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Resumo 

Este projeto tem como objetivo caracterizar holograficamente materiais fotossensíveis quanto às suas propriedades 

ópticas, por meio da interferometria de Lloyd. No Interferômetro de Lloyd, parte de uma frente de onda incide no 

espelho e reflete, criando uma região onde as ondas incidentes e refletidas se superpõem. Conhecida como região de 

interferência. 
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  Introdução  
Utilizando uma fonte de luz que sensibilize o material é 

possível estudar os mecanismos fotossensíveis através da 

caracterização de suas propriedades, que pode ser feita 

após exposições destes materiais a determinadas doses 

de energia resultando na variação do índice de refração e 

coeficiente de absorção. A exposição do material 

fotossensível a um padrão de interferência, provoca 

mudanças nas constantes ópticas do material nas regiões 

claras e geram uma rede em tempo real que pode difratar 

um feixe de leitura auxiliar. 

  Resultados e Discussão  

Neste trabalho, foi montado o interferômetro de Lloyd, no 

qual foram utilizados os componentes: Laser UV, 

amplificador  lock-in,  espelho  parabólico  de  15  cm  de 

diâmetro,  espelho  acoplado  a  um  cristal  piezoelétrico 

  Conclusão  

O uso do interferômetro de Lloyd tem demostrado ser  

uma técnica simples e eficiente par a caracterização de 

materiais fotossensíveis, quanto as suas propriedades 

ópticas e cinéticas. O entendimento dos mecanismos 

fotossensíveis é importante para determinar as aplicações 

dessses materiais como memorias ópticas, gravação de 

redes de difração bem como o uso desses materias para 

registro holográfico. 
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(PZT), detector, fonte de alta tensão e osciloscópio.    

Utilizamos um laser com comprimento de onda λ=405 nm 

o feixe na configuração de Lloyd, quando estabelece o 

padrão de interferência sobre a amostra, a rede que se 

forma no material começa a difratar os feixes incidentes. 

Assim, temos a medida direta e em tempo real da 

eficiência de difração da rede que está se formando no 

material. O material fotossensível foi submetido às 

medidas em diferentes potências do laser, a fim de 

possibilitar o maior número de dados experimentais. 
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