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RESUMO 

 

A aplicação de elementos ópticos difrativos (EOD) em sistemas com métodos ópticos para 

medição de deformações e tensões usando a óptica interferométrica tem sido uma das linhas de 

pesquisa do LABMETRO nas últimas décadas. Atualmente esses elementos são produzidos no 

exterior. Dominar o processo de confecção desse componente permite reduzir os custos e 

conferir autonomia sobre as pesquisas. Este trabalho explora o desenvolvimento do processo 

de litografia holográfica ou litografia de interferência para a confecção destes elementos 

difrativos com difração circular. O processo utiliza padrões de interferência que podem ser 

gravados em um material fotossensível através da exposição do material a um padrão de luz 

estruturado e da revelação com reagentes químicos. Para a geração do padrão de interferência 

foi desenvolvido o interferômetro de espelho cônico, possuindo uma montagem simples, 

baseada no espelho de Lloyd, mas capaz de produzir um padrão de interferência com franjas 

circulares concêntricas, formando um cone de luz de 60°. A configuração proposta com espelho 

cônico permitiu obter um elemento capaz de difratar a luz no ângulo desejado com eficiência 

difrativa relativamente satisfatória em placas PFG-01 para utilização na roseta óptica difrativa 

(ROD) a um custo muito menor. Contudo, foi observado regiões escuras localizadas a 45° do 

eixo de polarização causada pela alteração na polarização após a reflexão pelo espelho cônico. 

Para contornar este problema, a luz utilizada na confecção dos EODs foi alterada de polarização 

linear para circular, resultando em uma distribuição luminosa mais uniforme, porém com menos 

eficiência de difração. Além disso, os métodos empregados para formação da janela de 

observação podem ter contribuído para a existência de múltiplas reflexões durante a confecção 

da estrutura difrativa. A utilização da técnica de litografia holográfica aliada ao interferômetro 

de espelho cônico se mostrou promissora para a confecção de EODs com estruturas difrativas 

circulares. Através do estudo aprofundado dos efeitos da polarização no interferômetro de 

espelho cônico e implementação de melhorias é possível obter resultados significativamente 

melhores. 

 

Palavras-chave: Elemento óptico difrativo. Litografia holográfica. Placa holográfica PFG-01. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The application of diffractive optical elements (EOD) in systems with optical methods 

for measuring strain and stress using interferometric optics has been one of the research lines 

of LABMETRO in recent decades. These elements are currently produced abroad. Mastering 

the process of making this component allows reducing costs and granting autonomy over 

research. This work explores the development of the process of holographic lithography or 

interference lithography for the making of these diffractive elements with circular diffraction. 

The process uses interference patterns that can be etched onto a photosensitive material by 

exposing the material to a structured light pattern and developing it with chemical reagents. For 

the generation of the interference pattern, a conical mirror interferometer was developed, having 

a simple assembly, based on Lloyd's mirror, but capable of producing an interference pattern 

with concentric circular fringes, forming a 60° light cone. The proposed configuration with a 

conical mirror allowed obtaining an element capable of diffracting light at the desired angle 

with relatively satisfactory diffractive efficiency in PFG-01 plates for use in the diffractive 

optical rosette (ROD) at a much lower cost. However, dark regions located 45° from the 

polarization axis caused by the change in polarization after reflection by the conical mirror were 

observed. To get around this problem, the light used in making the EODs was changed from 

linear to circular polarization, resulting in a more uniform light distribution, but with less 

diffraction efficiency. Furthermore, the methods used to form the observation window may 

have contributed to the existence of multiple reflections during the construction of the 

diffractive structure. The use of the holographic lithography technique combined with the 

conical mirror interferometer proved to be promising for the manufacture of EODs with circular 

diffractive structures. Through the in-depth study of the effects of polarization on the conical 

mirror interferometer and implementation of improvements it is possible to obtain significantly 

better results. 

 

 

Keywords: Diffractive optical element. Holographic lithography. Holographic plate PFG-01. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Extensômetros elétricos combinados ao método do furo cego são muito usados na 

indústria e em laboratórios para medir tensões residuais. Sua utilização requer habilidades e 

experiência do usuário, consumindo tempo para a preparação cuidadosa da superfície e a 

instalação dos extensômetros. Tipicamente este processo leva aproximadamente uma hora por 

cada ponto de medição. Com a intenção de encontrar um caminho mais prático e rápido, 

técnicas ópticas têm se desenvolvido e ganhando espaço nas últimas décadas [1]. 

Na década de 1980 pesquisadores do Laboratório de Metrologia e Automatização 

(Labmetro) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) iniciaram estudos aprofundados 

sobre a medição de deslocamentos através da holografia interferométrica com foco na aplicação 

na indústria. Inicialmente utilizava-se a holografia convencional, empregando placas 

fotográficas que, quando devidamente sensibilizadas, geram hologramas. Embora muito 

interessante e promissor, esse processo apresentava dificuldades de ordem prática e econômica, 

o que restringia sua aplicação ao ambiente do laboratório de pesquisa [2]. 

Em 1987 foi iniciado um projeto a fim de viabilizar a aplicação desta técnica em 

laboratórios da indústria o que produziu algumas soluções inovadoras, incluindo um protótipo 

do sistema de medição e registro de patentes [3]. 

Ao longo de três décadas, desde sua proposta inicial, diversos trabalhos acadêmicos 

foram desenvolvidos e o sistema passou por contínuos aprimoramentos resultando em um 

sistema de medição que utiliza a técnica DSPI (Digital Speckle Pattern Interferometry) com 

dupla iluminação para medir campos de deslocamentos radiais de centenas de milhares de 

pontos contidos na superfície medida sem contato, elevando muito a riqueza de detalhes e a 

velocidade de medição [4][5][6]. 

Albertazzi et al. [6] superam essas limitações por meio do desenvolvimento de um 

sistema óptico para medição dos campos de deslocamento no plano que, inicialmente, usava 

espelhos cônicos para realizar a dupla iluminação [6][7][8]. Posteriormente, o interferômetro 

foi aprimorado e, para gerar a dupla iluminação, passou a utilizar um Elemento Óptico Difrativo 

- EOD quando o sistema foi chamado de Roseta Óptica Difrativa - ROD. A utilização da ROD 

combinada com uma furadeira pneumática portátil ou indentador, e um software específico, é 

capaz de medir tensões residuais [9][10][11]. A ROD é o módulo de medição que compõe o 

sistema de medição mostrado na Figura 1.1. 

 

https://rosanamvieira.wixsite.com/labmetro
https://rosanamvieira.wixsite.com/labmetro
https://rosanamvieira.wixsite.com/labmetro
https://rosanamvieira.wixsite.com/labmetro
https://rosanamvieira.wixsite.com/labmetro
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Figura 1.1 - Sistema de medição: módulo de furação - MF, base rotativa - BR, módulo de 

medição - MM e motor elétrico - Mt. 

 
Fonte: [12]. 

 

Além da utilização da ROD associada ao furo cego para medição de tensões residuais, 

este interferômetro também é usado em sua essência com um sistema que faz uso de indentação 

para a mesma finalidade, com observado na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 - Representação da montagem usando a base de fixação: a) com o cabeçote de 

medição e b) em conjunto com o módulo de indentação instrumentada. 

 
Fonte: [11]. 

 

A configuração óptica do interferômetro da ROD é baseada na técnica DSPI de dupla 

iluminação. O esquema simplificado do sistema de medição com o EOD pode ser visualizado 

na Figura 1.3. A frente de onda originada por um laser semicondutor é expandida e colimada 

por uma lente. Ao incidir sobre um espelho posicionado a 45°, a frente de onda é refletida para 

baixo e incidindo perpendicularmente sobre o EOD. Ao passar pelo EOD a frente de onda é 

difratada através de uma série de microestruturas periódicas que atingem obliquamente a 
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superfície a ser medida em um ângulo de 30°. Essa difração produz dois cones luminosos que 

se sobrepõem na superfície da peça, gerando uma área com iluminação dupla [10][13]. 

 

Figura 1.3 - Representação do arranjo óptico da ROD. 

 
Fonte: Autor. 

 

Esse é um interferômetro de divisão da frente de onda [14], sendo os cones luminosos 

responsáveis pela interferência originários de regiões diferentes da frente de onda. Mesmo que 

a frente de onda incidente no EOD fosse completamente plana, a Figura de interferência na 

superfície da peça não seria homogênea em fase. Este fenômeno, no entanto, não é importante 

para esse trabalho, pois por se tratar de um interferômetro de DSPI, o padrão de fase do 

interferograma é totalmente aleatório, dependendo da rugosidade superficial. Apenas as 

diferenças de fase entre os dois estados de deformação diferentes trazem a informação dos 

deslocamentos superficiais [5][13]. 

O EOD é um disco radialmente simétrico com nanoestruturas que direcionam a luz nas 

direções radiais, formando uma região de iluminação dupla em todos os pontos de um círculo 

central formado na superfície medida. A única exceção é o ponto central, um ponto singular, 

que recebe luz de todas as direções. O furo central no espelho de 45° tem a dupla função de 

impedir a incidência de um triplo feixe de iluminação na região examinada e, ao mesmo tempo, 

formar uma janela por onde a região medida pode ser observada pela câmera [5][10]. 



18 

 

Devido às características e exigências construtivas do EOD, sua fabricação foi realizada 

na Alemanha, utilizando processo litográfico de escrita direta. Atualmente, o custo da 

confecção desse elemento é cerca de € 5000. Além do oneroso custo, a fabricação no exterior 

gera dependência tecnológica e estorva a evolução e flexibilização desta tecnologia. 

Entre as técnicas litográficas existentes, a técnica de Litografia Holográfica - LH, 

chamada também de Litografia de Interferência Laser - LIL, se mostra uma boa alternativa para 

a obtenção do EOD com nanoestruturas radiais. Este processo faz uso de um interferômetro 

para produzir nanofranjas de interferência que são gravadas em uma placa com material 

fotossensível para produzir o perfil da superfície do EOD com as características desejadas 

[15][16][17]. A grande vantagem deste método frente à técnica de escrita direta é a 

possibilidade de permitir a geração de padrões com períodos extremadamente pequenos, que 

geram maior ângulo de difração, possibilitando o aumento da sensibilidade do sistema [18][19]. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral investigar a viabilidade da utilização da 

técnica de Litografia Holográfica para produção de Elementos Ópticos Drfrativos para utilização 

na Roseta Óptica Difrativa, realizando um aumento no ângulo de difração para promover o 

acréscimo da sensibilidade do sistema de medição. 

Para atingir o objetivo principal, os seguintes objetivos específicos necessitam ser 

alcançados: 

a) Compreender o processo de confecção de Elementos Ópticos Drfrativos através da técnica 

de Litografia e Litografia holográfica, analisando as diversas variáveis que podem afetar o 

resultado do perfil difrativo; 

b) Projetar e construir um interferômetro com capacidade de produzir Elementos Ópticos 

Drfrativos que possam suprir as necessidades da Roseta Óptica Difrativa; 

c) Produzir e avaliar o Elemento Óptico Difrativo com capacidade de difratar a luz em 60° em 

forma de anel; 

d) Avaliar as vantagens e dificuldades operacionais do método empregado na confecção dos 

Elementos Ópticos Drfrativos; 

e) Divulgar os resultados através de publicações especializadas. 
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2. ROSETA ÓPTICA DIFRATIVA - ROD 

 

Atualmente o EOD, Figura 2.1, é um dos principais componentes do sistema óptico da 

ROD. Este EOD, possui um perfil de dois níveis com passos de 1,315μm e profundidade 

0,555μm, difratando as ordens ±1 em um ângulo de 30° com um laser de 658nm de 

comprimento de onda. No entanto, apenas a ordem +1, que converge para a região central, é 

aproveitada para o processo de medição [10]. As dimensões das características construtivas 

podem observadas na Figura 2.2. 

 

Figura 2.1 - Imagem do EOD da roseta óptica. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 2.2 - Especificações do EOD utilizado na roseta óptica. 

 
Fonte: Adaptado [10]. 

 

A Figura 2.3 ilustra as trajetórias dos feixes de luz coerente sobre a seção transversal do 

EOD sendo difratados. 

 

Figura 2.3 - Ilustração do vetor da sensibilidade radial no plano. 

 
Fonte: Adaptado [5]. 

 

Considerando que a grade possui um passo, Λ, e que um ponto 𝑃 é iluminado pelos 

vetores unitários v⃗ 1 e v⃗ 2, a direção da sensibilidade será obtida pelo vetor v⃗ 𝑠 através da 

subtração dos dois vetores unitários. Quando o ângulo entre as direções de incidência dos feixes 
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luminosos e o eixo do EOD forem os mesmos para os dois feixes de luz difratados, o vetor v⃗ 𝑠 

será paralelo à superfície da amostra e a sensibilidade no plano será atingida no ponto 𝑃 [5]. 

Além disso, o deslocamento radial da superfície medida 𝑢𝑟 está relacionado com a ordem de 

franja N [5][10][13]: 

 

𝑢𝑟 =
𝜆 

2cos(𝜃)
𝑁    (2.1) 

 

Onde, 𝑢𝑟 representa a componente radial do deslocamento, 𝜆 o comprimento de onda do laser,  

θ o ângulo que o feixe de incidência forma com a normal e 𝑁 a ordem de franja. 

 

O EOD é um componente que contém nanoestruturas periódicas, capaz de promover 

a difração da luz de uma forma especial. Na aplicação descrita, um elemento com 

nanoestruturas concêntricas é usado para difratar a luz colimada do laser e fazê-la incidir sobre 

a superfície medida formando um ângulo da ordem de 30° com a normal [5][10][13], Figura 

2.4. 

 

Figura 2.4 - Características difrativas do EOD. 

 
Fonte: Autor. 

 

O ângulo de difração depende do comprimento de onda do laser e do passo da 

nanoestrutura. Usando o princípio de Huygens, é possível calcular este ângulo com o auxílio da 

equação 2.2: 
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cos(𝜃) =
𝜆

Λ
    (2.2) 

 

onde, 𝜃 é ângulo que o feixe de incidência forma com a normal, 𝜆 o comprimento de onda do 

laser e Λ o passo do perfil da grade de difração. 

 

O aumento deste ângulo permite o incremento na sensibilidade do sistema de medição. 

Quando um elemento óptico difrativo com estas características é integrado no interferômetro 

radial, da forma representada na Figura 2.3, algumas propriedades muito interessantes ocorrem. 

Da equação 2.2 fica claro que cos(𝜃) se modifica quando o comprimento de onda do laser 

muda. O efeito desta alteração na equação que relaciona o deslocamento radial com a ordem de 

franja pode ser analisado substituindo a equação 2.2 na equação 2.1: 

 

𝑢𝑟 =
𝜆

2(
𝜆

Λ
)
𝑁 =

Λ

2
𝑁    (2.3) 

 

Assim, quando o ângulo de incidência dos feixes de laser é determinado por um EOD 

com um desenho apropriado, o interferômetro fica insensível às variações do comprimento de 

onda do laser, isto é, acromático. A sensibilidade do interferômetro, (relação entre o 

deslocamento radial e a ordem de franja) passa a não depender do comprimento de onda do 

laser, apenas do passo Λ do EOD. Esta característica eleva consideravelmente o potencial 

metrológico do interferômetro uma vez que não é mais necessário o uso de um laser com 

comprimento de onda estabilizado [5][10][13]. Com isso, lasers diodo de baixo custo e tamanho 

reduzido podem ser usados sem comprometer o desempenho metrológico do sistema. 

Como a sensibilidade do interferômetro radial passa a não depender de 𝜆 por causa do 

uso do EOD, o salto de modo (mode-hopping) passa a não ter relevância. O salto de modo é 

uma instabilidade do espectro de saída de um laser semicondutor bastante comum, causada pela 

elevação de temperatura do dispositivo que consequentemente demanda também uma elevação 

na corrente de alimentação para manutenção da potência do laser. No entanto, em alguns valores 

de temperatura o comprimento de onda sofre mudança de forma discreta, em forma de saltos, 

como podemos observar na Figura 2.5. Durante o salto de modo, a intensidade de saída do laser 

varia levemente, resultando em um aumento na intensidade relativa do ruído o que é indesejável 

em muitas aplicações [20]. 
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Figura 2.5 - Influência da temperatura sobre o 𝜆 em modo único e potência constante. 

 
Fonte: Adaptado [20]. 

 

 

2.1 ÓPTICA DIFRATIVA 

 

Quando os engenheiros ópticos falam sobre o controle da luz por difração, vários 

termos são usados: óptica binária, kinoforms, hologramas gerados por computador, elementos 

ópticos holográficos e grades de difração simples. Para começar essa descrição dos elementos 

difrativos e suas aplicações, é preciso conceituar claramente esses termos e estabelecer a 

denominação que será usada neste texto [21]. 

 

 

2.1.1 Elementos Ópticos Difrativos - EOD 

 

Neste texto, qualquer componente óptico que promova difração será denominado de 

EOD. Uma maneira de compreender a organização dos EODs é por meio do diagrama mostrado 

na Figura 2.6. No geral, esses conceitos podem ser organizados no campo da óptica difrativa 

[21]. 

 



24 

 

Figura 2.6 - Organização esquemática de alguns tipos de elementos ópticos no campo da 

óptica difrativa. 

 
Fonte: Adaptado [21]. 

 

Este é um campo distinto da óptica física que descreve o controle e a geração de frentes de 

onda, segmentando as frentes de onda iniciais e redirecionando os segmentos através do uso de 

interferência e controle de fase. Assim, a óptica difrativa é um subcampo da óptica física, que 

lida com todas as formas de propagação de ondas eletromagnéticas [21]. As classes dos 

elementos apresentados na Figura 2.6 podem ser descritos da seguinte forma: 

 

Kinoform: É um EOD cujas superfícies de controle de fase variam suavemente. 

Óptica binária: EOD com um número discreto de superfícies de controle de fase. A forma 

mais simples é produzida usando uma máscara litográfica e possui apenas duas superfícies, que 

introduzem uma diferença de fase 0 ou π na frente de onda incidente. Quando n máscaras são 

usadas, uma óptica binária multinível pode ser gerada, geralmente resultando em níveis de fase 

2n. 

Elemento óptico holográfico: Este é um EOD gerado pela interferência de duas frentes de 

onda para produzir um componente que difratará a luz da forma que foi projetada. A única 

distinção entre esse elemento e um holograma é que um holograma geralmente se destina a 

gravar uma cena elaborada. 

Holograma gerado por computador: É um EOD artificial gerado pela redução em escala de 

um padrão de interferência calculado por computador para uma série de máscaras de fase ou 

amplitude de maneira que os raios difratados se propaguem da forma previamente definida. 

Os EODs podem ser usados de forma individual ou combinada com outros componentes 

ópticos para produzirem efeitos combinados, dependendo do objetivo desejado. A Figura 2.7 
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representa de forma simples algumas possibilidades dos efeitos obtidos. Além das modificações 

na frente de onda já mencionadas, pode-se usá-las para corrigir as aberrações de frentes de onda 

geradas por outros sistemas ópticos, formar imagens ou produzir padrões de luminosos [21]. 

 

Figura 2.7 - Funções básicas dos EODs.

 
Fonte: Adaptado [23]. 

 

A grande maioria dos instrumentos ópticos fazem uso de elementos de transmissão e 

reflexão como lentes e espelhos, em muitos desses sistemas a substituição dos elementos pelos 

EOD poderia proporcionar vantagens com redução da massa, por serem muito mais leves e 

compactos, já que ocupam menor volume [23]. 

Em geral, os conceitos do princípio de funcionamento dos EODs estão contidos no 

campo da óptica difrativa. Este é o campo da física que descreve o controle e a geração de 

frentes de onda, segmentando as frentes de onda iniciais e redirecionando os segmentos através 

do controle de interferência e fase através do fenômeno da difração [21], onde algumas análises 

são realizadas abordando a luz com propagação de ondas eletromagnéticas e outras, de maneira 

mais simples, por meio da óptica geométrica, devido à dualidade onda-partícula da luz. 

 

 

2.1.2 Difração 

 

Para a compreensão do funcionamento dos EODs e de como podem ser projetados 

para uma determinada aplicação se faz necessário entender como ocorre difração. A difração é 

um fenômeno causado pela natureza ondulatória da luz, onde uma distorção é causada na frente 
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de uma onda eletromagnética que passam por fendas, furos ou obstáculos de dimensões 

comparáveis ao seu comprimento de onda. Estes obstáculos podem ser aberturas num anteparo, 

objetos opacos tais como esferas, discos e outros. Em todos esses casos, o caminho seguido 

pela luz não obedece às leis da óptica geométrica, sendo desviado sem haver mudanças no 

índice de refração do meio. Assim, observa-se a presença de luz em locais nos quais ela não 

seria esperada, na forma de um padrão de regiões claras e escuras [14][24][25]. 

A difração pode ser explicada qualitativamente com o princípio de Huygens que 

menciona que cada ponto de uma frente de onda pode ser considerado como um ponto de 

origem para ondas esféricas secundárias. A frente de onda em qualquer outro lugar é a 

superposição coerente dessas ondas secundárias. A função envelope das frentes das ondas 

secundárias forma a nova frente de onda total [14]. O princípio de Huygens é ilustrado na Figura 

2.8. 

 

Figura 2.8 - Ilustração do princípio de Huygens. 

 
Fonte: Autor. 

 

A integral de Fresnel-Kirchhoff descreve a difração quantitativamente [25]: 

 

Γ(ξ′, η′) =  
i

λ
∫ ∫ A(x, y)

exp (−i
2π

λ
ρ′)

ρ′

∞

−∞

∞

−∞
Qdxdy  (2.4) 

onde 

ρ′ = √(x − ξ′)2 + (y − η′)2 + d2    (2.5) 

e 

Q =
1

2
(cos (θ) + cos (θ′))     (2.6) 
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A(x,y) representa a amplitude complexa no plano do orifício, Γ(ξ′, η′) o campo 

eletromagnético difratado no plano de observação e ρ′ a distância entre um ponto no plano do 

orifício e um ponto no plano de observação. O sistema de coordenadas definido é ilustrado na 

Figura 2.9 

 

Figura 2.9 - Sistemas de coordenadas da difração. 

 
Fonte: Adaptado [25]. 

 

A equação 2.4 pode ser entendida como a formulação matemática do princípio de 

Huygens: 

 

A fonte de luz S situada no plano origem com coordenadas Γ(ξ, η) irradia ondas 

esféricas e A(x,y), amplitude complexa da onda, que incide no plano do orifício. Inicialmente, 

é considerada uma fenda como abertura na posição (x,y). Essa fenda é uma fonte de ondas 

secundárias. O campo na posição Γ(ξ′, η′) do plano de difração é proporcional ao campo no 

lado da entrada da fenda A(x,y) e o campo da onda esférica secundária emergida de (x,y) é 

descrita por 
exp(−𝑖

2𝜋

𝜆
𝜌′)

𝜌′
 Considerando agora o plano orifício com múltiplas fendas, ou seja, 

múltiplas fontes de ondas secundárias, o campo resultante no plano de difração é, portanto, a 

integral de todas as ondas esféricas secundárias, emergindo do plano do orifício. 

O princípio de Huygens permitiria que as ondas secundárias não só se propagassem na 

direção para frente, mas também de volta para a direção da fonte. No entanto, o experimento 

demonstra que as frentes de onda sempre se propagam em uma direção [25]. Para excluir uma 

situação não física, o fator de inclinação Q definido na equação 2.6 é introduzido na integral de 

Fresnel-Kirchhoff. Q depende do ângulo 𝜃 entre o raio incidente da fonte e o vetor unitário n⃗  

perpendicular ao plano do orifício, e do ângulo 𝜃′ 'entre o raio curvado n⃗ . 𝑄 é aproximadamente 
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zero para θ ≈ 0 e θ′ ≈ π. Isso evita que descrição das ondas se propagando para trás. Na maioria 

das situações práticas, tanto θ quanto θ′ são muito pequenos e 𝑄 ≈1 [25]. 

Alguns autores usam um sinal "+" no argumento da função exponencial da integral de 

Fresnel-Kirchhoff em vez do sinal "-" usado aqui. Isso depende da definição de uma onda 

harmônica, que pode ser definida como exp(+iφ) ou exp(−iφ). No entanto, usando o sinal 

"+" na equação 2.4 leva às mesmas expressões para todas as quantidades mensuráveis, como 

por exemplo a intensidade e a magnitude da fase de interferência usada na interferometria 

holográfica digital [25]. 

 

 

2.1.3 Interferência 

 

O fenômeno de difração e interferência estão intimamente conectados, já que o 

fenômeno de difração produz uma superposição de duas ou mais ondas no espaço originando a 

interferência. 

 

As duas ondas planas podem ser descritas como: 

 

E⃗⃗ 1(r , t) = Re (E⃗⃗ 01e
i(k⃗⃗ 1∙r⃗ −ωt))    (2.7) 

 

E⃗⃗ 2(r , t) = Re (E⃗⃗ 02e
i(k⃗⃗ 2∙r⃗ −ωt))    (2.8) 

 

onde k⃗ 1 e k⃗ 2 são os vetores de onda correspondentes as amplitudes E⃗⃗ 01 e E⃗⃗ 02 do campo elétrico 

complexo [24][26]. As intensidades das ondas planas individuais em qualquer ponto do material 

são dadas por: 

𝐼1 = |E⃗⃗ 01|
2
     (2.9) 

 

𝐼2 = |E⃗⃗ 02|
2
                (2.10) 

 

Como I1 e I2 são constantes se as ondas planas se propagam separadamente, a energia 

eletromagnética de cada onda é constante e, portanto, homogeneamente distribuída no espaço. 
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Consideramos duas ondas planas propagando ao mesmo em um meio homogêneo, 

podemos aplicar o princípio da superposição, como ilustrado na Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 - Ondas de fontes pontuais sobrepostas no espaço. 

 
Fonte: Adaptado [24]. 

 

Este princípio afirma que, em qualquer ponto do espaço, o campo elétrico total é a 

soma dos campos elétricos das ondas planas individuais, onde: 

 

E⃗⃗ T(r , t) = E⃗⃗ 1(r , t) + E⃗⃗ 2(r , t)     (2.11) 

 

E⃗⃗ T(r , t) = Re (E⃗⃗ 01e
i(k⃗⃗ 1∙r⃗ −ωt)) + Re (E⃗⃗ 02e

i(k⃗⃗ 2∙r⃗ −ωt))   (2.12) 

 

E⃗⃗ T(r , t) = Re [(E⃗⃗ 01e
ik⃗⃗ 1∙r⃗ + E⃗⃗ 02e

ik⃗⃗ 2∙r⃗ ) e−iωt]   (2.13) 

 

O campo elétrico na equação 2.13, que descreve a superposição das duas ondas planas. A 

intensidade da onda resultante é dada pela equação 2.14. 

 

𝐼(r ) =  |𝐴(r )|2     (2.14) 

onde, 

𝐴(r ) =  E⃗⃗ 01e
ik⃗⃗ 1∙r⃗ + E⃗⃗ 02e

ik⃗⃗ 2∙r⃗    (2.15) 

 

Expandindo a equação 2.15 temos: 

 



30 

 

𝐼(r ) =  |𝐴(r )|2 =  𝐴(r ) ∙ 𝐴∗(r )     (2.16) 

 

𝐼(r ) = (E⃗⃗ 01e
ik⃗⃗ 1∙r⃗ + E⃗⃗ 02e

ik⃗⃗ 2∙r⃗ ) ∙ (E⃗⃗ 01
∗ e−ik⃗⃗ 1∙r⃗ + E⃗⃗ 02

∗ e−ik⃗⃗ 2∙r⃗ )  (2.17) 

 

𝐼(r ) =  |E⃗⃗ 01|
2
+ |E⃗⃗ 02|

2
+ 2Re(E⃗⃗ 01 ∙ E⃗⃗ 02

∗ )cos[(k⃗ 1 − k⃗ 2) ∙ r ] 

−  2Im(E⃗⃗ 01 ∙ E⃗⃗ 02
∗ )sen[(k⃗ 1 − k⃗ 2) ∙ r ] (2.18) 

 

Re e Im denotam respectivamente a parte real e imaginária dos números complexos 

correspondentes. 

A intensidade I da onda total não é igual à soma das intensidades 𝐼1 + 𝐼2 das ondas 

individuais, mas consiste em dois termos trigonométricos adicionais chamados de termos de 

interferência. Esses termos fazem com que a intensidade I dependa da posição r . Portanto, a 

superposição de ondas planas eletromagnéticas cria uma distribuição não homogênea de energia 

no espaço. 

Este fenômeno físico é conhecido como interferência. Não há ganho ou perda de 

energia. Como consequência da superposição das ondas planas, a intensidade resultante I é 

distribuída por regiões onde seu valor é maior que a soma das intensidades 𝐼1 + 𝐼2, mas também 

distribuída por regiões onde seu valor é menor que 𝐼1 + 𝐼2. Como a média espacial da 

intensidade I é igual a 𝐼1 + 𝐼2, a energia é conservada (embora seja distribuída de forma não 

homogênea no espaço) [24][26]. 

Os efeitos de interferência entre duas ondas planas eletromagnéticas são observados 

apenas quando os vetores de onda das ondas interferentes não são colineares e quando os vetores 

do campo elétrico das ondas interferentes não são perpendiculares. Essa interferência gera uma 

distribuição espacial periódica unidimensional de intensidade 𝐼(r ) que varia ao longo de uma 

única direção. Essa variação periódica da intensidade é chamada de padrão de interferência 

[26]. O espaçamento franja a franja, 𝑑, do padrão de interferência periódica 𝐼(r ) mostrado na 

Figura 2.11 é determinado pelo comprimento de onda λ das ondas planas interferentes. 
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Figura 2.11 - Representação do padrão de interferência de duas ondas. 

 
Fonte: [24]. 

 

No caso mais geral, o espaçamento (ou período) do padrão de interferência 

unidimensional criado pela sobreposição de duas ondas planas é dado pela equação 2.19 

[25][26]. 

 

𝑑 =
λ

2sen
θ

2

    (2.19) 

 

Onde, θ é o ângulo entre os vetores de onda das ondas planas interferentes. 

 

 

2.1.4 Polarização 

 

As ondas eletromagnéticas podem ser classificadas de acordo com a forma como os 

vetores do campo elétrico e magnético E⃗⃗  e B⃗⃗  evoluem no tempo no plano perpendicular à 

direção de propagação da onda. As direções de E⃗⃗  e B⃗⃗ , entretanto, são restringidas pelo fato de 

que são sempre perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação da onda 

[24][26][27]. 

Em casos particulares, entretanto, as direções de E⃗⃗  e B⃗⃗  em função do tempo seguem 

um padrão bem definido e a onda eletromagnética é considerada polarizada. Como B⃗⃗  é sempre 

perpendicular e proporcional ao E⃗⃗ , a evolução temporal do B⃗⃗  é completamente determinada pela 

evolução temporal do E⃗⃗ . Isso significa que os estados de polarização podem ser analisados 

considerando apenas a evolução temporal do E⃗⃗  [26][27][28]. A polarização das ondas 

eletromagnéticas pode ser classificada em três tipos: linear, circular e elíptica, conforme ilustra 

a Figura 2.12. 
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Figura 2.12 - Representação dos tipos de polarização no plano perpendicular à direção do 

plano de propagação: a) linear, b) circular e c) elíptica. 

 
Fonte: Autor. 

 

O vetor E⃗⃗  de uma onda eletromagnética plana é descrita pela equação 2.20. O E⃗⃗  pode 

ser dividido nas componentes perpendiculares ao longo das direções n̂1 e n̂2 como: 

 

E⃗⃗ (r , t) = Re [(n̂1E⃗⃗ 01 + n̂2E⃗⃗ 02)e
i(k⃗⃗ ∙r⃗ −ωt)]   (2.20) 

 

Onde n̂1 e n̂2 são vetores unitários reais e perpendiculares, constantes no espaço e no 

tempo, e E⃗⃗ 01 e E⃗⃗ 02 são números complexos independentes. Como E⃗⃗  é perpendicular à direção 

de propagação k⃗ , os vetores unitários n̂1 e n̂2 e o vetor de onda k⃗  são mutuamente ortogonais 

[24][26][27]. 

 

 

2.1.4.1 Polarização linear 

 

Quando as amplitudes complexas E⃗⃗ 01 e E⃗⃗ 02 das ondas componentes têm a mesma fase 𝜑, temos 

 

E⃗⃗ 01 = |E⃗⃗ 01|e
iφ     (2.21) 

 

E⃗⃗ 02 = |E⃗⃗ 02|e
iφ     (2.22) 

 

e o campo elétrico equação 2.20 se transforma em: 

 



33 

 

E⃗⃗ (r, t) = Re [(n̂1|E⃗⃗ 01| + n̂2|E⃗⃗ 02|)e
i(k⃗⃗ ∙r⃗ −ωt+φ)]  (2.23) 

 

A equação 2.23 indica que E⃗⃗  oscila ao longo de uma direção fixa, que é dada pelo vetor real 

constante n̂1|E⃗⃗ 01| + n̂2|E⃗⃗ 02|. Essa direção não muda no tempo e forma um ângulo θ em relação 

a n̂1 dado por θ = tan−1(|E⃗⃗ 02|/|E⃗⃗ 01|). Nesse caso, a onda é considerada linearmente 

polarizada [26]. 

Tomando a parte real na equação 2.23, os componentes do E⃗⃗  ao longo das direções n̂1 e n̂2 são 

dados por: 

 

E⃗⃗ 1(r , t) =  |E⃗⃗ 01|cos(k⃗ ∙ r − ωt + φ)   (2.24) 

 

E⃗⃗ 2(r , t) =  |E⃗⃗ 02|cos(k⃗ ∙ r − ωt + φ)   (2.25) 

 

A Figura 2.13 apresenta os campos E⃗⃗  e B⃗⃗  em função do tempo para uma onda eletromagnética 

plana linearmente polarizada. 

 

Figura 2.13 - Onda eletromagnética linearmente polarizada. 

 
Fonte: Adaptado [28] 
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2.1.4.2 Polarização circular 

 

Quando as amplitudes complexas E⃗⃗ 01 e E⃗⃗ 02 da onda têm a mesma magnitude, mas 

diferem em fase por 𝜋/2, temos 

 

E⃗⃗ 01 = |E⃗⃗ 01|e
iφ     (2.26) 

 

E⃗⃗ 02 = |E⃗⃗ 02|e
i(φ±π/2)    (2.27) 

 

 

E o campo elétrico (equação 2.20) se transforma em: 

 

E⃗⃗ (r , t) = Re [(n̂1|E⃗⃗ 01| + n̂2|E⃗⃗ 02|e
±π/2)ei(k⃗⃗ ∙r⃗ −ωt+φ)]  (2.28) 

Neste caso, os componentes do E⃗⃗  ao longo das direções n̂1 e n̂2 são 

 

E⃗⃗ 1 = |E⃗⃗ 01|cos(k⃗ ∙ r − ωt + φ)     (2.29) 

 

E⃗⃗ 2 = |E⃗⃗ 02|cos(k⃗ ∙ r − ωt + φ ± π/2) = ±|E⃗⃗ 02|sen(k⃗ ∙ r − ωt + φ) (2.30) 

 

As equações 2.29 e 2.30 revelam que o campo elétrico variável com o tempo é 

constante em magnitude, uma vez que |E⃗⃗ | = √(E⃗⃗ 1)
2
+(E⃗⃗ 2)

2
= |E⃗⃗ 01|. No entanto, a direção do 

campo elétrico gira à medida que a onda se propaga para a frente no tempo, conforme ilustra a 

a Figura 2.14. Nesse caso, diz-se que a onda é circularmente polarizada, pois o vetor E⃗⃗  traça um 

círculo no plano perpendicular à direção de propagação [26]. 

No caso de ondas eletromagnéticas de polarização circular, o vetor de campo elétrico 

gira com uma frequência angular ω e, após uma rotação completa, a onda se move para frente 

por uma distância igual ao comprimento de onda λ. Os sinais na equação 2.30 indicam o sentido 

de rotação da onda [24][26][27]. 
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Figura 2.14 - Onda eletromagnética circularmente polarizada. 

 
Fonte: Adaptado [26]. 

 

 

2.1.4.3 Polarização elíptica 

 

No caso geral, as amplitudes complexas E⃗⃗ 01 e E⃗⃗ 02 das ondas componentes podem ter 

magnitudes e fases arbitrárias. Nesse caso, o campo elétrico variável com o tempo E⃗⃗  dado pela 

equação 2.20 gira e muda sua magnitude à medida que a onda avança no tempo. Como 

resultado, E⃗⃗  descreve uma elipse em vez de um círculo, visto ao longo de k⃗ , e a onda é 

considerada elipticamente polarizada, conforme a Figura 2.15 [24][26]. 

 

Figura 2.15 - Onda eletromagnética elipticamente polarizada. 

 
Fonte: Adptado [26]. 

 

As ondas planas polarizadas circular e linearmente podem ser vistas como casos 

particulares de ondas planas polarizadas elípticas. Por exemplo, uma onda polarizada 

circularmente pode ser considerada como uma onda elipticamente polarizada para a qual os 

semi-eixos da elipse têm a mesma magnitude. Da mesma forma, uma onda polarizada 
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linearmente pode ser considerada como uma onda elipticamente polarizada para a qual a área 

da elipse tende para zero [24]. 

 

 

2.2 GRADES DE DIFRAÇÃO 

 

O agrupamento de estruturas periódicas como aberturas, obstáculos ou sulcos na 

superfície de um elemento óptico constituem uma rede, ou grade de difração, que são meios 

capazes de produzir alterações periódicas na fase e amplitude nos EODs [21]. Essencialmente 

as grades de difração dividem-se em duas grandes classes: transmissão e reflexão [29], Figura 

2.16. 

Figura 2.16 - Diagrama com os diferentes tipos de grades de difração. 

 
Fonte: Adaptado [29]. 

 

O fenômeno da difração ocorre semelhantemente nos dois tipos, sendo que durante o 

processo de produção as grades de reflexão são confeccionadas em material metálico ou são 

revestidas com um material reflexivo, enquanto as grades de transmissão geralmente recebem 

um revestimento antirreflexo (AR). Independentemente do tipo, a difração causada por uma 

grade pode ser mais bem compreendida a partir da análise geométrica da Figura 2.17, que 

mostra um feixe de luz com comprimento de onda 𝜆 incidente em uma grade de transmissão 

sendo difratado [30][31]. 
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Figura 2.17 - Feixe sendo a) difratado por uma grade de transmissão b) análise geométrica da 

difração. 

 
Fonte: Adaptado [24]. 

 

Os ângulos de propagação dos feixes difratados podem ser previstos pela expressão: 

 

mλ =  Λ(senθm +  senθi)   (2.31) 

 

As relações entre esses ângulos são as mesmas mostradas pela expressão conhecida 

como equação de grade de difração que, determina as localizações angulares dos máximos de 

intensidade quando o comprimento de onda 𝜆 é difratado por uma grade de passo entre ranhuras 

Λ. Onde m representa a ordem de difração ou ordem espectral, que são denominados por 

números inteiros positivos ou negativos, m = ±1,±2,±3,⋅⋅⋅. Assim, apenas as primeiras 

ordens são utilizadas para a maioria das aplicações. θi e θm denotam, respectivamente, os 

ângulos de incidência e de difração entre o eixo normal da superfície da grade [30][31][32][33]. 

 

Às vezes, pode ser conveniente escrever a equação 2.31 como: 

 

Gmλ =  (senθm +  senθi)   (2.32) 

 

onde G = 1/Λ representa a frequência espacial ou densidade da ranhura do elemento, mais 

comumente denominada de "ranhuras por milímetro" [30][32]. 

A equação 2.31 é mais conhecida em sua forma simplificada, onde θi é paralelo ao 

eixo do elemento óptico, senθi = sen0° = 0, resultando em: 
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mλ =  Λsenθm     (2.33) 

 

As propriedades de difração aparecem quando 𝑚 ≠ 0, neste caso, o ângulo de difração 

𝜃𝑚 depende do 𝜆 comprimento de onda. Essa propriedade está no centro da análise espectral, 

pois ondas planas de diferentes frequências não se propagam na mesma direção, o que permite 

medir a intensidade da luz difratada em relação à sua frequência [29]. 

Caso um elemento fosse produzido com períodos Λ cada vez menores, os ângulos de 

abertura da difração aumentariam muito. Eventualmente, há um valor mínimo para o 

comprimento de onda da frente de onda incidente. Abaixo disso, de acordo com a equação 2.33, 

não há ordens difratadas. Nesse caso o dispositivo seria inútil para difração, estruturas nessas 

dimensões podem ser usadas para gerar superfícies antirreflexivas [21]. 

 

 

2.2.1 Perfil difrativo 

 

A densidade de ranhuras, profundidade e perfil do relevo de uma grade determinam a 

faixa espectral, eficiência, resolução e o desempenho da mesma, podendo ser estabelecida em 

superfície côncava, convexas e planas, sendo essa última a mais comum. Os perfis de uma grade 

podem assumir uma ampla gama de formas que dependem da função óptica do componente, 

sendo os mais comuns, Figura 2.18, o perfil senoidal, quadrada, binária e blazed [21][31]. 
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Figura 2.18 - Perfis mais comuns de grades de difração: a) blazed, b) binária de 4 níveis1, c) 

binária de 2 níveis e d) senoidal. 

 
Fonte: Autor. 

 

O perfil blazed oferece maior eficiência, entretanto o perfil senoidal geralmente 

possibilita uma cobertura espectral mais ampla. O perfil de fase de dois níveis ou binária, Figura 

2.18a, construído com a profundidade 𝑎 igual a uma diferença de caminho óptico de meia onda 

𝜆

2
 e o ciclo de trabalho, 

𝑏

Λ
=

1

2
 é considerado semelhante ao perfil binário de 2 níveis e, em alguns 

casos, é analisado como uma aproximação de um perfil blazed, Figura 2.19b [21]. 

 

Figura 2.19 – Ilustração do a) perfil binário de 2 níveis b) e aproximação do perfil blazed. 

 
Fonte: Adaptado [21]. 

 

A Figura 2.20 representa uma ilustração do processo de confecção de um perfil binário 

de 2 e 4 níveis. 

 

 
1Para maiores informações ver seção 1.7 e 2.4.2 do livro Diffractive Optics Design, Fabrication, and Test de O’ 

Shea, et al, onde é apresentado óptica binária de N níveis em grades de difração. 
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Figura 2.20 - Ilustração do processo de confecção do perfil binário a) de 2 níveis e b) de 4 

níveis. 

 
Fonte: Adaptado [21]. 

 

O ciclo de trabalho exato de 50% garante a supressão de todas as ordens pares diferentes 

de zero, Figura 2.21, e a profundidade da fase de 
𝜆

2
 resulta em nenhuma luz difratada na ordem 

zero [21]. 

 

Figura 2.21 - Grade de fase binária de 2 níveis e suas as ordens de difração. 

 
Fonte: Adaptado [21]. 

 

Esse perfil binário fornece uma eficiência de 40,5% na ordem de difração -1, assim 

como também na ordem oposta, +1, tabela 2.1. Assim, uma grade binária linear com um período 

fixo pode ser considerada como um divisor de feixe de 81% de eficiência ou como um perfil 
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1×2. Ao modificar esse perfil básico de maneira controlada, a luz restante pode ser difratada 

em ordens superiores ou adicionada às ordens inferiores, dependendo da aplicação [21]. 

 

Tabela 2.1 - Eficiências da difração para cada ordem do perfil binário de 2 níveis. 
Ordens Eficiência 

0 0 

+1,-1 40% 

+2,-2 0 

+3,-3 4,5% 

+4,-4 0 

+5,-5 1,6% 

+6,-6 0 

Demais ordens 3,4% 

Fonte: Adaptado [21]. 

 

As grades podem ser produzidas por usinagem de ultraprecisão com mecanismos que 

produzem ranhuras no revestimento do substrato (normalmente de vidro revestido com uma 

fina camada reflexiva) usando uma ferramenta com ponta de diamante, por técnicas litográficas, 

e técnicas litográficas de interferência, também chamadas de técnicas holográficas. As técnicas 

litográficas e holográficas resultam em perfis com superfície mais uniforme, livres das falhas 

normalmente encontradas nas grades usinadas [32]. 

As grades comercializadas geralmente são réplicas produzidas através de uma 

submatriz, geradas a apartir de uma matriz principal, chamada também de elemento mestre. As 

submatrizes podem ser várias gerações abaixo da matriz principal. Normalmente, o custo de 

produção de um elemento mestre é bastante elevado, contudo pode produzir milhares de 

réplicas com desempenho quase indistinguível, o que reduz o custo unitário do elemento. Cada 

método tem vantagens e desvantagens. Em muitos casos, o desempenho exigido do EOD 

inerentemente limitará os métodos de fabricação que podem ser usados [34][35]. 
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3 LITOGRAFIA 

 

Microestruturas difrativas podem ser confeccionadas através de alguns processos. A 

maioria dessas técnicas são agrupadas em três categorias principais: técnicas litográficas, 

usinagem e replicação. As técnicas litográficas usam polímeros ou resinas sensíveis à luz para 

realizar o desenvolvimento da microestrutura desejada. A palavra litografia tem sua origem do 

grego litos, que significa pedras, e grafia, que significa escrever. Como originalmente essa 

técnica foi desenvolvida na indústria de microeletrônica, as referidas “pedras” eram bolachas 

de silício da fabricação de dispositivos e circuitos de semicondutores. Avanços da técnica tem 

sido continuamente realizados fazendo surgir variações da técnica litográfica com aplicações 

que variam de dispositivos microfluídicos a componentes micro-ópticos, diagnósticos 

moleculares, eletrônicos plásticos e sistemas nanoeletromecânicos [36]. Como exemplo 

podemos citar: litografia óptica, litografia por feixe eletrônico, litografia impressa, moldagem 

de réplica, impressão por microcontato, escrita a laser, litografia holográfica, padrões de 

interferência direta a laser. O principal interesse o uso da LH para fabricação das superfícies 

difrativas dos EODs, por seu custo benefício, por não exigir equipamentos e montagens 

complexas, o que reduz consideralvemente o custo, aliado a uma eficiência suficientemente 

adequada para as necessidades citadas na introdução [35][36][37]. Além disso, EODs de 

transmissão holográfica podem possuir não apenas alta eficiência de difração e alto limite de 

dano2, mas também de alta qualidade de frente de onda [38]. 

 

 

3.1 LITOGRAFIA HOLOGÁFICA - LH 

 

A LH consiste em uma técnica para fabricação que segue os mesmos princípios da 

holografia clássica desenvolvida por Denis Gabor [39]. Contudo a LH utiliza um padrão de 

interferência produzido por feixes de luz laser para produzir micro e nanoestruturas periódicas 

difrativas desenvolvidas a partir da gravação das estruturas em fotorresinas ou outros materiais 

fotossensíveis, Figura 3.1. A fotorresina tem a solubilidade alterada à medida que é irradiada. 

Desta forma, após sofrer um processo de revelação, o padrão luminoso é convertido numa 

modulação espacial no relevo da fotorresina [15][40][41][42]. 

 
2 O limite de dano do laser ou limite de dano induzido por laser é o limite no qual uma óptica ou material será 

danificado por um laser dada a influência da intensidade e comprimento de onda. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laser
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluence
https://en.wikipedia.org/wiki/Intensity_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength
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Figura 3.1 - Interferência de duas ondas e a distribuição da intensidade sobre a fotorresina. 

 
Fonte: Adaptado [17]. 

 

A Figura 3.2 mostra o esquema de gravação de redes de difração holográficas em uma 

fotorresina. Neste processo, a fotorresina é exposta a um padrão luminoso resultante da interferência 

de dois feixes coerentes, provenientes de um laser. 

 

Figura 3.2 - Processo de confecção de EODs por meio da LH.

 
Fonte: Autor. 

 

Após a exposição e consequente sensibilização da fotorresina, o relevo é obtido pela 

imersão da fotorresina em uma solução reveladora apropriada. Os EODs holográficos ou 

Elementos Ópticos Holográficos - EOHs [43] são fabricados usando um padrão de 

interferência senoidal que é gravado em uma fotorresina sobre uma placa de vidro. Esses 

EODs têm menor dispersão do que o perfil quadrado, sendo projetadas para minimizar 

aberrações e podem ter alta eficiência para um único plano de polarização [44]. Mesmo com 

o padrão de luz senoidal, devido à não linearidade do processo de revelação, o perfil resultante 

gravado em relevo na fotorresina depende da energia de exposição, da concentração do 

revelador e do tempo de revelação. Deste modo, variando-se estes parâmetros, assim como a 

espessura inicial do filme de fotorresina, pode se obter uma grande variedade de perfis, a partir 

de um padrão e exposição senoidal. Fotorresinas com aproximadamente a mesma espessura, 
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mas compostos de soluções com concentrações diferentes, expostos ao mesmo padrão, e 

desenvolvidos no mesmo reagente, resultam em perfis bastante diferentes [15][45]. 

Na Figura 3.3 pode ser observadas imagens de microscopia eletrônica mostrando a dependência 

do perfil em função da concentração da fotorresina utilizada na confecção do filme. 

 

Figura 3.3 - Perfis obtidos através de a) resposta linear, fotorresina diluída 1:1 e b) com 

resposta não-linear, fotorresina concentrada. 

 
Fonte: [15]. 

 

A principal vantagem dessa técnica é que é um processo relativamente simples e rápido, 

que consiste em duas etapas: exposição e revelação [35]. Na LH a fotorresina é exposta a um 

padrão de franjas de interferência luminosa geradas por feixes de luz laser, que produzem um 

padrão de intensidade luminosa senoidal de franjas paralelas, extremamente uniformes e 

igualmente espaçadas [17][45]. Isso resulta em um menor custo, com resolução de λ/2 ~ λ/4 

[18][19][38]. O interferômetro com laser utilizado como sistema de exposição é relativamente 

simples, se comparado com os sistemas de litografia de feixe eletrônico com máscara 

[17][19][46]. 

 

 

3.1.1 Fotorresinas 

 

Os métodos fotolitográficos são baseados no uso de fotorresinas ou materiais 

fotosensíveis para criar estruturas de relevo nas superfícies do substrato. Para isso é utilizada 

uma máscara durante o processo de exposição para proteger as regiões da fotorresina onde a 

incidência de luz não é desejada [36][37][47]. Contudo, na litografia holográfica a máscara é 

substituída por um padrão de interferência luminosa, onde as franjas determinam onde haverá 
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incidência luminosa [48][49][50]. As fotorresinas podem ser do tipo positivo e negativo 

[51][52], como apresenta a Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Litográfia com máscara utilizando fotorresina positiva e negativa. 

 
Fonte: Adaptado [35]. 

 

As fotorresinas positivas são normalmente insolúveis nos reagentes químicos chamados 

de reveladores, mas se tornam solúveis quando exposto à luz. As fotorresinas negativas têm o 

comportamento oposto: são solúveis no revelador e tornadas insolúveis pela exposição 

[35][51][52]. Fotorresinas positivas são os tipos mais comuns, por isso são usadas nos exemplos 

desse texto. 

Existem muitos tipos de fotorresinas, cada um deles otimizadas para diferentes 

aplicações. A maioria das fotorresinas são compostas por três constituintes químicos: o 

composto fotoativo (CF), solvente e o substância matriz. 

O CF é o componente "sensível à luz" da fotorresina e normalmente é projetado para 

fornecer uma resposta ideal em um comprimento de onda de exposição específico. O CF em 

fotorresinas positivas é tipicamente diazonaftoquinona (DNQ) [53]. O solvente mantém a 

fotorresina no estado líquido durante as etapas de armazenamento e processamento inicial. A 

substância da matriz, geralmente é resina Novolac, que confere à fotorresina propriedades 

mecânicas e serve como camada protetora após exposição e revelação. 

A reação à luz incidente determina a qualidade do perfil tridimensional criado na 

fotorresina a partir do padrão bidimensional de luz incidente. Diferentes fotorresinas respondem 

de maneiras distintas a diferentes comprimentos de onda de exposição [21]. Esse 
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comportamento pode ser quantificado por meio de três parâmetros de resposta, A, B e C, 

chamados de parâmetros de Dill, por meio dos quais o processo é modelado. 

Seguindo a teoria de Dill, a absorção da fotorresina, α(μm−1) , muda exponencialmente durante 

a exposição, de acordo com a equação 3.1 [54][55]: 

 

α = Aexp (−C dose) + B    (3.1) 

 

O parâmetro de absorção A(μm−1) descreve a forma como a fotorresina absorve e reage 

à luz. Um valor positivo significa que a fotorresina alveja (fotorresina positiva) e um valor 

negativo implica que a fotorresina escurece. Esta é a absorção da fotorresina antes da exposição. 

Por sua vez, o parâmetro de absorção B(μm−1) fornece a absorção após a fotorresina ter sido 

exposta e branqueada. Esta é a parte inalcançável da absorção de fotorresina. Quanto mais 

espessa a camada da fotorresina e maior o parâmetro B, menos luz alcançará as camadas mais 

próximas da superfície do substrato. 

A relação constante C(cm2/mJ) é o parâmetro que descreve a rapidez com que a 

fotorresina é exposta. Se os índices ópticos da fotorresina forem medidos em função da 

dose(mJ/cm2) de exposição, os parâmetros de Dill podem ser deduzidos diretamente da 

equação (3.1) usando o comportamento do coeficiente de extinção de fotorresina kfotorresina, 

uma vez que [54]: 

 

αfotoresina =
4πkfotoresina

λ
    (3.2) 

 

 

3.1.2 Substrato 

 

A escolha do material do substrato durante a elaboração do projeto é tipicamente 

orientada pelas propriedades de transmissão espectral, bem como pelo índice de refração do 

material. O dióxido de silício (SiO2) é o composto normalmente escolhido para operação desde 

o ultravioleta até o infravermelho próximo, devido às suas propriedades de transmissão e baixo 

coeficiente de dilatação térmica [21][37]. Para elementos refletivos, a refletividade do material 

ou revestimento é a principal preocupação. O coeficiente de expansão térmico do material 

também pode desempenhar um papel importante na escolha do material. 
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Havendo a opção de materiais com índices de refração mais elevados, recomenda-se 

optar por eles, pois são desejáveis como substratos para os EODs, em razão da profundidade da 

estrutura necessária para obter uma diferença de fase específica no comprimento de onda. 

No entanto, um índice de refração elevado também coloca tolerâncias mais rígidas na 

profundidade de ataque no processo de revelação do perfil difrativo [51]. 

 

A relação entre fase e profundidade para um EOD de transmissão é expressa por: 

 

a(x, y) =
ϕ(x,y)

2π

λ

(n1−n0)
    (3.3) 

 

onde ϕ(x, y) é a fase em radianos, e n1 e n0 são os índices de refração do material do substrato 

e do meio circundante no comprimento de onda utilizado. 

 

Através da equação (3.3) é possível observar que, um erro de fase de 1% na sílica 

fundida 1,55µm (n = 1,44) para um elemento de fase binária corresponde a um erro de 

profundidade de ≈17,5nm, enquanto um erro de 1% em silício para o mesmo caso corresponde 

a um erro de profundidade de cerca de 3nm. Materiais com grandes índices de refração também 

apresentam perdas reflexivas muito mais elevadas; a luz total transmitida através de uma placa 

de sílica fundida com incidência normal é de aproximadamente 92%, enquanto uma pastilha de 

silício transmite apenas cerca de 49% da luz incidente. Todos esses fatores devem ser 

considerados ao escolher o material para um determinado elemento difrativo. Além disso, a 

escolha do material do substrato também pode ter um impacto profundo na capacidade de 

fabricação. Em particular, essa escolha desempenha um papel significativo no método usado 

para gravar as estruturas no substrato. Finalmente, materiais diferentes podem exigir métodos 

de gravação significativamente diferentes [21]. 

 

 

3.1.3 Revestimento de fotorresina 

 

Após a seleção da fotorresina adequado para o projeto, se faz necessário realizar o 

revestimento do substrato com uma camada fina de fotorresina, caso não seja possível adquirir 

o substrato já revestido. Normalmente a espessura da fotorresina não ultrapassa alguns 
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micrometros sobre o substrato. Revestimentos finos e uniformes são gerados por revestimento 

por meio da rotação da placa de substrato com a fotorresina. Em muitos casos, promotores de 

adesão como hexametildisilazano - HMDS, são aplicados à superfície limpa do substrato antes 

do revestimento por centrifugação para melhorar a adesão da fotorresina ao substrato. Durante 

o revestimento por centrifugação, a fotorresina líquida é depositada no substrato à medida que 

gira em alta rotação, normalmente milhares de rotações por minuto [17][21]. À medida que a 

fotorresina líquida se espalha pela superfície, Figura 3.5, os solventes começam a evaporar, 

fazendo com que a fotorresina endureça, de modo que uma película seja formada na superfície 

do substrato [21][51]. 

 

Figura 3.5 - Ilustração do processo de revestimento da fotorresina no substrato. 

 
Fonte: Autor. 

 

A espessura final da camada da fotorresina é determinada por uma combinação da 

viscosidade da fotorresina das velocidades de rotação usadas durante o processo de 

revestimento. Após o revestimento por centrifugação, a “bolacha” (substrato + fotorresina) é 

levada ao forno ou a uma chapa quente para expulsar mais do veículo transportador de solvente. 

Esta etapa é uma etapa crítica, pois, se uma partícula qualquer contaminar a fotorresina, causará 

um fluxo desigual ao redor da obstrução, resultando em um padrão “cauda de cometa”. Outra 

categoria de não uniformidade, chamado de estriamento, pode ser minimizado com a adição de 

“agentes niveladores” [17][21][37][51]. 

 

 

3.2 EXPOSIÇÃO LH 

 

Quando dois, três ou mais feixes da mesma fonte de laser incidem sobre a fotorresina, 

com ângulos apropriados, é possível produzir estruturas tridimensionais por LH [26][56]. A 

aplicação e a sensibilidade espectral do substrato serão decisivas para a escolha do laser 
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adequado. O comprimento de onda do laser deve corresponder à faixa de elevada sensibilidade 

e absorção do substrato. Ao mesmo tempo, o comprimento da coerência deve ser longo o 

suficiente para superar a diferença de comprimento do caminho óptico e intensidade dos feixes 

iguais [26][45][57][58]. Os lasers de pulso têm um comprimento de coerência curto na faixa de 

seu comprimento de pulso, enquanto os lasers de onda contínua (CW) têm um comprimento de 

coerência muito longo. O laser CW tem a vantagem adicional, pois é fácil controlar a dose 

alterando apenas o tempo de exposição. A luz só interferirá com seu vetor de polarização na 

mesma direção, portanto, o uso da luz laser resultará em um melhor resultado [16]. 

 

 

3.2.1 Interferômetro de espelho de Lloyd 

 

A forma mais simples de gerar um padrão de interferência para a exposição da 

fotorresina é através do interferômetro de espelho de Lloyd, composto por um laser com um 

longo feixe gaussiano coerente, uma lente, um pinhole e um espelho. O espelho é posicionado 

em um determinado ângulo em relação ao eixo longitudinal da fonte de luz, que reflete a luz 

sobre a fotorresina, conforme representado na Figura 3.6. A interação entre a luz refletida pelo 

espelho e a luz oriunda diretamente da fonte de luz produz um padrão de interferência 

[16][48][59]. 

 

Figura 3.6 - Interferômetro de espelho de Lloyd. 

Fonte: Adaptado [15]. 
 

Caso a placa holográfica e um espelho forem colocados em uma mesa rotativa, o período 

da estrutura difrativa poderá ser alterado com facilidade e precisão. A lente e o orifício criam 

um feixe divergente com boa coerência espacial [16]. 
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O centro do feixe é alinhado na interseção do espelho e do substrato. O feixe gaussiano 

deve ser alinhado simetricamente sobre o substrato e o espelho para ter intensidade I1 igual à 

intensidade I2. 

Na interseção do espelho e do substrato, o ângulo θ1 e o ângulo θ2 são iguais. Longe do 

espelho, o período terá um erro porque o ângulo θ1 e o ângulo θ2 não são iguais. O ângulo 𝜃1 

e o ângulo 𝜃2 mudarão em relação ao ângulo divergente do feixe β: 

 

β = |θ1 − θ2|    (3.4) 

 

Λ =
λ

2sen(
θ1+θ2

2
)cos(

θ1−θ2
2

)
    (3.5) 

O período Λ será: 

Λ =
λ

2senθ
     (3.6) 

 

Dessa forma, o ângulo θ equivale a 𝜃1 e pode ser ajustado girando o espelho de Lloyd 

o que provoca a variação da largura nas franjas de interferência, e consequentemente no período 

Λ. Onde θ é o ângulo na interseção do espelho e do substrato [16]. A equação 3.6 corresponde 

a equação 2.22 da grade de difração, se for considerada a ordem 1 de difração. 

A dose incidente, definida como a energia total da exposição, é o produto da energia 

incidente por unidade de área 𝐼0 e o tempo de exposição 𝑡: 

 

Eincidente = I0 × t    (3.7) 

 

A fonte de iluminação 𝐼0 pode ser considerada uma constante. Assim, o tempo de exposição 

é o único parâmetro que pode ser facilmente variado. Para a exposição da técnica de LH, não 

se pode simplesmente assumir uma dose constante para exposições de diferentes períodos Λ, 

mesmo sob condições de exposição idênticas. Existem três parâmetros que determinam a dose 

real experimentada pela fotorresina [17]: 

 

⚫ Ângulo de incidência da luz; 

⚫ A refletividade da superfície superior da fotorresina; 

⚫ A refletividade da superfície inferior da fotorresina. 
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Como ilustrado esquematicamente na Figura 3.7, a densidade de potência na superfície da 

fotorresina em caso de incidência oblíqua (Figura 3.7b) é menor que a da incidência normal 

(Figura 3.7a), porque a área incidida pela luz é maior por exposição oblíqua. Pode-se deduzir 

que, para um período de estrutura menor, são necessários tempos de exposição mais longos, 

porque o ângulo de incidência para um período menor é maior que o de um período maior [17]. 

 

Figura 3.7 - Ilustração da incidência de luz na superfície da fotorresina a) normal b) e oblíqua. 

 
Fonte: Autor. 

 

Além disso, a energia refletida na superfície principal da fotorresina (R1) também deve 

ser considerada na redução da dose efetiva de exposição, enquanto a refletividade na superfície 

inferior (R2) aumentará a intensidade efetiva. R1 e R2 dependem do ângulo de incidência. Esses 

efeitos são ilustrados esquematicamente na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Ilustração esquemática da reflexão e refração da luz nas interfaces do fotorresina. 

 
Fonte: Autor. 

 

Assim, o conceito de “dose equivalente” EEquivalente é sempre empregado para a 

descrição da dose efetiva de exposição na técnica LH. O ângulo de incidência θ, reflexões na 

superfície superior e interfaces são considerados na equação 3.8 [17][58]: 

 

Eequivalente = Eincidente[(1 − R1)(1 + R2)cosθ]  (3.8) 
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As reflexões sobre a interface da superfície R2, que prejudicam a estrutura do perfil, 

podem ser minimizadas para <3% usando uma camada AR, portanto, podem ser ignoradas neste 

caso. Assim, os fatores que afetam 𝐸𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒, são o ângulo de incidência e o ângulo de 

reflexão na superfície superior da fotorresina [17]. 

 

 

3.2.2 Interferômetro de feixe duplo 

 

Quando há a necessidade de padrões de interferência para cobrir áreas maiores o 

interferômetro de feixe duplo é utilizado na LH, Figura 3.9. Um dos maiores problemas das 

exposições de fotorresinas por meio da interferometria em geral é a presença de perturbações 

durante o registro, que causam movimentação do padrão de interferência durante as exposições. 

Os feixes no interferômetro de feixe duplo têm caminhos ópticos diferentes. Essa diferença 

torna a configuração do feixe duplo mais sensível ao fluxo de ar. Esse fluxo de ar fornecerá 

uma diferença de fase entre os dois feixes e o padrão de interferência flutuará. Um sistema de 

correção de fase se faz necessário para compensar qualquer mudança de fase devido a esse fluxo 

de ar. A diferença de fase deve ser medida próxima ao substrato. Portanto, é recomendável usar 

uma cobertura sobre a montagem para minimizar qualquer fluxo de ar possível. Apesar da 

proteção da tampa, pequenos fluxos de ar, ainda que muito lentos, permanecerão, portanto, um 

sistema de correção de fase não pode ser omitido [16]. Para correção destas perturbações, pode 

se utilizar no interferômetro um sistema ativo que detecta e compensa estas perturbações de 

fase através de um espelho por meio de cristais piezoelétricos (PZT), colocado num dos braços 

do interferômetro. Este sistema de realimentação é chamado de “Fringe Locker” e possibilita a 

realização de exposições longas (da ordem de horas) mantendo o padrão de interferência 

estacionário [15][60]. 
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Figura 3.9 - Interferômetro de feixe duplo com divisor de feixe. 

 
Fonte: Autor. 

 

O padrão de interferência formado por feixe duplo representado, na Figura 3.10, 

consiste em uma série de planos de franjas paralelas retas, cuja intensidade máxima e mínima 

são igualmente espaçados em toda a região de interferência [61][62]. O adequado 

posicionamento da fotorresina na região de interferência formará um padrão de sulcos definido 

pela interseção da superfície do substrato com os planos de franja, assim como no caso de 

interferência de feixe simples. Sendo o substrato plano, as ranhuras serão retas, paralelas e 

igualmente espaçadas, e como já visto anteriormente, seu espaçamento depende do ângulo entre 

a superfície do substrato e os planos de franja [30]. 

 

Figura 3.10 - Formação de franjas de interferência por duas ondas planas. 

 
Fonte: Autor. 

 

Em muitos casos, a potência da luz difratada de um EOD depende da polarização da 

luz incidente. A distribuição espacial periódica da intensidade gerada pela interferência dos 

múltiplos feixes coerentes de luz permite criar estruturas periódicas [63]. Três importantes 

parâmetros experimentais que devem ser preservados conforme a luz entra na fotorresina: as 
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direções de propagação, as intensidades e os estados de polarização dos feixes interferentes 

[26][64]. 

 

A homogeneidade da intensidade luminosa do feixe é essencial para uniformidade e 

contraste das franjas de interferência e consequentemente da qualidade do perfil gravado. 

Se 𝐼1 e 𝐼2 forem as irradiâncias de cada feixe, a irradiância luminosa 𝐼𝑅 sobre a amostra na 

região de interferência é dada por [27]: 

 

IR = I1 + I2 + 2γ√I1I2cosϕ =  I0(1 + mScosϕ)  (3.9) 

 

com I0 = I1 + I2, ms = 2γ√I1I2/(I1 + I2) , onde ϕ é a diferença de fase entre as ondas que 

interferem, 𝑚𝑠 é chamado de contraste das franjas e |γ| é um escalar  1, chamado de grau de 

coerência entre os feixes, que depende também da polarização [25][27]. 

Considerando que as irradiâncias de cada feixe são iguais, é possível obter a energia 

de exposição no máximo da franja clara Eexp.[15]: 

 

Eexp = Imax × Área × texp   (3.10) 

 

onde Imax. é máxima irradiância no pico da franja clara, ou seja, tomando cosϕ =  1 na 

equação 3.9. 

 

 

3.2.3 Absorção 

 

Normalmente, as fotorresinas tornam-se menos absorventes e mais transparentes após 

a exposição à luz. As fotorresinas são materiais multicomponentes. Os ingredientes ativos na 

fotorresina, os compostos fotoativos e os geradores de fotoácidos, sofrem reações químicas 

após a exposição à luz. Este processo está intimamente ligado ao fenômeno da absorção da 

energia transmitida pela fonte de luz à fotorresina [51]. O fenômeno da absorção pode ser visto 

em escala macroscópica ou microscópica. No nível macro, a absorção é descrita pelas leis 

familiares de Lambert e Beer, que fornecem uma relação linear entre absorvância e 

comprimento do caminho vezes a concentração das espécies absorventes. No nível micro, um 
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fóton é absorvido por um átomo ou molécula, promovendo um elétron para um estado de 

energia mais alto. Ambos os métodos de análise fornecem informações úteis necessárias para 

descrever os efeitos da luz em uma fotorresina [37][65]. 

O processo de absorção pode ser considerado como fótons sendo absorvidos por um 

átomo ou molécula, fazendo com que um elétron externo seja promovido a um estado de energia 

mais alto. A energia absorvida de um fóton pode ter três resultados possíveis: 

 

⚫ Pode ser dissipada como calor, vibrações em rede; 

⚫ Pode ser reemitido com um outro fóton, fluorescência; 

⚫ Pode levar a uma reação química. 

 

É o terceiro resultado que é importante para o sensibilizador, pois é a absorção da luz que leva 

à reação química [37]. 

 

 

3.2.4 Onda estacionária 

 

Um aspecto importante que deve ser considerado durante o processo de exposição da 

fotorresina é o efeito da onda estacionária. A luz monocromática, projetada sobre a placa 

holográfica, atinge a superfície da fotorresina em vários ângulos, aproximando-se de ondas 

planas. Parte dessa luz que atravessa a fotorresina é refletida pela superfície entre a fotorresina 

e o substrato e atravessa novamente a fotorresina, Figura 3.11. Desse modo as ondas luminosas 

refletidas internamente na fotorresina interferem formando um padrão de onda estacionária de 

alta e baixa intensidade de luz em diferentes profundidades na fotorresina, causando sulcos nas 

paredes laterais, conforme a Figura 3.12 [51][37][21]. 
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Figura 3.11 - Ondas refletidas na fotorresina com atenuação. 

 
Fonte: Adaptado [47]. 

 

Figura 3.12 - Efeito das ondas estacionárias gravadas em substrato de silício. 

 
Fonte: [36]. 

 

À medida que as dimensões do padrão se tornam menores, esses sulcos podem afetar 

significativamente a característica do perfil. A interferência que causa ondas estacionárias 

também resulta em um fenômeno chamado curvas de balanço que é causado pela variação 

senoidal na largura da linha com a alteração da espessura da fotorresina. Esses efeitos 

prejudiciais podem ser evitados revestindo o substrato com uma fina camada absorvente 

chamada de revestimento AR, que pode reduzir a refletividade do substrato, para menos que 

1% [36]. 

Além da utilização do revestimento AR, outra ação que pode ser realizada para reduzir 

o efeito da onda estacionária é chamado de cozimento pós-exposição - CPE. O CPE promove 

a difusão do composto fotoativo, com temperaturas compreendidas entre 100 a 130°C, 

suavizando as cristas das ondas estacionárias, conforme a Figura 3.13. Para uma fotorresina 

convencional, a principal importância do CPE é a remoção ou suavização das ondas 

estacionárias. Para outra classe de fotorresinas, chamadas de fotorresinas quimicamente 

amplificadas, o CPE é uma parte essencial das reações químicas que criam um diferencial de 
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solubilidade entre as partes expostas e não expostas da fotorresina. Para essas fotorresinas, a 

exposição gera uma pequena quantidade de ácido que não altera a solubilidade da fotorresina. 

Durante o CPE, esse ácido catalisa uma reação que altera a solubilidade da resina polimérica 

na fotorresina. O controle do CPE é extremamente crítico para fotorresinas quimicamente 

amplificadas [21][37][51]. 

 

Figura 3.13 - Suavização do efeito das ondas estacionárias com CPE, (a) 20 nm, (b) 40 nm e 

(c) 60 nm. 

 
Fonte: [36]. 

 

 

3.2.5 Revelação do perfil na fotorresina 

 

Uma vez exposta, a fotorresina necessita ser revelada. As fotorresinas mais usadas 

empregam bases aquosas como reveladores. Em muitos casos o hidróxido de tetrametilamônio 

(TMAH) é usado. A revelação é, sem dúvida, uma das etapas mais críticas no processo de 

produção do EOD. As características das interações fotorresina/revelador determinam, em 

grande medida, a forma do perfil produzido na fotorresina e, mais importante, o controle da 

largura de linha. Para visualizar melhor o processo de revelação da fotorresina é apresentada a 

Figura 3.14. Devido à taxa de dissolução finita na área não exposta, a fotorresina não apenas 

perde a espessura ao ser revelada, mas também é revelada de lado, assim que a interface vertical 

da fororresina é aberta [47]. 

 

Figura 3.14 - Ilustração da dissolução da fotorresina durante a revelação.

Fonte: Autor. 
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Apesar do padrão de luz ser senoidal, devido às não linearidades do processo de 

revelação, o perfil resultante na fotorresina depende da energia de exposição, concentração do 

revelador e do tempo de revelação. Assim, variando-se estes parâmetros podem se obter uma 

grande variedade de perfis, a partir de um padrão [15]. Adiante são apresentados análises da 

evolução de três perfis senoiais simulados em computador com o desenvolvimento em função 

do tempo de exposição para fotorresinas em substratos de vidro expostos a um padrão de 

interferência de período de 0,8μm e 𝜆 = 457,9nm com os mesmos tempos de revelação 

[15][66][69]: 

 

⚫ A fotorresina é exposta a um padrão de interferência uniforme, sem a presença de ondas 

estácionárias e sem luz de fundo resultando em um perfil com comportamento senoidal, como 

mostra a Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 - Perfil da estrutura obtida em condições ideais. 

 
Fonte: Adaptado [67]. 

 

Nestas condições pode-se obter perfis profundos, pois na localização das franjas escuras não há 

sensibilização da fotorresina, apenas um estreitamento no topo da estrutura resultante. 

 

⚫ A fotorresina é exposta a um padrão de interferência uniforme, sem a presença de ondas 

estacionárias, mas agora sendo exposta também a uma luz de fundo que resulta em um perfil 

apresentado na Figura 3.16. 
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Figura 3.16 - Perfil da estrutura obtida com luz de fundo. 

 
Fonte: Adaptado [66]. 

 

A presença da luz de fundo limita fortemente a altura do perfil, pois devido aos efeitos da 

isotropia do processo de revelação, após o perfil atingir determinada profundidade, a taxa da 

absorção do vale e da crista do perfil será a mesma [60][66][67]. Isso ressalta na necessidade 

de franjas com elevado contraste e um aparato experimental que reduza ao máximo os efeitos 

das perturbações nas franjas de interferência. 

 

⚫ Quando a fotorresina é submetida a uma energia suficiente para alcançar a sua saturação é 

obtido um perfil em forma de lamelas [66][67], conforme a Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 - Perfil da estrutura obtida com saturação. 

 
Fonte: Adaptado [66]. 

 

 

3.2.6 Revelação do perfil no substrato 

 

Existem situações onde a estrutura difrativa é produzida no substrato. Nesse caso a 

revelação do perfil no substrato envolve mecanismos químicos e mecânicos para a remoção do 

material não protegido pela fotorresina. A revelação úmida, talvez o modo mais simples de 

revelação, usa uma solução condicionadora, como um ácido que ataca quimicamente o filme 
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subjacente, deixando intacta a fotorresina. Esta forma de revelação é isotrópica e pode levar à 

ruptura do filme à medida que o perfil é revelado abaixo da fotorresina. A natureza do reagente 

químico pode gerar uma boa seletividade da revelação do filme em relação à resistência (a 

seletividade é definida como a razão da taxa de revelação do substrato em relação a taxa de 

revelação da fotorresina) e em relação ao substrato abaixo do filme, mas é essencialmente 

isotrópico [36]. Com o ataque anisotrópico, o material é removido mais rapidamente em uma 

direção. Geralmente, é preferida uma remoção mais rápida na direção perpendicular ao 

substrato. A Figura 3.18 ilustra uma sequência de gravação do ataque anisotrópico através de 

uma máscara de fotorresina. 

 

Figura 3.18 - Ilustração do ataque anisotrópico na revelação do perfil no substrato. 

 
Fonte: Autor. 

 

A imagem da gravação do perfil no substrato é semelhante, mas não idêntica, à da 

Figura 3.16. No primeiro caso, a fotorresina protege o substrato, enquanto toda a superfície de 

fotorresina é gradualmente dissolvida e o substrato atacado pelo revelador. De certa forma, a 

fotorresina não sensibilizada atua protegendo as áreas sob o substrato resistindo a revelação, o 

contrário ocorre nas regiões sensibilizadas. No caso de ataque isotrópico, há uma camada 

abrupta de taxa de dissolução zero no topo e a taxa de dissolução no volume é uniforme. Com 

o ataque anisotrópico, a distribuição da taxa de dissolução na fotorresina ainda é a mesma, mas 

há uma preferência direcional na remoção do material, removendo mais em uma direção que a 

outra. Da mesma forma, quando a superfície de ataque é tratada como uma frente de onda em 

propagação, a frente da onda se move mais rapidamente em uma direção que na outra. Muitas 

vezes é necessário produzir um perfil completamente vertical. Isso não pode ser alcançado 

apenas aumentando a taxa de ataque anisotrópico [47][68]. 

Após a revelação no substrato a fotorresina é removida, também através de reagentes, 

para finalização do processo de confecção das estruturas difrativas no substrato, Figura 3.19. 
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Figura 3.19 - Ilustração da remoção da fotorresina restante do perfil gravado no substrato. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

3.2.7 Pós-cozimento 

 

O pós-cozimento (que não deve ser confundido com o cozimento pós-exposição que 

vem antes da revelação da fotorresina) é uma etapa de cozimento adicional às vezes é usada 

para eliminar os solventes restantes na fotorresina, embora não seja obrigatório, pode ser útil se 

a fotorresina for usada como o elemento óptico difrativo ou para endurecer ainda mais a camada 

da fotorresina antes da revelação no substrato, de modo a suportar os ambientes adversos de 

implantação ou ataque químico. As altas temperaturas utilizadas (120 - 150 °C) promovem a 

reticulação que é uma reorganização das cadeias poliméricas contidas na fotorresina, tornando 

a estrutura difrativa produzida na fotorresina mais rígida e mais estável termicamente. Caso a 

temperatura usada seja superior a 150°C, a fotorresina fluirá, causando degradação da estrutura 

difrativa produzida. A temperatura na qual o fluxo começa é essencialmente igual à temperatura 

de transição vítrea da fotorresina e é uma medida de sua estabilidade térmica. Além da 

reticulação, o pós-cozimento pode remover o solvente residual, a água e os gases, e geralmente 

melhorará a adesão da fotorresina ao substrato. A remoção desses componentes voláteis torna 

a estrutura difrativa produzida com a fotorresina uniforme, física e quimicamente estável. 

Outros métodos também são usados para endurecer uma estrutura construída em fotorresina. A 

exposição à luz ultravioleta (UV) distante de alta intensidade reticula a superfície da fotorresina, 

formando uma película dura ao redor da estrutura difrativa. A fotorresina endurecida por UV 

distante pode suportar temperaturas acima de 200°C sem deformação dimensional. Sistemas 

comerciais de endurecimento por UV distante estão disponíveis e são amplamente utilizados 

[36][65]. 

  



62 

 

4 INTERFERÔMETRO DE ESPELHO CÔNICO 

 

Como mencionado anteriormente, o EOD atualmente utilizado no sistema do 

interferômetro radial difrata as ordens ±1 em um ângulo de 30°. O aumento deste ângulo 

permite o incremento na sensibilidade do sistema de medição. A técnica de LH pode ser 

utilizada para confeccionar um EOD elevando o ângulo de difração através da redução do passo 

do perfil do elemento difrativo a um custo menor. Para isso é essencial construir um 

interferômetro capaz de gerar um padrão de interferência com as características desejadas, com 

franjas circulares concêntricas formando um cone de luz de 60°. 

Utilizando o interferômetro de Michelson-Morley seria possível obter as franjas 

circulares concêntricas, contudo sem o controle angular da incidência da luz, já que nesse 

interferômetro os feixes estão sobrepostos ao incidirem sobre o anteparo o que acabaria por não 

atender as necessidades de incidência em ângulo para confecção do EOD. Além disso, os 

espaçamentos não seriam constantes. Então, optou-se por um interferômetro baseado no 

interferômetro de espelho de Lloyd, porém com a capacidade de gerar o padrão de franjas 

circulares e concêntricas. O interferômetro proposto é ilustrado na Figura 4.1. Na Figura se 

observa que um feixe de laser de elevada coerência é expandido por meio de um filtro espacial 

e colimado por um sistema de lentes de alta qualidade. Posteriormente, o feixe já colimado 

incide sobre a superfície de um espelho cônico de altíssima qualidade superficial. Desse modo, 

parte do feixe é refletido pelo espelho cônico e interfere com a parte que não sofreu alteração 

do caminho óptico, Figura 4.2, resultando em franjas circulares concêntricas. O resultado da 

“gravação” dessas franjas no material fotossensível é a formação da nanoestrutura desejada. 

 

Figura 4.1 - Configuração básica do interferômetro de espelho cônico. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 4.2 - Ilustração do caminho óptico no espelho cônico. 

 
Fonte: Autor. 

 

A Figura 4.3 elucida o padrão de interferência previsto onde os anéis de cor vermelha 

representa a presença da luz causada pela interferêcia construtiva, equanto os anéis de cor 

branca represetam a interferêcia destrutiva, ausência da luz. 

 

Figura 4.3 - Ilustração das franjas do interferômetro de espelho cônico. 

 
Fonte: Autor. 

 

Para derterminar o período, que corresponde a distância entre os aneis do padrão de 

interferência apresentados na Figura 4.3, foi utilizado a equação 3.11, que corresponde a 

equação de Abbe que se aplica a sistemas com iluminação oblíqua, assim temos: 

 

Λ =
mλ

2 sen(α)
     (3.11) 
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Λ =
(1)633nm

2 sen(60°)
= 365,46nm 

 

Após definido o valor do passo do perfil, 365,46nm, para a obtenção do novo EOD, se 

fez necessária a elaboração do projeto de um espelho cônico capaz de alcançar o padrão de 

interferência desejado com apenas um único feixe incidindo sobre o espelho. 

Feitas as devidas considerações e recorrendo à análise da óptica geométrica para 

planejar as proporções do espelho cônico, o espelho projetado resultou na representação 

mostradas nas Figuras 4.4 e 4.5. 

 

Figura 4.4 - Análise da óptica geométrica do espelho cônico. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 4.5 - Projeto do espelho cônico. 

Fonte: Autor. 
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Dessa forma, o espelho pode produzir uma região de interferência maior, entre ∅5mm 

e ∅34mm, conforme apresenta a Figura 4.6, superior aos ∅11mm a ∅31mm necessários para o 

processo de produção do EOD, com 34,64% maior de modo a garantir a difração nas regiões 

de bordas para análises posteriores. 

 

Figura 4.6 - Dimensões para confecção do EOD. 

 
Fonte: Autor. 

 

Devido à necessidade de altíssima qualidade superficial o espelho foi confeccionado 

por um torno de ultraprecisão com ferramenta de diamante em uma liga de alumínio Al6061 

pela empresa LT Ultra-Precision Technology, localizada na Alemanha, conforme Figura 4.7. A 

liga Al6061 foi selecionada por ser comumente usada na confecção de espelhos usinados em 

máquinas de ultraprecisão devido à sua boa usinabilidade sendo o material mais adequado para 

espelhos o que permite atender a requisitos mais rigorosos quanto à forma e à rugosidade 

oferecendo um bom desempenho óptico [69]. 
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Figura 4.7 - Imagem do espelho cônico. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

4.1 MONTAGEM EXPERIMENTAL 

 

Inicialmente o interferômetro foi montado de maneira mais simples, conforme mostra a 

Figura 4.8, apenas para poder avaliar (a) o ângulo de reflexão da luz, (b) a região da 

interferência, (c) a quantidade de energia luminosa que estaria disponível para a sensibilização 

da placa holográfica, (d) a distribuição gaussiana do feixe sobre o espelho cônico, entre outras 

particularidades para a realização da etapa de exposição. Para montagem do interferômetro, foi 

utilizado como fonte luminosa o laser semicondutor produzido pela Crystalaser modelo DL633-

050, comprimento de onda 633 ± 1nm, potência 50mw, comprimento de coerência > 10m e 

polarização linear vertical, feixe circular e modo TEM00 [70]. O feixe do laser possui um 

diâmetro de 1,1mm e se faz necessário expandi-lo. Para isso foi utilizado uma lente plano 

convexa 2,5mm x 2,0mm comercializada pela Edmund Optics e para expansão do feixe e uma 

lente Jena 1499 tessar 4,5/360 produzida pela Carl Zeiss para colimar a luz. 

 

Figura 4.8 - Primeira montagem do interferômetro de espelho cônico. 

Fonte: Autor. 
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Com essa montagem foi possível obter o padrão de interferência desejado e realizar 

alguns testes de exposição das placas holográficas. A Figura 4.9 apresenta o cone luminoso 

produzido pelo interferômetro projetado em um anteparo a 100mm de distância, para ampliar e 

verificar as imperfeições. 

 

Figura 4.9 - Padrão luminoso resultante do interferômetro projetado em um anteparo. 

 
Fonte: Autor. 

 

Utilizando uma placa polarizada na face traseira do espelho cônico Figura 4.10a, onde 

a placa holográfica é posicionada durante a exposição, pode-se observar regiões escuras 

dispostas em 90° entre si. Essas regiões escuras são consequência da rotação em 90° da 

polarização da luz durante a reflexão espelho cônico, sendo que nas demais regiões a 

polarização é preservada, conforme mostra a Figura 4.10b. 

 

Figura 4.10 - Regiões escuras presente no padrão luminoso. 

 
Fonte: Autor. 
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Com o anteparo posicionado junto a face da placa polarizada, aproximadamente 2 mm 

da posição utilizada durante a etapa de exposição da placa holográfica, é possível observar 

como as regiões escuras são projetadas nas placas holográficas. Tal padrão se assemelha à cruz 

de Malta, conforme a Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 - Regiões escuras formando padrão em forma de cruz de Malta. 

 
Fonte: Autor. 

 

Essas regiões escuras são indesejadas para a confecção do EOD, já que durante a etapa 

de exposição essas áreas não serão sensibilizadas como as demais, o que provocará uma redução 

da eficiência de difração nesses pontos. Como alternativa para suprimir esse efeito foi 

adicionada uma placa de ¼𝜆 no interferômetro, alterando a polarização da luz proveniente do 

laser de linear vertical para circular direita. 

Assim, o interferômetro sofreu alterações passando agora a utilizar uma lente 40x/0.65 

160/0.17 em conjunto com pinhole de 15μm. Devido ao perfil de intensidade gaussiano do 

feixe, foi necessário aumentar o diâmetro do feixe para obtenção de uma distribuição de 

intensidade mais uniforme incidindo sobre o espelho cônico. Contudo, a expansão do feixe 

gaussiano provoca a redução da intensidade. Consequentemente a redução da intensidade leva 

a um aumento do tempo de exposição. 
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Figura 4.12 - Montagem definitiva do interferômetro de espelho cônico. 

Fonte: Autor. 
 

Como uma parte dos feixes incidente sobre a fotorresina é oblíqua, nesse caso a 

densidade de energia luminosa na superfície da fotorresina é menor que a da incidência normal, 

porque a área exposta à luz laser é maior na exposição oblíqua. Dessa forma, para um período 

de estrutura menor, são necessários tempos de exposição mais longos, porque o ângulo de 

incidência para um período menor é maior que o de um período maior. Esse fato não gera 

maiores complicações já que o tempo de exposição é o único parâmetro que pode ser facilmente 

variado. Por isso, também foram utilizados na montagem óptica um obturador mecânico 

Prontor-Press, essencial para um bom controle do tempo de exposição da placa holográfica e 

um suporte de placa de ¼𝜆, como mostrado na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Detalhes do interferômetro a) espelho cônico e lente colimadora e b) pinhole e 

lente, c) obturador e suporte para placa de ¼𝜆. 

 
Fonte: Autor. 

 

O correto posicionamento e alinhamento dos elementos são indispensáveis para 

produção do padrão desejado através do interferômetro. Um fator que pode reduzir a modulação 



70 

 

da franja é a diferença na intensidade dos feixes diretos e refletidos devido à refletividade 

imperfeita do espelho e o sentido de polarização dos feixes. 

Vibrações e instabilidade térmica ambiental podem perturbar o padrão de interferência 

provocando alterações indesejáveis. Instabilidade térmica gera variação da densidade do ar, 

alterando os caminhos dos feixes provocando mudanças nas franjas de interferência. Por isso, 

o interferômetro foi montado em um laboratório com temperatura ajustada em 20°C sobre uma 

mesa óptica com o sistema pneumático ligado, onde os elementos ópticos foram posicionados 

o mais próximo possível para que o caminho óptico do feixe fosse o menor, a fim de minimizar 

a quantidade de massa de ar entre eles. Também foi instalada uma cobertura sobre a montagem, 

conforme Figura 4.14, para minimizar flutuações do padrão de interferência devido o fenômeno 

de convecção do ar no qual o feixe está imerso. O interior da cobertura foi revestido com tinta 

preta fosca para eliminar e/ou reduzir possíveis reflexões causadas pelas paredes da cobertura. 

 

Figura 4.14 - Capela para proteção do interferômetro. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

4.1.1 Placa holográgica 

 

Laboratórios ópticos que pretendem realizar a utilização da técnica de LH para 

confecção de EOD, e que não dispõem de estrutura ou equipamentos para a preparação e 

processamento da fotorresina no substrato, encontram no mercado holográfico uma opção de 

aquisição desse material pronto para uso. Dependendo das necessidades do projeto, o substrato 

com a fotorresina utilizada na LH pode ser o mesmo que utilizado em gravação de hologramas 

e são encontradas em diversos tamanhos e especificações, variando na faixa de sensibilidade ao 

comprimento de onda, na quantidade máxima de linhas e categoria de difração, se por 

transmissão ou reflexão. 
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Para a confecção do EOD foi utilizada a placa holográfica PFG-01 de 63mm x 63mm, produzida 

pela empresa Russa Slavich Join Stock Company. A escolha da PFG-01 se deve ao fato de 

possuir sensibilidade a luz na faixa do comprimento de onda da luz do interferêmetro, 633 nm, 

e possuir uma resolução de até 3000 linhas/mm. Além disso, se comparada a outras emulsões a 

emulsão da PFG-01 é mais resistente a flutuações de umidade e temperatura durante o 

armazenamento e o uso, sendo recomendada para regiões com temperaturas e umidade 

ambientais elevadas [71]. As placas são fornecidas em embalagem especial para proteção da 

umidade e da luz e com proteção entre as faces com a fotorresina, conforme apresenta a Figura 

4.15. 

 

Figura 4.15 - Placas holográficas: a) caixa da PFG-01, b) embalagem especial e c) placas com 

proteção para fotorresina. 

 
Fonte: Autor. 

 

A placa é composta por substrato de vidro de espessura de 2,4mm e emulsão da 

fotorresina de 7 - 8μm de espessura e índice refração de 1,61. A eficiência máxima de difração 

observada é maior que 45% conforme apresenta o gráfico da Figura 4.16a. 

Na Figura 4.16b é possível observar a curva característica da sensibilidade da emulsão 

PFG-01, que mostra uma maior eficiência para gravação em regiões vermelhas do espectro 

(625nm - 740nm) com o pico de sensibilidade em aproximadamente 80μJ/cm2 em cerca de 

640nm, segundo o fabricante. A base da fotorresina é halogeneto de prata, com 2,7g/cm², sendo 

o tamanho médio de grão de 40nm, conforme pode ser observado na Figura 4.16c. 
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Figura 4.16 - Caracteristicas da PFG-01: a) Eficiência de difração, b) Sensibilidade espectral 

e c) Distribuição de tamanho de grãos. 

 
Fonte: [71]. 

 

A placa possui validade de 12 meses, contudo o fabricante informa que sua eficiência 

foi verificada em até 18 meses, pois a emulsão sofre degradação e consequentemente alterações 

das características [72]. Com o processamento químico durante a revelação da estrutura 

difrativa, ocorre a estabilização das características físicas e químicas da fotorresina passando a 

possuir um prazo de validade indeterminado. 

 

 

4.2.1 Análises pré-exposição 

 

Um padrão de franjas de interferência pode ser registrado no material fotossensível, uma 

vez que as regiões de intensidade zero de campo deixariam o filme sem exposição, enquanto as 

regiões de intensidade máxima deixariam o filme exposto ao máximo. Regiões entre esses 

extremos, para as quais a intensidade combinada não seria nem máxima, nem nula, deixariam 

o material fotossensível parcialmente exposto. A intensidade combinada variaria senoidalmente 

com a posição, à medida que o padrão de interferência é varrido ao longo de uma linha radial. 

Como experimentalmente há uma série de fatores que podem contribuir para a não extinção 

completa da luz nas regiões de mínimo, diminuindo assim o contraste entre as franjas. Como 

consequência, todas as partes do filme seriam expostas em algum grau. 

Uma situação indesejável, mas comum, são as pequenas reflexões no interior da placa 

gerada na superfície de separação de meios com índice de refração diferente, como representado 

pela Figura 4.17. 
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Figura 4.17 - Representação das refrações e reflexões previstas na placa holográfica PFG-01. 

 
Fonte: Autor. 

 

Contudo, a situação mais danosa seria a ocorrência da reflexão interna total na placa 

holográfica, onde a luz realiza inúmeras reflexões no interior da placa holográfica, o que 

provocaria padrões de franjas secundários e a sensibilização de regiões indevidas podendo 

comprometer o resultado do perfil difrativo do EOD. Para evitar tal situação, é de fundamental 

importância se certificar que o valor do ângulo crítico θc, não seja atingido no interior da placa 

holográfica. 

Desse modo, foi realizada análise da trajetória da luz no e ângulo crítico utilizando a 

equação de Snell-Descartes: 

 

n1senθ1 = n2senθ2    (4.1) 

 

Primeiro, o ângulo de refração do feixe na fotorresina foi calculado assim como o seu 

respectivo ângulo crítico. Posteriormente, os ângulos refratado e crítico do substrato foram 

calculados. Considerando que o ângulo de incidência dos feixes na é de 60°, o índice de refração 

do ar nar ≈ 1,00 e o índice da fotorresina é nfot = 1,61 (informação do fabricante), o ângulo de 

refração do feixe na fotorresina é de θr1 = 32,4° e ângulo crítico θc1 = 63,4°. 

Para calcular a refração dos feixes no substrato foi admitido que o valor de índice de 

refração é nsub = 1,44, já que o fabricante não forneceu esse dado, limitando-se apenas a 

informar que seria de sílica. Sendo o valor obtido para a refração no substrato de θr2 = 36,8° e 

ângulo crítico θc2 = 44°. 

 

Como os feixes refratados no interior da placa holográfica estão abaixo do valor crítico 

a possibilidade da existência da reflexão interna total pelos feixes do padrão de interferência 
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durante a etapa de exposição da placa holográfica está excluída, contudo pequenas reflexões 

são possíveis. 

 

 

4.2 PROCESSO DE REVELAÇÃO DO EOD HOLOGRÁFICO 

 

Após a exposição no interferômetro, a placa holográfica é processada quimicamente 

onde é revelada a estrutura difrativa baseada no padrão de franjas de interferência utilizada para 

sensibilizar a fotorresina. O processo de geração da estrutura difrativa do EOD é realizado em 

7 etapas, como ilustrado na Figura 4.18: exposição, revelação, primeiro enxágue, clareamento, 

segundo enxágue, aplicação do umectante e secagem. Cada uma das etapas de processamentos 

é realizada seguindo o tempo máximo sugerido no manual de instruções dos reagentes. 

Dependendo do objetivo desejado e dos reagentes empregados os tempos de processamento 

podem variar. 

 

Figura 4.18 - Etapas de confecção do EOD.

 
Fonte: Autor. 

 

⚫ Exposição: Através do interferômetro a placa holográfica recebe uma iluminação com um 

determinado padrão. Quando fótons incidem na fotorresina da placa hologáfica, eles alteram 

quimicamente os cristais fotossensíveis de haleto de prata da emulsão da resina. Esses cristais 

constituem uma estrutura latente, que é invisível. As alterações produzidas pelos fótons tornam 

os cristais sensíveis à ação química, converte a estrutura latente em visível. 

 

⚫ Revelação: Os cristais de halogeneto de prata na emulsão da fotorresina são reduzidos a prata 

metálica. Para isso, após a exposição ao padrão luminoso, a placa é submersa na solução 

reveladora, também chamada de apenas revelador, para que todas as partes da placa entrem em 

contato com a solução uniformemente. A solução reveladora irá solubilizar as regiões que 

sofreram a incidência das franjas claras do padrão de interferência durante o processo de 

exposição, formando a estrutura difrativa do EOD. A placa deve permanecer por 
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aproximadamente 120 segundos, imersa na solução reveladora. Por se tratar de uma solução 

corrosiva se faz obrigatória a utilização de equipamento de proteção individual – EPI para 

eliminar a possibilidade do contato da solução com a pele. 

 

⚫ 1° enxágue: Esse procedimento promove a remoção dos resíduos deixados durante a formação 

do perfil difrativo realizado na etapa anterior, e interrompe o processo corrosivo da solução 

reveladora. Caso a ação da solução reveladora não seja totalmente removida, o EOD pode ter 

um tempo de vida útil reduzido. A placa é imersa e agitada na água destilada por um período 

mínimo de 20 segundos. Para garantir a total remoção da solução reveladora, a placa deve ser 

submetida ao enxágue por até 180 segundos. 

 

⚫ Clareamento: Durante a revelação da estrutura difrativa, através da solução reveladora, a 

fotorresina exposta à luz escurece ficando quase preta, por isso se faz necessário a utilização da 

solução alvejante para clareá-la. Os reagentes alvejantes oxidam a prata tornando-a em brometo 

de prata. Essa reação reverte a placa holográfica novamente para transparente, agora com uma 

aparência ligeiramente leitosa. Para isso, a placa é agitada na solução alvejante até que esteja 

completamente clara, esse processo pode levar até 120 segundos 

 

⚫ 2° enxágue: Esse novo enxágue promove a remoção de todo vestígios da solução alvejante 

ainda contida na placa. Novamente a placa é imersa e agitada na água destilada por um tempo 

de 180 segundos. 

 

⚫ Umectação: Essa etapa é opcional, mas bastante importante para a obtenção de uma estrutura 

difrativa de melhor qualidade óptica e duradoura. Consiste em imergir durante 60 segundos a 

placa na solução umectante. Essa solução reduz as estrias na placa, diminuindo a tensão 

superficial da água e secando o holograma mais rápido e uniformemente. 

 

⚫ Secagem: Essa etapa finaliza o processo de desenvolvimento da estrutura difrativa removendo 

a água presente nela, deixando-a pronta para uso. Há duas opções de realizar a secagem: A 

primeira posiciona a placa na vertical e sopra ar quente sobre ela. A segunda opção consiste 

simplesmente em apoiar a placa contra uma superfície vertical com a borda inferior apoiada em 

uma toalha de papel até que a água evapore. Os melhores resultados são obtidos com a segunda 
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situação, quando a placa seca naturalmente em ar limpo e livre de poeira. A secagem completa 

pode levar de minutos a horas, dependendo das condições ambientais. 

 

Com exceção das etapas de aplicação do umectante e secagem, as demais etapas são 

obrigatoriamente realizadas em uma sala escura com luz de segurança na cor verde. 

Obviamente, que para acender as luzes, é necessário certificar-se de que qualquer filme não 

utilizado, não processado e não exposto esteja armazenado com segurança. 

 

 

4.2.1 Reagentes 

 

Existem várias opções de reagentes capazes de realizar o processamento químico de 

uma fotorresina, esses são chamados de reveladores, capazes de realizar a revelação adequada 

da estrutura difrativa. Dentre as opções de reveladores disponíveis no mercado podemos citar: 

SM-6, CW-C2 e JD2. Para a revelação da estrutura difrativa desse trabalho foi utilizado o kit 

revelador holográfico JD-2 fornecido pela Photoformulary, conforme Figura 4.19. 

 

Figura 4.19 - Kit JD-2 da Photoformulary. 

 
Fonte: Autor. 

 

O kit JD-2 é composto por reagentes químicos, como a Figura 4.20 apresenta, que 

necessitam serem devidamente dissolvidos em água deionizada ou destilada para dar origem as 

soluções. 
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Figura 4.20 - Composto químico da soluções: a) reveladora parte A, b) reveladora parte B, c) 

alvejante e d) umectante. 

 
Fonte: Autor. 

 

Os reagentes fornecidos são o suficiente para preparar aproximadamente 1000ml de 

cada uma das três soluções. Embora normalmente não seja obrigatório, recomenda-se aquecer 

levemente para dissolver melhor o soluto da mistura, garantido a homogeneidade da solução. 

Nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 é possível observar a composição química das soluções denominadas 

de: solução reveladora (produto da reação entre a solução A e B), alvejante (identificada nos 

recipientes apenas como solução C) e umectante. A solução umectante é fornecida com os 

reagentes de sua composição já misturados, bastando apenas diluir em água destilada para sua 

utilização, sua composição pode ser observada na tabela 4.4. 

 

Tabela 4.1 - Composição da solução A. 
Reagente Quant. 

Catecol 20g 

Ácido Ascórbico (pó) 10g 

Sulfito de sódio 10g 

Uréia 75g 

Água destilada 1000ml 

Fonte: Autor. 
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Tabela 4.2 - Composição da solução B. 
Reagente Quant. 

Carbonato de sódio anidro 60g 

Água destilada 1000ml 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 4.3 - Composição da solução alvejante. 
Reagente Quant. 

Dicromato de Potássio 5g 

Bissulfato de sódio 80g 

Água destilada 1000ml 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 4.4 - Composição da solução umectante. 
Reagente Quant. 

Álcoois etoxilados C12-15 2.83 % 

Oxirano, metil-, polímero com oxirano, éter mono-hexílico 1.83% 

Oxirano, metil-, polímero com oxirano, éter monooctil 1,67% 

Oxirano, metil-, polímero com oxirano, éter monodecílico 2.00% 

Água destilada ou deionizada 90% 

Fonte: Autor. 
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5 EXPERIMENTOS 

 

Com o interferômetro devidamente montado e alinhado, o laser do interferômetro é 

ligado. Em seguida a energia luminosa é medida, na posição onde a placa holográfica é 

posicionada durante a exposição, utilizando o medidor de potência óptica TQ8210. Esta 

medição é previamente executada para poder determinar o tempo de exposição, conforme 

Figura 5.1. Depois o interferômetro é coberto com a capela, apresentada anteriomente na 

Figura.4.14, e o laser é deixado estabilizar termicamente por no mínimo uma hora antes da 

exposição da placa holográfica. Enquanto o laser atinge sua estabilidade térmica, a bancada 

com as soluções para o processo de revelação era organizada. 

 

Figura 5.1 - a) Dispositivo TQ8210 e b) medição da potência luminosa. 

 
Fonte: Autor. 

 

Primeiramente a solução reveladora é preparada. Esta é composta pela mistura da 

solução A com adição da solução B em igual proporção. Individualmente essas soluções, A e 

B, podem ser armazenadas por meses, contudo após a combinação entre as partes A e B se 

degradam com facilidade, perdendo a eficiência. Por isso, a solução reveladora não pode ser 

previamente preparada como a solução alvejante. As soluções A, B e alvejante foram 

preparadas 48 horas antes do primeiro ensaio, pois como se optou por utilizar água destilada 

aquecida para fazer a solução, de modo a garantir a homogeneidade. Esse período é mais que 

suficiente para que os reagentes atingissem o equilíbrio térmico com o ambiente. Assim como 

para as soluções, as águas para enxágue e as placas foram utilizadas a uma temperatura de 20°C, 

conforme recomendação do fornecedor. 

Desde a remoção da embalagem até a finalização da revelação, as placas não podem ser 

expostas à luz, diretamente e indiretamente, já que podem provocar uma reação química e 
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inutilizá-las. Dessa forma, para realizar o manuseio e processamento da placa foi utilizado uma 

fonte de luz de segurança com um filtro de luz verde-escuro (zona de transmissão de 470nm - 

550nm) conforme Figura 5.2, já que a fotorresina utilizada é menos sensível nessa região 

espectral. 

 

Figura 5.2 - Lâmpada de segurança utilizada. 

 
Fonte: Autor. 

 

Após o devido posicionamento da placa na face traseira do espelho cônico, o obturador 

é aberto permitindo que a luz atinja o espelho cônico e, consequentemente, seja refletido sobre 

a placa holográfica e interfira com os feixes de referência (que incidem na placa sem sofre 

desvio na trajetória), como representado na Figura 5.3. Dessa forma, há a geração do padrão de 

interferência que é registrado na placa holográfica. 

 

Figura 5.3 - Ilustração da trajetória da luz no espelho cônico e placa holográfica. 

 
Fonte: Autor. 

 

Dependendo do tempo de exposição necessário o obturador pode ser fechado 

automaticamente, com o pré-ajuste do tempo, ou fechado manualmente. Os tempos de 

exposição dependem da intensidade luminosa que incide sobre o espelho. 
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Logo após o processo de exposição, a placa é levada para ser imersa na solução 

reveladora onde os cristais de brometo de prata, da região sensibilizada, são reduzidos a prata 

metálica tornado essa região preta. Na Figura 5.4 é possível observar o efeito do escurecimento 

da fotorresina da região sensibilizada, ainda na sala escura com a luz de segurança verde ao 

fundo. 

 

Figura 5.4 - Placa holográfica com região sensibilizada. 

 
Fonte: Autor. 

 

A solução reveladora remove partículas de prata da fotorresina sensibilizada para 

formar a estrutura difrativa. O resíduo de prata presente na solução reveladora oxida e a solução 

passa de translúcida para a cor preta em pouco mais de 48h, como pode ser observado na 

Figura 5.5. Assim, com uma determinada quantidade de solução reveladora é possível revelar 

várias placas, desde que as exposições sejam realizadas no intervalo de algumas horas. 

 

Figura 5.5 - Solução reveladora: a) antes de ser utilizada e b) com resíduo de prata oxidada. 

 
Fonte: Autor. 

 

Entretanto, as soluções alvejante e umectante, apresentadas na Figura 5.6, são quimicamente 

mais estáveis do que a reveladora tornando possível o seu armazenamento e ficando sempre 
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prontas para uso. Além disso, é possível utilizá-las por muito mais ciclos de que a solução 

reveladora. 

 

Figura 5.6 - Soluções: a) alvejante e b) umectante. 

 
Fonte: Autor. 

 

Após o processo de revelação, a secagem das placas é realizada de maneira natural, 

conforme Figura 5.7. Segundo o fabricante da placa, esse modo de secagem garante melhores 

resultados. Nas condições ambientais na qual foram realizados os ensaios, com umidade relativa 

do ar média de 65% e temperatura de 20°C, o tempo de secagem é de cerca de 3 horas. 

 

Figura 5.7 - Placa holográfica secando naturalmente. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

5.1 JANELA DE OBSERVAÇÃO DO EOD 

 

A janela de observação trata-se de uma região central translúcida, sem estruturas 

difrativas, ou um furo na região central necessário para a câmera captar a imagem para o sistema 

de medição. Sendo o substrato da placa holográfica de vidro, se requer muito cuidado e 
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habilidade para a realização do furo na parte central do EOD sem que haja danos ou mesmo a 

quebra deste, devido a sua fragilidade. Assim, duas alternativas foram avaliadas para produzir 

um holograma que não apresente difração na região central (com diâmetro de 10 mm) sem que 

haja a remoção da região central do EOD. Isso foi realizado de duas formas: 

 

⚫ Bloqueio da região central durante a exposição; 

⚫ Superexposição da região central para saturar a fotorresina. 

 

 

5.1.1 Bloqueio da região central 

 

O bloqueio da luz na região central durante a etapa de exposição consiste em impedir 

a incidência da luz colimada do laser e da refletida pelo espelho num círculo central, como 

ilustrado na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 - Formação da janela de observação através do bloqueio. 

 
Fonte: Autor. 

 

O bloqueio foi realizado através de um disco de aço carbono com diâmetro de 

11,00mm de 0,5mm espessura. Este disco foi posicionado por meio de um gabarito, conforme 

a Figura 5.9. Observa-se que é uma chapa de alumínio quadrada 63mm x 63mm com um furo 

de 10,20mm de diâmetro. Para manter a posição do disco após a remoção do gabarito é utilizado 

um disco magnético com 10,00mm de diâmetro e 0,5mm de espessura, conforme Figura 5.10. 
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Figura 5.9 - a) Gabarito e disco para o bloqueio b) disco posicionado no gabarito. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 5.10 - EOD com a) disco bloqueador e b) vista lateral do arranjo. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

5.1.2 Superexposição da região central 

 

Esse processo consiste em expor uma segunda vez o holograma, antes do 

processamento químico, somente na região central com raio de 10mm com uma exposição 

muito longa, produzindo uma região transparente, sem estrutura de difração decorrente da 

superexposição. A superexposição ou saturação da fotorresina na região central foi realizada 

após a exposição da placa holográfica ao padrão de interferência produzida pelo espelho cônico. 

Após a exposição, com a placa ainda posicionada no interferômetro, seria realizado um ajuste 

do diafragma, contido no sistema da lente colimadora, deixando que apenas a região central 

concêntrica, com aproximadamente 10mm seja novamente iluminada, agora deixado por um 

tempo 10 vezes maior do que o tempo de exposição. O esquema do layout pode ser observado 

na Figura 5.11. 
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Figura 5.11 - Formação da janela de observação através da superexposição.

 
Fonte: Autor. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram confeccionados um total de 26 EODs, como mostra a imagem 6.1, sendo que 

os 9 primeiros foram produzidos durante os ajustes no interferômetro para controle da 

distribuição de energia sobre a placa holográfica e o tempo de exposição, resultando em 17 

efetivamente. 

 

Figura 6.1 - Imagem dos 26 EODs confeccionados. 

 
Fonte: Autor. 

 

Todos esses EODs difratam a luz laser com 𝜆 = 658nm em um ângulo de 60°, 

conforme desejado. Diferentemente do EOD utilizado atualmente na ROD, em que a luz 

difratada pelas ordens 1 e -1 produzem dois anéis concêntricos, os EODs confeccionado 

difratam as ordens 1 e -1 para dar origem a apenas um anel luminoso, conforme Figura 6.2. 
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Figura 6.2 - EOD produzido: a) região difrativa b) a difração resultante. 

 
Fonte: Autor. 

 

Dentre os 17 EODs, 9 foram confeccionados analisando o processo da geração da 

janela de observação simultaneamente com análise da redução das regiões escuras difratadas. 

Os EODs, no quais foram utilizados o procedimento de bloqueio na região central durante a 

exposição, tiveram a formação do perfil difrativo na região central suprimida, porém a 

fotorresina não sensibilizada formou uma superfície difusa, conforme pode ser verificado na 

Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 - Janela de observação obtida pelo bloqueio: a) vista frontal e b) vista oblíqua. 

 
Fonte: Autor. 

 

Esses EODs apresentaram menores índices de eficiência difrativa em comparação com os 

demais confeccionados com os mesmos parâmetros de polarização e tempo de exposição. É 

provável que as reflexões causadas pela pela incidência da luz sobre o disco utilizado para o 

bloqueio da região central tenham afetado as franjas de interferência, comprometendo a 

estrutura difrativa. 
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As janelas de observação produzidas através da superexposição resultou em uma 

superfície ligeiramente melhor, em comparação com procedimento de bloqueio. Foram 

realizadas exposições de períodos de até 30x o tempo empregado para formar o perfil difrativo 

do EOD, mas ainda assim a fotorresina não foi completamente saturada, o que resultou em uma 

janela com difração. Além disso, o processo também uma região central com a borda irregular, 

como mostra a Figura 6.4. 

 

Figura 6.4 - Janela de observação obtida pela superexposição: a) vista frontal e b) vista 

oblíqua. 

 
Fonte: Autor. 

 

Essa não uniformidade pode ser creditada ao fato do diafragma utilizado para produzir 

o orifício que limitou a exposição extra apenas na região central. O orifício gerado pelo 

diafragma produz uma forma poligonal de 18 lados, octodecágono, conforme apresenta a Figura 

6.5, ao invés do orifício redondo. Elevando o tempo de exposição e utilizando um orifício com 

forma circular, resultados melhores ainda podem ser alcançados. 

 

Figura 6.5 - Diafrágma: a) durante a superexposição da região central e b) detalhes do 

orifício. 

 
Fonte: Autor. 
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Durante os ensaios, 4 EODs apresentaram uma coloração mais escura, sendo que o 

processamento das placas holográficas fora exatamente igual as anteriores. Então foi constatado 

que o resíduo de prata contida na solução reveladora havia oxidado. Como havia sido utilizada 

para revelação de apenas duas placas, a oxidação não foi suficiente para escurecer a solução, 

mas o necessário para modificar a coloração do EOD, como na Figura 6.6a. Após substituir as 

soluções utilizadas no processamento das placas holográficas por novas, EODs confeccionados 

posteriormente passaram a serem novamente claros, conforme mostra a imagem 6.6b. 

 

Figura 6.6 - EODs confeccionados a) com a solução reveladora oxidada e b) com a solução 

reveladora nova. 

 
Fonte: Autor. 

 

Mesmo com uma coloração diferente dos demais, não foram percebidos prejuízos no 

perfil difrativo desses EODs, mas na transmissão. 

Na tabela 6.1 são apresentadas as análises de 17 EODs, já referidos na Figura 6.7, onde 

estão descritos os resultados e recursos utilizados em combinação para reduzir as regiões 

escuras, gerar janela de observação e maximizar a eficiência de difração. 
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Tabela 6.1 - Características de confecção de cada um dos EODs. 
 

Tempo 

de exp. 
Polarização 

Região 

central 

Reagentes 

oxidados 

Placa ou 

reagentes 

degradados 

Transmissão 

(ordem 0) 

Difração da 

ordem 1 

*Difração da 

ordem 1 

1 3s     84,74% 1,06% 1,25% 

2 3s     84,74% 0,79% 0,93% 

3 5s   X  79,25% 0,77% 0,97% 

4 5s   X  76,02% 1,51% 1,99% 

5 5s   X  80,39% 0,88% 1,09% 

6 5s   X  75,86% 0,43% 0,57% 

7 7s     83,15% 0,51% 0,62% 

8 7s     83,45% 0,36% 0,44% 

9 7s     86,52% 0,21% 0,25% 

10 5s    X 91,77% 0,19% 0,21% 

11 5s    X 85,97% 0,12% 0,14% 

12 5s    X 87,90% 0,15% 0,17% 

13 5s    X 88,09% 0,02% 0,02% 

14 5s    X 82,12% 0,14% 0,17% 

15 5s    X 85,94% 0,14% 0,16% 

16 5s    X 86,79% 0,77% 0,88% 

17 5s    X 88,50% 0,30% 0,34% 

*    - Percentual da luz difratada tomando como referência a máxima luz transmitida pela ordem 0. 

      - EOD confeccionado com polarização linear. 

      - EOD confeccionado com polarização circular. 

      - EOD com região central protegida durante a exposição. 

      - EOD com região central superexposta durante a confecção. 

 

Os EODs confeccionados com polarização linear apresentam 4 regiões mais escuras, 

onde a polarização foi alterada, como pode ser observado na Figura 6.7a. Os EODs 

confeccionados com polarização circular produzem uma distribuição mais uniforme, porém 

com eficiência mais baixa, como apresentado na Figura 6.7b. Por isso, foram realizadas 

medidas da luz difratada em 8 pontos dos EODs para quantificar essas diferenças, como 

ilustrado na Figura 6.8. 
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Figura 6.7 - a) EOD com polarização linear, com setas indicando regiões escuras e b) EOD 

com polazização circular. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 6.8 - Pontos de medição da fração de luz difratada pelos EODs. 

 
Fonte: Autor. 

 

Os EODs analisados foram confeccionados com polarização linear da luz sem a 

superexposição da região central, com polarização linear com a superexposição da região 

central e com polarização circular com a superexposição da região central, estes EODs 

correspondem respectivamente ao 1°, 4° e 5° da tabela 6.1. O 1° EOD foi confeccionado sendo 

exposto por um tempo menor, no entanto, como a luz com polarização linear fornece mais 

energia luminosa para a fotorresina em comparação com o mesmo tempo de exposição com 

polarização circular, os tempos de exposição entre o 1°, 4° e 5° EOD se assemelham. 
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Figura 6.9 - EODs analisados: a) 1° EOD b) difração do 1° EOD, c) 4° EOD, d) difração do 

4° EOD, e) 5° EOD e f) difração do 5° EOD. 

 
Fonte: Autor. 
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Adiante são apresentadas três tabelas contendo os valores medidos da potência 

luminosa difratada dos EODs analizados. 

 

Tabela 6.2 - Distribuição luminosa gerada pelo 1º EOD. 
Região Polarização preservada Polarização alterada 

1ª 3,613μW 0,753μW 

2ª 6,218μw 6,218μW 

3ª 5,889μW 0,770μW 

4ª 6,020μW 0,682μW 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 6.3 - Distribuição luminosa gerada pelo 4º EOD. 
Região Polarização preservada Polarização alterada 

1ª 3,421μW 0,794μW 

2ª 5,373μW 0,705μW 

3ª 6,470μW 0,824μW 

4ª 6,077μW 0,491μW 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 6.4 - Distribuição luminosa gerada pelo 5º EOD. 
Região Polarização preservada Polarização alterada 

1ª 0,831μW 0,853μW 

2ª 0,820μW 0,838μW 

3ª 0,847μW 0,849μW 

4ª 0,795μW 0,802μW 

Fonte: Autor. 

 

Através dos dados obtidos foi possível verificar que a utilização da luz laser com 

polarização circular permite obter um EOD que produz eficiência de difração mais uniforme, 

sem as regiões escuras, contudo há uma significativa redução na eficiência da difração em 

comparação ao EOD confeccionado com a polarização linear. 

Além do mais, também é possível averiguar presença de franjas circulares no padrão 

difratado pelos EODs confeccionados, como pode ser visto na Figura 6.10. Seguramente, essas 

franjas foram originadas durante a etapa de exposição através das reflexões entre as faces do 

substrato da placa holográfica causada por um ínfimo desalinhamento entre a placa holográfica 

e o padrão luminoso durante o posicionamento da placa no interferômetro. Na Figura 6.10b 
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pode ser observada a reprodução das franjas utilizando uma placa de mesma composição do 

substrato da placa holográfica posicionada em frente ao padrão luminoso gerado pelo 

interferômetro de espelho cônico com um minúsculo desalinhamento, como pode ser 

observado. 

 

Figura 6.10 - Luz difratada com regiões escuras e franjas circulares. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 6.11 - Padrão luminoso a) gerado pelo interferômetro e b) o mesmo padrão com as 

franjas inseridas intencionalmente. 

 
Fonte: Autor. 

 

A utilização de tempos de exposição mais longos deixa a placa holográfica mais 

vulnerável ao registro de perturbações que podem afetar a qualidade do EOD. A Figura 6.11b, 

apresenta a difração gerada por um EOD com um padrão de franjas registrado durante a etapa 

de exposição.  
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7 CONCLUSÕES 

 

A fabricação de dispositivos ópticos difrativos requer uma série de processos com 

instrumentos e equipamentos bastante específicos. Dependendo da técnica utilizada e das 

exigências construtivas do elemento óptico, produzir apenas algumas poucas unidades pode ser 

difícil e caro. Nesse cenário, a técnica de LH surge como alternativa na fabricação EODs. Além 

do custo mais baixo, a LH possibilita fazer estruturas difrativas através da gravação de padrões 

interferométricos. Sendo assim, com a finalidade de investigar melhorias na sensibilidade do 

sistema de medição Roseta Óptica Difrativa, foi desenvolvida uma maneira de confeccionar 

EODs com difração circular através da LH. 

Uma revisão bibliográfica foi realizada sobre as características da ROD e pesquisas 

foram realizadas na busca de materiais (placas hologáficas e reagentes) disponíveis no mercardo 

que pudessem atender à necessidade do trabalho. 

A utilização da LH para a confecção dos EODs com difração circular só foi possível 

graças à montagem do interferômetro de espelho cônico projetado e fabricado especificamente 

para o desenvolvimento desse trabalho. Embora o interferômetro desenvolvido possua uma 

construção baseada no interferômetro de Lloyd, não foram encontradas, nas literaturas 

consultadas, qualquer menção a um interferômetro de espelho cônico com a finalidade de 

produzir um padrão circular de difração para gravação em fotorresina. 

Durante os ensaios iniciais a atenção estava voltada na obtenção do tempo ótimo da exposição 

da fotoresina para obter a maior eficiência difrativa. Mesmo com a expansão e colimação do 

feixe a característica gaussiana da luz emitida pelo laser podia ser verificada, mesmo que 

pequena. Isso tornava a distribuição da dose de energia necessária para gerar a estrutura 

difrativa um pouco irregular. No decorrer dessas análies foi verificado que padrão de 

interferência obtido possuía quatro regiões escuras. Essas regiões possuem uma defasagem na 

polarização de 45º em relação à polarização da luz emitida pelo laser causando uma atenuação 

no contraste das franjas de interferência, conforme os princípios da lei de Malus. Essa 

descoberta fez com que os esforços fossem voltados para a busca de uma solução desse 

fenômeno. A alteração no estado de polarização da luz no interferômetro pode estar relacionada 

a reflexão da luz refletida pela superfície metálica do espelho cônico provocando a rotação da 

polarização linear em alguns ângulos. 

Dessa forma, a mudança da polarização de linear vertical para polarização circular da 

luz que incidia sobre o espelho cônico promoveu uma melhora significativa na homogeneidade 
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da luz difratada. Como consequemcia da mudança da polarição houve redução na eficiência 

difrativa dos EODs obtidos. Diante disso, foram executados ajustes no interferômetro e 

sucessivas análises com a finalidade de elevar a eficiência difrativa com o uso da polarização 

circular. Enquanto os EODs produzidos com a polarização linear apresentam eficiência 

difrativa significativamente melhor, os gerados com polarização circular exibiam uma maior 

uniformindade da difração. 

Os métodos usados na obtenção da janela de observação, além de não se mostraram 

muito eficiêntes, ainda podem ter contribuido para redução da eficiência difrativa, 

especialmente nos elementos onde a luz foi bloqueda. Nesses casos, a luz incide na placa 

holográfica em 60°, e mesmo não sendo um ângulo crítico para a fotorresina e substrato, pode 

refletir ao atingir a superfície do disco e do imã em contato com a placa e acarretar em múltiplas 

reflexões internas. 

Também foram observadas franjas circulares nos EODs. Essas franjas foram causadas 

por um ínfimo desalinhamento entre a luz refletida pelo espelho cônico e as superfícies da placa 

holográfica. Algumas tentativas de ajustes foram realizadas para eliminar tais franjas, mas 

apenas foi possível atenuá-las. 

Um dos fatores que mais afetam a produção de estruturas difrativas por meio da LH é o 

ângulo de incidência da luz sobre a fotorresina, pois podem provocar reflexões na superfície 

posterior da fotorresina e eliminar as franjas de interferência necessárias para gerar a estrutura 

difrativa. No entanto, mesmo empregando um ângulo de incidência de 60° foi possível obter 

estruturas difrativas com a capacidade de produzir uma difração circular em um ângulo de 60°, 

mesmo com uma eficiência baixa, satisfatória para aplicação da ROD. Além disso, os EODs 

confeccionados, direcionam a luz das ordens de difração 1 e -1 para gerar apenas um anel 

luminoso, o que proporciona uma vantagem em relação ao EOD utilizado atualmente na ROD, 

em que a luz difratada produz dois anéis concêntricos, onde apenas o anel interno é utilizado 

no processo de medição. Além disso, o custo para confecção dos 26 EODs confeccionado nesse 

trabalho foi de aproximadamente 1/5 do valor investido na confecção do EOD fabricado na 

Alemanha. 

Os EODs obtidos ainda necessitam serem testados e validados, por meio da integração 

no sistema para medição de tensões residuais, para avaliar a viabilidade de sua utilização. Além 

disso, se faz necessário examinar qual o ganho de sensibilidade do sistema de medição ao 

utilizar um EOD difratando a 60º com o sistema calibrado em bancada de laboratório já 

existente no LABMETRO. Porém, as dificuldades em função da pandemia do Covid-19 
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impediram a realização da etapa de validação e a realização da análise da estrutura difrativa 

confeccionada através de técnicas microscopia. 

 

O processo de confecção de EOD requer aperfeiçoamento visando elevar a eficiência difrativa, 

homogeneidade na exposição da fotorresina, além do desenvolvimento de uma forma eficaz de 

reduzir as reflexões no substrato durante a etapa de exposição. Algumas medidas podem ser 

tomadas para melhorar o EOD produzido: 

 

⚫ Realizar o controle da temperatura do revelador e alvejante durante a utilização podem 

proporcionar a obtenção de uma estrutura mais eficiênte para placa holográfica PFG-01. 

⚫ Como alternativa para melhoria da janela de observação, a incidência da luz nas bordas 

externas do espelho cônico precisa ser evitada para não formar qualquer estrutura difrativa no 

centro do elemento durante a etapa de exposição. Em seguida, a fotorresina da região da janela 

deve ser saturada com uma superexposição utilizando uma placa que possua um orifício circular 

com uma tolerância geométrica rigorosa em substituição ao diafragma. 

⚫ Para eliminar a presença das franjas circulares, um novo suporte para a placa holográfica pode 

ser montado para garantir o alinhamento e paralelismo entre as faces da placa com a face traseira 

do espelho cônico durante a etapa de exposição. 

 

Não há informações disponíveis pelo fabricante que assegure que a placa holográfica 

PFG-01 possui filtro antirreflexo. O uso de uma placa com filtro antirreflexo poderia 

proporcionar resultados ainda melhores, já que as reflexões na fotorresina seriam atenuadas 

durante a etapa de exposição. Desse modo, a substituição da PFG-01 por outra com anti-reflexo 

poderia ser considerada caso os resultados não apresentem melhorias significativas. 

 

Para lidar com o efeito da polarização no espelho cônico são propostas três sugestões para 

trabalhos futuros: 

 

Sugestão 1: Iniciar um estudo aprofundado sobre os efeitos da polarização com a reflexão dos 

espelho cônico para promover melhorias no interferômetro de espelho cônico. Esses trabalhos 

poderiam ser realizados em parceria com Instituto de Física da Universidade Federal de 

Alagoas. 
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Sugestão 2: Utilizar uma máscara, semelhante ao utilizado na litografia, para bloquear 

parcialmente a luz nas regiões onde a polarização da luz não é preservada. Assim, a exposição 

deveria ser realizada em duas etapas: a primeira com a direção de polarização vertical, com a 

máscara posicionada como apresentado na Figura A1a do apêndice. A segunda, com a direção 

de polarização a 45° e a máscara de bloqueio também rotacionada a 45°, como mostra a Figura 

A1b do apêndice. Utilizando duas placas de 
1

4
𝜆 é possível girar o plano de polarização em 

qualquer ângulo, assim a primeira placa, orientada a 45°, tornaria a polarização circular. A 

segunda, volta a tornar a polarização linear no ângulo previamente selecionado. 

 

Sugestão 3: Utilizar um setor circular para permitir a passagem da luz, como mostra a Figura 

A2 do apêndice, priorizando a região onde a preservação da polarização é melhor. A máscara 

seria aderida à segunda placa de quarto de onda. Assim, ao girar continuamente o conjunto, 

placa de quarto de onda + máscara, o holograma estaria parcialmente sendo exposto e com a 

polarização preservada. É uma solução que depende de uma máscara, de uma placa de quarto 

de onda com diâmetro maior que o espelho cônico (52,5mm) e de um sistema motorizado para 

o acionamento. 
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APÊNDICE 

 

Figura A1 - Ilustração da máscara para exposição em duas etapas: a) primeira etapa e b) 

segunda etapa. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura A2 - Ilustração da máscara tipo setor circular. 

 
Fonte: Autor. 
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