma? A situação é retratada na figura 4.1.1 do Kitchin,
reproduzida abaixo:

Se as faces anterior (de entrada da luz) e posterior (de sáıda da luz) do prisma formam
um ângulo α entre si, é fácil provar que:

θ = i1 + r2 − α,

onde i1 é o ângulo de incidência de entrada da luz e r2 é o ângulo de refração da luz na
sáıda do prisma de volta para o ar.

Pela figura acima, podemos ver que:

r1 + i2 + 180o
− α = 180o

α = r1 + i2,

onde r1 é o ângulo de refração da luz ao entrar do ar para o prisma e i2 é o ângulo de
incidência da luz sobre a face posterior do mesmo.

Também podemos provar que:
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180o
− θ + (i1 − r1) + (r2 − i2) = 180o

Logo

θ = i1 + r2 − α

Podemos então escrever o desvio θ em função apenas de i1, n2 e de α, usando também a
lei de Snell:

θ = i1 − α + r2

θ = i1 − α + arcsen[n2 sen(i2)]

θ = i1 − α + arcsen[n2 sen(α − r1)]

θ = i1 − α + arcsen
[

n2 sen
(

α − arcsen(
seni1
n2

)
)]

Notem que i1 é o ângulo com que fazemos a luz incidir sobre o prisma, e n2 e α são
propriedades do mesmo.

Com a expressão acima, podemos então determinar a dispersão dθ/dλ. A dispersão vai
variar com o comprimento de onda, através da dependência de n2(λ). Podemos inclusive
procurar determinar quais os valores de α e i1 que, para um determinado intervalo [λ1, λ2],
maximizam a dispersão .

Formação do espectro: escala espectral, resolução espectral e poder resolutor

Uma vez dispersa a luz, faz-se necessário registrar num detetor o sinal proveniente de
cada direção θ (e que corresponde a um dado λ). Isso envolve não apenas um detetor, o qual,
semelhantemente ao que ocorre numa imagem, irá armazenar os sinais ao longo da direção de
dispersão , mas também um sistema óptico.
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A figura 4.1.5 do Kitchin, reproduzida acima, procura mostrar os elementos mais básicos,
novamente para o caso de um prisma. A luz que atravessa uma fenda de espessura s forma
um feixe divergente, o qual é então colimado por uma lente convergente, a que chamamos de
colimador. O feixe colimado, de largura D, alimenta a face anterior do prisma onde, como
vimos, se dá a dispersão da luz. A radiação que emana da face posterior, já separada em
diferentes comprimentos de onda, precisa agora ser focada, de forma que ondas com um λ fixo
(monocromáticas, portanto) que incidiram em diferentes pontos do prisma, convirjam para um
mesmo ponto no detetor, formando assim a imagem do espectro no detetor. O foco é feito por
outro elemento óptico, a que chamamos de lente imageadora, também mostrada na figura.

Podemos então pensar no espetro formado no plano do detetor como sendo um conjunto
infinito de imagens monocromáticas da fenda de entrada da luz e amplificadas pelo sistema
óptico. A largura de uma dessas imagens no detetor será:

W = s
f2

f1

,

onde f1 e f2 são , respectivamente, as distâncias focais do colimador e da lente imageadora
e s é a largura da fenda.

A escala linear com que valores de λ são mapeados no detetor ao longo da direção de
dispersão , é dada por

dλ

dx
=

1

f2

dλ

dθ

É muito importante aqui estabelecer um paralelo com o imageamento. Sabemos que uma
imagem num detetor mapeia pontos no céu num espaço, geralmente um plano, do detetor.
Falamos então da escala do detetor, dθ/dl que nos diz o ângulo no céu compreendido num
elemento de linha dl sobre o detetor. No caso de um CCD, vimos exaustivamente situações em
que este elemento de linha é simplesmente o lado de um pixel do CCD. No caso de uma placa
fotográfica, vimos que em geral dθ/dl mede-se em ′′/mm.
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A escala não deve ser confundida com a resolução da imagem, que é a capacidade de se
resolver duas fontes próximas entre si. A resolução é limitada pelo seeing da atmosfera, como
em observações ópticas baseadas em solo, ou pela abertura da superf́ıcie de coleta de luz.

Em espectroscopia, a escala dλ/dx novamente apenas informa como se dá o mapeamento
entre comprimento de onda e posição ao longo do espectro formado no detetor. Mantendo a
analogia com o imageamento puro e simple,podemos definir como resolução espectral a capaci-
dade de se separar duas linhas próximas entre si (ou seja, com comprimentos de onda próximos)
no espectro. Ou seja, qual a separação mı́nima dλ necessária para que as linhas separadas no
detetor?

No caso ideal, em que a imagem que alimenta o prisma seja limitada por difração , teremos
que a imagem monocromática correspondente formada no detetor será:

W = f2

1.22λ

D
,

onde o termo 1.22λ/D é simplesmente o limite de difração de Rayleigh discutido anteri-
ormente.

Note-se que aqui D não é mais a abertura do telescópio, mas sim a abertura do feixe
colimado que incide sobre o elemento dispersor da luz, no caso o prisma. Essa última é sempre
bem menor do que o diâmetro do primário do telescópio, o que significa que mesmo no caso
de espectroscopia óptica, é posśıvel e desejável alimentar o detetor com uma imagem no limite
de Rayleigh.

Multiplicando a imagem limitada em difração , formada pela óptica do espectrógrafo,
pela escala teremos então a resolução espectral:

∆λ = W
dλ

dx
=

W

f2

dλ

dθ

∆λ =
1.22λ

D

dλ

dθ

Outra definição importante é o chamado poder resolutor R, dado pela razão entre o
comprimento de onda e a resolução espectral:

R =
λ

∆λ

Note que a escala espectral, dλ/dx, é expressa em unidades de Å/pixl (CCD) ou Å/mm
(placa fotográfica). Já a resolução ∆λ é usualmente expressa em Å, nm ou µm. Finalmente,
o poder resolutor R é adimensional.

Análise de um espectro

Como fazer medidas num espectro e tirar informações sobre a fonte? Temos que lembrar
que um espectro obtido com um detetor CCD será um conjunto de sinais armazenados nos
pixeis ao longo da direção de dispersão . Teremos então uma escala espectral, que corresponde
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ao intervalo em comprimento de onda λ correspondente a um pixel ao longo desta direção .
Essa escala, dλ/dx é geralmente medida em Å/pixl.

Já a capacidade de se separar duas linhas num espectro é dada pela resolução espectral,
como acabamos de ver. Se uma linha é bem resolvida num espectro, ou seja, não tem outras
linhas a ela superpostas, então podemos tentar medir o fluxo dessa linha, dado pela expressão

Fl =

∫

λ2

λ1

[F (λ) − Fc] dλ,

onde [λ1, λ2] é o intervalo de comprimento de onda que contém toda a linha e Fc é o fluxo
do cont́ınuo espectral em torno da linha. Fc deve ser medido perto da linha, mas para regiões
em que λ < λ1 e λ > λ2 de forma a evitar a própria linha espectral.

Ou seja, o fluxo da linha é uma medida da área em excesso ou em falta, com relação ao
cont́ınuo, correspondente àquela linha. Por essa definição , se a linha for de emissão , como
no espectro de um núcleo ativo de galáxia, F (λ) > Fc, de forma que Fl > 0. Se a linha for de
absorção , como tipicamente se encontra em espectros estelares, teremos F (λ) < Fc, de forma
que Fl < 0. Claro que sempre podemos inverter a ordem dos termos no integrando do fluxo de
linha, de forma a fazê-lo sempre positivo.

Uma definição semelhante, que mede o fluxo de uma linha, é a chamada largura equiva-

lente, W ou EW . Ela é dada pela expressão

W =

∫ λ2

λ1

[Fc − F (λ)]

Fc

dλ.

Notem que W contém essencialmente a mesma informação que o fluxo da linha. A
diferença é que W é medido em Å ao invés de em unidades de fluxo (como Wm−2, por exemplo).
A interpretação da largura equivalente é a largura que uma linha de forma retangular teria de
forma a ter o mesmo fluxo que a linha que se está medindo. Vale notar também que a inversão
da ordem dos termos do integrando na definição de EW agora faz com que EW > 0 no caso
de linhas de absorção e EW < 0 para linhas de emissão . Mas reiteramos que o sinal pode ser
modificado por uma simples inversão da subtração no integrando, de forma que o sinal não é
muito relevante nessas medidas.
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