
I
n

uNrvERsrDADE DE sÃo pAULo
rNsrrruro DE r,Ísrc¡,'

SB!-¡FUSF

i ililfl ililt ffiilt !ilffilJlJulflJfffll[tHt ilil ll1ulil ilil ll]

ESTUDO EXPERIMENTAL DO PROCESSO
DE oxrDlçÃo urILrzANDo A rÉcNrcA

DE coRRELAçÃo óptrcl DE,'srECKLE,'

Guelton Hirano Guedes

' ,/t

'f

Orientador: Prof. Dr. Mikiya Muramatsu

Dissertação de Mestrado
apresentada no Instituto
de Física da Llniversidade
de São Paulo.

sÃo PAULo
1990

ldr,rjt. o,,) l¡lr', 1'ÌJ



adern
Sqnto t

':0131!
lÞl: 

1

FICHÀ CATALOGNÁrICE

Preparada pero serviço de Bfblfoteca e rnformação
do rnstltuto de Flslca da universidade de são paulo

G-edes, Qælton Hirarp
Estudo e>çerinental do prooesso de oxÍdação uÈili-

zardo ærrelação óptica de ',speckle". São paulo,
1 990.

Dissertação (!þstrado) - ttniversidade de São pau-
1o. Ir¡stituto de Física. Departanento de FÍsÍca Ðçe-rirental.

Áæa de Oonæntração: Fisica do Estado SóIido (Uc-
dalfda& rÍsica)

Ori,er¡tador: hofg Dn. lrlikÍya lh¡ramatsu

Unitermcs: l.Oor¡e1ação óp'tica; 2.!bdÍções øn la-
ser¡ 3.Estrdos de superfÍcies; 4."S¡Eckle,,.

usP/rr'lsBr - 31/90



AGRÀDECTMENTOS

um grande número de pessoas contribuÍram direta ou
indiretamente para a conclusão deste trabalho. Registro agui
minha especial gratidão:

-Ào prof.Dr.Mikiya Murãnatsu pela amizade, incentivo e
paciência ao me orientar neste trabalho;

-Ao Prof.Nestor G.Gaggioti que com seu conhecimento e amizade
proporcionou um maior amadurecimento meu e do grupo de óptica;

-Ào Prof.Roberto r.M.G.Forneris por ceder um espaço de seu
laboratório, sem o qual este trabalho não poderia ser realizado;

-Ao pessoal do laboratório de Cristalografia por ceder a
câmara escura,.

-Ao pessoal do ccB, em especiãl ao Franscico peÌas ajudas e
dicas;

-Ao Hamitton peras idéis, serninários e noites de estudo;
-Ào Àndré que com sua paciência e det,er¡ninação conseguiu

automatizar o sisterna de aquisição de dados;
-À Tza peros rivros, paciência, boa vontade, e pera caronas;
-Ao I{hitk pela excelente idéia de acoplar os micros Àppte e

Pc/xr, e pelas dicas e programas para o sistema de aquisição,.
-Ao Marcäo gue, com seu comportamento profissional (até

demais), soube incentivar nas horas certas;
-Ao Gregorio peJ-a amizade, pela revisão e pelas caronas tão

providenciais;
-Ào Justo pela capa e pelo incentivo,.
-À Magali por suportar minhas faltas e meus dias de mau humor

com muito arnor, carinho e compreensãoi e

-À rtrnp e à cÀPEs pelo apoio financeiro, ainda que precário.

Muito Obrigado!
Guelton Hirano Guedes

Säo Paulo , 28 de agosto de j_990



RESUMO

Quando um objeto, capaz de difundir Luz, é

iluminado por uma frente de onda coerenter por exemplo um feixe
laser, dá origem a uma est,rutura granurar que recebe o nome de

rrgranulado ópticorr ou rrpadrão de tspeckret t. Este padräo está

diretamente ligado à estrutura microscópica do objeto espalhador.

Neste trabalho é descrito o estudo experimental do

fenômeno de oxidação metáIica utilizando a técnica de correlação
óptica de rrspecklerr em' tempo real.

Este trabalho apresenta as seguintes partes:

-Descrição do fenômeno de tf specklert.

Um objeto difusorr âo ser ilurninado por uma luz
coerente, gera ondas secundárias de fases aleatórias em sua

superffcíe. Estas ondas interferem entre si, produzindo um aspecto

granular no espaço livre, com propriedades estatfsticas bem

definidas. Faz-se uma descrição do fenômeno de granutado óptico e

de suas propriedades estatfsticas.

-Técnica de correlação óptica de rrspecklerr.

Variações fÍsicas de uma amostra resultam em

alterações no seu padrão de trspeckleil. Ao comparar os padrões em

instantes '.distintos, pode-se detectar tais variações e

quantificá-Ias.



Descreve-se o método de correlação óptica 

utilizando o registro de um padrão em uma placa fotográfica de 

alta resolução, e discute-se a técnica de digitalização de imagens 

como um sistema eletrônico, alternativo, para registro e 

comparação de imagens em tempo real. 

-o fenômeno de oxidação à temperatura ambiente. 

A corrosão metálica é, à temperatura ambiente, um 

processo espontâneo, que varia de acordo com o material e com as 
I 

condições ambientais. E discutido teoricamente o fenômeno de 

formação de camadas de óxidos sobre superfícies metálicas e são 

citadas algumas técnicas, com as quais são medidas determinadas 

variáveis envolvidas neste processo. 

-Verificação do fenômeno de oxidação utilizando a técnica 

de correlação óptica. 

Como o padrão de "speckle" está diretamente ligado 

às características superficiais da amostra, e sendo a oxidação um 

fenômeno superficial, torna-se possível detectar a formação de 

camadas de óxidos, em tempo real, utilizando a técnica de 

correlação óptica de "speckle". 

Descreve-se o método experimental utilizado, 

mostrando os dados obtidos com diversos tipos de metais, tratados 

ou não com substâncias inibidoras e corrosivas. Os resultados são 

comparados com aqueles obtidos através de outras técnicas cujos 

resultados são apresentados na literatura. 



ABSTRACT 

When a diffusing object is illuminated by a 

coherent wavefront like a cw laser, it is created a granular 

phenomenon called "speckle pattern", which carries information 

about the microscopic structure of the scattering object. 

In this work the experimental study of the metalic 

oxidation phenomenon is described using the real time measurements 

by speckle optical correlation technique. 

This work is divided in: 

-The description of the speckle phenomenon. 

When a diffusing object is illuminated by coherent 

light it generates secundary random phase wavefronts in its 

surface. These wavefronts interfere creating a granular appearence 

in the space with well known statistical properties. The speckle 

phenomenon and its statistical properties are presented. 

-The speckle optical correlation technique. 

Physical variations of a sample result in changes 

in its speckle pattern. These variations can be detect by 

comparing the speckle patterns in distinct instants. 

The optical correlation method is described using 

register Õf a pattern in a high resolution photographic plate. 

Besides the image digitalization technique is presented as an 

alternativa electronic real time registering and comparing system. 

-The oxidation phenomenon at low temperaturas. 



Metalic corrosion is a spontaneous process at low 

temperatures, and varies according to the material and surrounding 

conditions. The formation of oxid layers on metalic surfaces is 

theoretically described, and some techniques for measuring its 

parameters are presented. 

-The study of the oxidation phenomenon by optical 

correlation technique. 

As speckle pattern is related to the surface 

characteristics of the sample and since oxidation is a surface 

phenomenon, i t is therefore possible to detect the real time 

formation of oxid layers using the speckle optical correlation 

technique. 

The experimental method is described and obtained 

data are presented for several kinds of metals and alloys, using 

or not inhibitory or corrosive substances. The results are 

cornpared with those obtained frorn other techniques presented in 

the references. 
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Neste trabalho é proposta uma nova técnica para

estudar, experimentalnente, o processo de formação de camadas de

óxidos sobre superffcies metálJ.cas, utilizando o método de

correlação óptica de rrspecklerr em ternpo real.
O efeito óptico denominado rrspecklerr ocorre sempre

que um feixe de luz coerente ê espalhado por um objeto, cujas

irregularidades são da ordem de grandeáa do comprimento de onda da

luz incidente.

São descritas as principais propriedades ffsicas
e estatfsticas do padrão de rrspeckletr que, basicamente, pode ser

explicado como sendo a interferência de infinitas frentes de onda

defasadas pelo objeto espalhador, obedecendo ao princfpío da

superposição.

A técnica de correlação óptica de I'speckle,t por

processo fotográfico é descrita como sendo um dos métodos

utilizados para detectar, em tempo real, alterações entre padröes.

Faz-se a descrição teórica e experimental da técnica utilizada,
citando o processo de digitalizaçäo de imagens como um possfvel

substituto d,a técnica fotográf ica.

O processo de alteração de rnateriais, em especial

metálicos, por ação qufmica ou eletrogufmica do meio anbiente é

denominado rrcorrosãorf . Em condições normais de ternperatura,

)

L



presÉão, umidade e composição do àt, o efeito predoninante é o de

formação de camadas superficiais de óxidos, por isto a corrosão

recebe o nome especf f ico de rroxidaçäorr. Descreve-se o fenômeno

deoxidaçåo e discute-se a importância de conhecer e controlar

estas reações.

E discutida a utilização da correlação óptica de

rrspeckletr como uma técnica para o estudo do processo de oxidação.

Tanbém são descritas a montagem experimental utilizada, e as

dificuldades surgidas durante a execução deste trabalho.

São apresentados os resultados obtidos utilizando o

efeito rrspecklerr, para diferentes tipos de amostras metálicas, e

são realizadas comparações das as curvas conseguidas neste

trabalho com dados da literatura.

2
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CAPITUI¡ 1

DescriÇão do fenômeno de rrspeckle[

e suas iedades estatfsticas

L .1 INTRODUCAO

O fenômeno denoninado rrspecklerr pode ser explicado

pela teoria da óptica c1ássica åoto sendo a figura de

interferência entre as infinitas frentes de onda espalhadas por um

objeto, quando iluminado por uma luz coerente, obedecendo ao

princÍpio da superPosição. (vide Àpêndice A)

Historicamente, âs primeiras descrições de um

efeito de cintilação foram feitas por Newtot(l), ao observar a luz

proveniente de estrelas e planetas.

Com a utilização das primeiras fontes de luz do

tipo laser, muito coerentes e monocromáticas, com comprimentos de

onda na faixa do visfvel, pode-se observar ç[ue, ao iluminar um

objeto com este tipo de luz, o mesmo apresentava um efeito de

cintilaçäo muito parecido com o descrito por Newton.

. Ao projetar esta luz espalhada sobre um anteparo, o

efeito de cintílação toma a forma de um padrão granular

caracterfstico, formado por pontos claros e escuros distribuidos

aleatoriamente no espaço. À esta figura deu-se o nome de padrão de

)

)

)

)

)

)

)
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granulado óptico ou padrão de rrspecklerr.

Foram realizados, no infcio, estudos para eliminar

ou reduzir o efeito rrspecklerr, pois ele era considerado um rufdo

indeseJável, especialurente em holografia e processamento de

inragens(1-3).

No entanto, descobriu-se que est'es padrões

granulares estavam intimamente ligados às estruturas nicroscópicas

dos objetos espalhadores, tornando-se, a partir de então, uma nova

técnica na área de metrologia óptica, sensfvel a alterações

superficiais e desrocamentos(1-7) .

A descriçäo do comportamento de ondas

eletrornagnéticas ao serem espalhadas Por superflcies rugosas foi

feita inicialnente por neckrnann(8), ao estudar o espalhamento de

ondas de rádio.

Goodman(9-11) descreve estatisticamente o padrão de

rspeckler, utilizando o forrnalismo matemático descrito por

Beckmann(8), através do estudo das distribuições da anplitude, da

fase e da intensidade geradas quando uma luz do tipo laser incide

sobre um objeto opticanente rugoso, isto é, cujas irregularidades

sejam da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz

incidente.

São descritas, neste capftulo, âs principaís

propriedades ffsicas e estatÍsticas do padrão de granulado óptico.

Também é feita uma breve discussão sobre as técnicas de estudos

baseados em comparações ou interferência entre padrões de

rspecklerr, , quer êil geral, são realizadas por técnicas

fotográficas.

adräo de rrspecklerl

)

)

)

)

)

)

)

)

)

¡

L.2 Propriedades ffs icas do p

4
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Un paôrão de irpeckler ten a aparêncla

caracterf¡tlca uostrada da flgrura (1), gerada a partir do

eepalha¡nento de uD feixe de HeNe ao lncldlr ¡obre una euperffcl.e

r"arrt"a rugloaa.

A figura (A) corresponde a uma amostra de ru-
gosiCade de aproximadamente 115 rni-crons, e a

figura (8,) a uma amostra de .0r5 rnicrons cie ru
gosidade. Nota-se uma sensÍveI diferença de

contraste. figura (1)

Pode-se citar três casos distintos de objetos que

geram padrões granulares:

-o obJeto espalhador é constituido de um material

transparente, com fndice de refração constante e com pelo menos

uma superffcie irregular, como por exemplor üD pedaço de vidro

fosco, güê pode ser obserr¡ado tanto por reflexão quanto por

transrnissão i

-No caso em que o meio espalhador é transparente,

com fndice de refração variável, como uma solução cuja

concentração'possa ser alterada, o padrão granular pode ser obtido

por trans¡nissão; e

-Pode-se considerar o caso em que o objeto

5



capalhador ó opaco, con uDa ruperffcfc optlcanente rugosa, gerando

¡¡n padråo de granulado ópttco por reflexåo.

En qualquer uD dos trêe caBoe cltados acl,¡ar oÊ

padrões de trepecklerr obsen¡ados eobre un anteparo gão ldêntLcos,

ou seJa, ê f.nposefvel saber que obJeto gerou ou de que naneira foi

oþtido detemlnado padråo granular.

Cada padråo de rspecklerr conte¡¡ f nfomaçöes sobre:

a frente de onda de luz incidente¡ a posição rel,atíva entre a

superffcie espalhadora e o local de obserr¡açåoi e as propriedades

dispersoras do objeto iluminado. Portanto, podern-se estudar

variações utilizando o efeito nspeckletr quando pelo menos um

destes parâmetros for alterado.

A aparência espacial do granulado óptico foi
descrita por Eliasson e Mottier(12'13), onde os grãos claros e

escuros do padrão podem ser considerados como tendo a forma de

charutos, como pode ser vÍsta na figura (2'l .

A ãrea'Ø corresponde ã ãrea Íluminada do objeto difusor.
Representação esquernática da aparôncia espacial dos grãos
de ttspeckle"

figura (21

.I

6



o conceito de visibilidade de franJas de

interferência proposto por Michelson(7) pode ser utillzado para

aerinir(la) o contraste do granulado óptico, dado por:

(1) 2<

onde <

padrão; e Ir"* e Imin representam respectivamente as intensidades

náxirna e nlnima do rfspecklerr observado.

Entäo, segundo esta definiçäo, no caso elll Ç[uê C = 0, não

há trspecklert, ou seja, o objeto espalhador não é opticarnente

rugoso. E, no caso em que C = I, a superffcie espalhadora pode Ser

considerada como sendo Gaussiana, isto.é, suas irregularidades säo

da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz incidente.

1.3 Propr iedades estatfsticas de primeira ordem

Vamos considerar agora as principais propriedades

estatfsticas de primeira ordem, isto ê, como são as funções

densidade de probabitidade da amplitude, da fase e da intensidade

em um ponto (x,yrz) de um padrão de t'5pss¡1s"(8 11).

Seja, então ú(x,y,z¡tl a representaçäo analltica do

sinal do campo elétrico no ponto de observação (x,y,zl, no

instante de tempo t, dada por:

ú (x,y ,zìt) = A(X, y ,zl exp I i2nut](21

onde v é a freguência óptica da luz incidente, e A(xrY,zl

representa a função complexa de um fasor de anplitude dada por:

7
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)
)
)

)
)

)

t
)
,
)
)

)

)

)

t

Pela expressäo:

I(xry,z) = Iim T
T+

(3)

(41

(5)

(6a)

A(xry,z) = lA(*,y,2)l exp Ii9(x,y,z))

À irradiância ou intensidade deste campo é definida

+T/2

I
-t- lV6,y,zit¡12 dt = le(*,Y,2)12

-T/2

L .3.L - Estatfstica da amplitude complexa

Seja o fasor A(xry,z) da anplitude complexa que

representa a soma algébrica de N fasores elementares, a*(x,y,z)
.nfL/z , entäo temos:

N
A(xry,z) : I I

k=L
-L/2a*(x,y,z) I tNl exp tiprl

9k

onde as partes real e inaginária são:

I ak I .:nfL/z cos
N

À:tr rlr
N

A. = tr- k=L
{ 6b} lakl .:nfL/z sen ek

Pelo teorema central do linite(g'ls), quando o número N

de fasores elementares for muito grande (N + æ) r âs variáveis À, e

A: tendem a ser gaussianas, e a função densidade de probabilidade
].

conjunta das partes real e imaginária da arnplitude tende a ser

circular e gaussiana, com o fasor À(xry,z) sendo uma variável

aleatória circular gaussiana complexa. Então pode-se escrever:

exp
(or)' + (oi)'t_

{71 Pr, i (ÀrrÀi)
2no2

8
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como sendo a função densidade de probabitidade conjunta das partes

f:.t e irnaginária da amplitude complexa, onde a variância o é dada

por:

(8)

(10)

N

I
k=L

2 = Iim
Nto 2N

CT

) r.3.2 - Estatlstica da intensidade e da fase

t

t

)

,

t

)

)

)

,

)

)

A intensidade e a fase do campo resultante no ponto

(x,y,zl do padrão de rrspecklerr estão relacionadas à amplitude

complexa por:

{ea) r=(or)'+(oi)'

(9b) tan9=Ài/Ar

À função densidade de probabilidade conjunta de I e

I pode ser escrita como sendo:

onde I lJl I é o módulo do Jacobiano da transformação, Do caso igual

a L/2, entäo temos:

Pr, e 
(r, e) = Pr, i (Ar,Ài) I lJ I I

I1 r>0
-Tr=g<Tt

D

Pr,g(fr9) =

( 11)

, Para

, fora destes intervalos

.2
4TTO

exp
D

I

)

)

0

À função densidade de probabilidade para a

intensidade é dada Por:

9
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I1
Í

PIrg(I,e) d9
za2

paralè0

, fora deste intervalo

pe (e)

exp
)

Pr (r)

(L2l

) pe (e) PIrg(Ir9) dI=

o-TT

)

Ànalogamente, podemos calcular a função densidade

de probabilidade para a fase, dê forma:

*æ para-Í3e=Tt
2n

1

) (13) 0

=I
0 , fora deste intervalo

Entäo pode-se dizer Ç[üê, num ponto (x,y,z) de um

padrão de trspecklerr, a intensidade obedece à estatÍstica
exponencial negativa, e a fase à estatÍstica uniforme, aIén disto,

como:

Pr,g(r,e) = pr(r)

a intensidade e a fase são estatÍsticarnente independentes

qualquer ponto do padrão granular.

O enésimo momento da intensidade é dado por:

{14} <rn> = n! a2o2rn = n! <r>D

em

onde o primeiro momento,

intensidade, é igual a:

(15)

que inaica(16) o varor médio da

<T> : 2o2

Lo



o o regundo DoDento, que oatá reLacl,onado ao valor nédlo do quadrado

doe yaloreB nedldo¡ da lntensldade, á dado Pors

2 2
(16) <I 7-l<I>

( 16)Então, pode-ee definlr a variâncla por 3

(17) "?
2 2 4r(I >-<r> 4o

)

)

)

)

)

)

)
)
)
D

)
)
)

Afigura(3)nostraafunçãodensidadede
probabilidade normalizada da intensidade onde pode-se notar que ê

grande a probabilidade de que a intensidade tenha valor menor que

o valor ¡nédio da intensidade do padrão.

(r)pr(r)

1

0r5

o 1 r/<r>
Curva de densÍdac1e Ce probabilÍdade norrnalizada da intensidade

figura (3)

1.4 Propriedade s estatlsticas de segunda ordem

No ftem anterior foram vistas algurnas das

propriedades estatfsticas em um ponto do espaço, com as quais

pode-se descrever apenas a flutuação do brilho (intensidade) do

11



padrão de tcPecklen.

Para dete¡ml.nar a estrutura espaclal do granulado

Oittco ó neceseárl.o conhecer aa proprledadee de eegunda ordem do

padrão, ou eeJa, deseJa-Ee saber qual a relaçåo entre dolE pontos

do repecklen.

1.4.1 Função de autocorrelaçåo no llvre

SeJa E una superffcfe dffusora que contenha

lnfínitos pontos espalhadores com refletividade (ou transnitância)

uniforme, mas com fases aleatórias.

Ào ilunÍnar E com um feixe de luz tnonocrourática e

COerente, Comor Pot eXenplo, Um laser, pode-se considerar O Campo

espathado num plano (urv) nuito próximo, e num plano (xry) a uma

distância h da superffcie espalhadora (zona de difração de

Fraunhofer) , esçluematizado na figura (4) :

x

luz incidente

Superfície espalhadora e plano de observacão (Fraunhofer)
figura (4)

,, O campo refletido (ou transmitido) peta superffcie

E pode ser descrito, no plano (urv), pela funçåo complexa a(urv),

que representa uma das conponentes de polarização linear do campo

elétrico.

Y

h

I2



suPerffcie
rtgpgCklêrr r

_ __(10,17) .expresso por'

No plano (xry) de observação à uma distância h da

Z, o campo complexo A(xry) representa o padrão de

ç[ue, pelo princlpio de Huygens-Fresne]', pode ser

*æ

i
A(xry) = 

- 
exP

rh

(

Tlâ.
i (*2 + y2l a (u, v)

t. Àh I
(18)

{le}
ou seja:

{ 20)

exp
Àh

2Tt
exp i_ (x

Àh

v ) exp
2Tt

i_(xu+yv¡
)rh

2+2u
n

[-'
du dv

A função de autocorrelação dos campos pode

escrita como sendo:

ser

c¡(x1,Y1, *2,Y2) = <À1xr,Yr) ¡* l*2,Y2)>

I
co(ax,Ây) = ;ry "*n

c. (Âu, Âv) exp

xz

2*

TI
2 z* YL - yr'l

*æ
TT

ilII
2 2.v2)2tr.i (tr u2

Àh

2l_ut_- *2u2* Ylrt- Yzuz) du dudv
2LL

dv

)

Assumindo que a estrutura rugosa da superfÍcie

espalhadora ê lisa, quando vista do plano de observação (xry) 
'

pode-se escrever(10):

{21} c"(Au,Av) s K P(ur,vr) e* 1ur,vr) ô (ur-ur,vr-vr)

onde K é uma constante, e P(urv) , denominada trfunção pupilarr,

representa a frente de onda incidente que é espalhada por E'

l-3



Substituindo (21) em (20), vem:

K
co(Âx,ay) = ;ry .*n

rf
].

2.Y2)22x2'2
Ix( y1

À h

(221

{231

(241

*o

IJ

2
ln(u,v¡ | exp

ln(u,v) | exp

2n
i_(uÂx+vAy)

Àh
du dv

Em casos práticos, mede-se a intensidade, entäo é

interessante conhecer a versão normalizada da intensidade mútua,

denominada fator de coerência complexa, definida Por:

*æ

I
2

2Tt
i_(uÂx+vAy)

Àh
du dv

uo(Ax, Ây)

lp(n ,u') 12 du dv

que representa a transformada de Fourier, normalizada, dâ

intensidade espalÌtada.

A função de autocorrelação da intensidade de um

padrão de trspecklerr definida da forma:

*o

IJ

c, (Ax, Ây) = 4f ) L+ lro (ax, orl I ']2

Utilizando a função de autocorrelação da

intensidade, é possÍvel calcular o tamanho médio dos grãos de

rrspecklerr, considerando a forma geométrica da área iluninada.

., Consideremos, então, Ç[üe a área iluminada da

superffcie espalhadora seja quadrada, dê lados medindo L unidades

arbitrárias de comprimento. Desta maneira, a função pupila

pode ser escrita como sendo:

L4



Q5l

(27 |

{28}

(2e l

2lp(n, v) I = rect (u/Ll rect (v/Ll

Substituindo em (241, e calculando, vem:

2
LÂx

SINC2 LÂY

rh

dos gräos pode

for igual a zero

(261 c, (Âx, ÂY) : (I) 1 t sinc2

Àh

Neste caso, o tamanho médio

aproximado ao valor de Ax quando Cr(Ax, Ay)

ou seja:

ser
(10)

,

+
ìh

Ax=
L

nDAx

zDÂx

Se a área iluninada tiver uma forma circular, de

diâmetro D, como geralrnente é o casor êil (241 vem:

2

2c, (Âx, Ay) = (f) 1-+

zDAy

nDAy
Àh

primeira ordem, na qual o

então, o diânetro médio dos

Àh
Âx = L.22

D

Jt J IhÀ hÀ
+

hÀ

onde Jt(x) é a função de Bessel de

prirneiro mÍnimo ocorre em x = 3.3832,

grãos pode ser aproximado para:

nDAx
= 3.3832 +

th

L5



L.4.2 - Densidade de potência espectral

Outra propriedade estatfstica de segunda ordem de

um padrão de rf specklerr é a densidade de potêncÍa espectral, que

descreve a distribuição da intensidade no plano de Fourier.

PeIo teorema de wiener-Khinchin(9'15), esta função

pode ser escrita como sendo a transformada de Fourier da função de

autocorrelação da intensidade, então temos:

{30) Gr (ux, uy)

*o

I
2 lrlu-lnu*,v-rhur) l2 du dvln1u,v) |

2<r> ð (u*rur)

2
ln1u,v) |

du dv

ou'seja, a densidade de potência espectral de um

padrão de rrspecklerr consiste em um pico de intensidade no ponto

(r*=0,vy=O), representado pela função delta { ô(vxrt2y) }, somada à

distribuição de intensidades referente ao conjunto aleatório de

gräos do padrão, indicada peLa função de autocorrelação

normalizada.

1.5 - Técnicas de estudos utilizando o efeito rfspecklerl

+ *o

II

Há um grande número

alterações em padröes de rrspecklerr,

duas categorias distintas(3'4) :

de técnicas de estudo de

16
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-À primeira consiste em registrar um padräo, e

çomparar com outros padröes gerados em instantes distintos. Nesta

categoria pode-se citar o trabalho de Àssakur.(lt), que mede

rugosidade corn base na diferença de contraste (expressão (1)).

-A outra categoria utiliza o efeito de

interferência entre dois ou mais padrões de rrspecklerr. o trabalho

de Burch - Tokarsri(7) tem como base o registro de dois padrões em

instantes distintos, tornando possfvel determinar deslocarnentos

através das franjas de Young que se formam no plano de Fourier,

segundo a propriedade de distribuição de potência espectral

(expressão (30)).

Existe, entretantor uil ponto comum em relação a

todas as técnicas de aplicação do efeito rrspecklerr, ou seja,

sempre há a necessidade de se registrar pelo menos um dos padröes.

Em geral utiliza-se a técnica fotográfica, na qual o registro ê

feito em placas fotográficas de alta resolução (vide item 4.1).

Àtualmente, o processo de registros estäo sendo

substituidos pela técnica eletrônica (vide item 2.3), tornando

mais rápidas as anáIises dos resultados experimentais.

17



,
CAPITUI¡ 2

A técnica de correlaçã o óptica de rrspecklerl

2.L Introducão

Descreve-sêr neste capftulo, a técnica de

correlação óptica de rrspecklerr, em ' tempo real, utilizando o

registro fotográfico.
Esta técnica consiste em registrar um padrão em uma

placa fotográfica de alta resolução ç[ue, após sua revelação, deve

ser colocada exatamente na mesma posição onde foi realizada a

exposição, permitindo detectar deslocamentos, deformaçöes,

vibrações, e alterações nas propriedades fÍsicas de objetos
t5'L9) , através de comparações entre os padrões reaisespalhadores \

e o registrado (negativo fotográfico).
Discute-se, ainda, a possibilidade de substituir o

registro fotográfico pelo processo de digitalização de

. n 9-21\ímagens\^- --' , sistema acoplado ao um microcomputador para

analisar as variações nos padrões granulares.

imental

o arranjo experimental utilizado na técnica de

2.2 Àrranjo

18



Þsquenatizado na figura (5). Nesta flgura o padrão granular é

o_þserr¡ado e conparado por reflexåo, mas a técnica aqui descrLta

tån¡e¡n pode ser utitizada quando a luz incidente for espalhada por

transmissäo.
(urv)

Iaser
sistema
de lentes

amostra

placa fotográfica

fotodetetor

l.ente convergente

Montaqem. experimental proposta por Groh para rneclir correla-
ção õptica de "sPeckle"

figura (5)

Nesta

näo

nontagem o sistema de lentes

seja necessário alterar a forna da

pode ser

frente desuprinido caso

onda incidente.
A técnica de correlação óptica consiste em

registrar um padrão de rrspecklerr gerado pela anostra, e

compará-Io, posteriormente, com outros padrões durante o Processo

que se quer detectar.

o padrão granular é regÍstrado em uma placa

fotográfica de alta resolução fIUêr após o processo de revelação,

pode ser reposlcionada exatamente na mesma posição onde foi

reallzada a exposl.ção.

Ao ser reposlclonado, o negatlvo fotográfico contén

urûa imagem que equivale ao padrão realr ou seJar sê forem mantidas

19



todas as condições iniciais, cada ponto cLaro no negativo estará

relacionado a um grão escuro do padrão, e vice-versa.

Medindo a intensidade de luz que atravessa o

negativo da placa fotográfica, obtén-se a relação entre.os padrões

real e registrado, denominada correlação óptica.

Então, sê o padrão real não sofrer nenhuma

alteração em relação ao registrado, o valor rnedido da int,ensidade

deverá ser mfnimo. Qualquer variaçåo na frente de onda incidente

ou nas propriedades fÍsicas do objeto espalhador causa um aumento

na intensidade, que atinge um valor máximo quando os padröes

comparados estiverem completamente decorrelacionados.

2.3 - Análise teórica

é descrita

figura (5).

A análise teórica do processo de correlação óptica

por croh(5), considerando o arranjo experimental da

Seja h a distância entre a superffcie espalhadora e

a placa fotográfica, então, pelo princlpio de Huygens-Fresnel

(vide equação {18}), a anplitude do campo complexo no plano (xry)

pode ser escrito como:

A(xry)=-iexp ].
TT

i 
- 

(x"+Yt)
2nlr

exP
I Àh

) ( 31) *æ

II r/ (u,v) exp

onde r/ (urv) representa a frente de onda no plano (u,v) rnuito

próxirno à superfÍcie espalhadora dada por:

2rt
i_(xu+yv¡

Àh
du dv

20



(321 ú(urv) - -- 
9r(urv) r(urv)

rh
1

sXIt
fI

f _ (u
Àh

ú (u, v)

'*u'l

com úr(urv) representando a frente de onda Lncl.dente, e z(urv) a

razäo de reflexåo (ou transniesão) da luz espaLhada. .

Cono na equação (4), a irradlância ou intensidade

do padräo é deflnlda por:

(33) r (x,y) - lAl =f, ú (u, v)2 t3

)

)

onde t[ t(x,y) ] i"ai"a a transfomada de Fourier bidimensional da

função dada.

A emulsão fotográfica pode ser descrita por sua

cutr¡a caracterfstica de HeD (HurterJDriffÍld) (19), mostrada na

figura (6), que indica a relação entre a transmitância da placa em

função da energia (ou tempo) de exposição.

T

m
1

T
2

expos i ção

Curva de Transrnitância da placa fotoqrãfica

figura (6)

Na técnica de correlação óptica utiliza-se a parte

)

)

2L



)

linear da curr¡a de H&D, ou seja, a energia (ou tenpo) de exposição

devem estar no inten¡alo entre os pontos Tt e TZ da flgura (6).

Neste intervalo a função de transnitância T(xry) da placa revelada

por ser aProximada a:

)

(34)

) {¡s}

T(x,y) =|-BIO(x,y)

úo (u,v) r/a (u,v)I (36) ro (x,y) It(x,y) g

) que, pelo teorema de Wiener-Khinchin

ro (x,y) rt(x,y)

onde IO ê o valor da intensidade do padrão de rrspecklerr ao ser

registrado, com À e B sendo constantes arbitrárias.

fncidindo-se urn padrão real de intensidade Ia(xrY),

sobre a placa fotográfica revelada, pode-se comparar os padrões no

instante t. Então, através do negativo, observa-se a distribuição

de intensidade (padrão de Moiré), dada por:

rt(x,y) T(x,y) : A rt(x,y) B ro (x,y) ra(xrY)

onde o produto entre as intensidades dos padrões pode ser escrita

da forma:

2*g

(9, t 5)
t fica igual a:

2

) {sz} tI to,¡(u,v) ]
)

)

)

)

)

)

)

)

)

¡

onde p'ra(urv) representa a função de corretação "ttr"d"(15) entre

as frentes de onda úO(x,Y) gravada, e real Ú¡(xrY), no instante de

tempo t, definida Por:

22



)

I

)

{38} 0rt

Entäo,

distribuição de

*o

il

atrás da placa fotográfica,

intensidades descrita por:

0 (u,v) = úoß,F) ,/1,1"+" ,vtl) dc dÊ

teremos uma

2

) (3e) rt(x,y) T(x,y) = A rt(x,Y) B g a (u, v)ort

Esta distribuição de intensidades é detectada,

normalmente, através de un fotodetetor. Então, sê o tamanho nédio

dos grãos do padrão estudado (vide equação (291) for muito menor

que a área sensÍvel do detetor, o sinal rnedido será proporcional

a:

{40)

fæ

]J

*æ

il
2

rt(x,Y) dx dY g
Ito,¡(u'v) ] dx dy

ssA -B

dx dy dx dy

onde o primeiro termo depende apenas da intensidade do padrão no

instante t, e o segundo está relacionado à correlação entre os

padrões real e registrado.

Entäo, mesmo se não houver diferenças entre os

padröes, mede-se um valor mfnimo (não nulo) de intensidade, de

acordo com o prirneiro ter¡no de (40), ou seja, sê a refletividade
(ou transmitância) do objeto espalhador for constante durante a

realização da experiência, a placa fotográfica transmitirá uma

23
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intensidade mfnima constante mais o valor referente à decorreLação

entre os Padröes de [sPecklerr.

2.4 - Processo de digitalização de inagens

À utitização de sistemas eletrônicos de

processamento de imagens foi proposto por Butters (2Ol , para

registrar e estudar o efeito trspecklerr. Esta técnica ê utilizada

no estudo denominado rgsplr QO-22) lirrt"rferometria eletrônica de

padrões de trsPecklerr) .

o princfpio básico desta técnica consiste em

substituir o processo fotográfico pelo registro eletrônico de

imagens de padrões utilizando uma câmera de TV'

Àtualmente as câmeras útilizaaas neste estudo são

do tipo CCD (charge-coupled device), que possibilita o registro de

imagens em forma digitaÌ. Estas imagens poden ser analisadas por

um computador através do estudo das formas e/ou intensidades dos

grãos de rrspecklerr.

À grande vantagem deste processo em relação ao

fotográfico ê perrnitir comparaçöes rápidas entre imagens

utilizando um sistema computadorizado.

portanto, quando o efeito a ser medido ocorrer

muito rapidamente, o sistema digitalizado se torna muito mais

eficiente do que o fotográfico, pois não se perde tempo entre o

instante do registro e a primeira medida.

" por sua vez, o processo fotográfico torna-se úti}

quando se deseja uma melhor resolução da irnagern registrada, pois o

tarnanho médio dos grãos da emulsão podem ser muito menores que os

do padrão, fato que nem sempre ocorre numa câmera de TV.

)

)

)

)

)
)
)
\
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Há, portanto, dof.e proceseos nuito rlteis de

gegletro de inagene, um de alta reaoJ.uçåo e outro de alta
velocLdade de processanento. Entåo, dl.spondo das duas técnicas,
pode-se otinfzar o regJ.etro de J.magene, poeeibllitando a análise
de um maior núnero de fenônenoe através do efeLto rrepeckler.

I

)

)

)
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)

t
CÀPITUI¡ 3

o Fenômeno de oxidação rnetáIica

à ternperatura anbiente

3.1 - Introdução

o fenômeno de deterioração de materiais, em geral

metáticos, pela açäo quirnica ou eletroquÍmica do meio ambiente é

denominado corrosäo ou, em casos especiais, oxidação (23-25) 
.

Neste capítulo faz-se uma breve discussão sobre o

processo de oxidação netáIica, à temperatura e pressão anbiente.

Tambén é descrito o formalismo teórico desenvolvido por Cabrera e

ttott(26) para este tipo de reação.

3.2 - Descri ão fÍsica do rocesso de oxida

Muito estudada desde o inlcio do século (23-3L') 
' a

corrosão é conhecida como sendo um processo espontâneo que altera

constantemente as propriedades de materiais metál.icos pela ação do

meio ambiente.

gerar, este processo é superficiat (23) 
em

de temperatura e pressão, portanto, pode-se

Em

condições normais
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supor que os produtos da reação tenham a propriedade de controlar

velocidade de oxidação, pois, sê não existisse um necanismo

protetor, haveria a total destruiçåo de materiais rnetáli"o=(23'281.

portanto, é importante conhecer as propriedades qufrnicas e ffsicas

destas camadas para entender e controlar o processo de oxidação.

A oxidação pode ocorrer de maneira uniforme, por

placas, alveolar, puntiforme, intragranular, fiIíforne' ou Por

esfoliaçäo, dependendo do material e do anbiente a que estiver

exposto. Normalmente à temperatura e pressão ambiente, o processo

ocorre de forma lenta e uniforme em materiais como cobre, latão,

alumÍnio, e outros.

Depois de formada a pelfcula de óxido, a velocidade

da reação depende da maneira como os reagentes podem se difundir

dentro desta camada. Após um certo tempo, a reação se estabiliza,

fato gue levou ltott(26) a concluir que, neste instante, o Processo

de oxidação terminava. Mas, atualmente, sabe-se que o fenômeno não

para, o que ocorre é apenas uma drástica dirninuição na velocidade

da reação, à partir de uma det,erminada espessura crÍtica (25') 
.

O processo de transporte de reagentes através da

camada de óxido ocorr "Ql 
) ,r. forna de Íons e eLétrons. A condução

iônica pode ser de ânions, normalmente O2-, através do óxido, ho

sentido do metali ou de cátions netálicos no sentido do rneio

exteriori oü, sirnultaneamente, pela difusão de cátions e ânions.

utirizando a teoria desenvolvida por wagrr"t(25t29) '

Cabrera e Mott(26'30) descrevem o processo de oxidação rnetáIica em

baixas tenperaturas (aproxinadamente entre Oo e 2OOoC),

obedecendo a uma lei de crescimento exponencial recfproca. Nestas

condições, as camadas de óxidos podem ter espessuras da ordem de

zo a 1oo Ä,(30' 31) 
.
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3.3 - Ànáll¡e Îeórlca

No fornallsno de cabrera e t{ott (25 
'26 ' 

30) 
,

consl.dera-se çfue r energla potencial na fnterface netal-óxldo seJa

da foma esçfuenatlzada na figrura (7):
metal óxido

energia
potencial

a

f igura (7,

A razão J com a çfual um fon pode se mover através

da camada de óxidd pode ser escrÍt"(zs) da forma:

U

I

Esquerna d.a energia potencial na interface metal,/óxido
)

)

)

( 41)
KT

J=-¿exp
h

U Uth exp

28

T

U

kl{ exp)

)

)

KT KT

onde k indica a constante de Boltzman, T a temperatura absoluta, h

a constante de Planck, Utf, a energia térmica, e U a energia

ne ce s s á r i a pa r"":""::l:" 
.:ï:",'"ï- å::i:,î .:: ::" iï ;i,'' ""

seja, a razão de transporte de fons ê exponencial.mente dependente

da energia potencial ç[ue, por sua vez, ê inversamente Proporcional

à espessura € da camada de óxido.

,] {



consLderando isto, pode-se obter(25) a eeguinte

expressão diferencial para descrever o crescimento da camada:

(421

12

-=-]n€€o

(441

onde t
o

(45)

d€
=BêXP

dt

1 Z eaV

Ê 2 kr

onde T,e indica a carga elétrica do fon, e V representa a diferença

de potencial devida à redistribuição eletrônica entre o metal, o

óxidoeomeioexterior.
Define-s"(ro) .rrn" espessura crÍtica €o, como sendo:

ZeaV
(43)

o 2kT

que representa o ponto a partir do qual dininui o número de

partfculas que conseguem atravessar a camada de óxido, dirninuindo,

então, a velocidade da reação.

Então, quando a espessura € é muito menor que €o,

pode-se integrar a expressão (421, obtendo:

€

)

)

)

)

)

€ o
(B €.)

L

--]¡
€o

-L/2 t+t , para g << €o

)

)

)

)
)

D

)
)
I
I
I
I
¡
I

é uma constante de integração.

Em geral, esta eguação é escrita na forma:

1

-=À-Bln 
(t)

€

denominada Iei de oxidação logarltrnica recfproca, que rege a

velocidade de formação da camada de óxido.
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À f lgura (8) nostra oB reeultadoe obtl'doe, pot

Cabrera e Dlott(26'30), Çluê aJustaran a eguaçåo (45) à cu!'\tas

eiperlnentaLe para o proceego de oxldaçåo do cobre à pressåo

anbl.ente.

espessura

f
'62"C

?
,

I

rl -+ toC
.T

I

úo 200 rnrn J00 tempo

,tr0

Å
le0

,00

80

80

tt0

20

o

Medida da espessura da camada de ó¡ido sobre o cobre
figura (8)'

3.4 - Técnicas de detecção da formação de óxidos

Existe um grande núnero de processos de detecção do

fenômeno de corrosão. Ramanathan(24t331 descreve todas estas

técnicas, especificando as caracterfsticas ffsicas ou qufnicas

determinadas por cada uma delas.

Às técnicas utilizadas nos estudos da corrosão

deterninarn desde a composição qufnica dos produtos da reação, até

suas propriedades fÍsicas (resistência necânica, condutividade

elétrica, etc. ) .

Ao ¡nedir as espessuras dos produtos da corrosão,

determina-se a velocidade da reação. Estas rnedições poden ser

realizadas através de técnicas ópticas e não ópticas.

o método óptico ¡nais utilizado ê o de microscopia

0
I
I
¡
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óptica, Ç[üê permite estudar a topografia, a morfologia e a

espessura das camadas superficiais. outras técnicas ópticas

utiliza¡r efeitos como alterações na refletividade, deslocamentos

de franjas de interferência, mudança de coloraçäo e polarização

(elipsometria) .

Às técnicas não ópticas envolvem estudos de

propriedades elétricas (redução coulométrica, capacitância, e

resistividade), difração de raios-X, rnedidas de potencial de

formação de camadas, termogravimetria, e outros.

3.5 - O controle do processo de corrosäo

O controle do processo de corrosão é muito

irnportante para aumentar o tempo de vida útil de materiais

metáIicos. Este controle só funciona se forem tomados certos

cuidados desde a fase de projeto até a etapa de instalação e uso

de equipamentos e peças.

Duùante o projeto devem ser considerados fatores

como materiais utilizados, compatibilidade entre materiais,

condições ambientais, geometria dos componentes, etc.

os revestimentos aplicados sobre superfÍcies

netáticas tanbén funcionam como protetores para os processos

corrosivos, com os nateriaÍs apresentando boas propriedades

mecânicas. Estes revestimentos podem ser metálicos, orgânicos,

cerâmicos, ou de conversão (produtos da reação de metais).

ÀIteraçöes nas condições anbientais também poden

ser úteis no controle do processo corrosivo. Os parâmetros mais

irnportantes são a composição (concentração, PH, etc. ),
temperatura, pressão, ação de inibidores, etc.
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3.6 - Àção do inibidor BTAH sobre a corrosäo do cobre

Há mais de trinta anos, o Benzotriazol (BTAII) tem

sido estudado(32) "o.o sendo uma das melhores substâncias

inibidoras do processo corrosivo em peças de cobre.

Ativo a temperaturas de até 350"C, o BTAII reduz

significativamente a velocidade de corrosão, dinrinuindo, assim, o

escurecimento de materiais à base de cobre.

Esta substância age sobre

soruções corrosi.r.=(32) como, por exemplo,

H2SO4 ou HCI.

o ¡netal

soluçöes

apenas em

aquosas de
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CAPITUI¡ 4

O método experimental

4.L - Introdução

Neste trabalho é proposta uma nova técnica para o

estudo de formação de camadas de óxidos sobre superfÍcies

metálicas, utilizando o processo de correlação óptica de rrspecklerl

em tempo real.
As experiências iniciais tinham por objetivo

determinar uma relação entre a rugosidade das amostras e a

velocidade do processo de formação de camadas sobre superfÍcies

metálicas (de cobre¡ (34).

Ao realizar experiências com tipos diferentes de

materiais metáIicos (Latão, alumÍnio, ferro, etc. ) , verificou-se

que os resultados obtidos através da técnica aqui descrita não se

135.36)reproduz]'am'

Então, para tentar reproduzir os resultados, foi

utilizada, em todas as experiências, uma mesma seguência de

despolimento, das amostras, fazendo com çlue, visualmente, âS

superfÍcies fossem idênticas. ÀLén disto, foram mantidas as mesmas

condições ambientais como temperatura e umidade relativa do ar.

Neste capftulo ê descrita a rnontagem experimental,

)

)
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e são dlscutldoe oB latores conslderados durante a execução deEte

trabalho.

4.2 - Método experl.nental

t
,

O esquema da

experl.rnental utilizada neste

proposta por croh(5).

figura (9) nostra a nontagem

trabalho, que foi origlnalmente

fotodetetor 2
urv)

Iaser obturador

amostra

placa fotográfica
/- ente convergente

fotodetetor 1

Montagem. experimental utilizada neste trabalho
figura (e)

o sistema de iluninação é uma fonte cw Laser de

HeNe, com SmI{ de potência, com À = 6329^, incidindo sobre uma área

circular de diârnetro 0 z tr5mm. À distância entre a superffcie

espalhadora e o plano de observação (placa fotográfica) é de

h = 35cn. Entäo, pela eguação (30) (capltulo 1), o tamanho nédio

dos grãos de Itspecklerr é da ordem de 18O¡rm.

A experiência consiste em despolir a superffcie

metálica e estudar alteraçöes do seu padrão de trspeckÌerr, em tempo

real.
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Para conseguir superffcies idênticas, ópticanente

rugtosas, e livres de camadas de óxidos, foi desenvolvido um método

através do qual as amostras foram despolidas com uma sequência

pré-determinada de lixas (100, 32O, 360, 400, 500 e 600), até se

obter uma estrutura superficial sem Iinhas visual¡nente

direcionadas.

o registro do padrão foi feito em placas

fotográficas de alta resolução (vide Íten 4.2.L), de modo que a

quantidade de energia incidente sobre a placa fotográfica fosse

sempre a mesma.

A ptaca fotográfica é colocada em um suporte (vide

ftem 4.2.2'), que pennite seu perfeito reposicionamento depois do

processo guÍmico de revelação.

Ào reposícionar a placa fotográfica, mede-se, com o

primeiro fotodetetor, a intensidade de luz que atravessa o padråo

negativo nela registrado, obtendo uma relação (ou decorrelação)

entre os padröes real e registrado, êr função do tempo.

Com o segundo fotodetetor mede-se a variação da

intensidade do padrão gerado pela amostra. Estes dados tên a

função de etiminar, Dâ anáIise dos resulatdos, as flutuações da

fonte de luz e da refletância da superffcie espalhadora.

4.2.1 A placa fotográfica

O sistema de registro de imagens utilizado neste trabalho

foi o fotográfico, em placas do tipo L2O-O2 da Kodak, de alta

resotução (e 2000 linhas/nn).

A curva caracterÍstica de H&D (Hurter-Driffild) deste

tipo de emulsão foi traçada por Muramat"t(t'), utilizando um cvt
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laeer de HeNe.

Na parte lLnear da curva de H&D, foi utillzado un tenpo

dd exposlçåo Ât r 3Oseg, para una lntensldade nédla do padrão de

<I> ¡ 2OO unidades arbltrárlas, nantendo Eempre constante o valor

da energla abeonrlda pela placa (E r <I>ôt).

À gelatlna fotosensfvel está depositada, neste tipo de

filne, sobre uma fina (OrO4nn) placa de vl'dro, o que facilita o

procesto de reposicionamento após sua revelaçåo.

4.2.2 - Sistema de reposicionamento

o exato reposicionamento da placa fotográfica

depende de seu suporte. Neste trabalho foi construfda uma

estrutura baseada na descrição feÍta pór Abramson(19).

O esquema da figura (10) nostra o tipo de

porta-placas construfdo.

Suporte para reposicionamento da placa fotoqráflca
figura (10)

onde E indica a área ocupada pela placa fotográfica; o é uma área

vazada, através da qual são registrados e conparados os padrões;

os pontos indicados pela Letra E indicam esferas rfgidas de aço; e

os indicados por P representarn pinos cilfndricos.

P

P

P
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A funçåo das esferas de aço é a de fonnar um rlnico

plano de apoio para a placa fotográfica. os pinos cilfndricos

fornam um triângulo que utiliza convenientemente dois lados retos

da placa fotográfica, forçando seu perfeito reposicionamento pela

ação da gravidade.

Este porta-placas pode ser fixado na bancada de

trabalho, para evitar vibrações índesejáveis, oü , sê necessário,

pode adaptar-se a um sistema micrornétrico de deslocamento

(xry,z,Ol, permitindo ajustes finos no reposicionamento e estudos

de movimentos relativot(7' 13' 19) 
.

4.2.3 - Sistema de aquisição de dados

Cada experiência, neste'trabalho, foi realizada em

intervalos de 2 em 2 minutos, durante aproximadamente 30 horas.

Isto fez com que fosse necessário desenvolver um sistema

eletrônico de aguisição de dados.

A montagem deste sistema foi proposta por

Gonçalv"=(tt), onde utiliza-se um microconputador do tipo IBM

P!/XT, através de sua saÍda paralela (para impressorâ), que

comanda um obturador e um microcomputador do tipo Àpple.

o obturador utilizado é um modelo rr845 digital

shutter controllerrr da Newport Research, 9üê controla o tempo de

iluminação durante a exposição e as leituras de intensidades. Este

obturador abre ao receber um sinal do micro Pc/xT, fechando de

acordo com seu contador de ternPo.

O fotodiodo utilizado para medir a decorrelação é

do tipo tt82} laser po$¡er meterrr da Newport Corporation, com área

útil de diâmetro aproximado de lcm. À intensidade de referência é
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uedlda con un fotodlodo do tlpo |'{olc power neterr da

Spectra-Phycice, con área úttl de dlânetro aproxLnado de OrScD.

Os elnal.e de tensåo envl.ados pelos fotodiodos såo

enviadoe a urn converEor analógico digltal, nodelo ÀI-113 da Ananed,

cou tempo de conversåo de ¡ 14pÊ, Ilgado a um nicroconputador da

llnha Àpple, onde há un programa de aqulslçåo de dados(3s), que

depende de conandos enltldos pelo nLcro PC/XT, e recebidos através
da safda de jogos do Àpple.

Os dados obtÍdos experinentalmente são registrados
em discos flexfveis no micro Àpple, e posteriormente envíados,

através da conexão Apple-PC/XT, para gravação e anáIise no micro

PC/XT, utilizando o prograna gráfico rrstatgraphicsr.

A figura (11) mostra, de forma esquemática, a
nontagem do sistena de aquisição de dados.

fotodetetor 2
obturador

amostra

Iaser
_S_

a
/ placa

fotográf ica
fotodetetor 1

impressora PC/XT Apple
Esguema do sistema autonatl-zado de aquisição de dados

figura (11)
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CÀPITULO 5

Resultados Obtidos

5.L - Introducão

Durante a execução deste trabalho foram realizadas

experiências com cobre, aço inox, alumÍnio, Iatão, ferro, e cobre

tratado com BTAH (benzotriazol) ern solução aquosa O'l-M de HrSOn.

Neste capitulo são apresentados os resultados

obtidos com os diferentes tipos de materiais, utilizando o método

de correlação óptica de trspecklerr em tempo real.

5.2 - Dados obtidos

os primeiros resultados obtidos através da técnica

proposta neste trabalho foram em relação ao fenômeno de alterações

superficiais em relação ao tempo, dê amostras despolidas de cobre

em condições normais de temperatura e pressão.

A montagem experimental utilizada foi a mesma

proposta por etoh(S), esguematizada na figura (5) (capftul-o 2).

o despolimento das amostras foi realizado de acordo

com o método utilizado em outros estudos (32') . Neste as peças de
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cobre 3ão llxadae coD una tequêncLa (320,{oOr600) de ll.xas,

refrlgeradae con água.

Na f lgura (12) uoetra-ee a cu¡r/a caracterfetLca

traçada a partlr dos resultados experimentaLe com amostras de
2

cobre.

i ntens idade
( un idade

arbitrária )

i Curva experimental
i obtida Para a de

i correlação para a

: amostra de cobre

tempo (h)

1

0

0 10

figura (L2l
20

Estes resultados se reproduziram mesmo quando as

rugosidades aparentes das amostras eram rnuito diferentes, ou

guando o ângulo de iluminação era alterado.

Então, para confir:nar a utilização do nétodo, foi

utilizado o inibidor BTÀH em solução aquosa de H2SO4, conhecido

como um dos melhores protetores para a corrosão do cobre.

As amostras ficaram submersas em solução 0r1M de

H2SO4 com uma concentração de OIOIM de BTÀH durante 15 minutos.

Depois de secas, estas amostras foram estudadas através da técnica

de correlação óptica de rrspecklerr.

A flgura (13) ¡nostra as cuti\tas traçadas com os

dados referentes ao cobre despolido, e ao cobre tratado com a

soluçäo de BTAII.
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2 A - Cobre

B-Cobre+BTAH

intensidade
(unÍdade

arbi trãria ) Curva experlrnental
obtida para amos

tras de cobre e de

cobre tratado com

o ÍnÍbidor BTAH

0 (h)
0 10

figura (13)

20

Estes resultados, ao se reproduziren, exigiram que

fosse utilizado um sistema de referêncÍa que permitisse saber se a

fonte de luz (cw laser de HeNe) permanecia constanter ou se estava

ocorrendo alteração na refletividade das anostras durante a

realização das experiências.

FoÍ, então, utilizado um segundo fotodetetor, que

recebe direta¡rente a luz espalhada pelas amostras, conpletando a

nontagem experinental esquematizada na figura (9) (capftulo 3).

Alén desta alteração, verificou-se que a rugosidade

das amostras tanbén deveria ser considerada no estudo de fornação

de camadas óxidas sobre superffcies uretáric"t(23'24'33). Foi,

então, estabelecida uma sequência de despoli¡nento, ç[ue consiste em

deixar as amostras com uma mesma rugosidade aparente, quase

especular, sem a utitização de água co¡no agente refrigerante.

Desta maneíra foram realizadas experiências com

diferentes tipos de metais e ligas netáIicas. Na figura (14) eståo

traçadas as curvas referentes aos dados da decorrelação entre os

41
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padröee, nedl,dos con o prlnelro fotodetetor.
2

Cobre
A

Latão

C-- Aço Inox

intens idade
( unidade

arbitrária )
1 Curvas experlmentais

para diferentes amos

tras, referentes ãs

meclidas de decorrela
ção ôptÍca.

B

0

0 '10

figura (14)
20

tempo (h)

Os dados relativos às dÍferenças

padrões espalhados, obtidos com o segundo

nostrados na figura (15).

de intensidade dos

fotodetetor, são

2 A

B

c

D

Alumín io

Cobre + BTAH

Latão

- Aço Ino><
i ntensidade

(unidade
arbitrária )

B

c

Curvas experimentais
referentes a diferen
tes arnostras, indican_
clo ¿ 6lininuição da

intensi dacle ref letidaD

0 tempo (h)

0 10

figura (15)
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r À nornalLzaçåo dae cu!îvaB experLnentaLe

caÌculada de acordo con a eegrul.nte expreeeåo:

fol
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I
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I
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D
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I

D
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I
¡
I
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I

{46)

i nten s idade
( unidade

arbitrária ) 0,

I I1t 20I I
I 10

I 2t

onde Ito e frt representam as lntensidades nedidas através

da placa fotográfica no lnstante lnlcial e no Lnstante t,
respectivamentei e IZO e ÍZt representam as Lntensidades médias

dos padrões no instante ínicial e no instante t.
Desta forma ê possfvel separar os efeitos

referentes a alterações de refletividade e flutuaçöes na frente de

Iuz da fonte laser, dos resultados obtidos pelo ¡rétodo de

correlação ótica de rrspecklerr.

Na figura (16) ¡rostram-se as culrras de correlação

óptica da figura (14) normalizadas segundo os dados da figura

(15), através da expressão (46).

1

A - Cobre

A :e-Cobre+BTAH

c Aço Inor<

5

: D - Latão

Curvas experirnentais
normalizadas Para os

cllversos materiais
B

c

D

0

0 10

figura (16)
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5.3 - Análise dos resultados

Ao observar as curîvas das figuras (Lzl e (13),

nota-se a necessidade de conhecer, pelo menos, mais um parâmetro

ligado às intensidades dos padröes de rrspecklerr, pois, âo ocorrer

o fenômeno estudado, a intensidade de decorrelação deveria, pela

teoria, Sê manter estabilizada¡ ou subir, devido a alteraçöes

estruturais do padrão real em relação ao registrado. O decréscimo

verificado, em especial para o caso do cobre tratado com a

substância inibidora, deve estar ligada, então, a uma dirninuição

na intensidade espalhada.

Este fato pode ser observado nas figuras (I4), (15)

e {16), e pode ser considerado correto afirmar que altera a

quantidade de luz refletida pelas amostras, uma vez ç[ue, de acordo

com a literatut^(z+), o fenômeno de corrosão transforma uma

superffcie metáIica em não netál-ica. Portanto os materiais passam

de condutores (fndice de refração complexo), para dielétricos

(índice de refração real), alterando a intensidade de luz

espalhada.

Às curvas traçadas na figura (16) mostram que

existem diferenças entre os diferentes materiais estudados,

especialmente em relação aos pontos de estabilização da

intensidade de correlação.

Como, para cada material, âs curvas de decorrelação

apresentam comportamentos idênticos, ou seja, sobem e, depois de

determinado instanter sê estabilizam, é razoável supor que elas

estejam realmente Iigadas ao fenômeno de formação de camadas

superficiais de óxidos, pois, parecem descrever um comportamento

logarÍtnico recÍproco , como é o caso para formaçåo de camadas de
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produtos de corrosão à temperatura a¡rbiente.

cabrera de Mott (26'3ol traçaram, experinentalmente,

curvas de espess¡ura de camadas de óxidos em funçäo do tempo, para

o caso especffico do cobre, êr diferentes temperaturas.

Através destas curvas para o cobre, à temperatura

ambiente, pode-se propor uma calibraçåo para a técnica de

correlação óptica de trspecklerr mas, como só foram encontrados

estes resultados na literatura consultada, não se pode avaliar a

escala relativa entre as curvas traçadas para os diferentes

materiais estudados.

5.4 - Conclusões

os resultados experimentais mostram que é possfvel

detectar a formaçäo de camadas muito finas (da orde¡n de dezenas de

Ângstrons) sobre superffcies metáIicas, utilizando a técnica de

correlação óptica em tempo real.

No' caso especffico deste trabalho, verifica-se
que o fenômeno de corrosão altera não só a estrutura, como tanbén

a intensidade de padröes de trspecklerr, à nedida em que se formam

as camadas de produtos das reações entre o material netálico e o

meio ambiente.

Os resultados obtidos mostram que existem

diferenças de comportamento entre diferentes tipos de materiais,

sendo que o cobre apresentou a maior diferença entre as

intensidades de decorrelação inicial e de estabitização, Ievando a

concluir que a camada formada sobre este metal deva ser maior do

que as formadas sobre materiais como o aço inox, o latão, oü mesmo

o cobre tratado com a substância inibidora BTÀH.
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Como, até o momento, näo forarn encontrados

resultados experirnentais sobre outras técnicas de estudos de

formaçåo de produtos de corrosão à tenperatura ambiente, ainda não

foi possÍvel concluir o estudo do fenômeno, pois faltam parâmetros

para a correta calibração do nétodo proposto neste trabalho.

o que se pode concluir é que o fenômeno de

rtspecklerr é sensfvel ao processo de corrosão, sendo a correlação

óptica uma técnica simples e rápída para verificar a ação de

agentes corrosivos e inibidores, podendo, inclusive ser utilizada

para estudos em condições especiais de temperatura e pressão.

5.5 - Perspect ivas de futuros trabalhos

Durante a execução deste trabalho, foram }evantadas

várias idéias para futuros trabalhos envolvendo tanto o fenômeno

de rrspecklerr guanto os processos de corrosão.

Uma das propostas é a de prosseguir os estudos

relativos à corroèão, não só com a técnica de correlação óptica de

ttspecklert, mas, tanbém, utilizando outros fenômenos ópticos como

variações de polarização (elipsonetria), alterações de

refletividade e outros.

Em relação à correlação óptica, poderia-se estudar

a formação de camadas, não só de óxidos, mas também de

determinadas substâncias (ácidos graxos), que formam monocamadas

de espessuras conhecidas, para verificar a precisäo desta técnica

(aparentemente, pelos resultados obtidos neste trabalho, a

precisão deve ser menor que 
^/5O), 

utilizando, inclusive, o

processo de digitalização de imagens.

)

)
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Apêndice A

óptlca ctássLca

4.1 - fntroduçåo

Neste apêndice é realizada uma breve descrição de

algumas propriedades da óptÍca clássica àE guais está ligado o

fenômeno de ttspecklert discutido neste trabalho.

4.2 PrincÍpio da s ição de ondas

determinado

onda:

Na óptica clássica, conhecer a resposta de

sl,stema significa encontrar a soluçåo da equação de

(A-1) v2

com

r/(i,t) = il
l=1

a, r/1Tr, t){A-2 )

onde "i é uma constant,e arbJ-trária, e ì/li é uma das possfveis
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soluções de (A-1).

Seja, então, a(irt) uma das possfveis soluções da

eþaçåo de onda, dâ for¡na:

{A-3 ) n(i,t) =a sin [ot (Ê.] + e) l
o

onde 
"o é a amplitude da onda, o representa o número de onda, Ê é

o vetor de onda, e indica a fase inicial, e i é o vetor posiçåo.

Se duas ondas deste tipo, com mesmas freguências e

velocidades, sê encontram num determinado ponto do esPaço, então

a arnplitude resuLtante pode ser escrita na forma:

(A-4 ) A(rrt) =asin (tlt+7¡

com:

(A-s ) a2 t u2 + 2ara. cos [ (krf + el) (krz + er) J
"r-

e

(A-6 ) tanT=
at sin (krr + er) + a2 sin (krz + e2l

al cos (kr, + "f) +a
2

cos (krZ + er)

onde o terceiro termo em (A-5),

2ara, cos [ (kr, + "r) (krz +e
2 )r,

representa a interferência entre as duas ondas.

En resumo, o princfpio da superposição diz que a

perturbação resultante, num ponto do espaço, pode ser escrita como

sendo a soma algébrica das componentes de cada onda incidente.
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À.3 - Interferêncl.a

seJan St e az duae fontee lr¡nl.noEag puntuals

coerentes e Donocronátlcas de mesna frequêncfa, separadas por una

dletâncla F nulto naior que o conprinento de onda À, cono nostra a

flgrura (À-1) :

Representação esquemãtlca de duas fontes de luz
puntuais observadas no ponto P

figura (À-1)

Se um anteparo E estiver a uma grande distância das

fontes St e 52, então as frentes de onda incidentes num ponto de

obsen¡ação P, deste anteparo, são praticamente planas. Se as ondas

enitídas forem linearmente polarizadas, como é o caso do laser,

então as componentes do campo elétrico serão:

(À-7 ) Ër{i,t) = Ë0, cos rÊr.i * "1 - otl

para a fonte Srr e:

(A-8 ) Êrli,t) = Ëoz cos tÊr.i * "z - r^,tl

P

S

?z
I

h

para a fonte Sr.
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No ponto P, a irradiância pode ser definÍda pors

Ç
I
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D

(A-e ) r = ev .È2, " <Ë2>

ou seja:

{A-10 } Ia<E 2 >+<E2 +>+2<E 1'E2>I 2

onde .nzr, e .n/, representam as intensidades ¡nédias referentes às

fontes S I e Sz respectivanente, e o terceiro terrno indica a

interferência. Entäo pode-se escrevers

(A-11) f:I
l_

+ I
2

+2{scosô

onde ô representa a fase de interferência dada por:

{À-12 } ô:(kft-k2tt"1 -"Z)

À.4 - Difração

)
)

9

D

t
D

I
t
T

È

Þ

5

A teoria de difração é utilizada para descrever o

fenômeno de interferência quando o número de fontes puntuais for
infinitor ou seja, quando a fonte de luz for extensa.

O princÍpio de Huygens-Fresnel diz que:

rrTodo ponto não obstruÍdo de uma frente de ondar êh um

dado instante de tempo, funciona como sendo uma fonte de ondas

esféricas secundárias, com a mesma frequência gerada pela fonte
prÍmária. A arnpritude do campo óptÍco, em qualquer ponto do

espaço, corresponde à superposição de todas as frentes de onda,

considerando suas respectivas arnplitudes e fases relativasrr.
Seja, então, L uma fonte monocromática de luz

coerente s linearmente polarizada, güê Ílunina um anteparo o muito
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dl¡tantcr de ta1

"-"t consr,deradas

(À-2).

fo¡ma que aB

pratLca¡nente

frentee de onda lncLdentee poaaan

paralel.ae, cono uoetra a flgura

v

r

x

z V

Plano d- difusor e plano de observação onde se vê a figura de difração
figura (À-2)

Se no anteparo o existir uma abertua A, de forma

aleatória, como pode ser vista na figura (A-2), pode-se deterurinar

a distribuíção de densidade de fruxo num ponto p próxino ao

anteparo (zona de dÍfração de Fresnel), ou a uma distância ¡nuito

maior que as dinensões da abertura (zona de difração Fraunhofer).

SeJa dL uma área de dinrensões muito menores do que

o cornprimento de onda da luz incidente, então pode-se considerar

dL como sendo uma fonte puntual de ondas esféricas.
Se a energia da fonte lurninosa por unidade de área

for ea, então a perturbação no ponto p, devido à area dL, será

descrita pela parte real (ou imaginária) de:

c
(A-13 ) dE = * .*n i(r.rt - kr) dL

onde, pela figura (À-2):
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(A-1{ ) r-R 1
yu+zv

n2

çR¡ê, no tcrno relatLvo à anplltude, er¡ (A-13), pode aer aproxinado

para f ¡ R. Então, no ponto P, a perturbaçåo é descrita por:

exp

2n
i-(yu+zvl

IR

k
i- (yu + zv)

R.R

{A-16} *o

g-3.*nf(r.rt-tcR) il
A

dL

(A-15)

Pelo prÍncfplo de Huygens-Fresnel, a anplitude do

canpo complexo no plano de observaçåo (urv) , é escrita da forma:

A(u,v) æ t ".n[ tTJ".e[ t* (,,2."') 
]

dy dz

onde t(y,zl representa a frente de onda espalhada observada num

prano (y rzl rnuÍto próxirno ao anteparo o. A integral representa a

transformada de Fourier da frente de onda ao passar pela abertura
A do anteparo.

II , (v,z) "*el
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