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RESUMO

Este trabalho consis te l1urT. e~3tudo da polari za<;ãc: em mo 

nocristais de meta-Ni troanilina na cÜrel;ao do eixo crista :Uno b.

As técnicas experimentais empn~gadas foram esser ::~i.almen

te as de medida da corrente durante a despolarização isot,~rmica e

durante a despolarização termoestimulada. Os resultados foram in

terpretados em termos de uma distribuÜ;ão de processos dE' relaxa

ção de Debye. O modêlo é analisado detalhadamente nocapftulo teó

rico.

O comportamento isotérmico pode ser descrito por uma di~

tribuição em frequências naturais associadas a tempos de relaxa 

ção tipo Arrhênius. As medidas de despolarização termoestimula

da não permitiram definir claramente o comportamento não isotérmi

co e consequentemente assegurar a validade do modêlo. Entretan

to as dificuldades encontradas aqui não são incomunsem trabalhos a

tuais na área, de maneira que os re:3ul t~ados mereceram ser reporta

dos e analisados.

O trabalho contém ainda alquns resultados de medLdas de

polarização termoestimulada, da corrente de condução em função da

temperatura e de absorção ótica.
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MSTMCT

This work consists in a st~:dy of the polarizatic:1 in mo

nocrystals of meta-Nitroaniline in the b-axis direction.

The experimental technics cmpJoyed were essentially

tbose of current measurements durin(] j.sothermal depolari z,ltionand

during thermally stimulated depolarization. The results were in

terpreted as a superposi tion of Deb~le relaxation processes. The

model was analysed in detail in the theorical parto

The isothermal behavior can be described by a distribu 

tion of natural frequencies, associated with Arrhênius relaxation

times. The thermally stimulated measurements however did not al

low to define clearly the non isothermal behavior and consequen 

tly to assure the vality of the modelo However the difficulties

found here not are uncorrunonin works of this area, so that the re

sults did deserve to be reported and analysed.

The work also contains results on thermoestimulated po

larization, of conduction current as a function of the temperatu

re and of optical absorption.
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Meta-Nitroanil±na é uma sLlbst:ânciamolecular qU(~ crista

liza em rede ortorrômbica eu, possuindo um plano de clivagem defi

nido pelos eixos cristalograficos a e c, e apresenta mom(~nto de

dipolo permanete na direção do eixo c.

Visando o levantamento e Lnterpretação do comportamen

to da polarização nesses cristais, ao longo do eixo b, foram rea-

lizadas uma série de medidas de corrente durante a despolarização

isotérmica (IDC) e durante a despolarização termoestimulada (TSD).

Os resultados foram analizados a luz de processos de relaxação do

tipo Debye, distribuídos em um intervalo contínuo de tempos de re

laxação. O trabalho contém uma análise teórica detalhada sobre o

modêlo, com a inclusão de alguns tópicos que, embora não foram u~

tilizados na interpretação de nossos resultados, envolvem aproxi-

maçoes que poà;m ser úteis para a interpretação de trabalhos futu

ros.

O comportamento isotérmico é compatível com o de um pro-

cesso distribuído em frequências naturais de tempos de relaxa

ção tipo Arrhênius. Não foi possível determinar com precisao 6
comportamento não isotérmico à partir das medidas de TSD. Quando

submetidas à variação de temperatura, as amostras apresentam uma

corrente de fundo, possivelmente de origem piroelétrica, geralmen

te da mesma ordem de grandeza daquela devido à despolarização e

com um comportamento inconstante mesmo numa única amostra. Obser-

vou-se também que o aquecimento das amostras modifica as suas ca-

racteristicas elétricas.

Esses fatores nã.o permitiram assegurar a extensão do mo

dêlo ao caso não isotérmico, mas apesar di'sso foi fei ta uma anal!.

se das medidas no sentido de se avaliar as possibilidades de vali

dade do modêlo.
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;Foram xeqJ,;Lz~da,s aiAd~ alJuDlçl.s medid~~ de pÇllariz~ç~Q

termoestimu:lada. na. tentativa de SE; extra.i r alguma informaça.o adir, -
cional para o comportamento não isotÉrmico. Reportamos t:lmbémai

guns resultados de observações da corrente de condução e:n fun -

ção da temperatura e de absorção ó-.:ica.

No capítulo I apresentamm3 um resumo teórico vo Lta

do para a interpretação dos resultados experimentais; no capít~

10 11 descrevemos o sistema de medidas e o procedimento experi-

mental adotado; no capítulo 111 reportamos os resultados exper~

mentais e os analisamos segundo o modêlo teórico proposto; fi -

nalmente, no capítulo IV fazemos um comentário dos resul-tados ob

tidos.
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CAP1TULO ]

FUNDM1EN'I'OS 'l'ECIFzICOS

Neste capítulo discorreremos sobre o modêlo empregado na

interpretação dos resultados. Inicialmente apresentaremo:3 a ver -

são de Debye para um processo de rI:' laxação singular e pOf3terior -

mente estenderemos o modêlo para o caso de um processo distribuí-

do em frequências naturais.

1.1- Mecanismos da Polarização

Polarização em um dielétrico é um fenômeno que ocorre de

viJo a deslocamentos microscópicos ou macroscópicos de cargas em

seu interior. Quando um campo elétrico é aplicado a um dielétri 

co, vários mecanismos (2) podem originar uma polarização. Exis

tem os que geram uma p:>larizaçãoque quase instantaneamente atinge o

equilíbrio em função do campo aplicadoi são eles a deformação da

nuvem eletrônica dos átomos do material, com um tempo de equilí 

brio da ordem de 10-15seg, definindo a constante dielétrica óti -

ca, e os deslocamentos dos átomos nas moléculas que compõem o ma

terial, com teropos de equilibrio entre 10-12 e 10-l4seg. Outros me

canismos originam polarizações que evoluem no tempo, como a pola-

rização dipolar, resultante da orientação de dipolos já existen -

tes no material, e a polarização devido à translação parcial de

cargas intrínsecas ~ perto dos eletrodos, originando uma dis 

tribuição espacial de cargas, em materiais contendo íons ou elé 

trons livres. Existem ainda outros processos de polarização, rela

cionados com defeitos estruturais ou com injeção de cargas exter-

nas no material.
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N • ,"
1.2- EyoluçÇl,o, TeJll;r?oraJ, da, Pol.ax;J.,zaç'i:tO Pê\:ca um f?,rocesso dE HelaxB.

ção Singular de Debye

Nesta secção faremos um brcvt; n~sumo do modêlo c>" De

bye (3) 1 voltados para a interpretaçi~i.ocIo decaimento isotÉ rrnico

das correntes de polarização e despolarização.

A polarização dipolar, geralllli3nt.eobedece ao moê21o de

Debye(3) 1 que prevê a rotação livre d(~ dipolos, ou ao mcdêlo de

FrBhlic~ (3) 1 baseado em uma barreira sim~trica de potencial. Os

dois modêlos, sob o ponto de vis ta macros cópico, apresE~)"It am re -

sultados semelhantes, com a polarizaç~lo sendo linearmente depen-

dente do campo aplicado.

A polarização devido a carga espacial pode se comportar

macroscopicamente segundo esses modêlos. Embora esse processo tem

sido caracterizado por uma dependência não linear com o campo ,

não pode ser excluida a possibilidade de um comportamento li

near, o que o torna indistinguIvel da polarização dipolar em ex-

perimentos de TSD ou lDC.

A §.Yº_.:I,uçãotemporal da polQ-lização dipol~ __um..dielé-

tLi~o é um processo de competição entre a ação orientadora do

campo aplicado e a ação desordenadora devido ao movimento térmi

co. Assumindo que as interações eletrostáticas entre os dipo

los são irrelevantes e que o equilIbrio é caracterizado por um

tempo de relaxação singular, a evolução temporal da polariza

ção dipolar em um dielétrico submetido a ação de um campo elétri.
co Fp' ~".gundo o modêlo de Debye é descrito pela equaçao:

dP
dt

=
aF
----E P
T - T ( 1)

onde T é o tempo de relaxação e a = EoX é o produto entre a sus-

ceptibilidade, x, e a permissividade do vacuo, E ; adianh: pas o
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saremos a menc:i-onar Çi, s:i-mp:lesmente c(lmo s us ceptib~ lida,de .,

A uma temperatura de polarizaç:âo constante, r.I', J respos ....

ta determinada pe la equação (1), com ,lS condições de con LornoP=O

para t=O e P =aF para t-=oo, é expre::;sa por:p

(2 )

'p = aFp constitui então a polarização estática de equilí.brio,deso -
.. (2,3) - -

crlta por Lengevln atraves da expressao:

2
sNlJ F

P = P
o KTp

(3)

onde N é a densidade de dipolos, jl o momento dipolar, Fp o cam

po aplicado, Tp a temperatura de polarização, K a constante de

Boltzmann e s um fator geométrico dependente da concepçao espa

cial dos dipolos i para o modêlo de Debye, tridimensional , s = 1/3.

o tempo de relaxação no modêlo de Debye ou Fd~hlich, e

geralmente descrito pela expressão de Arrheni~:
/

T = T e+E/KT
o ( 4)

onde E é a energia de ativação dos dipolos e TO está relaciona

do com a frequência de vibração dos dipolos.

Voltando às equações (1) E' (2), a densidade de corren

te de polarização isotérmica, J , é dada por:p

dP
Jp =+ dt = +.!?Q e-t/l (5)

Se o material apresenta corrente de condução I 2. densida

de total de corrente observada é



J =

6

(6 )

onde'J .2 a densidade de corrente dE condução e J é conhecida tam./ c . p

bém como "corrente anômala" na teórica de dielétricos.

Se o material é polarizado dUl7ante um tempo suficiente p~

ra 1ue seja atingida a
..•..• .,. ,...• ~

polarizaçao de equ.illbrio P e ent.ao e coo

locado em curtocircui to 1 a correntE' d(~ despolarização isotérmi

ca é expressa pela solução homogênea da equação (1):

J
D

Po -t/1=- - e
T

(7)

A Fig.l mostra o comportamento da corrente de polariza 

ção e despolarização a uma temperatura constante.

T
a) TEMPERATURA

Tp

O'
I t

E

I
I

b) CAMPO ELÉTRICO
I

I
,Ep

01

I tJ

. C)CORRENTE

t

FIG.l - Comportamento tipico da IDC num dielétrjen de

Debye.



7'/

Se du:r;~nte~ pol~x~za9ão é FtttngidQ o Y~lor de equilí <:"

brl,oP 1 a corrente de despolarizaç;:;o É~ a imagem da corrente deo

polarização, descontada a corrente de c:ondução.

A polarizaç~o originada por translação parcial de car -

gas livres já existentes no interior do material, resultando nu-

ma distribuiç~o espacial de cargas, pode se comportar segundo o

modêlo de Debye, sendo possível ass:)ci.arà ela uma polêlrizaç~o de

equilíbrio, Po, e um tempo de relaxação.

Um fator de distinção entr: as polarizações dipolar e

translacional É que a dipolar apresenta dependência linear com o

campo, enquanto a translacional geralmente apresenta um comporta

mento não linear. Entretanto, em algumas regi.ões ãe campo, a

translacional pode apresentar comportamento linear, de maneira

que a linearidade não define por si só uma polarização dipolar.

1.3- Despolarização Termoestimulada ('I'SD) de um Processo Singu-

lar de Relaxação Tipo Debye.

Nesta secção reportaremos as lnterpretações de Bucci e

Fiesch (4) e de Garlick e Gibson (5) para a corrente de despolari-

zaçao termoestimulada'de um processo singular de relaxação.

Segundo o modê10 des cri to na secção anterior, quanto

maior a temperatura de polarização, Tp' mais rapidamente é atin

gida a polarização de equi librio, P,:), urna vez que o tempo de re

laxação, T, diminui exponencialmente com a temperatura. Se um

die létrico é polarizado, até o equi librio, à uma temperatura Tp

e posteriormnete resfriado, com o c:lmpo que originou a polariza-

ção ainda aplicado, a uma temperatura To « Tp' tal que T (To)
~e

muit"o maior que o tempo do experimento, então a polarização, Po'

pode ser considerada "congelada" e não se desfaz mesmo colocan 

do-se o dielétrico em curto circuito. Nestas condições o dielé
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trico é con$iderado num estado de 'I\~rJl)oeletrêtQ (2). Cabe )bser

varC2L que a polarização de equilÍbrior Po, pode ser modif:i.cadade

seu estado inicial, Po (Tp)' durante o processo de resfrL3:'lIento e

durante o tempo que a amostra permaCLetX-;à temperatura ~:o' porém

não levaremos em conta essa alteraçâo" que normalmente é i.rrele -

vante para tempos pequenos de formaç'ão do termoeletreto.

A técnica de TSD utiliza esse recurso de "conqelamento "

da polarização e consiste na medida da corrente de despolarização

de um termoeletreto durante o seu aquecimento.

Consideremos então um die li~tr:Lco polarizado à temperatu-

ra '1' e levado ao estado de termoe12tn~to à temperatura 'I'Of ondep

é colocado em curto-circuito e então aquecido à uma taxa constan-

te 13, tal que

T = To + Bt / ( 8)

equaçao (1):

A sua iespolarização é descrita pela parte homogênea
-fé!.:... r

y :-"t;, ~/

da

então:

dP
dt

= P
T

= P -E/KT- e
TO

(9)

dP
P

= 1 -E/KT dt,- e
TO

(10)

da expressão (8) temos: dt _ dT-S'portanto

P

J dP'pr=
Po

e finalmente:

T

-~. f e-E/KT'dT'TO B
To

(11)
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p = p exp[- ~Bo o

9

T
.. ,

f e-E/K~' dT']
To

(12)

A densidade da corrente dt~ despolarização termoe:;timu1a-

da, JD = -dP/dt, é então descrita Dor:
c/r

.'7
.~- )

I}:'

-E/KT 1 f -E/KT1 I
e .exp [-. ---:- e dT ]

T ol3

To

(13)

A expressão (13) descreve um pico de corrente, cuja subi

da a baixas temperaturas é governadd pe 10 decaimento exoDnencia1~

do tempo de relaxação e a descida a altas temperaturas está rela-

cionada com o "esgotamento" da polarização contida no material.

Derivando-se a expressão (13) podemos determinar a posi-

çao do máximo desse pico, que será dado pela expressão:

+E/KTm= e l' (14)

onde Tm é a temperatura do máximo do pico.

A Fig. 2 mostra o processo de formação de um termoeletre

to e a subsequente despolarização termoestimulada originando

pico de corrente descrito pela expressão (13)

Urna vez estabelecido o modl~lo t.eórico que descreve

curvas de TSD, a questão que se apresenta agora é corno obter

um

as

os

•

parâmetros característicos do processo de polarização envolvido.

O primeiro dado que é fornecido pela curva TSD é a pola

rização Po' que consiste na área envolvida pela curva de corrente.

=

ao

r 1. I (t)dt
) A
o

=
00

[ (T) dT
B

(15)

onde A e a área dos eletrodos da amostTa.
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1

I
I
I
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FIG. 2 - Formação do termoeletreto e despolarizac;:ão ter-

moestimulada.

Se a polarização for dipolar e obedecer ao modelo de De-

bye ou Frôhlich, podemos calcular o momento de dipolo via expres-

sao de Lengevin, admitindo um valor compatlvel para o núm,)ro de

dipolos.

Outros dois parâmetros possíveis de se avaliar são a e -

nergia de ativação e o fator pré exponencial do tempo de relaxa -

çao~ TO' caracterizando assim o tempo de relaxação T do processo.

Vários métodos foram deserplolvidos para se extraLr esses

parâmetros (2,4,5,6,7 um dos mais conhecidos é o método da su

bida inicial de Garlich e Gibson (5) , baseado no fato que na subi-

da inicial do pico à baixas temperai:uras a polarização é ':lOUCO ai
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te;rqda de seu yÇ3,lor in.~c~aL POI senJQ então a corrente 90VernadÇ3,

principalmente pela variação do tenpo de rel~ação. Desse). manei-

ra a expressão (13) pode ser aproxJ.mada por:

Po -E/KT~ - e
To

(16)

Sendo assim, um gráfico dE:' 9:11 x K~ se apresentel como li
ma reta, na região da subida inic:i éll, cuj o coeficiente angu

lar tem o valor de -E. O valor de T pode ser estimado através da
c

expressão (14) do máximo do pico àe TSD.

Outro método bastante utilizado é o de Bucci e Fiesch (4),

<:1=senvo1vidodiretamente da equação (9):

J _ dP _ P----+-
dt T (9 )

portanto

então:

P/J

p
ZnT = Zn(y) = ZnTo + E/KT (17 )

Assim, um gráfico de Zn(Q/I) x K~ apresenta uma reta cu

jo coeficiente angular ê E. Umavez obt.ido E, o valor de r o pode

ser estimado a partir de qualquer ponto dé\ reta.

1.4- Distribuição da Susceptibi lidéld(~ em um In"tervalo ContInuo de

Tempos de Relaxação

Em grande parte dos materiais estudados, empregando-se o

modêlo de Debye, os resultados experimentais não são satisfatori~

mente explicados associando-se ao procesSo de polarização um úni-
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~ ~
co tenJPO de relp'.~a,9Go, E.ste p;r;oblen)çttem sido contornÇl.do em Va

rias- oca,s,iões admitindo-se a existência de um intervalo ccntí

nuo de tempos d0 relaxação, sobre o qual a susceptibilidac.e é

distribuida(8), e que o modêlo de Debye é v~lido para cada inter-

vaIo infinitesimal de tempos de relaxação. Em nossos experimentos

de I.D.C., por exemplo, a corrente decai proporcionalmentE: â t -ne

- ...-t/T
nao a e como era de se esperar ~·e .) processo fosse reqido por

um único tempo de relaxação. Esse comportamento sugere a E~xistên-

cia de uma distribuição nos tempos ele relaxação, a qual procurar~

mos identificar a seguir I tomando pm:- base nossos resultados ex -

perimentais.

1.4.1- Identificação da distribuição de susceptibi lidade a través

do comportamento da Corrente de despolarização isotérmi

ca (I.D. C.)

Inicialmente definiremos algumas variáveis utili.zadas p~

ra facilidade de acompanhamento:

P = polarização total da amostra, que consiste na sorna

das polarizações devido a cada tempo de relaxação.
-u --

w = w e = l/T, com u=E/K'l'i sao as frequencias de rela-o

xaçao.

E = energia de ativação

T = temperatura

p = ap/3wo = densidade de polarização

a (w)=a (EOX) /3wo = densidade de susceptibilidade

j dw= - (3p/ dt) dul = contribuição para a corrente devido a

cada tempo de relaxação

J = !jdw= - 3P/at = densidade de corrente total

t = tempo de polarização.
p
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l-\ssu.mi\{\doque ca,d~ proces~;() de polar,i,zaçao.! relélcionado

a cada tempo de relaxação, obedece ao modêlo de Debye temos:

Êl? = wcd w) - wp
at

(campo l~l\?tr:Lco considerado unb:àrio)

Considerando inicialmente que O ~ w s: co

co

P = f pdw
o

durante a polarização isotérmica temos:

p = a(w) (1 - e-wt) ( 18)

na despolarização

~=
dt

-wp =t> P = -wtpoe

e assim

j = _ ap
at = wpoe -wt ( 19)

onde p = a.(w)[1 - e-wtp] é a "carga" armazeüada durante a po1ario -

zação num tempo finito tp'

portanto

j = wa(w) [e-wt _ew(tp+t)] (20)
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Sendo t contado â ;part.ir do iní cio da despo1a.r i. ':é~ção.

e então:

Se t ~ co

p J = wa (w) e'- Jt

J
co

-(üt
-:: f wa(w)e dw

o
(21)

Temos encontrado: J = k(T)t-n ( 22)

Assumindo que as frequências de relaxação envolvidas no

- d t . A h" . - E/KT d . t .b .processo sao o 1pO rr en1us, w = woe , e que a 19 r1 U1 -

ção de susceptibi lidades é urna funç::3.oapenas do fator pre-expone.!}

cial, wo' possuindo os "dipolos" a mesma energia de ativação, E ,

de (21) e (22 ) ternos :

J = k(T)t-n (23)

A integral acima define uma transformada de Laplace do

espaço Wo para o espaço t, cuja inversa nos identifica a(wo)

= k (T) e (l-n) u
y (n)

(n_r))
w '"o (24)

Jnde y(n) é a função gama de n o < n < 1

Despresando uma possível dependência fraca de a (wo) com

a temperatura e definindo B = k(T)e(l-nlu, essa grandeza deve ser

uma constantej portanto:

B (n-2)
-- w
y(n) o

(25)
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e assj..m

k (T) = B e (n-l) u

1.4.2- Corrente de despolarização t (~rnoestirnulada (TSD)

(26 )

Valendo-se do rnodêlo de Debyc;, a equação que dercreve a

despolarização para cada intervalo infini tesinal de frequência de

rela~ação em torno de um certo w, continua sendo:

-ª.E
at = -wp

Considerando uma taxa de aquecimento S, constante, tal

que T = mo + St, temos:

(27)

Em (27), Po é a "carga" armazenada durante a polarização

isotérmica num tempo finito tp' a uma temperatura Tpi de (18) ,

[ -w t ] -uPo = cdwo) l-e P P , onde wp = w()e P, com up=E/KTp. As

sim:

portanto

<Xl

( (n.,..l) -uJ = Be - u Wo ( ) [1 _ e - tlj o tpe PJ e - W o Z dwo) y n
o

(28)



onde z
-u(T ')

e dT'
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Para tp + 00 , de (28)

J(tp+oo)=Be-u rOOw~n-1), y (n)
o

(29 )

para, tempos, tp' finitos de polarÜ:ação; de (28):

J =

00

J n-}
~
y(nT

o
-'.lI·· [tpe-up + z] dt,' U W

- o

ou seja

(30 )

o comportamento da corrente de Polarização Termoestimul~

da (TSP) para esse tipo de distribuição e expresso por:

= B e-u z-n (31)

A expressao (31) é obtida sem dificuldades adotando-se o

mesmo procedimento utilizado para o caso da despolarizaçâo (TSD).O

cálculo detalhado pode ser encontrado no trabalho de Hermes e Gui

lherme(9), onde utilizam esse mesmo modêlo distribuido para des -

crever a polarização em filmes de PVDF.

Comparando (31) com (29) observamos que, analogamente ao

caso isotérmico, se a polarização de equilíbrio é atingida, tp+oo

em (29), a corrente de despolarização é a imagem da corrente de

polarização.
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1.4.3- Temperatura. domáx~mo da cOl~,rentede despOlarizaçãu termo-

estimulada (TSD)

Derivando-se a densidade da corrente de TSD, exp:cessao

(30), em relação à temperatura, e iqualando a zero para a suposta

temperatura, Tm, do máximo da corrente de 'rSD, obtemos a expres -

são que nos relaciona Tm, com os parâmetros caracteristicos da

distribuição e das condições experimentais, ou seja:

onde

SE E/KTm-- e =n
KT2m

lZ~(n+l)

[ -nZm

-(te-Up+z )-(n+l)
_~P_ m 1

-u
(tpe P + Zm)-nJ

(32)

=
Tm -E/KT'

f e S dT'
To

A expressao (32) estabelece uma relação semelhante à ob-

tida para um pico devido a um processo singular de Debye, expres-

são (14), na qual o lado direito se resume à l/TO.

1.4.4- Manipulações com a relação do máximo da corrente de 'rSD

Nesta secçao vamos apresentar um estudo sobre a relação

'do máximo da corrente, buscandó formas práticas que auxiliem na

interpretação dos resultados. Algumas aproximações incluidas a

qui, embora não serão utilizadas na interpretação dos nossos re -

sultados, podem ser úteis como referência para outros tr~)alhos.

A relação do máximo da corrente de TSD, expressão (32)

pode ser reescrita da form~:

,



z ..sE e+E/KTm = n
m KT2r
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•....•--~._---~--'~"-------.-.--.--..-.
( 33)

Se To ~ O e E» KTm
.-

enr:ao:

(34)

Tomando-se somente o 19 termo da expansão (34) e substi -

tuindo-se a esquerda de (33) temos:

1 ~ n 11-(6+1)-(n+1)1

[1-(<5+1)-n J

(35)

com

t e-U

<5
=~p

zm

Em primeira aproximação, o cons t i tui um parâmetro depe!:!,

dente apenas de n. Na maioria dos trabalhos encontrados nd litera

tura(10), O < n < 1. Dentro deste intervalo fizemos tentati

vas de aproximar o por urna função explícita de n, obtendo algum

sucesso para n < 0,5, intervalo este que não abrange nossos resul

tados; de forma que apresentaremos as aproximações como urna infor

maçao adicional.

Reescrevendo (35) na forma:

(l-n) (0+1) (n+l) = (0+1) - n

. ()(n+l)-e expandlndo-se 0+1 ate o 39 termo para o pequeno temos:

o 2 o 3

(l-n) [1+(n+l)ô+n(n+l)'2 +n(n+1) (n-l)'5" ]
1+8 - n (36)
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exl?licita,ndo....~e todos os produtos à esquerda, eJ9 L36t e ccnsidera,n

do Ó e n muito menores que 1, ta,l que }?ossa,mostomar soment.e os

termos até segunda ordem em n ou S, concluiremos que:

2n n « 1

As Fig. (3) e (4) apresentam respectivamente a solução da

equaçao (35) num gráfico de (<5+1)xn e num gráfico de 9Jn(c5+1)xn

Da Fig.4 podemos inferir que para n < 0/5/

(<5+1)
2n~ e

e da Fi3.3, para n < 0/3

cS ~ 2n

2n
De fato, para n « 1, e ~ 1 + 2n, portanto cS~ 2n

Estas aproximações, com vistas a avaliação do parâme

tro cS,não apresentam resultados muito precisos sob o ponto de vi~

ta numérico. Como teremos oportunidade de verificar mais adiante,'

mesmo a solução da equação (35), que envolve apenas a aproximação

assintótica de Zm' apresenta valores cerca de 18% menores que os

verdadeiros no intervalo de nosso interesse (0,4 < n < 0,7). Embo

ra com pouca precisão, uma avaliação prévia de <5através dessas al

ternativas aproximadas, permite estéilielecer uma relação prática de

Tm com os demais parâmetros experimentais e característicos da

distribuição; senão vejamos:

Em primeira aproximação, Zm ~ KT~ -E/KTm oortanyo:-- e , "-
SE
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ou seja:

!..+~
Tp E

(37)

Podemos observar então que Tm depende criticamente de Tp;

contém urna dependência mais atenuêccla, porém relevante, Em t e B I
P

uma vez que estes são parâmetros exp(~rimentais e como ta 1 podem ser

variados drasticamente; e por fim, d(:lpende mais fracamen te de E

para os valores usuais encontrados I e de n através de o. A depen -

dência em o ganha importância à medida que n se aproxima de 1.

Para valores de n suficientemente afastados de O e 1, tal

que a variação em o não seja crítica, e valores de S e tp não mui

to grandes, podemos verificar que é possível substituir ~n(T~)m

a direita em (37), por ~n(T2), tornando a expressão mais prátip
ca para a interpretação dos resultados.

Para dar uma noçao mais precisa do comportamento da cor

rente de TSD e da validade das aproximações, vamos apresentar aI -

gumas curvas computadas em função dOE; parâmetros envolvidos.

As Figs. 5,6,7,8 e 9, cujas caracter1sticas estão resumi-

das na Tabela r, mostram curvas te5rjcas da corrente de TSD, ex

pressão (30), onde os parâmetros envolvidos foram variados um a um.

Para construir essas curvas, partimos de uma curva base,para a qual u

tilizamos valores próximos de nossos resultados experimentais:

-3 n
B

=1,5xlO A.seg

E

=1,3 eV

t

=1.200 seg
P I,

6

=20c/min

T =

520C
P
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n ~ 0,6

T = 2000Ko

A partir destes variamos r F ltiU.zando os mesmo~ valores

para os -demaisparãmetros, e assim sucessivamente para E, tD,etco~

A tabela I apresenta para cad~1 curva 1 o valor dê corren-

te máxima, 1m, uma vez que nas Fiqura;) as curvas aparecen normali

zadas, o valor correspondente de Ó, calculado à partir de expan -

são assintótica de Zm, utilizada na construção das curvas, e o v~

lor de Tm obtido das próprias curva::;;a.presenta ainda o \Ialor cor

respondente de 0*, calculado à partir da expressão(35), (~ de Trt,

calculada a partir da expressao

(37),utilizando-se ~n(Tª)no lu-

gar de

2
e 0* no lugar de o.9,n(Tm)

Podemos observar na Tabe Ia I f que embora a aproxima

çao (35) para a e stimati va de o fornece valores cerca de 18% abai

xo dos verdadeiros no intervalo estudado, a estimativa de Tm a

presenta bons resultados, se considerarmos que o erro é sistemá-

tico. A expressão (37), embora não seja boa para calcular parâme-

tros desconhecidos, tal como E por exemplo, é bastante útil para

verificar a compatibilidade entre os resultados experimentais e o

modê 10 propos to o

Nas Figuras 5 a 9, podemos observar a influência de cada

parâmetro, separadamente, no comportamento da corrente de TSD; a

Figo 5 mostra que quanto menor o n, mais abrupta é a subida ini -

cial e mais alta é a temperatura do máximo; a Fig.6 mos·tra que

a energia de ativação tem papel importante na largura do pico e

influencia pouco em Tm; a Fig.7 mostra a influência da taxa de

aq1..:ecimentoem Tmi a Fig. 8 mostra a influência de tp em 'rmi e fi

nalmente, na Fig o9 podemos observar a dependência forte dG:,'rm com
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TABELA I

ResU1I}o da,s ca,ra,cter~st~ca,s das cury~s te6x~cas (figs, 5 q

9) construí das em função da,s'parãmetros envolv,tdos:

FIGURA CURVA PARÂMETRO
VARIÁVEL

6*

5 n

6

7

1
2

3

4

1
2

3

4

5

6

1
2

3

4

0,4

0,5

0,6

O~

E (eV)

.1-,0

1,1
1,2

1,3

1,4

1,5

í3 (oC/rnin)

6,0

3,0

2,0

1,0

9,51x10-J7

6 , 10X 10- 1:1

3,86xlO-13

2,45xl0-11

2,20xl0-11

5,75xl0-12
1,49xlO-12

3,86xJ.o-13

9,94xl0-14

2,54xl0-14

1,11xl0-12

5,70xl0-13

3,86xl0-13

1,99xl0-13

1,38

1, 98

2,84

4,08

2,91

2,87

2,77

2,84

2,88

2,68

2,75

2,77

2,84

2,75

335,0

332,5

330,0

327,5

329,0

329,0

330,0

330,0

330,0

330,5

338,0

333,0

330,0

325,0

1,14

1,62

2,29

3,34

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2L29

336,7

334

331,5

328,5

331,0

331,3

331,4

331,5

331,6

331L5

339,7

334,5

331,5

326,6

307,1

319,0

331,5

355,5

326,6

331,5

335,3

338L3

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

307,0

318,5

330,0

393,0

325,5

330,0

333,5

336,5

2,84

2,82

2,75

2,86

2,82

2,84

2,84

2,79

l,07xl0-13

2,08xlO-13

3,86xlO-13

l,17xlO-12

3,OlxlO-13

3,86xlO-13

4,64xlO-13

5,37xlO-13

1
2

3

4

9

8 tp(seg)
60 O

1.200

2.00 O

3.000

Tp(OC)

1 28,5

2 40,0

3 52,0

4 75, O

-up -
o=tpe jZm; 1m=corrente maxima para cada curva; Tm= temperatura

correspondente a 1m para cada curva; ó*obtido das soluções de (35);
. ~ . 1 1 K KT~Ó * -

T~ Obtldo a partlr de T~ = ~ + E~n(~) ;os parametros caracte -
.,.t' d d p~ .f~ d . 1rlS lCOS as curvas, guan o nao especl .lca os na tercelra co una i

são: B = 1,5xl0-3A.segn, E = 1,3 eV, tp == 1.200 s.eg., B = 20Cjrnin,
o o

Tp = 52 C, n = 0,6 e To = 200 K.
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FIG. 5 - Curvas teóricas de TSD, expressão (30), tendo n como pal. âmetro va-

riáve1.

B = 1,5xIO-3A sean; E = J ,3 e']; t~ = l,?nn secr- P = 20r/m;1'2: '1',_,' ~ ... lJ J". " "'"
o o

52 Ci To = 200 Ki n = 0,4 (curva 1) i n = 0,5 (curva 2) i n = 0,6

(curva 3) i n = 0,7 Ccu;J:;"va41.
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FIG. 6 - Curvas teóricas de TSD, expressão (30), tendo como parâmetro variã-
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B = 1,5xlO-3Asegn; t = 1.200 seg; B = 2oC/min; T", = 52°C; n = 0,6;r ~
TO = 200oK; E = 1,0 eV (curva 1); E = 1,1 eV (curva 2); E = 1,2 eV

(curva 3) E = 1,3 eV (curva 4); E = 1,4 eV (curva 5) i E = 1,5 eV

(curva 6) .
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FIG. 7 - Curvas teóricas de TSD, expressão (30), tendo como parâmetro variável a taxa de

aquecimento, S:

-3 n o ü
E = 1,5xl0 A seg i E = 1,3 eVi tp = 1.200 segi Tp = 52 Ci n = 0,6; To = 200 K;

B = 6oC/min (curva 1); B = 30C!min (curva 2); B = 2°c/min (curva 3); B = loC/roin

(curva 4) .
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FICS. 8 - Curvas teóricas de TSD, expressão 30, tendo como parâmetro variá -

velo tempo de polarização, tp:
-3 n ,o / . o

B = 1,5xlO ASES i E = 1,3 eV, ,3 = 2 C/filni Tp = 52 Ci n =
o

To = 200 K, tp = 600 seg(curva 1) i tp = 1200 seg(curva 2) ;

2.000 seg (curva 3}; tp = 3000 seg (curva 4).
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FIG. 9 - Curvas teóricas de TSD, expressão 30, tendo como parâmetro variá-

vel a temperatura de polarização, Tp
-3 n . o

B = 1,5x10 A seg i E = 1,3 eV; to = 1200 segi S = 2 C/min; TI = 0,6 ;'-

o o o
To = 200 K; Tp = 28,5 C(curva 1), Tp = 40 C(curva 2); Tp

o
va 3); T:p= 75 C (curva 41.
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1.4,5- Adapti3,9ã.o,do tratam~n.to de E; \lc:~.i e Fiesch 13,0 caso dq dis o:"

tribuiçao

De (27), a polarização remani:sC(3nte, ã uma tempEratura T,

num material que está em regime TS[if é dada pela integra] :

00

P = (B wo(n-2)J y(n)
o

Para tempos finitos de polari.zação, tp' a integral acima

e convergente. Integrando por partes ternos:

P = (l~n) [(tp e-up + Z) (l-n) - z(l-n)]

De (38) e (30), na subida inicial, para Z « tp e-up

temos:

( 38)

P/J =

Em primeira aproximação, para To ~O e E » KT,

KT2 -E/KT então
Z ~-- e .SE

-up) (l-n)

KT2 (l-n)E/KT (39)

(t e

p/J

p
-- e

~
(l-n)SE

Nessas condições, um gráfico de ~n(P/J) x (l/KT) deve se

aproximar de uma reta, com coeficiente angular valendo (l-n)E.

Da expressao (30) podemos ver também que um gráfico de

~n(J)xl/KT, na região da subida inicial, se aproxima de uma reta

com coeficiente angular (n-l)E.



-----------------------

30

A. segu;i..Y:va,mos ap.Y:esentarum exemplo pa,rp,$;i.tua,xa re

gi~o de validade dessas aproximaçÔas.

Na Figura 10 temos uma curva t:eórica de TSD, construi

da ã partir da expressão (30), com os f.:e~ruintesparâmetros:

B
-3 n

S
20c/min= 1,44xlO A.seg =

E

=1,31 eV T =530C
p

n

=0,6 t =1.500 sego.p
T -

2400K
o -

A Fig.ll apresenta os respectivos gráficos ~n(J)xl/T e

~n(P/J)xl/T. Na região da subida inicial, até perto da temperatu-

ra de meia largura do pico, esses gráfi.cos constituem retas cuja

inclinação fornece o valor 0,54 para (1-n)E, bastante próximo do

esperado.

1.4.6-Limitações no intervalo da distribuição

Até o momento temos considerado um intervalo infinito de

frequências naturais; teoricamente porém, num sólidos de Debye

f -. t' . d 1014 -1 - ti' f' d f" .requenc1as na ura1S aC1ma e seg nao em s gn1 1ca o 1S1-

(3 11 12) - .
co ' , • Torna-se interessante entao ana11zar o comportamento

aa corrente de despolarização, impondo um limite superior para o

intervalo da distribuição. Por outro lado é instrutivo talooém a 

nalizar o caso de um limite inferior, o qual é possível dE~ ocor 

rer. Vamos estudar três casos; -no primeiro supõr a existência de

um limite superior, ws' e um tempo de polarização pequeno, tal

que todos os co ~ponentes do processo estão longe da polarização

de equilíbrio; no segundo caso, um limite inferior, wi, e um tem-

po de polarização suficiente para que todas as componentes atin 

jam valores próximos da polarização de equilíbrio; e no tE~rceiro
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FIG. 10 - Curva teorlca de TSD, expressao 30; B = 1,44xlO A seg i

E = 1,31 eV; n = 0,6; tp = 1.500 seg ; 13= 2oC/min; Tp =

53°C: To = 240oK.
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FIG. 11 1n(~JJ) x l/T e in(J) x 1fT para a regi~o da

subida inicial da curva teórica de 'I'SDapre-

sentada na Fig.10i E=1,3l eV, n=0,6. O valor

(l-n)E ~ 0,54 foi inferido destas retas.
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caso I ya,rnO$ a::isUIIl;lra existência dos dois lilI};ltes e o S;L::temapró

ximo do valor de equilíbrio para todas as componentes.

19 caso: O < Wo ~ Ws

Nessas condições, qualquer componente da polarÜ:ação

p (wo)dwo, está longe de seu valor de equilíbrio, a (wo)dw(. j as

sim, na expressão (28) para a corrente de TSD:

portanto:

-u
tp e P

~ B -u -u Ws -
- y(n} tp e p e f wn e woZdwo () o

(40)

Sendo Z
T

= f 1:

To B

-E/KT IdT' ,e

devemos notar que dT'/S é o intervalo de tempo em que a amostra

permaneceu despolarizando à uma temperatura Tlj assim, w Zo tem o

signifi ._:3.0 de um fator de decaimento efetivo, " t/L (wo)", de ma

neira que na região onde woZ « I , a polarização do material ain

da se encontra à níveis próximos do valor inicial.

A integral em (40) é uma função gama imcompleta(13}

ja expansão em série é expressa por:

cu -

00 yi
~ e-y{l +, Z (2n+2) (2n+4) -- (2n+2i)n J.=1

y « I

} (41)
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Na, região da, sub,ida, ,iniciçlL, onde wsZ <;< l, b::)]l!:i:ldo 50 ':'"

mente o primeiro termo de (411 pare; a :Lntegra.l em (40) temos:

Bt e -up n+l
p w5

(n+l)y(n)
-ue _. !J. 7.e . S·J ( 42)

Para a paI ari zaç ãa P, temoE;:

assumindo as mesmas condições e uti lizando o mesmo procedi.mento te

mos:

P

-u n ZBt e Pw e -ws
p s

y (n+ 1) ( 43)

e ent::>:

P/J eU (n+1)n
(44)

Para a despo1arização isotérmica, considerando novamente
-u

tpe p« l/ws , temos:

(45)

( 41) ,

Tomando novamente apenas o primeiro termo da expressao
Ue

para t «-- . temos:
Ws

JrDc ~

B -2ue t
(n+l) y (--2 w (n+l)n) s

( 46)
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N'este ;pr;Lr~le~ro caso, podemo~; obseryqr que ;pa,ra Le.rnpera,-

turas baixas ou tempos pequenos de despolarização I o proc;~s so de

relaxação é governado por um tempo de relaxação singular1 T(WS)'

29 caso: w1' < W < 00- °

Nestas condições, todas as componentes da polari.zação 1

p(wo)dwo' estão próximas de seu valor de equilíbrio, a(woldwo

dessa maneira podemos aproximar a exprE~ssão (28), com tp --r lX:, da

corrente de TSD, para:

Be-u
y(n)

( 47)

A integral em (47) é a complementar da função gama in -

- . _. (13)_
completa, e sua expansao asslntotlca e dada por:

():J

J n-l-x
x e dx

y

( 48)

A altas temperaturas, na descida do pico de TSD, onde

WOZ » 1 , tomando somente o primeiro termo da expansão (48) pa -

ra a integral em (47), a corrente SE~ra expressa por:

Bw. (n-l)1
y (n)

-u -w·ze e 1
Z

(49)

Para a polarização temos:

P "" (50)

procedendo da mesma forma e assumindo as mesmas condições conside
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...

rçd~s no calculo da corrente ( tem()~;,;

e assim,

p ~ B

Y (n)

n-2
w.

~

Z

'"'Úl • z
e 1 (51)

P/J (52)

Na de: polarização isotérrni ca, ainda na condição
-u

t e P» l/Wi, temos:p

de

(53)

Considernado mais uma vez, apenas o primeiro termo da ex

pansao (48), para t »

B
y(n)

W~-l e-Wite-U1 t (54)

Para as condições consideradas neste caso, podemos obseE

var que na região final da despolarizaç;23.o I o comportamento da cor

rente é determinado pelo tempo de relaxação correspondente ao li-

roite inferior do intervalo de frequências naturais, T (U)i) .

39 Caso: wi ~ Wo ~ Ws

Analogamente ao segundo caso, a corrente de TSD pode ser

aproximada para:

(55 )

~.\:-i;~;(j["E(,;GCI 1;~STI101C DE fiS!CA E OU1MICi\ DE 5.•.0 (AP.'íJS· L'~
I· 1 (' I ; A (

. _ ,,~, ~l
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Na ,regi.ã,o da subJda inic;Vll( onde wsZ « Ir t01U:mdo SO 

mente o primeiro termo da expansão en. série da função gana incom-

p1eta, expressão (41), temos:

Be-u

y (n+l) [w~ e-wsZ .-

Se wi « Ws ' e wsZ «1, em prime:i.ca élproximaçao podemos conside-

rar:

-u
Be n~---w

y(n+l) s
(56)

Para a polarização, sob as mesmas condições, temos:

wB s n-2P~--J w dw
y(n) w. o o1

ou ainda, se wi « Ws ' podemos simpli.ficar para:

P ~

n-l
Bw.1
(l-n)y(n)

(57)

e finalmente:

P/J
n

(l=-n)

w~n-l)1
wnS

ue (58)

Na região da descida do pico, onde wiZ » 1, podemos ve-

rificar facilmente que o comportament.o de JTSD' P e P/J, se reduz

aos resultados obtidos no segundo ca~;o, expressões (49), (51) e

(52) respectivamente.

-u
O comportamento de IDC, nas condições de tpe p» li wi

é expresso por:

~ B -u w
y(n) e J Sw(n-l)w. o1

(59)
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u
e
~- , tomando apew -s

da função gam.;. incom -

•
No início da despola;J;izaçÓo, para t <)<;

nas o primeiro termo na expansão eHl série

p1eta, expressão (41), temos:

-u

n -w·e t].. 'i i:> 1'i. ~

ra:

e t « pod.emos ainda aprox inwr JrDCpa

JrDc -

n
BWse-u
~+l)

-u
e-wse t (60 )

u
Para t > > ~ , considerando (I,~ > > U.J; , ores ultadow. 0 ~1

semelhante ao do segundo caso, expresfiáo (54).

~sera

Observando o resultado dos três casos, podemos notar que

as extremidades dos picos de TSD, se comportam analogamenl::.e ao c~

so de um processo singular de Debye, 90vernadas pelos respectivos

limi tes do intervalo da distribuição. A adaptação do tratamento de

Bucci e Fiesch(4) confirma esse comportamento. Na despolariza

ção isot§rmica, o início e o fim deve apresentar essas mesmas ca -

racteristicas.

1.5- Corrente de Condução em Função da Temperatura

A condutividade em semicondutores orgânicos (14) , geral -

mente e dada pelas expressões:

o- = o o
e-Eg/2KT (61)

para a condutividade intrinseca, onde Eq é a energia entrE~ a ban

da de valência e a banda de conduçãe,.
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Para a conduti vidade devic.o ,1 impurezas, geralmE nte en

contra-se: .

O' = O'
o

e-E'/KT ~ (62)

onde E1 é a energia de ativação apêrente do processo, e Está re 

lacionada com a energia de ionizaç6o dos estados origina.ÓDs pelos

defeitos.

Em materiais que apresentacl condução por pulos, a condu-

tividadc é descrita por uma expres~~io tipo (62), com El sendo a

barreira que o portador deve SUperêI" num deslocamento.
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CAP1TULU J.I

PROCEDIMENTO EXl?ERI;y1ENTAL

2.1- Sistema de Medidas

Para a realização de medi das de corrente em dlE J ê:"d:.ricos

de alta resisti vidade é necessário 0130 de blindagem do capaci-

tor que contém a amostra, a fim de E~V Lta:r interferências devi

do à induções externas. Ademais, qr,mdo essas medidas ~;;d( reali

zadas à temperaturas abaixo de oOe, é necessário um ambiente sê-

co ao redor da amostra, para que seja evitada a condensação de

agua sobre a mesma, ocasionando correntes de fuga e sinais ou-

tros cor,.oda polarização da própria á<Juaf mascarando a respos

ta do material em estudo.

Sendo assim, conforme o esquema da Fig .12, o nOS!30 sis-

tema de medidas para TSD e IDC envolve os seguintes componentes:

1 - Criostato de metal para blindagem e alojamento da a

mostra em ambiente apropriado para as medidas.

2 - Fonte de Tensão para polarização da amostra (High

Voltage Supply - model 246 - "Keithle:y Instruments") .

Especificaç6es: Salda de O a 3.100 Volts, corrente máxi

ma de 10 mA.

3 - Amperlmetro para medidas ele corrente (Vibrating Re-,
ed Ele ctrometer - Model 401 - "Cary Instruments ")

.f . - . 1:1 d - 0-7 -15Especl lcaçoes: lnterva o te meiçao de 1 a 10 A;

Impedância do medidor maior que 1016;t; tempo de resposta de

10 seg. para res istência de medida de 10 10 ~2.

4 - Termopar de Cromel-A1wilel para medição da ternpe'ra-

tura da amostra.

) - Registrador de 2 penas (E.C.B., modêlo RBIO]) para

registros de IxT.
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1- Criostato

2- Fonte de tensão

3- E1etrômetro

4- Termopar (referênci J

5- Registrador

6- Sistema de c1imatização da

mostra:

6.1- Bomba de vacuo

6.2- Recipiente com Nitrogênio

6.3- Arrnau.-Lllid UE:: L'etençao ele

agua

a-
r

I'

.t::.
f--'

.,
VI' V2' V3 - Válvulas

7- Sistema de aquecimento

resfriamento da amostra

.7 .1- Vari vo1t

ou

FIG. 12 - Esquema do sistema de ~edidas

7.2- Recipiente com Nitrogênio

R\.-- Resistência cara aquecimento~ ~ -

da. amostra

R2"'""Resistência para vaporizaçãodo
Nitrogênio
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6 ... S~stema de cl~mat~zaç :,0 da çl,mostra, composto de uma

bomba de vácuo (LeYDold-Heraeus, ): 4)\ I, um medidor de bEl Lxo
..

v a"'"

cuo"um recipiente de nitrogênio lIquido e uma armadilha para re

tençâo da umidade do nitrogênio. K;tE! sistema é utiLizado para

fazer uméltroca de ambiente no cri::Jstato (ar úmido x nitJ:'oqê

nio sêco), uma vez que as medidél~;'iãcl podi~mser feitas D)

devido à facil sublimação da amostra.

~
vacuo

7 - Sistema de aquecimento e resfriamento, comp:>sto de

um transformador de tensão com saLla variável (Vari vol t) e uma

resistência (Rl - 30W) fixada na p::mta térmica do crios:,ato pa-

ra aquecimento da amostra; ou um recipiente de nitrogênio lIqui-

do, o qual é vaporizado pela resisb~ncia R2 e injetado sob pres-

sao na ponta térmica, para o resfriamento da amostra.

2.2- Criostato

Como já citamos anteriormente, o criostato tem él fun

çao de abrigar a amostra em um ambiente apropriado para a reali-

zaç~o das medidas, e é construido de tal forma que permite va

riar a temperatura da amostra, sem causar grandes modificações de

outra natureza no ambiente de medidas durante a realização do ex

perimento.

A Fig. 13 mostra uma vista superior do criostato, o

qual é constituido de um recipiente cilIndrico de latão com 12cm

de diâmetro e 11 cm de altura, cuja tampa aloja a ponta térmi

ca para o aquecimento ou resfrlamento da amost"raj dois conecto -

res tipo "UHF", com isolação de teflon, para conexão dos eletro

dos da amostra com a fonte de tensã:J e com o eletrômetroj uma

entrada para o termopar e um medido!: dc! baixo vácuo.
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BOMBA DE

VÁCUO

t

MEDIDOR DE
BAIXO VÁCUO

\ PONTA TÉRMICA

RECIPIENTE DE-
NITROGENIO

~I V3
~;"RECAI~<jA

FIG. 13 - Vista superior do criostato

o criostato possui conexõ<:~scom válvulas, VI e v2'

paralelo para uma bomba de vácuo e para um tubo de nitro'jênio

em

,
via armadilha de retenção de água, para permitir a troca de at -

mos fera de seu interior. Poss ui também uma válvula, V 3' :para re-

carga.

o criostato ainda possui duas janelas de quartzo, Jl e

J2, uma frontal e outra lateral à amostra, para observaç,~o ou e

ventuais medidas com iluminação.

A entrada do termopar, bem como os conectores "UHF"

janelas e tampa são vedados por oring's, para permitir a evacua-

çao e troca da atmosfera no interior do criostato.

A Fig. 14 mostra uma vista frontal do criostato fechado,

onde podemos observar a localizaçÚo da ponta térmica, que consis
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CONECTORE

TIPO UHF.

ISOLAÇAO

DE TEFLON
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ErG. 14 - Vista frontal do interior do criostato
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te de U!tJ semi-c~~indro de cobre ,bb:cnilmente oco, fixadQ num tu

bo de aço ";Lnox" de parede fina, comI 11 de diâmetro e 10 em de

comprimento, soldado na tampa do c:ci()~:;tato. O detalhe ao lado da

Fig .14 mostra que a ponta térmica pO~;f)Ui. ainda uma "tampa 11 metá-

lica, que tem por fim homogeneizar mE-. hor a transmissÊio (:IE~ ca

lar.

Os conectores "UHF" foram distanciados da ponta t~rrni -

ca, através de tubos de aço "inox" I é. fim de evitar qtle fossem e~

postos à variações de temperatura. Antes de tomar essa providên-

cia I havíamos observado, em medida~; (!.E~ TSD, um pico em b:lrno da

temperatura ambiente, o qual constatamos ser devido ao tcflon u-

tilizado corno isolação nos conectores. Esse pico, j ã ob:3crva

d . t B' P' l' (4) d to anterlormen e por UCCl e leSC1~ , aparece uran e o aque-

cimento ou resfriamento de amostra~; de teflon, mesmo sem urna pr~

via polarização. Mais recentemente esse fenômeno foi estuda

do por Sworakowski, M.Pigueiredo, Ferreira e Campos(lS) , que a -

tribuem o pico a piroeletricidade associada a rotação de dipo

los, pertencentes à impurezas, durante urna transição de fase.

A Pig.lS mostra a ponta tÉ;rmica em perspectiva, onde PQ

demos observar a localização da amostra.

o suporte da amostra é constituído de urna lâmina de la-

tão e urna presilha, arnbas suspensas em hastes de latão soldados

diretamente no pino central dos conectores "UHP". Desta forma os

eletrodos da amostra não ficam em contato físico com a ponta tér

mica, evitando··se o uso de isolantes no local.

Sobre a lâmina de latão colocamos umà amostra auxi

liar sobre a qual é fixado o termopar. Esse procedimento permite

inferir com maior precisão a temperatura da amostra.
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/conectores
11 "

. UHFtI ", '"

Termopar

Amostra auxiliar.
p/ medida da

temperatura

FIG. 15 - Ponta térmica

Placa- suporte
da amostra

Presilha do
eletrodo superior

da amostra
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2,3":" S,j,stema, de Cl,ima,tj,za,ç~o da, N10:itrç1

o que chamamos aqui de cL,natiza<;ão da amostra I:: especi-

ficamente a troca da atmosfera amb:JÕ!ntedo criostato, ar úmi.do,

~ A • ~.

por um gas seco; no nosso caso N1L:·ogErllo.

Esse sistema, fig .15, COW3 ist e d~~uma bomba de'/acuo, um

reservatório de nitrogênio líquido! UJT,a armadilha de reb: nção de

água e funciona da seguinte maneiri\:

B. oElVÁCU~

NITROGÊNIO L.

ARMADILHA DE

RETENÇÃO DE
A~GUADE NITROGÊNIO

LraUIDO

FIG. 16 - Sistema de Climatização da Amostra.

1 - Uma vez a amostra fixada em seu suporte e o criosta-

t j hermeticamente fechado, com as válvulas '12 e V3f~

chadas e VI aberta, é feito vácuo no criostato até
~ -3

cerca de uma pressao dê:! 10 Torr.
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2 - Fecha-se então V1 e alre--:;c \/2 injetando Ni! .cogen~o

no interior do criostéto"

3 - Fecha-se V2, abre-se \' e repete-se a operaçcio qua-

tro ou cinco vezes, :EEChuldo···se então todas as vál-

vulas.

Cada troca leva cerca de 1. minuto, contando·"se des-

de o início da evacuaç<io até a injeção do gfl~:I,de ma

neira que a amostra fjca pouco tempo no vaCllO e sua

~ .
sublimaçao e desprezl \'E~l.

2.4- Sistema de aquecimento e resfriamento da amostra

,
VALVULA DE

I ESCAPE

-- f ' o - -u< rt ~ ..,'"r' • I" .-\. ,"., ..~,.
f'r '.' -',I O _ \., .'(-"'" ., c' '- .••~\l'- '. ,- •••••.;. O ,.., f 1I
",... '" , '1:'- o, ....I :, " .,!"

~\ - ~ .,- , ,.' ~
..'. -

, .', ." ," \..,'....."j,. ~.,,, ,,-' ••• til ••••••

• r \ rr •.••

I':: " ,. , r' ,..' •...~ I s.'' •• 1 '('."'.~ ' ... ' ..., ~ '-
.s. I • - '; • " •• '., ~',t..,. ~,./ ., '....- ,,,. l)r/"'-"" •
• •.•...1.", •• ". _ •• _. ~ ,_ - ..• ., 4-. -

, ,
VALVULA DE SAlDA N2

ENTRADA DE
NITROGÊNIO

"
TUBO INOX--
PERFURADO

VARIVOLT RESISTÊNCIA PARA

RESIST. DE AQUECIMENTO VAPORIZACÃO

~ DE NITROGENIO

FIG. 17 - Sistema de Aquecimento e Resfriamento.
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o sistema de aquecimento Ci)rl:Üste de 1JI11a.resisb;ncia. UOW)

fixada na ponta. térmica e conectadd a um transformador ele \Tolta.gem

com saída variável (Varivolt) de C d 22.0V .

o sistema de resfriamentc (~ :::onstituldo de um :rEcipien

te fechado contendo nitrogênop 1lqu.dJ, no qual é inseric) um tubo

perfuraJo com uma resistência na e>tre:nidade inferior qC.E É~ ligada

a um Varivolt.

A função relevante dessa H:S'15 tência não é aquec~r o ni -

trogênio, mas sim vaporizá-Io de mane~..ra a aumentar a pressão de

vapor no recipiente e assim injeta:!:' o nitrogênio ainda fr.Lo na Po!!

ta térmica. Dessa maneira, como pode SQr observado na Fig.16, o

vapor de nitrogênio circula na ponta h~rmica resfriando a amostra.

A taxa de aquecimento ou resfriamento é regulada pela ten

sao de saída do Varivolt.

2.5- Preparação das Amostras

Os monocris tais de metani 1::.:coanilina foram genti lmente ce-

didos pelo Dr. Juliusz Sworakowski, do Institute of Organ:Lc and

Physical Chemistry, Technical Unive:csi ty of Wroclaw, Poland, onde

foram crescidos pelo método de fusão (Bridgman-Stockbarger) (16) .

As amostras foram clivadas paralelamente ao plano a-c(pl.§!

no de c~L1agem), sendo então as medj_das feitas ao longo do eixo b.

As dimens5es das amostras giram em torno de 0,25 cm2 de

area e 0,5 mm de expessura.

Na maioria das medidas forma utilizados eletr6dos de pra-

ta, os quais foram feitos com lâminé's de latão pintadas com tin

ta de prata e deixadas secar completam(~nte. A tinta de práta nao

foi aplicada diretamente na superfic.e da amostra, pois or servou -

se que o solvente reage com a metanitroanilina causando aJteraç5es

no espéctro de TSD.
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);lar outro lado ( o espectCJ Ce T~)D mostrou-se in 'Jiu~iayel

quanto ao t;i:.pode metal utili zado Jal él contatos: ouro, 1:1 tão, co-

bre, prata e mylar (bloqueante).

Os eletrodos foram feitos cem área menor que a~uperfr-

cie da "''1lostra,de maneira a deixa:- uma borda em sua supt:~rfí

cie de cerca de 1 mm sem contato, a fim de diminuir as pussibil!.

dades de fuga pela superfície.

2.6- Métodos de Medida

Tanto para as medidas de TSD quanto para as de IDC foi

emp:egado o mesmo sistema, o qual pode ser utilizado de duas ma-

neiras: com a amostra fixada entre os eletrodos susprensos nos

pinos centrais dos conectores "UHF", modo 1 (Fig.18.a), ou com a

amostra fixada diretamente na ponta térmica, modo 2 (Fig.18-b).

o modo 1, sob o ponto de vista elétrico é o mais conve-

niente, uma ve que as capacitâncias parasitas devido aos ca

bos e conectores não influenciam nas medidas, pois formam um cir

cuito fechado através da fonte de tensão. Esse circuito foi uti-

lizado nas medidas de IDC e na maiori a das medidas de '['8[1.

o único inconviniente que apresenta é um limite na cap~

cidade de resfriamento da amostra (temperatura mínima atingida em

torno de -50oC) uma vez que esta n~o fica em contato fisico

a ponta térmica, sendo resfriada por convecção através da massa

gasosa entre ela e a ponta térmica.

o modo 2 foi utilizado em medidas de ·T8D para estender o

intervalo de temperatura medido no leva.ntamento do espectro de

corrente termoestimulada da amostra, lUoa vez que neste mo(lo a a-

mostra fica diretamente em contato COLI a ponta térmica, s(:lndopos

sível resfriá-Ia até temperaturas próximas à do nitrogênio liqu!.

do.



FIG. 18-0: MODO 1

CIRCUITO 1

Ca

v-iC
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FIG.18-b: MODO 2

CIRCUITO 2

Ca = CAPACITaR DA AMOSTRA
Cc = CAPACITANCIAS DEVIDO AOS CABOS

E CONECTORES

FIG. 18 ~ Modos de medida e respectivos circuitos.

o inconviniente desse circuito ~ justamente o fato das ca

pacit&ncias parasitas, Cc' ficarem em paralelo com o capacitor da

amostra, Ca. O efeito que Cc p~oduz ª uma rela~açâo isot~rmica len

ta, da ordem de lO-15A, devido "despolarizaçâo do teflon do conec

tor UHF, que se superpõe ao espectro de TSD da amostra. E!;se efei-

to pode ser minimizado, deixando-se ,) conector despolarizio.r duran-

te algum tempo à baixa temperatura, de maneira que possa ~;ar des -

contado nas medidas, permitindo a idl~ntificaçâo do espect::'ode TSD
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devido ~ amostra.

2.7- Procedimento Nas JIedidas ele TSD

o procedimento experimen:::l éldotado foi o segu,L'}te:

1 - Uma vêz a amostra coLucacla em seu suporte,o criosta-

to é hermeticamente fl:~chéldoe procede--se à

atmosfera em seu interior, como descrita na

2.3.

troca de

-
secçao

2 - A amostra é então aq\ll:~cidaà temperatura de polariz~

ção Tp, na qual é polarizada com tensão Vp! duran

te um tempo tp' medindo-se a corrente de pol.arização

isotérmica (Fig. 19).

3 - Procede-se ao resfriamento da amostra, com a tensão

vp aplicada, até à uma temperatura To numa t~axa de

cerca de - 50e/min.

4 - Â temperatura To a amostra é colocada em curto cir -

cuito com o eletrõmetro e reaquecida numa taxa B ~

2oe/min, medindo-se a corrente de TSD.

Nas medidas usuais com o circuito 1, Tp ~ 520e E~ 40e e
o

TO ~ -50 e.

Nas medidas de levantamento do espectro de TSDJ com °

. circuito 2, Tp ~ 90°C e To ~ -180°C.

Nas medidas de polarização termoestimulada, foi utiliza-

do o circuito elétrico de modo 1 (Fig.18.a, secção 2.6) E~ o proce,... ~ -
dimento foi ° seguinte: Primeiramente a amostra é resfriada a urna

temperatura To' quando é iniciado o aquecimento e aplicado ° cam

po elétrico. A amostra é então aquccida ate uma temperatura final

Tf, medindo-se simultaneament.e a corrente de polarização. Novame~

te a amostra é resfriada até a tem~)eratura To e o ciclo é repet.!.
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T

Tp

To I

1-:~lll~·--------t-t
V Vp

°1

-I··_,~------+-tI

°

tp

FIG. 19 - Medida de TSD

t

do mais duas vezes. A corrente de condu<;ão é a medida durante o

29 ou 39 aquecimento, no intervalo de temperatura onde a1:; duas coin

cidem. A corrente devido a polarização é aquela medida durante o

primeiro aquecimento, menos a corrente de condução.

2.8- Procedimento Nas Medidas de IDC

Foi utilizado o procedimento usual, Fig.20, pelo qual a a

mostra e aquecida até a temperatura de polarização Tp' estável, e

então polarizada durante um tempo t. J medindo-s.e a corrente de pop

larização. Posteriormente, ê despolarizada medindo-se a co:cren

te de despolarização.
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T

Tp

t
v

Vp

o
I

o

t

t

FIG. 20 - Medida de IDC (tp =- t.empo de polari zaç,~io,Tp =

temperatura de polarização, Ic = corrente de

condução) .

Essas medidas foram realÜ'iadas em atmosfera de n:Ltrogê -

nio seco e o tempo de resposta do eletrômetro foi de 10 sego

2.9- Medidas Suplementares

Nas medidas específicas da corrente de condução, a amos-

tra e polarizadd à uma t.emperatura relativamente alta, Tp' cons

tante, até que a corrente atinja um valor estacionárioj e!ltão
~e

resfriada à uma temperatura To e pOf;t.eriormente aquecida, medin -

do-se simultaneamente a corrente de C'onducão.
"

As medidas de absorção ótica. foram realizadas nu!' espec-

tro-fotômetro Cary-17, no intervalo de 300 a 650 nm.
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c~ truI~CJ I I:

RESULTADOS EXPERlMENTl'] S l'; INrrERPRETAÇÃO

Apresentamos aqui os resultados obtidos nas medi.das de

corrente em metani troanilina resp,;"cLivarnentedurante o :Iecai -

mento isotérmico da polarização, o dccaimento termoestin .dado,e

finalmente devido ao processo de ccndllc.;:ào.

convém lembrar que

go do eixo cristalino Q(l),

as medtdéls foram realizadas dO lon-

numa :Ümo:;fera de nitrogênio I pOS -

suindo as amostras espessuras em t rno dE' O,5mm e os seu,; ele -

- .. 2 .•.. -
trodos areas em torno de 0,25 cm , constltuldos de prata, latao

ou ouro, sendo que os resultados se n~straram invariantes para

esses três tipos de contatos.

3.1- Corrente Devido a Despolariza<;:ão Isotérmica (IDC)

A Fig. 21 apresenta o gráfico de x,n(I)x.Q,n(t)para uma

medida de IDC à 230C (temperatura ambiente) feita sobre uma a -

mostra de 0,57mm de espessura entre eletrodos de latão com 0,2

cm2 de superfície, polarizada durante 2:00 hs com um campo F ~

3
8,77xlO V/em.

Podemos 'Observar um decaimento tipo t-n, com n " 0,62,

para tempos curtos em relação ao tempo de polarização, e uma

queda mais abrupta para tempos da ordem do tempo de polarização,

devido ao princípio de superposição.

De (20) em (21), com a(w) dado por (25), a COrrE!nte de

despolé L. zação para tempos finitosJ tp' de polarização é dada

[ -n -nJ ~por I(t)=K(T) t -(t+tp) . Sendo assim, o n calculado éltraves

do início do decaimento, no nosso caso n '"0,62, pode ter um va

lor maior que o verdadeiro.

Podemos otmizar o valor dE' n obt.ido através dos pontos
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e4l?e;ç~;nentq;l~ ~oJ!la,ndº-~e a. esses pcnt~)s o termQ K(T) [t+trJ '~n a,té

encontrarmos uma depe~dência tipo t.··n, à qual aplicado o p:r.incr~

pio de superposição nos forneça reE;ul tados coincidentes com os

pontos experimentais. Isso pode SE<l' f.21 to grafi camente ai ravés da

curva ln(I)xln(t) da seguinte manej~a:

Prolonga-se a reta obtida dtravés dos pontos ê)q;erimen-

tais para t « tp' até t > tp.

Sorna-se aos pontos eXperim(~ntais I (t) o valor encontrado

de I (t+tp) sobre a reta extrapolada.

Traça-se urna nova reta através dos novos pontos encon 

trados,I(l)=I(t)+I(t+tp) .Repete-se o processo novamente Clbten

do I(2)=I(t)+I(t+tp) / e assim sucessivamente at~ que Ij c Ij-l

Assim 1(j) deve corresponder à corrente para um tempo, tp' de PQ.

larização infinito.

Dessa maneira podemos calcular o n característico da

distribuição:

n = d (,Q,n1 (j) )
d (,Q,nt)

Esse processo aplicado aos pontos experimentais na Fig.

21/ gerou 1(1) / 1(2) / 1(3), donde inferimos o valor de n:

n '" ~,Q,n (1 (3) )
d,Q,n(t) '" O , r; 5

Note-se que apesar do tempo de polarização ter ~ido re-

lat.ivamente alto (2 horas), o valor de n obtido atrav~s ca re

ta que l,assa pelos pontos experimenta1.s / na região de t <

cerca de 10% maior que o valor otrai:<:adolevando-se em cc y-' a o

Princípio de Superposiçao.
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FIG. 21 - 9,n(I)x 9,n(t) para uma medida de IDC e o método gráfico para compensar o principio

de superposição na determinação do parâffietro n.
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Considerando J = k (T) t-:-nI ',:omk (1') dado pela exp.:l~ssão

(26), para um determinado tempo de Je~polé1rização, to,

que:

temos

9,n J = in(Bt-n) + (n-l)Fo ----- ...' -~KT -

A express~o acima define uma relaçâo linear de in J em

funç~o de l/KT, a qual nos possibilita calcular os valores de E

e B atrav~s dos valores de J(to, Tpl obtidos de vãrias medi

das de IDC ã temperaturas, Tp' diferentes.

A Fig. 22 apresenta grãficos de ~nlx~nt para medidas de

IDC feitas ã temperaturas de SOC, 23°C, 4üoC e 53°C, com a mes-

ma amostra da medida apresentada na Fig. 21, mesmo tipo de con-

tatos e mesmas condições de polarizaçZio, com exceção da temper~

tura. Podemos notar que ° n característico da distribuição es: -

sencialmente não muda com a temperatura.

A Fig. 23 apresenta ° gr~fico ~nI(to)xl/KTp, onde I(t~

~ a respectiva corrente de despolarização ã to = lmin em cada

medida da Fig. 22, realizada à uma temperatura Tp.

Da expressão teórica de 211<T, esses pontos formam uma

:reta cujo coeficiente angular corresponde a:

(n - l)E

e a intersecção a

-n
,Q,n(Bto )

A reta que passa atrav~s d:)s pontos da Fig. 23 apresen-
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FIG. 22 - Q.nI x ?ont para medidas de IDC realizadas à temperaturas distintas, para uma
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10-14
35

FIG. 23 - ln I(td = lminlx l/KTo para as me-L

didas de IDe apresentadas na Fig .

22; realizadas ã temperaturas, Tp'

distintas: sOe, 230e, 40oe"e 530e.
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tq, cqlcule,dos por regressão linear ( O~) seguintes YÇtlore;:;;

(n ~ l)E = - 0,5256 eV

9.,nB
n

= - 6,7478 (B em A seg )

Utilizando n

B :::

= 0,55 temO:3:

1,17 eV

-3 n
1,17xlO A.~)(~J

Considerando as dimensões da amostra e a voltag(~m aplic~

da, podemos escrever:

B = b .§. Vd

onde s e d são respectivamente a área dos eletrodos c a (~spessura

da amostra.

Assim:

b ::: 6,67xlO-7 A.segnV. cm

A seguir apresentaremos UIlla segunda série de medidas de

IDC, semelhantes às anteriores, porém uti lizando um tempo de pol~

rização relativamente pequeno. Poderemos constatar que levando-

se em conta o Princípio de superpo~;ição, os resultados anteriores

são confi rrnados.

A Fig. 24 mostra o gráfico de Q,nIx Q,nt de urna medida de

IDC realizada sobre urna amostra proveniente de um segundo cristal,

crescido da mesma forma que o uti:LLzado nas medidas anteriores .

O 2 ~Os eletrodos foram de prata, com .,24 em de areaj a ef;pessu
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FIG. 24 - y"n I x 9~nt para uma medida de IDC, sobre uma amostra previamente po-

lariz ada à 2SOC, durante 2 h. com uma tens ão de 50 O V.
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r~ dq q.IDostX'~;foi, de. O,71mm. A amo3tra foi J?o~a,r~za,dadurçmte 2h"

...')5°a" C, sob uma tensao de 500 V.

Para tempos de despolariza.;;ão pEquenos, podemos "\ais uma
-n ...

vez observar o comportamento t , c,)m n " O r 63, em boa cO'lcordan-

cia com o resultado obtido para a p:"in.Ej ré) amostra, n ~~()/62, va-

lores esses correspondentes aos pon~os experimentais, sem a corre

ção devido ao principio de superpos:,qâo.

A Fig.25 apresenta o gráfi.co de .~nI(to) x .Q,n(l/l<Tp) para

medidas de ~DC realizadas à temperaturas, 'rp r de sOe, lSo(, 240e e
o

34,5 C, sobre a mêsma amostra da medida apresentada na Ficl. 24.

I (to) é a corrente correspondente ao tempo de despo1ariza<;ão to ==

1 mino Desde que o tempo de po1ariz<llção, tp == 13 min, e a volta 

gem de polarização, Vp == 500V, fora!)'; o~, mesmos para todas as medi

das, considerando o princípio de superposição, de (20) em (21) a

corrente é expressa por:

(n-l) E
KTp

Nestas condições podemos inferi.r a energia de ativação,

sem ser necessário que se polarize a amostra durante muito tempo.

Então, da Fig.25 temos:

(n-l)E ~ - 0,5271

Considerando n = 0,55, ternos:

E ~ 1,17 eV

3.1.2- Dependªncia de B com a voltagem

A seguir apresentaremos os ['esultados de uma sérL~ de me
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I

-

10-14
35 37 39

J 1_1__
41

I/KTp (ev-I)

FIG. 25 - ~n I(td ='1 min)x l/KTp' para medidas de IDC

realizadas à temperaturas dj_stintas, Tp= aOc,
o o o .

18 C, 24 C e 34,5 C, sobre uma mesma amostra,

pré polarizada com o mesmo campo e durante c

mfsmo tempo (13 min) para todas as medidas.
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pola,riza9ã.Q, sobre a mesma a.mostra da::; medida.s da segundé

da secção anterior I apresentadas na:' }<' igs, 24 e 25.

séti.e

A Fig. 26 mostra o valor da corrente de despolarLzação ~

to = 1 mino em função da voltagem di? polarizaçãol Vp' uti.iza

da em cada medida. O tempo de polar:i2(t(;~io foi de tp ~ j.3 !I!in. e a I

temperatura de polarização 24°C. Po~íemos observar uma ctepi:ndência

linear de I com V na região estucllJa I O < V ~ 800 Volt.s.

Levando em conta o princíp ~o de s uperposição t.eJUS que:

-n -ri
I(to} = k(T) [to -(to + tpJ J

Considerando

k (T)

e fazendo:

=: Be(n-l)E/KT

B =: b ~Sd

onde S '" 0,24 cm2 é a área dos eletrodos, d '" 0,71 mn e cl espes-

sura da amostra e V a voltagem de polarização; com os dac.os dap

Fig. 26 obtemos:

b '" 6,67xlO-7 AsegnVcm

Valor este que confirma a estimativa feita com os resul

tados obtidos de medidas realizadas ~30bre a primeira amostra (Fig.

23) •
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i' [G. 26 .- Q~nI(td = lmin) x Vp para medidas de IDC

realizadas após ,3. amostTa ter sido po-

larizada com 200 V, 400 V, 600 V e

800 V I durante um mesmo tempo (13 min)
o

e a mesma tempert3.turél (24 C) .



67

3.2~ Corrente de Despolariza9~Q Termoestimu~~d~ (~SD)

É instrutivo antecipar que 0:'-:' crista.is estudadch! quando

submetidos à variação de temperatur;l, apresentaram uma corrente de

fundo, provavelmente de origem piroelétrica. Temos observado que

essa corrente ~ fortemente dependente da taxa de variaç~o da tem-

peratura, não apresentando um compcl}:tamento bem definido, com va·-

riações na forma e ampli tude de dmÜ~.ítrd pdra amostra, SHI(10 que

para uma mesma amostra ainda observou-se variações de medida para

medida. Ademais, essa corrente se apresenta, de maneira SJeral

com a mesma ordem de grandeza daquela deVido à despolarização. Es

sa inconst~ncia na corrente de fundo n~o nos permitiu determi

nar com precisao o comportamento da corrente de TSD; contudo pro-

curamos interpretar os resultados, subtrai.ndo a corrente de fundo

de maneira compativel com os resultados observados para cada amos

tra.

:t: instrutivo antecipar também, que quando as amostras sao

submetidas a temperaturas elevadas, próximas do ponto de fusão

o -
(114 C), ocorrem alteraçoes nos seus espectros de TSD.

3.2.1- Medidas da corrente de TSD em amostras não submetidas a

temperaturas elevadas.

~ medidas que serão apresentadas nesta secção foram rea

lizadas em amostras para as quais se tomou o cuidado de n~o ele

var a temperatura além de 80°C e não permitir que permanecessem a

temperaturas entre SOoc e 80°C durante muito tempo. Ademais, es -

sas medidas foram realizadas em sequ~ncia ã medidas de IDC, na

mesma amostra, através das quais foi verificado o comportamen ';'"

to isotérmico usual. Nestas condições, possivelmente as aI\1ostrasu

tilizadas permaneceram inalteradas em celação ao estado origi
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nal de cresct;uentor

A f~~.2] ~present~ resultados de medid~s de TSD realiz~

das sobre a mesma amostra utilizada antE~riormentenas medidas de

IDC das Figuras 21 a 23. A curva 1 representa a corrente de fun -

do, obtida durante o aquecimento da amostra sem prévia polariza -

çãoi a curva 2 representa a corrente de 'I'SDapós a amostra ter si

do polarizada à Tp
o

~ 25 C, durante tp - lh, sob uma tens~o

500 V, e a curva 3 a corrente de TSD ap6s 25 mino de polarização

.. o - d'd fa Tp ~ 51 C com Vp = 500 V. Nas tres me 1 as a amostra oi res

friada adequadamente até To t: 242°1\ e então aquecida em curto com

o eletrômetro numa taxa de cerca de 2,loC/min.

Na Fig. 28 temos a curva 1 representando a diferença en-

tre os sinais das curvas 3 e 1 da Fig.27, ou seja, a corrente de

TSD ap6s a amostra ter sido polarizada ~ Tp ~ 510C, descontada da

corrente de fundo. As curvas 2, 3, 4, 5 e 6 representam resulta -

dos teóricos da corrente, expressão (3), com os seguintes parâme-

tros.

Curva 2Curva 3Curva 4Curva 5Curva 6

n

-3-3-5
l,3xl0-52,4xl0-5B(A seg )

l,17xlO1,44xl01,6xl0
, E (eV) 1,171,311,00,91,31

n

0,550,60,60,550,7

(oC)

51051°o518:,10
Tp

51

tp (min)

2525252525

S (oCjmin)

2,12,12,12,1:;:,1

To (oC)

-31-31-31...;;31-31

-10
4,3xlO~10

-10 -10-10
Qreor.pol.(CüuJ.)4,45xlO

4,4lxl0 4,61xl0G,26xlO

(l-n)

Q Teor.pol. = K(Tp)tp j(l-n)

A carga experimental de TSD, inferida ã partir da area a
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bêÜXO d~ curva 1 apresent~ o valoI o" 4 lO
"('X".·- 6xlO~···--'1) '"".. cCll.

As curvas 2 e J ;Eoram COD:: truída,s com os parâ,rrf tros ca. -

racterIsticos da distribuiç~o, n, E c B, inferidos das n;>didas de

IDC. Conv~m ressaltar que nas tentativas de ajuste das curvas,va-

riando os parâmetros caracterls t1cos da distribuição, n::: E, deve

ser respeitado o vínculo (n-I)E =.: ::;oll~:;tante,cujo valor ,G obti

do das curvas exoerimentais ( no nOS~iO caso (n-l)E ~ 0,5256 a par~ -

valores das cargas, uma vez que Qm
.ip

~ notório aindéla necessidade de uma cerreção em

ter a coer~ncia nos

= (B e C---.) E/K'T) !I211-n-n

tir das curvas de IOC). Esse procedi~3nto ~ necessãrio Fara man -~t l-n

:= k (T )--12p l-n

B, uma vez que B ~ calculado a partir da curva 9..nk(T) x l/K T, e

na prãtica, das medidas de IOC, inferimos k (T) a partir do valor

dJ corrente experimental I(to) num tempo to' de maneira que k(T)=

I(to)tg, portanto uma alteraç~o em n implica numa alteraç~o em

k(T) e consequentemente em B.

As curvas 4, 5 e 6 da Fig. 28 foram construídas com os

parâmetros característicos da distribuição inferidos da própria m~

dida de TSO, curva 1, corno narraremos a seguir.

Na seçao teórica (1-4-5), vimos que nas medidas de TSD ,

os grãficos 9..nIx l/K'I'e ,Q,n(Q/I)x l/KT, devem constituir urna re-

ta na região f~ subida inicial, cujo coeficiente angular tem o va

10 de (n-l)E e (~-n)E respectivamente. A Fig. 29 apresenta tais

gráfiCOS para a medida de TSD representada pela curva 1 da Fig.28.

Desses gráficos obtemos, embora com pouca precisão,

(l - n) E 0,4 eV

o parâmetro k(Tp) foi inferido do gráfico da Fig.23 a

partir do valor de I(T,to) ~ 8,2xlO-1J para T = Tp ~ 51°C e

60 sego

Observados o vínculo (l-n)E 0,4 e as correçoes em
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da na curva 1 da Fig. 28.
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k(Tpt R~~~CAd~ y~LOt de nr tQ~am detcrminado~ OS rarãmecros uti

liza,dos nas curya,s 4, 5 e 6 da Fig ..2B.

Desses resultados podemos notar que embora exis:a uma

compatibilidade entre as cargas, .,::;xpE'rimentale teóric, , 1S cur-

vas de TSD previstas à partir do ;:umportamento de IDC, n;~o cor -

respondem às experimentais. Devemo:; ainda fazer duas observações.

A primeira se refere à amplitude da corrente de "fundo, relativ-ª.

mente alta nessa amostra, o que n'ão permi te determinar com boa

precisao a corrente de TSD. Esse fato tarnbêrn torna insólida qual

quer tentativa de inspeção da medida realizada apõs a amostra ter

sido polarizada a 250C, curva 2 na Fig.27, devido a pouca rele -

vãncia do sinal de TSD em relaç~o ao de fundo. A segunda observa

ção é que embora a curva teórica 6 da Fig. 28 seja razoavelmente

compatível com a curva experimental na regi~o da subida Lnicial,

os seus parâmetros caracteristicos, E =: 1,3 eV e n = 0,7, j á po~

suem valores um pouco altos em relação aos obtidos das m(~didas de

IDC. De urna maneira geral, os picos experimentais se apresentam

mais estreitos que os previstos teoricamente a partir dos resul-

tados de IDC.

Na Fig.30 podemos observar o comportamento de medidas de

TSD realizadas sobre urna terceira amostra, de espessura em torno

2 -
de 0,3 86rnrnentre 'eletrodos de 0,15 cm de area. As curvas 2 e 4

mostram o comportame~to da corrente de "fundo"; a curva 1, o re-

sultado de urna medida de TSD ap6s a amostra ter sido polariza

da com Vp = 500V durante 100 min à 'r
P

o
- 22 C; e a curva 3 urna me

dida após 25 mino de polarização a
o

- 44 C com Vp = SOO V.
Em

todas as medidas a amostra foi convenientemente resfriada até cer

ca de SOC e ent~o colocada em curto-circuito com o eletr6metro e

aquecida. numa taxa de cerca de 1,67oC/rÜn. AS medidas foram rea-

lizadas na sequência da numeração das curvas na Fig. 30.

A Fig.31 mostra a corrente de TSD representada na curva

8IBLiüf~i""C"DÜ INSTITUTO DE FISICA E OUIMICA DE SÃO CAR~OS· W· t
FI S I C A I._I
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FIG. 30 - Medidas de TSD e da corrente de fundo sobre uma amostra nao subrneti-

da a temperaturas elevadas: Vp, Tp e "'-p s âo respecti vamenLe ct vaI ta -.L _

gem, a temperatura e o tempo de polarização; B é a taxa de aquecimen

to. As medidas foram realizadas na sequência da numeração das curvas.
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FIG. 31 - Medida de TSD, curva 3 da Fig.30, descontada da corrente de fundo,
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curva 2 da Fig.30, em comparação com uma curva teórica construída

com os parâmetros da distribuição obtidos das curvas de IDC, ou

seja; E=1,17 eV, n=O,55 e B = bãVpr com b = 6,67x10~7Asegn/vcm.
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3 da.,Fig ,30, ~~.trgental ( descontada da çorrente de tundo! cuxva 2 i

podemos observar também nessa, Fi~:rurd a curva, teorica corresponde!}.

te 1 construída à partir dos pa,ramet 1:0:3 obtidos das curvaf.; de IDC

e calculados na secção (3.1.2), ou ;;eja: n.=0,55, E=l,17 pV e B=
n

b ~v, com b = 6,67xlO-7 A~e;m

Estes últimos resultados d2\O uma noção mais exaté, do pro-

blema de incompatibilidade entre as curvas experimentais de TSD e

as teóricas construídas com os parâmetros determinados pE:las medi

das isotérmi cas .

Em resumo temos observado qlle as medidas de TSD élpresen -

tam picos mais l'estreitos" e mais "altos" que os seus correspon -

dentes te6ricos, construidos ~ partir das características determi

nadas nas medidas de IDC, havendo por~rn uma boa concord~ncia en -

tre as cargas. Ademais as temperaturas dos máximos de corrente nas

medidas ae TSD náo são t~o sensIveis aos par~metros de polariza -

çao, corno prediz a relaç~o teõrica do máximo, expressio (37), mas

sim esses máximos tem ocorrido entre 500C e 560C predominantemen-

te.

3.2.2- Amostras submetidas a altar:::tem;:->eraturas

Os result~dos apresentados na secçao anterior, provem de

medidas realizadas em amostras, com as quais se tomou todo o cui-

dado possível para que permanecessem em seu estado original de

crescimento.

Porém observamos que amostras aquecidas até temperatu

ras prõximas do ponto de fus~o (114°C), ou deixadas durante aI

) _ - ogum tempo (horas a temperaturas alem de 50 C, apresentavam mudan

ças no espectro de TSD. Embora não' t.enha havido urna observação si~

temática, sob o ponto de vista quantitativo, o espectro tIpico de

TSD dessas amostras submetidas a altas temperaturas está represe~
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t~do n~ Fig. 32 ~traY~s do~ resultados de du~s ~edtdas r2al~z~ ~

das sobre uma amostra submetida várié:s vezes à tempera.turas sup~

riores a 50oC, devido a sucessivas medidas de TSD realizidas pr~

viamente sobre ela. Para essas mecli.daE;foi utilizado o l1U<30 2 de

medida, descrito na secção (2.6) ( para o qual a amostra I; apoia-

da diretamente sobre a ponta térmica; neste caso, entreLmto, u-

tilizamos um filme de mylar de SOplt1 de espessura entre a amostra

e a ponta t~rmica a fim de bloquear a injeç~o de cargas. Na ou -

tra sU1e.:fÍcie da amostra utilizamos um eletrodo de prata com

O 2 ~

de,25 cm de area, sendo a espessura da amostra em torno

0,45 mm. A curva 1 da Fig.

32 representa a corrente de TSD
~

apos

a amostra ter sido polarizada com Vp = + lKV, do lado do eletro

do de prata, ã 52oe, durante 30 mill; e a curva 2, a corrente de

TSD após a amostra ter sido polarizada com Vp = -lKV nas mesmas

condições. Além do pico em torno de 500e podemos observar o sur

gimento de um outro em torno de oOe, caracterIstico das amostras

"superaquecidas". A diferença entre as duas medidas não nos per-

mite descartar a possibilidade de estar ocorrendo injeção de

cargas simultaneamente com a polarização interna; porém a ordem

de grandeza dos picos é a mesma para ambas as polarizações em re

laç~o ao eletrodo bloqueante, o que nos faz supor que os picose~

tão associados ~ polarizações internas.

Vamos voltar um pouco na evolução do "superaquecimento"

da amostra e observar o comportamento do pico em torno de sooe

num estágio intermediário, no qual a mesma amostra das medidas da

Fig.32, embora já tivesse sido aquecida a temperaturas eTIl tor

no de BOoe, ainda não apresentava ° pico em torno de oOe bem ca-

racterizado.

A curva 1 da Fig.33 apresenta a corrente de TSD após a,
amostra ter sido polarizada à 52°C, durante 20 min, com Vp=500V,

2 -
entre contatos de prata de 0,25 cm' dE~ area. Podemos observar que
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FIG. 32 - Espéctro típico de TSD de uma amostra previamente "superaqueci-

da". Medidas realizadas com um filme de mylar (50]..1) entre uma

dqs faces da amostr~ e o eletrodo correspondente~
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presenta-se bastante estré~to.

Na Fig. 34, o gráfico I apresenta 9,n(P!J)xl/T, f' () grãf~

co 2 a corrente, na subida inicial do pico, em função de l/To Es-

ses gráficos constituem retas bem definidas; segundo a interpret~

çãc de Bucci e Pieschi (4) e Garlick e Gibson(S) respectillamente I

veja secção(1-3), se o processo de polarização for descL.to pelo

l1lodêlode Debye, com um tempo de relaxação singular, o coeficien-

te angular dessas retas fornece a energia de ativação. OE; valores

encontrados para a energia de ativação, calculados à partir das

retas da Fig. 14, através dos métodos de Bucci, Fieschi E! Guidi

(BFG), expressão (17), e de Garlick e Gibson. (G.G), expressão(16),

sao os seguintes:

E(BFG) ~ 1,17 eV

E(G.G) ~ 1,00 eV

Tomando um ponto sobre a reta 1 da Fig.34 e a energia de

ativação calculada pelo método de Bucci, Fieschi e G1.iÜdi,através

da expressão (17) estimamos o valor de TO e obtivemos:

-16
3,7xlO sego

utilizando-se corno parâmetros ajustáveis E e TO na ex

pressão (13), da corrente de TSD para um procªsso singular de De-

bye, construímos a curva 2 da Fig.33, que se ajusta razoavelmente

ã curva 1, experimental, com os valores To = 10-17seg e E=l,17eV.

Com relação ãs medidas de IDC referentes a essas amos

tras submetidas a temperaturas elevadas, não houve urna observa

_ . _ . .- -n
çao slstematlca, porem constatou-se que o comportamento t perm~
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nece, co;n o yqlox de n i3.UJ1).entp.lldocom Q tempo efetivo de "su/?erp.""

quecimento"d~ AmOstr~1 atin9índo vdlores superiores à uridade

Assim, 1 interpretação dos resul taàos de rrSD segundo o rncdê 10 de

Debye com um tempo singular de relaxaq'ao é inconsistente com os

resultados das medidas isot~rmicas. Ademais, a frequ~ncia natural

encontrada, Wo
17 - •.

~ 10 seg., apresenta um valor nao flSicc para o

modêlo de Debye. Por outro lado, a energia de ativação apa.ren

te segundo esse modêlo apresentou valores próximos dos obtidos a-

través das curvas de IDC para amostras não submetidas à temperatu

ras elevadas.

A seguir apresentaremos resultados de medidas de TSD em

função do tempo, tensão e temperatura de polarização, realiza

das sobre a mesma amostra da medida da Fig.33. Devemos notar no

entanto que embora as formas do pico em torno de 500e nao se alte

raram, oS efeitos em torno de oOe já eram detectados.

A Fig. 35 apresenta medidas de TSD em função do tempo de

. - - - o
polarlzaçao con tensao de 500 V a 52 Ci os tempos foram de O, 1 ,

3, 5, 10 e 20 m~n, sendo que na medida correspondente a tp~O min,

a tensão foi aplicada quando iniciou-se o resfriamento à tempera

tura Tp ~ 520e. Os picos t~m seu inIcio ã partir de uma corren

te diferente de zero, que se deve a superposição da corrente de

fundo, da corrente devido aos efeitos em torno de oOe, e devido a

despolarização isot~rmica dos conectores de Teflon, uma vez que

foi utilizado ° modo 2 de medida, veja secção (2.6). Na medida cor

respondente a tp = 3 min, ° sistema foi deixado despolarizar a sOe

durante 5 minutos. Podemos observar que para tempos de polariza -

ção superiores a cinco minutos, a polarização se aproximou de um

valor de equilíbrio.

A Fig. 36 mostra a corrente de TSD em função da tensao a

plicada J.urante 20 mino a 52°C. Na parte superior direta da Figu-

ra temos um gráfico da polarização P em função do campo aplica



FIG.35 - TSD em função do tempo de polarização, em uma amostra num estágio inter

mediário de aquecimento

Voltagem de polarização : V = 500 VP

Temperatura de polarização : Tp ~ 52°C

,.. ?'TaCllrva. de tp == 0 min, a tensão foi aplicada quando iniciou-se () res -

friamento para a formação do termoeletreto.
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do),fp; A ca,;r~~ ~Oi computAc1Q Através da áreA Mq~XO d8 curVqi t~E.

do como limite in~erio;r as ,retas que passam na base de cl:,\da pico,

a fim de de descontar a corrente dE~vido a despolarização do te

flon dos conectores e aquela devido ao pico ern torno de (l°C. As

curvas de TSD representadas na figurd são a média ponto a pon-

to de medidas realizadas com ambas polaridades para cada valor

de tensão aplicada, ~ 250V, ~ 500V 1 ~ 7S0V, a fim de de descon -

tar a corrente de fundo.

<I>::: [1(V> O) - 1(V < O )J/2

Esses resultados mostram um comportamento linear e nos

permi te estimar uma susceptibilidaoe

-13
1,8xlO e/v cm

que e próxima aos valores encontrados nas amostras não "superaque

cidas" para o mesmo tempo e temperai:ul:'ade polarização.

Na Fig. 37 temos resultados de medidas de TSD, sobre a

mesma amostra, em função da temperatura de polarização, donde po-

demos observar que a temperatura de máximo do pico não é tão sen-

sível a temperatura de polarização como preve a teoria de proces-

sos distribuídos em wo•

Finalmente, a Fig.38 apresenta medidas de TSD em função

da tensão, para o pico em torno de aOe, realizadas sobre uma a

mostra superaquecida. Para cada medida a amostra foi polarizada a

sOe durante 20 mino e as curvas de TSD representadas na Figura

sao a média ponto a ponto de medidas realizadas com ambas polari-

- . + + +
dades para cada valor de tensao aplicada, - 200V, - 400V, - 600V,

± 800 V. Na parte superior direita da mesma Figura temos um grãf!

co da polarização em função do campo aplicado, mostrando comporta
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mento l~nea.r~

A Fig. 39 apresenta o 9ráJicu BfG, ~n(p/J)x(J./l') f pa.ra. a

medida cujo campo de polarização LJi Fp :o 1, 26xl04V/Cn'l, donde es

timamos a energi a de ativação, E (BY"G) Of 82 eV. Na mesma Figura

temos a subida inicial da corrente enl função de l/T, pard. a mesma

medida, donde estimamos a ~nergia de élt:i vação pelo métod:) de Gar-

lick e Gibson, E(G.G) ~ 0,68 eV. Esse Gltimo valor foi o mais fre

quentemente encontrado nas medidas realizadas.

3.2.3- Medidas de polarização termo\:,:stimulada (TSP)

Essas medidas, realizadas sobre uma amostra ainda não sub

metida à temperaturas elevadas, consistem na observação da corren

te de polarizaç~o durante o aquecimento da mesma. Para tanto a a

mostra foi resfriada até a temperatura de -140C, onde inlciou-se o

seu aqurv-'imentonuma taxa constante de 1,80C/min, sob uma tensão

aplicada de 200V. A amost.ra foi então aquecida até 8SoC, resfria

da novamente à -140C e mais uma vez aquecida, com o campo elétri-

co aplicado durante todo o ciclo e a corrente sendo registrada

Na Fig.40 temos os gráficos: .Q,n(.6lI)xl/'re .Q,n(.62I)xl/T,onde.:..61I

é a diferença entre as correntes registradas durante o primeiro a

que cimento e o re~friamento subsequcnte; e .62I é a diferença en -

tre as correntes registradas durante o primeiro e segundo aqueci-

mento. Cabe observar que a corrent.e registrada durante o primeiro

aquecimento envolve as contribuições da polarizaç~o e do processo

de conduç~o, enquanto que as correntes registradas durant(~ o res-

friamento subsequente e o segundo aquecimento, envolvem somente o

processo de cor luç~o, na região em que se superpõem. Assim, a cOE

rente devido a polarização, é a difcrE'nça entre a registra.da du -

rante o primeiro aquecimento e aquelas registradas durante o res-

friamento ou durante o segundo aquecimE:nto.



90

\0-10 I
O

• O

• o-
«-
H

o

• o

10-13
2.8 3.0

1-
3.2

(l/T)x 10+ 3 (K-1)
3.4

FIG.40 - Corrente de P?larização termoestimulada

(.) diferença entre as correntes medidas durante

o primeiro aquecimento e o resfriamento sub-

sequente.

(o) diferença entre ~s correntes medidas durante

o primeiro e o segundo aquecimento.



91

o CQe;e±cj.,ell,teangulaJ; da reta const.ttuida )?elos pontos

da FÍ-g.40, dC~nln:)Jd(l/K'r), fornecE o \.ralarde uma energia de a

tivação aparente para o processo de p\>larização, E' ~~1,JU eV ,

enquanto que o valor esperado sequrLlo 1 expressão (31)! c 1. cor-

rente de TSP, e com base nos result::!dosde IDC, deveria ser

d~n(~I)/d(l/KT)=(l-n)E ~ 0,5256 eV.

Apesar disso, a coincidênci a :cazoável entre o valor en

contrado para a energia de ativaç~o at~av~s das medidas de IDe,

segundo o modêlo distribuído, e os valores aparentes obtidos a-

través da subida inicial das medic1.:E-ide 'rsp, aliada ao fato dos

picos de TSD sempre apresentarem um estreitamento maior em rela

çao aos correspondent.es teóricos, poderia estar indicando uma li

roitação superior nas frequências naturcÜs, porém, tentati vas ne~

se sentido mostraram que a utilização de uma energia de ativa -

ção de 1,17 eV na express~o (42), da subida inicial da corrente

para um processo distribuido em frequências naturais com um 1i-

mite superior, exigiria a admiss~o de frequências da úrdem de

017 -1 1 - f~ . d- b1 seg ,va or esse nao lSlCO para o mo elo de De ye.

3.3- Mec Lias da Corrente de Condução em Função da Temperatura

Observou-$e durante a polarização da amostra a altas

temperaturas, que a corrente decresce até atingir um valor qua

se estacionário, diferente de zero.

Medidas dessa corrente forélJnrealizadas, em amostras

previamente polarizadas a altas temperaturas, durante o D!S

friamento e posterior aquecimento das mesmas. A Fig. 41 mostra

gráficos de lnlxljT para uma amostra polarizada com 400 V,

temperatura de 52oC, durante 35 minutos, ap5s o que foi res

~a

friada e aquecida novamente, medind()~se a corrente durante es-

te ciclo. O coeficiente angular das }~etasconsti tuídas nesses
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tornando a temperatura de polarização.
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nos apresenta. um Valor para a enerq ia de at.:tvaçao apC\rc'll ,~ de;

El 1,17 eV

Se a conduti vidade for dev Ldc a geração intrínsc:ca de

portadores, pela expressão (61), o :Lntervalo de energia entre as

bandas de condução e valência teria um valor em torno de

2,34 eV

3.4- Medidas de Absorção 6tica

A Fig.42 apresenta o espéctro de absorção ótica de uma

amostra monocristalina, em seu estado original de crescimento,m~

dido com o feixe de luz incidindo ao longo do eixo cristalino b.

Podemos observar uma forte absorção à partir de 550mm, o que co~

respon~~ a uma energia de 2,25 eV. A coincid~ncia desse resulta-

do com o obtido para o "gap" de energia do material através das

medidas de corrente de condução em função da temperatura, supon-

do condutividade intrínseca, é uma indicação de que os mecanis -

mos de absorção ó:tica e de condução possivelmente estejam rela -

cionados ao mesmo processo de transi_ção.
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CAP1'lTLO IV

COMENTl\RIOS .FLNAIS ~:(J13HE O~; RESULTA,DOS

Neste capítulo faremos umL breve avaliação dos resultados

obtidos, definindo as informações f. gÜficati vas que podEm ser ex-

traídas do trabalho.

Iniciando pela natureza dê, polarizaçao, as técnicas empr~

gadas não permitem definir o mecanL,;mo microscópico que (,rigina a

susceptibilidade observada. Medidas n~:Ützadas com filmes de mylar

entre o~ eletrodos e a superfície dó ,uTlostra, como a apresentada na

Fig.32, não permitem descartar a po~=s:d:>ilidade de injeçac de car -

gas i porem, mesmo que esses eletrodos sej am apenas parcialmente blo

queantes, em medidas realizadas com mylar sobre ambas faces da a -

mostra, não se notou uma diminuição slilistancial na grandeza dos re

sultados atribuídos ã polarização. Isto ~ uma forte indicação de

que a polarização estudada ~ de origem intrinseca.

Quanto ao modêlo de relaxação, o comportamento isotérmico

da corrente de despolarização é compat.lvel com um processo distri-

buido num intervalo contInuo de frequ~ncias naturais associadas a

tempos de relaxação tipo Arrhênius, crnu urna energia de ativaçãosig

guIar em torno de l,17eV.

Os resultados das medidas de despolarização termoestimula

da não permitiram assegurar a extensão do modêlo para o caso
-

nao

isotérmico. Neste âmbito alguns aspectos devem ser considerados.

Em primeiro lugar, a fraca reprodutibilidade das medidas,

aliada a superposição de urna corrente de fundo inconstante, nao po~

sibili te u definir com precisão o comportamento da corrente de TSD,

principalmente na região da subida inicial do pico, onde t::stão con-

tidos dados importantes para a intex'pretação.

Outro aspecto a ser observado é a modificação do comporta-

mento de TSD à medida que a amostra ,~ submetida a sucessi ~/os aqueci

mentos. De uma maneira geral, o que ,3e not_ou foi um estre:l tamen
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to ]?h'og;r;essiYo do pico de r;rSD, o 91ld1 r3,dquire UJ[l~ ;Eo;r,-ma, r-lparente

de um processo si:ngular de relaxaçElo 1 com o maximo de corrente ~

correnõ) sempre em torno de 500C, independente dos parâmetros de

polarização. Nas medidas de IDC con~espondentes, o comportamen 

to tipo t-n permanece, havendo porÉm um alimento progressívo de

n com o tempo efetivo de aquecimento da amostra, atingin(:.ovalo-

res em torno da unidade. Ademais, mesmo as medidas de TSD em a.',-

mostras não aquecidas previamente, apr(~sentaram picos de corren-

te mais estréitos que os previstos teoricamente. Sendo esse pro-

cesso, de alteração dos picos com o aquecimento, crítico e contí-

nuo, é impossível G.lizerse já se manifesta à partir das primei -

ras medidas em uma amostra supostamente inalterada de seu estado

original de crescimento. Em medidas realizadas sobre amostras pr§.

viamente aquecidas e deixadas vários dias em repouso, não se no-

tou tendência de reversão do comportamento, o que afasta a hipó-

tese de uma alteração temporária no estado de equilíbrio do ma -

terial.

Enfim, se esses problemas não permitem assegurar a vaI!.

dade do modêlo distribuído para o caso não isotérmico, por outro

lado não existem evidências absolutas da sua inviabilidade.

A parte essas dificuldades, um ponto em comum, observa-

do mesmo em medidas de TSD sobre amostras nunca anteriormente a-

quecidas, é o fato do máximo da corrente ocorrer em geral perto

de 50oC, seguindo-se urna queda mais abrupta do que a determinada

pela distribuição proposta com base nas medidas de IDC. Esse com

portamento eventualmente poderia ser descrito ~ela teoria de Jons

cher(17), baseada em medidas de absorção dielétrica de vários ma

teriais(lO), cujos resultados se afastam do modêlo de Debye, o

que ê atribuído a interaç6es de muitos corpos. Em resumo Jons-

(17) - - •.
cher , propoe uma expressao emp1.cica para as curvas de absor -

ção dielêtrica observadas nesses mateJ"jais, da seguinte f.Jcma:
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para Lú' ("
P

,O<n<l

o < m < 1

-E/KT ~ f A. j -. d
onde wp=woe e a requencla corn~~;pom ente ao ponto lllaXlmo a

curva de absorção dielétrica a uma dada temperatura.

- ~
As expressoes correspondentes no domlnio do tempo, para

as curvas de IDC, são:

I(t)a t-(l+m)

para

para t > l/wp

Para as curvas de TSD, Jonscher(17) encontra:

-n
I(T)a wp(T)Z

I (T)a w (T)Z-(m+l)p

para

para z w > 1
P

onde Z =
'1' w ('1')

J P dT'
To S

.
Esse modêlo prevê um comportamento macroscópico equivaleg

te ao da distribuição que utilizamos, na região da subida inicial,

e urna queda mais abrúpta na descida do pico de TSD. Testes realiz~

dos com esse modêlo não apresentaram bons resultados, porém para

urna conclusão definitiva seria interessante conhecer as curvas de

dispersão dielêtrica. Outra opção atrat,iva seria a distri,buição de

. d 1 (18). d dI' N. ,~ • IDavl son-Co e ., cUJa corrente e espo arlzaçao lsote::crn1ca,De,

e expressa por:
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Ieee o deca,;tmento exponencial, o que 'I.ti corresponde:r í~ vna, que.,..

da mais abrupta dos picos de TSD. E::,sps dois IDodêlos sào Lnteres

santes por considerarem uma frequÊ~n(id máxima, wp' em tOl]O da

qual ocorre a dispersão dielétrica; e~;:;(~fato poderia deh:rminar

uma dependência mais fraca entre a pOSlÇ~O do m&ximode corrente

nas curvas de TSD e os parâmetros d:: I'olari zação, como aconte

ce em nossas medidas, para tempos d:~ polarização superion~s a

l/wp.

Umoutro aspecto a ser ob:;,:~rVéldoé a coincidênci J. entre

a energia de ativaç~o calculada a partir das curvas de ID(~, com

o mod~lo distribuído, e a calculada ~ partir das curvas de TSD

de amostras num estágio intermediário de aquecimento, com o mod~

10 singular. Embora as "cargas" envolvidas também apresentem boa

concordância, esse fato não é signiELcante em termos de interpr~

taç~o, pois os mod~los utilizados n~o s~o equivalentes. Porém

nas medidas de polarizaç~o termoestimuladas TSP, em amostras nu~

ca anteriormente aquecidas, o comportamento da subida inicial a

baixas temperaturas é similar ao das medidas de TSD em amos

tras num estágio intermediário de aquecimento, apresentando uma

energia de ativaç~o aparente em torno de 1,1 eV, fugindo as es -

pectativas do modê~o distribuído. Esse fato pode indicar uma

possível limitação superior no intervalo da distribuição. Tenta

tivas de descrição da subida inicial das curvas de TSD, otltidas

de amostras num estágio intermediário de aquecimento, empregando

a expressao (42), da corrente de TSD de uma di~tribuição ]imita~

da superiormente, mostraram que para uma energia de 1,17 EV, e

- . t' I' - d 1" . 1017 -1 pnecessarla a u 1 lzaçao e um lffiltesnperlor, Ws '" seg. o

rém, quando partimos para as curvas de [De correspondentes, ex 

pressão (46) â t.emperatura ambiente, deveríamos observar um

comportadento exponencial durante alC}un~3minutos de despolariza-
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Çao" O gue nao, p,contece ~ pox outro Lado, se tenti3,XmQs Çl,j tlS ta;!;' P.

:Erequênc;i,a,l,tnl;i.tepara que o comportamento exponencia1 SE'j i=l redu~

zido a alguns segundos em medidas t, sOe, o que justificari.a o :Ea-

to de não o termos observado, a frE qUt:~llcia 1imi te teria. u:.! ser da

ordem de 1022seg-1,incompatIvel com o mod~lo de Debye. Iroble

mas similares ocorreram na tentativa de se limitar inferiDrmen

te o interva~o da distribuiç~o, utilizando a equaç~o (49). 1imi -

tes muito altos teriam de ser utilizados para justificar a que

da abrupta das curvas de TSD e eTH contrapartida, medidas de IDC

a temperaturas em torno de 500C deveri,un apresentar muc1ant;as de

comportamento; express~o (54), após al(juns minutos de c1espolariza

çao.

Quanto as medidas de corrente de condução em função da

temperatura, foi observado um compactamenta exponencial, com ener

gia de ativação aparente em torno de 1,17 eV. Se a condutl vida

de for intrInseca, segundo o modªlo de bandas, o intervalo entre

a banda de valªncia e a de condução seria de 2,23 eV. Indicaç6es

nesse sentido foram encontradas em medidas de absorção ótica; a

curva de absorção apresenta uma subida abrupta em torno dtÕ!550nm,

o que carresponde a uma energia de 2,25 eV. Por outro lado, se a

condutividade for extrInseca, ou por pulos, a coincid~ncia da e -

nergia aparente enchntrada para a conduç~o com a encontrada para

a polarização, pode estar indicando que possivelmente os dois fe-

nômenos tenham origem no mesmo processo microscópico de

to de cargas.

movimen
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SUGESTOES PARA TRl\hALHOS FU'l'UJ\OS

- Medidas de perdas die1étrLcas e relacionamento com as

curvas de IDC e TSD.

- Medidas de Fotoconduti vida.de e ?:-elacionamento com as

curvas de absorção õtiCél e de corrente de condução em

função da temperatura.
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