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Redes de difração e interferômetros

No texto anterior, quantificamos a dispersão da luz por um prisma e aproveitamos esse
caso espećıfico para definir conceitos básicos, como resolução espectral e poder resolutor.

Atualmente, espectrógrafos de aplicação astronômica raramente usam prismas. Outros
meios de dispersão da luz, ou de singularização de um conjunto de comprimentos de onda, são
mais comuns. Veremos aqui pelo menos 2 deles: as redes de difração e os interferômetros. Na
verdade, ambos usam efeitos de interferência entre feixes de luz quando incidem num detetor.
Assim sendo, vamos inicialmente discutir a técnica básica de interferometria antes de descrever
suas aplicações em espectroscopia astronômica.

Interferometria com duas aberturas

Vimos anteriormente que a luz, ao atravessar (ou ser refletida por) uma abertura de
diâmetro D e distância focal F , forma no plano focal uma imagem com máximos e mı́nimos
separados por

∆x = F 1.22
λ

D
,

onde λ é o comprimento de onda da luz. Uma versão uni-dimensional dessa imagem
estruturada é mostrado na figura 2.5.2 do Kitchin, mostrada abaixo.
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Esse padrão se deve à difração da luz ao atravessar uma abertura finita. Inclusive uti-
lizamos como critério de resolução entre duas fontes próximas imageadas por um telescópio de
diâmetro D, a separação angular

θmin,R = 1.22
λ

D

Esse é o chamado critério de Rayleigh de resolução , dáıcolocarmos o R como sub-́ındice.
Ou seja, somente fontes separadas no céu por θ ≥ θmin terão seus máximos primários (ditos
máximos de Airy) separados o suficiente para que elas possam ser identificadas como fontes
distintas.

Pois bem, a pergunta agora é o que acontece se fizermos a luz de uma fonte passar por
duas aberturas finitas, separadas por uma distância d? Se o diâmetro de uma das aberturas
é s, o padrão de difração no plano da imagem causado por apenas uma delas terá novamente
máximos e mı́nimos seguindo padrão semelhante ao da figura 2.5.2. A única diferença é que a
distância entre o máximo principal e o primeiro mı́nimo será

∆x = F 1.22
λ

s
,

Se s << D, naturalmente a resolução , pelo critério de Rayleigh, se degrada. Essa
situação é exemplificada pela figura 2.5.4 do Kitchin, mostrada abaixo, onde a largura dos
máximos aumenta e a sua altura diminui, em função da menor quantidade de luz passando
pela abertura s.

Qual será então o padrão de distribuição da luz numa imagem formada por uma fonte
atravessando as duas aberturas? A resposta é dada na figura 2.5.6 do Kitchin, dada abaixo.
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Vê-se agora um padrão de interferência entre as duas aberturas, com máximos e mı́nimos
espaçados por

∆X = F
λ

2d

Note que este padrão de interferência está modulado pelo padrão de difração causado
por uma abertura única. O padrão de interferência resulta naturalmente do fato de que em
alguns pontos no plano da imagem os máximos de onda provenientes das duas aberturas irão
se sobrepor (interferência construtiva), enquanto que em pontos vizinhos, o máximo de uma
vai ser cancelado pelo mı́nimo da outra.

Um resultado interessante desse padrão de interferência é que a capacidade de resolução
angular de 2 fontes vizinhas no céu é ampliada. Se a luz de duas fontes atravessa as duas
aberturas, cada uma resultará num padrão igual ao mostrado na figura 2.5.6 do Kitchin. Esses
padrões se somam se as fontes estão exatamente na mesma direção , dobrando a altura dos
picos de interferência mostrados. Mas se as fontes estiverem separadas no céu por um ângulo

θ =
λ

2d

então os máximos de interferência da imagem de uma delas irão coincidir no plano do
detetor com os mı́nimos da outra. O resultado então será o cancelamento do padrão de inter-
ferência, tal como mostrado na figura 2.5.7 abaixo.
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Ou seja, uma variação de posição no céu de λ/2d causa uma mudança radical na estrutura
da imagem combinada de duas fontes que atravessam duas aberturas separadas por d. Esse
pode ser então tomado como o critério de resolução angular para este caso, ou seja, θmin,int =
λ/2d. Apenas para fins de comparação com o critério de Rayleigh, se fizermos d = D, teremos:

θmin,R

θmin,int

= 2.44

Melhoramos portanto em 2.44 a capacidade de resolver fontes no céu simplesmente usando
duas aberturas separadas por uma distância D ao invés de uma única abertura com este
diâmetro. Essa é a essência da interferometria.

Claro que paga-se um preço óbvio por isso. Ao usar duas aberturas pequenas separadas
por uma distância D, ao invés de uma abertura grande com este diâmetro, a quantidade de
luz coletada (e, por conseqüência o sinal gerado num detetor) será muito menor.

O aparato de duas fendas que acabamos de descrever é essencialmente denominado de
interferômetro de Michelson, também chamada de interferômetro estelar de Michelson, para
distingúı-lo do interferômetro óptico usado no experimento de Michelson-Morley de medição
da velocidade da luz.

Este aparato foi muito usado para resolver estrelas duplas muito próximas entre si. Neste
tipo de interferômetro, luz óptica passa inicialmente por um filtro de banda estreita (comumente
também um interferômetro, como veremos mais adiante), de forma a singularizar um pequeno
domı́nio em λ, e incide sobre um plano focal com duas fendas retangulares móveis. Ao serem
afastadas uma da outra, as fendas produzirão variações no padrão da imagem da estrela dupla,
alternando situações em que o padrão de interferência entre as fendas é observado (quando a
separação angular entre as fontes corresponder a mλ/d, onde m = 0, 1, 2) e outras em que o
padrão não é observado (quando a separação angular entre as fontes corresponder a (2m+1)λ/d,
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onde m = 0, 1, 2, ...). Essas duas situações são mostradas nas figuras 2.5.20 e 2.5.21 do Kitchin,
reproduzidas abaixo.

Note que interferometria é uma técnica amplamente usada em Astrof́ısica. No domı́nio
rádio, por serem maiores os comprimentos de onda, é mais fácil combinar sinais coletados por
diferentes antenas, de forma que é comum fazer observações interferométricas usando 2 ou
mais antenas. O Very Large Array (VLA, www.vla.nrao.edu) contém 27 antenas que podem
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assumir distâncias de até 36km entre si. Na verdade, em rádio, há casos de interferometria en-
volvendo antenas separadas por distâncias intercontinentais, chamadas de Very Long Baseline
Interferometry (VLBI, ver, por exemplo, www.evlbi.org)

Interferometria óptica também tem sido realizada, por exemplo, usando os 4
telescópios com D = 8.5m do sistema europeu chamado de Very Large Telescopes (VLT,
www.eso.org/projects/vlt).

Redes de difração

Redes de difração podem ser entendidas como interferômetros contendo um grande
número N de aberturas, onde 100 < N < 1200 tipicamente. Em geral, pelo menos em
Astronomia, as redes de difração funcionam por reflexão e não por transmissão . A figura
4.1.11 do Kitchin é reproduzida abaixo e retrata uma seção de uma rede de difração em que
os elementos (ranhuras) estão inclinados com relação ao plano de incidência da luz. O fato de
funcionarem por reflexão em nada altera o padrão formado pela luz de uma ou mais fontes
após incidir nas pequenas superf́ıcies refletoras.

Uma pergunta importante é: como fazer uso do padrão de interferência entre fendas,
estudado anteriormente, para fins de espectroscopia: A resposta é que a posição dos máximos
e mı́nimos deste padrão depende do comprimento de onda λ. Ou seja, no caso de uma fonte de
luz que emita um cont́ınuo de valores de λ, os máximos mostrados na figura 2.5.6, por exemplo,
e com exceção do primeiro, são na verdade espectros.

Com apenas duas aberturas, a largura dos máximos, Fλ/d, é muito grande, o que faz com
que o espectro assim gerado seja de muito baixa resolução . A adição de mais componentes
(aberturas ou ranhuras refletoras) melhora a resolução . Isso é exemplificado pelas figuras 4.1.8
e 4.1.9 do Kitchin, mostradas abaixo.
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Qual a resolução espectral obtida com uma rede de difração com N ranhuras. Após uma
certa álgebra, mostrada nas páginas 313 e 314 do Kitchin, chega-se ao resultado de que os
máximos principais no padrão de interferência para um dado λ (os picos mais altos mostrados
na figura 4.1.9) ocorrem quando

d senθ = mλ,
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onde m = 0, 1, 2, ..., d é a distância entre dois elementos vizinhos da rede e θ é a posição
angular no plano da imagem. O inteiro m é chamado de ordem do padrão .

Já os vários mı́nimos ocorrem quando

N d senθ = mλ,

onde m = 0, 1, 2... exceto múltiplos de N , pois estes últimos correspondem aos máximos
principais. Diferenciando a expressão acima para θ e levando em conta que um máximo prin-
cipal está situado entre 2 desses mı́nimos (ou seja, dm = 2), a largura angular de um desses
máximos principais será

W =
2λ

Ndcosθ

Logo, a largura dos máximos não depende da ordem, enquanto que sua posição sim.
A figura 4.1.10 do Kitchin mostra a posição dos máximos de uma rede no caso de apenas 2
comprimentos de onda (fonte bicromática).

No caso de um cont́ınuo em λ, podemos usar a meia-largura de um máximo como critério
de resolução angular entre máximos próximos (ou seja, de mesma ordem, mas λ distintos).
Multiplicando pela dispersão (dλ/dθ) temos então a resolução espectral:

∆λ =
W

2

dλ

dθ

∆λ =
λ

Ndcosθ

dλ

dθ
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Mas a dispersão pode ser calculada pela relação entre θ e λ em torno dos máximos, já
mostrada:

dλ

dθ
=

dcosθ

m

Logo,

∆λ =
λ

Ndcosθ

dcosθ

m
=

λ

Nm

Assim, o poder resolutor será:

R =
λ

∆λ
= Nm

Resultado, a resolução melhora com o número de elementos da rede de difração e com a
ordem usada.

Um problema com as redes de difração é justamente o fato de que a luz agora está
distribúıda em espectros de várias ordens, sendo que em geral, apenas uma ordem é observada.
Para m alto, inclusive, começa a surgir uma superposição de ordens vizinhas, como mostrado
na figura 4.1.10 do Kitchin.
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