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RESUMO

o

objetivo deste trabalho foi implementar

um sistema para a determinação

do

coeficiente piroelétrico em materiais poliméricos. O método consiste em variar a
temperatura da amostra de forma senoidal e medir a corrente em função do tempo.
Através do sinal da corrente elétrica e da sua diferença de fase com a temperatura,
separa-se a corrente elétrica de origem piroelétrica, a partir da qual se determina o
coeficiente

piroelétrico.

Apresenta-se

a caracterização

do sistema

abrangendo

aspectos como o intervalo de temperatura das medidas e amplitude e freqüência da
oscilação

da temperatura.

exploratórias

O método

com o polímero

foi empregado

ferroelétrico

poli(fluoreto

para

realizar

de vinilideno),

medidas
PVDF,

polarizado pela aplicação de uma rampa de tensão, e com o polímero poli(metacrilato
de metila), PMMA, com corante polar, polarizado com o triodo de corona. Nas
medidas foram variados os parâmetros do processo de polarização elétrica tais como
o campo elétrico máximo e a temperatura.

xx

ABSTRACT

An experimental
implemented.

setup to measure the pyroelectric coefficient

The method is based on the measurement

of polymers was

of the electric current

generated by the sample when its temperature was set to oscillate sinusoidally. Using
the measured current and its phase difference related with the temperature
pyroelectric

current

was obtained,

from that the pyroelectric

coefficient

the
was

determined. It is shown the characterization of the experimental system such as the
temperature amplitude and frequency interval of operation. The method was applied
in exploratory measurements
fIuoride),

employing the ferroelectric polymer poly(vynilidene

PVDF, poled by a ramp voltage, and the poly(methyl

metacrylate),

PMMA, having a polar dye, poled with the carona triode. Measurements

were

performed far different poling conditions such as the maximum applied field and
temperature.
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,

CAPITULO I

1.1 - Introdução
Desde que Kawai [1] descobriu a atividade piezoelétrica do poli{fluoreto
de vinilideno) (PVDF), após submeter os filmes ao estiramento mecânico e
subseqüentemente aplicação de campo elétrico, surgiu grande interesse pelas
propriedades elétricas de polímeros. Dois anos mais tarde, Bergman [2] e
colaboradores e Nakamura e Wada [3], descobriram a atividade piroelétrica e as
propriedades ópticas não lineares no PVDF.
Polímeros ferroelétricos [4] como o PVDF e seus copolímeros P{VDFTrFE)

e

P{VDF-TeFE)

são atualmente usados em

diferentes

aplicações

tecnológicas [5] principalmente transdutores piezoelétricos e piroelétricos. Os
compósitos de polímeros com cerâmicas ferroelétricas são também muito estudados,
pois nesses materiais a resistência mecânica, flexibilidade e a baixa constante
dielétrica dos polímeros podem combinar com o alto coeficiente piroelétrico das
cerâmicas.
Os polímeros com propriedades ópticas não lineares têm despertado um
interesse muito grande nos últimos anos, tanto do ponto de vista experimental, como
teórico e tecnológico. Os polímeros possuem uma grande potencialidade nas
aplicações em dispositivos para fotônica, tais como moduladores e chaves ópticas.
Uma característica essencial para um sistema polimérico possuir atividade óptica não
linear de segunda ordem é não possuir centro de simetria, isso significa que o

•

2

material precisa ter dipolos alinhados. A condição da ausência de centro de simetria
na estrutura polimérica é obtida por meio da polarização sob campo elétrico, que leva
ao alinhamento

nas moléculas não lineares, que dará origem a uma polarização

elétrica no material.
A medida da atividade piroelétrica é um dos métodos pelo qual se pode
caracterizar os materiais ferroelétricos e polares. Ela fornece informações sobre os
fenômenos físicos da polarização elétrica e também permite avaliar a aplicabilidade
do material em dispositivos piroelétricos [6]. O método mais comum para medida do
coeficiente piroelétrico é o quase-estático. Nesse método a temperatura da amostra é
aumentada a uma taxa constante enquanto se registra a corrente elétrica. A partir da
corrente

determina-se

o coeficiente

piroelétrico

da

amostra.

Em

materiais

poliméricos a corrente medida é devido a duas contribuições: uma em fase e outra
fora de fase com a variação de temperatura. No método acima elas não podem ser
distinguidas.
O método de medida utilizado neste trabalho é baseado na oscilação
senoidal da temperatura no tempo [7, 8]. Esse método permite separar a corrente
elétrica em fase e a fora de fase com a temperatura, a partir das quais pode-se
determinar o coeficiente piroelétrico do material polimérico. Uma tensão elétrica de
baixa freqüência (na faixa de milihertz) é aplicada nas células de PeItier (entre as
quais é colocada a amostra) fazendo a temperatura da amostra oscilar na forma
desejada.
Esta dissertação está apresentada em 5 (cinco) capítulos como segue:
No Capítulo

n, será feita uma breve descrição sobre os materiais

poliméricos poli(metacrilato

de metila)(PMMA)

com corante polar e PVDF, suas

principais aplicações, suas propriedades, os modelos teóricos para a determinação do

3

coeficiente piroelétrico e o princípio de operação do método. No Capítulo III será
descrita a montagem experimental, a operação do sistema, o controle da temperatura
e descrição das amostras poliméricas utilizadas. No capítulo IV, apresentam-se os
resultados experimentais de caracterização do sistema construído e os resultados
obtidos com os polímeros PVDF e PMMA. No Capítulo V, apresenta-se as
conclusões do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.

4

CAPÍTULO II

POLÍMEROS E MATERIAIS PIROELÉTRICOS

2.1 - Introdução
Neste

capítulo

descreve-se

os

polímeros

usados

no

trabalho,

o

poli (fluoreto de vinilideno), PVDF, e o poli (metil metacrilato), PMMA, e as suas
propriedades

piroelétricas.

No item 2.2 descreve-se

de forma breve as fases

cristalinas do PVDF, a estrutura e as características dos filmes do PMMA com o
corante com propriedades ópticas não lineares. No item 2.3 destaca-se a definição do
coeficiente piroelétrico e modelos usados para materiais poliméricos. No item 2.4
descreve-se

o princípio

experimental

empregado

para medida

do coeficiente

piroelétrico.

2.2 - Materiais poliméricos

2.2.1- Estrutura do PVDF

o PVDF

é um polímero orgânico, isolante, com aproximadamente

de cristalinidade [9], cuja estrutura consiste de cadeias macromoleculares
da repetição
monomérica

de unidades

elementares

chamadas

de monômeros.

50%

resultantes
A unidade

tem um momento de dipolo de 7.10-30 em. As cadeias se agrupam

5

formando lamelas cristalinas, intercaladas por uma conformação

amorfa. Por sua

vez, as lamelas podem fazer parte de um arranjo maior, constituída

de várias

ramificações formando as fibrilas. Em polímeros pode-se encontrar ainda uma outra
macroestrutura formada pelo crescimento radial das fibrilas chamadas de esferulítas.
A Figura 1 mostra a representação típica destas estruturas.

o

polímero PVDF é formado por unidades repetitivas

(-CHz-CFz-)n

possuindo 4 (quatro) fases estruturais cristalinas distintas conhecidas na literatura por
fases a, B, ye

Õ

[9].

Polimeros Cristalinos

~

regiãoamorja ~

/

1\"-'

•.•....n

~

estrutura lamelar
esfera/i/as

FIGURA

1- Diagrama
A fase

da estrutura de um polímero na forma semi cristalina.

a é a estrutura

mais comum do PVDF e é obtida por resfriamento

a partir da fusão. As cadeias poliméricas na fase

a possuem

conformação TG+TG- e

a cadeia apresenta uma ordem antipolar que produz momento de dipolo nulo no
cristal,

embora

cada cadeia tem um momento

3.4xl0-30Cm por monômero respectivamente
célula unitária da fase
apresenta

os

a do

parâmetros

de dipolo

perpendicular

de 4.0xlO-3o Cm e

e paralelo à cadeia. A

PVDF tem o grupo espacial de P2crn, é ortorrômbica e
de

rede

a = 4.96 Á,

b = 9.64 Á,

c = 4.62 Á,

com

6

a= ~ =

r

90°, sendo que c é o parâmetro ao longo do eixo da cadeia molecular,

conforme mostrado na Figura 2.
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FIGURA 2 - (a) Estrutura

cristalina do PVDF fase a; (b) projeção

da rede na

conformação TG+ TG- .
A fase ~ polar é considerada a mais importante do PVDF por apresentar
maior atividade piezoelétrica [10] e piroelétrica [11 14]. Normalmente ela é obtida
por estiramento

mecânico de filmes na fase

a.

A célula unitária da fase ~ tem

simetria ortorrômbica com grupo espacial Cm2m e a cadeia possui conformação zigzag. Apresenta

como parâmetro

de rede a = 8.58 Á, b = 4.91 Á e c = 2.56 Á,

conforme mostrado na Figura 3. O momento de dipolo da cadeia polimérica da fase
é 7.0xlO-3o Cm e é normal a direção da cadeia.
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FIGURA 3 - (a) Estrutura cristalina do PVDF fase ~;(b) cadeia na conformação

zig-

zag planar.
A versão polar da fase a é conhecida como a fase
Possui

uma

estrutura

ortorrômbica

P21 Cn,

com

Õ

ou fase a-polar.

conformação

das

cadeias

TG+TG- [9] com o vetor momento dipolo alinhado na mesma direção. Ocorre a

mudança da fase

Õ

para a fase ~ quando se aplica um campo elétrico [15] menor que

400 MV/m.
A outra fase do PVDF é a fase 'Y.A conformação da cadeia 'Yé bem
próxima à estrutura do tipo T 3GT 3G e é obtida em alta temperatura ou através do
tratamento

térmico

da fase a em altas temperaturas,

sendo

que a taxa de

transformação aumenta com as imperfeições dos cristais. Com base no processo de
transformação da fase a para a fase 'Ypolar foi sugerido que a fase
transformar numa versão antipolar da fase

Õ

Õ

polar pode se

contendo as cadeias T3G+T3G- que foi

designada como fase E. Ambas as estruturas possuem células unitárias polares,
entretanto os momentos de dipolos são menores que aqueles da fase 'Y.
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FIGURA

4 - Diagrama da orientação molecular: (a) fase y e (b) fase õ.

2.2.2 - Poli(metacrilato de metila)

o poli(metacrilato

de metila), PMMA, é um polímero que faz parte dos

polimeros denominados acrílicos, é transparente e tem boa caracteristica de
resistência ao impacto. As principais caracteristicas do PMMA são: incolor,
transparente e resistente a impactos, amorfo, quebradiço e possui temperatura de
transição vítrea em tomo de 100°C. O PMMA tem como monômero o metacrilato de
metila e é sintetizado pelo processo de polimerização "radicalar" (através de
radicais). A unidade monomérica do PMMA é mostrada na figura 5 e o PMMA é
encontrado apenas na conformação atática e, portanto um polímero amorfo.
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FIGURA

5 - Diagrama do monômero do PMMA.
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Sistemas poliméricos constituídos de polímeros misturados com corantes
e possuindo um grupo cromóforo com propriedades ópticas não lineares tem sido
••

bastantes investigados. Existem duas características fundamentais neste sistema
polimérico: 10 - baixa solubilidade dos corantes no polímero, no máximo 10% em
massa de corantes podem ser misturados aos polímeros sem que ocorra cristalização
ou separação de fases. 20 - baixa estabilidade da polarização, a qual pode decair em
poucos dias, dependendo da temperatura.
Neste trabalho utilizou-se o poli(metacrilato de metila), PMMA,
misturado ao corante vermelho disperso 1, DR1. Este corante é do tipo azobenzênico
(4-(hidroxietil-etilamino)-4' -nitro-azobenzeno), cuja estrutura molecular é mostrada
na Figura 6. A molécula DRl tem estrutura molecular conjugada com terminação
doadora e aceitadora de elétrons, com momento de dipolo da ordem de 10 Debyes.
Quando misturado na matriz polimérica ele pode ser orientado por campo elétrico
estático, em uma temperatura próxima a temperatura de transição vítrea do polímero.

FIGURA

6 - Molécula orgânica Vermelho Disperso 1 (DR1)

2.3 - Efeito Piroelétrico

2.3.1 - Introdução

o efeito

piroelétrico é um processo inerente à variação da polarização

elétrica com a temperatura. Nos materiais ferroelétricos a direção de sua polarização
pode ser revertida quando um campo elétrico é aplicado e a polarização desaparece
f

j

I

l
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aCIma da temperatura

Curie, Te, por analogia

ao ferromagnetismo.

O efeito

piroelétrico produzido durante o aquecimento do mineral turmalina era conhecido a
centenas

de anos pelo filósofo

piroeletricidade
piezoelétricas

grego Theophrastus

e levou a descoberta

pelos irmãos Curie em 1880. As propriedades

da

piroelétricas

e

do sal de ROCHELLE foram estudadas por Valasek's e resultou na

descoberta da ferroeletricidade em 1921. O polímero PVDF é ferroelétrico, exibindo
propriedade piroelétrica enquanto que o PMMA+DRl

é não ferroelétrico, mas exibe

propriedades piroelétricas devido à polarização elétrica do corante.
A importância do efeito piroelétrico na detecção do infravermelho

se

tornou óbvio, após Putley [16] publicar um artigo sobre detectores piroelétricos em
1970. Em 1971, Bergman, McFee e Crane [2] fizeram a primeira observação sobre a
piroeletricidade em um filme de PVDF estirado e polarizado.

2.3.2 - Coeficiente Piroelétrico
O coeficiente piroelétrico, p

(n,

depende da variação da polarização

elétrica [17, 18] da amostra com a temperatura, é definido como:

(lI. 1)

p~(~~Lx]

onde P é a polarização elétrica, T é a temperatura, E o campo elétrico e X a tensão
mecânica sobre a amostra (os índices indicam que esses parâmetros são mantidos
constantes). O deslocamento elétrico, D = eE+P, permite escrever para E = O
(eletrodos em curto circuito) que:

(ll.2)
P = (dP)
dT

(E,X)

= (dD)
dT

(E,X)

= (1A dQ)
dT

(E,X)

I dT/dt
1
= A
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Oil d'e

,
d o e Ietro d O e I a corrente na amostra, -dT
Q e carga e I"etnca, A' e a area

dt

e,

variação da temperatura no tempo.

2.3.3 - Propriedades Piroelétricas do PVDF e do PMMA+DRl

o tensor

piroelétrico para o PVDF é dado por

[-:J
As convenções usuais para denominação dos eixos do filme são:
a) Eixo 1- correspondente a direção de estiramento do filme;
b) Eixos 2 e 3 - correspondem às direções perpendiculares ao estiramento do filme.

A.

3

..

direção do dipolo

1

2

7 - Identificação
polarizado.

FIGURA

dos eixos

para

o estiramento

do polímero

PVDF

Como não existe momento de dipolo ao longo das direções 1 e 2 no filme
do PVDF, conforme é mostrado na Figura 7, Pl =
do PVDF ocorre somente na direção de

P3'

P2

= O. Então, a piroeletricidade

Um aumento na temperatura do material

aumentará seu volume, que resultará numa diminuição na polarização, de forma que
P3

é negativo. Isto significa que um aumento da temperatura

variação de polarização oposta na polarização remanescente

Po

[19] induz uma

do filme.
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o
atividade

PMMA

piroelétrica

PMMA+DRl

misturado

com o corante polar DRl

após ser polarizado

eletricamente.

também

apresenta

A diferença básica do

quando comparado com o PVDF é que a orientação da polarização é

conseguida quando o material é polarizado a uma temperatura acima da temperatura
ambiente e depois é resfriado. O PMMA apresenta atividade piroelétrica na direção
perpendicular ao filme e também com valor negativo.

2.4 - Modelos do coeficiente piroelétrico do PVDF
Há vários modelos que podem ser utilizados para estimar o coeficiente
piezelétrico e o piroelétrico [20, 21, 17] nos polímeros ferroelétricos. Os modelos de
Broadhurst

e outros [20, 22, 23] Wada e Hayak:awa [24] e Purvis e Taylor [21]

receberam maior atenção.

2.4.1 - Modelo de Broadhurst e outros
Esse modelo é baseado na reorientação dos dipolos devido à mudança do
volume

devido

às variações

da pressão

e temperatura

do material.

Com

o

alinhamento dos dipolos no cristal polar, a polarização resultante, Po, é dada por.

(II.3)

onde N é o número de dipolos num cristal de volume V,

800

é a permissividade

para

alta freqüência, Po é o momento de dipolo no vácuo e (cos <p) é o valor médio do
cosseno do ângulo formado entre as direções dos dipolos e do campo de polarização.
O modelo foi desenvolvido para polímeros amorfos, mas foi também aplicado [23] à
polímeros semicristalinos como o PVDF, no qual os cristais são finas camadas com o
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veto r polarização perpendicular a superfície. Neste caso, o momento do dipolo no
vácuo

/lD

torna-se (êc + 2 )/lo /3, onde êc é a constante dielétrica do cristal devido à

polarização de dipolos nos cristais, isto é, devido a interação com o campo elétrico
dos dipolos vizinhos. Neste modelo o coeficiente piroelétrico p é dado por

(lIA)

e Po dado por

(II.5)

onde

<I>

é fração do volume do cristal,

10(<I>0)

representa a função de Bessel devida à

oscilações harmônicas dos dipolos com amplitude média

<I>o,

'Y é a constante de

Gruneissen que surge da variação da freqüência de oscilação em função do volume
do cristal,

ao

coeficiente de expansão térmica e T temperatura (os índices c e s

referem-se respectivamente
o valor

ao cristal e a amostra como um todo). Na equação (TIA)

de Po é o valor

obtido

experimentalmente

através

da polarização

remanescente medida pelo método do ciclo de histerese ou outro método. O primeiro
termo do parênteses na equação (TI.5) corresponde à variação da constante dielétrica
do cristal com a temperatura e constitui a contribuição eletrostática. O segundo termo
surge da mudança

da amplitude

de oscilação

que produz

uma mudança

na

polarização e o terceiro termo é a contribuição da variação da espessura do polímero.
Broadhurst e outros, concluíram que há uma concordância entre a teoria e
a prática e sendo a maior contribuição de 50% ao coeficiente piroelétrico devida a
variação do volume, 23% da oscilação dos dipolos moleculares e 27% baseado no
efeito de variação

do campo local. O valor previsto

para este método

é de

14

20 J.lCfCm2

em bom acordo com o resultado experimental,

da ordem de 20 a

2.4.2 - Modelo de Wada e Hayakawa

o modelo

descrito por Wada e Hayakawa assume a existência de cristais

esféricos polares com urna constante dielétrica
amorfo de constante dielétrica média

Ea.

Ee

= 3.3 e localizados em um material

A polarização total Ps de um filme é dada

por

(II.6)

onde <I>é a fração do volume polar e Pse a polarização espontânea. Neste modelo não
aparece a contribuição da amplitude de oscilação e a constante dielétrica tanto da
amostra corno do cristal deve ser considerada. As variações dimensionais

tanto da

amostra corno do cristal contribuem respectivamente com 47% e 53%. O coeficiente
piroelétrico

calculado

é -27 J.lCfCm2,

também

em bom acordo com o valor

experimental obtido para o PVDF.

2.4.3 - Modelo de Purvis e Taylor
Purvis e Taylor mostraram que o valor de Po calculado na equação (II.3)
é válida somente para os cristais nos quais os dipolos ocupam urna posição de
simetria cúbica. No PVDF na fase ~ os cristais têm urna estrutura ortorrômbica de
base centrada. Eles admitiram que as propriedades mecânicas do filme de PVDF
estirado e orientado (determinadas por OHIGASHI [25]), para temperaturas abaixo
da temperatura de transição vítrea, eram propriedades do cristal. Foi assumido que a
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parte amorfa era responsável

apenas para transmitir os esforços mecânicos

e as

mudanças nas dimensões com a temperatura. Eles encontraram que a contribuição
devido à variação do campo é maior que a contribuição

devida à variação nas

dimensões. Apesar das limitações, o modelo também fornece boa concordância entre
o coeficiente piroelétrico calculado e o medido experimentalmente

para o PVDP na

fase p.

2.4 - Técnica da temperatura oscilante
Como foi mencionado,

neste trabalho usou-se o método de medida

baseado na temperatura oscilante no tempo (senoidal), utilizado por Garn e Sharp e
outros [8,6]. A amostra já polarizada eletricamente é colocada entre duas células de
Peltier, nas quais a temperatura varia de forma senoidal e mede-se a corrente elétrica
gerada pela amostra. Esta técnica permite a separação de corrente piroelétrica e não
piroelétrica e faz uso do fato que a corrente piroelétrica é diretamente proporcional a
derivada da temperatura no tempo, veja equação II-2. A corrente piroelétrica tem o
angulo de fase igual a rrJ2 radianos e a corrente não piroelétrica o ângulo de fase é
igual a zero. O tempo de relaxação associado com a mudança da polarização é da
ordem de microssegundos,

um tempo muito menor que a constante térmica da

amostra. Urna vez que o tempo de relaxação da polarização é pequeno comparado
com o tempo de medida, a corrente produzida
temperatura
aquecimento

no tempo, resultando
ou resfriamento

é proporcional

numa corrente reversível

e desaparecendo

à derivada

assim que inicia o

quando para o aquecimento

resfriamento da amostra. No método senoidal de variação da temperatura
escrita na forma

da

ou

pode ser
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T(t)

= I1Tejwt

(TI.?)

e a corrente elétrica como

I

p

(t)

(II.8)

= Me;(úJt+lfJ)

onde I1T e 111 são respectivamente

as amplitudes da temperatura

e da corrente

elétrica, <I>é o angulo de fase e m é a freqüência angular. A corrente piroelétrica é
escrita, eq. n.2, como:

I fi =A

dT
p-dt

(TI.9)

usando as equações (TI.?) e (TI.8)tem-se

Mei(f11t+<f»

= Ap!1TjmeiOJ(

(TI. 10)

ou seja:
M(cos<l> + jsen

CP)

= ApjúJ!1T

(TI. 11)

e igualando as partes imaginárias de ambos os lados da equação tem-se a expressão
para determinar o coeficiente piroelétrico
Msen(<I> )

p

=

mA!1T

onde A é a área do eletrodo da amostra.

(TI.l2)
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CAPÍTULO III

SISTEMA EXPERIMENTAL E AMOSTRAS

3.1 - Introdução
Neste capitulo descreve-se o sistema de medidas com detalhes de sua
construção,

equipamentos

procedimento

utilizados, circuitos utilizados, detalhes de operação e

para a determinação do coeficiente piroelétrico. No final descreve-se

as amostras e os métodos para polarizá-Ias.
Tendo em vista que células de Peltier são usadas para obter variações de
temperaturas

senoidais

faz-se

inicialmente

uma

breve

descrição

do

seu

funcionamento. A célula Peltier é um dispositivo eletro-térmico no qual uma de suas
faces pode ser aquecida enquanto que a outra é resfriada. Isto é o resultado da
passagem

da corrente

pelas junções

de semicondutores

montadas

entre duas

superfícies de cerâmicas conforme ilustrado na figura 8. Na junção fria a energia
(calor) é absorvida através dos movimentos dos elétrons quando eles passam de um
nível mais baixo de energia do elemento semicondutor do tipo-p, para um nível mais
alto de energia do elemento semicondutor do tipo-no Na junção quente o processo é
inverso, isto é, o movimento dos elétrons vai dos níveis mais altos de energia para o
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mais baixo nível de energia. O lado frio e o lado quente são determinados pela
direção do fluxo da corrente. Os materiais termoelétricos são compostos de ligas
quatemárias de bismuto, telúrio, selênio e antimônio, com pequenas quantidades de
dopantes e as ligas cuidadosamente processadas para produzir uma orientação
policristalina com propriedades termoelétricas anisotrópicas.

FIGURA

8 - Vista frontal de uma Célula Peltier.

3.2 -Descrição do sistema de medi~a
O desenho esquemático do sistema de medidas é mostrado na figura 9.
Ele consiste das células Peltier, entre as quais a amostra e os eletrodos são colocados,
voltímetro para a leitura da tensão elétrica dos termopares, eletrômetro, gerador de
sinal de baixa freqüência e amplificador de potência, termopares e microcomputador
para controle e aquisição de dados.

i

I

)

l
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Amplificador
de Potência

Peltier

Termopares

FIGURA

9 - Desenho esquemático do sistema de medidas.
A figura 10 mostra o esquema simplificado

eletrodos

do sistema de amostra,

e células de Peltier com o objetivo de mostrar as grandezas

físicas

relevantes neste tipo de medida.

10 - Esquema elétrico simplificado para a medida da corrente e geração da
temperatura senoidal.

FIGURA

3.2.1 - Circuito elétrico e os componentes
Os equipamentos que constituem o sistema são:
Gerador de Sinal (Keithley-3940)
senoidal de baixa freqüência.

- tem a função de gerar a tensão
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Amplificador de Potência (Tectrol 20-03) - fonte de tensão programável
e foi utilizada como amplificador de potência do sinal do gerador Keithley.
Célula de Peltier - elemento usado para variar a temperatura de forma
senoidal. Utilizou-se células do tipo CP1.4-71-10L (Melcor Eletronics).
Eletrômetro (Keithey-610C) - é o equipamento de medida da corrente
gerada pela amostra.
Multímetro Digital (Keithey-195A) - é o voltímetro de alta resolução
(O,1~V) para a leitura da tensão elétrica de termopares. Ele possui interface do tipo
GPIB.
Termopares

(Omega Eng. Inc.) - dois termopares do tipo T (Cobre -

constatam) acoplados nos eletrodos.
Banho Termostático (Polystat®) - através deste banho pode-se controlar
a temperatura média na qual será realizada a medida. Ele é usado para circular a água
a temperatura constante, no porta-amostra.
Computador

- utilizamos

um

microcomputador

PC

"Pentium"

e

interfaces A/D e D/A para controle e aquisição de dados (Lab PC+ da National Instr.
Inc) e interface GPIB (General Purpose Interface Bus).

3.2.2 - Construção e funcionamento

o porta

amostra utilizado nas medidas é mostrado na Figura 11. Ele foi

projetado pelos técnicos do Grupo de Polímeros "Prof. Bernhard Gross" e construído
pela oficina mecânica da Física. O suporte foi confeccionado

em latão com as

dimensões de 60 mm x 60 mm x 10 mm. O conjunto é constituído de dois blocos
cúbicos ocos, para permitir a circulação de água. A parte inferior é fixada em uma
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base e a parte superior movimenta-se através de um guia, para facilitar o manuseio
do sistema e centralizar os eletrodos.

~I

6Gmm Trilha do

G'

Célula
Peltier

Guia

••••
rui

Entrada de
Liquido

•

Saída de
Liquido

11 - Desenho simplificado da montagem das células de Peltier. As áreas em
amarelo representam os eletrodos.

FIGURA

As células Peltier são fixadas sobre as duas bases metálicas cúbicas ocas
através das quais circulam água, a temperatura constante. Entre as superfícies da
célula Peltier e do eletrodo foi inseri da uma camada de pasta térmica para garantir o
bom contato térmico entre elas. Os eletrodos de cobre de 1,5 mm de espessura foram
banhados com ouro para evitar oxidação, o eletrodo inferior é ligado ao eletrômetro e
o superior é aterrado e o conjunto das células/eletrodos foi isolado eletricamente com
Teflon. O sistema é colocado em uma caixa metálica blindada, e aterrada para evitar
ruídos elétricos nas medidas e a caixa revestida internamente e externamente

com

isopor, como mostra a Figura 12. A caixa metálica é colocada dentro de uma caixa de
isopor isolando-a termicamente do meio ambiente.
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Entrada

e

saída

de

Célula

água

FIGURA

Pellier

12 - Vista latçral do BiBtema de medidas.

3.3 - Procedimento para medidas das grandezas

3.3.1 - Medida da temperatura
Uma
caracterizam-se

forma para se medir a temperatura é utilizar termopares.

Eles

por apresentarem uma diferença de potencial entre seus terminais,

que depende da temperatura na qual se encontra a junção do termopar. O princípio de
funcionamento

dos termopares é baseado no efeito Seebeck, onde a junção de dois

metais ou ligas diferentes produz uma tensão elétrica proporcional à temperatura na
qual se encontra. Por este mesmo princípio, quando se conecta as outras duas
extremidades dos fios do termopar, forma-se outras junções de metais diferentes, que
poderão alterar o valor medido. Para compensá-Ias é utilizada uma segunda junção
de referência de modo que a junção criada pela conexão com o voltímetro seja do
mesmo material, ou seja, a diferença de potencial gerada por uma seja cancelada por
outra. Se a segunda junção, de referência ficar ao ar livre, detectará as variações de
temperatura

do meio ambiente acrescentando um erro na medida. Para evitar tal

problema, é conveniente manter a junção de referência sob temperatura fixa de modo
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que a variação medida seja correspondente à variação da outra junção. Neste trabalho
usa-se como referência à temperatura de OOC,obtida com um banho de gelo e água.
Para converter a tensão em temperatura, utilizamos os dados da tabela do
termopar tipo T(Cu-Co), fomecida pelo fabricante (Omega Engineering, Inc.). Foi
traçada a curva de calibração leitura em milivolts versus temperatura

em graus

centígrados e após a inversão dos parâmetros, obtemos a seguinte equação:

T(OC)

= ..j25082,95XV( mV )+235332,56 -485,10

(m.l)

Esta equação foi introduzida no programa de coletas de dados podendo-se

obter

diretamente o valor da temperatura em graus Celsius.

3.4 - Controle, aquisição de dados e processamento de
sinais.
o programa

de coleta de dados foi desenvolvido pelo aluno de doutorado

Célio Wisniewski. A coleta é realizada por dois processos simultâneos de aquisição:
a corrente piroelétrica e a temperatura. A corrente piroelétrica é medida através do
eletrômetro que a converte em sinal de tensão, a qual é lida pelo conversor analógico
digital conectado ao microcomputador. O sinal da temperatura média, medida através
de dois termopares, é transferido ao microcomputador

PC através de uma interface

tipo GPffi. A seqüência de medidas é determinada pelo microcomputador,

onde a

coleta dos dados (temperatura e corrente), é feita em tempo real e os dados obtidos

armazenadorno

disco rígido. Com o auxilio do programa "Origin 5.0-Microcal Inc"

obtém-se cjs gráficos da temperatura e corrente em função do tempo. A diferença de

)

fase da corrente é determinada dos ciclos senoidais da temperatura e da corrente,
conforme mostrado na figura 13. Os procedimentos detalhados para a determiriação
j

do coeflciente piroelétrico serão mostrados no Item 4.2.
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FIGURA

1.5

13 - Curva senoidal da Temperatura e Corrente versus Tempo.

3.5 - Amostras

3.5.1 - Filmes de PVDF
Estudou-se o poli(fluoreto de vinilideno), PVDF, fornecido pela Kureha
Chernical

Industry Company,

cristalinidade

de espessura

12 ~

e biaxialmente

estirado.

A

do polímero é da ordem de 42% e a razão entre as fases ~ e

a

existentes no material (corno recebido do fabricante) é da ordem de 45 %. A amostra
é fixada em um anel de PVC de 0,6 mm de espessura e 34 mm de diâmetro,
conforme mostrado na figura 14. A amostra é limpa com álcool isopropílico;

em

seguida é metalizada com alumínio (200 nm de espessura) em ambas superfícies. A
metalização foi realizada através de máscaras, utilizando evaporação em vácuo. A
área metalizada é 5.73 cm2.
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FIGURA

14· Representação de uma amostra no anel de PVc.

3.5.2 . Filmes de PMMA
Os filmes de PMMA com o corante DRl foram preparados a partir da
solução do polímero (hospedeiro) com o corante (hóspede). O polímero e o solvente
são misturados sob agitação até que o polímero esteja totalmente dissolvido e em
seguida acrescenta-se

o corante. Para preparação das soluções corante-PMMA

corante-PS

o clorofórmio.

utiliza-se

Filtra-se

a solução

e

(polímero-cromóforo-

solvente) para a eliminar as impurezas e eventuais partes de polímero ou corante não
dissolvidos.

Para obter os filmes usa-se a técnica de espalhamento

da solução

polímero e corante. Nesta técnica, a solução é espalhada sobre uma placa de vidro
através de um extensor. A espessura do filme é, em média, 12~lm.Por se tratar de um
material quebradiço não foi possível fixa-Io em bastidor. As amostras não foram
metalizadas e para fazer o contato elétrico nas medidas do coeficiente piroelétrico
utilizaram-se borrachas semicondutoras.
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3.6 - Técnicas de polarização das amostras

3.6.1 - Rampa de tensão
As amostras de PVDF foram polarizadas utilizando método de rampa de
tensão (Sawyer-Tower

modificado)

[26], onde a amostra é colocada em circuito

fechado com os eletrodos e submetidas a ciclos de tensão. Na montagem utilizada
pode-se controlar todo o processo através de computador.
montagem

experimental

A Figura 15 ilustra a

do circuito de rampa de tensão. O sistema usado neste

trabalho consiste de um gerador de rampa, um amplificador de alta tensão (fonte
TREK), um eletrômetro para medir a corrente elétrica, a amostra, a placa conversara
A/D e DI A e o rnicrocomputador.

1000
FONTE

v (I)

R

FIGURA

V (I)

DE TREK

D

constanle de conversão
eletrômelro

do

15 - Diagrama esquemático do circuito de rampa de tensão.
O processo

de polarização

das amostras de PVDF foi realizado

à

temperatura ambiente, aplicando-se rampa de tensão com taxa de subida de 38 Vis
até a amplitude máxima desejada. Em geral, aplicou-se pelo menos duas vezes a
rampa de tensão (com mesma polaridade).
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3.6.2 - Triodo de corona

o

efeito corona [27] é uma descarga auto-sustentável

não disruptiva a

qual ocorre quando uma diferença de potencial suficientemente alta é aplicada entre
dois eletrodos

assimétricos,

tal como uma ponta e um plano. No processo

de

polarização de filmes por corona [27], uma das superfícies da amostra está sujeita
aos íons da descarga corona. O aumento da carga elétrica na superfície do filme
proporciona um aumento do campo elétrico no volume da amostra para alinhar os
dipolos. É conhecido que uma grade metálica, inserida entre a ponta corona e o
dielétrico, fornece um modo simples de controle do fluxo de íons para a superfície da
amostra, configuração denominada de triodo corona. Recentemente a montagem foi
aperfeiçoada por GIACOMETTI

[28, 29] permitindo depositar cargas na superfície

da amostra a uma taxa constante. Esta técnica, denominada de triodo de corona com
Corrente Constante

tem sido utilizada para polarizar filmes ferroelétricos

e para

óptica não linear. Uma revisão sobre descarga corona, suas utilizações e a descrição
do triodo de corona com corrente constante pode ser encontrada na referência [27].
A Figura 16, ilustra o diagrama esquemático do triodo de corona com
corrente constante.

O sistema experimental

consiste basicamente

de uma ponta

metálica (E ) para a geração de íons por corona, uma grade metálica (G ) de controle
e um suporte para as amostras. A fonte de alta tensão (Vc) é usada para gerar a
descarga corona e o eletrômetro ( E ) é usado para medir a corrente da amostra. A
fonte Vg é realimentada

com o sinal do eletrômetro para manter a corrente de

carregamento constante.
No método de corrente constante a medida do potencial da amostra é
feita a partir da tensão de grade, V g, e seu registro permite determinar o potencial
durante a deposição dos íons na amostra.
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16 - Diagrama esquemático do triodo corona com corrente constante. P é a
ponta corona, G é o anel de guarda, E é o eletrômetro que mede a corrente, Vc é a
fonte de alta tensão que produz a descarga corona em P e, Vg é a fonte de tensão
(operando no modo corrente constante) que polariza a grade.

FIGURA

Freqüentemente

citam-se vantagens da polarização por descarga corona,

tais como: (a) Pode-se realizar carregamento de filmes não metalizados ou apenas na
face em contato com o eletrodo inferior; (b) pode-se polarizá-Ios sob altos campos
elétricos (mesmo com rupturas localizadas); (c) a técnica é muito conveniente para
filmes grandes e (d) consegue-se alta uniformidade
cargas.

no processo de deposição de
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 - Introdução
Neste capítulo descreve-se as características e intervalo de operação do
sistema

experimental

e os resultados

experimentais

de medidas

da atividade

piroelétrica em materiais poliméricos. As amostras utilizadas foram de PVDF na fase
~ biaxialmente

estiradas e PMMA dopado com DR1(PMMA+DR1).

As técnicas

experimentais utilizadas para polarizar as amostras e induzir a atividade piroelétrica
foram a rampa de tensão em circuito fechado e o triodo corona mostrados nos itens
3.6.1 e 3.6.2.
No item 4.2 é mostrado o procedimento para determinar o coeficiente
piroelétrico,

as características

e os limites de operação do sistema. Para essa

caracterização utilizou-se uma amostra de PVDF previamente polarizada com campo
elétrico da ordem de 300 MV/m. No item 4.3 e 4.4 mostram-se os resultados do
coeficiente piroelétrico para o PVDF e do PMMA+DR1 em função dos parâmetros
de polarização

elétrica dos filmes, por exemplo, temperatura

máximo aplicado.

e campo elétrico
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4.2 - Desempenho do sistema
Os parâmetros

que podem ser variados nas medidas do coeficiente

piroelétrico são a freqüência e a amplitude da variação da temperatura. Devido à
inércia térmica dos eletrodos é necessário utilizar variações de temperatura de baixa
freqüência, i.e., da ordem de mHz. Como já foi mencionado a água circula no interior
do porta amostra a temperatura constante, determinando a temperatura da amostra (o
controle é feito através do banho termos tático, Polystat®) e garante a temperatura de
referência

para as células. A variação desta se somaria à variação senoidal da

temperatura, interferindo nas medidas. De fato, durante as medidas observou-se que
a falta de cuidado com a isolação térmica do sistema, a temperatura da água que
circula no interior do porta amostra pode variar devido a mudança da temperatura
ambiente.
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FIGURA 17 - Temperatura

e corrente versus tempo para a temperatura
18,90C e freqüência de 4 mHz. Amostra de PVDF 12~lm.

média de

Descreve-se a seguir o procedimento para a determinação do coeficiente piroelétrico.
A Figura 17 mostra um exemplo das curvas da temperatura e corrente em função do
tempo, para freqüência f = 4mHz. O programa do computador, usado para o controle
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e aquisição de dados experimentais (temperatura e corrente elétrica), mostra na tela
do computador as curvas de temperatura e corrente permitindo a visualização
resultados.

Durante

a medida os dados são automaticamente

transferidos

dos
pelo

programa de aquisição para a planilha de dados do programa gráfico ORIGIN. O
cálculo do coeficiente piroelétrico é feito a partir das curvas mostradas no programa
ORIGIN (Método

1). Os valores de temperatura,

corrente elétrica e tempo são

medidos diretamente na tela do computador usando as ferramentas "coordenadas de
tela" do programa ORIGIN. A partir destes dados, veja exemplo na Tabela
determina-se
diferença

a amplitude de temperatura,

de tempo,

L\tm,

L\T, a amplitude

entre as cristas

1,

de corrente, L\I, e a

dos sinais (L\tm também

pode

ser

determinado pela parte inferior das curvas). A temperatura média da amostra, Tm, em
torno da qual ocorre a variação senoidal, é determinada tomando-se o valor médio da
amplitude máxima e mínima da temperatura. A diferença de fase angular, <l>m,
é
determinada por

</>m=2nf.1tm,

e então o coeficiente piroelétrico é calculado a partir da

equação (ll.12).
TABELA

L\tm(s)

1- Valores

de L\tm, L\T, M, Tm, e <l>m
para as curvas da Figura 17

2,318,9
89,2
6,9
(uC)
Tm
L\T
(oC)
L\I(nA)
<l>m
(graus)

Um procedimento

alternativo

(método

2) é ajustar

as curvas

de

temperatura e corrente em função do tempo com funções do tipo senoidal e a partir
dos parâmetros ajustados calcula-se o coeficiente piroelétrico. Este método é mais
trabalhoso que o anterior, razão pela qual durante o trabalho se optou pelo o primeiro
método, mas saliente-se que os resultados obtidos são praticamente

iguais. Para
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referência, a Tabela 2 mostra os valores obtidos pelo dois métodos para diferentes
freqüências,

a temperatura média de 48,2 De. Outro resultado interessante

dessas

medidas é a diferença de fase entre a corrente e a temperatura é muito próxima de
90°, veja Tabela 2. No caso de amostras de PVDF observou-se a independência do
angulo de fase com a amplitude,
temperatura

Figura

e também com a temperatura

19 e a freqüência

de oscilação

da

da amostra. Este resultado facilita a

determinação do coeficiente piroelétrico do PVDF, pois não é necessário realizar a
medida da fase para todas as medidas.
TABELA 2 - Valores experimentais

obtidos pelos dois Métodos de cálculo (M 1método 1 e M2-método 2). Temperatura média 48,2 oCo
125
1,8
M1
M2
M1
2,5
1,7
83,3
7,8
2,5
86123,0
3,0
M1
M2
M
M
2~tm(s)
1
3,0
88,0
89,9
8,3
7,3
7,9
8,4
29,9
30,4
30,2
29,4
30,2
30,7
0,5M(nA)
86,0
62,5
3,1
7,2
89,9
~Tm(oC)
<1>(Graus)
pQ.tCflCm2)
M1

Como foi mencionado no item 2.3.3 o coeficiente piroelétrico de uma
amostra pode ter valores positivos e negativos. No caso do PVDF o coeficiente é
negativo pois, com o aumento da temperatura a polarização elétrica diminui. Para
identificar o sinal da corrente elétrica adota-se a convenção da Figura 18. A cargas
induzidas mostradas na Figura 18, são devidas as polarizações elétricas (orientada
para a direita da figura) e no caso do PVDF o aumento da temperatura diminui a
polarização como mostrado na Figura 18 gerando uma corrente negativa através do
eletrômetro. Este comportamento

é mostrado nas curvas de corrente e temperatura
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mostradas

na Figura

17, i.e., a corrente

elétrica

está atrasada

em relação

a

temperatura.

+1
+

±J

FIGURA

I +:1 +

ti

•• I ~I-I.
~~

I-,-

,

18 - Diagrama para a convenção do sinal do coeficiente piroelétrico A é

eletrômetro x é a coordenada, P e L\P são a polarização e sua variação.

o

intervalo de freqüência de operação do sistema é limitado por vários

fatores experimentais. Quanto maior a freqüência de medida, mais rápida será a sua
realização,

fato este muito

desejável.

O limite

inferior

é determinado

pela

sensibilidade da medida da corrente elétrica, pois quanto menor a freqüência menor
será a corrente elétrica gerada pela amostra, veja equação 11.8. No caso do PVDF a
atividade piroelétrica é muito intensa que permitiria fazer medidas até freqüências da
ordem de microhertz.

O limite superior é limitado pela difusividade

térmica da

amostra e pela inércia térmica do sistema. O limite determinado pela propagação do
calor numa amostra

de 12 ~m de espessura

permitiria

realizar

medidas

até

freqüências da ordem de centenas de hertz [6]. Por outro lado à inércia térmica do
conjunto e o contato térmico entre a amostra e as células de Peltier dificultam o
aumento da freqüência. No sistema construído pode-se operar o sistema sem grandes
problemas até a freqüência de 10 mHz, veja Figura 19, e para freqüências maiores
seria necessário introduzir correções nas medidas. Detalhes dessas correções não
serão discutidos aqui.
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FIGURA 19 - Coeficiente Piroelétrico versus freqüência de oscilação da temperatura
para um campo de polarização de 250MV 1m.

Outro fator que pode afetar a medida do coeficiente piroelétrico

é a

amplitude

de oscilação

20)

mostraram

que mesmo que a amplitude de oscilação atinja 10 °c, em torno da

da temperatura.

Os testes realizados,

(ver Figura

temperatura média da amostra, não se observou desvios significativos nos resultados
da determinação do coeficiente piroelétrico.
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FIGURA

Como

comentário

final saliente-se

que a montagem

implementada

permite realizar medidas com uma boa confiança no intervalo de I a 10 mHz e
amplitudes

de oscilação temperatura

de até 10°C.

A sensibilidade

do método

depende da amplitude e freqüência de oscilação da temperatura, veja figura 21, que
mostra o crescimento da amplitude da corrente com a freqüência, A sensibilidade da
medida dependente
eletrômetro,

da medida da corrente piroelétrica,

i.e., da sensibilidade

do

No caso do PVDF vê-se da Figura 21, que a amplitude da corrente

medida é da ordem de nanoamperes, ou seja, tem-se condições de medir coeficiente
piroelétrico da ordem de até alguns nCfCm2 pois o eletrômetro mede, sem muita
dificuldade, correntes elétricas da ordem de pA.
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21 - Medidas da corrente piroelétrica versus a temperatura para freqüências
de 2; 3 e 4 mHz.

FIGURA

4.3 - Resultados com o PVDF
Os resultados

apresentados

a seguir têm como objetivo mostrar

as

medidas do coeficiente piroelétrico do PVDF. As medidas foram feitas em função
das condições de polarização da amostra, temperatura e do tempo. Para polarizar e
induzir a atividade piroelétrica nas amostras de PVDF foi empregado o método de
rampa de tensão já descrito no item 3.6.1. No método pode-se variar a tensão
máxima, a taxa de subida da rampa, a temperatura ambiente durante o processo de
polarização,
Os procedimentos empregados nas medidas para o PVDF foram:
10 -

Inicialmente

as amostras são polarizadas até um campo elétrico máximo, a

temperatura ambiente, aplicando vários vezes a rampa de tensão.
20

-

remove-se

piroelétrico,

a amostra colocando-a

no sistema para medida do coeficiente
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3° - as medidas em função da temperatura da amostra foram realizadas aumentando-

se ou diminuindo a temperatura de 5 em 5 graus.

4.3.1 - Coeficiente piroelétrico versus temperatura média.
As curvas da Figura 22, mostram o coeficiente piroelétrico (mostrado em
valor absoluto) em função da temperatura no intervalo de 10 a 70°C, dois dias após a
amostra

ter sido polarizada

com tensão máxima

de 3KV. Observa-se

que o

coeficiente piroelétrico aumenta com a temperatura média de forma não linear. Notase que a temperatura ambiente o coeficiente piroelétrico é de ordem de 22 I..l.CfCm2,
o qual concorda com publicações anteriores [11,19, 23,24,30].
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FIGURA 22 - Coeficiente Piroelétrico versus Temperatura,

Freqüências entre 2; 3 e

4 mHz.
O gráfico da Figura 23, mostra o coeficiente piroelétrico, também em
função da temperatura para a amostra de PVDF após o processo de polarização. A
curva A representa a medida do coeficiente piroelétrico realizada dois dias após a
amostra ser polarizada e a curva B após 26 dias. Observa-se urna diminuição no valor
do coeficiente piroelétrico. Esta figura ilustra que urna parte da atividade piroelétrica
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desaparece

[11, 30] mas medidas deste decaimento não serão investigadas

neste

trabalho.
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Coeficiente piroelétrico após 2 e 26 dias após o processo de polarização
com campo de 250MV 1m aplicado na amostra. Freqüência de 4 mHz.

FIGURA 23 -

4.3.2 - Coeficiente piroelétrico versus campo elétrico de polarização
Foi medida a dependência

coeficiente piroelétrico

com o campo de

polarização, para uma amostra virgem de PVDF (como recebida do fabricante e com
polarização

ferroelétrica

nula)

submetendo-se

a amostra

à campos

elétricos

crescentes, de O a 250 MV/m, em intervalos de 41.6 MV/m (500 volts). Para cada
processo de polarização a amostra foi cinco vezes submetida a rampa de tensão com
1000 s de duração. Após a polarização a amostra foi mantida em curto circuito
durante

12 horas e então o coeficiente

piroelétrico

foi medido

à temperatura

ambiente. A Figura 24, mostra a dependência do coeficiente piroelétrico
campo elétrico de polarização.

com o

Para campos pequenos (menores que 50 MV 1m)

observa-se que o coeficiente piroelétrico é praticamente zero e tende a um valor de
saturação para campos acima de 250 MV 1m. O ponto de inflexão da curva, que
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corresponde à variação máxima da polarização com o campo, é associado com o
campo coercivo do material, apresenta valores maiores que os encontrados na
literatura. Nota-se que o coeficiente piroelétrico máximo nesta medida é da ordem
17,6J.1CflCm2 e menor que os valores típicos encontrado na literatura. O valor menor

é devido ao pequeno valor da polarização elétrica induzida na amostra pois ela ainda
possui uma parte cristalina na fase

a.

Este fato é confirmado pois amostras

polarizadas com campo elétrico de maior valor, da ordem de 300 MV/m, com muitos
ciclos de rampa de tensão (acima de 20) apresentam o coeficiente piroelétrico da
ordem de 22J.1CflCm2.
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FIGURA

24 - Coeficiente Piroelétrico versus campo elétrico, f = 10mHz.

4.3.3 - Comparação do coeficiente piroelétrico com a polarização
elétrica
É interessante comparar os resultados mostrados na Figura 25,
dependência do coeficiente piroelétrico com o campo, com a curva de polarização
elétrica m/Jida em função do campo elétrico determinada durante a aplicação da

;'

rampa dJ tensão. Nesta medida utilizou-se uma amostra já orientada e os valores do

,
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coeficiente piroelétricos foram determinados utilizando-se o mesmo procedimento
descrito

anteriormente.

A amostra foi submetida

a campos crescentes

de

O

a

250 MV/m, com variação de 21 MV/m (250 volts), durante 2 ciclos com período
proporcional

a tensão aplicada. Após cada processo de polarização,

a amostra foi

colocada em curto circuito durante I hora e logo após o coeficiente piroelétrico foi
medido à temperatura ambiente. A curva da polarização versus campo elétrico foi
determinada

a partir da corrente elétrica medida durante a aplicação da rampa de

tensão. A partir da corrente determinou-se a polarização seguindo o procedimento
descrito na literatura

[30]. A curva em linha continua na Figura 25, mostra a

polarização elétrica medida em função do campo elétrico enquanto que os pontos
representam

o coeficiente

possui um comportamento

piroelétrico.

Observa-se que o coeficiente

piroelétrico

praticamente igual ao da polarização o que é esperado,

pois o coeficiente piroelétrico é diretamente proporcional a polarização elétrica da
amostra. Para campos pequenos observa-se que o coeficiente piroelétrico é negativo
e a medida que o campo aumenta ele troca de sinal e tende a saturação para campos
acima de 250 MV 1m. A curva de polarização começa no valor nulo e atinge o valor
de saturação da ordem de 120 mC/m2 e como a amostra tinha sua polarização
orientada

este valor corresponde

ao dobro da polarização

remanescente

pois a

polarização foi reorientada de 180 graus. Conhecendo o valor da polarização elétrica
e o coeficiente piroelétrico para cada valor de campo pode-se determinar o valor do
coeficiente de variação da polarização, ap. O seu valor é definido por
1 dPo
ap =p:o dT
e usando a definição do coeficiente piroelétrico. Eq. lI. 1, tem-se que

(IV. I)
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a=-p

(IV.2)

Po

p

Usando o resultado da Figura 25, i.é, p=15 ~CfCm2 e

Po

= 60 mC/m2 encontra-se o

valor a=2,5xlO-4 °eI, que é da ordem dos valores encontrados na literatura para o
PVDF e seus copolímeros (de 1 a 8xlO-40eI) [17, 18].
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25 - Curva da polarização elétrica versus campo (linha cheia) e coeficiente
piroelétrico versus campo de polarização. As escalas foram ajustadas para
comparação das curvas.

FIGURA

4.4 - Resultados com o PMMA
Os resultados apresentados a seguir têm por objetivo mostrar as medidas
do coeficiente piroelétrico no PMMA com corante DRl. As medidas foram feitas em
função do campo de polarização

da amostra e concentração

do corante.

Para

polarizar e induzir a atividade piroelétrica nas amostras de PMMA foi empregado o
método de triodo corona com corrente constante já descrito no item 3.6.2.
O interesse nestas medidas é o estudo da otimização do processo de
polarização

elétrica dos polímeros para áptica não linear [31] . Uma vez que o
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coeficiente piroelétrico é diretamente proporcional a polarização elétrica da amostra
pode-se, portanto, ter uma medida indireta da polarização.
Os critérios empregados nas medidas para do PMMA com corante DRI
foram as seguintes:
10 -

Inicialmente as amostras são aquecidas até 80 De e em seguida polarizadas no

triodo de corona com corrente constante até atingir o campo de polarização,

aqui

usamos campo de 80MV 1m. A seguir o sistema é colocada no modo tensão de grade
constante e deixa-se a amostra sob efeito deste campo durante o tempo em que se
deseja polarizar a amostra. Depois se resfria a amostra à temperatura ambiente ainda
sob carregamento

de corona. Após o resfriamento

neutraliza-se

o potencial

de

superfície usando uma corrente de corona com polaridade oposta a que amostra foi
polarizada.
20 -

A amostra é colocada entre duas borrachas semicondutoras e colocada entre os

eletrodos do sistema de medidas. As medidas foram realizadas com freqüência de
5 mHz a temperatura ambiente.

4.4.1 - Coeficiente piroelétrico em função do campo elétrico
As medidas do coeficiente piroelétrico para amostras de PMMA + 6%
DRI

foram

temperatura

realizadas
de 80oe,

a temperatura
durante

ambiente

30 minutos

e as amostras

em função

polarizadas

do campo

elétrico

a
de

polarização. A Figura 26, mostra que o coeficiente piroelétrico cresce linearmente
com o campo elétrico. Esta dependência
polarização
suficiente

é relativamente
para

se atingir

é esperada uma vez que o tempo de

longo e acredita-se que à temperatura de 80De ele é
o valor de equilíbrio

proporcional ao campo elétrico aplicado.

da polarização

e, portanto,
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FIGURA 26 - Dependência do coeficiente piroelétrico com o campo elétrico máximo.

4.4.2 - Coeficiente piroelétrico em função da concentração de
corante
A Figura 27 mostra a dependência do coeficiente piroelétrico
concentração

com a

de corante. Essas medidas foram realizadas polarizando as amostras

com o campo elétrico de 80MV 1m, a temperatura em 80°C e durante o tempo de 30
minutos. Nota-se na figura que aumentando a quantidade de corante na amostra o
coeficiente piroelétrico aumenta de forma linear. Este resultado mostra que o valor
da polarização elétrica na amostra esta diretamente relacionado com a concentração
de corante na amostra.
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CAPÍTULO V

,

-

COMENTARIOS E CONCLUSOES

Neste trabalho desenvolveu-se uma montagem experimental para medir o
coeficiente piroelétrico de materiais poliméricos usando o método de temperatura
oscilante. Na primeira parte do trabalho mostrou-se a caracterização do sistema
experimental construído e determinaram-se.as condições e limites de sua operação. A
experiência obtida com o uso do sistema mostrou que a principal limitação, a
freqüência máxima da oscilação da temperatura, é relacionada com o contato térmico
entre a amostra e as células de Peltier e não com os circuitos de controle do sistema.

o

programa de coleta de dados foi uma ferramenta fundamental para o bom

desempenho do sistema, pois através dele pode-se calcular o coeficiente piroelétrico
de forma qu~

que totalmente automatizada. Os resultados de caracterização do

sistema mostraram que ele opera de forma muito satisfatória e apenas nos faltou uma
amostra padrão para se ter uma aferição mais precisa da técnica. O sistema
construído de tal forma que

permite com pequenas modificações, variar-se a

temperatura de diferentes formas para se determinar o coeficiente piroelétrico de
outras maneiras e para realizar outros tipos de caracterização de materiais
poliméricos
Neste trabalho o método foi empregado para iniciar a caracterização de
dois materiais poliméricos: o PVDF e PMMA dopado com corante polar. Os
resultados parciais mostrados nesta dissertação foram bastante animadores abrindo

I

!
J
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grande perspectiva para trabalhos futuros. O método mostrou ser adequado para
avaliar a polarização elétrica no PMMA com corante (o coeficiente piroelétrico é
diretamente proporcional à polarização) o que permite estudar a eficiência do
processo de polarização elétrica das amostras em função dos parâmetros de
carregamento por descarga corona. No caso do estudo de materiais como o PVDF o
método permite a avaliação das características das propriedades ferroelétricas de
filmes, ou seja, pode ser usado como um método independente de avaliação da
polarização elétrica.
Fica registrado aqui como sugestão para trabalhos futuros a comparação
dos resultados obtidos aqui com os obtidos com métodos de variação não senoidal da
temperatura e o uso do método para estudar outros materiais tais como as cerâmicas
ferroelétricas.
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