
































RESUMO 

A técnica de injeção de cargas por feixe eletrônico em materiais poliméricos 

pode ser utilizada como uma importante ferramenta no estudo das propriedades 

elétricas destes materiais. Fenômenos tais como a emissão eletrônica secundária, o 

transporte e armazenamento de portadores de carga no volume do material, 

fenômenos de injeção e condutividade induzida por radiação podem ser observados 

em películas finas de dielétricos lançando mão desta poderosa técnica. Neste 

trabalho, utilizamos um canhão de elétrons de energia variável (O a 10 keV) na 

irradiação de amostras de polianilinas, por nós sintetizadas, para o estudo da emissão 

secundária e de transporte no volume. Alguns experimentos foram também 

realizados com o poli(fluoreto de vinilideno), que é um polímero bem mais resistivo 

que as polianilinas. As medidas de emissão eletrônica foram feitas em circuito 

aberto, enquanto as medidas de transporte foram obtidas em circuito fechado. Neste 

segundo tipo de configuração, procuramos fazer uma análise do comportamento da 

corrente através da amostra pela observação de transientes rápidos 

(da ordem de 10 ms) de corrente gerados pela injeção de pacotes de carga de 

penetração bem definida a partir da superficie bombardeada. Propriedades elétricas 

intrínsecas como a condutividade do material e a permissividade elétrica, e 

extrínsecas como a condutividade na região irradiada foram utilizadas como 

parâmetros no ajuste dos resultados experimentais. 



ABSTRACT 

Charge injection in polymeric materials by electron beam is a powerful 

technique in the study of electrical properties of such materials. Secondary emission, 

transport and storage phenomena, as well as radiation-induced conductivity are 

among the subjects related to dielectrics that can be investigated. At present work we 

used an electron beam system (O to 10 keV) to irradiate polyaniline films, 

synthesized in our laboratory, and to perfonn studies of secondary emission and 

transport phenomena. Some experiments were also carried out with poly(viny1idene 

fluoride), a more resistivity polymer. Secondary emission measurements were carried 

out in an open-circuit configuration while the transport ones used a short circuit 

mode. Fast transient phenomena (about 10 ms) were also studied in details. Intrinsic 

electric properties, such as conductivity and dielectric constant, and extrinsic ones, 

like the induced conductivity in the irradiated region of the sample, were obtained in 

the fitting between the model and the experimental results. 


























































































































































































































































