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o presente trabalho faz um estudo do efeito do cam
po elétrico sobre a eficiência de separaçao de buracos e elé
trons gerados, por um pulso de luz, numa camada próxima da

superfície de um isolante. Obtém-se a fráção de portadores
que é retirada da camada superficial, pelo campd elétrico a-

plicado, e que entra no interior da amostra~ Assume-se que
o excesso de carga é instantaneamente produzido por um pulso
de luz fortemente absorvido, e que os eletrodos sao bloquean
tes, evitando injeção secundária. A solução analítica exata
é obtida para o caso em que os elétrons e buracos sao cria-
dos aos pares, e estão sujeitos à recombinação do tipo bimo-
lecular. Num segundo caso, considera-se o mecanismo de foto-
geração extrínseco, e os buracos livres podem se recombinar
indiretamente com elétrons aprisionados e os elétrons livres
podem ser capturados por armadilhas profundas. Impondo-se a
condição de que os buracos são muito mais móveis que os elé-
trons, obtém-se uma solução numérica que é apresentada grafi
camente.



The effectof the electric field on the efficiency

of separation of electrons and holes generated by a strongly

absorbed light pulse is studied in two cases. The fraction

of carriers that enters the electrode and the one that goes
into the samp~e~ is calculated assuming instantaneous gene-
ration. In the first, carriers are created in pairs and bi-
molecular recombination prevails. In the second, a photo-
-generation extrinsic mechanism is assumed, in which ge-
nerated free holes recombine with trapped electrons present
at the surface and electrons excited, out of traps may be
captured again. In this last case, the mobility of the holes
is assumed to be much larger than the one of the electrons.
The numerical solution was found and conveniently ploted.



INTRODUCAO

A técnica de tempo de voo, em que portadores sao

criados por um pulso de luz, tem sido utilizada para o estu-

do das propriedades elétricas dos isolantes.

A interpretação dos resultados das medidas por es-
ta técnica é bastante difícil, devido à variedade de proces-
sos a que estão sujeitos os portadores de carga no interior
do isolante e da presença de dois processos de condução, já
que na foto-geração os dois tipos de portadores (elétrons e
buracos) podem ser excitados.

Nesta técnica, utiliza-se normalmente luz fortemen
te absorvida na superfície, de maneira que sob a ação de um
campo elétrico, aplicado sobre a amostra, somente um tipo de
portador penetra no volume. Mesmo utilizando luz fracamente
absorvida, a geração de portadores pode se dar na proximida-
de da superfície da amostra, possivelmente devido à dissocia
ção na superfície de excitons gerados pela luz no volume, co
mo foi observado experimentalmente noenxofre(l):

Assim o estudo dos processos que ocorrem na super-
fície são cada vez mais importantes na análise dos mecanis-
mos de transporte e aprisionamento presentes nos isolantes.
Tais processos limitam o suprimento de cargas ao volume e po
dem permitir um fornecimento retardado de portadores.

Nesta dissertação, apresentamos dois modelos para
os fenômenos que podem ocorrer na região próxima da superfí-



cie, onde sao gerados portadores de ambos os sinais. Não es-
taremos interessados na dinâmica da separação, e sim no seu

resultado final. Assim, nossos modelo~ determinarão a quanti

dade de carga que efetivamente entre na amostra em função do
campo elétrico aplicado.

O fornecimento de portadores de carga ao volume e
um indicador do tipo transiente de corrente que nele ocorre-
rá, já que o campo devido a estas cargas pode per+.:.u!:ba:,::,o cam
po elétrico externo aplicado sobre a amostra.

Serão discutidas as condições iniciais para três
situações distintas do transiente de corrente através da a-
mostra:

a) Corrente Limitada por Cargas Espaciais (CLICE),
b) Corrente Perturbada por Cargas Espaciais,
c) Corrente Não Perturbada. por Cargas Espaciais (Sinal

Fraco) ,
uma vez que determinaremos a carga que entra no volume como
função do campo elétrico.

No primeiro capítulo apresentaremos os princípios
gerais da técnica de tempo de vôo, necessários para compreen
são dos modelos propostos.

No segundo capítulo, apresentaremos um modelo para
os fenômenos-que podem ocorrer na região próxima da superfí-
cie, onde a geração de cargas pelo pulso de luz se dá atra-
vés da criação de pares. A solução analítica apresentada for
nece a carga separada como função do campo elétrico aplicado i
sendo que os portadores têm mobilidades quaisquer e estão su
jeitos à recombinação direta, do tipo bimolecular.



No terceiro capítulo, um modelo mais elaborado dos

processos de foto-geração e de extração de portadores será a
presentado. A foto-geração é'do tipo extrínsecae, durante a

ta e aprisionamento por armadilhas presentes na proximidade
da superfície. A solução deste modelo será apresentada grafi

camente, pois, na impossibilidade de uma solução
optamos por uma solução numérica.

No quarto e último capítulo faremos uma discussão

A força do campo aplicado em relação ao campo equivalente
das cargas separadas é obtida em função do campo aplicado, o



..CAPITULO I

_.. -1.1. APRESENTAÇAO DA TECNlCA DE TEMPO DE voa

Neste capítulo apresentaremos os princípios ge-

s~o dos modelos propostos nos capItulos 11 e 1111. Os

lhes experimentais do sistema de medidas n~o serão apresenta

. (1-3)corrente em ~so1antes I de onde se extrai informações
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perficie. Este pulso gera, numa pequena camada (de espessura



portadores em trânsito pelo volume da amostra, mas sim, aos
processos de geração e extração de cargas numa camada próxi

ma da superfície da amostra.
A espessura (L') da camada dos portadores gerados

e desprezível em comparação com a da amostra, mas os proces
sos a que estão sujeitos os dois tipos de portadores, alte-
ram fortemente 'o suprimento de portadores ao volume. :e justa
mente sobre esta região que desenvolveremos dois modelos,
os quais fornecerão a eficiência de separação de cargas em
função do campo elétrico aplicado. Esta eficiência de sepa-
raçao e a razao entre a quantidade de carga que entra na a-
mostra pela que é gerada na superfície.



cia de separação de cargas em experiências de tempo de vôo,
em função do campo elétrico.

Como foi visto no capítulo anterior~ o pulso de

luz sobre um isolan~e gera portadores de ambos os sinais;
neste consideraremos somente a geração de pares. Estas car-
gas serão consideradas livres e com mobilidades constantes,

Durante a separação dos portadores livres, e consi
derada a possibilidade de recombinação bomolecular entre
eles. Este tipo de interação e o fato dos portadores positi
vos e negativos serem móveis, dificulta bastante a solução
do problema. Mas a condição de circuito aberto pode ser as-
sumida, já que a carga que circula através do circuito, du-

(c.V). Isto simplificará a solução das equações de transpor
te, como veremos nas próximas seções.

Este modelo foi desenvolvido anteriormente, em no~
so grupo, pelo Sr. A. Silva Fernandes, que tinha como obje-
tivo o estudo do decaimento do potencial num sólido dielé-
trico, submetido a um potencial inicial(4).



-No nosso trabalho, como vimos,a preocupaçao cen-
traI não é com a dinâmica dos portadores, e sim, com a efi-
ciência de separação de cargas na superficie como função do

ZO.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Consideremos um isolante neutro de espessura de per- -
missividade dielétrica E, com simetria plana, tendo na

Através do eletrodo transparente a amostra é subme-

camada próxima da superficie, uma.densidade no de elétrons e

são geradas em pares, entao no = Po' mantendo a amostra neu-

lhas) e têm mobilidades, das positivas ~+ e das negativas ~_,



positivas para o interior da amostra em direção

o objetivo do nosso estudo é determinar a eficiên-

cia de extração de cargas para diferentes valores do campo e-

aE'
E:- (x' tI) = q(p'(x',t')- n'(x',t')).a x' ,

- Equação da continuidade para os buracos:

,aJ anl

_c_ (x' ,t')+ ~ (Xl ,t') =a x I at'

• n' . '(x',t') .p (x',t')·



- Equaçao da continuidade para os elétrons:

1--
q

,
aJç-(x',t') + ~(x',t')
a x' at'

, ,
n (x',t')O P (x',t')O

- Densidade de corrente de condução dos buracos:

J' 'E'c+(x',t') = ll+oqoP (x',t')O (x',t')O

Jc-(x',t') = ll_oqon'(x',t') oE'.(x',t')

o = Jc+(x' ,t')+ Jc-(x' ,t')+ E : ~: (x' ,t')

~
p' (x',t') e a densidade espacial de buracos livres;

~
n' (x' ,tI) e a densidade espacial de elétrons li-



Jb- é a densidade de corrente de cortdução das car-

n' , (11.17)

t = ].I·+·q·po t',
&

e:. J'
2 2].I+.q .po.

k =~
].I + '



..•Nas unidades reduzidas,o sistema de equaçoes toma

~(x,t) =
ax

1E. (x,t) =
at

_ aJ-(x,t) + ~(x,t) = - Y.p(x,t}. p(x,t), (II.20)
d x d t

( ~(x,t) (11.23)O = p(x,t) + K . n(x,t». E(x,t) + at

(4)so para determinar os contornos espaciais e temporais do
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FIGURA 2.1 - Esquema (fora de escala) da di~tribuição de por

tadores foto-gerados durante a separação que
ocorre na superfície. S+(t) e S-:(-t) são os pla-
nos traseiros da distribüição dê buracos e elé
trons, respectivamente.

A região I tem somente elétrons e é limitada
+catado (xl= O) e pelo plano traseiro dos buracos (S (t».

A região 11 tem os dois tipos de portadores e é li-
+mitada por S (t) e S (t), que é o plano traseiro

-trons. Esta região de recornbinação existe até os planos S (t)
+e S (t) se cruzarem; neste instante (te) cessa a recornbinação

10 plano s-(t) e pela frente de cargas positivas



carga que atravessa s~t) e se dirigem para o interior da a
mostra, dividida pela quantidade de carga gerada (q. Po)
o que nos dã a eficiªncia_de separação de cargas.

A quantidade de elétrons que cruzam o plano S+(t) é

-igual a quantidade de buracos que cruzam o plpno S (t). Sendo

,
dQ+ =
dt'

onde Q~ é a quantidade de portadores positivos que atravessam

plano S-(t), que tem mobilidade ~_, é:

J~ = (j1+ + ]1 ). q. pl (Xl ,ti) .EI (Xl ,ti)



Substituindo 11.25 em 11.24 e normalizando Q~, em
função dos buracos gerados inicialmente dentro da camada

Q'+
(Q = P L')' temos, em unidades reduzidas, a seguinte equa
+q. o·

ção diferencial:

d Q+(t) = (l+k).p(x,t).E(x,t).dt.

Nesta região, o campo elétrico não depende da posi

dp(t) =
dt

2y. p(t)

1
l+y.t



o = (l+k). 1 . E(t) + ~dEt(t)l+y.t

que integrando nos dá:

E (t ) = Eo. (1+ Y t)

(l+k)
Y

onde Eo é o campo elétrico aplicado em t = O, em unidades reRis
ele representa a razão entre o módulo da carga do eletrodo e
dos buracos gerados, (E = E.E'/q.P .L').. . o o. o

Substituindo E(t) e p(t) em (II.26), obtemos:

-(l+k) _ I
= Eo• (l+k). (1+ rt) Y • dt, (11.31)

(l+k)
y

= Eo - E (t) •

(11.32)

+ -recombinaçào, isto é, até os planos traseiros S (t) e S (t)



QS = lim Qt(t) = Eo.
t+<Xl

A carga separada (QS)é a que efetivamente entra no

mos QS através da equação II.32 no instante de cruzamento tc'
tque calcularemos com a condição S (t ) = S (t ).c c

Utilizando o método das caracterist~cas (5) determi
+ -namos S (t) e S (t), através das seguintes equações caracte-

+
dS (t) =
dt

dS (t)

dt

Substituindo a expressão do campo elétrico, equação

+S (t) =
-(l+k-Y)

EQ • [ 1-(1+ y.t) yl+K-Y

-(l+K-Y)
EQ ----= 1- l+K-Y • [1-(1+ Y.t) Y



No instante em que ocorre o cruzamento S (t )=s+(tc)'c

exp [1 - Y . 1n ( 1- 1+K- Y)J 1
+K-Y (l+K) .Eo

= Eo . [( 1+

l+K
'Y- ( 1+K)) 1+K - 'Y

. l+K



Nesta seçao, analisaremos quals as condições que de

terminam a utilização de uma ou de outra equação.

Haverá cruzamento se tc >0 e, nesta condição, utili

zando a equação 11.38, temos:

Y (Y-(l+K)• 1n 1+Y-(l+K) (l+K) .Eo )]
Y-(l+K)Introduziremos o parâmetro A = l+K ' para faci-

litar a discussão ªas condições de verificação da desigualda-

de. As soluções que serão representadas em grãficos, nas se-

cional ao coeficiente de recombinação. Reescrevendo a desigual
dade acima:

exp [ (l+~) .A • ln ( 1+

Já na condição (b), com A< O, é necessário que o



pre maior que -1, pois o coeficiente de recombinação e positi

vo, haverá cruzamento sempre que, inicialmente, houver
, .•.cargas nos eletrodos que as geradas na camada, lsto e:

.•.Assim, so deve ser utilizada a equaçao II.33,QS=Eo'

larmente importante, já que, nesta condição, a relação de Lan
. (6) f' b d 'dgev~n ~ca o e ec~ a.



Inicialmente,verificaremos se neste caso há, ou

-nao, cruzamento dos planos traseiros, determinando as equ~

-çoes dos mesmos.

- -Elas serao determinadas integrando as equaçoes ca-
+

~. dS (t) ()racterlstlcas dt = E t e dS (t)
dt = K. E (t) •

Para isto, determinaremos a equa~~o do campo el~-

trico, substituindo a relação de Langevin na equação (II.30)

-resultando a seguinte equaçao:

-1= Eo' (1+ y. t) •

Eo= • ln(l+Y. t),
y

(y- 1)= 1- ------ . Eo . ln(l+ y.t)
y

+ -Com a igualdade S (t) = S (t), determinamos o ins-



•.Observamos que,neste caso, sempre havera cruzamento,

não nulo. Então, -se houver um campo aplicado Eo a equaçao que

usada para determinar a carga separada -deve ser e a equaçao

(11.32), calculada no instante de cruzamento.

Desta maneira, a carga separada na condição imposta

pela equação de Langevin e:

.•. -o segundo caso que analisaremos e aquele em que nao

(II.43), que só ocorrerá cruzamento dos planos traseiros qua~

e:. Eo------ for menor que 1, a carga
q·po·L
{eq. (II.19)). Isto nos mostra

.•.Com Eo maior que 1, a carga separada QS e dada pelo



lim QS
y+ Q

= lim
tc+Q

-(l+K).tC]
y.tc) y.tc

lembrando que lim (l+n)l/n = e, temos:
n+O

QS (1- -(l+K)tc)
= Eo. e .

.,
A solução fica completa com a determinação do ins-

+.s (t)

+S (t)

+lim S (t) = ~ .(l_e-(l+K).t),
l+K

-lim S (t)
y+o

= 1- ~ (l_e-(l+K)·t),
l+K

- +Igualando S (t) a S (t) obtemos o instante:

1 1 -1. ln(l- -)l+K Eo



Assim, no caso de não haver recombinação, o

extrai todos os portadores livres na superfície (QS=l), quan
Eb > 1; ou ·extrai até que o campo elétrico equivalente dos por
tadores separados anule o campo aplicado, isto é, QS=Eo,quan
do Eo < 1.

da na amostra é maior que a carga (C.V.) nos eletrodos, e co
nhecida como regime de CrCLE, isto é, Corrente Limitada por

.•E interessante notar aqui que, em circuito fechado,

o transiente desta corrente foi estudado por

e Rakavy (8), onde os portadores são injetados no volume



2 .6. ANÁLISE GRÁFICA DAS SOLUÇÕES OBTIDAS

Esta seçao e dedicada à análise gráfica e discussão

dos resultados obtidos para a eficiência de separação de car-

Os casos escolhidos ?ara serem plotados

les tipicos, que cobrem as várias situações posslveis dentro

do modelo proposto, com destaque para as regi6es em que há

é limitada por x'=O e pelo plano traseiro dos portadores posi

tivos, s+(t).

+limitada pelos planos traseiros S (t) e S (t) e existirá até



-pelo plano traseiro S (t) e pela frente de cargas positivas.

amostra. ~ esta fração de cargas (QS) que determinamos nas se

separadas (QS), como função do parâmetro A (vide pago 19) e do
campo elétrico Eo' que é a razão entre a carg,Fldepositada ini
cialmente nos eletrodo& e a carga gerada na camada, isto é:

A = Y - (l+k)
(1+k)

Ie: • Eo
q. P • LIo

ções, sempre haverá cruzamento dos planos traseiros e QS é d~

do por (II.39). Notamos que todas as curvas têm inicio no po~

po inicial E , maior e a eficiência de separação.
o
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FIGURA 2.2 - Esquema da distribuição de portadores foto-ger~
dos durante a separação.

FIGURA 2.3 - Eficiência de - (separaçao QS) em função do par~
metro A =(y- (l+K»)//l+K),para diferentes valores
do campo elétrico (E > 1).

o
QS

FIGURA 2.4 - Eficiência de separação (QS) em função do par~
metro nA", para diferentes valores do campo e-
létrico (Eo < 1).



Assim, mesmo que nao haja recombinação (A~-l) ,,~car

ga separada será igual a depositada inicialmente no eletrodo
.•e o restante permanecera na camada. O patama4 com QS constan-

t~,está situado no intervalo onde não sao satisfeitas as con-

diçoes de cruzamento dos planos traseiros; o que quer dizer
,

que 9 campo equivalente das cargas separadas' anulam o campo

.•
Como vemos, QS e igual a Eo no intervalo:-l~A~- Eoi

Na Figura 2.5, temos QS em função do campo inicialme!2

carga separada é igual ao campo Eo' para campos menores que 1.

E > 1,o

da reta QS= Eo a partir de Eo= -A. --Isto porque, a



FIGURA 2.5 - Eficiência de separação (QS) em função do campo
elétrico (E ), para valores negativos do parâmeo -
tro A = ty- (l+K))/U+K).

FIGURA 2.6 - Eficiência de separação (QS) em função do campo
elétrico (Eo)' para valores positivos do parãme
tro "A".



ros e a eficiência de separaçao, dada pela equação (II.39), e

tanto maior quanto maior for o campo E .o

Na Figura_ 2!6 temos QS x Eo' para valores positivos

de A. Observamos que, com o aumento de Eo' a eficiência de se

paração aumenta e quando aumentamos A, ela diminui.

No caso de A = 0, temos a relação de Langevin e a
.

eficiência foi calculada na seção anterior e dada por:

raçao, seja comparável com o tempo de trânsito (TI =d/]1.E~),
através de toda a amostra. Neste caso a circulação de carga
através do circuito (durante a separaçao total), não pode ser



seiros, definidos na seçao 2.3. Ele pode ser calculado pela

l+K-Y I
(l+K) .E ) -1

o -

.o tempo de separação aumenta, atingindo valores comparáveis

"EO" é um pouco maior que o módulo de "A".

Q+ (t) = Eo [1 - (1 + Y • t)--{l+K)/Y]

çao Q+(t) em função do tempo, calculada pela equação (II.S3),

com o campo elétrico (Eo) valendo um.



A=l

A=2

FIGURA 2.7 - Eficiência de separação Q+(t) em função do tem-
po, para diferentes valores do parãmetro A =( Y -
- (I+K))/U+K~.

Nas curvas apresentadas, para diferentes valores pa

ra o parãmetro liA", a eficiência se separação (Q+) cresce com

o tempo até atingir um patamar. Este patamar é atingido no

instante de cruzamento dos planos traseiros, que depende do

parâmetro "A". Observamos que o tempo total de separação au-

O tempo (t) em unidades reduzidas está relacionado

com o tempo real (ti) através da relaçâo expressa na Tabela

com o tempo de trânsito (T) em unidades reduzidas. O tempo

de trânsito (T), para o campo aplicado, Eo = 1, é igual a ra-

zâo entre a espessura da amostra e a da camada superficial.



Se assumirmos que a geraçao de carga se dá numa camada cem
vezes mais fina que a amostra, o tempo de trânsito é igual a

tra) o tempo de separação é pequeno comparado com o tempo de
trânsito. Mas, no caso limite em que o parâmetro "A" vale a-

mente. No próximo gráfico verificaremos se riestes instantes

separada até o instante "tI" (Q+(tl)) e a carga total separa

da (QS) em função do campo elétrico (Eo)' para diferentes va

lores do parãmetro "A".

Assumimos que "tI" é muito menor que o tempo de

trãnsito "T", na mesma proporção que a espessura da camada é

assim, em unidades reduzidas, tI = l/Eo.

A carga separada até o instante "tI" pode ser cal-



e (11.39). Assim, a razao entre Q+(t1) e QS, e graficada em

função do campo aplicado (Eo).

ao{tl
as

FIGURA2.8 - Razão entre a carga separada até o instante 11 tl
ll

(Q+(tl)) e a total (QS) , em função do campo apli
cado IIE 11o •



eficiência de cria~ão de portadores de =argas negativas é ge

50S que ocorrem na superficie do isolante d~Nem ser diferen-
tes para cada tipo de portador.

No modelo desenvolvido no capítulo lI, o pulso de

luz cria pares, e estes portadores estão sujeitos a um pro-

cesso de recombinação bimolecular, isto é, os elétrons na

banda de condução recombinam diretamente com os buracos que

estão na banda de valência. Consequentemente, a eficiência

de criação é a mesma para portadores de sinais diferentes.

Neste capítulo, desenvolveremos um modelo mais ela

borado para os processos que ocorrem na proximidade da supe~

fície durante a foto-geração .e a extração, procurando, porém,

facilitar a interpretação e utilização dos resultados.

Depreende-se, da análise espectral da foto-geração,

que vários mecanismos de foto-geração de portadores de car-

gas devem ser efetivos como, por exemplo, no enxofre(1,7). A

diferença na eficiência quântica de geração dos buracos e elétrons
observada por Spear e Adams(1), na região do ul tra-violeta, su

gere mecanismos de geração extrínsecos para os dois tipos de

portadores. No modelo que desenvolveremos, a geração está as

sociada a estados superficiais, de maneira que a densidade



Durante a extração dos portadores pelo campo eli-
trico, ocorrem processos indiretos de recombinação e captura
por armadilhas. Este modelo nos dará a eficiência de separa-
ção corno função do campo elitrico, que i diferente para cada

Quando QZ d~i5 tipos de portadores são móveis e su
jeitos a processos de recombinação e captura, as equaçoes de
transporte não são, em geral, solúveis. Por fSso, faremos aI
gumas hipóteses simplificadoras como: 1) a contribuição da
difusão na corrente de condução será considerada desprezível

e, 2) os portadores positivos (ou negativos) terão mobi1ida-

Com isto, divide-se o processo de separação em dois estágios,

com um tipo de portador móvel em cada estágio.

já que alguns isolantes têm esta característica, como e o ca

so do enxofre, o qual está sendo estudado em nosso 1aborató
rio pelo Dr. Mergu1hão(3) , em experiências de tempo de vôo.

A condição de circuito aberto é admitida pelas mes

mas razões discutidas no primeiro modelo, seção 2.1.



metria plana.
Através do eletródio transparente a amostra é sub-

trons (ou buracos), que estão em estados suPrrficiais, para
a banda de condução (ou valência) e elétrons (ou buracos) da

riamente igual a de elétrons livres.

Esta criação é, por hipótese, uniforme ao longo da

camada. Uma distribuição exponencial na posição seria mais a

dequada; isto complicaria a solução do problema e dificulta-

ria a análise dos resultados.

o pulso de luz é considerado instantãneo, já que a

duração dele é pequena comparada com o tempo de extração das

o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução.

Eles podem ter sido introduzidos por imperfeições estrutu-

rais na superfície ou pela absorção de impurezas. Não consi
deraremos os estados Tamm(9) e os Shockley(lO), que estão



p01S estes ocorrem numa camada bem mais próxima da superfí-

o modelo incorpora a existência de um único nível

(N~). Estes estados sao neutros quando desocupados e
aprisionar"somente elétrons (no caso das armadilhas serem pa

vido). Na ausência de excitação, estes níveis estão ocupados
por uma densidade volumétrica (n~o) de elétrons e a neutra-
lidade da camada é mantida pela existência de uma densidade
p~o (P~o = n~o) de buracos aprisionados, que permanece inalte
rada, inclusive após o pulso de luz (fig. 3.1).

_______________ Banda de Condução

.(
.!

_______________ Banda de Valência

• •• •••

FIGURA 3.1 - Diagrama esquemático mostrando os níveis de e-
nergia e o modelo de foto-geração.

elétrons aprisionados (a.r.nT' ) é promovida à banda de conduo -

çãoi a é uma constante de proporciona1idade, que depende do

----.-~-~-~. .' ..- --M~Ç'\0 IfaSerSI:.RV'iÇODE Bi3LluTECA E INFOR 1\ I -

flslCA,



comprimento de onda da luz e da probabilidade de um elétron
escapar das armadilhas, e I é a intensidade luminosa. O pul-
so também promove elétrons que estavam inicialmente na banda
de valência para aquelas armadilhas, deixando uma densidade
(S·I.N' ) de buracos na banda de valência; sendo S uma cons-To
tante que depende do comprimento da onda de luz e da seçao

Os estados são ne~tros quando vazios e capturam so
mente elétrons. Estes f quando capturados f podem se recombi-
nar com os buracos livres da banda de valênc~a, criados pela

centros é chamada de indireta.

Shockley and Read(ll) foram os primeiros a desen-

dn'
T(, ')dt' x ,t

n.r(x,t)
- A .Vtop' (x, t) onT'(x, t) + A oV on(x, t) o(NT' - nT'(x,t))----p . n t Te



Aqui, n' (x,t) é a densidade de elétrons na

de condução, p' (x,t) é a densidade de buracos na banda de va
lência, nT(x,t) é a densidade de elétrons aprisionados, l/Te
é a probabilidade do elétron aprisionado ser excitado à ban-
da de condução, A e a seçao de captura para recombinação comp
os buracos livres, An é a seção de captura para elétrons li-
vres e vt é velocidade térmica.

Deve-se notar que a probabilidade de um elétron a-
prisionado se recombinar com um buraco livre é: Ap.Vt·P'.

O campo elétrico aplicado sobre a ~mostra separa
os portadores livres, que estão sujeitos ao mecanismo de a-

densidade uniforme de elétrons (n' (x,o) = a. I n'TO) , criados

pela luz, que são considerados imóveis. Os buracos presentes

na banda de valência com densidade uniforme (p' (x,o) = S I NT)
iniciam sua caminhada sob a ação do campo elétrico em dire-



Assume-se que a probabilidade de um elétron apri-
sionado ser excitado termicamente à banda de condução (l/Te)
é muito pequena, isto é, o tempo de escape (te) é maior que
c ~empo da extra~ão. Assume-se ainda que a seçao de captura
para recombinação (Ap) é muito maior que a seçao de captura
para os elétrons livres (An). Assim, a cinética de ocupaçao
das armadilhas (equação III.l) para o primeiro estágio é des

an~(x,t)
a t ' = - Ap •vt .p' (x' ,t' ).n~ (x' ,t' )

onde Ap.vt = y e chamado coeficiente de recombinação.

Jc (x',t') = ~+ •q. p (x',t').E1 (x',t')-q.Dp ~ ap (~~ ~t ') (I I I • 3 )

Aqui, ~+ é a mobilidade dos buracos, q e a carga

dos portadores, p' (x' ,ti) a densidade de buracos livres,

E' 1 (X" ,t') o campo elétrico no primeiro estágio e Dp o coefi

ciente de difusão para buracos.

bilidade de acordo com a relação de Einstein, D= ~.VTi onde



V
T

é a voltagem térmica. Na temperatura ambiente VT : 0,026 eV

e, como trabalhamos com voltagens bem maiores, podemos des-
prezar a contribuição da difusão à corrente de condução. A

1h . 1 t d .b . - (12)os com lS0 an es esprezar-se esta contrl Ulçao .

çao de circuito aberto fornece a seguinte equação:

3E'1(x',t')
J (t') = O = ll+·q·P' (x' ,t') .E' 1 (x' ,t') + s· " 3t' (III.4)

qual estão sujeitos os elétrons de condução, que serão consi

derados móveis no segundo estágio. Esta nova configuração de

campo depende dos parâmetros a, 6, I, Y e nTO' e do campo e-

létrico aplicado.

no instante t' = ti. Assim, escreveremos a equação de Poisson,

neste instante tl, com o campo elétrico variando somente co-

mo função da posição (Ei(x' ,ti) = E1F(X')):

dE' (x')lF
dx'

onde nT(x,tl) é a densidade de armadilhas ocupadas no final

do primeiro estágio, e EiF (x') é o campo elétrico no interior

da camada no instante t = tl .



representa a contribuição das cargas positivas que estão imá
veis dentro da amostra durante toda a extração, sendo sua den
sidade igual à dos elétrons aprisionados antes do pulso de
luz (nTO)' O segundo termo representa os elétrons que estão

na banda de condução, mas são considerados imóveis neste es-
tágio.

ra o interior da amostra pelo campo elétrico EiF(x). A confi

guração de campo no final do primeiro estágio é a configura-

Os elétrons livres podem ser aprisionados pelas ar

madi1has de acordo com a cinética descrita na equação (III .1) ;

só que neste estágio a densidade de buracos livres p(Xl,tl)

é nula. Assim, a variação da densidade de elétrons aprisiona

dos no tempo é:

a nT (x I , ti) nT (xI , ti)
'"'ti =A·v .n'(x',t').(N'-n'(x't'))------
a n t T T Te

onde (An·Vt) é a probabilidade de uma armadilha desocupada a

SI;RVIÇõõI'BíBL·!ÔT·ECA>ÊÜ~F·O,,;:..::ç:-\Ü ~ lFÓSC"l
L. -----F1-S-I-C-A-~_.-, _ J



controla a ocupaçao das armadilhas. No nosso caso, assumire-
mos que a densidade de estados ocupados é muito menor que a

densidade total de estados, isto é, Nt > > nT .
O segundo termo da equação (III.6) é devido aos e-

tempo de escape (Te) e muito maior que o tempo de captura; o
que equivale a dizer que o nível de armadilhas considerado e

profundo e o termo (nT/le) pode ser desprezado.

A corrente de condução devido aos elétrons livres,

dn' (x' ,t')J'(x',t') =]..1.q.n'(x',t').E2'(x',t') -q.D .------c - n dX'

onde E2(x' ,tI) é o campo elétrico durante o segundo estágio
e Dn o coeficiente de difusão para os elétrons. Desprezare-
mos o termo da difusão pelas considerações feitas anterior-

dE2(X',t')
J'(t)=]..I_.q.n'(x',t').E2(x',t') +E:. dt' = O (III.8)

po E2 (x',t' ), em particular na posição x' = L' (final da cama
da). Isto possibilitará encontrar a eficiência de extração
de carga através da diferença entre E2(L' ,tI) e o campo apli
cado. Então, escreveremos a equação de Poisson no instante



final da extração (tI = t2) com o campo elétrico
somente da posição (E2(x',t2) = E2F(x'):

dE I (x I)2F
dx'

onde nT(x' ,t2) é a densidade de elétrons aprisionados no fi-
nal da extração, e E2F(x) o campo elétrico no interior da
camada ~o instante t = tZ'

nal do primeiro e segundo estágios, respectivamente nT (xI , ti)

e nT(x' ,ti), que determinaremos agora.

A expressão de nT(x' ,ti) é obtida substituindo a

estatistica de recombinação (equação III.2), na expressao da

anT'(x',t')_____ =~. I
atl 11+ Ei (Xl ,ti)

aEi(x',t')
atl

tante inicial até o final do primeiro estágio, em t = tI:

anT (x I , ti)

atl

tI

dt I = j y. E •
11+

o

aE (Xl,tl)
I dt'atl



n' (x' t') E' (x')
,Q,n ( n' _ a

T
•I .:' 1+ B. I •N ' ) = ;:ll€ . ,Q,n ( lFE, ).

To To T + O

n' (x' t')T '1

Aqui, E~ é o campo elétrico aplicado inicialmente.
O termo (n~o - Ct. I.n~o + S· I.N~) dá a densidade de elétrons a-
prisionados no instante inicial. Ela é igual à densidade de

De maneira análoga, nT(x',t2) é obtida substituin-

do a equaçao da cinética de captura (III.6) na equaçao da

anT (x' , ti)

atl

An·Vt·NTE:
=------

)1_ • q
1

Ei(X',t')
aEi(x',t')

atl

onde T
-1 chamado de captura.= (An·vt·NT) e tempo

Integrando a equaçao acima no tempo do
-!O. I - ti até o final do segundo estágio em ti .-ti•..- 1 - 2'

ti
2r a nT (x I , ti)

j at I

ti
1

-E:
dt' = T.)1_.q

aEi(x',t')
------dt' ,atl



n' (x' t') - n' (x' t') =T '2 T 1
E:

T·ll_·q
E I (x I)2F

~n (E' (Xl)lF

Vamos agrupar os vários parâmetros de maneira que
a solução fique simplificada e, principalmente, que a disc~~
são dos resultados se faça com um número menor de parâmetros.

E(x,t) = E(x' ,tI)
E'o

~
q.nTO .LI= E. EIo

E
W = 1.l_.T.q.nTo

G = a.I

q.nl

To
x=---E.E I

o

nT(x,t) = nT (x I, tI)

nlTo

E.y
q. 1.l+

R= (1-G+B).(E1P (x) )

dE2P(X)

dx



A unidade x, que introduzimos através da relação
q.n'To ,

x=--E-'-· x ,E • o
seu valor representa

não é usual. No entanto, na posição x = ~,

do aos elétrons aprisionados na superficie {antes do pulso de

Em experiências de tempo d~ voo é interessante ava

campo aplicado. Assim, utilizaremos o parâme,;tro",Q," para de-
finir os parâmetros C_ = G/,Q,e C+ = B/,Q"que representam a for

(E2F(t)), podemos determinar a carga dos elétrons que pene-
tram na amostra. Em unidades reduzidas esta eficiência de se



A solução geral deste sistema de equaçoes será fei

A razão entre o campo elétrico aplicado e o campo

zenada nos eletrodos (CV~) é comparável, embora maior do
que a carga dos portadores livres na superfície_ Esta si-

e o campo ao longo da camada de carga é uniforme, e igual a
V'

E' = oo d-



FIGURA 3.2 - Configuração do campo elétrico através da amos-
tra, no final do primeiro estágio.

Esta configuração é determinada pela solução das e
quaçoes (11.13) e (11.14), onde, em unidades reduzidas .(ver
tabela I), x varia de zero a i, e o campo EIF(i) é igual aI,

pois os· buracos se movimentam na direção de x = o. O valor do

campo na posição x = O (EIF (o) ), é atenuado pelos buracos ex-

traídos no primeiro estágio.

po em x=i (E2F(i», determinaremos a eficiência de separação

dos elétrons, pela equação III.I?

meiro estágio, através do valor do campo EIF nas

x = O, e x = i. Isto e:



FIG. 3.3 - Os traços contínuo e espaçado representam o
campo no final do segundo e primeiro está-
gio, respectivamente, em função da posição.

E2F(o) = ElF(o),

(q.nt' .~) e a carga depositada nos eletrodos (EE').o o

de C·V , sobrando ainda um excesso de buracos. Assim, no fi-o

nal do primeiro estágio teremos um ponto (xo)' a partir do

qual o campo é nulo e onde cessa a extração de buracos, co-
mo vemos na figura 3.4.



FIG. 3.4~ Campo elétrico no final da primeira etapa
na condição de CLICE.

A situação de CLICE seria melhor !caracterizada se

na camada entre x = O e x = x houvesse um reservatório infinio -
to de elétrons, de modo que este mantivesse o suprimento de

cargas, mantendo o campo nulo em x = Xo (e supondo não haver

recombinação de cargas), mesmo em circuito fechado.

gundo estágio, estão na camada limitada por ~o~x~d.

As condições de contorno na situação de CLICE sao:

e a coordenada x varia de Xo até t, onde Xo é determinado pe

Ia solução das equaçoes que regem o primeiro estágio.

vel de aproximações que o torna analiticamente tratável, co-
rno será visto na seção- 3.8. -



- G.nTo e a densidade de elétrons

- B.n é a densidade de elétrons promovidos da banda deTo

valores da carga separada Q em função da tensão aplicada.s



A carga separada pode ser determinada através da

experiências de tempo de vôo. A expressão que nos dá esta re

1-1 Q 12
s

2 LI E

ga separada Q , se no interior da amostra não houver armadi-s
lhas profundas, ou se o campo aplicado na amostra for bastan

elãtrons livres seri igual a nTo.

A promoção de elãtrons da banda de valência as ar-



madilhas (de densidade NT) dão origem aos buracos livres.
Desta forma a densidade de buracos pode ser maior que"n "To '
com o parâmetro B maior que um. Este parâmetro não deve assu

que a densidade de estados ocupados (nT) é muito menor do que
a total (NT).

O parâmetro R está relacionado com a recombinação

ção (III.12), ele ~ dado por: R = E.Ap.vT/q~U+. Segundo Ma-
ny(13) , valores medidos da seção de captura para recombina-

- -. -22 -12çao (Ap) estao no ~ntervalo 10 - 10 cm2• Isto mostra que

o parãmetro R pode assumir valores dentro de um grande inter

onde a mobilidade dos portadores é igual a lcm2/V.s, E/q =
= 22 x 105p/cmoc, e para o parâmetro Ap foi assumido um valor

comum nos isolantes, isto é, Ap = 10-16
0

~ importante ressaltar que não fizemos nenhuma me-

rizada pelo parâmetro w = (EoAnovToNT)/(qo~onTO)' onde o tem
-1po de captura é: T = (NTovToAn) o A seção de captura An es-

tá, em princípio, no mesmo intervalo de Apo Kao & wang(14) a

firmam que An está em torno de 10-11 (no caso das armadilhas

atrativas) e 10-21 (no caso das repulsivas), no caso que con



Assumimos na seção 3.3, que as armadilhas conside-
radas atuam como centros de recombinação, assim, para não con
tradizer esta hipótese, devemos considerar An muito menor que
A , isto pode garantir que durante o primeiro estágio nenhump

elétron foi capturado.
A razão NT/NTo deve ser maior que 102, já que para

simplificar a equaçao do cinética de aprisionamento assumi-
mos que a densidade total de armadilhas é m~ito maior que a
densidade de armadilhas ocupadas, isto é, NT « nT. A mobili
dade dos portadores negativos pode assumir qualquer valor,

pende da razão (NT/nTO). Nos gráficos que serao apresentados
na próxima seção, escolhemos valores para W e R no intervalo

nal do primeiro estágio (E1F) como função da posição dentro
da camada de geração de cargas, para Eo = 1, e alguns valo-
res dos parãmetros IfBIf e IfRIf• Nela vemos que com a condição



FIGURA 3.5 - Campo elétrico no final do ·primeiro estágio.,
(E1F) em função da posição, com o campo apli-
cado E = 1, e o coeficiente de recombinaçãoo .
indireta R = 0,3. O pa~ãmetro "B" é proporcio
nal à densidade de buracos foto-gerados.

as.
1

FIGURA 3.6 - Eficiência de separação dos buracos (QS+) emfun
ção do campo (C =E·E /q.nT' .L')para diferenteso o o
valores do parãmetro "B", que é proporcional a
densidade de buracos foto-gerados.



R = 0,3 o campo vai a zero em x = x , carcaterizando uma si-o

tuação de CLICE. A curva intermediária, construída com os pa

râmetros B = 1 e R = 0,3, indica que a separação dos elétrons

Nas três figuras seguintes (3.6, 3.7 e 3.8) mostra

remos a eficiência de separação dos buracos (Q:) em função

do campo elétrico (Co)'·A

lume pela que foi gerada n~ s~perflçie define Q: =
entra no vo

l-ElF
BL

campo elétrico Coé a razão entre a carga no eletróido e a
e: E I

Ocarga presa inicialmente nas armadilhas, Co=~q.nl .L1 •
+ ToNa figura 3.6 estão graficados Q contra C, paras o

alguns valores de B, com os parãmetros R = I (relação de Lan-

combinação indireta, que ocorre com os buracos, seja menor,
aumentando a eficiência de separação (Q:).

Na figura 3.8 é mostrado corno a recombinação indi-



as.
A

1

+FIGURA 3.7 - Eficiência de separação dos buracos (QS ) emfu~
ção do campo co =i·E.6/q·n~o .L')para diferentes
valores do parãmetro "G", que é proporcional a
densidade de elétrons foto-gerados.

as.
1

FIGURA 3.8 - Eficiência de separação dos buracos (QS+) emfun
ção do campo C =E·E /q.nT' .L',para diferenteso o o
valores do coeficiente de recombinação indireta



recombinavam com os elétrons aprisionados.

timas quatro figuras (3.9, 3.10, 3.11 e 3.12) graficaremos a
l-E

f . .- . d - d ~ - 1Fe ~c~enc~a e separaçao os eletrons QS = G.L ' corno
(C= S.E'jq.n' .L').

o·· O To

figura 3.9 mostraremos o gráfico QS x C , manten
o

do constante os parâmetros G = 0,5, B = 3 e R ~ 1.
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FIGURA 3.9 - Efici~ncia de separação dos elétrons (QS-)emfun
ção do campo C = e:. E'/q.n~ •L' ,para diferenteso 0.0
valores do parãmetro W, referente ao aprision~
mento de elétrons livres.

as-
1

FIGURA 3.10 - Eficiência de separação dos elétrons (QS-)em fun
ção do campo Co=e:·E;/q.n~ .L',para diferentes

o
valores do coeficiente de recombinação indire-
ta (R) dos buracos livres no primeiro estágio.



Na figura 3.11 podemos ver, novamente, a influên-

cia dos processos a que estão sujeitos os portadores mais rá

pidos, na eficiência de separação dos portadores mais lentos.

Nela estão graficados QS- em função do campo, para alguns va

lores de "B", mantendo constante os parâmetros G =0,5, R = 1

luz, menor é a eficiência de separação dos elétrons. Isto po

de ser explicado pelo fato de os buracos livres extraídos da

amostra, serem os responsáveis pela diminui9ão do campo a que

estarão sujeitos os elétrons no segundo estágio. Assim, quan

to maior o valor do parâmetro B, menor é o campo no início
do segundo estágio e consequentemente, a extração dos elé-
trons sera menor.

As curvas da figura 3.12 representam QS contra o
campo, para alguns valores de G, mantendo constante os para-

trons livres gerados pelo pulso de luz, menor e a eficiência
de separação deles. Isto não é contraditório, pois a eficiêg
cia de separação é a razão entre a carga separada e a criada.
Este resultado pode ser explicado observando na figura 3.7
que quanto maior o valor do parâmetro "G" maior é QS+ e por-
tanto, menor e o campo a que estarão sujeitos os elétrons li
vres. Estes, sob a ação de um campo menor, poderão ser mais
facilmente aprisionados, diminuindo assim a eficiência de se
paraçao QS .

Corno foi definido na seçao 3.7.1, os parâmetros "G"

e "B" estão relacionados com os processos de geração dos elé



FIGURA3.11 - Eficiência de separação dos elétrons (QS-) em fun

ção do campo C = E.E'/q.n~ .L' ,para diferenteso o ..•.0
valores do parãmetro "B", que é proporcional à
densidade de buracos.

FIGURA3.12 - Eficiência de separação dos elétrons (QS-) em fun
ção do campo C =E.E'/q.nT .L',para diferentes

- o o o
valores do parãmetro "G", que é proporcional à
densidade de elétrons foto-gerados.



trons e buracos. Nas figuras 3.6, 3.7, 3.11 e 3.12, altera-

mos o valor de um dos parâmetros mantendo os outros constantes.

Esta alteração independente de cada parâmetro nos permite ca

racterizar diferentes materiais e/ou diferentes tratamentos

dado à superfície da amostra. No entanto, sabemos que a gera

ção de portadores na superfície das amostras por um pulso de

mente, o que experimentalmente significaria um aumento na in

tens idade luminosa.

Na figura 3.13, vemos uma única curva. Esta repre-

senta a eficiência de separação dos buracos, em função do

campo elétrico, para diferentes valores da intensidade do

pulso de luz. t claro que com o aumento da intensidade lumi-

nosa devemos ter um aumento da carga dos buracos separados.

No entanto, o que está sendo graficado é a eficiência de se-

paração, isto e, a carga dos buracos separados dividido pela

dos gerados, assim o fato de existir mais buracos gerados não

implica necessariamente no aumento de "QS+".

O que altera a eficiência de separação dos buracos

são os processos a que estão sujeitos estes portadores. Nes-

te modelo, os buracos livres podem se recombinar (de maneira

indireta) com os elétrons aprisionados, e esta recombinação

é proporcional ao produto da densidade dos buracos livres pe

Ia densidade dos elétrons aprisionados. Esta última não se

altera, pois os parâmetros "G" e "B" assumem valores iguais,

nos casos apresentados neste gráfico. Assim, a recombinação

indireta só depende da densidade de buracos livres, e quando
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FIGURA3.13 - Eficiência de separação dos buracos (Q5+) -emfun

ção do campo C =E.E'/q.nT' .L'.,para diferenteso o o
valores de "G" e "B", que variando igualmente

representa um aumento da intensidade luminosa.

FIGURA3.14 - Eficiênçia de separação dos elétrons (QS-) em fun
ção do campo C = E • E~/ q. nT' . L' , para diferenteso o
valores de "Gil e "B", que variando igualmente

representa um aumento da intensidade luminosa.



aumentamos a densidade de buracos gerados (aumentando "B"),
aumentamos também a taxa de recombinação, mantendo a eficiên
cia de separação no mesmo nível.

Agora, analisaremos a mudança da intensidade lumi-
nosa, quando temos polaridade positiva no eletrodo frontal.
Assim, na figura 3.14 apresentaremos a eficiência de separa-
ção dos elétrons (QS-) contra o campo aplicado.

Observamos que para baixa intensidade luminosa ("G"
e "B" com valores próximos de zero) a eficiência de separa-
çao e maior. Isto pode ser entendido lembra~po que os elé-
trons livres na superfície são separados pela ação do campo
elétrico no interior da camada, após o primeiro estágio. E
este é tanto mais intenso quanto menor for a densidade de
cargas geradas. As análises feitas para as figuras 3.11 e
3.12, deste capítulo, estão em acordo com as observações fei
tas nesta figura.



das para o modelo descrito neste capítulo.
No primeiro caso a solução é aplicável quando a in

tens idade do pulso de luz é baixa, gerando poucos portadores

No segundo caso nós não consideraremos a possibili

extraídos na primeira etapa numa quantidade que dependerá,

módulo da carga presente no eletrodo (c.vo)'

No final do primeiro estágio a configuração do cam

dE1F(x) R
dx = -1 + G+ (l-G + B) • E1F (x)



terizada pelo fato dos parâmetros G e B serem muito menores
que um. Neste caso, o campo (E1F) é pouco perturbado pelos
buracos extraídos no final do primeiro estágio. Assim, o cam
po E1F (x) é igual ao campo aplicado (Eo= 1) levemente pertur
bado, isto é:

E1F (x) = 1 - a + a • f (x)

onde a é uma constante bem menor que um, e f(x) é uma função

No primeiro estágio só há movimento de cargas em
direção à posição x = O, então o campo em x = ~ deve permane-

cer constante (E1F (~) = 1). Deste modo, a função f (x) deve va

ler um, na posição x = ~ e zero na posição x = O. E a constan-

te "a" expressa a pequena atenuação do campo E1F na posição

x = O, devida aos buracos extraídos da amostra.

A equação diferencial satisfeita por f(x) é obtida

substituindo a equação (III.20) na (III.19), isto é:

df(x) - -l+G+ (l-G+B).(l-a+a.f(x))Rdx -

da expandindo o seu último termo do lado direito, e tornando

05 termos de primeira ordem, já que o termo (a-a.f(x)) é mui

df (x) = B _ a . R + a . R . f (x)
dx



1 B Rx= R· (ã- R) • (e -1)

a = B • (1 _ e- RQ,) •
R

Finalmente, determinaremõs a expressão do campo no
final do primeiro estágio, substituindo a e~pressao de f(x)

= 1 - a + (B - a) • (eR•X - 1)
R

Esta expressao, calculada na posição x = O, nos per

mite calcular a eficiência de separação dos buracos através
_ l-ElP(O)

da equaçao (III .18), QS+ = Bt • Assim, a eficiência de

separação dos buracos, na condição de sinal fraco, é dada por:

-Rtl-e
Rt

ra o interior da amostra sob a ação do campo (ElP(X))'

Como a densidade de elétrons livres é baixa (modo

sinal fraco), o campo elétrico no final da separação (E2P(X))

será igual ao campo ElP(x), levemente perturbado, isto é:

com b.g(x) « ElP(x).



onde b e uma constante, e g(x) é uma função contínua.
Neste estágio, so há movimento de cargas na dire

çao a posição x = ~, assim o campo em x = O não deve ser alte-

Derivando a equação (III.25), relativamente a x,

dE1P(X) dg(x)
= dx - b. dx

.,
Agora, substituindo as equações de Poisson para o

G- b • dg(x) = -w . tn (1- b.g(x)
dx EIF(x)

queno sinal (EIF (x) « b . 9 (x) ), pegaremos os termos de pri-

b d·g(x) =
• dx

cuja solução fica simplificada tomando EIF (x) = 1, pois na

condição de sinal fraco o campo aplicado pouco se altera com

b () G (1 _ e-Wx)• 9 x = w·



ta é determinada pela equação

então expressaremos o campo E2F(x) na posição ~:

minamos a carga separada no Modo Sinal Fraco:



Fazendo o limite análogo ao do caso (a), temos que QS

o tempo de separação dos portadores é tanto menor quan
to maior o campo. Asisrn, um campo suficientemente alto
pode inviabilizar possíveis aprisionamentos dos porta-

As eficiências de separaçao dos buracos e elétrons.
na condiçãb de sinal fraco, podem ser calculadas (de maneira

3.15 , temos "QS+" em função do campo a

, sEiRviçoóe''Bi'BL'173TEê
F
~S~~~ tõ·itt~;:-;\ç·;ço":·'lt o s c

••• ;,t.u •••••
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FIGURA 3.15 - Eficiência de separação dos buracos (QS+)em fug

ção do campo C = E.E' /q.nT' .L', calculada numerio o o -
camente e pela equação (III.24) (aproximação de
sinal fraco).

FIGURA 3.16 - Eficiência de separação dos elétrons (QS )em fun
ção do campo C =E.E'/q.nT' .L', calculada numeri-o o o
camente e-pela equação (III. 31) (aproximação de
sinal fraco).



Nesta seçao faremos duas simplificações que nos

nação indireta entre os buracos livres e os elétrons aprisio

2) As quantidades de elétrons e buracos gerados na
superfície são iguais.

poderão se recombinar com os buracos livres e a captura de
elétrons livres ocorrera somente no segundo estágio, como

sionados no final do primeiro estágio (n~(x:ti)) sera igual
à densidade inicial (n~o)' se considerarmos que a quantidade
de elétrons e buracos gerados são iguais. Em unidades reduzi

dEl'F
"'"d'""X' (x') = q • B • n~o



Integrando a equaçao (III.32) , sabendo-se que o

campo em x = O vale
,q.B·n

E1F(o) E' To L'= - .o E:

E:. EiF(x) = E:. E~ + q. B. nTO(x'-L') (III.33)

No segundo estágio, a separaçao dos elétrons li-

vres ocorre sob a ação do campo elétrico (Ei~(x)) e na pre-
sença de armadilhas profundas. Neste estágio os processos a

aprisionados no final do primeiro estágio (nT(x,tl» é igual

à densidade de elétrons aprisionados inicialmente, desta ma-

q. (nl(xl tl\ -nl )T ' 2/ To
E:= --.T.].1

E I (x I)lF
.Q.n (E' (Xl)

2F

crita em função da carga separada por unidade de área (qs)'

que e dada por qs = E:. (E~ - E2F (L I) ), assim:



q • (n T (L' , t 2) - nTo ) =
E • E I

O
,Q,n (E. E' -q )

o s

Esta variãvel "qs"' definida acima, nao deve ser

confundida com a eficiência de separação (QS), que é a razao
entre "q " e a carga dos elitrons livres gerados pela luzs

(qc)' ou seJa, QS = qs/qc'
A carga dos elitrons aprisionados durante a se-

paração (Qa)' é igual a carga dos elétrons criados menos a

dos separados, isto é:

Q = s. • (q - q )a c s

Esta carga "Q " pode ser determinada pela integral,a
na posição, da densidade de elétrons aprisionados no final
da separação (nT(xl,ti)), menos a densidade inicial de elé-
trons aprisionados (nTO)' ou seja:

LI

Qa = S. q. I InTlx' ,ti> - nTO) dx
o

Como nao temos nT(xl,ti) expresso em função de Xl,
faremos um cálculo aproximado da sua integral definida de O
a LI. Fazendo uma aproximação linea~ para nT(xl ,t2), temos
que sua integral é dada por:



(111.39) e igualando à equação (11I.38), temos:

Finalmente, podemos obter uma expressão que rela-

tra é v' = E' .d, podemos rearranjar a equação (111.42), eo o

c . V' =o

q • Ss
2 • ]J • T· (q -q )- c sI - exp (- e:. L I )-

do, vamos expressar a equaçao (111.43) em unidades reduzidas
com os parâmetros definidos na solução geral deste modelo.
Assim, a eficiência de separação dos elétrons (QS_) está re-
lacionada com o campo elétrico (co) pela seguinte equaçao:

G • QS_

co = -2 .G. (l-QS )
I - exp ( W -)



Esta solução aproximada pode ser comparada grafica

3.17 e 3.18 temos a eficiência de separação dos elétrons em
função do campo C = E· E' / q. nT' . L' , calculado pela eq. (III. 44) eo o o
pela solução numérica, respectivamente. Cada figura apresen-

ta três curvas com o parâmetro referente ao
(W) assumindo os valores: 0,2, 1 e 2. A geração dos elétrons

inicial de portadores livres é menor (aqui B = G = 0,2) a apro

ximação feita na equação (III.40) não causa muita alteração,



po aplicado e o campo equivalente dos elétrons livres.

Q~
1

FIGURA 3.17 - Eficiência de separação dos elétrons (QS_) em
função do campo elétrico (Co)' para diferentes
valores do parãmetro de aprisionamento "W". cál
culo feito pela expressão aproximada, quando
não há recombinação.
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FIGURA 3.18 - Eficiência de separação dos elétrons em função
do campo (Co), para diferentes valores do parã
metro "W", cálculo numérico.

Q~
1

FIGURA 3.19 - Eficiência de separação de elétrons (QS )emfun
ção do campo Co = E:. ET·/q.nTo'L I ,calculadõ pela
expressão aproximad~, quando não há recombina-
ção. A densidade dos elétrons livres (G) é i-
gual à dos buracos (B), e igual a 0,2.



FIGURA 3.20 - Eficiência de separação de elétrons (Q5_)emfun
ção do campo C = E· ET'1q-. nT''.L' , calculda nume-o o o
ricamente para três valores do parãmetro "W".
Os outros parâmetros têm os seguintes valores:
B = 0,2; G = 0,2 e R = 0,01.



o estudo da foto-condução sob várias condições ex-
perimentais, pode revelar os mecanismos de foto-geração depor
tadores e informações sobre a distribuição e concentração de
estados na zona proibida (armadilhas).

A foto-corrente depende do número de portadores li
vres que entram na amostra. Assim, será sempre dependente do
comprimento de onda e intensidade da luz excitante, tempera-
tura, campo aplicado e condições da superfície.

O valor inicial da foto-corrente io (logo após a

separaçao na superfície) pode fornecer o valor da carga sepa

rada até aquele instante, corno vimos na seção 3.7.1. A força

do campo devida a estas cargas, em relação ao campo aplicado,

define três situações para o transiente da foto-corrente, que

discutiremos a seguir. Antes, porém, discutiremos as caracte-

ção e à interação dos portadores gerados com as armadilhas

na superféiie e com portadores de sinal oposto.

A foto-condução pode ser dividida em dois grupos:

foto-condução extrínseca e intrínseca, dependendo do proces-

so de foto-geração dominante.



a) No processo de foto-geração intrínseca, elétrons (ou bura

tamente, com o fóton criando um exciton que pode se auto-io

A foto-geração intrínseca pode ocorrer através de



to de onda pequeno, ou melhor, a energia da excitação é igual
à energia que separa a banda de condução da de valência.

Já no modelo desenvolvido no terceiro capítulo, a

foto-geração é considerada extrÍnseca. Os elétrons presos nas
armadilhas são promovidos à banda de condução através da dis
sociação de excitons ou transição direta. Os buracos são ge-
rados através da promoção de elétrons da banda de valência
para as armadilhas. Neste modelo, a densidade CP cQrga gera-

da não é necessariamente igual, podendo ocorrer até uma con-
dução do tipo unipolar.

4.2 - PROCESSOS DE APRISIONAMENTO E RECOMBINAÇÃO DE PORTADO-

RES LIVRES

Quando temos dois processos de condução (elétrons

e buracos livres se movimentando sob ação do campo elétrico),

os portadores estão sujeitos a uma variedade maior de proces

sos de interação que no caso de injeção única.

Apresentaremos, brevemente, os tipos mais comuns

de interação entre portadores (recombinação e aprisionamento)

dentro dos isolantes. A seguir, discutiremos os casos consi-

derados nos dois modelos desenvolvidos anteriormente.

As armadilhas são estados localizados que retém

portadores por um certo tempo. Estas armadilhas podem pren-

der elétrons (ou buracos) de trªs maneiras:

a) atrativa: quando elas tªm polaridade positiva (ou negati-

va) quando está desocupada, e neutra quando ocupada;



-b) neutra: quando elas nao possuem polaridade estando desocu

c) repulsiva: quando têm polaridade negativa

da da armadilha (característica das repulsivas) pode ser
vencida termicamente, ou por tunelamento, antes de ser a-

As armadilhas podem ser classificadas como

por outro (de sinal oposto) preso nos centros de recombina-

ção; ela é proporcional à densidade de portadores livres mul
tiplicada pela densidade dos aprisionados.



~ importante notar que os centros de recombinação
atuam sobre as cargas livres corno se fossem armadilhas. A di

derem ser liberados e os que se recombinam não são normalmen

entre a probabilidade de um portador aprisionado ser excita-

~ comum nos isolantes, e principalmente em sua su
perfície, aparecer vários níveis de energia ,na zona proibida.

,
não poderão ficar retidos na superfície. Contudo, somente u-

t interessante notar que este tipo de interação, ~
liada ao fato de que a geração considerada é intrínseca, nos

vel uniforme de estados, parcialmente ocupados por elétrons.
Assumimos que a probabilidade dum elétron preso ser excitado



recornbinar com buracos livres. Então, dizemos que estes esta-
dos são centros de recombinação para buracos.

Estes centros podem aprisionar elétrons livres, mas
seu tempo de captura é considerado maior que o tempo de extra
ção dos buracos. Assim, estes centros só serão considerados arm~
dilhas neutras de elétrons no segundo estágio de separação. Es-
tas armadilhas são profundas, pois elas retêm os elétrons até
o término da separação.

Como estes processos ocorrem numa pequena camada pró
xima da superfície, pode ocorrer que antes q~e os elétrons li
vres atravessem toda a amostra, os elétrons retidos nas arma-
dilhas superficiais sejam liberados, provocando urna injeção
retardada. Observe que, neste modelo, quando invertemos a po-
laridade (isto é, eletrodo frontal positivo) não devemos ter
injeção retardada de buracos, pois os buracos retidos na su-
perfície não foram aprisionados, e sim, recombinados.

Nos dois modelos desenvolvidos não consideramos ar-
madilhas rasas. Estas armadilhas prendem portadores por um
tempo bem menor que o de trânsito, podendo, assim, modular a
mobilidade dos portadores livres. No modelo do capítulo 111 e
feita a hipótese de que um tipo de portador é muito mais mo-
vel que o outro; esta diferença pode ser earacterística do
material (caso do enxofre) ou devida a modulação da mobilida-
de por armadilhas rasas.

Na discussão e construção dos dois modelos fizemos
referências a uma estrutura de bandas que se aplicaria a uma
camada próxima da superfície de um isolante. A estrutura de
bandas aplicada aos amorfos pode não representar necessaria-



mente um arranJo periódico de átomos, mas slm, a existência

de intervalos de energia nas quais os elétrons são móveis e

outros nos quais eles estão presos.

Poderíamos ter considerado transporte de cargas a-

través de pulos entre moléculas. Isto alteraria a interpreta-

ção microscópica utilizada, principalmente no capítulo 111,

para definir a mobilidade, o tempo de captura e o tempo de es

cape dos portadores. No entanto, as equações de transp0rt.e q11E

regem o problema permaneceriam inalteradas.

~ possivel que com as grandezas mepidas usualmente
em experiências de foto-geração (cargas separadas, intensida-
de luminosa, campo aplicado) não se garanta a unicidade do mo
dela. Explicando melhor, pode ocorrer que, embora ajustando o
modelo aos resultados experimentais (pois dispor-se-ia de va-
rias parãmetros para este ajuste), os processos realmente o-
corridos diferenciam daqueles do modelo. Pois efeitos distin-
tos poderiam se compensar, e mascarar os fenômenos que ocorre
riam no interior do isolante. Assim, os modelos que se pres-
tam a descrever os fenômenos que ocorrem no interior dos iso-
lantes, devem buscar correspondência nos resultados de expe-
riências distintas que revelem os aspectos importantes do pro
blema.



4.3 - Perturbações na Corrente Devido ao Campo das Cargas

forma de pulso de corrente como função do tempo é fortemente
dependente da razão entre o campo aplicado e o campo devido à

carga separada
EE'

- orametro n = QS!
da camada de geração. Assim, definiremos o pa-
, que é a medida d~ força do campo

(EO) em relação a carga que efetivamente entre na
(QS) •

ao campo aplicado. Nela, a camada de carga gerada na su
perfície atravessa toda a amostra como um fino pacote

/'.y'

espaciais, e menor que o tempo de trãnsito no caso de
sinal fraco.



c) No caso de n ser igual a 1 (um), teremos a condição de

campo nulo na traseira do pacote de carga. Esta condi-

gas espaciais (CLICE). Mas, neste caso, o reservatório
de cargas na superfície da amostra deve ser
grande (ou o eletrodo ser não bloqueante), de modo que,
com a condiçao de circuito fechado, a superfície forne-

apresentaremos, na figura 4.1, a dependênciá no tempo do tran
siente de corrente na ausência de armadilhas profundas no vo-

i
i(o) 3

t 2
To

FIG. 4.1 - No eixo vertical temos a corrente normalizada pelo
seu valor inicial e no eixo horizontal o tempo e
dado relativamente ao tempo de trânsito (To) de
portadores livres do efeito de cargas ~spaciais.



Observa-se claramente a diminuição do tempo de trân

gas espaciais é comparável com o campo aplicado.

tempos longos, isto porque neste regime há um fornecimentocon

4.3.1 - Gráficos da Força de Perturbação do Campo em Função

Umavez caracterizadas as três situações para o tran
EE' -

siente da corrente, em função do parãmetro n = QS~ , apresenta

remos, nas seçoes 4.3.1.1 e 4.3.1.2, os gráficos que nos da-

terminação da mobilidade dos portadores. Pois esta, quando cal

culada através do tempo de trânsito da frente de carga, pode

to e, To = L/]J.Eo. No entanto, quando os portadores têm mobili

dade muito baixa e/ou o campo aplicado é baixo, o sinal da



uma excitação mais intensa. Com isto, mais portadores livres
entrariam na amostta, e o transiente de corrente poderia ser

4.3.1.1 - Gráficos referentes ao modelo do capítulo II

No modelo do segundo capítulo, foi obtido urna solu-
çao analítica para carga separada. Esta é dada, em unidades

QS = Eo (I - (I + EA) ~) ,
o

A=y-(I+K)
I+K

b) A < O e Eo > -A, corno vimos na seçao 2.4.

o parâmetro n é definido em unidades reais corno (n=
E

e em unidades reduzidas corno (n = Q~) •

Substituindo a expressão (IV.I) na definição acima,



carga separada é (Qs = Eo)' isto quer dizer que o campo aplica
do retira o máximo de carga possível. Neste caso, 11 = 1, e se
a recombinação for baixa poderá ficar um reservatório de car-
ga na superfície, que poderá continuar fornecendo carga ao vo

Limitada por Cargas Espaciais (CLICE).
A representação gráfica dos resultados está na figu

FIGURA 4.2 - o parâmetro n = Eo/QS em função do campo elétrico
aplicado (Eo>' para diferentes valores do parâm~
tro A = y- (l+K) /K

As curvas foram analisadas em dois casos:



será o valor de n e, portanto, menos perturbada por cargas es

paciais será a corrente através da amostra.
A medida que o campo aplicado aumenta, maior sera o

11. Mas na figura 4.2, vemos que o aumento de QS #sera menor
que o aumento do campo, de modo que a razao entre as duas
grandezas, representada por n, cresce com o aumento do campo
aplicado.

b) Quando o parâmetro A assume valores negativos,

parar uma quantidade igual à carga presente nos eletrodos, de
maneira que o parâmetro n será igual a um. É importante notar

o cruzamento dos planos trasieros (E > -A), o parâmetro n se-o

rá dado pela equação (IV.2) e, como pode ser visto no gráfico



neste modelo a eficiência de separaçao dos portadores positi-
vos e negativos é igual, o parâmetro n é igual para as duas

4.3.1.2 - Gráficos referentes ao modelo do Capítulo III

Para o modelo desenvolvido no capítulo III, apresen
"taremos uma sequência

E·E'odo parâmetro n_ = QS:

(figs. 4.3 até
E.E'

e do parâmetro n+ = QS ,o (figs. 4.8 até
+

4.11) contra o campo aplicado, com os parâmetros de recombina

10 propsoto (sem contradizer hipóteses assumidas).
E.E'

O Parâmetro n_ = Q8:'0, nos dá a força do campo apli
cado frente ao campo devido aos elétrons que entram no volu-

Primeiramente, apresentamos gráficos de n_ em fun-
E.E'

campo C = o L" para diferentes valores do parâmetroo nTo .q.

é proporcional à densidade de elétrons gerados na cama

I1tllVIÇO De llltlLlOnCA F. INFORMAÇÃO - IFOSe
FlSICA



FIGURA 4.3 - O oarâmetro n- = E:.E~/QS~ em função do campo C =
E:.E~/q.nT .L', para.dife·rentes valores do parfme

-trb G, qug é proporcional à. densidade de elé=
trons foto-gerados.



Na figura 4.4, ternos representada a situação em que

a geraçao dos elétrons é mantida constante (G= O,7), assim co

mo os parãmetros de recornbinação (R = 1) e de aprisionamento

(W= 0,5). As três curvas de n contra o campo elétrico Co fo-

ram feitas para diferentes valores da densidade de

- o parâmetro n_ em função do campo Co = e:.E1
/

q~nT .L1
,_ para diferentes valores-do parâm~-

tro_g, que é proporcional à densidade de bu-
racos foto-gerados.



maior a carga dos buracos extraídos e menor será o campo a que
estão sujeitos os elétrons livres dentro da camada, diminuin-
do a carga separada de elétrons, isto é, aumentando o valor

Quando o campo aplicado é alto, o campo equivalente

devido aos buracos extraídos pouco interfere na extração dos
elétrons e o parâmetro n não depende da densidade inicial de

No gráfico da figura 4.5, alteramos o parâmetro (R)
referente à recombinação que ocorre no prim7iro estágio, en-
tre buracos livres e elétrons aprisionado~. Os outros parame-

B=3 e W=O,5.

1\-

FIGURA 4.5 - O parâmetro n_ em função do campo aplicado Co=
€.Eó/q·nT .L', para diferentes valores do parâ-
metro R, rOeferente à recombinação indireta dós bu
racos livres. -

do o campo aplicado é alto, os valores de n_ são bem próximos,
indendentemente da intensidade da recombinação. Isto porque,



assim como a densidade inicial dos buracos (B), a recombina-
ção no primeiro estágio interfere na separação dos elétrons a
través da alteração na configuração de campo a que estão su-
jeitos os elétrons no segundo estágio. Desta maneira, ficacla
ro que quando o campo aplicado é alto os fenômenos que ocor-
rem no primeiro estágio, pouco interfere na separação dos elé
trons.

Quando o campo aplicado é pequeno, comparado com a
carga dos elétrons inicialmente nas armadilhas, temos que n

é tanto maior quanto menor a recombinação indireta dos bura-
cos no primeiro estágio. Isto porque com a diminuição da re-
combinação a carga dos buracos extraidos aumenta, e portanto

o campo a que estarão sujeitos os elétrons, no segundo está-

gio, diminui, e a carga dos elétrons separados sera menor, pro

vocando um aumento no valor de n_.
No gráfico da figura 4.6, apresentamos n_ em função

do campo para diferentes valores do parâmetro (W) referente

ao aprisionamento dos elétr()ns no segundo estágio, com os para

metros G = O,7, B = O,7 e R = 5.

Vemos que com a diminuiçâo do aprisionamento de elé

trons livres na superficie (o parâmetro W com valores peque-

nos), o parâmetro n_ assume valores maiores, o que correspon-

de a um foto-corrente mais perturbada por cargas espaciais.

Isto porque, os elétrons livres que nâo foram aprisionados na

superficie entraram no volume. O campo equivalnte devido a es

tas cargas pode ser significativo comparado com o campo apli-

cado. Numa situaçâo limite em que não há aprisionamento (W~O)

e que a carga dos elétrons livres é comparável com a carga



FIGURA 4.6 - O parâmetro n_ em_fun7ão _do campo aplicado -CQ-=
EoEó/q.n±oL', parad1.ferentes valores do param~
tro W, re<ferente ao aprisionamento dos elétrons
livres.

nos eletrodos (isto e, Co < 1), ternos urna situação de corrente

limi tada por cargas espaciais, com n = 1. Corno foi discutido

do parâmetro n contra o campo Co' alteraremos



FIGURA4.7 - O parâmetro n_ em função do campo.Co=E;E~/-q.nTo·LI,
para diferents valores da intensidade luminosa
do pulso de luz.

rente, principalmente quando o campo elétrico' (Co) assume vaIo

ti va, sao os buracos que entram no volume. E, o parâmetro n+ =

= E E~/QS~, nos dará a força do campo aplicado frente ao campo

equivalente dos buracos que entraram na amostra.

o gráfico da figura 4.8, mostra o parâmetro n+ va-

riando em função do campo C =E.EI/q.nTt.-LI, para diferentes va
o o· -o

lares do parâmetro "R", referente à recombinaçâo entre os bura-

recombinação, com o aumento do campo aplicado o parâmetro n+

aproxima-se do valor 10, que caracteriza a foto-corrente como



FIGURA 4.8 - O parãmetro n4- = ~E~/QSõ' em função do campo Ce =
E.. E~/q. n.TQ" L_'c·, para diferentes valores do .parãme
tro~, referente à recombinação indireta dos bu-
racos livres.

te modelo, isto porque o parâmetro n+ depende diretamente do
campo aplicado, e inversamente da carga separada. Estaúltima,

çao, o parâmetro n+ aproxima-se do valor um, quando o campo a
plicado é baixo. Isto mostra que nesta condição a foto-corren

tro n+ contra o campo, para diferentes quantidades àe buracos
gerados, com o parâmetro de recombinação R = 1.



FIGURA 4.9 - O parâmetro n+ em função do campo Co = E· E' lq.n± •L'
para diferentes valores' do parâmetro B? que O é '
proporcional à densidade de buracos foto-gerados.

"QS "+

mos lembrar que "Qs+" nos dá a eficiência de separação (isto
e, a razão entre a carga separada e a gerada) e não o valor

Na figura 4.10, o parâmetro n+ é apresentado em



FIGURA 4.10 - O parâmetro n+ em funç.ãodo campo.·Co=E. E~/ q. n±o. i',
para diferentes valores do parâmetro G, que e
proporcional à densidade de elétrons foto-gera
dos. -

çao no valor do parâmetro n+ com a variaçâo da densidade de

elétrons gerados. De acordo com o modelo do capítulo III, es

isto é, n+ assume valores menores.
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tes na área quanto a utilização dos modelos apresentados, já

que estes incluem mudanças de variáveis (não usuais) para sim

plificar a solução do problema.
Em experiências de tempo de vôo, temos acesso a

três grandezas básicas: corrente elétrica, diferença de po-
tencial aplicado sob a amostra e intensidade luminosa do pul

l.l • QS' • E'o l.l • (QS' )~
2·e;·L'

sionados, antes mesmo de detetarmos a corrente inicial (i(o)).
A maneira que sugerimos para determinar a carga gerada e,



Deste modo a separação dos portadores na superfície ocorrerá

num tempo menor que o de captura ou de recombinação, e a car
ga gerada na superfície será igual à carga separada (que po-

trico alto, quando a curva da carga separada em função do
campo elétrico atingir a saturação. Isto significa que mes-
mo aumentando o campo não entrará mais portadores de carga
ao volume, pois na superfície não haverá mais portadores li-

.
vres. E bom lembrar que os modelos desenvolvidos impõe a uti
lização de eletrodos bloqueantes, isto garante a saturação

nar o campo elétrico aplicado sob a amostra (E~), sabendo-se
as dimensões da mesma. No entanto, os resultados apresenta-

função da variável (Eo)' que é a razão entre o módulo de car

= E • E I /q . L I • Po o·
Urnamudança de variável semelhante, foi adotada no

capitulo III, onde foram definidas as variáveis C_ = E .E~/
/G. q. nTO. LI e C+ = E. E~/B. q. nTo. LI, que representam
a razao entre a carga presente inicialmente nos eletrodos e



para a utilização dos resultados obtidos nos dois modelos.
Pois, tanto a carga separada como o campo elétrico aplicado,
foram definidos em unidades reduzidas através destes valo-
res. Assim, os resultados fornecidos pelos dois modelos de-
senvolvidos, poderão ser úteis para os dispositivos experi-
mentais da curva da carga separada em função do campo aplica
do, como já foi discutido nesta seção.



Grandezas envolvidas na transformação para unidades reduzidas
do modelo do capítulo 111.

GRANDEZA UNIDADE S1MBOLO GRANDEZA REDUZIDA
ASSOCIADA

Espessura da amostra cm d

Espessura da camada em LI

Área da amostra em2 S ,

Permissividade dielétrica F/cm E

Carga de um portador C q

Densidade volumétrica inicial l/cm3
de buracos livres Po

Mobilidade dos buracos cm2/Vo S ll+

Mobilidade dos elétrons cm2/VoS II-
Posição (medida do eletrodo x' x'
frontal) cm x = L'

Tempo t'
ll_oqopo

ot's t =
E

Campo elétrico V/cm E' E E oE'
= oL'qopo

Densidade volumétrica de elé- 1/cm3 n' .!L
trons livres n= Po
Densidade volumétrica de bura- l/cm3 p' Lcos livres p =

Po

Densidade de corrente total A/cm2 J' J E: o J'
= IIoq2.p2.L'+ o

Coeficiente de recombinação cm3/s y' y E: " y'= q"ll+

Parâmetro A -- A A =
- (l+k)
l+k

Razão entre as modalidades ll- ll--- - K =-ll+ ll+



Grandezas envolvidas na transformação para unidades reduzi-
das do modelo do capítulo III.

GRANDEZA UNIDADE SíMBOLO GRANDEZA REDUZIDA
ASSOCIADA

Espessura da amostra cm d

Espessura da camada cm LI

Área da amostra cm2 S .,

Permissividade dielétrica F/cm E

Carga de um portador C q

Densidade volumétrica de ar- 1/cm3 NTmadilhas superficiais

Densidade volumétrica de ar-madilhas ocupadas inicialmen 1/cm3 nrote -
Campo elétrico aplicado ini- V/em EIcialmente o

Mobilidade dos buracos cm2/VoS J.I+

Mobilidade dos elétrons cm2/VoS J.I_

Campo elétrico no interior da V/em EI E EI

camada = Eo
Posição (medida do eletrodo

Xl

q·nro
Xlfrontal) em x= o

E· Eo
q 0n IEspessura da camada em t To-- t = _.Lunidades reduzidas .E~

Densidade dos elétrons apri- nl

1/crn3 I TnOT nT =--sionados
~n

Coeficiente de recombinação cm3/S I R = E I--oyq. J.I+

Tempo de captura S T w= e:
ToJ.l_oq.nTn

Densidade dos buracos foto- l/cm3 8·I.N B=
8·I.NT

-gerados T nr o
Densidade dos elétrons foto- l/cm3 (loI· I
-gerados To G = (l·I
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