
Resumo 

Esta dissertação compreende para além desta introdução seis capítulos e encerra com um capítulo 

de conclusões que evidencia os resultados obtidos e, partindo da experiência recolhida, apresenta 

uma perspectiva de linhas de desenvolvimento e trabalhos futuros.  

O segundo capítulo introduz uma nova perspectiva globalizante de Holografia-Moire e E.S.P.I, 

baseada no conceito de registo, que permite estabelecer uma equivalência de princípio fundamental 

entre eles. A análise comparativa dos métodos feita à luz desse conceito mostra que diferem apenas 

nas frequências espaciais e largura de banda da portadora de informação, no suporte de registo e na 

forma de correlacionar os registos para obtenção de resultados. Os conceitos fundamentais 

estabelecidos neste capítulo vão permitir uma abordagem global das técnicas ópticas na análise de 

fenómenos dinâmicos, explorar novas potencialidades da técnica de Holografia-Moire introduzir 

inovações na técnica de E.S.P.I.  

O capítulo seguinte inicia uma abordagem de propriedades estatísticas e espectrais do speckle 

essenciais para a compreensão do E.S.P.I. Prossegue com a descrição e análise detalhada da 

obtenção e correlação de registos e das limitações de aplicabilidade deste método, com vista à 

maximização da relação sinal/ruído dos resultados. São analisados, em particular, os efeitos de 

descorrelação introduzida por movimentos da superfície, as condições de realização das medidas e 

as limitações impostas pela cãmara de vídeo e pela potência disponível.  

No quarto capítulo introduz-se o método da Holografia-Moire e desenvolvem-se, com base nos 

conceitos introduzidos no segundo capítulo, novas técnicas de avaIiação por Holografia-Moire 

diferencial e integrativa para análise de fenómenos dinâmicos, apoiadas em técnicas de 

processamento óptico, electrónico e digital de desmodulação com eliminação da portadora utilizada 

nos registos.  

No quinto capítulo desenvolvem-se diversas técnicas de análise de fenómenos dinâmicos baseadas 

nos métodos anteriores. A introdução de moduladores de amplitude e fase do feixe Laser controlados 

por microprocessador, e de sistemas de memorização e processamento digital dos registos, permitiu 

explorar e criar técnicas baseadas na amostragem temporal por impulsos do fenómeno dinâmico em 

estudo, e potenciar a aplicação de técnicas de filtragem. No sexto capítulo descreve-se a evolução 

das sucessivas configurações do Sistema de Interferometria Apoiado por Computador SIAC, capaz 

de implementar as diversas técnicas introduzidas nos capítulos anteriores usadas na análise de 

fenómenos dinâmicos. Na configuração actual, o SIAC utiliza Lasers de feixe contínuo controlado por 

moduladores de amplitude e fase, e integra uma unidade de memorização e processamento de 

imagem.  

O sétimo capítulo contem exemplos de aplicação destas técnicas em diversas áreas, nomeadamente 

em Biomecânica, mecânica e Análise estrutural. Esses exemplos evidenciam a versatilidade e 

potencialidades destas técnicas e mostram a concordância dos resultados obtidos através de outros 

métodos. 


