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Resurno 

Correlatores ópticos podem realizar o reconhecimento de padrões bidimensionais 

a uma velocidade maior que plataformas digitais com o mesmo tamanho, peso e 

consumo de potência. Utilizou-se neste projeto o correi ator óptico compacto com um 

único modulador espacial de luz, uma TV a cristal líquido comercial, posicionado no 

plano de Fourier. Uma câmera CCD é utilizada na saída do correlator óptico para 

capturar as imagens de correlação. Na entrada do correlator, a imagem da impressão 

digital é capturada por um prisma via a eliminação da reflexão total, durante o contato 

da impressão digital com a superfície do prisma. Para o processo de filtragem, foi 

utilizado o filtro de correlação ótima. 



X 

Abstract 

Optical correlators can realize bidimensional pattern recognition faster than 

digital devices that have the same size, weight and power consumption. In this work, the 

compact optical correlator is implemented with only one spat ial light modulator, a 

commercial liquid crystal television (LCTV) located at the Fourier plane. A CCD 

camera is used at the correlator exit to read the correlation images. The fingerprint image 

is read in the correlator input using a prism illuminated wi th a monochromatic coherent 

beam. The total reflection elimination in the prism surface during the fingerprint contact 

permits the reading of the fingerprint image. The optimal correlation filter is used in the 

Fourier plane to implement the filtering process. 



1 Introdução 

Nos últimos anos, os prejuízos mundiais, decorrentes de fraudes envolvendo 

falhas na verificação da autenticidade de cartões em transações bancárias e comerciais, 

vêm atingindo valores significativos, da ordem de bilhões de dólares. Uma maneira de 

dificultar este tipo de fraude é identificar seguramente a pessoa que está reali zando a 

transação. Na área da identificação biométrica, várias técnicas ópticas estão sendo 

desenvolvidas para o reconhecimento de padrões da retina e a identificação de 

impressões digitais [1]. A necessidade da verificação e identificação automática de 

impressões digitais também vem se tornando um fator crucial para o mercado de alta 

tecnologia. As potenciais aplicações para a identificação automática de impressões 

digitais incluem a segurança de sistemas para transações eletrônicas via Internet, a 

segurança de redes de computadores, a proteção de informações, e a busca de 

impressões digitais, armazenadas em bancos de dados (sistemas policiais de 

informação). 

A maioria dos métodos computacionais numéricos, que realizam a identificação 

de impressões digitais, fundamenta-se na extração e na identificação das bifurcações e 

falhas nos sulcos das impressões digitais (2]. Neste tipo de processo, a imagem da 

impressão digital a ser identificada é escaneada e, em seguida, as coordenadas das 

bifurcação e falhas são determinadas e comparadas com as informações de um banco de 

dados. A grande vantagem desse método é a possibilidade de se realizar uma rápida 

comparação de uma impressão digital com impressões armazenadas em banco de dados. 

Esses métodos apresentam uma baixa taxa de aceitação falsa (Fa!se Acceptance Rale -

FAR) (3] que é definida como a razão entre o número de falsos usuários que são 

reconhecidos como usuários legítimos e o número total de verificações. Entretanto, a sua 

grande limitação reside na necessidade de se traba lhar com imagens de alta resolução 
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das impressões digitais, sem o mínimo defeito ou risco. Outra desvantagem é que tal 

método também apresenta, em simulações reais, uma alta taxa de rejeição falsa (False 

Rejection Rale - FRR) [3] que é definida como a razão entre o número de usuários 

legítimos que são reconhecidos como falsos usuários e o número total de verificações. 

Lente Filtro Lente 
Convergente s·cu, v) Convergente 

Luz laser ___. 

( ((r (!• 
___. 

l ___. ___. ___. 
f f f f 

ollll ...... ... ... ... ... ... 
Entrada s(x, y) Saída 

Figura 1.1: Correi ator óptico com arquitetura do tipo VanderLugt operando com um 

matchedfilter. 

O correlator óptico é um sistema ele computação óptica analógica conhecido 

desde os anos 50. Esse tipo de sistema, cuja principal aplicação é realizar transformadas 

ópticas de Fourier, ressurgiu para aplicações práticas devido à disponibilidade 

tecnológica de novos moduladores espaciais de luz [4, 5] (Spatial Light A1odulators -

SLMs). Correlatores ópticos podem ser utilizados como um método alternativo para a 

identificação de impressões digitais. Uma possibilidade é utilizar a arquitetura de 

VanderLugt1 [6], que é mostrada na figura 1.1, para a obtenção da função de correlação 

entre uma impressão digital a ser identificada e as informações de um banco de dados. 

Nos correlatores ópticos, a impressão digital é lida e processada em paralelo. 

Comparado com o desempenho de métodos computacionais numéricos, o desempenho 

dos correlatores ópticos depende muito menos da qualidade da imagem ele entrada, o que 

implica em uma baixa taxa de rejeição falsa (FRR) [3). Contudo, os métodos de 

1 Este co1Telator será descrito posteriormente neste capítulo. 
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correlação ópticos tendem a ter uma alta taxa de aceitação falsa (F AR), contrastando 

com os métodos computacionais numéricos. Isso se deve ao fato de que as 

características das impressões digitais são dominadas pelas estruturas quase-periódicas 

das ranhuras e cumes das impressões digitai s. Essas estruturas são similares para muitas 

pessoas e podem contribuir significativamente para uma aceitação falsa [3). 

Neste capítulo, será apresenta uma introdução sobre moduladores espaciais de 

luz, a transformada óptica de Fourier, filtragem espacial, descrição de filtros espaciais e 

o correlator óptico de VanderLugt. 

No capítulo 2, é descrito o funcionamento do modulador espacial utili zado no 

projeto, uma TV a cristal líquido. Experimentalmente, determinaram-se os parâmetros 

intrínsecos desta TV e por meio de outras medidas experimentais, encontrou-se sua 

curva de modulação, que é o conjunto de valores de amplitudes e fases que a TV pode 

atingir. 

O filtro utilizado no projeto, chamado de filtro de correlação ótima, é descrito no 

capítulo 3. Além da descrição do filtro, também é feita sua otimização em relação a seus 

parâmetros intrínsecos. Finalizada essa etapa, será descrito o método utilizado para 

adaptar os valores numéricos deste filtro aos valores da cmva de modulação da TV a 

cristal líquido. 

O funcionamento do correlator utilizado neste projeto, chamado de correlator 

óptico compacto, é descrito no capítulo 4. Nesse capítulo, também são calculados os 

valores das distâncias focais das lentes desse correlator e as distâncias entre as lentes. 

Os resultados ópticos experimentais são apresentados no capítulo 5 que constam 

de: 

::::::> correlações entre imagens da letra P e um filtro gerado para uma imagem da mesma 

letra; 

::::::> correlações entre impressões digitais de cinco pessoas e os filtros gerados por suas 

impressões digitais. 

Finalmente, por meio de dados obtidos utilizando-se as correlações das 

impressões digitais, mediu-se o desempenho do sistema utilizando-se as taxas de 

rejeição falsa (FRR) e aceitação falsa (F AR). 
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1.1 Moduladores Espaciais de Luz 

Mocluladores espaciais de luz são dispositivos que podem alterar a amplitude e a 

fase da luz no espaço, a partir dos seus elementos [7]. As características da luz 

transmitida através do modulador espacial são dadas pelo produto entre a onda complexa 

incidente no modulador e as características de transmissão desse dispositivo. 

Os moduladores espaciais de luz podem ser divididos em duas grandes 

categorias: SLM modulados eletronicamente e SLM modulados opticamente (8]. Na 

primeira categoria, sinais elétricos representam a informação a ser colocada no sistema 

de forma a controlar a distribuição espacial da atenuação ou mudança de fase. Na 

segunda categoria, a informação pode ser modulada no SLM por intermédio de uma 

imagem inserida em sua entrada. 

SLMs não são usados exclusivamente como entrada de dados, mas também para 

a materialização ele filtros espaciais ópticos, que podem ser modificados em tempo real. 

Neste caso, o SLM é colocado no plano de Fourier1
, onde ele modifica a amplitude e a 

fase da luz de acordo com o filtro espacial óptico que ele deve simular. 

Observando-se a história do processamento óptico da informação, nota-se que 

um grande número de tecnologias de SLM foram exploradas. As mais importantes 

tecnologias de SLM são: SLM a cristal líquido; SLM magneto-óptico [9]; SLM a 

espelhos deformáveis [ 1 O]; SLM baseado em poços quânticos múltiplos (Multiple

Quantum-Well- MQW) (li] e células acustico-ópticas de Bragg. [1 2]. 

No presente trabalho, é utilizado um SLM a cristal líquido, que será descrito no 

próximo item. 

1 Plano onde se encontra a transformada bidimensional de Fourier da entrada do sistema, será visto 

posteriormente no tópico sobre Filtragem Espacial. 
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De acordo com K. Lu e B.E.A. Saleh [ 13], as moléculas de cristal líquido 

nemático torcido apresentam a tendência a uma orientação preferencial que é alterada 

quando elas são submetidas a um campo elétrico. Como elas são anisotrópicas [ 14], as 

moléculas de cristal líquido podem desempenhar a função de girador de polarização ou 

de lâmina de retardo. Na presença de um campo elétrico, a orientação das moléculas é 

modificada, atuando, desta forma, sobre a polarização da luz. Os cristais líquidos podem, 

portanto, ser utilizados como lâminas de retardo, moduladores ou interruptores de luz. 

Uma célula a cristal líquido nemático torcido pode ser representada por uma 

sucessão de camadas de cristal líquido inserido entre duas lâminas transparentes 

paralelas. Nesse modelo, a orientação das moléculas de cada camada sofre uma rotação 

hel icoidal de O a 90° sobre o eixo normal às duas lâminas, como mostrado na figura 1.2 

(a). Nessa figura, para uma espessura conveniente da célula, um feixe de luz linearmente 

polarizado [ 15], na direção do eixo das moléculas da primeira camada, terá sua 

polarização na saída também linear, com a mesma orientação do eixo das moléculas da 

última camada. Portanto, a polarização na saída apresenta-se girada por um ângulo de 

90°em relação a polarização inicial. Desta forma, a célula age como um girador de 

polarização. Quando um campo elétrico é aplicado na direção do eixo z, as moléculas 

tendem a serem orientadas na direção do campo elétrico. Desta maneira, o meio torna-se 

isotrópico, perdendo sua capacidade de girar a polarização da luz incidente. O feixe de 

luz polarizado linearmente na entrada da célula não será alterado quando passar por ela, 

como mostrado na figura 1.2 (b). Quando o campo é interrompido, a célula recupera sua 

capacidade de girar. Inserindo-se a célula entre dois polarizadores, dos quais o primeiro 

tem seu eixo no mesmo sentido das moléculas da primeira camada, e o segundo está 

girado em 90°, obtém-se um intenuptor. O sistema deixa passar a luz na ausência de um 

campo elétrico e a bloqueia quando um campo elétrico é aplicado. 



(a) 

~~ p 

~+ ::1::: '~~~~: ~~~~~~ ~~~z 
I 111 ///h ---- '''''' ~ 
li 111 ////, ,,,,,, 

I I I I '//// ''''" 
I.' .,._, '' 

p 

P: Polarizador í;;\ 
P I \:!.Jf-------------,1 P 

(b) ~+ ·=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~ ~~ z 
============================ ~~ -------------·---- ------------ -- - --------
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Figura 1.2: (a) Na ausência de um campo elétrico, a polarização linear da entrada sofre 

uma rotação de 90°; (b) na presença de um campo elétrico, a polarização permanece 

inalterada. 

Será visto, no capítulo 2, que é possível modular-se tanto a intensidade quanto a 

fase da luz transmitida controlando-se a tensão aplicada a cada célula a cristal líquido. 
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1.2 Transformada Óptica de Fourier 

Uma das mais extraordinárias e úteis propriedades de uma lente convergente é 

sua capacidade de efetuar transformadas bidimensionais de Fourier. Essa operação 

matemática complicada pode ser feita com extrema simplicidade em um sistema óptico 

coerente, considerando-se as leis básicas dos fenômenos de propagação e a difração da 

luz. 

Seja tA(x, y) a distribuição do campo complexo1 de uma transparência 

posicionada imediatamente antes de uma lente convergente com distância focal f. Esta 

transparência é assumida como sendo uniformemente iluminada por uma onda 

monocromática coerente de amplitude A, incidindo normalmente sobre a transparência. 

Neste caso, o campo complexo incidente na lente é dado por: 

( 1.1) 

A equação que representa uma lente delgada convergente, l(x, y), é descrita 

como sendo [ 16]: 

Nessa equação: 

k = 21t -número de onda; 
~~ 

À- comprimento de onda do laser utili zado; 

f- distância focal da lente. 

(1.2) 

O campo complexo imediatamente após a lente, que será designado por U1'(x , y), 

é o produto da equação da lente pela equação do campo complexo imediatamente antes 

da lente. Sendo, portanto, o produto da eq.( 1.2) pela eq.( 1.1 ), que é dado por: 

1 Distribuição das amplitudes e fases de uma frente de onda 
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(1.3) 

Utilizando-se a equação da difração de Fresne/1
, pode-se relacionar o campo 

complexo imediatamente após a lente e o campo complexo a uma distância z qualquer 

ela lente por: 

J-kz - k r. 2 2 ) +<'> +<'>{ -k ( 2 2)} -2" e J-\U +V f f , J- X +y - J- (UX+\')') 
U(v,u) = Te 2z U (x,y)e 2 z e Àz dxcly 

J z ~..,-<I) 
( 1.4) 

Nessa equação: 

U'(x, y) campo complexo imediatamente após a lente; 

U(u, v) campo complexo em um plano paralelo ao de entrada, a uma distância z; 

/..-comprimento de onda da luz do laser utilizado; 

z - distância de propagação; 

k = 
2

n - número ele onda. 
').. 

A seguir, substitui-se na eq. (1.4) U'(x, y) definido na eq. ( 1.3) e a distância z 

pela distância focal da lente convergente (f),obtendo-se o campo complexo no plano 

focal da lente convergente: 

1 Ver apêndice 
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( 1.5) 

com TA representando a transformada biclimensional de Fourier ela função AtA. 

Será considerada agora uma geometria mais geral, na qual a transparência 

tA(x, y) é posicionada a uma distância cl antes da lente e iluminada por um distribuição 

uniforme de luz monocromática e coerente de amplitude A, a qual incide normalmente 

na transparência. Seja F0(u, v) a transformada de Fourier de AtA(x, y) e F1(u, v) a 

transformada de Fourier da luz incidente sobre a lente. Assmnindo-se que a 

aproximação paraxial é válida para a distância de propagação d, pode-se relacionar Fo(u, 

v) e F1(u, v) por [17]: 

(1.6) 

Como F1(u, v) representa a transformada de Fourier da luz incidente sobre a 

lente, a eq. ( 1.5) pode ser rescrita como 1: 

. k f. 2 2) 
J- \'' +v ( ) e2f u v 

Uuv= F--r(') jÃf 1 Ã.f'/~f (I. 7) 

Substituindo-se a eq. ( 1.6) na eq. (I. 7), tem-se: 

1 Desprezou-se a exponencial complexa expUkz) por não influenciar nos resultados. 
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( 1.8) 

Escolhendo-se convenientemente a distância d igual à distância focal , tem-se a 

transformada bidimensional de Fourier da entrada, Ata(x, y), no foco da lente 

convergente. 
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1.3.1 Filtragem Espacial 

Considere o sistema ilustrado na figura 1.3 iluminado por uma onda plana 

monocromática coerente propagando na direção z. Considerando sua entrada e saída, ele 

pode ser visto como um sistema de imagem com magnificação unitária, ou seja, o objeto 

no plano de saída apresenta as mesmas dimensões do objeto no plano de entrada. 

__. __. __. __. 
Luz 
Laser 

Plano de 
Entrada 

f f 

Plano de 
Fourier 

f f 

Plano de 
Saída 

~~r---------~~~·~-----------.~·~~.--------.~4~----------· 

L1 e L2 são lentes convergentes com distâncias focais iguais a f 

Figura 1.3: Ilustração do correlator 4 f 

A configuração acima, chamada de correlator óptico 4f1
, pode ser vista como 

dois módulos que efetuam transformadas bidimensionais de Fourier [ 18]. O primeiro 

módulo, do plano de entrada ao plano de Fourier, faz a transformada bidimensional de 

Fourier do objeto que está localizado no plano de entrada; e o segundo módulo, do 

plano de Fourier até o plano de saída, efetua a transformada bidimensional de Fourier 

da distribuição que se encontra no plano de Fourier. Esta segunda transformada pode ser 

vista como a transformada bidimensional inversa de Fourier, considerando-se os eixos 

de orientação invertidos na saída. 

Seja f(x, y) o campo complexo de uma transparência colocada no plano de 

entrada. O primeiro módulo do sistema 4f converte f(x, y) em sua transformada 

1 Esta configuração, também chamada de correlator óptico de VanderLugt, será descrita posteriormente 

neste capítulo. 
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bidimensional de Fourier e separa suas componentes de Fourier de forma que cada 

ponto no plano de Fourier corresponda a uma única freqüência espacial. Essas 

componentes são posteriormente recombinadas pelo segundo módulo, resultando na 

distribuição do objeto no plano de saída. 

O correlator 4f pode ser utilizado para realizar a filtragem espacial do objeto de 

entrada. Como as componentes de Fourier de f(x, y) estão disponíveis no plano de 

Fourier, um filtro espacial pode ser usado nesse plano para ajustar essas componentes 

seletivamente, por exemplo, bloqueando algumas componentes e transmitindo outras. 

1.3.2 Filtros Espaciais 

1.3.2.1 Filtro Casado (Matclled Fi/ter) 

O conceito do filtro casado exerce um papel importante nos problemas de 

reconhecimento de padrões [ 19]. Um filtro é considerado casado para um sinal particular 

s(x, y) se sua resposta ao impulso [20] h(x, y) é dada por: 

h(x,y) = s' (- x, - y) ( 1.9) 

Nessa expressão, s*(-x, -y) significa o complexo conjugado de s(-x, -y). 

Suponha-se um sinal g(x, y) aplicado em um sistema com um filtro casado 

s(x, y). A saída v(x, y) é dada pela eq. ( 1.1 0), que é reconhecida como a correlação 

cruzada das funções g e s. 

-v(x,y) = f fh(x-~,y-ll)g(~, ll)d~dT] 

--=f fg(Ç,ll)s'(l;-x,ll-Y)dÇdll 

( 1.1 O) 



A operação de filtragem óptica casada é mostrada na figura 1.4. 

Luz laser __. __. __. __. __. 

Entrada s(x, y) 

f 

Lente 
Convergente 

... ~ f 

Filtro 
• S (u, v) 

... ~ 
f 

Lente 
Convergente 
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f 

Saída 

Figura 1.4: Ilustração do correlator 4f(correlator de VanderLugt) com o filtro casado 

óptico 

Suponha que um filtro h(x, y) = s·(-x, -y) necessite ser sintetizado no plano de 

Fourier em um correlator óptico. A transformada de Fourier da resposta ao impulso, eq. 

( 1.9), mostra que a função de transferência [21] requerida é dada pela eq. (l.ll), na qual 

H(u, v) e S(u, v) são as transformadas de Fourier de h(x, y) e s(x, y), respectivamente. 

Portanto, o filtro no plano de Fourier teria uma distribuição complexa proporcional a 

s·(u, v): 

H ( u, v) oc S ' ( u, v) (1.1 1) 

Considere, agora, a natureza particular da distribuição do campo transmitido pelo 

filtro quando o sinal s(x, y), ao qual o filtro é casado, está presente na entrada do 

sistema. Incidindo-se sobre o filtro está uma distribuição ele campo proporcional a 

S(u, v) e transmitido pelo filtro está uma distribuição de campo proporcional a 

S(u, v)S*(u, v). Esta última distribuição é completamente real, o que implica que o filtro 

no plano de Fourier cancelou completamente a curvatura da frente de onda incidente, 

S(u, v). Desta forma, o campo transmitido consiste em uma onda plana (geralmente de 

intensidade não uniforme), que, ao passar pela última lente, produz um ponto luminoso 
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no plano focal. Quando o sinal de entrada é diferente de s(x, y), a curvatura da frente de 

onda geralmente não é cancelada pelo filtro no plano de Fourier e a luz transmitida não 

produzirá um ponto luminoso ao passar pela última lente. Portanto, a presença elo sinal 

luminoso s(x, y) pode ser detectada pela medida da intensidade da luz no plano focal 

após a última lente. 

Quando a entrada s(x, y) não está centrada na origem, o ponto luminoso no plano 

de saída simplesmente estará deslocado por uma distância igual ao deslocamento no 

plano de entrada [ 18]. Isso ocorre devido ao teorema do deslocamento da transformada 

de Fourier. 1 

1 Ver apêndice V 
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1.3.2.2 Filtro Inverso 

Sejam o(x, y) o ca1npo complexo associado a um objeto na entrada do correlator 

e i(x, y) o campo complexo associado à imagem distorcida deste objeto. Por 

simplicidade, assume-se que a magnificação do sistema de imagem é unitária e define-se 

o sistema de coordenadas, no qual a imagem é descrita, de forma a remover qualquer 

efeito de inversão na imagem. 

Assume-se que a imagem distorcida foi submetida a uma transformação linear, 

descrita pela função de resposta ao impulso s(x, y). Desta forma, o objeto e a imagem 

estão relacionados por: 

i(x,y)= J Jo(Ç,ll)s(x - Ç,y-rJ)dÇdll ( 1.12) 

Deseja-se obter uma estimativa ô(x, y) de o(x, y) a partir da medida do campo 

complexo da imagem i(x, y) e de sua resposta impulsionai s(x, y). Em outras palavras, 

deseja-se inverter a operação de distorção e recuperar o objeto original. 

Dada a relação entre o objeto e a imagem no domínio das freqüências, tem-se: 

F {i(x,y) }= F{]]s(~.~)-o(x -~.y- ~)d~d+o; 
I( u, v)= S(u, v)· O(u, v) 

Nesta expressão, F indica a operação da transformada bidimensional de Fourier. 

( 1.13) 

O espectro do objeto original pode ser obtido dividindo-se o espectro da imagem 

pela transformada de Fourier de s(x, y). Desta forma, O(u, v) é dado por: 

O(u,v) = l(u,v) 
S( u, v) 

(1.14) 
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Uma interpretação dessa solução é que, ao passar a imagem detectada i(x, y) 

através de um correlator óptico com um filtro cuja função de transferência é dada por 

I 
H(u, v)=-- , 

S(u,v) 
( 1.15) 

produz-se o próprio objeto, uma vez que I(u, v) = S(u, v) O(u, v) e, ao passar pelo filtro, 

este elimina S(u, v) restando somente o objeto em questão 

O filtro, cuja função de transferência é dada pela eq. ( 1.15), é denominado tiltro 

inverso [22]. 

Entretanto, esta solução direta apresenta alguns problemas práticos: 

~ Há uma limitação no conjunto das freqüências onde a função de transferência S(u, v) 

é não nula. Fora deste conjunto, H(u, v) é indefinida. Por esta razão, é necessário 

restringir a aplicação do filtro inverso a este conjunto de freqüências onde S(u, v) é não 

nula. 

~ O filtro inverso não leva em consideração o fato de que há inevitavelmente a 

presença de ruído no objeto a ser detectado. Neste filtro, o ruído é ressa ltado nas altas 

freqüências onde os ganhos são mais elevados. Conseqüentemente, a imagem 

recuperada é usualmente dominada por ruído. 

~ Matematicamente este filtro funciona muito bem, porém sua implementação física 

ainda é limitada devido ao ganho elevado que ele deveria fornecer nas altas freqüências, 

ou ao baixo ganho nas baixas freqüências. 

1.3.2.3 O Filtro de Wiener 

Será apresentado a seguir um modelo para o processamento de imagens que 

inclui a presença de ruído [23]. A imagem detectada é agora representada por: 
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i(x,y) = f Jo(Ç,ll)s(x-Ç,y-ll)dÇdll+n(x,y) ( 1.16) 

Nesta equação, n(x, y) é o ruído associado com o processo de detecção. Em adição à 

presença do termo de ruído, que é considerado um processo aleatório, o objeto o(x, y) 

também será considerado como um processo aleatório em sua formulação. Supõe-se que 

a densidade de potência espectral (a distribuição da potência média sobre as freqüências) 

do objeto e do ruído são conhecidas e representadas por <l>0{u, v) e <l>11(u , v), 

respectivamente. A meta é produzir um filtro linear que minimize o erro quadrático 

médio entre o objeto o(x, y) e a estimação elo objeto ô(x, y), isto é, minimizar: 

( 1.17) 

Produz-se, desta forma, a seguinte expressão para a função de transferência do 

filtro requerida: 

H( ) 
s'(u,v) 

li v = ' I S(u, v)l2 + <l>n(u, v) 
<l> o Cu, v) 

(1.18) 

Este tipo de filtro é denominado filtro de Wiener, devido a seu inventor Norbert 

Wiener [23]. 

Nas freqüências em que a relação sinal ruído é alta (<l>,/<1>0 << I), o filtro de 

Wiener apresenta as características do filtro inverso: 

H( u, v)~ S' (u, v)2 = _1_ 
IS(u,v)l S(u,v) 

( 1.19) 

Em freqüências em que a relação sinal ruído é baixa (<1>,)<1>0 >> I), ele apresenta 

características do filtro casado com forte atenuação: 
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I-I( ) <D (u,v)s·c ) li, v ~ o u, v 
<D" (u, v) 

(1.20) 

1.3.2.4 Filtro de Fase 

Considerando-se um objeto o(x, y), o filtro de fase é definido no plano de 

Fourier como sendo o complexo conjugado do fator de fase da transformada de Fourier 

deste objeto. Desta forma, por meio da transformada de Fourier deste objeto: 

O(u, V)= I O(u, V )I· ejfll(u, ") 

Nessa expressão: 

IO(u, v)l- módulo da transformada de Fourier 

ejfll(u.v) - fator de fase da transformada de Fourier 

a função de transferência do filtro de fase H(u, v) é descrita por: 

( ) 
- J·<I>(u v) H u, v =e · 

( 1.21) 

(1.22) 

Considere na entrada de um correlator óptico, um objeto cujo campo complexo 

seja o(x, y). Incidindo sobre o filtro, há um campo complexo proporcional à eq.(1.2 1) e, 

imediatamente após o filtro de fase, o campo complexo é dado pelo produto entre o 

campo incidente e a eq.(l.22), resultando em IO(u, v)l. Esta última quantidade é 

puramente real, indicando que o filtro de fase eliminou completamente a curvatura da 

frente de onda incidente, produzindo uma onda plana, de intensidade proporcional a 

IO(u, v)l. Esta onda plana, ao passar pela segunda lente do correlator óptico, produzirá 

um ponto luminoso no plano de saída. Quando o sinal ele entrada difere de o(x, y), a 

curvatura da frente de onda incidente no filtro geralmente não é cancelada e não ocorre o 
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ponto luminoso no plano de saída. Desta forma, pode-se detectar a presença do objeto 

o(x, y) por meio da medida da intensidade da luz no plano de saída. 

1.3.2.5 Exemplos de Filtros Espaciais. 

Considere o filtro espacial designado por H(u, v), cuja distribuição espacial é 

definida como: 

{
I, se (u2 + v2

) < s2 

O, caso contrário 

Nessa definição, sé a freqiiência espacial de corte. 

Esse filtro é implementado por uma abertura circular transparente. Um exemplo, 

utili zando-se este filtro, é mostrado na fi gura 1.5 (a), onde a imagem filtrada perde sua 

definição, ou seja, torna-se "borrada". Esse fato é devido à perda das altas freqiiências, 

que são responsáveis pela definição da imagem. 

O segundo exemplo é um filtro cuja distribuição espacial é definida como: 

{

0, se (u2 + v2
) < s2 

I, caso contrário 

Esse filtro bloqueia as baixas freqüências e transmite as altas. Sua 

implementação é feita por meio de uma transparência com um círculo central que 

bloqueia a luz. No exemplo desse filtro, mostrado na figura 1.5 (b), pode-se notar que a 

imagem filtrada é o contorno da imagem original. Portanto, ele é útil em aplicações de 

processamento de imagens que utilizam contorno. 

O terceiro exemplo é um filtro implementado com uma transparência que 

bloqueia a luz em uma faixa hori zontal. Este filtro bloqueia as freqüências verticais e 

transmite parte das freqiiências horizontais. A sua ilustração e sua respectiva imagem 

filtrada são mostradas na fi gura 1.5 (c). 
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Figura 1.5: Exemplos dos filtros citados anteriormente com seus respectivos resultados. 

As imagens no topo são as originais; as do centro, os fi ltros; e as da base são as imagens 

filtradas. 
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1.4 O COITelator Óptico de VmulerLugt aplicado ao 

•·econhecimento de impressões digitais 

A figura 1.6 representa a arquitetura de um sistema de reconhecimento de 

impressões digitais fundamentado no correlator óptico de VanderLugt. Geralmente, esse 

correlator não requer um modulador espacial de luz com alta resolução [4, 5), o que 

reduz significativamente o custo e o tamanho do sistema. Ele apresenta maior afinidade 

para a implementação de vários métodos de geração de filtros [3, 24-26]. 

Prisma Lente 

Convergente 
Modulador 

Espacial de Luz 

Lente 

Convergente 
Câmera 

I 

PJ,.ado~ 
Correlação 

CCD 

Figura 1.6 Ilustração do correlator óptico de VanderLugt para o processamento de 

impressões digitais. 

Em aplicações práticas, que utilizam o correlator óptico, necessita-se transformar 

o objeto na entrada em uma imagem coerente [27]. No sistema mostrado na figura 1.6, 

isso é feito por meio do processo de reflexão total interna em um prisma sob iluminação 

coerente, que é usado para modular o feixe de luz da entrada. Isso elimina a necessidade 

de se utilizar na entrada uma câmera CCD e um modulador espacial de luz [4,5) para a 

aquisição e a modulação das imagens das impressões digitais. O prisma de entrada é 

ajustado a 45° em referência ao feixe de luz da entrada. Como o índice de refração da 

oleosidade produzida pela pele humana é próxima ao índice de refração do vidro, o 

contato dos ressaltas das impressões digitais com o vidro reduz a potência óptica 
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transmitida, pois parte da energia é refletida e parte é refratada, sendo a parte refratada 

absorvida pelos ressaltas das impressões digitais. Durante o processo de aquisição e 

verificação das impressões digitais, o usuário do sistema deve ser instruído a deslizar seu 

dedo médio na superfície do prisma (3]. Esse método reduz a inconsistência causada por 

mudança de contraste, deformações irregulares da pele, rotação e deslocamento do dedo. 

1.4.1 Cálculo das Distâncias Focais do Correlator Óptico de VanderLugt 

A largura de banda 1 da transformada de Fourier da entrada do correlator óptico 

deve ter as mesmas dimensões do filtro, que no caso é definido petas dimensões do 

SLM. Portanto, deve-se determinar a di stância focal da primeira lente do correlator para 

que esta condição seja sati sfeita. Isso é feito utilizando-se a equação abaixo[28]: 

Nessa equação, 

Lu - menor dimensão do SLM; 

Lç- dimensão da impressão digital; 

P - número de pixels ela menor dimensão do SLM; 

À - comprimento de onda do laser utilizado; 

f - distância focal da tente. 

(1.20) 

Conseqüentemente, utilizando-se a eq. ( 1.20) com os valores da tabela 1.1, o 

valor da distância focal da primeira lente é 2, I m. 

1 Faixa de freqüências em que se encontra pelo menos 80% da energia total. 



23 

Tabela 1.1: Valores numéricos da primeira parte do correlator óptico de VanderLugt. 

Variáveis Valores Numéricos 

Lu 20mm 

Lç 8mm 

p 120 

À 632,8nm 

Após encontrar o valor da distância focal da primeira lente do correlator de 

VanderLugt, um raciocínio análogo foi aplicado à segunda parte do correlator para 

encontrar a distância focal da segunda lente. Conseqüentemente, a largura de banda da 

transformada de Fourier do objeto após o processo de filtragem, imediatamente após o 

filtro, deve apresentar as mesmas dimensões da área de captação da câmera eco. 

Desta forma, substituindo-se na eq. ( 1.20) os valores numéricos da tabela 1.2, o 

resultado obtido para a distância focal da segunda lente é l ,3m. 

Tabela 1.2: Valores numéricos da segunda parte do correlator óptico de VanclerLugt. 

Variáveis Valores Numéricos 

Lu 4.8mm 

Lç 20mm 

p 120 

À 632,8nm 
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Capítulo 2 

O Modulador Espacial a Cristal Líquido 

Introdução 

Neste capítulo, será discutido o modelo de funcionamento do SLM a cristal 

líquido utilizado neste projeto, uma TV a cristal líquido nemático torcido 

Epson/Kodak (Liquid O ystal Television - LCTV) [29]. Este funcionamento baseia

se na teoria de matrizes de Jones [30], que relaciona o campo elétrico do feixe de luz 

laser na saída de um dispositivo óptico com o campo elétrico do feixe que incide em 

sua entrada. 

2.1 Descrição do Funcionamento da LCTV 

De acordo com K. Lu e B.E.A. Saleh [1 3], uma célula de cristal líquido pode 

ser considerada como uma pilha de N fatias de cristal uniax ial birrefrigente, cujo 

eixo extraordinário é paralelo às fatias e essas são giradas helicoidalmente da fatia 

frontal até a final por um ângulo de torção denominado e, como ilustrado na figura 

2.1. Assume-se que o ângulo de torção 9 é distribuído linearmente ao longo do eixo 

z. Desta forma, cada fatia é girada de um ângulo 9/N em relação à anterior. 

A matriz de Jones, para uma única fatia, é dada por: 

(2.1) 

nessa expressão: 

110 - índice de refração ordinário da LCTV; 



ne - índice de refração extraordinário da LCTV; 

/.. - comprimento de onda do laser utilizado; 

d - espessura da LCTV; 

N - número de fatias em que a LCTV foi dividida. 
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Figura 2.1 Célula de cristal líquido considerada como uma pilha de N fatias de 

cristal uniaxial birrefrigente, giradas helicoidalmente da fatia frontal até a final por 

um ângulo de torção denominado e. 

Com a intenção de escrever a eq. (2.1) em um formato mats compacto, 

definem-se as novas variáveis: 

(2.2) 

e 

(2.3) 

Substituindo-se estas novas variáveis na eq. (2.1 ), obtém-se: 
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(2.4) 

A eq. (2.4) pode ser vista como o produto do termo e N multiplicado pela 

matriz WL denominada por: 

(2.5) 

Determinou-se, por meio da eq. (2.4), a matriz de Jones de uma única fatia de 

cristal líquido. No entanto, necessita-se determinar a matriz de Jones que represente a 

célula como um todo. Essa matriz, que será designada por M, é o produto das 

matrizes de Jones de cada fatia em que a célula foi dividida . No entanto, todas essas 

matrizes precisam estar descritas em relação ao mesmo sistema de coordenadas. 

Essas fatias estão orientadas com ângulos 8/N, 28/N, 39/N, ... ,N9/N em relação ao 

eixo x. Conseqüentemente, suas respectivas matrizes de Jones, dadas pela eq.(2.5), 

estão descritas em relação a sistemas de coordenadas que estão girados em ângulos 

múltiplos de 9/N. A fim de se obter estas matrizes em relação a um único sistema de 

coordenadas cartesianas, utiliza-se o operador de rotação R[] em cada uma delas. 

O operador de rotação R[ ] é descrito a seguir [31]. 

R[<t>]=[ cos(<t>) sen(<t>)] 
- sen( <1>) cos( <1>) 

(2 .6) 

Nessa expressão, <f> é o ângulo entre o sistema de coordenadas em que é descrita a 

matriz de Jones e o sistema de coordenadas em que se deseja descrevê-la. 

Considere uma fatia de cristal líquido que se encontra girada de um ângulo t 

em relação ao eixo x. Sua matriz de Jones, descrita em relação ao sistema de 

coordenadas cartesianas xy, é dada por: 
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R[-'t] Wo R['t] 

Utilizando-se o raciocínio descrito acima para todas as fatias, a matriz de 

Jones M é descrita como: 

(2.7) 

A fim de simplificar a expressão anterior, utiliza-se a seguinte propriedade do 

operador de rotação: 

R[a ]R[b ]=R[ a+b] (2.8) 

Aplicando-se essa propriedade na eq. (2.7), obtém-se a expressão 

simplificada: 

(2.9) 

Substituindo-se as expressões matriciais referentes ao operador de rotação R[ 

] e à matriz WL, na expressão anterior, o resultado produzido é dado por: 

i(l [cos(e) -sen(e)] 
M = e 

sen(e) cos(e) 

(e) ·.!! 
cos N e'N 

(e) -i.!! 
sen N e N 

(e) ·.!! N 

sen N e'N 

(e) - i.!! 
cos N e N 

(2.1 O) 

A eq. (2.10) apresenta uma matriz elevada à enésima potência. Para 

transformar essa expressão em um formato mais simples, utilizou-se a identidade ele 

Chebyshev: 



r: :r= 

Nessa expressão: 

a sen(Nk ) - sen((N -1)k) 

sen(Nk) 
sen(Nk) 

c 
sen(k) 

(
a+d) k = arccos -

2
-

b sen(Nk) 

sen(k) 
d sen(Nk) - sen((N - 1)k) 

sen(Nk) 
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(2.11) 

(2.12) 

Aplicando-se a identidade de Chebyshev na eq. (2.1 O) e fazendo-se N tender 

ao infinito, o resultado produzido é dado por: 

i(l [cos(e) - sen(e)] 
M = e 

sen(e) cos(e) 

na expressão anterior: 

e pela eq.(2.3): 

r. ) . Psen(y) 
COS\Y +I 

y 
e 

--sen(y) 
y 

e 
-sen(y) 
y 

() 
.Psen(y) 

COS y - 1 
y 

Nessa expressão, ~o é uma constante de fase que será desprezada . 
.... 

(2.13) 

(2.14) 

Quando um campo elétrico E é aplicado na direção z, sobre a célula de 

cristal líquido, as moléculas são inclinadas em um ângulo Ç na direção deste campo 

elétrico, como ilustrado na figura 2.2. 
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.... 
E 

z 

Figura 2.2 Molécula inclinada por um ângulo Ç devido à aplicação do campo 

elétrico E 

A expressão para o ângulo Ç, mostrado na figura 2.2, é dada por: 

(2.15) 

Nessa expressão: 

Vnns- tensão eficaz aplicada no cristal líquido; 

V c - tensão de limiar em que tensões abaixo dela não provocam nenhum 

ângulo de inclinação nas moléculas; 

V0 - tensão para a qual o ângulo de inclinação é 49.6°. 

Desta forma, quando aplicada uma tensão elétrica na célula de cristal líquido, 

o índice de refração extraordinário é alterado e passa a ser função do ângu lo de 

inclinação Ç, sendo designado por ne(Ç). A equação que relaciona o novo índice de 

refração extraordinário ne(Ç) com o ângulo ele inclinação Ç é dada por: 

(2.16) 



-
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Nessa expressão: 

Ç - ângulo de inclinação indicado na figura 2.2; 

ne - índice de refração extraordinário elo cristal líquido sem nenhuma tensão 

aplicada; 

n0 - índice de refração ordinário do cristal líquido. 

Para adaptar a teoria descrita anteriormente a este novo caso, que considera 

uma tensão elétrica aplicada, simplesmente se substitui ne por ne(Ç), dado pela eq. 

(2. 16). 

A LCTV deve ser posicionada entre um polarizaclor e um analisador. Sejam, 

respectivamente, '-1' 1, '-1'2 e '-I' o os ângulos em que estão girados o polarizador, o 

analisador e a fatia frontal da TV a cristal líquido, com relação ao eixo x (eixo 

vertical). Estas três novas variáveis são mostradas na figura 2.3. 
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X 

Analisador 

X 

d 

Polarizador 

Figura 2.3 Ilustração da utilização da LCTV que é posicionada entre o polarizador e 

o analisador. 

A matriz de Jones do sistema da figura 2.3 é o produto da matriz de Jones do 

polarizador, da LCTV e do analisador, descritas em relação ao sistema de 

coordenadas cartesianas xy. 

A matriz de Jones do polarizador e do analisador, em relação ao sistema de 

coordenadas cartesianas xy, é dada por [32] : 

(2.17) 

Nessa matriz, <p = "tJ'1 para o polarizador, e <p = \f'2 para o analisador. 

Como a fatia frontal da LCTV está orientada por um ângulo '1'0 , deve-se 

utilizar o operador de rotação R[] na matriz de Jones M para descrevê-la em relação 

ao sistema de coordenadas cartesianas xy. Desta forma, o resultado produzido é : 

(2.18) 
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Utilizando-se as eqs.(2.13), (2.17) e (2.18), a matri z de Jones, que representa 

o sistema da figura 2.3, é dada pelo produto: 

A·M·B (2.19) 

Na expressão acima: 

M é dada pela eq. (2.13) 

Assumindo-se que o feixe de luz laser tenha polarização circular e incida 

normalmente na entrada do sistema, seu campo elétrico pode ser representado, por 

meio elo vetor ele Jones, como [33]: 

(2.20) 

O campo elétrico após o analisador pode ser representado pelo produto entre a 

eq.(2.20) e a eq.(2.19), cujo resultado é dado por: 

Nessa expressão: 

(2.22) 



02 = \}'2- \}'D 

E0'- Campo elétrico referente ao eixo ordinário após o analisador 

Ee' - Campo elétrico referente ao eixo extraordinário após o analisador 

M - Matriz ele Jones que representa a LCTV 

33 

(2.23) 

Defini-se T como a intensidade de transmitância e 8 como o atraso ele fase 

(diferença de fase entre o campo complexo após a LCTV e o campo complexo 

incidente). As expressões para essas duas novas variáveis podem ser obtidas por 

meio ela eq. (2.21 ), sendo expressas por: 

T ~ {~sin(y)sin[B + ~.- '1', )]+ cosy cos[B + ('1', - 'P,)J}' + 

{ ~ sinycos[B - ('!', + '1',)+ 2'1'0 l}' 

l ..ê sin y cos[e- (\f1 + \f2) + 2\f0 J I 
5:. fl - 1 y 
u ="' + tan --=e----''----------------r sin y sin[e + ('-I't - q;2) ]+ cosy cos [e + ('-I't - \}'2)] 

Nessas expressões: 

'-I't, I.J'2, '-I'o e e são os ângulos indicados na figura 2.3; 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 
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2.2 Determinação dos parâmetros intrínsecos 8 e '!'0 • 

No modelo descrito anteriormente, a LCTV apresenta dois parâmetros 

intrínsecos que precisam ser determinados, e e \.f'o [4, 34]. Para isso, fixa-se \.f'1 = \F2 

=\.f' para a eq. (2.25), resultando na equação: 

T ~ [ ~ sin y sine + cosycose J + [; siny cos(e- 2'1' + 2'1'0 ) J (2.28) 

Analisando-se a equação anterior, nota-se que seu primeiro termo depende 

apenas das variáveis e e y. o segundo termo depende das variáveis p, e, y, tp e \.f'o. 

Desta forma, girando-se \.f', o máximo valor da eq. (2.28) ocorre quando: 

e nn 
\.f'= \.f'max =- + \.f'D ±-, Il = 0,1,2,3 .. . 

2 2 
(2 .29) 

Medindo-se o valor de \.f'nut·.;, obtém-se uma relação entre e e \.f'0. 

Para \.f' = \.f'111a~, a eq. (2.28) torna-se: 

T ~ [ ~siny sina +cosycose J +[; siny J (2.30) 

Assim como é possível encontrar o valor máximo da eq.(2.28) em relação a 

\.f', também é possível encontrar o valor de \.f' para que esta equação apresente seu 

ponto de mínimo em relação a esta variável. Desta forma, o valor de \.f' encontrado é 

dado por: 

e (2n + 1)n 
tp = tpmin =- + tpD ± , n = 0,1,2,3 ... 

2 4 
(2.31) 

Conseqüentemente, substituindo-se o valor de \.f' = \.f'min na eq. (2.28), ela se 

torna: 
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T = [ ~sinysin +cosycose J (2.32) 

Os valores encontrados de tf'111ax e tpmin independem do valor do nível de 

cmza, ou seJa, independem do valor de y. Isto pode ser confirmado 

experimentalmente por meio dos gráficos mostrados na figura 2.4. 

~ fliYtl dt clnr~ 70 

---6--Uívelde<inu 50 

--o-- f(IYel dt cinl~ 30 

Figura 2.4 Gráficos experimentais mostrando que o mínimo e o máximo da 

intensidade, em relação a tf', são independentes do nível de cinza. 

Os valores experimentais de tf'MAX e tf'MIN podem ser encontrados por meio 

dos dados experimentais utilizados para gerar os gráficos mostrados na figura 2.4. 

Desta forma, obtêm-se tf'MAX = 38° e tf'MIN = 82°. Substituindo-se tais valores nas 

eqs.(2.29) e (2.31), obtém-se duas equações que relacionam as grandezas 8 e tf'o. 

Conseqüentemente, há a necessidade de se encontrar uma outra expressão que 

possibilite encontrar uma dessas grandezas. Primeiramente, será determinada a 

variável 8. 

Para encontrar essa variável, fixa-se o valor de tp em tf'min e mede-se o valor 

de Tmin para cada nível de cinza. Observa-se, pela figura 2.5, que Tmin torna-se nula 

quando o nível de cinza é I O. Conseqüentemente, utilizando-se a eq. (2.32) igualada 

a zero, pode-se obter uma relação entre 8 e p. 



36 

l.S 

I.S 

os 

10 15 N 2S 
r::·."tté~ ,nzs 

lO IS HO 15? 
l(r,"d4eth!a 

20 

(a) (b) 

Figura 2.5 Razão entre TMIN e TMAX· O gráfico (a) mostra a ampliação da região de 

interesse. 

Necessita-se agora encontrar uma outra igualdade que relacione e e p para se 

encontrar o valor de e. Fixando-se o nível de cinza em 10 (mesmo valor de p) e 

\f' 1 = O, mediu-se o valor da intensidade de transmitância para diversos valores de 

\f/2. Utilizando-se esses dados, obteve-se o gráfico mostrado na figura 2.6, por meio 

do qual se observa que a intensidade de transmitância tem seu mínimo para \f/2 = 10°. 

Portanto, pode-se utilizar a eq. (2.25) como a segunda igualdade requisitada para 

encontrar o valor de e. Ressaltando-se que se deve pesquisar os valores de 8 e p que 

proporcionam o mínimo local da eq. (2.25), respeitando-se as condições de \f' 1 = O e 

\}'2 = 10°. 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

20 o~-:':1 o---;!2o=----o3!:o --;>;;4o-~s';o--o -6~0--f.lo=---=s'=-o -:'::90--:-!1oo 
'1'2 

Figura 2.6 Curva que mostra a intensidade em relação ao ângulo do analisador (\f/2) 

cujo mínimo ocorre para o valor de \f/2 = l 0°. 
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Conseqüentemente, devem-se resolver simultaneamente, por meio de um 

processo iterativo, as eqs. (2.33) e (2.34), dadas a seguir. Lembrando-se de que o 

zero da eq. (2.33) é igual ao valor mínimo desta equação elevada ao quadrado. 

MIN 

MIN {[ ~ siny sine + cosy cose n 
{~si n( y ) si n [e + ('1'1 - '1'2)] +cos y cos[ e + ('1'1 - '1'2) J} + 

{~sinycos[e -('1'1 + '1'2)+ 2'1'0 ~' 

Nessas expressões: 

r=~e2 +r/ 

\f/0 = 38" -~ 
2 

MIN- representa o mínimo da função em relação a e e p 

Resolvendo-se simultaneamente as eq.(2.33) e (2 .34), obtém-se: 

Substituindo-se o valor de e na eq. (2.29) ou na eq. (2.31 ), determina-se: 

(2.33) 

(2.34) 
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2.3 Determinação das características de modulação de fase da 

LCTV 

As medidas de modulação de fase da LCTV foram feitas utilizando-se um 

interferômetro com uma lâmjna de vidro em forma de cunha (wedged shear plate 

inteJ:ferometer - WSPI) [4] , que é mostrado na figura 2.7. Nessa ilustração, as 

superfícies da lâmina de vidro estão dispostas em forma de cunha na direção vertical, 

introduzindo, assim, um caminho óptico gradualmente diferente entre o feixe de luz 

laser refletido pela superfície frontal e o feixe refletido pela superfície interna da 

lâmina de vidro. Essa lâmina é posicionada em um ângulo de 45° em relação à 

horizontal. 

Polarizador Analisador 

LCTV 

Tela mostrando_/ 
a defasagem 

Figura 2.7 Vista lateral do WSPI 

Cunha 

A LCTV é ajustada para que apresente, em cada uma de suas metades, um 

nível de cinza. No exemplo mostrado na figura 2.8, os níveis de cinza são O e 125. 

Nesta figura, é mostrada a secção horizontal da lâmina juntamente com a LCTV. Por 

simplicidade, não estão representados o analisador e o polarizador. 



Região a 

Região b 

Região c 

LCTV 

o 125 

Figura 2.8 Secção horizontal elo WSPI 
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Devido à espessura da lâmina, os feixes refletidos pela superfície interna são 

defasados no plano horizontal com relação aos refletidos na superfície frontal. O 

padrão de interferência do WSPI consiste, desta forma, em 3 regiões. Sob os dois 

lados, há o padrão de interferência entre dois feixes de mesmo nível de cinza (regiões 

a e c). Na região central, há a interferência entre dois feixes de níveis de cinza 

diferentes (região b ). 

O feixe de luz laser após o interferômetro apresenta uma defasagem formada 

pelos diferentes níveis ele cinza e pela diferença entre caminhos, devida ao formato 

em cunha da lâmina do interferômetro. O resultado dessas duas projeções é uma 

defasagem ve1tical que produz franjas que são proporcionais à diferença de fase entre 

os dois feixes de níveis de cinza diferentes. Um exemplo experimental é mostrado na 

figura 2.9. 

Figura 2.9 Defasagem entre dois níveis de cinza 
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2.4 Escolha da curva de modulação da LCTV 

Fixando-se previamente valores para 'I' 1 e 'l'2 e medindo-se o valor da 

amplitude e da fase da luz laser após o analisador para cada nível de cinza, obtém-se 

um conjunto de valores denominado curva de modulação. 

O número de combinações para a escolha de uma curva de modulação 

conveniente às necessidades do projeto, entre as diversas possibilidades (cada valor 

de 'l'1 e o/2 produz uma curva diferente), é muito grande para se tentar encontrá-la 

sem um critério de orientação. 

Esta curva deve ser escolhida, de tal forma que o erro cometido, ao se 

aproximar os pontos calculados do filtro espacial utilizado no projeto, seja o menor 

possível. Inicialmente, analisa-se o módulo deste filtro espacial, que é mostrado na 

figura 2.1 O. Nessa figura, é possível notar que há um número significativo de pontos 

com baixas amplitudes (indicados pelos pontos pretos) tanto nas freqüências 

espaciais mais baixas (centro da figura), quanto nas freqüências espaciais mais altas 

(periferia da figura). 

Figura 2.10 Módulo do filtro de correlação ótima, onde o nível de cinza branco 

representa a amplitude normalizada 1 e o nível de cinza preto representa o valor O. 

Para cada valor de amplitude do filtro mostrado na figura 2.1 O, calculou-se 

seu número de repetições e produziu-se o gráfico mostrado na figura 2.11. Por meio 

desse gráfico, pode-se notar que o valor que mais se repete é aquele cujo valor da 

amplitude é zero. Dessa forma, é conveniente escolher uma curva que 

necessariamente passe pela origem do sistema de coordenadas polar. 
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Figura 2.11: Gráfico do número de repetições para cada valor de amplitude do filtro. 

Com a finalidade de selecionar uma curva adequada que atenda 

satisfatoriamente o critério descrito anterior, passagem pela origem do sistema de 

coordenadas polar, tornou-se necessária a realização de medidas dos valores da 

amplitude e da fase do feixe de luz laser na saída do analisador. Para isso, utilizaram

se vários níveis de cinza, variando-se os valores de \f 1 e \f/2, previamente 

estabelecidos. Para medir os valores de amplitudes, utilizou-se um luxímetro, e, para 

medir os valores de fase, o WSPI. Das curvas medidas, a que foi selecionada para o 

projeto é mostrada na figura 2.12. 
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Figura 2.12 Curva de modulação da LCTV 
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Capítulo 3 

Filtro de Correlação Ótima 

3.1 Estratégias para a confecção do Filtro de Correlação Ótima 

O filtro de correlação ótima pode apresentar, por meio de ajustes em seus 

parâmetros, características semelhantes a um filtro casado, ou a um filtro inverso, ou 

características de ambos os filtros [24]. 

Este filtro deve ser projetado para tolerar as distorções das impressões digitais. 

Portanto, ele acomoda as vari ações naturais existentes nas impressões digitais sobre um 

período significativo de tempo. Para o projeto do filtro, utiliza-se um conjunto de Y 

imagens designadas imagens de treinamento, obtidas da impressão digital a ser 

identificada. Essas imagens são captadas diretamente no correlator óptico. O conjunto 

deve ser suficientemente grande para abranger todas as distorções esperadas das 

impressões digitais. O filtro é calculado utili zando-se uma série de Y imagens de 

treinamento, designadas por {fo1
, fo2

, .. . , fov}. Através da combinação da função do filtro 

com a entrada, produzem-se os resultados de verificação. Este filtro calculado é 

designado como H(u, v) e é projetado para ser utilizado por um usuário legítimo. A saída 

do sistema em resposta a f0
1(x, y) é denominada c0

1(x, y) e sua transformada de Fourier é 

definida como C0
1(u, v) = Fo1(u, v)H(u, v), na qual F0

1(u, v) é a transformada de Fourier 

das imagens de treinamento f0
1(x, y). Para facilitar o processo de decisão do correlator, a 

saída do sistema deverá ser o mais próxima possível da função delta de Dirac 8(x, y). 
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3.2 Critérios do Filtro de Correlação Ótima 

Definem-se duas variáveis para a otimização do filtro: o erro de similaridade Es e 

o erro de ruído ER. Devem-se utilizar convenientemente essas novas variáveis para que o 

filtro apresente: uma saída próxima à função delta para um usuário legítimo; e uma 

tolerância às distorções presentes nas imagens de entrada. 

Para I ~ t ~ Y, exige-se que c0
1(x, y) ~ õ(x, y), isto é, a saída deve se aproximar 

da função delta de Dirac tanto quanto possível para cada imagem f0
1(x, y) do conjunto de 

treinamento. Define-se Es como sendo: 

l y 

Es =-L Jlc~(x, y)- õ(x,y)l
2 

dx dy 
y l e i 

(3.1) 

Aplicando-se o teorema de Parseval na equação acima se produz: 

(3.2) 

Para minimizar o erro devido às distorções nas imagens de entrada, considera-se 

fo1(X, y) = fo5(X, y) + EEntrada1'5(X, y) com co1(x, y) = Co5(X, y) + Esaída1'5(X, y), para 

s, t E {I , .. . , Y} e t * s. Supondo-se que o erro de entrada EEntrada1
'
5
(X, y) não se 

correlacione com f0
5(x, y), pode ser mostrado que a expressão para ER, devido a 

distorções aditivas ou mudanças em f0
1(x, y), é dada por [24]: 

(3.3) 

com: 

2 Y- 1 y 2 

P(u,v) = L LIF{Ei~trada(x,y)~ 
Y(Y - I) t= t s=t+t 

(3.4) 
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Desta forma, P(u, v) representa o espectro de potência (35] das diferenças entre 

as impressões digitais no conjunto de treinamento. 

O termo Es caracteriza a similaridade das saídas do sistema em resposta a cada 

imagem do conjunto de treinamento, e o termo ER caracteriza o efeito da variação entre 

imagens. Portanto, Es determina quão seletiva (ou discriminante) é a função do filtro e o 

ER determina o grau de tolerância da mesma para as distorções esperadas nas impressões 

digitais. 

3.3 Definição do Filtro de Conelação Ótima 

Define-se o erro total Er por: 

(3.5) 

Variando-se o fator de ponderação a. entre O e I, é possível minimizar ou 

maximizar a influência de ER e Es na composição de Er. Substituindo-se as eqs. (3.3) e 

(3.4) na eq. (3.5), o resultado produzido é: 

Nesta expressão: 

H(u, v)- função que representa o filtro utilizado; 

P(u, v) - espectro de potência da diferença entre as impressões digitais no 

conjunto de treinamento; 

C0
1(u, v) -representa a transformada de Fourier da t-ésima saída. 
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Deve-se agora minimizar o erro total em relação a H(u, v). Para resolver este 

problema, necessita-se obter a derivada parcial da eq. (3.6) em relação a H(u, v) e 

igualá-la a zero. Desta forma, calculando-se esta derivada, obtém-se: 

.Jt - a. 2 _!_I [Q?~ (u, v) H' (u, v) - I )F~( u, v)]+ a. H' (u, v )P(u, v)= O (3.7) 
y 1=1 

Resolvendo-se a equação acima em relação a H(u, v), o resultado produzido é: 

Nesta expressão: 

H( ) 
r---;
1 

2 A~(u, v) 
u, v = 'V I - a - r,----:; 

a P(u, v)+" 1- a 2 D0(u, v) 

I v 
A0(u,v) = - 2:/~(u, v) 

y 1=1 

I v 2 

D0 (u,v) = - IIF~(u,v)l 
y 1=1 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

Para avaliar a performance do fi ltro, define-se a taxa R como sendo o valor do 

pico de correlação dividido pela energia total no plano de correlação. No sistema de 

verificação, o usuário é aceito se a taxa R exceder um determinado valor do limiar de 

aceitação L, ou rejeitado, se ela não alcançar o valor de L. Pode-se obter o valor da taxa 

R por meio de simulações numéricas utilizando-se impressões digitais escaneadas ou 

adquiridas no próprio correlator óptico. Utilizando-se estas simulações, produzem-se 

duas distribuições de taxas de valores: uma para usuários legítimos e outra para intrusos. 

Essas distribuições são denotadas por D1(R) e Da(R), respectivamente. A probalidade de 

rejeição falsa (Fr) é a probabilidade de que a taxa seja menor que o limiar de aceitação L 

para um usuário legítimo, sendo, desta forma, a integração da distribuição 0 1(R) de 
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R = O até L. A probabilidade de aceitação falsa (Fa) é a probalidade de que a taxa seja 

maior que este limiar L para um intruso, sendo, desta forma, a integração da distribuição 

D\R) de R= L até oo. Portanto: 

I. 

Fr(L)= JD1 (R)dR (3. I I) 
o 

"' 
Fa(L) = Jo"(R)dR (3.12) 

L 

Pode-se verificar a performance do sistema utilizando-se as cmvas de Fa e Fr em 

função de L. Essas curvas se interceptam em um ponto chamado probabilidade comum 

(Common Probability - CP). Um estudo sobre a CP proporciona um indicativo de qual 

limiar L pode ser usado. Utiliza-se também a CP para a otimização do filtro. 

3.4 Otimização do Filtro 

A otimização do desempenho do filtro é realizada utilizando-se, inicialmente, 

duas variáveis que caracterizam o filtro: o fator de ponderação a e o número de 

impressões digitais Y, que não são conhecidos. Um método adequado para a 

determinação dessas variáveis foi empregar um conjunto de cinco pessoas, as quais 

contribuíram, cada uma, com um total de I 20 imagens de impressões digitais (valor 

conveniente para assegurar uma maior eficiência do método). Deste total, 20 delas são 

utilizadas para gerar os filtros e 100 para efetuar as correlações numéricas. 

De fato, esse processo de otimização consiste em encontrar os valores ótimos de 

a e de Y que proporcionem o menor valor da CP. Para isto, foram gerados diversos 

filtros utili zando-se quatro valores di stintos de Y: I, 5, I O e 20. No entanto, para cada 

valor de Y variou-se o valor de a entre I o-9 e I o-t em múltiplos de I o-1
. Como resultado, 

obtiveram-se 36 filtros. Entretanto, na síntese destes filtros utilizou-se no lugar de 
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P(u, v), descrita pela eq. (3.4), uma matriz bidimensional com dimensões iguais às 

imagens das impressões digitais e com todos os seus valores iguais a um. 

Posteriormente, realizaram-se as correlações numéricas necessárias, utili zando-se os 

diversos filtros gerados para cada valor de a e Y. 

As curvas do gráfico da figura 3.1 mostram o comportamento das probabilidades 

de rejeição falsa (Fr) e aceitação falsa (Fa) versus o limiar de aceitação do filtro (L). 

Fr 
F a 

3 1 
Log.,lll 

Figura 3.1 Comportamento de Fr e Fa versus limiar de aceitação L 

O ponto de intersecção entre estas duas curvas determina o valor de CP. Os 

valores ótimos de CJ. e Y são os do filtro que apresentar o menor va lor de CP. 

Conseqüentemente, o processo que gerou a figura 3.1 foi repetido para os todos os 

filtros, produzindo as curvas da figura 3.2. 
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Figura 3.2 Curvas de CP para Y = I, Y = 5, Y = 1 O e Y = 20 
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A ma10na das curvas obtidas apresenta um ponto de mínimo em torno de 

a = I o·6 e a que apresenta o menor valor de CP para a. = I o·6 é a associada ao valor de 

Y = I O. Conseqüentemente, o filtro deve ser projetado com I O impressões digitais e com 

a = 10·6. Desta maneira, o filtro obtido terá seu desempenho otimizado. 

3.5 Cálculo do Filtro Real 

Como está sendo utilizado um único modulador espacial de luz, otimizado para a 

modulação de amplitude, não é possível atingir todos os valores localizados no círculo 

complexo unitário. Desta forma, a modulação fica restrita a um conjunto de pontos que 

geram uma determinada curva, que é denominada curva de modulação. 

Conseqüentemente, o filtro ideal, calculado anteriormente, precisa ser aproximado a esta 

curva de modulação. Para isto, utilizou-se o princípio da Distância Mínima Euclidiana 

(MED- Minimum Euclidean Dislance), desenvolvido por Juday [36]. 
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3.6 Comparação de desempenho entre os filtt·os de fase, de 

correlação ótima e casado. 

Baseando-se nas características do projeto e de todos os filtros citados 

anteriormente, podem-se implementar na prática três tipos diferentes de filtros: o filtro 

de fase, o filtro casado e o filtro de correlação ótima. Torna-se necessário escolher o tipo 

de filtro que melhor se adapta às necessidades do projeto, devendo ele apresentar o 

menor valor de CP. Para esta finalidade, geraram-se quatro filtros para cada tipo c itado 

anteriormente, variando-se o número de impressões digitai s utilizadas para gerar o filtro 

em I, 5, I O e 20, totalizando 12 filtros . Posteriormente, efetuaram-se as correlações 

numéricas destes filtros com as impressões digitais. Aplicando-se o conceito de CP nos 

resu ltados obtidos por meio das correlações numéricas, obtiveram-se os gráficos 

mostrados na figura 3.3. Utilizando-se estes gráficos, pode-se observar que o filtro que 

apresenta o menor valor de CP é o filtro de correlação ótima. Conseqüentemente, e le 

deverá ser o filtro escolh ido para o desenvolvimento deste projeto. 

Q. 

u 

O I 5 10 15 
Número de Impressões digR&Js 

20 25 

--+- F ilt m 
Casado 

-e- F il t m 
defase 

-â- Filb'O de 
Conelação 

Ótima 

Figura 3.3 Curvas de desempenho dos três fi ltros implementados: filtro de correlação 

ótima, filtro de fase e filtro casado. 
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Correlator Óptico Compacto 
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Neste projeto, o correlator óptico de VanderLugt apresentou um comprimento de 

6.8m, tornando praticamente proibitiva sua implementação prática. Desta forma, é 

necessário utilizar a geometria de um outro correlator que apresente o mesmo 

desempenho com uma menor dimensão. 

4.1 Descrição do Correlator Óptico Compacto 

O correlator óptico compacto [37] apresenta em sua configuração 5 lentes, como 

mostrado na figura 4.1: três lentes convergentes (L~, L3 e L4, com distâncias focais f1, f3 

e f4, respectivamente) e duas lentes divergentes (L2 e L5, com distâncias focais f2 e fs, 

respectivamente). 
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Figura 4.1llustração do correlator óptico compacto 
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Os cálculos para este correlator não são tão imediatos corno no correlator de 

VanderLugt e, para efetuá-los, utilizou-se a notação de operadores (38], que, juntamente 

com suas propriedades1
, proporcionam uma maneira mais simples de realizar os 

cálculos. 

Os operadores são representados por: 

R[d] -operador que representa uma propagação a uma distância d; 

Q[b]- operador que representa a multiplicação por um fator de fase quadrático 

proporcional a b; 

V[s]- operador que representa a aplicação do fator de escalas; 

F- operador que representa a aplicação da transformada de Fourier. 

Para efetuar os cálculos desse correlator, inicialmente, ele é dividido em duas 

partes: a primeira parte indo do plano de entrada ao plano de Fourier e a segunda, do 

plano de Fourier ao plano de sa ída. 

1 Estes operadores, bem como suas propri edades, encontram-se detalhados no apêndice 
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Na primeira parte deste COtTelator, serão consideradas, inicialmente, as lentes L1 

e L2 (cujas distâncias focais serão adotados, respectivamente, como sendo f c e f0 , esta 

última, por conveniência, em módulo) e as distâncias d1 e d2• Desta forma, aplicando-se 

a notação de operadores, o resultado produzido no plano de Fourier é dado por: 

Utilizando-se as propriedades dos operadores na expressão acima, o resultado 

produzido é: 

Escrevendo-se a expressão acima na notação integral: 

Nessa expressão: 

f= {fo + d2)fc 

fD 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 



fc - distância focal da lente convergente; 

f0 - distância focal da lente divergente, em módulo; 

d1 e d2 - distâncias indicadas na figura 4.1; 

o(x, y) - objeto na entrada do correlator óptico compacto; 

'A- comprimento de onda do laser utilizado. 
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Comparando-se a equação anterior com a eq. (I .8), observa-se que ela representa 

a transformada de Fourier obtida por meio de uma lente convergente de distância focal 

igual a f. No entanto, este resultado difere da transformada de Fourier por uma 

exponencial complexa indesejável que precisa ser eliminada. Posicionando-se a lente 

convergente L3 imediatamente antes do plano de Fourier, o resultado obtido na eq. (4.I) 

é multiplicado pela equação que descreve esta lente convergente. Portanto, para obter o 

resultado desejado, deve-se escolher a distância focal dessa lente igual ao valor 

numérico de fr. 

Para a segunda parte do correlator compacto não é necessário utilizar uma lente 

convergente para eliminar o fator de fase indesejável no plano de saída, porque a câmera 

CCD capta a intensidade do campo complexo, ou seja, seu módulo ao quadrado. Desta 

forma, devido ao módulo do fator de fase ser sempre unitário, ele não influencia o 

resultado captado pela câmera eco. 

4.2 Cálculo dos Parâmetros do Correlator Compacto 

Os cálculos dos valores numéricos das variáveis da primeira parte do correlator 

d1. d2, f1; f2 e f3, foram feitos utilizando-se as eqs. (4.2), (4.3) e (4.4). Entretanto, o valor 

numérico de f da eq. (4.3) deve ser o mesmo da distância focal calculada para a lente 

convergente da primeira parte do correlator óptico de VanderLugt. Desta forma, o valor 

de f deve ser 2. I m. 

Portanto, necessita-se resolver: 
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nessa expressão: f1 = fc; f2 = fo e f3 = fr. 

As distâncias focais fc, f0 e fr foram pesquisadas com base nas lentes disponíveis 

no laboratório, procmando-se minimizar o tamanho da primeira parte do conelator, ou 

seja, minimizar a soma d 1 + d2. Com base nestes dados, produziu-se a tabela 4.1 . 

Tabela 4.1- Variáveis da primeira parte do Correlator Óptico Compacto 

ft + 500mm 

f2 -75mm 

f3 + 300mm 

dt 442.9mm 

d2 239.8mm 

Por meio de um raciocínio similar aplicado à primeira parte do correlator óptico 

compacto, encontraram-se as distâncias d3 e d4 e as distâncias focais f4 e f5• No entanto, 

a distância focal f da eq. (4.3) deve ser mudada para 1.3m. Os resultados obtidos por 

meio desses novos cálculos são mostrados na tabela 4.2. 
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Tabela 4.2- Variáveis da segunda parte do correlator Óptico Compacto 

f4 + 400mm 

fs - 200mm 

d3 263.5mm 

d4 429.6mm 
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Capítulo 5 

Resultados Experimentais 

5.1 Otimização das dimensões do filtro 
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Para se obter um bom desempenho do filtro, suas dimensões devem ser o mais 

próximas possível das dimensões da transformada de Fourier óptica do objeto na 

entrada do correlator óptico, com o mínimo ângulo de rotação em relação a esta 

transformada. 

Para se obter as dimensões do filtro que proporcionam o melhor desempenho 

utilizou-se imagens de uma letra P que é posicionada na entrada do sistema. A captação 

da imagem da letra p foi realizada por uma câmera eco, essa localizada no plano de 

correlação. Durante este processo de captação, adotou-se um valor conveniente de nível 

de cinza na LCTV, o qual garantiu a melhor definição da imagem captada. Como a letra 

P está fixa na entrada do sistema, o problema de rotação é eliminado. 

Alterando-se convenientemente, via software, as dimensões da imagem da letra 

P, captadas pela câmera CCD, é possível determinar as melhores dimensões do filtro que 

proporcionem seu melhor desempenho. Posteriormente, estas imagens alteradas foram 

sobrepostas a figuras com dimensões de 256 x 256 pixels, com todos eles apresentando o 

valor de nível de cinza igual a O. Para cada alteração obtida, gerou-se um novo filtro. 

Por meio de simulações numéricas das correlações entre a letra P e os filtros 

obtidos, foi possível observar a sobreposição do pico de correlação a imagem da entrada 

do correlator (letra P), como mostrado na figura 5.1. Essa imagem este presente no plano 

de correlação devido à "ordem zero" do filtro localizado no plano de Fourier [39]. 
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Conseqüentemente, esse resultado impossibilita uma boa visualização do pico de 

correlação. 

Figura 5.1 Imagem da correlação óptica entre a letra P e um filtro gerado com letras P 

localizadas no centro da figura. Nesta simulação óptica, o pico de correlação aparece no 

centro da figura sobreposto a letra P devido à "ordem zero" do filtro localizado no plano 

de Fourier. 

Para superar este comportamento indesejável, sobreposição do pico de correlação 

com a imagem da letra P, gerou-se, inicialmente, imagens da letra P deslocadas elo 

centro ela figura para o canto superior direito. Posteriormente, foi gerado o filtro 

correspondente a esta letra P deslocada. Esse procedimento foi realizado para todas as 

imagens cujas dimensões foram alteradas anteriormente. 

Os resultados obtidos das correlações entre a letra P, posicionada na entrada do 

sistema, e estes novos filtros permitiram visualizar o pico de correlação deslocado para o 

canto inferior esquerdo, como pode ser visto na figura 5.2, superando-se, dessa forma, o 

problema da sobreposição, encontrado inicialmente. Tal deslocamento do pico de 

correlação ocorre porque a imagem de entrada está deslocada em relação às imagens 

geradoras. Isso implica no deslocamento do ponto de correlação elo centro para o canto 

inferior esquerdo, devido ao teorema do deslocamento da Transformada de Fourier [ 40]. 
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Figura 5.2 Imagem da simulação da correlação da letra P com o pico de correlação no 

canto inferior esquerdo. 

As correlações entre esses novos filtros, gerados com a letra P deslocada para o 

canto superior esquerdo, e a imagem da letra P, localizada na entrada do sistema, foram 

captadas pela câmera CCD localizada no plano de correlação. Essas imagens captadas 

são mostradas na figura 5.3. 

p p p p 
• 

. P p p p 
Figura 5.3 Imagens captadas no correlator óptico com seus respectivos picos de 

correlação para diversas dimensões de filtros. 

Diferenças entre estas dimensões prejudicam a definição e a intensidade elo pico 

ele correlação, como pode ser visto na figma 5.3. O ponto ele correlação é inexistente na 

figura 5.3(a). À medida que as dimensões das letras P, que geram o filtro posto na 

LCTV, são alteradas, a intensidade e a definição do ponto de correlação melhoram 

significativamente, passando por um ponto de máximo na figura 5.3(e), e voltam a se 

tornar praticamente inexistentes na figura 5.3(h). Terminados os testes ele correlação 
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com a letra P, encontraram-se as dimensões que as imagens que geram o filtro precisam 

apresentar para se obter a melhor visualização do ponto de correlação. 

Concluída a etapa anterior, iniciaram-se os testes com impressões digitais. O 

processo aplicado para a captação das imagens da letra P foi aplicado novamente para a 

captação das impressões digitais. Posteriormente, alteraram-se, via software, as 

dimensões das imagens captadas para um valor conveniente, o qual foi encontrado 

anteriormente nos testes com a letra P (figura 5.3). Utilizando-se estas imagens, gerou-se 

o filtro, que foi colocado na LCTV, e as imagens da correlação entre ele e as impressões 

digitais do usuário legítimo e de falsos usuários foram captadas pela câmera CCD. Esses 

resultados são mostrados na figura 5.4. 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 5.4 Imagens das correlações de impressões digitais. (a) e (b) Usuário legítimo. 

(c) e (d) Falsos Usuários. 

As figuras 5.4(a) e 5.4(b) mostram as correlações de uma mesma impressão 

digital de um usuário legítimo, nas quais o ponto de correlação está localizado no canto 

inferior esquerdo, indicado pelas setas. Apesar dessas duas imagens apresentarem 

algumas diferenças, pode-se perceber o surgimento do pico de correlação em ambas, 

evidenciando-se a robustez do sistema em relação às pequenas mudanças entre as 

impressões digitais de um mesmo usuário. Posicionando-se impressões digitais de falsos 

usuários na entrada do sistema, o pico de correlação praticamente deixa de existir, como 

pode ser observado nas figuras 5.4(c) e 5.4(cl). 
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5.2 Desempenho do filtro 

O desempenho do filtro é medido utilizando-se o valor de CP, que é o ponto de 

intersecção entre a curva de probabilidade de aceitação falsa (Fa) e a curva de 

probabilidade de rejeição falsa (Fr). Desta forma, utilizou-se um conjunto de 5 pessoas, 

no qual, para cada pessoa, gerou-se um filtro de correlação ótima. Cada filtro foi gerado 

utilizando-se lO impressões digitais, captadas no correlator óptico, e o fator de 

ponderação a igual a I o-6
, lembrando-se que esses são os valores que otimizam o 

desempenho do filtro. Para cada filtro, foram feitas 50 correlações no próprio correlator 

óptico, sendo 1 O com o usuário cujas impressões digitais geraram o filtro e 40 com os 

usuários restantes. Portanto, aplicando-se os conceitos de Fr, Fa e CP nos resultados 

obtidos dessas correlações, produziram-se os gráficos mostrados na figura 5.5. Por meio 

desses gráficos obtém-se o valor de CP igual a 27%. 
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Figura 5.5: Curvas de Fr e Fa cuja intersecção indica o valor de CP. 
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Conclusão 

Mostrou-se, neste trabalho, a robustez do Correlator Óptico Compacto para a 

identificação de impressões digitais, mesmo quando uma televisão a cristal líquido 

comercial é utilizada como modulador espacial de luz no plano de Fourier. 

O cálculo dos Filtros de Correlação Ótima a partir das imagens das impressões 

digitais, lidas no plano de saída do correlator, quando nenhum filtro está sendo 

modulado no plano de Fourier, permitiu considerarem-se possíveis desalinhamentos e 

erros de posicionamento nos componentes do correlator. 

O algoritmo utilizado para o cálculo do Filtro de correlação Ótima, 

considerando-se a curva de modulação da televisão a cristal liquido utilizada, permitiu a 

obtenção de bons picos de correlação na sa ída do correlator, mesmo apesar das 

diferenças observadas nas diversas imagens lidas de uma mesma impressão digital na 

entrada do correlator. 

O ajuste final, via software, da dimensão e translação do filtro de correlação, 

modulado pela televisão, no plano de Fourier, mostrou ser robusto e prático para a 

implementação do correlator. 
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Apêndice 

I) Propagação no espaço livre da luz coerente monocromática [41] 

Sejam os planos (x, y) e (Ç, 11) paralelos e separados por uma distância z. A 

distribuição de amplitudes e fases de uma frente de onda coerente monocromática no 

plano (Ç, 11), gerada por uma abertura ~ no plano (x, y), é dada, de acordo com o 

princípio de Huygens-Frenel [42], pela eq. (I). Esse esquema é ilustrado na figura I. 

I eikr 
U{x, y) =-:- Jfu(ç, 11)-cos(O) )ds 

Jl ... L r 
(I) 

Nessa expressão: 

U(x, y), U(Ç, 11) - distribuição das amplitudes e fases das frentes de onda no 

pontos (x, y) e (Ç, 11), respectivamente; 

').._-comprimento de onda do laser utilizado; 

r- distância do ponto (x, y) ao ponto (Ç, 11); 

O) - angulo entre o vetor normal ao plano (11, Ç) e o vetor r; 

2n , 
k = - -numero de onda. 

Â, 



X 

Figura 1 Ilustração dos planos (s, 11) e (x, y) e da abertura L: 

A expressão c os( (I)), através da figma 1, é descrita, em termos das variáveis z e r, 

como sendo: 

z 
cos(m) =

r 
(2) 

Desta forma, substituindo-se a eq (2) na eq. ( 1 ), o princípio de Huygens-Frenel 

pode ser rescrito como: 

z ejkr 

u(x,y)=~ Jfu(s;q)-.2 ds dq 
J'• L I 

(3) 

O valor da distância r é dado exatamente por: 

(4) 

Para reduzir a expressão do princípio de Huygens-Fresnel, dada pela eq. (3), a 

uma forma mais simples, introduz-se aproximações para a distância r. Estas 

aproximações são baseadas na expansão polinomial da raiz quadrada aplicada na eq. (4). 



Seja b um número menor que a unidade e considere a expressão .Ji+b . A expansão 

polinomial da raiz quadrada é dada por: 

~ I I 1 -v 1 -t- [) = 1 +- b - - b- + ... 
2 8 

(5) 

Nessa expressão, o número de termos necessários para uma dada precisão depende da 

magnitude de b. Para aplicar a expansão binomial ao problema em questão, fatora-se z 

para fora da raiz quadrada em r, produzindo: 

(6) 

Seja o termo b na eq. (5) consistindo do segundo e do terceiro termos sobre a raiz 

quadrada da eq. (6). Retendo-se somente os dois primeiros termos ela expansão da eq. (5) 

produz-se: 

I x-Ç I y-11 ~ ( )
2 ( )2 

r ::::z +2 -z- +2 -z- (7) 

A questão agora é se os termos da eq. (7) são suficientes ou precisa-se de mais 

termos para uma boa precisão. Para r2 aparecendo no denominador da eq. (3), o erro 

introduzido utilizando-se a aproximação dada pela eq. (7) é geralmente aceitável. Porém, 

para r aparecendo na exponencial, os erros são muito mais críticos. Primeiro, eles são 

multiplicados por um número muito grande k, tipicamente I 07 nf1
, para a região de 

espectro visível. Segundo, a fase muda sensivelmente mesmo para pequenas mudanças 

da ordem de fração de radianos. Por essa razão, não se utilizam aproximações para r na 

exponencial. A expressão resultante para o campo no plano (x, y) torna-se: 



eikz { k 2 J uGx,y)=-. fJu(s,,l)exp j- rGx - s) +(y-11Y ds d11 
Jkz L 2zr 

(8) 

A expressão U(Ç, 11) é nula para os pontos (Ç, 11) que não pertençam à região L. 

Desta forma, estendendo-se os limites de integração da região L para todo o plano, o 

resultado dado pela eq. (8) não é alterado. Consequentemente, pode-se rescrever a 

eq. (8) como: 

u (x, y) = ~ jkz jj u( s. 11) exp{j ~ rGx - sY + (y- 11Y 1ds d11 (9) 
jkZ--<~> ~n 2z r 1 

Na equação anterior, a exponencial complexa que multiplica a entrada U(Ç,, 11) 

apresenta em sua formulação as variáveis x, y, se 11· Esta exponencial pode ser dividida 

A ' ' d 2 2 d em outras tres exponenc1a1s: uma conten o termos em x e y ; outra conten o termos 

que são o produto de Ç,x e 11y, e a última contendo termos em Ç,2 e 1{ Como as variáveis 

de integração são s e 11, a exponencial contendo os termos x2 e I pode ser extraída da 

integral, por ser considerada uma constante, produzindo: 

(I O) 

11) Transformada de Fourier [43] 

Dada uma função f(x, y), sua transformada de Fourier F(u, v) é definida como: 

-f-'J) +'".0 

F(u,v)= f Jf(x,y)e-2nj(ux+vy)dxdy 



111) Operadores [44] 

A notação de operadores é baseada em várias operações fundamentais, cada uma 

delas é representada por um "operador". A maioria dos operadores tem parâmetros que 

dependem da geometria do sistema óptico a ser analisado. Os parâmetros são inclusos 

dentro de colchetes [] seguindo os operadores. Os operadores agem nas funções inclusas 

dentro de chaves { }. As notações dos operadores são unidimensionais, porém a 

extensão para mais de uma dimensão pode ser feita facilmente. Os operadores são 

listados a seguir: 

Multiplicação por uma exponencial de fase quadrática. A definição do 

operador Q é dada por: 

.k ! 

Q[c]{U(x)} = eJ2cx U(x) 

Nessa expressão, k = 2n I ')..,e c é dado em m· 1
• O inverso de Q[ c] é Q[ -c] 

Fator de escala . Este operador é representado pelo símbolo V e é definido por: 

V[b ]{u(x)} = Jb · U(b · x) 

Nessa expressão, b é adimensional. O inverso de V[b] é V[ I /b]. 

Transformada de Fourier. Este operador é representado pelo símbolo F e é 

definido como: 

+'" 

F {U(x)} = Ju(x) · e-i·2n-r-xdx 



Propagação no espaço livre. A propagação no espaço livre é representada pelo 

operador R e definida como: 

Nessa expressão, d é a distância de propagação e x2 é a coordenada em que se 

aplica a função no plano do fim da propagação. 

O inverso de R[ d] é R[ -d]. 

111.1) Propriedades dos operadores. 

R(d]=F -
1 Q(-A.2d]F 

R[d] = Q[~] v[À ~ d] F Q[~ J 

~À ~d] F= R(f]Q[ -~]R(f] 

Como exemplo, considere o sistema abaixo representado por uma lente 

convergente L com distância focal igual a f. 

Plano de 
Entrada L 

Plano de 
Saída 



Dada uma distribuição complexa f(x , y) no plano de entrada, sua representação 

no plano de saída, utilizando-se a notação de operadores, é dada por: 

111.2) Relações entre os operadores 

v F o R 

v v[t2Jv[t1J= V(t)F = V[tQ[c} = V(t)RldJ = 

rv[f] Q[t2c Jv[t) R[ 1~ ]v[t] v[t2t1J 

F FV[t] = FF = FO[c) = FRldJ= 

v[f]r 
v[- I] 

R[-Àc2lf o[- ,,2c1]r 

o O[c]Y[t) = O[c]F = o[ c 2 ]o[ c 1 J = O[c)R[d]= 

V(t]Q[t~ l FR[- Àc2] R[( d-1 +c ri] o[c2 +c,] 

·V[l+cd] 

o[(c-1 +dtj 

R R[d jv[t)= RldJF Rld.K2[c)= R[c!2]R[c!1]= 
V(tJR[t2d] FO[ - À 

2c1] o[(c-1 +dn R[d 2 +d 1] 

· v[ (i + cd r I ] 
R[(d-1 +ct] 



IV) Função delta de Dirac [ 45] 

A função bidimensional delta de Dirac não é, de fato, uma função. Ela pode ser 

entitulada mais precisamente como "funcional" ou uma "distribuição", que pode ser 

definida por várias maneiras, uma das quais é: 

Suas principais propriedades são: 

a) 8(x, y) =O, x2 + l :;t: O 

b) 8(x, y)=oo,x2 +l = O 
+.., +«> 

c) f fõ(x,y )dx dy =I 
-«> -«> 

V) Teorema do deslocamento da Transformada de Fourier [46] 

Definindo-se F(u, v) como a Transformada de Fourier de f(x , y) têm-se: 

+...,_ -j2Jt(ux+vy) 
f ff(x-a,y-b)e dxdy=F(u,v)e-j2Jt(lm +vb) 

_..,_ 

VI) Correlação [47] 

Dadas duas funções f(x, y) e g(x, y), a correlação v(r, s) entre essas funções é 

definida como: 

+«> +«> 

v(r,s)= f fg .(x,y)f(r+x,s+y)dxdy 
- cn -oo 




