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RESUMO

~ apresentado neste trabalho a Técnica de Pulso Térmico

com os aspectos teóricos envolvidos e a montagem do sistema exp~

rimental. A técnica é destinada à determinação do potencial de

superfície, centróide de carga e carga total em filmes de poli

meros.

A técnica foi aplicada em conjunto com a de descargate~

rnoestimu~ada em "circuito-aberto" ao estudo das propriedades de

transporte ('armazenamento de cargas em filmes de Teflon FEP

(45~m)em diferentes situações: amostras virgens, tratadas termi

c~snente ~ ;:nÜJlrlutillas <l ral:Uaçãoultra violeta e amostras submeti

das à descargu iônica a baixa pressão.

vários problemas foram levantados e alguns deles aborda

dos segundo modelos teóricos simplificados na interpretação dos

dados experimentais.
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ABSTaACT

Thcon.~ticaland experimental aspects of the Heat Pulse

Technic (HPT) are presented. The applications were the rneasure

ment of surface potenciaIs, charge centroid, and total charge

on the film sarnples. No tentative was rnade to determinate the

apatial distribution of the observed charges.

The H1?T was used as complement of TSC open circuits

measurements in the study af conduction and pOlarization ef 

fects in 251lm Teflon FEP fi1ms for different 1ni tial condi

t10ns of the c.orona-charged samples: virgin samples, annealed,

U.v. irradio.tLvd, and samplea submited to ionie.:glow dischurge.

treated using very aimple theoretical models to interprete the

experimental resulta.



J;N'J;'RODUÇÂO

NOÇÕES GERAIS E ODJETIVOS DO TRABALHO

Os c h·t retos de filmes de pollmeros tem sido apli,cados

com intensidade em escala industrial no ramo de transdutores ,

dosimetria, xcrografia , ete e tem motivado gradativamente os

pesquisadores a se dedicarem à fisica dos eletretos. Sendo o

VII

mecanismo de transporte e arrnazenamento de cargas de fundamen

tal importância na compreensão da flsica dos eletretos, várias

téonicas de estudo foram já desenvolvidas e são aplicadas in -

tens~en~e, entre as quais a de corrente termoestimulada(l) ,

têqn~q~ Àe i~)lantaç~p de cargas por feixe de elétrons (2) e a

técn+c~ ç}ecorona com corrente constante (3) recentemente dese.!}

volvi4~. Neste trabalho procura-se basicamente introduzir nes

te conjunto mais uma técnica; a de Pulso Térmico, que foi ori

gin~~iamente desenvolvida por R.E.Collins (4) e já aplicada por

H.von Seggern no estudo do TeflonFEP(S). Com a aplicação des

ta técnica, possibilita-se fundamentalmente a determinação ex

perimental do potencial equivalente de uma amostra carregada ,

o oentroide da distribuição de cargas e a carga total. Sua a 

plicação limita-se a filmes de pol{meros com espessuras varia.!!

do de l2~m a 50~m. Estes parimetros também podem ser determin~

dos usando as técnicas de implantação de cargas por feixe ele-

trônico e de corona a corrente constante, entretanto necessi -

ta-se de parâmetros que dependem do método de deposição de ca!:

ga. Com a introdução da técnica de pulso térmico, isto pode

ser feito de maneira sinlples e rápida e de forma nio destruti-

va.

o objetivo deste trabalho é introduzir a técnica e a-,
plicá-la para situações nas quais o conhecimento do centroi
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de de car9as e carga totAl yenh~ contribui~ parA ~lhQr entendi

mento do processo de t~ansparte e armazenamento de car98 nos ele

tretos.

Assim sendo, no capitulo I são discutidos os aspectos

teóricos sobre os quais se baseia a técnica, seguido de uma ex 

posição da montagem experimental e comentários sobre a sua efi

ciência no capítulo 11. Finalmente no capItulo 111 se colocam as

situações experimentais nas quais a técnica de pulso térmico pode

ser aplicada com auxilio de informações obtidas do Teflon FEP a 

través de medidas de corrente termoestimuladas em circuito aber -

to.



1

CAPITULO I
Tt.CNlCA DE PULSO T!RMICO; TEORIA

1.1. Conceitos Básicos

Antes de dar inicio a exposição da técnica, alguns con

ceitos básicos são eXigidos visto que constantemente servir-se-á

deles durante o desenvolvimento do trabalho. são eles o de poten

eial equivalente de uma amostra contendo cargas, o de centroi

de da distribuição de cargas e o de carga total equivalente. Pa

r~ tanto, considere-se uma folha de eletretode secção A e espe~

sur~ L, ouja constante dielétrica é E e uma de suas faces está à

ter+~ através de um contato metálico. Seja a distribuição de car

ga vo~umétrica repre~entada por p, o campo elétrico por E e o

pote~cial elétrico por ~. O problema será considerado em geome 

tria planar onde x é a coordenada espacial cujo eixo é perpendi

cular a secção do eletreto com origem no contato metal-eletreto.

Como mostrado na figura 1. Nestas condições o campo elétrico é

dado pela equação de pois80n

dE (x) ~ p (x)
f:: dx

e o potencial elétrico por

dtp (x) = -E (x)dx

1.1.1- Potencial Equivalente

(l.U

(1.2)

o potencial equivalente devido a uma distribuição de ca~

9a é definido como a diferença de potencial entre as superflcies

do eletreto sempre que o campo elétrico externo seja nulo. Assim
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sendo, utiliz;lIldo-sc das equações (1.1) e (1.2) e integrando - as

impondo a condiçiio de campo elétrico externo nulo obtém-se que a

diferença de potencial entre as superfícies do eletreto ê dado por

1 L
== - !xo(x}dx

E' o ' (1.3)

)(-
L

o

FIGURA I - Eletreto Plano

Na prática, o valor de V pode ser medido experimental -o

mente, bastando que se coloque um eletrodo sensor frente a faceem

x==La uma distância S e paralelamente impondo através de uma fon

te externa UJn.:l diferença de potencial entre as placas metálicas de

tal forma que o campo elétrico externo se anule. A leitura desta

diferença de potencial é feita pelo medidor V como mostrado na

figura 2.

1.1.2- Carga Total e Centroide de Cargas

Tomando o eletreto da configuração mostrada na figura 2

e necessário observar que o campo elétrico externo é tomado como

nulo devido à presença de uma densidade de carga ao induzida na
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x-L+S
, elo

L I

-it
!v

o

I

FIGURA 2 - Esquema de Medida do Potencial Equivalente

placa metãlica do contato e cujo sinal ~ contrãrio ao das cargas

volumétrica. Utilizando-se das equações (1.1) e (1.2) pode - se

por i-Ej(O)=-

;J (~ampo elétrico na interface metal-eletreto é dada
L

I fI (x) dx e ?or meio da lei de Gauss, a carga na pIao -

ca metá+ica é dada por

L
f p(x)dx
o

Por outro lado, observando a expressão do potencial e 

quivalente na equação (1.3), nota-se que podem haver inúmeras fo~

mas de distribuição p(x) que fornecem o mesmo valor para o pote~

eial V e o mesmo valor para 00 induzido. Pelo fato de não se coo .

nhecer a distribuição, introduz-se uma configuração equivalen

te à da figura 1, substituindo a distribuição de carga o(x) por

um plano imaginário situado a ~ da origem e sobre o qual esteja

distribuída uma quantidade de carga equivalente cuja densidade s~

ja 0T = - 00' Pode-se tomar esta liberdade pois ambas configura

ções produzem os mesmos efeitos externamente.·A densidade 0T de

fine-se "carga t~otal equivalente" e é dada por
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(1.4)

A posição x do plano em relação à origem para que mant~

.da o valor do potencial equivalente dado na eq. (1.3) inaltera _

do, é ãefinida "centroide de carga" e seu valor é dado por

L
_ 6xp(x)dx
x = --r'L---

6 p(x)dx

.•._!ir.•.•.... .,.,. _ ,.. .. _

l'

FIGURA 3 - Configuração Equivalente de Eletreto

(l.5)

uma vez que na configuração equivalente mostrada na figura 3 se

tem um capacitor onde o plano de carga e o contato metálico se

separam por uma distância i e polarizada por uma diferença de
.

potencial dado pelo potencial equivalente Vo escrita por

(1.6)

Os conceitos dados de vo' 0T e x contribuem na oompreen

sao do. mecanismos pelOS quai. as cargas são armazenadas e dis 

tribuidas ao longo do eletreto tornando-se assim, parimetros in

teressantes cujos valores são bastante desejáveis experimental 

mente. A técnica de pulso térmico a ser desenvolvida destina-'se
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basicamente a determiná-Ias de uma maneira rápida e não destruti

va.

1.1.3- Modos de Medida

No processo de transporte e armazenamento de cargas em

filmes de polímeros, as amostras a serem estudadas são geralmen

te colocadas entre dois eletrodos através das quais são registra

dos os sinais desejados. Entretanto, conforme a conveniência, há

duas maneiras disso ser realizado. Numa delas, somente uma face

fica em contato com um eletrodo sendo que a outra é colocada a

uma curta distância de modo que fiquem separados por uma camada

de ar. Na outra, ambas faces do eletreto ficam em contato com os

eletrodos. Os dois casos são mostrados na figura 4.

MEDIDOR

a)-'ClRCUITO AllItTO· ItI'CUltTO CIRCUITO--

FIGURA 4 - Modos d€ Medidas

Na prática é costume diferenciar ambos caBOS denominan

do-os de "modo de circuito aberto" e "modo de curto circuito".Os

conceitos de potencial equivalente, carga total e controide de

carga foram introduz.idos usando o eletreto no modo de "circui

to aberto", contudo são também válidos para o de ·curto-circui -

to".
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Ambos modos são intensamente usados de maneira que neste

trabalho serão considerados separadamente no desenvolvimento da

técnica de pulso térmico.

1.2- Transiente no Potencial Equivalente Causado por um Pulso TeE

mico

A .i.dt':;ia da técnica de pulso consiste em pHrtur-

bar a distribuição de cargas p(x) no eletreto de urna for

ma conhecida sem que as cargas sejam removidas das arma-

dilhas pela perturbação. Espera-se que desta forma se possa obter

informações a respeito da densidade de cargas analisando a respo~

ta dada pelo eletreto por meio de uma variação no valor do poten

cial equivalente. Existe já uma técnica, além desta, desenvolvida

seguindo esta idéia que consiste fazer passar pela amostra um pul

50 de onda mecânica (6)• Contudo, a técnica exige que o pulso seja

bastante rápido de modo que a torna tecnicamente diepencUosa .Nes

te trabalho, como foi dito anteriormente, seguir-se-i as idéias de

Collins(7) • A perturbação da distribuição consiste em introdu

zir numa das superflcies do eletreto uma certa quantidade de ca 

lar num tempo muito curto comparado ao tempo gasto para que o ca

lor se difunda completamente no seu volume. O fluxo ~ calor será
..•

responsavel por um transiente na temperatura que por sua vez, por

efeito de dilatação e de variação na constante dielétrica, causa

rá um transiente no valor do potencial equivalentev1a dependência

temporal da temperatura. Serão tratados dois casos posslveis; pa-

ra amostras com uma face meta11zada e para as que possuem

faces metalizadas.

1.2.1- Amostras com uma Face Metalizada

a - Transiente do Potencial

BIBLIOTECA DO INsmUTO DE. fl:JiCA E QulM\CA Di:. SÃO CARLOS· USP
~ 1 S I C A

4mba.
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Será admitido que o calor introduzido na amostra se co~

serva durante ü transiente da temperatura e consequentemente su

põe-se que não há perda de calor através da fina camada metálica

da amostra. Para o cálculo do transiente no potencial equivalen

te, considere-se que o eletreto seja constituido por uma suces 

aio de fatias de espessura 6x adjacentes entre sI e que cada uma

delas contenha uma carga correspondente p(x)õx. Desta forma, uma

fat~~ situada em x contribuirá para o potencial equivalente com

um acréscimo

6Vo
_ xp(x)ôx

E (1.7)

Ao se depositar o calor na face em x=O, haverá n.-1Sre -

dondezas uma expansão térmica instantânea devido a concentra

9ão de todQ calor depositado, ocasionando uma variação abrupta no

valo~ do potencial equivalente de Vo para Vo+6Vo• A partir des 

te instante - instante inicial t-O -- o calor passará a se difu~

dir pela amostra. Supondo que num instante t a frente de calor a

tinja o incremento de carga p(x)õx, a posição deste incremento ê

alterado para uma y uma vez que cada uma destas fatias que com

pÕe o eletreto de O a x, sofreram uma expansão térmica correspon

dente
-
as variações de temperatura em suas respectivas posições.

.
(figura 5). Além deste fato, consider~ndo que a constante dielé-

trica em cada uma das fatias sofre uma pequena variação para um

novo valor c', a mesma passa a ser função da posição e temperat~

ra impondo a mesma dependência para o campo elétrico visto que

a carga em cada fatia deve sempre pernamecer constante. Assimsen

do, o campo elétrico 6E(y,t) no intervalo de O a y devido a car-

ga p(y)fJy é

= p (yh5y
E: t (y,TJ
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lll.~ modo qUI' U IIOVO v:ll.or do incremento de potenclill equivalente

8V' = fYp(y )6y ,
o o €' (y',T) dy

,

..1+'.

o+,h-

,"-.
-o

o-I~ ('.6 y

FIGUH/\ 5 - a) Eletreto antes do pulso térmico;

b) Eletreto após um tempo ti dilatado pelo

calor absorvido

Uma vez que p(y )ôy = p(x)óx resulta que

óV'o = p(x)óx /y dy'o
(1.8)

Con:;idl.'r.Hl(Jo quo i\T(x,t) scji"'o acréscimo na tempcratu

ra em cada ponto x e a cada instante t e que a posição do incr~

mento de eletreto e a constante dielétrica variam muito pouco

com a temperatura, então em primeira aproximação dy' e c' podem

ser dados por
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onde dx é a espessura do incremento de eletreto antes do aqueci

m.neo e e a sua eons~ant. di.litr1ca. As constantes ax e a~ sao

respectivamente o coeficiente de expansão térmica linear e o CO!

ficiente de variação térmica da constante dielétrica, dados por

1d(lix)
<lx

= -
dT

(1.9)

b,x

1 de

o: = - Me c

Assim sendo, desprezando os termos de segunda ordem na

temperatura, o quociente dy'/c'é

<Ix ][l+(u -o )6T(x,t)x f.:

e consequentemente pela equação (1.8) o incremento dV~ é dado por

Reprasüntando a variação total do potencial equivalente

por AVo (t), o seu valor a cada instante té dado por

(1.10)

onde foi suposto que ôV~(t)-ôVo~6(liVo(t» e ôVo dado pela rela 

çao (1.7)

A forma de liVo(t) depende essencialmente da forma da

distribuição p(x) e de um tempo de relaxação earacterJ:stica do

material introduzido pela propagação do calor desde o instan

te inicial até ao instante em que a temperatura se torna unifor

me ao longo de toda amostra. Este tempo cáracterlstico é repre -
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sentado por T e definido pela relação (7)

..'cL2fi.-,
K (1.11)

onde ~ é a densidade de massa, c o valor especifico, L a espessu...

ra da amostra e K a condutividade térmica. Lemprando que o calor

se conserva no minimo durante o intervalo 0< t < t , o seu valor

pode ser dado por

L
Q = pc f 6T(x-,t)dx

o
(1.12)

(C1I1 i :;so, algumas interpretações podem ser fei.tas acer-

ca da 1:orOlil dl' i\V (t) para um eletreto que contenha uma dístri o

buição de carga genérica p(x). Suponha que esta distribuição se-

ja definida num .intervalo de Xo a L onde O ~ Xo < L (figura 6) •

Tomando a expressão (1.10) para este caso e integrando-a por par

tes chega-se a

u -o: L Xo L L
~[f p(x)dx! L\T(x',t)dx' +f L\T(x,t)dx!p(x')dx']

e: x o Xo xo
(1.13 )

Por esta relação é possIvel concluir que uma variaçãone

valor de L\Vo(t) passa a ocorrer quando a frente de calor atin

ge pela primeira vez as cargas de D(X). Isto pode ser verificado

rapidamente tomando inicialmente o caso em que x ...•.L. A distrio

buição de canj" é l' (x)==oTÓ(x-L) e consequentemente com auxilio da
(1. -rx Q(]T- 1 ) X f. -equaçao (1. 2 resulta que ÔV (t) = . - e e independenteo c lJC

do tempo. Portanto, pode-se afirmar que toda vez que se tenha um

plano de carga na superflcie não metalizada, a resposta L\Vo(t) é

constante. Passando ao caso em que se considera a distribuição~

lumétrica, fazendo com que Xc assuma valores menores que L, a e-
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t •••
O Xo L X

FIGURA 6 - Eletreto com distribuição de carga no

intervalo Xo < x < L

quaçao (1.13) mostra através de seus membros que o transiente

~Vo(t) deve-se manter constante durante o intervalo de tem

po em que a frente de calor percorre a região entre O e xo

Durante este intervalo, somente o termo que contém a integral

;xOAT(x,t)dX deve contribuir visto que é nessa região em queo

o calor se concentra. Assim, a resposta 6Vo(t) se comporta C2

mo se a amostra tivesse uma espessura ~o e que em sua super-
L

flcie houvesse uma carga total 0T = *op(x)dx onde Xo < ~< L.

A partir do momento em que o calor penetra na distribuição

p(x), o segundo membro passa a contribuir no valor de 6Vo(t)

cuja forma em função do tempo depende da forma de p(x). A par

tir deste instante a estrutura da distribuição de cargas in -

flui efetiv;lffi('nteno transiente tlV (t) O que permite a detera .

minação de parâmetros ligados a distribuição de carga p(x) .Fi

nal izando, se:.; • O, a variação de f\..v (t) no tempo tem inI -ü o

cio tão logo o calor seja depositado na superfície do eletre-

to.



12

b ~ Determinação do centroide de carga e carga total

No item a, foi analisado o comportamento do transiente

de potencial durante o intervalo de O a T, entretanto, não a

r••peito do que ocorre nos instantes t=O e t > T. são estes dois

.. pontos os mais interessantes da curva. Reescrevendo a expressao

de AV Ct) dada em (1.10) comoo

a -a L x
~v (t)- x €! p(x)dx! âT(x',t)dx'
o € o o

seq va+Qr em t=O depende unicamente da carga total poiso calor to

tal neste instante se concentra em uma· pequena região nas

(1.14)

x
~ f 6T(x,0)dx

o

vtz1nhanças da origem. Consequentemente, usando a equação (1.12)

seu valor pode ser dado por

de modo que

Por outro lado, para tempos em que t > T, o calor já se distri 

buiu pelo eletreto de tal forma que a temperatura AT(x,t) é uni

forme. Utilizando da equação (1.12) a temperatura é AT(x,t>T) =

Q/~cL sendo que ate este momento o calor se conserva no interior

da amostra. Substituindo AT(x,t>T) na expressão de AVo(t), seu

valor resulta em

(
(1.15)
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Com a definição de centroide de cargas em (1.5) e as e -

quaçõ•• (1.14) e (1.15), .eu valor é dado por

(1.16)

Finalmente, tomando as equações (1.6) e (1.16), a carga

total é determinada por

(1.17)

1.2.2- Amostras com ambas faces metalizadas

a - Transiente de Potencial

o tratamento dado ao transiente no valor do potencial e-

qui valente para o caso anterior pode ser estendido para eletretos

que contenham arnbas faces metalizadas, necessitando apenas algu 

mas modificações.

Portanto, considere-se este eletreto admitindo que cont~

nha uma distribuição de carga qualquer p(x) e com ambos eletrodos

a um mesmo potenc~al (figura 7). Em principio esta última condi -

çao não é necessária, contudo será considerada por ser urna situa

çao mais frequente na prática. Assim sendo, há nas faces metá1i 

cas a presença de cargas induzidas ale O2 respectivamente em xcO

e x=L, de tal forma que

01 + °2

L
= - J p(x)dxo (1.18)

Os valores de 01 e O2 podem ser determinados através da

equação de Poisson, considerando nula a diferença de potencial en

t~e as superfícies da amostra. Obtém-se então
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• : ":.••• ~ t '" • r, ' ... " ',. , \ .'
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.
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•
I

p~.~,<..,.
• · ·. -, ~

...I• ;.. . -':. - . I, ..=..'. " :.I
.. ... II. .•.- ., ."~. : - '.; ...., ·...

FIGURA 7 - Eletreto na configuração em "curto·circuito"

(1.19 )

°
2

1 L
L 6xp(x)dx

Nestas condições, a teoria exposta no caso anterior po-

de ser estendida para o caso em questão tomando a amostra tal

qual anteriormente; porém considerando que na superflcie em x=L

o eletrodo passe a fazer "parte da· amostra" adicionando uma car-

ga superficial 02 à distribuição p(x). Portanto a distribuição a

ser considerada neste caso é P(x)=P(X)+o2ô(X-L) como mostrado na

figurq 8. Reescrevendo novamente a variação ~Vo(t) do caso ante-

rior

6Vo (t)

cx -a
=-~

E:

L x
f p(x)dxf~T(X' ,t)dx'
o o
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e levando em consideração que a variação ÔVo(t) se dá em torno do

I 111 f>(x)

61 ~

'("-li- 62.•• I.. 1';. _,t
II•,I I

I
Il

•I
I

'I·l
,

I

X-O X-L-.-J

O

I X
-o MEDIDOR CS'26(I-L)

FIGURA 8 - Medida para amostras com ambas faces metalizadas em ci!

cuitu aberto

potencial Vo= O com substituição de p(x) por p(x), tem-se

ax-a L x L
âV (t)= E[! p(x)dx! 6T(X',t)dx'+02! 6T(x,t)dx]o e: o o o (1.20)

o primeiro termo desta expressão corresponde ao transien-

te 6V (t) do caso de amostras com uma face metalizada e o seguno

do surge ao se incluir a carga 02 induzida quando se colocaram as

faces em curto. Neste caso também se pode obter os valores ÓVo(t)

para os instantes t=O e t >T • Antes é necessário distinguir em

qual das face:.;se deposita o calor uma vez que as densidades indu-

zi.d<1S \11 e l'2 ~;;lO dif('!rentesresultando em transientes t\Vo(t) di.f~

rentes.Assim, sejam AVol(t) e 6Vo2Ct) as respostas obtidas deposi

tando o calor respectivamente nos eletrodos I e 2 onde se encon -

tram as cargas 01 e 02' Tomando o caso em que se aquece a face 1,

e usando a equação (1.19) em (1.20), a resposta AVo(t) será

a -aL x 1 L L
LV 1(t) = x ([ J p(x)dx! 6T(x.t)dx - L f xp(x)dx! llT(x,t)dx] (1.21)o e o o o o
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No instante t=O, o calor se encontra totalmente nas viz!

nhanças de x~o de modo que

x

-º- ::::I !\T (x I O) dx
pc O

L
= f ôT(x,O)dx

O

que levado em (1.21) resulta em

a -ct
X t:-

E SL 01JlC
(1,22)

Para o extremo t > T, a temperatura se tornou unifor

me e seu valor é 6T(x,t > t) = Q/~cL. Usando este fato com as e -

quações (1.19) e (1.20) resulta que

!JV (t·,) = O01

De maneira análoga, a análise pode ser feita para a res

posta óV (t) qUdndo se aquece a superfic.i.e2 em x=L, bastando queo

a carga acrescida a distribuição seja aI' Portanto na equaçao

(1.20) a carga O2 deve ser substituida por 01 e assim

a -a L L L L L
6V 2(t)- x E{f p(x)dxf IJT(X',t)dX'+[-Llf xp(x)dx-f p(x)dx)f IJT(x,t)dx}o E: o o o o o

(1.23)

Consequcntemente, usando as mesmas considerações feitas

nos instantes t=O e t > t anteriormente tem-se que

O. -a
x E: Q--'-'0

E: ~c 2 (1.24 )

e
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~v ~(t > T) ~ OO~

b - Determinação do centroide de carga e da carga total

°2 ÓVo2CO)

°1+02 = 6Vol(O)+ÓVo2CO)

Substituindo os valores de 01 e 02 dadas na equação

(1.19) com ~adefinição de centroide dado na (1.5)resulta

(1.25 )

Quanto à carga total não há uma forma direta de determi

ni-la uma vez que o potencial equivalente Vo não é conhec1do.Co~

tudo, pode ser escrita pela soaa das equações (1.23) e (1.24)

(1.26)

e seu valor somente será conhecido caso se saiba o valor da cona

tante K = E:).Ic/(t:lx-ae:).Q.

O valor de K pode ser determinado experimentalmente a 

través desta mesma técnica para amostras com uma aõ face metali-•

zada. Deve-se Jbsorvar que a constante depende somente de pro

priedades térmicas do material e da quantidade de calor forneoi

da, de modo que a quantidade de calor fornecida para 8e determi

nar K deve ser a mesma fornecida ã amostra para determinar 0T na

equação (1.26). Assim sendo, tomando o transiente AVo(t) dado na
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equaçao (1.10) seu valor no instante t=O é dado !lor

Ct -exx e:-
e:

Q L
jjC b P (x) dx

de modo que K é dada por

K

L
Jn(x)dx
n

/\V (O)o

Em princípio qualquer distribuição p(x) utilizada servi -

ria para este propósito, contudo é conveniente tomar uma que se

conheça previamente. A única em questão seria uma distribuiçãopl~

nar o na superfície. Assim sendo, utilizando-se das equações (1.3)

e (1.5) com x = L resulta que

onde o asterIstico distingue o caso "circuito aberto" do "curto-

circuito"

Entrando com o valor de K na equação (1.26), 0T fica ~

terminado onde

1/3. Caloulo de Curvas Teóricas Para 6V (t)o

Até o momento não houve necessidade de ser saber

(1.27)

corno

varLl (l t(~rnpl'J',d li!:',. no eletreto visto que somente dois pontos ex

trE~;rosda curV,l de AV (t) foram utilizados. Porém necessita - se.. o

dela quando SI.' quer conhecer a forma de 6Vo (t) a partir de dis -

tribuição de cargas previamente conhecidas. Portanto, neste itel\
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a temperatura f,T(x,t) será calculada e algumas curvas teóricas do

transiente AVo(t) serão mostradas.

Segundo a teoria do transporte de calor, a temperaturan~

ma lâmina de espessura L e difusividade térmica À é dada por

A condição exigida no problema é que a quantidade de calor

fornecid", in ic'j;l1 m<,nt(~permaneça na amostra durante o processo de

uniformização da temperatura. Portanto é necessário que:

aTeXttLj = 3T(X.t)1 ~ O
;)x ax

x=L x=O

Para estas condições, a variação de temperatura é dado

onde

a
()

L
1 r 1\1' (x O) dx!. ,'o

L
= t J ÓT(x,O)OO.(n~x)dXo

-1 2
T =\/L

Assumindo que no instante t = O o calor penetre até a

profundidade Xo onde Xo « L, é uma boa aproximação assumir que



IHAT(x,O) = 0°

,

,

o < X < X
O

de modo que,os coeficientes .0 e an ficam imediatamente determina

dos.

Portanto, levando a expressão de ~T(x,t) na equação(l.lO~

resulta que

~v (t)o
~-a 00 2

= ~v (00) + e: 1:.. p exp(- (n'IT)1)o e: n="1. n T
(1.28)

onde AVo(~) é dado na equação (1.15) e Pn é dado por

Lan
Pn = mr

L
I p(X)8en(n~x)dxo

(1.29 )

Para fins de cálculo, é conveniente o uso das curvas nor

maliz~das de modo que, novamente usando (1.15) e considerando que

(1.30 )

Segue-se agora algumas curvas teóricas calculadas supon

do distribuições de cargas previamente conhecidas. A finalidade

destes cálculos é conhecer a forma de AV (t) visando um acúmuo

10 de dados com os determinados experimentalmente caso uma das

distribuições supostas ocorra na prática. Este cálculo será rea-

lizado somente para o caso de amostras com uma face metaliza 

da visto que sua extensão para o caso de "curto-circuito" é ime

diata. A constante de termallzação usada em todos os casos consi

derados foi de 10 ms.
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lr~.a- Caso de distribuição planar de cargas na amostra represe~

tac1. pc~ fi ('X) "~ ()\I í\ (x - (.). O parâmetro 0.::; f./L usado dá a PO!!!

910 dos planos com O < a < 1

2.70., I''''
AV.'t)-
AV.CGO)

0.00
0.00

'.o •

.4.00

FIGURA 9 - Curvas de àVo(t) para distribuição planar

1-) a = 0,4 ;

4-) a - 0,1 ;

2-) a = 0,5; 3-) a = 0,6 ;

5-) a = 0,8; 6-) a = 1,0
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1.3.b) - Caso de distribuição exponencial de cargas representada

por p(x) = 0oexp[-a(1 - r)J onde a é o parâmetro de decaimentode

carga em x

2.00

6V,lt)
T

AV, 1m)

1.60

1.20

0.80

0.40

0.00
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

FIGURA 10 - I\Vo<t) para distribuição exponencial

1-) a = 6,9 ; 2-) a = 1.15 ; 3-) a = 0,28



1.3.c) Ca.so de distribuição tipo caixa representada por

« t' < X < L
0''->

p (x) = 1

lo ,o < x < ~

o parâmetro a = ;/L dá a posição da descont1nuidade

23

3.00
AV.(t)

AV.loo)

1.00

0.00
0.00 1.00 2.00

ti. i..~

3.00 4.00

FIGURA 11 - AVo(t) para distribuição caixa

1-) a = 0,25 i 2-) a=0,5 i 3-) a = 0,75
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1.3.d) Distribuição de cargas exponencial com descontinuidade em

x representada Doro ..

p exp[ -0(1 ...!)]o L

p{X)=

o

, x < x < L
O

o < x <

o parâmet: ro (! indica o decaimento da carga em x e o Ct ::::

dá o ponto da descontinuidade

2.00
AV.ltl

AV.(ao)

1.20

0.80

0.40

x /Lo

0.00
0.00 1.00 2.00 3.00

4.00 t(mS) 5.00

FIGURA 12 - 6V (t) para distribuição exponencia1 como

e = 6,9

1...) a = 0,5 2-) a. = O, 7 3••) a = 0,9
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1.3.0- MOSlI1, 1 di:;trilHÜcão do caso anterior norêm com rj ::::: 1.15
" ,:, .l.

1.20

6V.U)
1

AV. (O))

1.10

O.tO

0.80

,

,,..

0.00
0.00 1.00 2.00 5.00 4.00 5.00

t(ml)

FIGURl\ 13 - 6V (t) para distribuição exponencial parao
e = 1.15

1-) a = 0,2 ; 2-) a = 0,5 ; 3-) a = 0,7

4-) a = 0,9
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1.3. f- Caso em que há na amostra cargas de sinais opostos repre -

d ' -ax/L ..senta a por r(x}= ao (x-L)-poe • O parametro a da o decaimento

5.00

3.00

~5.00
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 !SDO

Tem ••

FIGURA 14 - ~v (t) com a == 2.3o

1-) e = 0,02 ; 2-) e = 0,05 ; 3-) e == 0,17 I

4-) e = 0,2 ; 5-) e = 0,27 ; 6-) e = 0,8
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1. J~;-Masmc Cá 50 anterior porém com cx ::: 3, O

5.00

AV.U)
.•..

AV,(.,

3.00

1.00

-3.00

,
•

-5.00
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

T("",

FIGURA 15 - AV (t) para ü = 3,0o

1- ) (} == O, 02 ; 2- ) e == O, o 3 ~ 3-) e =:: o ~15

4-) () := 0,17 ; 5-) e ::: 0,19 ; 6-) e -::: 0,2
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1.4- Sobre a determinação da distribuição p(x)

Observando a equaçâoC1.29),pode-se fazer a hipõtese

que a distribuição de carga p{x) seja determinada invertendo

de

a

integral. Para tanto, se houver um conjunto de coeficientes Pn'

um nÚmero suficiente para que (')(x)possa ser representada por

uma hipotética série

então p (x) st..:riil<1eterminável. Os valores de Pn podem ser cal-

C41ados digitalizando-se a curva experimental hVo{t) em inter 

vales de tempo Ât = tk+l-tk obtendo um conjunto de valores

fiVo {tl<). P<t[ii~,'1du ll1t3tapte tk considerado, o valor de INo (tk)é

dado pela série na equação (30). Tomando N como o número de ter

ITlOS qesta 8é1'11', obtém-se um sistema de er1uações NxN onde N va-

J(lr:es de fI,V (l.) s;in considerador;. Através deste sistemél supõe-;1 K

se qu~ N coeficientes Pn possam ser determinados.

Algumas tentativas for~ real.i,zadasneste sentido (9-10) , ..

entretanto o problema se mostrou pobre numericamente não permiti!

do a determinação dos coeficientes pN em número suficiente para

compor a série que representa p(x). Na prática, este fato compro

mete a solução :l (x) encontrada. Para ilustrar I considere-se que

se tenha três medidas experimentais do transiente de potencial

~Vo(t) como mostra a Figura 16. Dentro da tolerância no erro exp§

rimental, estas curvas poderiam corresponder aos sinais obtidos

com uma única amostra com a mesma distribuição de cargas. Entre 

tanto, se a partir destas curvas forem calculadas o(x) com a té~

nica numérica exposta, as SOluções obtidas podem ser completarnen-

te diferentes. Isto quer dizer que Se numa medida de ~Vo(t)houver

um pequeno desvio, inevitável experimentalmente, a solução obtida
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1.20

avo (t)

avo(oo}

1.00

0.80

0.60 .
0.00 1.66 3.33

t(mS)
5.00

FIGURA 16 - Três curvas de AVo(t) que podem representar uma mesma

curva AV (t) medida experimentalmente.o

- ~"'. d (9)para p(x) nao sera un1ca. Segun o von Seggern , mesmo que a di-

ferença relativa nas medidas seja menor que 1%, a determinação de

o(x) é imposslvel. Isto decorre exatamente do fato de não se po -

der encontrar numericamente um conjunto de coeficientes Pn sufi -

cientes.

Portanto, pOde-se concluir que não ê possível a~tiliza

çao da técnica de pulso térmico para determinação da distribuição

de cargas p(x). Contudo o problema foi abordado por ser um probl~

ma de interesse acadêmico.
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CAPITULO 11

T~CNICA DE PULSO T!RMtCO - DBSCRIÇAo DO SISTEMA DE MEDIDA

2.1- Modo em Circuito Aberto

Para o caso de circuito aberto, as amostras sao tension!

das e.presas por meio de um bastidor de alumínio como mostrado na

l'·i91.11''1 17. Ba te bastidor é pressionado e acoplado sobre uma base

circular de lucite e envolvido por um anel de alumínio fino nesta

base. Por sua vez, esta base circular propositadamente perfura

da fora do seu centro é acoplada e fixa sobre o topo de um cilin-

dro de latão como mostra a figura 18. O topo deste cilindro

tomado de tal forma que fique cavada uma fina depleção circu

lar com aproximadamente SO~m de profundidade e 8,3mm de raio.

...e

$UP8IfItfC •• HÃO
~'ETAUZADA

FIGURA 17 - Bastidor e amostra com-uma face metalizada

No seu centro uma perfuração é feita de modo que o ele 

trodo sensor de forma circular seja presa devidamente isolado el~

tricamente do cilindro por um pino de teflon" O eletrodo tem um

raio de 6.0mm e é nivelada com o fundo da depleção de modo que

se forme aí uma camada de ar de SOpm de espessura quando a amos -
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tra é acoplada. o fundo da depleção que contorna o eletrodo é o

anel de guarda e são separados por uma fina camada de ar. A as 

simetria imposta na base de lucite (fig.18) tem a finalidade de

tornar possível medidas de pulso térmico em várias regiões de

uma mesma amostra simplesmente girando o bastidor.

1. Eletrodo

2. Anel de guar-da3. Pino de Teflon4. Cilindro de l~tão5. Anel separador6. Base de lucite7. Anel fixador8.

Bastidor com

amostra

~LAlÃO

11TEFLON

~ALUMiNIO

~ LUCtTE

FIGURA 18 - Suporte da amostra para o modo de circuito

aberto

o e 1(' t rodo ~:;ensor é conectado a um detetor com impedân-



cia de entrada aproximadamente de lo14n, havendo um sistema de

duas Qhaves de prctéqão separando-os. uma delas coloca a entra

dado detector em curto e a outra uma resistência R paralela à

impedineia de entrada com a finalidade de atenuar as variações

bruscas de voltagem através da camada de ar durante a medi

da do potencial equivalente. O sistema detector é constitui

do basicamente por um transistor de efeito de campo -- MOSFET

3Nl28, RCA -- polarizado por uma diferença de potencial aproxi

madamente de 8,OV. O sinal captado por este transistor é cole

tado e armazenado por um osci1oseópió. O esquema do conjunto

descrito é mostrado na figura 19.

I!IITRE TO

OICIL.

FIGLJJ~A 19 - Esquema do suporte da amostra e detector

Tambérnfaz parte do sistema um guia de luz de lueite

cuja superfície lateral é polida e aluminizada, sendo ainda

sua função a de evitar rurdos externos tanto elétricos como a

cústicos. Logo acima do guia i colocada uma unidade de fash

comercial -- SUNPAK TIRYSTOR 611 - que fornece pulsos lum1n2

sos de curta duração. Estes pulsos luminosos incidem na supe!

freie metalizada da amostra que por sua vez irradia puLsos de

calor para o seu volume. Como mostra a f1qura 20, externamen-

32
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te é acoplado um auto-falante com a finalidade de gerar ondas a 

aGet1oa_ fazendo vibr.~ a amoa~ra durante a aedida de potencial ~

quiva1ente.

4

1. Gu1a de lucite

2. unidade flash3. Auto-falante4. Suporte de amos -
~

: ~
tUBASTIDOR E

tra
~A

- -- 5. Detectar

5

FIGURA 20 - Sistema de medida para modo de circuito a - ..

berto

2.2- Modo em "Curto-Circuito"

As partes da montagem que diferem da anterior reside nas

formas do suporte da amostra e da amostra propriamente dita. A

amostra também é tensionada e presa por um bastidor de alumínio,

contudo no modo em curto o anel de guarda é introduzido na pró 

pria amostra durante o processo de metalizaçào das suas faces com

o uso de uma mãscara adequada, como pode ser vista na figura 21.

O suporte da amostra é basicamente um cilindro ôco onde no seu

topo se pressiona e se fixa o bastidor sobre um anel isolante de
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teflon. No seu interior há um condutor metálico isolado eletrica-

ALUMINro

ANEL DE

GUARDA

METALIlAC10

AMOSTRA

ÁREA A. 7/J cm2

FIGURA 21 - Bastidor e Amostra com Ambas faces Metaliza-

das

mente do cilindro por uma peça de teflon que coloca em contato a

superfície inferior da amostra com o detector.

Por sua vez a face superior é levada à terra por um fio

flexível fixo numa haste metálica localizada ao lado do cilin

dro como mostrado na figura 22. O sistema detector é o mesmo usa-

do no caso anterior assim como a unidade de flash. Apenas o guia

de lucite tem urna forma ligeiramente diferente. Finalmente, na

figura 23 se mostra a montagem do sistema no modo de curto-circu!

to.

2.3- Medida do Potencial Equivalente

Conforme visto no Capitulo I, o valor do potencial equi

valente pode ser determinado caso se imponha a condição de campo

elétrico externo nulo. Na práti.ca, isto pode ser conseguido apli

cando uma diferença de potencial entre os eletrodos por uma fonte

variável externa e ter um meio de se saber quando esta condição 2
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~"'t. ~ ( .A• .:1. __ ."_'.~R_A._1_11_>' ;rBASTmoR.. " ~
ANEL DE

GUARDA i FIO FLEXIVE\._

.•. -- ...- .•... ----

IX
O
•...
o
&U-- ...
LUo

HASTE

EJTEFLON

f@ALUMfNlO

O LATÃO

FIGURA 22 - Suporte da amostra para o modo em curto-circuito

corre. A figura 24 mostra o esquema de medida usado. A técnica u

sada consiste em oscilar a amostra por meio de ondas acústicas ,

resultando disso uma corrente de deslocamento na camada de ar

cujo valor pode ser controlado pela tensão externa aplicada. No

momento em que a tensão registrada sobre a resistência R pelo me

didor V2 for nula, tem-se conseguido a condição de campo nulo de

modo que p valor do potencial equivalente é conseguido pela lei-

tura no medidor VI .

r "

!l
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2

3

5

1- FLASH

2 .. GUIA DE lUZ

3-AMOtTRA

'.SU1tOAT~

a-DETECTOR

36

FIGUI~ 23 - Montagem do sistema de medida

- Modo de curto-circuito

VI
V.

FIGUHI\ 24 - Esquema de medida de potencial equivalente
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Na montagem usada neste trabalho, a leitura do potencial

, i.1~. ha p~ópria fdn~ .~ternae o meã140r v2 i o detectar mos

tra~o na figura 19.

2.4'" SistemR (Jquivalente e detectar

2.4~1- Análise simplificada do circuito de medida

SerEi feita uma rápida discussão de como o sinal AVo(t) é

medido, tentando se ter uma idéia da relação entre o sinal medido

e o valor absoluto de ÓVoCt). Este fato passa a ter importância

quando se quer determinar a carga total em amostras com ambas fa

ces metalizadas, visto que neste caso é necessário se obter o va

lor absoluto da quantidade de calor fornecido ã amostra por meio

da técnica em circuito aberto.

Assim sendo, considere-se inicialmente a Situação inici

al onde uma amostra com uma carga planar a na superfície nãó te 

nha sido aquecida pelo pulso térmico. A diferença de potencial na

amostra é Va dada por Va • aLIE, a tensão externa é vo= v~ e

E =ale o campo no interior da amostra. A capacitâncla do detec -o

tor é representada por em e se encontra diretamente eonectado ao

eletrodo sensor, (figura 25). Imediatamente após o pulso de catar
a superfície do eletreto em x-L é deslocada instantaneamente de

Ax devido à expansão térmica. Consequentemente, o caço no inte 

rior da amostra passa a ser El e na camada de ar E2 resultandon~

ma rápida indtlção de cargas nas placas do capaeitor em através do

qual se obtém o·valor de õ.Vo• Contudo a quantidade de carga' ind}!

zida em em depende também da capacitância total do conjunto ele

treto -- camada de ar. Assim sendo considere-se àVom(t) a dife -

rença de potencial no capacitor em de modo que a carga induzida

nos seus terminais é Qm=CmllVom ou ainda, a densidade de cargas
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oI
I

tE.
L+4X+

~ ...••.•__ ....._-

ti.l+S 4-

~i ~
x

*Cm AV.",
•

•.

PIGURl\ 25 - Eletreto logo após o pulso térmico

no eletrodo sensor é ai = Cm6Vom/A onde A é a secção da amostra •

Sendo E2:=o,/co na camada de ar então

(2.1)

Por outro lado, com a aplicação da lei de Gauss e Rir 

choff na configuração da figura 25. tem-se

cE - r:: E == (1102 (2.2)

(2.3)

Considerando que a capacitância do eletreto é ce e da C!

mada de ar é ca' o valor da equivalente ao conjunto eletreto-aré

cT == CeCa/(Ce+Ca). Sabendo que o valor da variação de potencial

~Vo num caso ideal (Cm=O) é 6Vo = aóx/€, então com a solução do

sistema de equações (2.1), (2.2) e (2.3) em ÓVom encontra-se que
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(2.4)

que polariaa a amostra. Conectado a eles ,

Sequndo as dimensões dadas no item 2.1, a capacitânciat2

tal CT é aproximadamente 16.0 pP e Cm é da ordem de 5pF. Portanto

o valor medido de variação de potencial é aproximadamente 0,76 do

valo+ ideal e consequentemente, nas situações em que houver neces

sidqde do valor ~bsoluto de hVo' o valor medido deve ser corrigi

do por um fator de 1.31.

~.4.2- Ci+cuito Equiv~lente do Sistema

o conjunto amostra - detector pode ser representada as

quematican~ntc pelos circuitos equivalentes mostrados na figu

ra 26, No caso de circuito aberto, CT é a capacitãncia equivalen

te do sistema eletreto-camada de ar, 6Vo representa oftransien

te de potencial originado pelo deslocamento de carga permanente no

aletreto e V a fonteo

mostra-se um circuito equivalente da entrada do detectar onde es-

tã representado por uma capacitância em' uma resistência Rm e a

,

(1) circuito aberto

FIGURA- 26 - Circuitos equivalentes do s1stema de medida
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saída representada equivalentemente por uma fonte F que reproduz

p~oporc1onalmente o sinal AVo ln~roduz1do na entrada do detec

tor. Ainda é mostrado capacitÃnclas parasitas Cpl e Cp2 introdu

zidas pelas chaves de proteção s1 e 52 embora não venham a prej..!!

dicar a medida. A chave S seleciona o modo de medida em circuito

aberto posiciouada em 1 ou o modo em curto-circuito quando posi

cionada em 2.

o uso de um detectar de alta impedância de entrada sur-

ge da necessidade de se evitar a descarga do capacitar Cm duran

te o intervalo de tempo de medida. EXige-se portanto, que o va 

lor da resistência Rm deva ser suficientemente grande para que o

tempo de relaxação característico RmCm de descarqa também o se 

ja, garantindo a não deformação do sinal desejado em circuito a

berto e cuja leitura se faz sobre a fonte F. O valor da constan

te amCm para o MOSFET usado é aproximadamente 5008. Experimenta!

mente, o teste para comprovar este valor foi realizado usando o

circuito equi.valcnte mostrado na figura 27 onde C1 simula a amos

tra e C2 a camada de ar respectivamente com valores de 80pF e

20pF. A excitação foi feita com um gerador de onda quadrada no I!
mito de sua menor frequência permitindo que se aplicasse um de -

.n.
c.

F

FIGURA 27 - Circuito equivalente para medida de RmCm
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grau pe tensão de 10 segundos. Concluiu-se que o valor estimado

~. ~QQ l~ dpw~ •• r QQrretQ pois durante a medida, nenhum decai

mentq foi observado np v~lor da tensão aplicada.

No caso do sistema para medidas em curto-circuito, a

descrição é análoga salvo que não se necessita da fonte de ten

~ioVo e ~ ç~pacitância CT ê substituída por Ce como mostra a

f1qura 26.

2.5- Fonte de Pulso de Calor

Visto que as informações possIveis são obtidas durante

o regime transiente do potencial equivalente, estas dependemfuQ

damentalmente da não uniformidade de calor em função do tempo ao

longo da amostra. Portanto, o pulso de calor fornecido à amos 

tra deve ser bastante rápido, o suficiente para que no instante

inicial da medida o calor total esteja concentrado nas proximi

dades da superfície na qual foi depositado, permitindo assim

que se defina de maneira simples as condições iniciais do pro 

blema. Para tanto, o tempo de duração do pulso deve ser da or 

dem de centenas de vezes menor que o tempo de uniformização da

temperatura T para que esta condição seja satisfeita.

Na prática a deposição do calor é feita por meio de

um pulso luminoso de uma unidade de flash sobre a face metaliz~

da da amostra que por sua ve~ fornece o pulso de calor à amos -

tra. Esta unidade -- SUNPAK THYRISTOR 611 -- possui recursos p~

ra controle de duração do pulso luminoso. O tempo de duração do

pulso a Ser usado, exige o conhecimento aproximado de T o qual

pode ser obtido pela relação T-uCL2/R já definida anteriormente

na equação 1.11.

A duração dos pulsos da unidade de flash .io mostradas

pelas curvas de 1 a 8 na figura 28, onde é feita uaa relaçÃo en
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tre a intensidade da luz com as respectivas durações dos pulsos.

Estas curvas foram obtidas incidindo os pulsos de luz da unidade

sobre uma fotocélula onde a corrente gerada foi medida em função

I(UNIDADES AR8ITR~RtAS t OUIACÃo DOI PULSOS MIDtDO

1M )lI

1- 50
1-10
$- 80
4-110
S-SIO
'-6aO
7•..••200
1-1500

,

FIGURA 28 - Relação da corrente produzida numa fotocé 

lula em função do tempo de duração dos pul-

sos.

do tempo. A curva n9 8 mostra a intensidade de luz do pulso que

tem a maior duração. As curvas de 1 a 7 são resultados das inte~

rupções permitidas pelos recursos da unidade de flash de modo que

se tem um bom controle sobre a duração dos pulsos. A região de

trabalho para a técnica de pulso térmico é de 80~s a l50~s.

2.6- Algumas Medidas e Comentários sobre os Erros de Medida

Apresenta-se algumas medidas realizadas em amostras su2

metidas a determinadas situações que podem ocorrer na prática

procurando paralelamente, traçar alguns comentários sobre os er-

ros de medida. A figura 29(a) mostra a curva típica obtida emciE

cuito aberto para uma amostra de teflon FEP de 25~m de espessura

onde a carga se encontra uniformemente distribuida em sua super

fície. A curva 6Vo(t) obtida nestas condições pode ser tomada cg

mo uma curva padrão uma vez que se conhece a priori a distribui
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(b)

AVe(t t CUNIDADISARBITRÁRIAS)

250 S$O
t (ma)

FIGURA 29 - Resposta 6Vo(t) em diferentes escalas de te~

po

çao de cargas e teoricamente se conhece qual.deve ser a sua for -

ma. Portanto, qualquer anomalia no sistema experimental como um

todo pode ser interpretada baseado nesta curva.

Para o Teflon FEP de 25~m de espessura, o tempo gasto pa

ra que a temperatura se torne uniforme é aproximadamente 10 ms •

Após este instante, tem inicio a perda gradativa de calor pela a

mostra refletindo no deoaime~to de 6VoCt). Este efeito é mostrado

comparando a curva da fiqura 29.a com a mesma curva vista numa e~

cala de tempo maior mostrada na fiqura 29.b. Pode-se Observarque,

lOOms após o pulso de calor a amostra perdeu praticamente todo C!

lar fornecido. Este tempo pode não corresponder ao rea~ da amos 

tra no ar mas sim, reduzido pela contribuição da dissipação de

calor através do suporte de latão sobre o qual repousa a amos

tra. Portanto, deve-se considerar que este fato pode interferir no

processo de uniformização da temperatura. Este comportamento pode

ser percebido já na figura 29.a, onde a partir do 1nstante 6ms a

curva AVo(t) começa a decrescer levemente, o que obriga a calcu 

lar um fator de correção para todas as medidas real!zadas ao cabo

de lOms. Este fator ê aprox1aadamente 1.08.
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!?cdf~-se otimizar o sistema construindo o suporte e todo

ápàtato que Lique em contato com a amostra com um material que

\]l1~I;) ~1U')ll ,: .°,11.01', no mInimo, durante o intervalo de tempo de

uniformização da temperatura.

Além deste problema, outras situações de desvios em me

didas podem ser encontradas. Em circuito aberto, um desvio visí

vel é causado pela não uniformidade da distribuição de cargas •

A resposta com carga planar na superfície já foi mostrada na fi-
gura 29.a. Contudo se esta carga planar ã distribuida nâo unifor

memente sobre a superfIcie, o sinal obtido através do pulso tér-

mico apresenta deformação na sua forma, corno mostrada na figu

ra 30.a.Estes ruídos ocorrem também em amostras com distribui

ção de car~Fl volumétrica. Por exemplo, em experiências de corre,!!

te termoestimulada, as amostras carregadas por descarga corona d!
pois de aquccidas até 170°C apresentam curvas de pulso térmicocg

mo a mostrada na figura 30.b. Entretanto, curvas como a apresen

tada na figura 30.c, costumam ocorrer com certa frequência para

amostras submetidas as mesmas condições experimentais. O ruído ~

presentado tanto na curva da fiqura 30.acorno na da figura 30.c se

deve basicamente a vibração do eletreto causado pelo ruído acús

tico introduzido simultâneamente com o pulso luminoso. Sendo que

as cargas se distribuem de maneira não uniforme na superfície ou

no volume da amostra, não é possIvel anular completamente o cam

po elétrico na camada de ar e consequentemente qualquer movimen

to da folh,l d(' pol{rnero será registrada simultâneamente com o si

nal de pulso térmico.

Outra observação a ser feita diz respeito aos efeitos

causados pela espessura da metalização usadas coma contato que

podem causar perdas na resolução das medidas. Caso esta metaliz~

çao seja muito espessa, há o inconveniente do calor ficar retido

por um tempo maior que o exigido. Nesta situação, a condição de
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AV. (t)' (UNJOAOl AR8ITRMIA)

( i1 )

o

( b )

AV.H}
(UNIDADE ARBITRÁRIA)

2
4 t(m.)

( c )

AV.h)
(UNIDADE ARBITRÁRIA)

o 2 3 4 5 6 t(ms» o

FIG.30 - Respostas de ~Vo(t) para (a) amostra com distribuição de

carga superficial não uniforme (b) amostra com uma dis -

tribuição volumétrica e (c) com distribuição volumétrica

não untforme.

se obter a não uniformidade na distribuição de calor num interv~

10 de tempo muito curto passa a não ser obedecida, pois duran

te a difusão de uma fração do calor haverá ainda a injeção dare~

tante até que o sistema metal-eletreto atinja o equilíbrio térmi
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CO.

Por outro 1a4o, caso o metal seja fino ao ponto de ser

transparente, permite que parte da luz seja transmitida e absorvi

da pela amostra. Esta situaçio também gera perda de resolução 8en, -
do que a amostra se aquece com a absorçÃo da luz e a condiÇão de

não uniformidade extrema fica comprometida. No caso de amostras

com amba8 faces metalizadas, parte da luz transmitida através do

prime~ro eletrodo será absorvida pelo segundo aquecendo-o nas suas

vizinhanças, também neste caso, as medidas ficam comprometidasvi~

to que ambas faces sofrerão aquecimento simultâneo.

Para eliminar este problema basta que se use uma espess~
o

ra lntermedi ária - aproximad••••ente 400 A - cofts8CJuidapor uma

deposição controlada de alumínio. Na figura 32 mostra-se as di8

torções sofridas pela espessura da metalizaçÃo para o caso de a

mostras com uma só face met.alizada.Todas as observações feitas a

-

AV(t)

;
f
••••I
CI

-

o IA, t(m.l a.o
FIGURA 31 - Sinais de pulso térmico obtidas para várias

espessuras de metalização usando amostra de

teflon FEP de 25um.

res~eito da metalização não foram comprovadas de maneira sistemá

t~ca d~rante este trabalho. Contudo, foram baseados nos resulta 

(7)
dos experimentais obtidas por Collins •
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UTT1:i SI tuaçào que também pode acarretar erros no cálculo

4- c.nt~o~de e oarga tO~Al é aquela em que uma parte considerá -

VQl de cargas estejam muito próxima à face metalizada sobre a

gual se deposita o calor. Sabe-se que o valor do centroide de

9argas de~ende fundamentalmente do valor do transiente de poten

cial 4Vo(t} no instante inicial e que por sua vez, depende de

quanto calor e como se distribui nas redondezas da face metaliz.!

da. Assim sendo, no instante t=O assume-se que o calor se concen

tra numa região limitada num intervalo de x=O a x=~o com ~o« Le

a expansão térmica desta parte do eletreto num intervalo de tem

po muito curto é responsável pela variação súbita do potencial de

V para V + AVo(O).o o
Por outro lado, reescrevendo a equação (1.3) e conside-

rando que p(x) encoste na placa metalizada em x-O, com xo~O tem

-se

a -a L L

~Vo(t) = x~ € i ~T(x,t)dx' p(x')dx'

que no instant.e inicial nT (x,O)=F (x) com O < x <

L x! p(x')dx + f p(x')dx' o valor do translente de
x o

instante t=O é na realidade

Supondo

L
So e {,p(x)dx ::

potencial no

a -a ~ x
~ f °p(x)dx! p(x)dx

E: o o (2. 5)

onde

::
t;

o! F(x)dx
o

e cr :::
T

L
b p(x)dx

No capítulo rI, o valor de AVo(O) dado pela relação (14)

é um valor idealizado onde foi suposto que o calor no inst.ante t=O

se concentrava na origem. Contudo, caso o parâmetro (o seja rela-
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tivamente grande e sobretudo se p(x) no intervalo O < x < ~o as 

sume valores consideráveis, o segundo termo na eg. (1) não é com 

p1etamente desprezível de modo que na prática os valores do cen -

troide de carga e da carga total determinados para esta situa 

ção levam um grau de erro. Pode-se fazer uma avaliação rápida de!

te erro. Num caso extremo em que se tenha a maior parte das car -

gas próximas à face metalizada, suponha que p(x)=Po para O<x<L/4,

l!T = fL 0 (x) dx ;:;:p L/4 e que F (x) sej a dada por F (x) =O/jJC~ comonao o o

figura 32. Neste caso,

f:,V (O)o
a -ax c

c
Q

llC 0T(l - lia.L )

Concluindo, se o fato do calor estar concentrado num 1!
tervalo de O < x < ~ = L/4 é uma hipótese razoável, o valor meo

dido de ~V (O) deve ser multiplicado por um fator corretivo deo

1,25, antes de usá-Io para cálculo de centróide e carga total.

T(a)

plX)

p.

FIGURA 32 ~ Superposição da distribuição de carga e ca 

lor no instante t=O

A princípio, qualquer situação experimental em que se

necessite dos valores de centroide e carga total, a técnica depu!

so térmico pode ser aplicada. Assim, finalizando a discussão so

bre as medidas, mostra-se a seguir algumas experiências realiza -

das utilizando-se da técnica.
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A primeira tem a finalidade de mostrar as curvas t!pi 

oa~ ob~t.daà com Q si.tema em circuito aberto e curto-circuito e

aq m~s~o tempo comparar ~edidas de centroide obtidas com a aplica

ção dos 40is modos em urna mesma amostra. Tornou-se uma amostra de

Tef~on FEP de 25 ~m de espessura carregada por descarga carona a

um pqtencial de 600V correspondente a carga equivalente de

-6 . ~ -
4,4 ~ 1Q· Clcm . Esta amostra foi aquecida ate a temperatura de

190°C com o propósito de injetar cargas para o volume sendo de

poi~ submetida a medida de pulSO térmico em circuito aberto. A

cu~va ~Vo(t} é mostrada na Figura 33a. O centróide de carga e ca~

ga total e o potencial equivalente obtidos foram respectivamen

te de l3,9pm, 3,6xl0-8c/cm2 e 272.0V. Esta mesma amostra foi uti

lizada para medida no modo em curto com a devida metalização da

-

-

CMCUtlO·~RTO

FIG. 33 - Curvas de l1V para Medidas em Curto-Circuito e circuito
Aberto.



outra face. As curv~s 6Vollt) e AV02Ctl são mostradas na Figura

33b. O centróide de carga resultante foi l4,3~m que concorda com

o valor obtido em circuito aberto. Entretanto esta concordância

não costuma ocorrer sempre. Uma medida semelhante foi realizada

com uma outra amostra na qual a maior parte das cargas estavam

concentradas na superfície não metalizada. Estas cargas, como

no caso anterior, foram injetadas por estimulação térmica. O

centróide de carga obtido em circuito aberto foi de 2l,O~m e a

carga total 0T ~ 4.0xlO-8C/cm2• Logo após foi metalizada a ou 

tra superfície dessa amostra --- na que possue a maior quanti

dade de carga --- e submetida a medida de pulso em curto circui

to de onde resultou que x ~ 13,6 ~m. A amb1guidade nos valores

do centróide pode ser atrubuida a não contribuição de grande pa~

te das cargas presas, na superfície e ainda a uma possível par-

da de carga durante o processo de metalização desta superfície.

Quanto à carga total, em 8mbaa experiênCias, não foi determina

da experimentalmente através da técnica de pulso. Embora i8tos~
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ja possível teoricamente, na pritica o mesmo não ocorre sendo

que a determinação do valor absoluto da temperatura através da

própria técnica de pulso em circuito aberto é bastante impreci

sa. A carga total obtida é n9 melhor dos casos, duas vezes miSior

que a prevista tanto na experiência com a primeira amostra como

com a segunda. As origens dessa incompatibilidade não ,foram de

tectadas, de modo que se evitou neste trabalho o uso da técnica

~~m curto para ~k'terll1inaçãode carga total. Quanto à determina -
~ ..

çao do centroide de carga, a tecnica em curto pode ser aplicada

etnbq+~ q,a maneira prudente, uma vez que a sua det:erm1nação en -

vo~ve some~te valores relativos do transiente de potencial

Uma outra situação em que a técnica de pulso em circu~

to ah~~to foi aplicada consistiu em determinar, de modo aproxi

•
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maqo o tempo gasto para que o calor depositado atinja o outro ex

tremo d~ amostra, A iqéia da experiência baseia-se no fato do de-

caimento do transiente ~v (t) ter início somente no instante. o

que ~ frente de calor atinja a distribuição de cargas ou ainda

em

,
quando encontre pela frente um dissipador de calor. Assim sendo,

inicialmente uma amostra de Teflon FEP de 25um de espessura foi

carregada a um potencial equivalente de SOOV por descarga corona.

Logo após uma folha idêntica de teflon virgem com suas faces

metalizadas foi posta em contato com a anterior de tal forma

..
nao

que

se simulasse uma de 50 ~m de espessura e contendo uma Q1~tr~bijL-

ção planar de carga em x = 25 ~m. O conjunto foi submetido a me

dida de pulso térmico e o transiente de potencial ~Vo(t) é mostr~

da na Figura 34a. No instante t = 0,6 rns se dã o início do decai-
mento dando a entender que nesse instante o calor atingiu a dis 

tribuição de carga. Assim sendo, o tempo aproximado para que o C!

lor percorra 25 pm de teflon é de 0,6 ms. Em condiçÕeS normais ,

o transientc ~v (t) numa amostra de 50 11m com uma lâmina de car-. o ,.

ga injetadil nt tuada em x == 25 IJmdeveria decair até à metade do

seu valor inicial em t = O. Contudo, no caso em questão o decaimen

to é rápido e o valor do transiente depois de 2 ma é aproximada 

mente três vezes menor que o valor inicial. A diferença pode ser

justificada pelo fato da simulação de urna amostra de 50 ~m com a

junção de duas de 25 ~m ser precária, e que na interface a di 

fusão do calor não se dá em condições normais. Outra experiência

semelhante foi realizada, mas com urna amostra de SO~ e uma de

25~m simulando urna de 75 ~m. A amostra de 50~m foi carregada por

contato lIquido através de uma esponja embebida em álcool na pon

ta de um condutor metálico polarizado a 400V. Esta amostra foi

colocada em contato com a outra de forma a se ter uma de 75~m de

espessura com carga planar em x = 50 llm. A Figura 34b mostra o

sinal obtido através de pulso térmico. O decainento neste caso
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o 1.0 2.0 3.0 f(m.'
Co)

o 2 4
(b)

•• f(",,'

FIGURA 34 - Medida de Tempo de Trânsito do Calor em Amostras de

(a} 25,O~m e (b) 50~m.

tem início a t ~ 3,0 ma após o fornecimento de calor, de modo que

aproximadamente 3,0 ms são gastos para que a frente de calor per

corra 50~m do teflon. Também neste caso, o decaimento ê excessivo

pel~s mesmas razoes atribuidas no caso anterior acrescida a uma

dissipação de calor que pode ter ocorrido devido a presença de

lIquido espalhado usado para a deposição de carga.

A grande diferença nos valores do tempo de trânsito, en

oontrada POd(1 ser exp~icado segundo a teoria difusão de calor (ll~

A variação de temperatura em sólidos infinitos é

1
, -...•,

/'rrDt

onde O é o coeficiente de difusão. Sendo que a propagação de oa 

lor se dá segundo uma gaussiana, então a evolução média da frente

de calor pode ser avaliada pela variação da "meia largura" .das
- ~

5a gaussiana de modo que a propagaçao da frente e proporcional a

Ir . Portanto o tempo de trânsito varia quadraticamente com a

espessura do sólido o que explica os resultados obtidos experimea
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taln;ente •

Finalizando, com o uso da técnica de pulso foram realiza-
das medidas sucessivas do centróide de carga e carga total em uma

amostra de teflon FEP de 25 um carregada negativamente por des -

carga corona e posteriormente submetida a descarga termoestimula

da a razão de aquecimento constante. O procedimento foi interca 

lar as medidas de pulso térmico com intervalos de aquecimento da a

mostra, sendo que em cada um desses intervalos, o aquecimento foi

realizado até a temperatura necessária para estimulaçâo das car -

gas presas e esfriada posteriormente. Com isso, obtém-se uma evo-

lução de cargas por etapas através da amostra e com medidas decen

U:Ôide c C,lPJd tulotl uma idéia da evolução da distribuição de

cargas. A figura 35 mostra os valores do centróide, carga total

e potencial equivalente em função da temperatura para uma amostra

2
com carga total inicialde 45,0 ne/cm na superfície.

v.c V)

(ti ) • • •
• • •

• •
•

26

2

10

• •

( b )

• • •
• •

•

•
•

40

cr(nflcm2t
•• • •

• •

te)

• ••
•

TCOC)
, ••..• a I •..••. & .••.•

120 140 160 180 200 220
T("C)---

120 140 teO 1110200 220

FIG. 35 - Potencial equivalente (01) ,centroide de cargas (b) e carga t,2

tO.:ll(c)clll amostra submetida a descarga termoestimulada.
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CAPfTULO 111

3.1- Introdução

Neste capítulo, alguns aspectos do transporte e armazen~

mento de cargas em filmes de Teflon são abordados com a aplicação

conjunta da técnica do pulso térmico e de corrente termoestimula-

da em circuito abert.o. Todas as amostras utilizadas ternHspessuras

de 25pm e foram carregadas com cargas negativas através de descar

ga carona no ar.

Embora recentemente um estudo da estabilidade de car

CJas tenha sido realizado com a técnica de corrente termoc'stimula

da e com o mesmo material (12) , o grau de complexidade que envolve

Q seu es tudo permi te que mais informações sej am acrescentad;lS com

auxIlio Qe uma outra técnica. Neste sentido, a técnica de

têrm+co é introduzida, contudo sem pretender um estudo detalhado,

3enão colocar as situações onde se possam aplicá-Ia como um meio

oportuno e eficaz para compreensão do processo de armazenamentode

carga no Tcflon FEP.

3.2- Técnica de Corrente Termoestimulada em Circuito Aberto

As medidas de corrente termoestimulada podem ser realiz~

das sob dois modos ; a de ••curto-circui to" e "circuito-aberto" •AlI

bos tem sido intensamente usados em estudo de eletretos de modo

que os detalhes pormenorizados podem ser encontrados na literatu

ra(1,12,lJ). O modo usado neste trabalho é o de circuito-aberto e

sua aplicação em filmes de polimeros consiste em tomá-la com uma
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de spas faces metalizadas, coloca,ndo-a, com sua face não metálica

frente a um elQtrodo sensor separados por uma camada de ar. Este

metro e ainda com uma fonte de tensão Se necessário (Figura 31)

II
FORNO

J

AMOSTRA

j
I

L II

•

CONTROlADOR DE

LETRÕMETRO

v

TEMPERATURA

FIG. 36 - Esquema do Sistema de Medida de Corrente Termoesti-

mulada em Circuito Aberto.

A <1mn~n:["u 6 colocada no interior de um forno cujo ;.1l}llC-

cimento é feito a razão constante em função do tempo. Com is-

so, a idéia é estimular termicamente as cargas presas na superfí

eie e injetá-Ias para o volume sob ação do campo elétrico estab~

lecidQ durante a deposição de cargas por corona a temperatura él,!!!

bicntc. Uma VC7. injetadas, ficam expostas às armadilhas volumé -

tr.icas cuja tnfJuência no movimento de cargas é refletida na for

ma da corrente medida.

Basicamente, esta é a idéia da técnica e de maneira ge-

ral, sua montagem e as equações foram relatadas na disserta

- d . (12) f ...çao e J .Mar.lZ • A corrente externa segundo a reerenCl a

dada por
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(3.1)

Neste

onde CT ~ a cnpncitfincia total do conjunto formado pela amostra e

camada de ar, e Vo(t) é o potencial de superfície na amostra.

o sistema experimental usado(l2) sofreu pequenas modifi-

cações entre elas as substituições do formo e do controlador de

temperatura permitindo agora o aquecimento num intervalo de temp~

ratura de 2SoC a 300°C a razão de aquecimento constante.

trabalho, a razão de aquecimento usada foi de 1,460C!min.

3.3- Estabilidade de Cargas Negativas em Teflon FEP

3.3.1- Os ef{,jto~;do tratamento térmico no teflon FEP

A dificuldade de se estudar o teflon FEP, reside no fato

de suas propriedades de condução não se apresentarem de forma re-

guIar em medidas de correntes termoestimuladas quando são usa

das amostras de diferentes procedências, ou até mesmo com as de

mesma proced6ncia, embora neste 6ltimo caso a irregularidade oear

ra com menor frequência. A arnbiguidade nas formas e valores da

corrente introduz um aspecto a mais na interpretação dos já com -

plexos mecanismos de armazenamento do tef lon, de modo que uma ten

tac1va qe eliminar a irregularidade foi feita com o processo de

tratamento tórnÜco prévio nas amostras. Por tratamento térmico en

tende-se o ;1quc'ci ffif'ntodas amostras a uma determinada temperatura

dULUHL' um il1l ('l'Villn de tempo antes q'H~ s(~jam carregadas (: ~;ubme-

mizaçao das formas das correntes é obtida para amostras de mesma

procedência, porém as características apresentadas variam com a

temperatura na qual as amostras foram aquecidas e com o intervalo

de tempo de aquecimento.



,

57

E~pora não s~ tenha realizado um estudo intensivo e siste

m.lticQ ( Se+-no most.t;adosrapidamente os efei tos do tratamento térmi

co sobre as propriedades de condução e armazenamento no Teflon FEP,

lUe foram observadas através de medidas de corrente terrnoestimula-

d em circuito aberto com amostras carregadas por descarga carona.

t'oram usadas amostras de dois lotes de diferentes procedências

ambas fabricadas pela Dupont,mas um de 1976 e outro de 1979. Para

distinguí-las, serão usados os termos "amostra do lote 1" e amos -

tras do lote 1111• Nas l<'iguras37 e 38 sao mostradas as correntes me

didas respectivamente em amostras do lote I e 11. A Figura 37 mos

tra três curvas de corrente obtidas com amostras do lote I apre 

sentando os efeitos causados pelo tratamento térmico prévio. Aco!

rente da curva (l) foi cbtida usando uma am:stra não tratada cem carga io..!.

.CpA)
1.0

1'(0(;)r
240 HO

1- SlMTRAT.-NYO

2- TRATADA A 220 -C POR
1 HORA e 30 M'NUTOS

3- TRATADA A 220 ·c
POR 2 HORAS

FIG. 37 - Correntes Termoestimulada em Amostra do Lote I

2
cial de 44,5 n C/cm equivalente a um potencial de superfície de

600V. Depois do processO de descarga até 25SoC a carga residual foi

de 33,5 nC/cm2 equivalente ao potencial de 245,0 V com o centróide

de cargas a l3,7~m. A fração de carga retida foi de 0,75 e a dis 

tribuição de carga é quase uniforme. A curva (2) foi obtida com a

amostra tratada a 2200C por 1 hora e 30 minutos e com urna i,1csma

quantidade de carga. Ao final, o potencial equivalente fOi de
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2Q2jOV com carga total residual de 24,0 nC/cm2 e centróide de ca!

(3) foi obtida com uma amostra tratada a 2200C durante 2 horas. A

carga inicial depositada foi 37,0 nc/cm2 com 500V na superfície.

Depois do processo, restam 32,0 nC/cm2 e um potencial de superfí

cie de 34l,OV com o centróide de cargas a 19,5~m. Neste último ca-

so, 0,85 das cargas permaneceram na amostra e pelo valor do cen

tróide, a maior parte delas se concentra ainda na superfície ou em

suas vizinhanças. A Figura 38 mostra as correnteS medidas em 2 "a-

I(pA)
2.

1.5

SEM

(1) TRATAIENTO
1.

0.5

TC-c )...I..-
260

FIG. 38 - Correntes Termoestimuladas em Amostras do Lote rr com e

sem Tratamento Térmico.

mostras do Lob~ 11" sendo que uma foi submetida a descarga tcrmoe!

timulada sem t rat.amento térmico (l) e a outra com tratamento a 190°C

por 2 horas (2. ) Amnas foram carregadas com 67 10 nel cm2 a um poten-
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clal de 900V. Ao finul dQ processo, a amostra sem tratamento rete

~,;u -

p@ftIG1e de 203,OV co~ o centróide de carga em l2,5~m. A amostra

trat~da termicamente reteve 26,0 nc/cm2 correspondente a um poten

aial equivalente de l85,OV com centróide de carga a l2,8~m. A fra

ção de carga retida no primeiro caso foi 0,45 e no último foi

0,40 e em ambos casos, a distribuição final de cargas é pratica-

mente uniforme.

A diferença nas medidas de corrente com amostras de dife

rentes procedências, no caso as do lote I e 11, costuma ser atri

buída às diferentes condiçÕeS a que foram submetidas durante a

fabricação. As ;llllostrasdo lote I são mais sensíveis ao tratamen-

to térmico, enquanto que as do lote 11 são bem mais comportadas.

Pelas medidas de corrente, pode-se notar que em ambos casos a es

trutura de distribuição de armadilhas é alterada (l3), sendo que

em alguns casos há uma separação nítida dos níveis rasos e profun

dos, e em outros um "aprofundamento" dos níveis de energia das

armadilhas como é o caso mostrado na curva (3) da Figura 37. Cabe

observar (ver 'rabela I e 11).

AMOSTRAS00 LOTE I

v. (V)\'. (nC/cm2)
Xt(lIm)Vr(V)IJrCnc/cm2 )xr (pm')

" I"J J •1 I. r ~r

~ão Tratada
600,0

44,525,0245,033,513,70,75

j·rri:lt.adõ a !2200C por 1h

600,044,525,0202,024,015,30,54I . \e 30 minoI
,r-- -_...-

! .
rrratada aI 500,037,025,0341,032,019,50,85

~200C por 2 . orasL
._-,.,.....-•.. ~'...•. -.

-'-' -------- ..•, ---...-

TABELA I



AMOSTRAS DO LOTE I I

V1(V)O' i (,nC/cm2)xi (jJm)Vr (V)ar (nC/em2)xr().Jm)vrPi

~----_..__ ."._ •....

-,... ,--.....-., ...~~~..•. .,."

')00, (}
67,025,020J,030,0t /. ,t.:JO ,11'N.hJ t ,'.,t Lld.t

•

-
oITratada a 190 C 900,0

67,025,0185,026,012,8O,4€l
por 2 horas

TABELA II

que a hipótese das amostras tratadas termicamente armazemarem maior

quantidade de carga ao final do processo de descarga termocstimul~

da a 2600Ç, depende da temperatura edo tempo de duração desse tr~

tamento. Enfim, estes foram os principais efeitos observados duran

te as medidas de corrente termoestimulada. As conclusões e inter -

pretaÇÕês riqor():hls desses efeitos sobre o processo de condução e

armazenamento de carga, depende de um estudo mais cuidadoso e amplo

c que não foi re ali zado neste trabalho.

3.3.2- Medidas de corrente termoestimulada em amoetras virgens e

tratad.:1Btermicamente

Apresenta-se a seguir algumas medidas que foram realiza -

das, com as quais se pretende discutir a estabilidade de cargas em

amostras virgens e tratadas termicamente. As medidas feitas foram

oe Qo+rent~ t~rmoestimulada e de pulso térmico ao final de cadapr2

Assim, inicialmente se tomou amostras virgens do Lot~ I,•
já referidas, e foram submetidas a descarga termoestimulada com

várias tensões de cargas iniciais (Figura 39). Os processos foram

interrompidos a temperatura e 25aoç onde se dá o início da ativa -

ção das cargas presas em armadilhas profundas. As eneX'gias de ati..•

vação calculadas pelo método da subida inicial resultaramde O,8eV
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a 1,3 eV para as armadilhas supostamente de superfície. Ao final

I (pA)
2.0~ l-V

::: l50,OV
o

2 - V
o ::: 200,OV

1.5~

117 ,

3 - V
o :::300,OV

4 - V

o = 400,Ov

5 - V

= 500,OV

I.0r-
1/\ o

6 - V
o ::: 600,OV

7 - V

:::600,OVoO.5~
1// / ..'\."-8 - V

::;900,OVo

150 200 250
T(·C}

FIG. 39 - Correntes em Teflon Virgem com Vãrias Cargas Iniciais

de cada processo, o potencial residual Vor' o centróide de carga

x e a carga total residual e as que abandonam a amostra foram de

terminados e os resultados são mostrados na sequência de Fiqu

ras 40, 41, 42 e 43.

Observando as correntes medidas, hã um sensIvel aumen

to no valor de pico da corrente na amostra carregada a 80QV quan-

do comparado ao da corrente medida na amostra carregada a 70QV. A

interpretação qw' se pode dar a este fato é que a quantidade de

carga liberada pelas armadilhas de superfície passam a exceder a

capacidade de captura das armadilhas profundas de volurreque por sua

V(;~Z dimi.m~am:::didaque estas são preenchidas. Isto é um sinal de

que as armadilhas profundas sofrem uma saturação quando a quanti

dade de carga depositada inicialmente na superfície corresponde a



62

tensões de Gi1r.(jil rniliores que 800V. A Fi.9ur~ 40 most.ril i1 qu.tntid~:\

de de carga que permanece na amostra depois do processo de descar

9a termoestimulada em função da tensão de carga inicial. A curva

confirma a saturação uma vez que na região acima de 800V a carga

residual tende a assumir valores constantes.

Na Figura 41 ê mostrada a porcentagem de cargas que aba~

don~utlte1 i1Ut(n.:;tt"i.\ oro função do potencial de carga. As medidas mos 

tr.am que esta fração de cargas depende linearmente do campo elé 

trico inicial, mas de uma maneira não contínua. A Figura 42 mos

tra os centróides de carga para as distribuições de carga finais

50I
G"'r(n C/c~ )

40l I•I
•J

••

•
•SOJ.- I•

•I 20 •(Ír • CARGA REStDUAL•
v.. TENSÃO DE CARetA POR CORONA

••10I

100 300 500 700 900
V. (Volts)

1."IGr4p - C,lnJd residual depois da dcscargu tcrmoestimulad.:t em fu,!!

ç50 do potencial de carga de corona .Os virias pontos na

figura referem-se às medidas realizadas em diferentes re

giões de uma mesma amostra.
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•
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o
•
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FIG. 41 - Porcentagem de carga que abandona a amostra em função

do potencial de carga. Os vários pontos na Figura ref~

n.!m-~3C 3~;medidas realizadas em diferentes regJÓes de

U1na lTIe~mi.l amostra.
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X{jJm)

20
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o
.00
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•
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Fl~~.42 - Centróide de cargas para distribuição residual em função

do potoncial de carga
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"

FIG. 43 - Tensão residual em função do potencial de carga

em função do potuncial inicial. O centróide varia em torno de

12,OiJm a lS,Opm, já bem próximos do valor l2,5prn que correspon

de ao centróide de uma distribuição uniforme. O que chama atenção

nestes resultados é que mesmo a baixos valores de potencial de

carga, a distribuição de carga no final do processo de descarga

termoestimulada é quase uniforme. A distribuição final de car

gas não depende do campo elétrico inicial nO interior da amostra.

Era de se esperar que nestes casos a distribuição de carga tives

se seu centróide próximo a superfície da qual foi injetada, uma

vez que o material possue no volume uma razoável quantidade de ar

madilhas profundas e que a mobilidade das cargas é relativamen

te pequena.

Na Figura 43 é apresentado o potencial residual final

em função do inicial. Da mesma forma que a carga residual, o po -

tancial tend(' a saturar uma vez que na regiao de carga maiores que

800V a capacidade de armazenamento sofre uma saturaçao.



65

FinaU.zando, visto que foi observada a tendência de

carga total residual é 45 nC/cm2 e que a distribuição de cargas é

uniforme, então a densidade de armadilhas é aproximadamente

14 -3 . (15) _
1.lxlO em . Na lIteratura encontra-se que o numero total de

armadilhas de volume é aproximadamente 1.4xlo14crn-3, sendo porta~

to o valor encontrado acima bastante razoável.

Prosseguindo, apresenta-se medidas realizadas com amos -

tras do mesmo lote, contudo tradadas termicamente a 230°C por duas

horas tomando o devido cuidado para que todas as amostras fossem

tratadas sob as mesmas condições. Na Figura 44 são mostradas as

c·nrrt'l1tes '"(·t'I11(ll'ntiflltILldas com vários vfllorer; iniciais do poten -

citÜ de carg.:J.Cornpurando as correntes medidas com as do caso an-

tcrior, observd-se que quantidades de carga bem meno-

res abandonaram a amostra. Os picos de corrente não se apresentam

••..1 (pA) 1 - v :: l50,OV1.0 o
2 - V "" 300 OV

S
o I

3 - V = 400,OVO.SI-
//4oI

4 - V = 500,OVS 2
o

t

5 - V = 600,OV
QI

.--..,-~...."",- .....---
0.0 100

150200250
T(-<:)

FIG. 44 - Correntes em amostras tratadas termicamente e carrega -

das a várias tensões de carga

de forma nítida demonstrando uma completa reestruturação de arma-

dilhas no matcrléll. Os resultados ao final de cada procl~::'::'O de



66

descarga são apresentadas na sequência de Figuras 45, 46, 47 e 48.

Na ~iqura 45, é dada a carga total residual em função da

inicial. Neste caso, a quantidade de carga que pernamece no mate

rial é sensivelmente maior que no caso de amostras sem tratamen 

to. Este fato é um indício de que o número de armadilhas profun 

das tem sido aumentado. Isto também pode ser visto na Figura 46

onde ~ fração de carga que abandona a amostra é bem menor. A de

pendêpci~ da saída de cargas com o campo inicial não se dá por

etapas como no caso anterior senão por uma curva contínua. A hip.Q

tese do ~urnenta no número de armadilhas pode ainda ser reforça

50·6r(nC/Cm2)

40

30

20

,
101- I

o

,
••

,
I••

6r· Carga r•• idual

600 800
V.(Vo,t.)

FIG.45 - Cargas residuais em função do potencial de carga. Os di-

ferentes pontos na Figura referem-se às medidas n"<11iza-

das em diferentes regiões de uma mesma amostra.
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FIG. 46 - Fração de carga que abandona a amostra em função do

potencial de carga. Os vários pontos na Figura refe 

rem-se às medidas realizadas em diferentes regiões de

l1m.3 mesma amostra.
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fIG. 47 - Centróide de carga em função do potencial de carga
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FIG. 48 - Potencial residual em função do potencial de carga

da observando que o centróide de carga - Figura 47 - permanecepr§

ximo à superfície da qual foi injetada demonstrando que logo que

as cargas são injetadas rapidamente são capturadas por armadilhas

profundas. Também no caso de amostras tratadas, a posição do cen

tróide de cargas é praticamente independente do campo elétrico i

nicial na amostra sugerindo que a forma da distribuição de cargas

também independe do campo inicial. Na Figura 48 são mostrados os

valores da tensão residual depois do processo de descarga em

função do potencial de carga inicial. Neste caso, nada se pode di

zer quanto à saturação das armadilhas profundas. Somente urna medi

da a alto valor de potencial de carga poderia dar algum indício

.,k~·-jta ;3aLU::·J:;',:lU. Lnfclizmente este fato não pode ser comprova

do du~anr0 ~ realização deste trabalho.
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3.3.3- Discussão dos resultados segundo modelos teóricos

A solução das equações diferenciais parciais que descre

vem o transporte de carga em isolantes tem sido possível somen

- ~ (16,17)
te por integraçao numerica • Contudo, se algumas aproxima -

ções forem feitas nas equações básicas, alguns modelos teóri

cos podem ser elaborados e que são úteis nas interpretações das

wedidas experimentais. Portanto, seguindo esta idéia, sao sugeri-

~ClS algul1s modolos g].le podem ser ajustados às medidas reali zadas.

Em geometria planar, as equações básicas que descrevem o

transpo~t~ de carga am um isolante de espessura L e contendo um

nível de armadilhas sao

c dE Sx ,1:) ::: p (x, t) + P t (x, t)

a p 'xI t) .L () fi to (x,t) + 11 é'l [o (x,t )E (x,t)J = o--~ r~. ~ 3x

dp~tl == p{x,t} - kPt {x,t)

) ;I!~(x,t) () '( ) OJ (t ::; I ----., .•.. + Ili> x,t E x,t :::

onde

E :::campo elétrico

r. = constante dielétrica

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

P :::densidade de carga livre

Pt== densidade de carga nas armadilhas

T :: tempo de captura

k :::probabilidade de uma carga ser libertada por unidade

dE' tempo

"BiBLlOT,CA-t;o li~S·í·iiliTõ··êtFí·>.A 'EõüiiA:CA-DE sAo (A~ .jJSP
FI S I ( A
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x,t = coordenadas esp~cial e temporal

J(t)= densidade de corrente total

A equação (3.2) é a de Poisson, (3.3) de continuidade 0n

de se tem desprezado a corrente de difusão, (3.4) a equação que

descreve o mecanismo de "trapping" e "detrapping" de cargas pelas

armadilhas e a (3.5) é a equação da densidade de corrente obti

da pela integraçâo do sistema de equações (3.2) e (3.3) com a im

posição da condição de circuito aberto - J(t)=O - que é o caso de

interesse.

Inicialmente, tentar-se-â interpretar os resultados obti

dos com amostras não tratadas termicamente. Observando que há so

mente um pico de corrente no intervalo de lOOoe a 250°C, para to

das tensões de carga, pode-se supor que este pico seja atribui

do a uma inj~ção exponencia1 de cargas (17) a partir de um nlvelde

armadilhas de superfície e atenuado por captura das cargas por aE

madilhas profundas sem "detrapping". Assim sendo, o modelo a ser

adotado descreveria a cinética de cargas em um dielétrico conten

do um número finito de armadilhas profundas, cujas cargas seriam

injetadas a uma razão exponencial do tempo. As equações que des ~

crevem a cinética neste modelo são basicamente as apresentadas

(3.2; 3.3; 3.4: 3.5) exceto que na equaçio (3.4) o fator k seria

nula e q4e 1t seria substituido por um tempo de captura dependen

te do t~mpo uma Vez que, se o número de armadilhas profundas é f~

rlitof a prObabilidade de captura por unidade de tempo é diminuí 

da a l'llEldidaque estas armadilhas são preenchidas. Embora nenhu

ma te~tativa tenha sido realizada, o ajuste deste modelo seria u

ma boa sugestão principalmente quando se sabe experimentalmen

te que o número de armadilhas profundas é limitado e distribuídas

uniformemente ao longo da amostra. O modelo de cinét1ca de carga
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em isolAntes pAra núnlero de A~A41lhas profunà~ fot obt~do por

~o.i~1tão(l8).

o modelo descrito seria aplicado para o caso em que as

amostras são carregadas inicialmente por potenciais de carga de

lSOV até 700V pois são os casos em que o número de cargas ini

cial não é suficiente para saturar as armadilhas profundas. Para

os casos de potenciais de cargas maiores que 800V, um

mais simplificado pode ser utilizado.

Assim sendo, admita-se as seguintes considerações:

a) No inIcio do processo há uma densidade 8uperficialde

cargas 00 e a medida que são injetadas assume vala 

rcs o (t)· dadas por

(3.6)

onde w(tt) é a probabilidade de .scape de uma carqa por unidade

de tempo das armadilhas de superfície

b) No volume do di.létrico há dois nívei_ de armadilha&

Um é muito profundo e é populado rapidamente com dea

sidade PT constante • medida que a8 cargas avançamao

longo do VOlWDe. O outro nível é raso e • popula

ção de cargas é dada por pt(t) uniforme no. espaço •

Estas armadilhas rasas capturam cargas •• gundo um

tempo de "trapping" T e as libertam segundo um fator

k.

c) Tanto w como k dependem da t••~ratura num caso nÃo

isotérmico e são definidas por
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Li) , \,1, = sao respectivamente as frequências de escape daso u

cargas em Armac1i lhas de superfIcie e nas rasas de

volume

~,u ~ são respectivamente as energias de ativação das

armadilhas de superfície e das rasas de volume

kB = constante de Boltzmann

T = temperatura

d) Tão logo as cargas sejam injetadas, estabelece-se um

equilíbrio rápido na troca de cargas entre a banda de

condução e as armadilhas rasas de modo que se tenha

OOt/at = O na equação (3.4). Portanto a fração de car

gas não capturadas pelas armadilhas profundas se alter

nam entre a banda àe condução e armadilhas rasas segun

do a relação: p't) a XTPt onde p(t) é a densidade de

cargas livres. Neste caso, a corrente de condução ~pE

pode ser substituIda por uma equivalente dada por uma

densidade de carga Pl(t) = p(t) + pt{t). e por uma mob!

lidade efetiva ~e de tal forma que se tenha ~p(t)E =

ueol(t)E e

ki
11 - IJ --"'e - , l+k'1 (3.9)

Com estas considerações o modelo fica descrito pelas se -

guintes ~quaçoes

',)1~ (J>; t)
I '.~."""" ""'_!~'~
, ;\x

(3.10 )

(3.11 )

(:3.12)
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L
V(t) = j E(x,t)dx

O

(3. 13 )

(3. 14 )

onde Tt é o tempo de trânsito da frente de carga, s(t) sua posição

num instante t < Tt e Jc'x,t) a corrente de condução. Deve-se con

siderar ainda que a solução do problema para o caso t > Tt pressu-

Para t < Tt ' integrando (3.10) e levando a (3.14) em

(3.14) com E(O,t) : o(t)/s tem-se que

V(t) (3.15 )

A posição da frente no instante t é s(t) e em t+Ates+Ls

A carga total presente no espaço 65 é [P1(t)+PT]Ô$ de modo que a

~orrente de condução em s é [Pl(t)+PT]ds/dt. Levando esta rela

ção em (3.11) e usando a (3.12) resulta que

da _ Q.a [ p~s]dt - IJ e e 1 - o -n tt- \ .o
(3.16)

onde se considerou que E(s,t) = 00/ E. Com a solução do sistema de

equações (3.15) e C3.16) obtem-se o potencial V(t) na superfícieda

amostra.

Para t > Tt ' integrando novamente (3.10) e levando em

(3.14) com E(O,t)=a(t)/€ , o potencial é dado por

V (t) (). 17)

e com a equaçao (3.13) se tem

(3. 18 )
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Assim sendo, o problema é completamente resolvido com a

801u9ão dos sistemas formados por(3.1Sle(3.16)para t < Tt e por

(3.17) e (3.18) para t > Tt;a continuidade de V(t) é estabelecida

com a condição

a -
2 cr ('1't)

L - PT

A p.WHdtJ<'fIl para () problema niío i.sotérmico é [e i. ta ~:;i m

plesmente tomando T = To + 8t onde To ê a temperatura no inícioda

descargA termoestimulada e B a razão de aq~ecimento. No caso em

questão, experimentalmente Se mede a corrente dada pela equa

çao (3.1) de modo que a grandeza de interesse ê a variação dVjdt.

As equações do modelo foram resolvidas numericamente e

uma tentativa de reproduzir teoricamente a curva experimental foi

parâmetros usados foram

.:0.•eV . U.'.23 eV .•••• ' $-'

2.0,

•

1.5

1.0

•

•
•

- calculada

• • •• experimental

FIG. 49 - Corrente experimental e a calculada
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o modelo simplificado adotado pode nao corresponder ao m2

delo real o que explica a discrepância no ajuste das curvas teóri

ca e experimental. A energia de ativação utilizada para as armadi

lhas de superfície foi de 0,9 eV determinada experimentalmente pe

lo método da "subida inicial". O modelo neste caso se ajusta aoex-

o o
perimental para baixas temperaturas,de 130 C a 160 C. Contudo em

temperaturas maiores, a teórica é mais larga Este fato pode ser

justificado pela forma como as cargas são injetadas. O modelo assu

me uma injeção exponencial com um único nível de armadilhas sendo

lJue na rcal.i<lade pode haver uma fJistribuiçao de níveis. Outra hipQ

'igura 49 corresponde a uma corrente medida num estágio em que a

saturação de armadilhas profundas não tenha sido atingida. Em todo

caso, este modelo permite uma interpretação razoável das medid"s e~

perimentais.

ser adotado deve ser um que considere grande capacidade de captura

de carga pela amostra. Um modelo que corresponde às medidas fei

•• (17) ~.
tas, e o de Batra-Kanazawa • Este modelo considera um numeromul

t~ grande de armadilhas profundas de modo qUe as equações que des

crevem a clnétict:l de cargas são as dadas por 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 e2!

ceta que na ~]uaçuo 3.4,k = O e 1 i constante. Neste trabalho se

tomará o caso especial em que p (,x,t) « Pt (x,t).

Assim sendo, tem-se que

€ 3E(x,t} ~ p (x t) (3.19)êlx t'

T aPt(x~t) = p(x,t}

(3.20 )()t

aE

(3.21)€ dt + pp(x,t)E(x,t) = O
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Levando (3.20) em <'3.19) e inte9rando se tem que

t ,'E (x, t )1 ::: - }ll. p (x , t)n ,E (x , O) , E t

A situação de interesse é a final: depois do processo de

descarga. Assim senão, assumindo que o instante da interrupção se

ja tal que t = to » T e levando a expressão de 0t{x,to) em(3.19)

resulta.

dE(x,tO) = _ JL~n[E(XltO)Jdx ~T E(x,O)

Integrando esta equação obtem-se

M2 -ye
J ~dy =y
M1

onde M~= ln[~(L,O)/E(O,to)J ' M2 = ln[E(L,O)/E(L,to)] e

y • -~n(E(x,to)/E<X,O)]. Admitindo que o campo na origem E{O,to)

seja pem menor do que o campo inicial, a integral acima pode ser

escrita como

onde

L
!i'rE(L, O)

(3.22)

.>J -y
-. J ~

z y
dy

Lembrando que experimentalmente em todos os casos pou

cas cargas abandonaram a amostra, O campo elétrico em x = L deve

ter sofrido pouca variação de modo que se no instante t = O seu

valor era E(L,O), a constante M2 tem valor próximo a zero. Lem-
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breindo ainda que a função El tz). em 2=0 diverge 1 pode-se contornar

o problema expandindo a integral E1(M2) em torno de M2~0. D~ssa

expansão resulta

(X) n
-- y - R-nM - L l:- 1-J!l

2 n=l n.n!

onde y ~ 0.577. Sabendo que E{L,O)=OO/E e E(L,~)=crr/E onde 00 e

o são respectivamente a carga inicial e final, e utilizandor
(3.22) resulta que

(3.23 )

Os valores de Vai 0r e 0i são obtidos experimentalmente

A constante pt pode ser calculada com esses dados. Pa -

ra Vo = 400V, ar/ai = 0.92 e L = 2S,0~m o valor de UT experimen

tal é dado por

-- .,.

Com este valor e poss~vel calcular teoricamente os resul-
tados obtidos experimentalmente. Com a equação (3.23) e os vaIo 

res experimentais de 0r/oi pOde-se ter os potenciais de carga 1n!

cial. A partir deste potencial determina-se o valor de a. e conae·1-
quentemente o valor de 0r correspondentesaos potenciais Vo

Nas Figuras 50 I 51 e 52 são mostrados cs valores de 0rnéd.ic:8

1 - cr/ai e Vr calculados comparando-os com os obtidos experimen-

talmente.
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FIG. 50 - Cargas residuais calculadas e experimentais

.3 I 11 = I _ ..!!:..I (T.I

.2

- eolc\llMl.l

• experImental

,1

0.0

FIG. 51 - Porcentagem de cargas que abandonam amostra calculada

e a experimental
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200\ / - calculado

•••• eJCPerimental

300

100

FIe;. 52 - Potenciais residuais experimentais e calcu ladas

3.4- Efeitos da Radiação Ultra Violeta no TefIon FEP

o espectro de absorção luminosa do teflon FEP - FiguraS3

- mostra que este material é transparc'nte a radiação ultra-viole-

ta, ccntudo, quando é exposto a esta radiação durante algum tem -

po, as propriedades de armazenamento de carga s~o sensivelmente aI

taradas. Estes efeitos foram detectados por medidas de corren

te tsrmoestimulada e ao final de cada uma das medidas, o potenci-

çl.~ residual, (j centróide de carga e a carga total foram medidos p~

Ia técnica de pulso térmico. Utilizou-se de uma lâmpada de xenô 

nio como fonte de radiação tornando o cuidado de ser certifica

do que somente a radiação u.v produz os ditos efeitos. A intensid~

de luminosa usada foi de 13.5 mw/cm2.
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TRANSMISSÃO
I

1.0

UV V'SIVEl
.• ~I •

FIG. 53 - Transmissão em função do comprimento de onda

3.4.1- Medidas c discussão

Na Figura 54, a curva (1) mostra a corrente medida com u

ma amostra do Lote 11 virgem sem tratamento térmico e sem ter si

do irradiada,coln carga inicial de 45 nC/cm2 na superfIcie corres-

pondente a um potencial equivalente de 600V. A curva (2) mos -

tra a corrente usando uma amostra irradiada por 3 horas e 45 minu

tos com a mesma carqél inicial. Ambos processos de descarga foram

I (pA)

1.0

0.5

FIG.54 - Correntes em uma amostra virgem (1) e em urna irradiada

com u.v (2)
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realizados até a temperatura de 250oC.Atabela 111 mostra f;S dados

iniciais e finais onde V. ê o potencial equivalente inicial e1

o final, 0i a carga inicial e 0r a final e ;r o centr6ide de car

gas da distribuição final.

2 \ í-
2

v. (V)! o. (ne/em ) V (V) IX (pm)
0r (ne/em )1 1 r r

ostra Virgem I 600 I

45,5! 140, O13,020,0I
I-i I

O~ trQ It};~àc1àl 600 I ~J15I 1,,0\ 13,0 Iz,a
!

TABELA 111

o mesmo efeito ocorre em amostra tratadas termicamente.

Na Figura 55, a curva 1 é a corrente medida com uma amostra trata

da termicamente e com carga inicial 4S nC/cm2. A curva 2 é a cor

rente obtida usando uma amostra tratada nas mesmas condições po 

rém submetida a radiação u.v por 4 horas. A carga inicial deposi

tada foi também de 45 nC/cm2 (Tabela IV).

1.5\ I(pA)

tO

0.5

FIG. 55 - Correntes em uma amostra tratada térmicarnente (1) e urnai!,

radiada com ti.V (2)



82

r
ai (nC/ em2 )

2 1
i Vi (VI

V (V)xr(llm)°r (ne/cm ) ii
r

1 Afno~u;raTratada I 600,0
45,5150,013,022,0i

Amostra r,rratada
600,Q

45,S30,013,0 4,0(~ I r :t:""I-di adq

TABELA IV

Estas medidas foram realizadas usando amostras do Lote 11

já referido. Entretanto, o efeito também ocorre para as do Lote I.

Em aDIDOS casos mostrados a radiação introduz um efeito que reduz

a capacidade de armazenamento de cargas em armadilhas profundas ,

cujas cargas presas seriam, em uma amostra não irradiada , excit~

o o
das somente a temperaturas de 270 C a 280 e. Pelos dados nas 'l',')be

Ias, aproximadamente 10% das cargas permanecem no material. Por 

tanto ocorre uma alteração na distribuição de armadilhas profun 

dAS de volume segundo um mecanismo pela qual são d~strurdas. Os

valeres do centróide de cargas indicam que o efeito ocorre ao 10n

90 de toda a amostra de maneira homogênea.

Um fenômeno curioso, é que o efeito é introduzido inde -

pendentemente do fato da amostra estar ou não carregada quando
-e

irradiada. Uma amostra que é irradiada com cargas na superfície e

uma irradiada antes da deposição desta carga, apresent~m as mes 

mas alterações nas propriedades de armazenarnento. Também o efeito

ocorre se as armadilhas profundas de volume estejam ou não ocupa

das. Na Figura 56, a curva (1) é a corrente medida numa amostra do

lote I sem tratamento térmico e sem ser irradiada. A curva (2)
-e

a corrente medida com a mesma amostra após uma irradiação u.v.

por 2 horas, com as cargas que permaneceram nas armadilhas profu~

das depois do primeiro processo de descarga termoestimulada até

o
a temperatura 258 C.
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I( PA)

1· amostra virgem

2· amostra usada em(1)
irrac:üada

FIG.56 - Cor,-entes termoestimuladas obtidas estimulando as cargas

a partir da superfície (1) e do volume (2)

.-i

(Ji(nc!cm2)

í
V (V)x (pm)

2
lV.(V) a (nC!cm)

I 1
rrr

I
~ostra Virgem

I I

'300,0
22,0125,012,5181'0

I

,.--.---..- ..

lAmostra Irradiada
125,0

18,020,012,5 3,0I
I

í

TABELA V

Conclui-se portanto, que a alteração introduzida naocon

siste em excitaç6es diretas de cargas das armadilhas pela radi!

ção, senão através de um mecanismo pelo qual as armadilhas profu!!

das são destruídas com simultânea criação de armadilhas menos prg

fundas, cujas carCfê1S presas são excitadasem tenperaturas menores . Quan-

te) às arn;ê;dilhas de superfície, caso tenham a mesma natureza, de

vem sofrer os mesmos efeitos.

Às C!lCl:9iasde ativação calculadas pelo método da "subi-

da inicial" qtram em torno de 1,OeV quando as cargas sao estimu-

lada3 termicamente da superfície e l,27eV quando são estimula
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das no volume. A energia do níyel de arllléldi.lhasde volume foi de

~erminado usando a corrente medida para os casos em que as amos

tras são irradiadas com cargas volumétricas presas em armadilhas

profundas.

3.4.2- Determinação da frequência de escape

A experiência feita irradiando amostras já contendo car

gas distribuidas uni formemente, possibili ta uma si tuaçâo na qual

a condução de carga pode ser interpretada segundo um modelo sim

plificado onde se considera que há na amostra um nível de armad!

lhas de volume preenchidos no início do processo. A medida que

se aquece a amostra, estas armadilhas passam a libertar as car 

gas presas segundo um fator w (t) definido na equação (3.7) poréfl\.

não recapturam as cargas libertadas, i.é, o tempo de "trappinq "

assume valores T » l/w(t). Considerando ainda que p(x,t)~<Pt(x,~,

as equações do modelo se resumem em

:n:(x,J:.l N p (x,t)c ---;)x t (3.24 )

aí't (x,t)
:"it (3.25)

L
V(tl = ! E(x,t)dx

o
(3.26 )

\~~H~e V (t) é ~ diferença de potencial entre as superfícies da a -

mostra.

- ...
Pelas observaçoes experimentais do centroide de carga,

pode-se assumir inicialmente que 0t(X,O) = 00 de modo que por

1ntegração das equações (3.24), (3.25) e (3.26) a diferença de

potencial ê dada por
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Lembrando que a corrente em "circui to abertoll foi. dada

em (3.1), tem-se que neste caso

t
I (t) = CTV w(t)exp[- f w~)d~lo o -

d 2/2 ... A. 1
on e Vq = 0 L I e CT e a capacltancla tota .

(3.27 )

Tornando a expressão de w(t) na equação (3.7) e assu -

mindo o caso nao isot~rmico onde T = T +~t onde e ~ a razão deao

q1..1f!cimentoe '1'0 a temperatura inicial, a corrente e

T

r ~ exp'(- -1- )dTI]
f.'. ' kT"To' B

(3.28)

Segundo este modêlo, a curva I (T) apresenta um máxi

mo de corrente cuja variação a partir da temperatura inicial a

té a temperatura de máximo é devido a saída rápida das cargas da

amostra tão logo sejam ativadas. Assim, o valor da frequênciade

espace w para que a corrente seja máxima em T=Tm é dada poro

/1\ .,
'/'1:

')
,- 'I""
'> B 111

( 3 • 29 )

Para o caso em questão, experimentalmente se tem que

~ = 1,27eV determinada pelo método da subida inicial e Tm=20aoC.

Desta forma, sendo (>=0,024oC/s a frequência til é aproximadamenteo

Com ° objetiVO de discutir a validade da adoção deste mo

delo, tomou-se a relação (3.22) e a curva teórica de I (T) foi a

justada a experimental usando os próprios dados experimentais .0

resultado obtido é mostrado na Figura 57.
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• EX?ERIMENTAL

200 250
T rC)

FIG. 57 - Corrente calculada e a experimental

A corrente calculada teoricamente tem seu valor máximo

maior que u dil Clll"V':l experimental. () arqumento que pode jus tifi
car este resultado 6 o de Se ter considerado no cãlculo te5ri -

co, uma temperatura de mãximo que na realidade corresponde a da

corrente experimental cuja dinâmica de carga pode não ser com -

pletamente descrita pelo modelo adotado. Na verdade, o erro

antes introduzi.do no cálculo da frC'({1..H':ncia de L'scapC', () qUL' t'X

plica O desvio do valor obtido com os valores usuais de 1011s-1

a 10125-1. De qualquer maneira, a adoção deste mod~lo ~ uma boa

aproximação pois mostra de modo razoável que a variação da cor-
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rente experimental de I (TO) a I. (Tm) se deve basicamente a ativa 

ção gradativa de cargas das armadilhas com o aquecimento e a rá 

pida saída d<1S carqas da amostra.

2.5~ Corrente Termoestimulada em Teflon FEP Carregadas Por Descar

ga lônica

Os contatos metálicos das amostras utilizadas durante to

do trabalho foram obtidas por meio de Qvaporação de alumínio a vá

cuco Durantê ês~e processo de metalizaç;o, h~ uma etapa interme -

diária na qual a pressão no recipiente onde se encontra a amostra

e aproximadamente lO-2torr podendo-se neste momento ionizar o gás

residual poJarizando um condutor situado no interior deste reci 

~iante. A F~gura 58 mostra o recipiente e a situação na qual foi

dada 4 descar0a i6nica. Devido a alta capacidade do Teflon de re

ter cargas, é de se supor que os ions sejam absorvidos pelas arm!

ôi~has de modo que ao final do processo de deposição de alumínio

na amostra, a mesma esteja carregada. Pela Figura 58, nota-se que

a superfície bombardeada pelos ions é a mesma que logo depois se

rá metalizada. Nestas condições, o potencial de superfície da a 

mostra ao final do processo de metalização é em geral de lSOV a

240V e as cargas se distribuem de modo não uniforme sobre a super

fície.

3.5.1- Medidas realizadas e discussão

Ao se submeter uma destas amostras a descarga termoesti

mulada, a corrente característica obtida é mostrada na Figura 59.
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AMOSTRA~ALUMlNIO
FtLAMENTO ~A SER

/ -- EVAPORADO

PRATO GIRATÓRIO
AMOSTRA

fIG. 5H- j':sqllüma si.mpli ficado da câmara de evaporaçao

I (pA)

1.0
V. ~ ISOV Q 240V

Vr •• :lItO

0.5

50 100 150 200 250
T (OC)

FIG.59-Corrente em amostra carregada por descarga i5nica

Se a amostra carregada por descarga iônica na evaporadora

também for submetida a carga pelo método de corona e submetida a

descarga termoestimulada, as correntes características são mostra-
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das na Figura 60. Neste caso foram usadas amostras do lote I e

50 100

I(pA) ---- Amostra do Lote I

com Potencial Ini

cial de 600V

Amostra do Lote II

com Potencial Ini

cial de 800V

Potencial de SU -

perfície no final

do processo é nu-

10 em ambos casos

FIG.60- Correntes termoestimulada em amostras carregada por des-

- -2
carga a pressao 10 torr e descarga corona

lote TI. Em nmbos casos, as correntes são bem diferentes se campa

radas com as obtidas com amostras carregadas somente pelo méto

do de corona. Uma vez que o potencial em ambos casos se anulam no

final do processo, a amostra do lote II foi recarregada somen

te por carona cujo potencial equivalente foi de 800V e novamente

submetida a TSC. O processo foi novamente repetido com a mesma

amostra porém recarre~ada a potencial de 50QV. As correntes me-

didas são mostradas na Figura 61. Novamente o potencial equivalen

te final em cada caso é nulo. A diferença é que da segunda vez em

que a amostra foi utilizada, n~o se obtém os picos de corrente a

700C e l600C, mas um único a 136oC. Observando a corrente obtida,

tem-se a impressão que este pico deve ser uma superposição de dois

picos. Quando a amostra é utilizada pela 3a. vez, nio hã uma mu -

dança sensível na corrente.
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Potencial Inici -

al = 800V

Potencial Inici -

al = SOOV

Potencial Final

em ambos casos;:: O

FIG. 61 - Correntes obtidas usando uma única amostra

o fato que chama atenção em todos os casos, é que a das -

uargtl di.1s arnO~1tril~;;se dão re lati vamente a bai xas tt'J:mperat li r'l~ em

se tratan40 de cargas negativas em teflon. No caso de amostras s~-

mente Oiu't.'ggadasna evaporadora, talvez isto pudesse ser atribuido

,1as cargas e às condições em que a amostra tenha si

do carregada. Contudo o fato das cargas depositadas por carona po~

tet'iormente também deixarem a amostra é curioso, principalmente soh

()(:.spectoda capacidac1e de armazenamento em armadi lhas profundas de

volume apresentada por. uma amostra carregada somente pelo método de

carona. Ao menos na temperatura ambiente, as armadilhas de superf!

eie existem pois a amostra tem capacidade de reter cargas de coro-

na na superfície depois da descarga iônica.

Além das apresentadas, pOde-se ainda adicionar observa

çoes segundo análise de medidas de pulso térmico. Uma amostra por

descarga iônica apresenta um potencial de superfície negativa indi

\',tnd() quc n.1 .1I1l0:;lr,1 hi1 pref~cnça de cilPJa~; nCIJi1tivas ni) superfície

nao metalizada. Uma medida de pulso térmico caracterlstica com es

tas amostras é apresentada na Figura 62. Nota-se que a subida no
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íris tnntc t.=O do t..r~\nsiente de potenc:i. ilI é bl.lS tante lenta cornpar~

da aos sinais obtidos com amostras carregadas por descarga coro-

na, Esta subida lenta pode ser justificada segundo duas hipóte

ses: a primeira seria a alterayão das propriedades térmicas do

AV.(t) (Un. arbitrária)

- àVo(t) em amostra

carreOada por d.sco'10

iônica V.~ -120,oV

7
t(ma)

FIG. 62 - Sinal de pulso térmico em amostra carregada por descarga

iônica

Teflon nas redondezas da superfície metalizada ocorrida duran

te o bombardeamento iônico de modo que, a dilatação dessa região

que anteS se dava quase instantâneamente, agora ocorre lentamen-

h.', num inte l-vaIo de tempo de 1 a:2 rns • l\ segunda hipótese jus

tificaria o efeito supondo que haja uma certa quantidade de car-

gas positivas nas vizinhanças da face metalizada de modo que a ~

çurva aprcscntudu na Figura 62 seria o resultado de uma supeE

posição de transientes ~Vo(t) devido às cargas negativas e posi

tivas como mostrado na Figura 63 e já mostrado por cálculo numé-

rico no capí tulo I página 26 Dentre as duas hipóteses fei

tas, a segunda parece ser a mais razoável embora nenhuma outraex

periência tenha sido realizada para comprová-ia. Contudo,,, pri -

meira hipótese pode ser descartada devido aos resultados obtidos

com uma amostra carregada por descarga iônica e descarga coro
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(1) llVol (ti. devido a uma

distribuição de car-

àV. (Unid. arbitrário)

(I)

,,---------,
~

/ (2)
I,

gas negativas na su-

perfície não utiliza

da

(2) llVo2(t) devido a urna

distribuição de car-

gas positivas nas vi

o 2 3 4 5 6
7 t (mS)

zinhanças da f ;lce mt~-

(3) ~V (t) resultanteo

fIG. 63 - !~v (=t ) resultante da superposição de dois sinais LV 1 (t)o o

') i·V (t)
t:.. .. ", .,_C·}\ .i'~

naa 60QV. Quando esta amostra é subn~tida a pulso térmico, o s1
nal do transiente AV (t) é semelhante a uma obtida utilizando-seo

uma amostra carregada sõmente por descarga corona. Caso a primei

ra hipótese pudesse ser aplicada, a subida lenta do transiente

AV (t) deveria também ocorrer neste caso. Assim sendo, assumir ao

segunda hipótese seria mais prudente; contudo merecendo experiên

cias para comprová-Ia.

Finalizando, quando o processo de descarga termoestimu-

lada é interrompida logo após o primeiro pico de corrente, uma

destas amostras que tinha potencial de superfície de 600V passa a

ter aproximadamente um potencial de l40V e as curvas de pulso té.!

mico estão mostradas na Figura 62. Se esta amostra for novamente

submetida a descarga termoestimulada obtém-se um pico a l600C

17 o .- d 22 o o - .O C. Quando Ja a temperatura e O C - 230 C o processo e 1n-

terrompido, o potencial residual é nulo. O sinal AV (t) de pulsoo

térmico é mostrado na Figura 64 pela curva 3.
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âVo(t) (Un. arbitrório)
(I)

(1) Amostra com Vo =

(2) 600V

(2) Amostra com Vo
=

(3) 140VI

II11II II
e t (ms)

o 246

(3) Amostra Vo

= O

FIG. 64 - Medida de pulso térmico em 3 estágios durante a descarga

termoestimulada.

Estes foram os principais efeitos observados em Teflon

- --2
carregados na camara de evaporaçao a 10 torro Acredita-se que

maiores inforfillJçOCSpossam ser obtidas com um estudo sistematiza-

do do processo de carga e descarga caso um trabalho futuro pos

sa vir a ser realizado.

1-"""'" -. __ ••••....!" •••• - .•••,_ •. '•. __ .,~ •• ,.,._'~-- .•-. - . -.-.-- ••.•••-- •. -.

BIl.illOr~(A t):.) Itl~ i,":lHO CS Fn:\ E OU!NiICr\ DE sAO (ARl.OS· USP

FI S I (A
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CONCLUSÕES GERAIS

Pelos resultados apresentados até agora, conclui-se que

a técnica de pulso térmico é de utilidade no estudo de arrnazena

mento de cargas em pol!meros principalmente quando aplicada jun

tamente com uma outra ou várias outras técnicas. As situaçÕes p~

ra as quais foram aplicadas durante este trabalho juntamente com

a técnica de corrente ter.moestimulada permitiram que se interpr~

tassem as experiências com Teflon FEP ou ainda que Se levantas 

sem outras questões de fundamental importância na compreensão do

transporte de cargas. Uma dessas questões levantadas encontra

se, por exemplo, nas medidas de centrõide de cargas ao final dos

processos de descarga termoestimulada com amostras virgens car 

regadas a baixos potenciais de carga. Os centróides variam de

l2,5~m a lS,O~m quando se esperava que o centróide se encontras

Se mais próximo a superfície da qual foi injetada pois o núme

rq de armadi.lhas profundas se distribuem uniformemente ao longo

da amq. tl"~ t" o :'lümerodelas excede o número de cargas deposita

das na ~up~rfrcie a baixas tensões. Ainda se pode observar nes 

tas amostras urna saturação das armadilhas quando o potencial de

carga é maior que 800V e sua densidade volumétrica resultou em

lO~4cm-3. Este valor concorda com os valores apresentados na li

teratura(12,lS) dando a entender que em amostras de Teflon FEP

virgens este valor da denSidade de armadilhas é uma caracter!sti

ca que se apresenta independente da procedência destas amostras.

Observa-se também que o tratan~nto térmico em teflona!

tera a estrutura da distribuição de armadilhas em energia. O e 

feito introduzido depende da temperatura e da duração do trata 

mento. Isto parece ser também uma característica presente no te

flon independente da sua procedência. Notadamente em amostras do
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lote r, o número de armadilhas Vro~undas aumenta com o tratamento

principalmente quando é feito a altas temperaturas. Os efeitos in

traduzidos pelo tratamento leva a crer que durante a descarga te!

moestimulada em amostras virgens esteja havendo a criação de arm!

dilhas simultaneamente com o processo de descarga. Provavelmen -

te isto deve ocorrer o que torna a compreensão do mecanismo de ar-

mazenamento extremamente complexo. Isto é urna barreira por enquan

to intransponível,tornando-se necessário ajustar vários modelos

simplificados para uma tentativa de interpretar os dados experi 

mentais isoladamente. Numa destas experiências, a adoção destes mo-
delos e do ajuste às curvas experimentais, resultam que jJT ~

-9 2
10 cm IV para amostras de teflon FEP virgens carregadas a poten

ciais de carga de 900V. Para amostras tratadas termicamente ~T 

8xI0-9cm2/v.Naturalmente os valores de ~T apresentados se refe -

rem a diferentes modelos de condução.

Sobre os efeitos da radiação ultra violeta sobre o te

flon, pode-se dizer que a capacidade de armazenamento de cargas ne

gativas é diminuída sensivelmente. As armadilhas profundas cujas

cargas são excitadas a temperaturas acima de 260°C são destruídas

contudo, com a criação simultânea de armadilhas rasas. Foi verifi

cado ainda que a luz ultra violeta não produz transições de car 

qas para a banda de condução uma vez que nenhum decaimento do po

tencial de superfície é observado durante a irradiação. O mode

10 adotado para o caso em que se considera inicialmente uma dis -

tribuição de cargas uniforme descreve o transporte de carga par 

cia1mente, notadamente na etapa da descarga em que ° processo de

"detrapping" de cargas é dominante. A frequência de escape obtida

com o ajuste do modelo foi de 3,Oxl010s-1 que concorda com os u -

11 -1
sualmente adotados de 10 s .

Finalmente, a capacidade de armazenamento é também redu

zido quando a amostra é bombardeada por ions a baixa pressão.Nes
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te caso, as armadilhas profundé\s são também destru!das. Uma caraE

terlstica nestas amostras é que grande parte das cargas deposita

das por corona posteriormente a descarga iônica são excitadas a

baixas temperaturas - de BOoe a 140oe. O fenômeno parece ser bem

mais complexo do que em amostras irradiadas por u.v.
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