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Medidas de corrente termoestimuladas e de carga a temperatura constante,

sob campo eletrico constante externo, foram realizadas no intuito de identificar alem de

cargas espacial existentes em am08tras comerciais de PVnF, tambem estudar 0 pico

anom~lo de corrente que se apresentou nas medidas isotermicas. Este pico desaparecia

em medidas subsequentes, mas sua recuper~a.o, apesar de l~nta, foi registrada,

principalmente se a am08tra era conservada em ambiente funido. Uma serie de medidas

feitas em diferentes umidades relativas do ar, cuidadosamente controladas, evidenciaram

que este fenomeno estava diretamente ligado a 8.guaabsorvida pela am08tra do ambiente

externo. 0 efeito m08trou tambem ser fortemente dependente do campo aplicado. Urn

modelo baseado em di88oci~ao ionica da 8.gua, provavelmente fracamente ligada a
estrutura do poHmero, foi desenvolvido, levando em consider~ao que 0 coeficiente de

dissoci~ao depende do campo eletrico, bem como do tempo de extrac;ao dos port adores

dissociad08da am08tra. Nesta cinetica controladora da corrente, e considerada tambem

recombin~ao bi-i8nica.
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Thermally stimulated current and depolarization measurements were

carried on commercially available samples of PVDF. The measurements were conducted

under constant temperature and constant applied field in order to investigate an

anomolous peak which appears in isothermal measurements, and also identify the

presence of space charge. This peak is observed only in the first measurement, but. it can

recover if the sample is stored in a humid environment. A series of measurements was

carried out with carefully controlled relative humidity from which one can conclude that

the peak is directly linked to water absorved by the sample. This effect is shown to

depend strongly on the applied electric field. A theoretical model based on ionic

dissociation of water molecules - probably weakly attached to the polymer structure - is

developed to explain the experimental results. In the model, the dissociation coefficient

and the time of escape of dissociated carriers are assumed to depend on the electric field.

Bi-ionic recombination is also assumed to play an important role in the control of the

kinetics of the process.



INTRODUQAo

Os materiais polimericos tem apresentado cada vez m8J.Sum papel de

destaque no desenvolvimento tecnologico contemporaneo que exige a descoberta e a

aplica~a.ode novos materiais. Seu uso se estende por uma ampla gama de atividades, seja

por suas propriedades mecanicas, qufmicas ou eIetricas ou ainda pela combin~a.o de

duas ou mais dessas propriedades. Dentre os poHmeros mais recentes merece destaque 0

Poli(fluoreto de Vinilideno), 0 qual apresenta atividades piezo, piro e ferroeIetrica,

incomum aos demais polfmeros. A piezoeletricidade no PVDF foi detectada pela

primeira vez por KAWAI[l], enquanto a piroeletricidade por GLASS et alIi[2]. Estes

trabalhos tern merecido a atenc;a.odos pesquisadores no mundo todo.

No Brasil os trabalhos teoricos e experimentais com 0 PVDF e seus

copolfmeros (formados com tetrafluoretileno, trifluoretileno e hexafluorpropileno)

tiveram grande avanc;oa partir dos anos oitenta. Segundo LOVINGER[3], 0 poIi(fluoreto

de vinilideno) e encontrado em quatro fases cristalinas a, fl, '1 e 6. A fase fl e a que exibe,

dentre todas, maior atividade ferroeletrica. A sua atividade piezoeletrica, associado a sua

flexibilidade mec8.nica, favorecem sua aplicabilidade em transdutores, tais como:

dispositivos ultra-eorllco, microfones, teclados etc. Dispositivos termicos de PVDF,

tambem tern sido desenvolvido baseados em seu coeficiente piroeletrico. 0 PVDF e urn

material de baixa densidade ( em torno de 1.8 g/cm
3

), comparados com as cer8micas e



o objetivo desse trabalho de pesquisa foi 0 estudo da influencia do vapor

d'agua existente no ambiente e absorvida pelas amostras de PVDF-o, emsuas medidas

de condu~8.oisotermica. Para tal foi montado urn sistema de medidas que permitiu obter

resultados variando os parametr08 experimenta.is ta.is como: campo eIetr~co,

temperatura, urnidade relativa do ambiente e vacuo. Os efeitos de carga espacial foram

tambem estudad08 atraves de medidas de TSC com inversoes do campo eletrico aplicado

nas amostras. Finalmente urn modelo de condu~8.0 foi elaborado para explicar os

E bastante conhecida a influencia do transporte ionico nos modelos de

conduc;8.0em polfmeros, principalmente em polfmeros altamente isolantes. N0880modelo,

construfdo e suportado em solidos resultados experimentais, se baseou numa condu~ao

ionica evanescente gerada pela di880cia~8.0de moleculas de agua situadas no volume do

Outros efeit08 eIetricos causados por urnidade em filmes polimericos tem

sido descrito na literatura[5,6]. Estes fenomenos, ainda que pouco estudados, tem se

mostrado cada vez mais interessantes, fazendo parte de hipoteses tanto a myel da

colabor~ao direta a condutividades, como tambem na ger~8.0 ou elimina~8.0 de

armadilhas em materiais[7].



CAPtTULO II

Segundo LOVINGER[3] a obten~80 se processa pela polimeriza~80 vIa

radical livre de 1,1 - difluoreteno, monomero este geralmente sintetizado do acetileno ou

cloreto de vinila via 1 - doro - 1,1 - difluoretano. Os prOCe8808de polimeriza~80 mais

usados S80por suspens80 e emuls80, sendo a agua geralmente usada como meio de rea~80

e urn per6xido comp08to servindo de catalizador. A faixa de temperatura de re~ao e
° °entre 10 C e 150 C e a press80 entre 10 e 300 atm.

o PVDF obtido consiste de 50% de lamelas cristalinas[8], que S80 da

ordem de 100 A de espessura por lamela, e com um comprimento de 100 pm, estes

cristais lamelares est80 embebid08 nurna fase amorfa de propriedades de urn Hquido

super-congelado, com temperatura de transi~ao vftrea (Tv) em torno de -50°C [9].

o PVDF e urn polfmero semicristalino cuja cadeia macromolecular consiste

da repeti~80 de unidade - CH2- CF2- , chegando a ter 2000unidades repetidas, que dB.

urn comprimento medio de aproximadamente 0,5 pm[lO]. Para cada unidade do mero
-28

tem urn momento de dipolo igual a 7,56 x 10 C.cm que equivale a 2,27 Debye. Os

dados moleculares encontram-se nas tabelas 1 e 2.



ligação C-C C-F C-H
distância 1.54 À 1.34 À 1.09 À

ligação e-c-c FCF HCH

ângulo 1120 1110 1120

inicialmente propostos, ficou evidenciada a necessidade de serem feitos alguns

comentários sobre a estrutura cristalográfica do PVDF.

Se refere as características estruturais que podem ser mudadas somente

pela quebra e formação de ligações químicas, ocorrem irregularidades ocasionais como

ramificações, ligações cabeça-<:abeça (...- CH2- CF2- CF2- CH2 - ...) ou ~da.-cauda

( ...- CH2- CH2- CF 2- CH2- CF 2- CH2 - CH2 - ...), limitam sua cristalinidade e são

tratados como defeitos que ocorrem durante a síntese, numa porcentagem de 3 a 5%[11].



Se refere ao arranjo espacial dos a.tomos de carbono na cadeia, podendo ser

mudadas por uma rot~a.o de parte da cadeia em torno de uma lig~a.o qufmica (sem

quebr a.-Ia) , pode ser: de conforma~ao planar ziguezague (trans-trans ou TI), nao
+ - +-

planares TG TG , e T 3G T 3G (T = Trans e G = Gauche), dados moleculares tabela III

e os esquemas das conforma~oes moleculares na figura 1.

conform~ao TT TG+TG- TaG+TaG-

momento dipolar p.L = 7xlO-3o p.L = 4x10-30 p.L = 4x1D-30
medio por mero
(C.m) ~=O P,F 3.4x10-30 P,F3.4x10-3O

-30
(1 Debye = 3.336 x 10 C.m)

I: conf. trans IT)
2 : conf. gauche I G)
3 : conf. gauche'(G')

Conforma~oa TT
Iz iguezague planar)

Conforma~do TG + TG-
(ndo planar)

Conformafoo
T G+ T G-3 3

I ndo planar)

+ - +-
Figura 1- Esquemas das conforma~oes molecular TI, TG TG e TaG TaG.



A conform~ao trans tambem chamada ziguezague planar e a que

apresenta energia mfnima para uma se~ao isolada de uma cadeia de hidrocarboneto. A

energia da forma trans ~ cerca de 0.8 kca.l/mol menor que a forma gauche.

o PVDF se apresenta em quatro estruturas crista.linas distintas, identificadas

A parte crista.lina do PVDF (a e1) apresenta uma morfol6gica formada de

esferulitos[12], sendo os maiores pertencentes a rase a. e os menores pertencentes a rase

1, como mostra a figura 2.

Lamela
Crlstallna

a) Esquema de uma crista.lito composto de lamelas crista.linas separadas por
regioes amorfas.
b) Cristalitos de PVDF-a (maiores) e PVDF-1 (menores).



A morfologia da fase p, obtida atraves do estiramento mecanico da fase (},

consiste provavelmente de urn empacotamento de lamelas de tal maneira que as cadeias

moleculares se orientam paralelamente ao sUbstrato[13], como 0 esquema da. figura 3.

3 Oirel;oo do compo de polorizofoo
e do momento ehUrlco.

Olre'Coode
estlramento

Esquema de empacotamento molecular e disP08iC;aodas lamelas em filmes de
PVDF-p. As retas indicam os dipol08 orientad08.

o cristal como urn todo e nao polar, a unida.de celular consiste de dUM
+ - < ° ° [14]ca.deias na conform~ao TO TO distorcidos (T = 179 e 0 = 45 ) de forma

assim neutralizando ca.da um 800outro. A densidade media cristalina desta fMe e de 1,92

g/cm
3

e temperatura de fua8.o e de 170°C, 0 momento dipolar normal a. ca.deia e

4,0 x 10-30 C.m, e ao longo dela de 3,4 x 10-30 C.m. Estudos de espectr08copias

infravermelha e Raman[15], estudos de difr~8.o raios-X[16], determinaram ser uma

celula unitaria ortorrombica com parametro de rede iguais a: 80= 4,96 A, b = 9,64 A e

c = 4,62 A., CUj08angul08 sao igua.is 80900,como m08tra a figura 4.



H 1 H

I74l
t H t H t

.; , ~H-F--,""'\ ': I ~ H~\~I
o H, j H ,! , H,; H, , !: ,

H 1 H

.•. -
Fig.4 - a) rede do PVDF-a; b) proje~8o da rede na conform~8o TO TO ; c) cadeia

molecular.

E a. fase m8JS pola.r e obtida. a. partir de urn processo de estiramento

mecanico isotermico de filmes da. fase 0.[17],a.presentando ca.ra.cterfsticas piezoeIetricas e

piroeletricas a.p6s polariza.c;ao por campo eletrico. Sua. celula. unitaria. consiste de duas

cadeias todas trans empacotadas com os dipolos a.ponta.dos na. mesma. dire~ao, a. cadeia.

polimerica. a.presenta. uma. conform~8o plana.r zigueza.gue, com ligeira.s deflexoes de urn

angulo medio de 7
0

dos grupos - CH2 em rela.~8.0a. estrutura. plana., este desvio e devido

so fa.to de que 0 raio de Van der Waals dos atomos de fluor serem grandes (~ 2,7 A)
comparados com a. distancia. so longo da. ca.deia.ultra.passando 0 pa.r8metro de rede (c =

2,56 A)[18]. Todas as cadeias s80 orientada.s essencialmente para!ela.s so eixo c da. celula

unitaria. com 08 dipolos a.ponta.dos na. mesma. dire~ao, resultando urn crista! nao



centrosimetrico. A componente do momento de dipolo paralelo 800 eixo b vale 2,21 D. A

celula unita.ria e ortorrombica com paramotros de rede iguais a: 80= 8,58 A, b = 4,91 A e

c = 2,56 A. Eata celula unita.ria escapa de ser hexagonal por urna diferen~a de dimensoes

de 1% por isso e charnada, as vezes de pseudo-hexagonal. Sua densidade e de 1,97

g/cm3, e os moment os de dipolos orientam-se perpendicularmente as cadeias valem

7,0 x 10-30 C.m., como mostra a figura 5.

F F F F
D~
(l)
"1 H--- -- H H -- -- -HN
II

U

F F F

a) rede elementar do PVDF-P;
b) cadeia na conforma~8.0planar ziguezague.

:It urna conformac;8.0 n80 planar, foi considerada por muito tempo como

sendo uma mistura das fases a e p(19] , Apresenta uma conforma.c;80T3G+T3G-. As

cadeias



polar. Sua celula unitaria e monoclfnica, tern as mesmas dimensoes de base da {ase a,

seus parametros de rede s8.oiguais a: a = 4,96 A, b = 9,23 A, c = 9,23 A e angulo P =
o

92,9 . Sua densidade cristalina calculada vale 1,95 g/cm3, como mostra a figura 6.

o descobrimento desta fase ocorreu nas tentativas de polariz~8.o de filmes

da {ase a. Durante este processo induziu-se uma transform~8.o de {ase por campo

eIetrico[20,21]. A polariz~8.o eIetrica produz urna invers8.o no momento de dipolo normal

a direc;8.oc, transformando a celula unitaria de anti polar em polar, como mostra a figura

propriedade de fase ao-polar, devido a rot~8.o de grupos polares no interior da celula

unitaria, tornando-o urn cristal polar.





CAPiTULO III

Para a realizac;a.oexperimental de n08sa pesquisa foi necessario projetar e

construir uma camara, a qual permitiu variar a umidade do ambiente de medida, a

temperatura e a pressa.o..A amostra foi inserida num circuito fechado, e as medidas

foram obtidas aplicando-se sobre a am08tra uma fun~80degrau de voltagem.

Em pesqwsas experimentais realizadas anteriormente visando obter

resultados controlando a umidade, temperatura e press80, verificou-iJe a necessidade de

uma . investigac;a.omais aprimorada a respeito desses parametros[41. Para isto foi

projetado e construfdo uma camara onde pudessem08 efetuar medidas variando estes

parametr08. A camara construfda e comp08ta por duas pe~as principais: a base e a

E a parte inferior da camara, dentro da qual sa.o montad08 os contatos

eIetricos que pressionam levemente a am08tra COnformemostrado na figura 8. Ela

contem um oriffdo que permite a realizac;aodo vacuo. Possui tres sa.{das,duas delas sao

de UHF, onde uma e conectada ao eletrometro e a outra a fonte de tensao, e a terceira



ENTRADA
PARA
TERMOPAR

PASSAGEM
DO AR

ELETRODO
INFERIOR

CONECTORES
T1PO UHF

E a parte superIor da camara, formada par du8.8 pe~8.8 de dimensoes

diferentes e encaixadas entre si, como m08tra a figura 9. No interior da cupula, mais



VALVULAS DE
ENTRADA

CONECTORES
TIPO UHF

ABERTURA
PARA FIXAR
A BASE

Entre a uniao da base e da cupula para formar a camara, como mostra a

figura 10, utilizou-se para bem vedar a camara urn "olring" de viton. 0 volume util da

camara e de 512cm3"podendoalcan~ar uma temperatura maxima de 28000.



Fig. 10 - Arranjo esquematico da camara
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A montagem experimental em circuito fechado, para deteetar as correntes

de carga numa medida de corrente devido a uma aplic~80 da fun<;80 degrau de

voltagem, foi realizada por ALVES[30], no Grupo de Eletretos do Instituto de Ffsica e

Qufmica de S80 Carlos (IFQSC). Para aperfei<;oar esta tecnica, foram feitas va.rias

modific~oes para medidas com temperatura constante (isotermica) e tambem em

situ~oes n80 isotermica, sendo a raz80 de aquecimento constante, mas que pudesse

assumir valores diferentes[29]. As ordens de grandeza da corrente que medim08 possuem

valores bastante pequenos na ordem de 10-10 a 10-6A, assim tivem08 0 cuidado para que

o sistema fosse bem protegido eIetricamente, evitando efeit08 externos que venham

interferir nas medidas. Durante as medidas a taxa de aquecimento usada foi de 0.8

°C/min, mas 0 sistema era capaz de fornecer taxas de ate 3 °C/min. 0 processo de

· configura<;80mfnina de 48 kbytes de memoria RAMj
. • 11'4

· aclonador de disquetes de 5 polegadasj

· monitor de video;

· tecladoj

· placa que incorpora 0 microprocessador.

o microcomputador regula a potencia fornecida a. camara Via um

controlador de precis80 de potencia que esta conectado as resistencias fixadas nas

paredes internas da cupula que compoem a camara. AIem de controlar 0 aquecimento, 0

microcomputador tern tambem a fun<;80de coletar a corrente registrada pelo eletrometro/~c'"

Modelo 610C fabricado pela Keithley Instruments que pode medir corrente de ate 10 {A,

com precis80 de 0,1%. Para realizar a convers80 da temperatura para sinal eIetrico,

utilizou-se 'urn termopar do tipo chromel x alumel, por possuir uma rel~80

praticamente linear entre a temperatura e voltagem. Para a polariza<;80da amostra

utilizamos uma fonte de tensao DC fabricada por JOHN FLUKE MFG. CO. INC.,

fornecendo tensoes positivas e negativas variando de 0 a 10.000 Volts. A umidade foi

controlada utilizando um dessecador fabricado pela PYROBRAS, e no seu



interior foi colocado solu~8.osaturada de sais de NaCI, KBr ou K2COS, onde obtivemos

as umidades relativas do at desejadas. A figura 11 mostra urn diagrama de bloC08que

apresenta, em detalhes, tOd08 08 equipamentos de medida e de controle da n08sa

Aciono.dor de
Co.rgo. (5)

r--- ---------,
I
I
I
I I

IJ--lil
AMostrn 11 EletroMetro fII

I I
I I
I I

,----,
I(2),
I
I
I

Fig. 11 - Sistema utilizando diagramas de blocos

3.1.3 SISTEMA A vAcuo

Este sistema se constitui basicamente por urna bomba meca.mca rotativa

de baixo vacuo, e urna bomba difusora de alto vacuo, como mostra a figura 12.



A - BOMBA DIFUSORA
B - BOMBA DE VACUO MECANICA
C - TRANSFORMADOR DE ENTRADA,
D - SAIDA PARA 0 SISTEMA
E - PAINEL DE CONTROLE



Os filmes de Poli( fluoreto de vinilideno) utilizados na experimentação são

fabricadas originalmente na forma alfa, pela Bemberg-Folien alemã, com diferentes

espessuras. As amostras foram recortadas em forma de discos com diâmetro aproximado

de 5 cm, em seguida levados a uma evaporadora Metal-Lux Modelo MV-468-78UF,

onde por deposição sob uma pressão de 10-
4

Torr, evaporou-fle na amostra uma película

de alumínio ou de ouro de aproximadamente 900 Â de espessura e área retangular de

3.25 cm2 em ambas as faces.

Utilizamos para o controle da umidade alguns sais mostrados na tabela IV

[STOKES AND ROBINSON (1949)][28]. Preparamos uma solução saturada do sal que

corresponde a umidade desejada indicado na tabela IV, colocamos a solução num

dessecador interligado à câmara. Para obter-se o equilíbrio de umidade entre o

Fase Temperatura Umidade
sólida (oC) %UR

NaCI 30 75

NaBr 30 56

KBr 30 85

K2COS 30 43

SERViÇO DE CIBLiõ"-ECÃ-tiNFORMAÇ,l.ü _ IFasC
FlslCA



-3
A umidade relativa 0% foi obtida através da pressão (10 Torr), enquanto

que a umidade de 100%, ou muito pr6ximo à. este valor, foi obtida colocando-se no

interior do sistema um recipiente contendo água.

geral em uma amostra inserida em um circuito fechado, e colocada dentro de um

recipiente o qual se permite a variação controlada da temperatura. No caso de medidas

realizamos neste trabalho foram acompanhadas de um campo elétrico, em geral baixo,

aplicado à. amostra. A figura 13, traz uma representação da medida.



Esta medida, em term08 ma.is simples que as medidas de TSC, consiste em

aplicar urna fun~8.0degrau de tens8.0 V(t) = Vo S(t) na amostra dentro de um forno a

temperatura controlada. 0 resultado, para 08 materia.is polimeric08 em gera.l, e urna

corrente que decm com 0 tempo respeitando urna fun~8.0 aproximadamente hiperbolica.

em modulo, com 0 tempo e registrada, e denominada corrente de descarga. A figura 14,

mostra 0 esquema de correntes de carga e descarga. No capitulo VI voltaremos a discutir

alguns aspectos teoricos a respeito dessas correntes.

0 .
to t
I

I I
I,
I,
I
I
I

0 t



Inicialrnente tratarernos a respeito das origens de pica de corrente em medidas

sequencia.is realizadas com inversoes do campo eIetrico. A firn de verificar estes efeitos

espessura, e eletrodos de alumfnio depositados sob alto vacuo em ambas as faces.

A figura 15 apresenta urna sequencia de tres medidas de aquecimento com
4

campo aplicado de 10 Vfern.
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Fig. 15 - Medid88 de TSO em amostra de PVDF-a: (A) primeiro TSO; (H) segundo
TSO, apOs 0 resfriamento com campo aplicado e (0) terceiro tso apos
resfriamento em curto circuito.

Antes de iniciarm08 88 medidas aguardamos que a corrente de absor~a.o

dieIetrica decaiBBe a urn valor proximo do esta.cionario. A curva A foi obtida

aquecendo-se urna am08tra virgem a partir da temperatura ambiente em torno de 2500

ate 13500, a urna taxa de O.SoO/min. Em seguida resfriam08 sob campo aplicado ate a.
temperatura ambiente. A curva H foi obtida utilizando-se 0 mesmo processo relativo a

Ana.lisandoa curva A da figura 15, podem08 observar urn pico a.centuado que
o -8

aparece em torno de 105 0, com uma corrente de 3.1 x 10 At e se faz ausente na curva

H, pois 800 se resfriar com 0 campo aplicado os portadores permanecem num estado

"congelado". Pode-se supor que 0 efeito e devido a. carga espa.cia.ltpois estas sa.oa.ceitas

existirem em amostras virgens de PVDF_a[33], as quais podern residir no interior das

lamelas cristalinas, ou enta.onas interfaces entre as regioes amorfas e crista.linas.

Acima de 7000, houve urn aumento gradativo da corrente eletricat ate 0

aparecimento de urn pico causado pela dirninui<;a.ode portadores liberados das



armadilhas de volume existentes na amostra, conforme figura 16.

( a ) + + + + (b) +
++ + + + ++

+ + + + ++
++

+ + + + ••• ++
+ + + + ++
+ + + + + +

+ +

Fig. 16 - Esquema em (a) mostra uma amostra virgem e (b) apos 0 campo eletrico ter
sido aplicado.

No cicIo 0 ha. uma pequena recuperaf;ao do pico em torno de 9000, com uma
-g

corrente de 3 x 10 A, mostrando que a carga espaciaI nao foi varrida para fora da

( a ) ( b)
++ +

+ + + ++
+ + + +++ ++++ ++
++ ++ •• ++
++ + + ++
++ + + ++
+ + + ++
+++ + +

Esquema em (a) mostra a distribuif;a.O ap6s 0 curto circuito e (b) ap6s 0 campo
eletrico ter sido aplicado.



Uma sequencia de medidas com inversao do campo eIetrico, foi realizada

inicialmente com uma am08tra virgem de PVDF -ex de 50 IJIT1 de espessilla com eletrodos

de alurnfnio. A a.plic~ao de urn campo eIetrico gera urna corrente de carga de a.bsor~ao

dieIetrica que decm 88sintoticamente para urn valor estacionario. 0 campo eletrico
4

utilizado foi de 10 V/cm. Na condi<;ao de estado estaciona.rio, come<;am08os cicIos de

medidas a partir da temperatura ambiente ate 135°C,· numa taxa de aquecimento de

O.SoC/min. Em seguida resfriamos com campo aplicado ate a temperatura ambiente. A

r..
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CicIos de TSC com PVDF-ex com polaridade positiva: (A) primeiro cicIo; (B)
terceiro cicIo; (C) quinto cicIo.



Ciclos Temperatura Corrente de
de pico (oC) pico (1O-7A)

105 1.3
A

115 1.1
B 120 1.6
C 123 1.4

representando medidas de TSC com polaridade positiva. Os picos podern ser explicados

considerando-se que cargas espaciais presas em armadilhas de volume da amostra

virgem, S80 liberadas a medida que a temperatura cresce. Estas cargas urna vez

liberadas, sao movimentadas pela a~80 do campo eletrico, gerando um aumento

consideravel na corrente medida. Ao se exaurir a carga d~ esp~o, a corrente volta a

decrescer. Na figura 18, no cicIoA, durante 0 aquecirnento nota-se dois picos de corrente

88Sociad08a dois mveis de armadilhas urna de volume e a outra de superffcie. Ao se

realizar a primeira medida de TSC, as cargas S8.o liberadas 80 se atingir uma

determinada temperatura, e entao arrastadas por efeito do campo eletrico ate alcan~ar a

superffcie, ali seriam rapidamente capturadas por arrnadilhas de superffcie profundas

evitando sua expuls80da amostra.



~
'2 150
'-'"Q)
-+-J

C
Q)

t 100
o
u

o
50 75 100 125

temperatura( 0 C)

Fig. 19 - CicIos de TSC em amostra de PVDF-O' com polaridade negativa: A) segundo
cicio; B) quarto cicIo; C) sexto cicIo.

Cidos Temperatura Corrente de
de pico (oC) pico (10-7A)

A 115 2.4
B 120 1.8
C 123 1.6

medidas de TSC corn polaridade negativa. Neste caso as cargas sao liberadas

terrnicarnente da superffcie, e sob efeito de campo atravessarn toda a arnostra para serem



Resultados experimentais mostram que a carga espacial não foi removida

para fora da &mostra, durante a primeira medida de TSC, mas houve simplesmente um

Os cálculos das energia de ativação realizados pelo método da subida inicial

figura 20, para os ciclos com polaridade positiva, e figura 21, para os ciclos negativos.

Observamos que, as armadilhas de volume teriam uma energia de ativação em torno de

0.90 eV. Uma das superfícies teria uma distribuição de armadilhas, cujo valor das

energias de ativação, deve girar em torno de 0.95 eV, enquanto que para a outra

superfície, em torno de 0.84 eV.
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Cálculo da subida inicial extraída dos ciclos de TSC realizadas com campo
aplicado de polaridade positiva: (A) energia de ativação igual a 0.90 eVj (B)
energia de ativação igual a 0.95 eV e (C) energia de ativação igual a 0.96 eV.
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Fig. 21 - Oalculo da subida inicial extraida das medidas de TSO realizadas com campo
aplicado de polaridade negativa: (A), (B) e (0) energias de ativa<;ao igual a
0.84 eV.

das medidas.

(a ) + + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

(b) + + (c) - + +
+ +
+ +
+ +
+ +
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Fig. 22 - Representa<;ao da distribui<;ao das cargas, antes e depois das medidas: (a) 1a

medida armadilha de volume; (b) 23, 4&e 6& medidas armadilhas de superHcie
eletrodo da direita e (c) 3a e 5a medida.~ armadilhas de superHcie eletrodo da
esquerda.



CAPiTULO V

Neste capitulo realizam08 medidas isotermicas de corrente, onde procuramos

identificar v8li~oes nas propriedades eIetricas, em am08tr8;S de PVDF -0, devido a

absor~a.o de moleculas de agua da atmosfera ambiente.

Utilizam08 na realiz~a.o deste experimento a am08tra de PVDF-o, de 25 pm

de espessura, com eletrod08 de alumfnio dep08itad08 em ambas as faces.

a procedimento experimental para cada medida, obedeceu um mesmo

tratamento inicial para 0 controle da umidade. Este tratamento consiate em deixar a

am08tra por quatro dias dentro da camara em curto circuito, nas condi~oes de umidade

desejada, afim de que haja urn equiHbrio entre a amoatra e 0 ambiente.

Inicialmente foi utilizado uma amostra virgem num ambiente de 100% UR a

urna temperatura de 3000, e foi aplicado urn campo eletrico constante de 105 Vfcm

durante dez horas.

Sob estas condi~oes foi realizada uma medida de corrente em fun~a.o do

tempo, onde notou-se ja. nos primeir08 aegundos urn pico de corrente, ao qual eata.

88Bociadouma carga, que Beauperp& a corrente de absor~a.o dieletrica. Apoa esta medida

regiatrou-se a descarga durante 0 intervalo de dez horas, em aeguida uma aegunda

medida de corrente em func;a.odo tempo foi realizada, notando-se 0 deaaparecimento do

pico de corrente, como m08tra a figura 23.
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Fig. 23 - Medida da corrente em fun~8.0do tempo. (A) primeira medida de carga; (B)
medida de descarga realizada em curto circuito e (0) segunda medida de carga.
Na figura menor. tem-se a reprodu~8.oda medida (A) para tempos da ordem de
segundos.

Posteriormente foram realizadas medidas utilizando-ee a mesma amostra, em

ambiente com 75% UR, seguindo 0 mesmo tratamento iniciaJ, como mostra a figura 24.
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Fig. 24 - Medidas de corrente em fun~8.0do tempo: (A) primeira medida de carga.; (B)
descarga em curto circuito e (0) segunda medida de carga. Na figura menor.
tem-se a reprodu~8.0da medida (A) para tempos da ordem de segundo8.
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Observa-fJe na figura 24:, urn comportamento semelhante ao experimento

inicial (ambiente com 100% UR).

Dando continuidade 800 experimento realiza.mos medidas com urnidade de

56% UR, seguindo 0 mesmo tratamento inicial. Nao observando 0 aparecimento do pico

na primeira e segunda medida de carga, como mostra a figura 25.
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Medidas de corrente em fun~8.0do tempo: (A) primeira medida de carga; (B)
descarga em curto circuito e (0) segunda medida de carga. N8. figura Menor
tem-13eurna reprodu~80 da medida (A) para tempos da ordem de segundos.

Foram realizadas medidas no vacuo (10-3 Torr), a.p6s ter deixado 8. amostra
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Fig. 26 - Medidas de corrente em fun~ao do tempo realizadas no vacuo de 10-3 Torr: (A)
primeira. medida. de carga.; (B) descarga.em curto circuito e (C) segunda.medida.
de carga..

Ao analisar esta serie de medidas, poderfamos supor, como pnmeua.

explic~ii.o 8.este pica anomolo nas correntes de carga.,que 0 excesso de carga.obtido seria

devido a. uma. injec;aode port adores pelos eletrodos sob campo eletrico aplicado. Como

pudemos consta.tar, houve nestas medidas, urna aparente viola~ii.o do Prindpio da

Superposic;ii.oLinear[22]. A medida. mostrada na. figura. 27, entretanto, poe por terra. esta.

interpret~ao de cargas injetadas pelos eletrodos, uma vez que uma serie de medidas

curtas no tempo com campos alternadamente invertidos, mostrou que 0 pica vai

diminuindo gradualmente, ate pra.ticamente desaparecer. As medidas g! e 1O~,urna com

~ ..:.·cc:=:'=--:'/
",.,~ :4
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Fig. 27 - Medidas sucesslvas de corrente de carga, alternando a polaridade do campo
eletrico.

de si pelo campo eletrico, e possivel a recuperac;ao do excesso de cargas, e portanto do

pica numa medida de corrente de carga, desde que ela repouse por urn longo perfodo

exposta a. uma atmosfera umida. Com a sequencia de medidas variando as umidades·

obter resultados mais quantitativos do experimento. Isto, nos levou a troca dos eletrodos

de alumfnio por eletrodos de ouro, ja. que este e de difkil oxidac;ao.



Sob estas condi~oes come~amos a. medir a. corrente em fun~ao do tempo,

utilizando urna. amostra. virgem, inicialmente nurn a.mbiente de 100% UR, a. urna.

tempera.tura. de 300C, a.plicando urn campo eletrico de 10
5

Vfern, onde notamos 0

eleva.da.,que se superpOs a. corrente de a.bsorc;a.odieIetrica.. Ap6s esta. medida. registramos

descarga. durante 0 interva.lo de dez horas, em seguida. urna. segunda. medida. de corrente

ent·Cunc;a.odo tempo foi rea.lizada., rea.parecendo 0 pica de corrente, porern desta. vez com

rnenor carga. integra.da., como mostra. a.ligura. 28.
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Medida. da. corrente em func;ao do tempo. (A) prirneira. rnedida. de carga.j
(B)medida. de descarga. realizada. em curto circuito e (C) segunda. rnedida. de
carga..

A ligura. 29, a.presenta. a. diferenc;a. entre a. primeira. e segunda. IIl:edidas de

corrente de carga. em fun~a.o do tempo, relativas a ligura 28. Esta curva ressalta 0

excesso de cargas varridos do material.
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Utilizand<>-fie a mesma amostra realizamos p08teriormente medidas em

ambiente com 15% UR, seguindo 0 mesmo tratamento initial, como mostra a figura 30.
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Medidas de corrente em fun<;ao do tempo: (A) primeira medida de cargaj (B)
descarga em curto circuito e (0) segunda medida de carga.



Observa-se na figura 3D, urn comportamento semelhante ao experimento

inicial (ambiente com 100% UR), porem com valores de correntes menores.

A figura 31, apresenta a curva da diferen~a entre a pnmeua e segunda

medidas de carga relativas a ligura 30.
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seguin do 0 mesmo tratamento inicial. Observa-se urn pico somente na primeira medida

de carga, como mostra figura 32, coerentemente a corrente e menor que no caso anterior.
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Medidas de corrente em fun~8.0do tempo: (A) primeira medida de carga; (B)
descarga em curto circuito e (C) segunda medida de carga.

A figura 33, mostra a curva da diferen~a entre a primeira e segunda medid~

de carga relativas a figura 32.
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Por Ultimo realizamos medidas no vacuo (10-
3

Torr), ap6s ter deixado a

am08tra por quatro dias neste ambiente. Constatam08 0 nao aparecimento do pico na

primeira e segunda medidas de cargal como m08tra a figura 34.
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Fig. 34 - Medidas de corrente em fun~8.0do tempo realizadas no vacuo de 10 Torr: (A)
primeira medida de cargaj (B) descarga em curto circuito e (C) segunda medida de carga.

A figura 35, apresenta a diferen~a entre a primeira e segunda medidas de

carga referentes a figura 34. Como podemos observar, apesar de haver, neste caso, ainda
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elevado de pica de corrente e observado, e consequentemente uma elevada quantidade de

excesso de carga. Com a diminui~ao da umidade ambiente 0 pico diminui tendendo a

desaparecer, conforme as curvas mostradas nas figuras 28, 3D,32 e 34, as quantidades de

cargas integradas em sucessivas medidas limitadas no tempo, diminui, de acordo com os



umidade medidas de tempo de corrente de car~a
(% UR) carga pica (s) pica (10-7 A) (10- C)

1& 42.0 5.4 8.60
100

2& 114.0 3.2 6.10

1& 37.5 1.8 0.97
75

2& 108.0 1.3 0.29

1& 30.0 0.7 0.42
43

2& 0.10

1& 0.23
0

2& 0.02

Valores comparativ08 para as diversas medidas com umidade
ambiente variavel e campo aplicado de 105 V/ cm.

A fim de verificar 0 efeito do campo eIetrico em medidas isotermicas de

corrente, realizam08 urn experimento com a amostra de PVDF-a de 25 JIlD de espessura,

utilizada nas medidas referentes ao item 5.2 e seguindo 0 mesmo procedimento

experimental dado 8.0 item 5.1, paragrafo 2 deste capitulo. Com umidade de 43% UR
4

aplicamos um campo eletrico de 2 x 10 V/cm, durante urn intervalo de dez horas, em

seguida medimos a corrente de descarga num mesmo intervalo de tempo, logo apes

realizam08 a medida da segunda corrente de carga, como m08tra figura 36.
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Medidas de corrente em func;8.0do tempo: (A) primeira medida de cargaj (B)
medida de descarga em curto-circuito e (C) aegunda medida de carga.

Obaervamoa que a carga integrada decai tambem, com 0 valor do campo

aplicado. Jato nos leva a crer que a corrente anoma.la ligada 8.8gua de volume, depende

tambem do campo aplicado na amoatra.



Neste capftulo infciamos a analise teorica, fundamentando a teoria para a

carga, descarga e correntes geradas por di88ocia~a.oionica em dieletricos em geral. Para

os resultados experimentais obtidos montamos urn modelo teorico baseado na condu~a.o

ionica para quatro valores da urnidade relativa do ambiente. Atraves de metodos

nurnericos resolvemos urn sistema de equ~oes diferenciais, representando a cinetica dos

portadores, e fizemos 08ajustes te6rico-experimentais.

6.1 FUNDAMENTOS TE6mcos

Nas medidas de corrente em fun~a.o do tempo descritas no capftulo V,

verificam08 que houve uma viol~a.o do Prfncipio da Superp08i~a.o,pois nas primeiras

medidas de carga observamos 0 aparecimento de urn pico anomolo que se superp& a

corrente de absor~a.o dieIetrica. Na sequencia de medidas mostradas na figura 27,

verifica-se que 0 pico anomolo vai diminuindo ate 0 seu desaparecimento, a partir dai

podemos verificar 0 comportamento da corrente de carga e descarga pelo Prfncipio da

Superposi~a.o.

A corrente de carga relativamente grande no inicio, aprOXlma-se

assint6ticamente de urn valor que, sob condi~oesexternas bem determinadas, se mantem

inalterado (corrente ohmica ou corrente de fuga). Contando 0 tempo a partir do



composta de dois termos: a corrente final (ou ohmica) I e a corrente de absorção de
m

carga i(t)[22l:

I(t) = i(t) + I
m

Ligando o sistema à terra, após um tempo de carga T, obtém-se a corrente de

absorção de descarga i'. Sendo T suficientemente grande, para ser i(T) = O,esta corrente

é a imagem perfeita da corrente de carga, isto é,

I(t + T) + I(t) = const = Im

A figura 37 é de uma medida realizada nestas condições e confirma bem o que

está acima. Vê--sebem que a corrente total só se aproxima do valor final depois de um

intervalo de tempo considerado, pois depois de algum tempo de carga o afastamento é

bem pronunciado.

,

'"
r

7
U.a.

Fig. 37 - Aspectos geral da carga (curva descendente) e da descarga (curva ascendente).
A reta representa a corrente ohmica (diferença entre as duas curvas).
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quantitativo, pois alem da superposic;aoda corrente capacitiva (A dE/dt), adiciona-se 0

efeito de atr880 de medida resultado da composic;ao RC do sistema

girou entre 0.1 e 1 segundo.

Fstudou-se a influencia da tensa.o sobre a corrente de absorc;ao de descarga

posterior a uma de carga suficientemente demorada para ser i( r) = O. Dada a identidade

d88 correntes de carga e de descarga nest88 condic;oestem-se assim, de maneira geral, a

influencia da tensao sobre a corrente anomala. Para 88 correntes de absorc;aoe v8J.idaa

carga como a de descarga, 0 que nos permite separar na expressao da corrente anomala a

influencia da aplicac;8.0da tensao do fator que traduz a dependencia do tempo.

o estudo da influencia da tens8.0 sobre a corrente final I , e feito pela
CD

observac;8.0d88 correntes de carga apos urn tempo muito grande de aplicac;8.0da tens8.0.

Obtem-se Bindaa lei de Ohm:

I =OU
CD

R= 1/0 = UtI
CD



equilíbrio I , a corrente total, antes da n-ésima variação é G Un-l; t ·segundos depois da
ai

comutação, a este valor se soma o termo ~U <p(t)+ G(Un - Un-l).

A corrente total após t segundos da tensão Un aplicada a uma amostra em

estado de equilíbrio (Un-l, I ) é então
ai

e que se, no instante ti em que se produz a nova variação (~Uh, o sistema já estivesse

atingido o estado de equilíbrio G Uo, a corrente no instante t seria

tempo t - ti sobre um estado de equilíbrio.

O efeito da ligação à. terra num instante t1 qualquer é independente do estado
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Efeito de uma varia~8.0(LlU)l num instante tl qualquer: (A) curva de carga;
(B) curva de descarga e (0) corrente produzida pela varia~8.0(LlUh sobre um
estado de equilfbrio.

produz uma corrente anomala independente deste estado ese, para qualquer tempo tl 0

efeito da nova varia<;8.0(LlU)t. eo mesmo que se em tl 0 sistema estivesse em equilfbrio,

e vem se superpor a evolu<;80anterior, ter-se-a para express8,oda corrente total num

sendo U a tensao aplicada no instante t.

Extrapolando para n variac;oes(LlU); no intervalo t:



I(t) = G U + f i(t - ti)
O

Baseados nos resultados experimentais de correntes de carga em ambientes a

diferentes umidades relativas, bem como o efeito do campo nos excessos de corrente

campo elétrico. Deve haver uma dissociação espontânea, quando a amostra não é

submetida a campo, mas esta di88ociação iônica deve aumentar sob o efeito do campo

elétrico.

Portanto a presença de cargas espaciais em dielétricos pode ter como uma de

~.. d" - ....' d ,..... d' [23 24] t' l-..Jsuas provavelS origens a I88oclaçao Iomca a G6ua ou e Impurezas ' ,es Imu &Ia

+
AB-'----'A + B



aparecendo então urna constante de dissociação (kd) que é definida por:

dll) dn+ dn-
- (at d = ãt = ãt = Kd 11

+
A + B

onde a constante de recombinação kR é definida por:

moléculas de água, tomam lugar como mecanismo dominantes de geração de portadores

de cargas em vários dielétricos sólidos, têm sido apresentado pela literatura[20,21].



dissociação de moléculas de água situadas no volume do material, levando em

consideração que o coeficiente de dissociação depende do campo elétrico bem como do

tempo de "extração" dos portadores dissociados da amostra. Para campo baixo o efeito

foi observado entretanto em menor magnitude. Este efeito não se esvai por simples

aplicação do vácuo, o que nos leva a concluir que esta corrente é gerada por uma

Eata suposicão é corroborada por medid8!f executadas em amostras carregadas por

diferentes campos elétricos externos. A carga integrada é aproximadamente a mesma,

Considerando que o excesso de cargas observadas no PVDF seja proveniente

apenas da dissociação iônica de moléculas de água dada pela reação

Onde kd é a constante de dissociaçãoque depende do campo elétrico, sendo portanto esta

dissociação determinada principalmente pela ação do campo. E também que os íons



dN dNt(Jt=- dt-
pEN

I

Nt ---+ densidade de moléculas de água não dissociadas na amostra;

N ---+ densidade de moléculas dissociadas;

Kd ---+ coeficiente de dissociação que depende do campo elétrico;

I ---+ espessura da amostra;

pelo campo elétrico para fora da amostra.

O sistema de equações cinéticas foi resolvido por um programa que utiliza a

"function" ODE 45 do software MATLAB (the MATH WORKS, INC., versão 3.1 -

PC.), que utiliza o método de Runge-Kutta de 4! e 5~ ordens, para integrar um sistema

de equações diferenciais ordinárias. (Apêndice)

O coeficiente de dissociação kd é dependente do campo, e a carga total

extraída é obtida diretamente da integracão da corrente evanescente. A corrente é

assumida ser expressa pela seguinte relação,



sobre os resultados experimentais obtidos das medidas realizadas com a mesma amostra

sempre sob campos de 105
V/em, respectivamente em umidades ambiente de 100% UR,

75% UR, 43% UR e vácuo. As figuras 3280e 32b, apresentam medidas a diferentes

campos externos de 105
V/cm e 2 x 10

4
V/cm respectivamente, sob um ambiente de 43%

UR. A carga total integrada da curva de corrente, depende da umidade amoiente, sendo

menor para o vácuo e maior para o ambiente 100% UR. A mobilidade, o coeficiente de

observado um suave incremento no coeficiente de diB8ociação com o campo elétrico. No

modelo do campo elétrico modificado o equilíbrio entre a dissociação e a não diB8ociação

das moléculas de água favorecendo a diB8ociacão, como considerado no Efeito Wien[26J.

É visto que a mobilidade também apresenta uma fraca dependencia com o campo

elétrico, provavelmente devido ao Efeito Poole-Frenkel[32J. O valor das mobilidades,

cerca de lO-to cm2 /V s estão de acordo com os valores das mobilidades iônicas em
+

materiais isolantes poliméricos, e pode provavelmente ser atribuído a H , também

identificado como um portador do PVDF[27J.
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Fig.39 - Ajuste das curvas (-- te6rica e ••• experimental) de corrente em fun<;ao do
tempo para uma amostra de PVDF-a de 25 f.1mde espessura, com elet.rodos de
ouro, sob campo eletrico de 105 V/cm: (a) 100 % UR; (b) 75 % UR; (c) 43 %
UR e (d) 0 % UR.
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Fig. 40 - Ajuste das curvas (-- teórica e ••• experimental) da corrente em função do
tempo para uma amostra de PVDF -a de 25 ~ de espessura, com eletrodos de
ouro, umidade de 43%: (a) E = 1Q5V/cm e (b) E = 2 X 104 V/cm.

umidade E J.L Kd a Nt
%UR V/cm cm2/Vs S-1 cm3(s íons~cm3

10-10 10-3 10-1 106

100 105 2.59 2.21 4.00 19.10

75 105 2.61 1.13 6.10 5.18

43 105 2.61 1.40 6.11 2.50

O 105 2.32 1.36 6.11 2.06

43 2x104 1.10 0.13 5.10 1.69

Tabela VIII - Apresenta os resultados obtidos a partir dos ajustes
teórico-experimentais, para quatro valores da umidade ambient.e.



aos resultados experimentais, mesmo para. tempos longos de medidas. Os valores

determinados a. partir dos a.justes mostra.dos na. tabela VIII, apresentaram resultados
. . "

para a.mobilidade concordantes com o fa.to de que para. campo elétrico alto (10 V/cm)
4

seu valor é superior que aquele obtido com campo mais baixo (2 x 10 V/cm). Ambas

medidas foram realizadas em ambiente de 43% UR.

Sendo que o tempo de trânsito l/pE (N 10
2

s), menor que o tempo de

dis8ociação iônica, representado pela. expressão l/R (N 10
3

s), o distúrbio no campo
d

devido ao efeito da. carga espacial deve ser pequeno. Isto quer dizer que c.arga.espacial

exterior do que produzidas.

Os valores encontrados para o coeficiente de dissociação iônico, indica urna

forte dependência com o campo aplicado, isto pode ser constatado quando variamos o

campo de 10
5

V/cm para 2 x 10
4

V/cm em ambiente de 43% UR. Os valores

inalterados, isto mostrou o perfeito ajuste para longos tempos de medidas. Quanto ao

número total de moléculas não dissociadas foram determinados a partir de dados

dN 2--ar-=KdNt-aN pEN
1

dN~--NK N
a t d t



Como 0 tempo de transito come<;a a agir a partir de 100 segundos, proximo a. este tempo,

deve entrar em a~ao 0 terceiro termo do segundo membro, fazendo-se com que a corrent.e

caia. 0 termo devido a recombina~ao deve ser considerado para N grande, pois 0 termo a

e muito pequeno. Isto ocorre ainda para tempos pequenos, mas sua contribui~ao parece

nao ser grande. A medida que a carga se esvae, 0 termo de recombina~ao tende a ser

desprezfvel.



o estudo das propriedades eletricas em materiais polimericos apresenta,

como uma de suas maiores dificuldades, a identifica~8.0 de cargas espaciais neles

existentes, as quais influencia.m fortemente est as propriedades. Inje~8.0 de cargas pelos

eletrodos, ger~8.0 por dissoci~ao ionica proveniente de aditivos e substancias usadas em

sua sfntese e em seu processarnento, gera~a.o de radicais livres por efeito termico e/ou por

irradi~ao eletromagnetica, S8.0 08 meCarllsmos ja consagrados como geradores destas

cargas de esp~o. No PVDF em particular, efeit08 das cargas espa.ciais nele identificadas,

desempenha.m urn papel de extrema importancia devido a. sua atu~8.0 direta sobre suas

atividades ferroeletricas e piezoeletricas. Distor~oes em curvas de histerese, polariz~8.0

em fun~8.0de campo aplicado, que altera.m tanto a polariza~8.0 remanente como 0 campo

coercitivo, e contribuic;ao aos valores das atividades piezoeletricas, colocam 0 fenomeno

de carga espa.cial a urn plano de importancia equivalente 8.0 estudo das estruturas das

diferentes fases do PVDF, que determina a partir de prindpios estruturais sua

ferroeletricidade.

Este trabalho tern 0 merito de identificar com clareza como uma das origens

de carga espa.cial em PVDF, ions dissociados de moleculas de agua absorvidas do meio

a.mbiente. Este estudo foi realizado fazend0-ge uso de uma tecnica bastante simples:

medida de corrente de carga em amostra, de estrutura capacitiva, sob aplicac;a.ode urna

func;a.o degrau de tensao. Esta medida, realizada a. temperatura constante, teve como

parametro principal a umidade relativa do a.mbiente. 0 c'a.mpoeletrico, outro parametro

experimental de medida, mostrou ser coparticipante do efeito agindo como agente

contribuidor a. dissocia~a.o ionica e tambem como eliminador destas cargas,

expulsando-as para fora da amostra. Este efeito nao e repetitivo, uma vez que as cargas



c1issociadas se esvaem sob efeit.o do campo. Para se recuperar 0 efeito foi necessario

deixar a amostra repollsando em ambiente ,'Imido por dias. Urn modelo levando ern

considerac;ao termos contendo a dissociac;ao i6nica, a recombinac;ao i6nica e a

"varredura" dos portadores para fora da amostra, teve relativo sucesso e foi ajust.ado

sobre os resultados experimentais. Deste ajuste extrafmos valores do coeficiente de

dissociac;ao ionica, da mobilidade de portadores, do coeficiente de recombinac;5.o, e sua

dependencia com 0 campo eletrico

Em medidas de correntes est,imuladas termicamente (TSC), urn outro efeita

de carga espacial foi verificado. Basicamente este efeito difere do anterior, visto que, as

cargas apesar de se moverem sob a ac;ao do campo, niio san ext.rafdas da amost-ra, mas

prefcrencialmente ficam presas em armadilhas proximas a.'i superffcies da amost-ra.

Para trabalhos futuros podemos propor:

- ampliac;ao do estudo da condllc;ao ii'mica e identificac;5.o da origem dos ions dissociados

para os outros materiais polimericos;

- Medidas utilizando os paramet,ros experimentais umidade relativa ambiente,

temperatura, campo eletrico, diferentes tipos de gases e diferentes tipos de eletrodos;

- Aprimoramento do modelo teorico, baseado na cinetica de dissociac;ao e recombinac;ao

apresentada neste trabalho.
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% ESTE PROGRAMA FAZ 0 CALCULO DE EQUAQOES CINETICAS
% y(l): nt y(2): n
% ENTRADA DOS PARAMETROS

clg
global alf ka. mi E I
arq=input('nome do arquivo com os dados experimentais? (entre apostrofos): I)j
Ie = f'load I,arqJ; .
eVal(le~;
texp= 'texp=',arq,'(:,l)j']j
jexp= jexp=',arq,'(:,2);'f;
eval( texp) jtexp=texp*60j
eval (jexp )jjexp= jexp *1e-7 j
e=1.60e-19j
A=3.25j
1=25e-4j
E=le5
mi=input1'mi='lj
alf. input 'alf_' j
ka=input 'ka=' j _

% ENTRADA DAS CONDIQOES INICIAIS
to=Oj
ntO=input('ntO=');
nO=Oj
yO :rntOnOlI;

% ENtRADA DO TEMPO FINAL
tf input('tf ')j

%CALCULO
rt,yl = ode45('cinet', to,tf,yO)j

%OOkRENTE
j=A *mi*e*E*y(2,:)j

1 (. . ")pot t,J,texp,Jexp, 0 j pausej


