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RESUMO 

 

Neste trabalho é proposta uma geometria alternativa para detecção do 

espalhamento de luz LASER, com o objetivo de determinar o tamanho e o 

número de partículas aderidas em lâminas de silício com diferentes 

acabamentos superficiais. Neste trabalho foi utilizado um modelo teórico que 

descreve o espalhamento de luz por partículas dielétricas previamente 

depositadas sobre superfícies polidas. Esse modelo baseia-se na teoria 

analítica de espalhamento por partículas dielétricas suspensas num meio 

desenvolvida por Gustav Mie26, adaptado para partículas aderidas em 

superfícies28,29. Para caracterizar o equipamento por nós construído, foram 

utilizadas amostras contendo diferentes características ou feições superficiais: 

partículas de LATEX com quatro diâmetros diferentes (0,1 m, 0,6 m, 1,1 m 

e 5,0 m) previamente depositadas, amostras de lâminas de silício contendo 

padrões de linhas com alturas, larguras e espaçamentos conhecidos e 

amostras com micro-gotas de glicerina de diversos diâmetros (500 –

 1800 m). Obtivemos a intensidade total de luz espalhada em função das 

seções de espalhamento de cada elemento citado. Também foram feitas 

medidas de contagem de partículas e, em alguns casos, uma medida da 

assimetria horizontal das partículas presentes nas superfícies. Os resultados 

das medidas de espalhamento de luz por partículas e micro-gotas de glicerina 

foram comparados com os resultados previstos pelo modelo da reflexão 

desobstruída (URM) através de um programa implementado no MATLAB para 

o cálculo de seções de espalhamento, elaborado com base numa rotina de 

cálculo proposta por Bohren e Huffman23. 
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Abstract 

 

In this work, it is proposed an alternative geometry to detect LASER light 

scattering to obtain the average size and concentration of particles adhered on 

silicon wafers with different surface finishing. It was used a theoretical model 

for light scattering from dieletric particles which were previously deposited onto 

polished surfaces. This model is based on the analitical scattering theory of 

suspended particles developed by Gustav Mie26 which was adapted for 

particles adhered on silicon surfaces28,29. To characterize our Home-Built 

Equipment, it was used different samples with different surface features:  

silicon wafers with LATEX spheres of four different diameters (0.1 m, 0.6 m, 

1.1 m and 5.0 m), surface lines with different width, height and inter-

spacing, and liquid micro-drops of glicerine with several diameters (500-

1800 m). We have obtained the total intensity of scattered light as a function 

of the scattering section for each mentioned feature. Also, particle counting 

and, in some cases, measurements of horizontal assimetry of the particles 

were done. The light scattering measurements of particles and micro-drops 

were modeled using the Unbstructed Reflection Model to obtain the scattering 

sections with the aid of a calculation routine as proposed by Bohren and 

Huffman23. 
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Lista de Símbolos e Abreviaturas 
 

 
 

a   raio da partícula 

A


  vetor genérico que pode representar um campo elétrico 

ou magnético 

c    velocidade da luz 

Cóptica ou Csca  seção óptica ou seção eficaz de espalhamento 

Cscaf   seção eficaz de espalhamento direto 

Cscab   seção eficaz de retroespalhamento 

d   largura de um  sulco 

D   diâmetro do feixe LASER antes de ser focalizado 

D


   vetor deslocamento elétrico 

E


   vetor campo elétrico 

F   distância focal da lente de focalização 

H


   vetor campo magnético 

h   profundidade de um  sulco 

 2
nh    função esférica de Bessel de ordem n e grau 2 

i    número imaginário  

I    intensidade de luz 

I()    intensidade de luz em função do ângulo de 

espalhamento 

Iespalhada  intensidade de luz espalhada 

Itotal   intensidade total de luz incidente 

J


   vetor densidade de corrente 

k    número de onda 

LA   lateral da área quadrada de análise sobre a amostra 
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m   índice de refração 

M  parte real do vetor campo elétrico 

rM  componente radial de M  

M  componente angular de M  

M   componente azimutal de M  

N   parte imaginária do vetor campo elétrico 

rN  componente radial de N  

N  componente angular de N  

N  componente azimutal de N  

Np   número de pontos sobre uma linha de varredura 

NL   número de linhas varridas dentro da área de análise 

n    vetor normal a uma superfície 

l
nP  Polinômio associado de Legendre de ordem n e grau l 

r    vetor posição 

Rm   rugosidade quadrática média 

R   refletância da superfície 

S   potência total de luz espalhada 

S1()   função amplitude de espalhamento 

S2()   função amplitude de espalhamento 

u  função de onda escalar associada à parte real do vetor 

campo elétrico da onda luminosa 

v  função de onda escalar associada à parte imaginária do 

vetor campo elétrico da onda luminosa 

w  raio estimado do feixe de luz LASER sobre a superfície 

da amostra, após passar pela lente de focalização 

x    fator de dimensão 





 


ax 2
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xp   coordenada x do vetor posição r  

y    fator de dimensão num meio dielétrico 





 


may 2

 

yp   coordenada y do vetor posição r  

zp   coordenada z do vetor posição r  

nz  Função esférica genérica de Bessel de ordem n 

    densidade superficial de carga elétrica 

x   deslocamento da mesa x-y na direção x 

y   deslocamento da mesa x-y na direção y 

    constante dielétrica do meio 

 ângulo de rotação ou azimutal 

   comprimento de onda 

 ângulo de espalhamento 

c   ângulo de contato 

   densidade volumétrica de carga 

   condutividade do meio 

 velocidade angular 

    função de onda escalar 

'    derivada de   

ln   solução da equação de onda escalar, em termos de 

funções trigonométricas, polinômios associados de 

Legendre e funções de Bessel 

ARS   “Angle Resolved Scattering” 

ARS-I   ARS parcialmente Integrado 

OP  posição de incidência do raio refletido pelo espelho 

curvo circular dentro da região de falso foco 

OQ posição de incidência do feixe LASER em relação ao 

centro de curvatura do espelho curvo circular 

Formatado: Português Brasil
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RCA   limpeza padrão realizada em lâminas de Si para 

processos de microeletrônica6,34 

Si   silício 

SiO2   óxido de silício 

TIS   “Total Integrated scattering” 

TEM00   “Transversal Eletromagnetic Mode” 

ULSI    “Ultra Large scale Integration” 
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1 Introdução, Objetivos e Conteúdo 
 

 

Na fabricação de circuitos integrados de alta escala de integração (ULSI: 

“Ultra Large Scale Integration”), é necessário a obtenção de óxidos ultrafinos 

de elevada qualidade (estequiometria bem definida, parâmetros elétricos e 

ópticos bem definidos e controlados)1-5. 

 

Atualmente há uma vasta quantidade de tipos de limpeza para a remoção dos 

contaminantes das superfícies das lâminas de silício6,7. Os tipos mais comuns 

de contaminantes são metais, compostos metálicos, partículas de vários 

tamanhos e moléculas orgânicas. Porém, como cada tipo de limpeza é, em 

geral, composto por várias etapas, uma etapa que visa a retirada de 

contaminantes metálicos, por exemplo, pode eventualmente introduzir 

partículas (presentes na solução) na superfície da lâmina. Assim, para 

aumentar a eficácia das limpezas é necessário um entendimento dos 

mecanismos físico-químicos que governam a remoção ou deposição dos 

contaminantes6,7,8. 

 

Em particular, a contaminação superficial por material particulado (partículas) 

consiste de macrocolóides de diversos tamanhos (desde valores da ordem da 

rugosidade superficial das lâminas - 0,01 µm até 10 µm), formas e 

composições (C, SiC, Al2O3, SixOy, SixNy, etc) que podem aderir à superfície 

da lâmina de silício através de forças do tipo van der Waals ou eletrostática 

durante os processos de limpeza química em fase líquida9. 

 

A presença desses contaminantes, em especial antes de um processo dos 

mais críticos como o de oxidação de porta, pode influir significativamente na 

qualidade final dos óxidos e, portanto, no desempenho dos dispositivos ULSI 

fabricados. Devido a este fato, a caracterização das superfícies das lâminas 

de silício após a última etapa de limpeza pré-oxidação é de fundamental 

importância10,11. 
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Atualmente, a técnica mais empregada na indústria para obtenção da seção 

óptica (ou seção eficaz de espalhamento) e contagem das partículas aderidas 

em superfícies de silício é o espalhamento total integrado (TIS: “Total 

Integrated Scattering”)12 em que a luz espalhada por uma dada partícula é 

coletada por um espelho elíptico e é concentrada em um dos seus focos 

sobre um sensor ultra-sensível10,33. A medida dessa intensidade de luz 

espalhada ao longo das superfícies das lâminas de silício permite obter a 

distribuição das seções ópticas características e a quantidade total de 

partículas conforme será mostrado no capítulo 2. 

 

Quando um feixe de luz incide numa partícula, ocorrem três processos que 

retiram (espalham) uma porção de energia dessa luz de sua direção inicial de 

propagação. São eles: a reflexão, a refração e a difração (não consideramos 

a absorção). Se uma quantidade de energia equivalente for retirada do feixe 

por um anteparo de área “Csca”, podemos associar aos três processos citados 

essa mesma área. Tal área é denominada de seção óptica ou seção eficaz de 

espalhamento. Com efeito, ao medirmos a quantidade total de luz espalhada 

por uma partícula, poderemos encontrar sua seção óptica para um 

determinado comprimento de onda.  

 

Por meio da seção óptica estimamos o tamanho médio e localizamos uma 

partícula aderida numa superfície. Esse procedimento é bastante sensível 

quando utilizamos feixes focalizados em pequenas áreas sobre as superfícies 

a serem avaliadas quanto à contagem e dimensionamento de partículas.  

 

Neste trabalho, mostramos com base em medidas experimentais, que 

partículas de até 0,1 µm podem ser detectadas quando depositadas em 

superfícies com refletância de 35%. Essa sensibilidade se torna superior à 

técnica de detecção por imageamento por microscopia óptica com câmera 

CCD acoplada, porque, nesse caso, o contraste e a resolução ficam 

comprometidos para diâmetros dessa ordem. A visualização de partículas 

abaixo de 1 µm exige lentes com pequena profundidade de foco e também 

pequenas distâncias focais, dificultando o manuseio da amostra no 
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microscópio e gerando imagens de baixa qualidade, além de tornar o 

processo de contagem muito lento. 

 

Além da técnica TIS, outras geometrias têm sido propostas para a detecção 

da luz espalhada por partículas dentre as quais podemos destacar a medida 

da intensidade de espalhamento em ângulo (ARS: “Angle Resolved 

Scattering”) em que uma pequena área de sensoreamento é movimentada no 

hemisfério de espalhamento10-13 e, também, a medida de intensidade de 

espalhamento usando múltiplos sensores no hemisfério onde se dá o 

espalhamento14. 

 

Essa técnica permite mapear o formato da partícula, porém torna o processo 

de contagem lento para varreduras em grandes áreas sobre a amostra, pois 

para cada deslocamento do feixe incidente é necessário movimentar o sensor 

de luz em todo o hemisfério de espalhamento ou, no caso de vários sensores 

distribuídos em posições fixas, há a necessidade de uma etapa de 

processamento de imagem. 

 

No presente trabalho, estamos propondo de forma inédita uma geometria 

alternativa que utiliza um espelho circular onde a partícula, situada fora do 

centro do mesmo, concentra a luz espalhada em uma região (“falso foco”) 

como indicado na figura 1.1, para obtenção da seção óptica. A figura 1.2 

ilustra a vista de cima do espelho circular. 

 
Figura 1. 1-Geometria alternativa proposta no presente trabalho para detecção de luz 
espalhada. O espelho curvo circular tem abertura de 150º e ângulo de rotação azimutal de 
180º. 



 20 

 

Figura 1. 2-Vista de cima do espelho curvo circular (“fatia de um cilindro”). 

 
Na geometria proposta, a intensidade de luz espalhada é “integrada” apenas 

ao longo de uma seção de espalhamento, de largura “w”. Variando-se o ângulo 

“φ”, como indicado na figura 1.1, de 0º a 180º, podemos obter informação 

sobre a intensidade de luz integrada total assim como no caso da geometria 

convencional TIS. 

 

Porém, a geometria proposta na figura 1.1 apresenta duas vantagens em 

relação à geometria TIS convencional adotada na indústria, a saber, menor 

complexidade na fabricação do espelho e possibilidade de detectar assimetrias 

horizontais dos objetos por meio do giro azimutal “φ” do espelho curvo circular. 

 

A detecção de assimetrias dos objetos garante, por exemplo, maior robustez 

na captação de informações presentes em códigos de barras gravados em 

superfícies, pois além de ler o dado binário, também averigua a posição do 

padrão de barras em relação ao leitor. 

 

Baseado nos fatos apresentados e considerando que a geometria proposta 

agrupa características tanto da técnica TIS coma da técnica ARS, vamos 

batizá-la com a sigla ARS-I: “ARS parcialmente Integrado”. 

 

1.1 Objetivos do Trabalho 

 
 

Os objetivos específicos: 

 

a) Desenvolver e implementar uma geometria alternativa para detecção 

da seção óptica a partir do espalhamento de luz LASER das partículas 
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aderidas em superfícies de silício e de microestruturas superficiais (gotas de 

glicerina, sulcos superficiais e partículas alongadas). 

 

b) Estudar os modelos teóricos da seção óptica de partículas esféricas 

de látex depositadas em superfícies de lâminas de Si e para microestruturas 

superficiais. 

 

c) Desenvolver uma metodologia de caracterização quantitativa de 

partículas e microestruturas em superfícies de lâminas de Si, utilizando a 

geometria alternativa proposta. 

 

1.2 Conteúdo 

 

Neste primeiro capítulo apresentamos a introdução e os objetivos. A seguir, 

apresentaremos o conteúdo de todos os outros capítulos. 

 

No capítulo 2, mostraremos os conceitos básicos sobre detecção de 

partículas em superfícies, modelos de espalhamento de luz e seção eficaz de 

espalhamento. 

 

 No capítulo 3, apresentaremos o equipamento de medida de luz espalhada, 

suas partes constituintes e como foram implementadas.  

 

No capítulo 4, apresentaremos os materiais e métodos empregados, 

preparação de amostras e um método simples para contagem de partículas. 

No capítulo 5, mostraremos os resultados e discussões sobre o espalhamento 

de luz por (a) partículas de látex aderidas nas superfícies das lâminas de Si, 

(b) sulcos com perfis retangulares gravados nas superfícies, (c) gotas de 

glicerina depositadas, (d) partículas alongadas muito maiores do que o 

comprimento de onda e (e) contagem de partículas utilizando a nova 

geometria proposta. 

 

No capítulo 6, apresentaremos as conclusões desta tese e perspectivas 

futuras. 
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2 Técnicas de detecção de partículas e modelos de 

espalhamento de luz. 
 

Neste capítulo abordaremos as duas técnicas ópticas de detecção de 

partículas e microirreguralidades superficias mais usadas: a técnica TIS e a 

técnica ARS. Essas técnicas têm sido amplamente empregadas na avaliação 

da qualidade de superfícies superpolidas desde a década de oitenta até os 

dias de hoje, na fabricação e pesquisa de dispositivos ópticos e de 

microeletrônica15.  

 

A rugosidade rms de uma superfície polida pode ser facilmente obtida (dentro 

de uma determinada faixa de freqüência espacial) com a técnica TIS, pois a 

expressão matemática utilizada é muito simples e o tipo de medida é muito 

rápido16. 

 

De forma análoga, pode-se também encontrar a seção óptica ou o 

mapeamento das seções ópticas de partículas aderidas em superfícies por 

meio da técnica TIS. 

 

Com relação à técnica ARS, que fornece a distribuição de luz espalhada pelo 

relevo superficial (incluindo o espalhamento por partículas), é comum nos dias 

de hoje, a sua utilização na avaliação, por exemplo, da qualidade de redes de 

difração desenvolvidas em laboratórios de pesquisa, qualidade de superfícies 

de vidros ópticos e de outros tipos de microestruturas superficiais17. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Aspectos básicos de detecção de partículas aderidas em 

superfícies: técnicas ópticas. 
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Atualmente, na pesquisa e na indústria de microeletrônica, a forma de 

detecção de partículas mais usada é a técnica de medida da intensidade de 

luz espalhada, na qual um feixe de luz (LASER ou luz monocromática 

colimada) incide sobre a superfície da lâmina, resultando em um feixe 

refletido de forma especular e uma porção de luz refletida difusamente (luz 

espalhada). A medida dessa intensidade de luz espalhada permite inferir 

sobre o tamanho e a quantidade de partículas presentes numa superfície. De 

forma geral, nos equipamentos baseados nessa técnica, o feixe de luz varre a 

superfície a ser inspecionada, permitindo realizar a análise sobre toda a área 

da amostra. A figura 2.1 ilustra o princípio de inspeção de superfícies pela 

técnica de medida de luz espalhada11. 

 
Figura 2. 1- Sistema típico de inspeção de superfícies. 

 

Nos modernos equipamentos de inspeção utiliza-se um LASER (ou vários 

lasers, com diferentes comprimentos de onda) como fonte luminosa e 

detectores dos mais diversos tipos, como tubos fotomultiplicadores e 

detectores de estado sólido. A figura 2.2 mostra um sistema típico que utiliza 

LASER como fonte de luz, assim como a forma de coletar a luz espalhada 

(uso de um espelho elíptico)11. 

feixe
especular

fonte de luz detetor

luz
espalhada

superfície
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Figura 2. 2- Diagrama esquemático de um sistema de inspeção de partículas em lâminas de 
silício que utiliza LASER como fonte luminosa e espelho elíptico como coletor de luz 
espalhada11. 

Figura 2. 3- Espelho elíptico e feixe de fibras ópticas em conjunto com uma célula 
fotomultiplicadora para coleta de luz espalhada11. 

 

 

A figura 2.3 mostra em detalhes o espelho elíptico e o conjunto de coleta e 

medida de luz, que compreende um banco de fibras ópticas e uma célula 
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fotomultiplicadora12,13. Neste ponto vale ressaltar a importância do método 

usado para coletar a luz espalhada. Como no exemplo da figura 2.3, utiliza-se 

um espelho elíptico, pois esse tipo de espelho tem a vantagem de que 

qualquer raio de luz que parta de um foco atinge o outro foco. Assim, pode-se 

posicionar a superfície da amostra, que se deseja inspecionar, de tal forma 

que o ponto de incidência do feixe de LASER sobre a mesma coincida com 

um dos focos do espelho. Logo, colocando-se um detector no outro foco, 

pode-se captar a luz espalhada com eficiência muito boa. Esta técnica é 

conhecida como Espalhamento Total Integrado12,13 (TIS: “Total Integrated 

Scattering”).  

 

O uso do espelho elíptico como elemento coletor de luz, diminui 

sensivelmente o problema do dimensionamento das partículas ou defeitos 

sobre as superfícies, pois, em geral, esses espelhos têm amplo ângulo sólido, 

bem maior do que o caso de um detector fixo numa dada direção com sua 

respectiva pupila de entrada, que coleta luz de apenas uma direção.  

 

Outra maneira de se medir a luz espalhada é através de um detector com 

uma pequena área sensível, mas que pode ser movimentado no hemisfério 

onde se dá o espalhamento. Com essa técnica obtém-se o mapeamento ou 

distribuição angular da luz espalhada e é denominado Medida de 

Espalhamento em Ângulo12,13 (ARS: “Angle Resolved Scattering”).  A figura 

2.4 mostra o diagrama esquemático de um equipamento de medida de luz 

espalhada pelo método de medida do espalhamento em ângulo 
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Figura 2. 4- Diagrama esquemático de um equipamento de medida de luz espalhada pela 
técnica ARS12,13 

 

 

2.1.1  Espalhamento Total Integrado (TIS) 

 

 

Como já ilustramos nas figuras 2.2 e 2.3, no espalhamento total integrado 

utiliza-se um espelho que coleta a luz espalhada por partículas, rugosidade ou 

outros defeitos sobre as superfícies e a concentra na entrada de um detector. 

Essa técnica é muito apropriada quando desejamos realizar contagens de 

partículas, estatísticas sobre seus diâmetros e varreduras sobre amplas áreas 

nas superfícies em teste.12-20  

 

 
Figura 2. 5- Ilustração de um sistema de coleta de luz espalhada de amplo ângulo sólido (2π 
Srad). 
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Como a luz é integrada, as informações potencialmente importantes contidas 

na distribuição espacial da luz espalhada são perdidas. Isso inclui a natureza 

do elemento espalhador (partículas, defeitos, rugosidade, etc), morfologia e 

tamanho.  

 

Em sistemas de inspeção que empregam a técnica TIS, é comum utilizar 

superfícies intencionalmente contaminadas com esferas de “latex” (PSL: 

“Polystyrene Sphere Latex”)21 para a obtenção de uma curva de calibração do 

tipo “intensidade de luz x diâmetro da esfera”. Essa curva é então utilizada 

posteriormente para o dimensionamento de outros tipos de partículas com 

composições e diâmetros desconhecidos que podem estar presentes nos 

processos de fabricação de circuitos integrados e eventualmente aderirem 

nas lâminas de Si.  

 

Em medidas que empregam esse método, é comum ocorrer o problema de 

ambigüidade na relação entre o diâmetro da partícula e a intensidade de luz 

espalhada, ou seja, duas partículas com diâmetros diferentes podem 

eventualmente espalhar a mesma quantidade de luz, associada a uma 

mesma seção óptica21-27. 

 

A seção óptica (Cóptica) costuma ser da mesma ordem que a seção geométrica 

e é dada por: 

 

total
óptica I

SC       (2.0) 

 

Onde S é a intensidade total da luz espalhada e Itotal é a intensidade total da 

luz incidente por unidade de área. 

 

A seção óptica é diferente da seção geométrica da partícula, porque o 

processo de espalhamento se dá pela combinação dos processos de reflexão, 

refração, absorção e difração da luz. Dessa forma, além do diâmetro, outros 

parâmetros influenciam na luz espalhada, tais como o índice de refração e o 
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formato da partícula (quando se trata de partículas não-esféricas)23,24. A 

técnica TIS também é amplamente empregada na obtenção da rugosidade 

média quadrática (simbolizada por Rm) de superfícies polidas e planas. Para a 

condição na qual Rm é pelo menos uma ordem de grandeza menor do que o 

comprimento de onda da luz incidente ()12-20, a expressão matemática final, 

que relaciona Rm com a intensidade total de luz espalhada, é muito simples12. 

A equação 2.1 a seguir mostra essa relação. 

 

TISRm 


4
 ,     (2.1) 

 

Onde, λ é o comprimento de onda da luz incidente e TIS é a razão entre a 

intensidade total de luz espalhada e a intensidade total de luz incidente. 

 

espalhada

total

I
TIS

I
     (2.2) 

 

 

2.1.2 Espalhamento em Ângulo (ARS) 

 

 

A figura 2.6 introduz a idéia da técnica de medida de espalhamento resolvido 

em ângulo (ARS). 
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Figura 2. 6- Ilustração do método de medida ARS 
 

 

Nesta técnica, mede-se a distribuição de luz espalhada no hemisfério acima 

da partícula. Por exemplo, movimentando-se automaticamente um detector 

obtém-se a intensidade de luz em função dos ângulos θ e φ (veja figura 2.6). 

A resolução em ângulo da luz espalhada permite conjeturar a respeito do 

tamanho e morfologia da partícula12,22,24,25 

 

 

2.1.3 Comparação entre as técnicas TIS e ARS 

 

 

A tabela 2.1 a seguir mostra a comparação entre as técnicas, ressaltando as 

principais vantagens e desvantagens de cada uma. 
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Tabela 2.1 - Comparação entre as técnicas TIS e ARS 
 TIS ARS 

Vantagens Apropriada para obtenção 
da seção óptica, 
contagem de partículas e 
varreduras em amplas 
áreas sobre a superfície. 

 
Relação matemática 
simples para a obtenção 
da rugosidade RMS 

Fornece informações mais 
precisas sobre o diâmetro e 
o formato da partícula 

Desvantagens Perda de informações 
sobre o formato da 
partícula. 

 
Problema de 
ambigüidade; duas 
partículas com diâmetros 
diferentes podem, 
eventualmente, espalhar a 
mesma quantidade total 
de luz. 

Torna-se lenta quando se 
deseja analisar uma ampla 
área sobre a superfície 

 
A intensidade em cada 
posição do detector é muito 
baixa, deixando a técnica 
sujeita a maiores problemas 
de ruído. 

 

 

Nossa proposta neste trabalho é implementar um sistema de medidas que 

agregue parcialmente as vantagens das duas técnicas. Batizamos esse 

sistema como ARS-I (ARS Integrado). 

 
 

2.2 Modelo de espalhamento de luz por partículas. 
 
 

2.2.1 Partículas suspensas num meio não condutor: Teoria de Mie 

 
 

Neste item apresentaremos a teoria do espalhamento de luz por uma 

pertícula esférica dielétrica e suspensa no ar, que foi desenvolvida por Gustav 

Mie em 190126. A nossa principal referência é o livro “Light Scattering by 

Small Particles” de Van de Hulst, capítulo nove, p. 114-130.27. Essa teoria tem 

servido como base para o desenvolvimento dos modelos de espalhamento de 

luz por partículas aderidas em superfícies, em particular, o modelo da reflexão 

desobstruída, que abordaremos ainda neste capítulo. 
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O problema consiste em determinar a distribuição de luz que é espalhada por 

uma partícula suspensa num meio homogêneo e não condutor (p.e., ar ou 

vácuo) ao ser iluminada por uma onda de luz (onda eletromagnética) 

monocromática. A solução formal desse problema é obtida resolvendo-se a 

equação de onda e impondo-se as condições de contorno na interface 

partícula-meio. Esse procedimento permite calcular também a seção óptica 

(que já mencionamos no item 2.1.1), que na referida literatura é denominada 

de seção eficaz de espalhamento (Csca) de uma partícula. Ela é proporcional 

à quantidade de luz removida do feixe incidente pelos processos de reflexão, 

refração e difração, como resultado da interação da luz com a partícula. 

Então, a seção eficaz de espalhamento ou seção óptica é dada por27: 

 

total
sca I

SC       (2.3) 

 

Onde S é a intensidade total da luz espalhada e Itotal, a intensidade total de luz 

incidente por unidade de área, como já havíamos reportado anteriormente 

através da equação 2.0. A intensidade de um feixe de luz incidente é definida 

como a quantidade de energia por segundo que incide numa unidade de área. 

Com efeito, sua unidade é o w/m2. Fazendo a análise dimensional da equação 

2.3, verificamos que a unidade da seção eficaz é espalhamento é o m2.  

 

Um modo de interpretar a seção eficaz de espalhamento ou seção óptica de 

uma partícula é considerar que a mesma poderia ser substituída por um 

anteparo opaco cuja área geométrica removeria a mesma quantidade de luz 

do feixe incidente. 

 

Com base no eletromagnetismo, Gustav Mie26 encontrou modelos 

matemáticos para o cálculo da seção óptica de partículas suspensas.  Para 

isso, ele resolveu a equação de onda em coordenadas esféricas, em conjunto 

com as condições de contorno das componentes tangenciais e 

perpendiculares à interface partícula-meio. 
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Como estratégia, Mie propôs em primeirto lugar soluções para a equação de 

onda escalar, ou seja, funções escalares. Em seguida, obteve as funções 

representativas dos campos elétrico e magnético por meio de relações 

clássicas do cálculo vetorial.  

 

Impondo-se então as condições de contorno das componentes desses 

campos na interface partícula-meio, foram encontrados os coeficientes de 

espalhamento e as funções de espalhamento, a partir dos quais calcula-se a 

seção eficaz de espalhamento e a distribuição de luz espalhada em torno da 

partícula. 

 

 

2.2.1.1 Solução formal de Mie. 

 
 

Para resolver o problema de espalhamento de luz por uma partícula esférica 

não condutora suspensa num meio homogêneo não condutor, Gustav Mie 

utilizou o sistema de coordenadas esféricas, como já foi mencionado. Assim, 

um ponto P é denotado por (r, , ). Logo um vetor r , da origem até o ponto 

P (OP), tem coordenadas retangulares (xp, yp, zp), dadas por: 

 

 cos..senrxp       (2.4) 

 sensenry p ..      (2.5) 

cos.rz p        (2.6) 

 

A equação de onda escalar, ( 2 2 2k m    ), é separável nas suas 

coordenadas e tem como solução uma função periódica (tanto no espaço 

quanto no tempo). A parte espacial da solução, em coordenadas esféricas, é 

dada por: 

 

    mkrzP
senl

l
n

l
n 




 cos
cos

ln




    (2.7) 
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Onde l e n são inteiros, tais que: 0 ln . 

O primeiro fator da equação. 2.7 pode ser uma função senoidal ou 

cossenoidal, o segundo fator é um polinômio associado de Legendre e o 

terceiro fator pode ser qualquer função esférica de Bessel, definida por: 

 

    



2
12 


nn Zz     (2.8) 

 

Os vetores E


 e H


 devem satisfazer a equação vetorial de onda, que de 

forma geral pode ser escrita como;  

 

 0222  AA


mk     (2.9) 

 

A solução da equação de onda vetorial é encontrada, seguindo o  teorema de 

que se  satisfaz a equação de onda escalar, então os vetores M  e 

N definidos por: 

 

   rM       (2.10) 

       

   MN mk     (2.11) 

 

      

Devem satisfazer a equação de onda vetorial (2.9). 

 

Dessa forma, considerando duas soluções u e v da equação de onda escalar 

e os vetores associados uM , uN , vM , vN , se os vetores E


 e H


 forem 

escritos como: 

 

 uv iNME 


     (2.12) 
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  vu im NM-H 


    (2.13) 

 

Os mesmos satisfazem as equações de Maxwell e a equação de onda 

vetorial. 

E, também, M  e N podem ser  representados por:  

 

  MMrM r M    (2.14) 

 

  NNrNr N    (2.15) 

 

As componentes escalares desses vetores são dadas a seguir: 

 

 






































r
r

M

r
rsen

M

M r

1

1
0

    (2.16) 
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22
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1

1
   (2.17) 

 

As componentes de E


 e H


 podem ser escritas em termos de soluções 

escalares  u e v e suas primeiras e segundas derivadas. 

 

Considere agora que a onda incidente é linearmente polarizada e que a 

origem do sistema de referência está no centro da esfera (veja figura 2.7) 



 35 

 

 
Figura 2. 7- Sistema de coordenadas com origem no centro da esfera e onda incidente 
polarizada com campo elétrico paralelo ao eixo x. 
 

 

A onda luminosa monocromática e polarizada incidente da figura 2.7 em 

equações para os campos E


 e H


 dadas por: 

 

ikz i t
xE a e  


    (2.18) 

 

ikz i t
yH a e  


    (2.19) 

 

Esses campos também podem ser escritos na forma indicada pelas eq. 2.12 e 

2.13, cujas componentes podem ser obtidas pelo conjunto de eq. 2.16 e 2.17 

se os campos escalares u e v forem definidos da seguinte forma: 
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Onda Incidente: 

 

       1

1

2 1cos cos
1

ni t
n n

n

nu e i P j kr
n n

  





 

    

(2.20) 

 

 

       1

1

2 1sen cos
1

ni t
n n

n

nv e i P j kr
n n

  





 

   

(2.21) 

 

 

Neste ponto vale frisar que as equações 2.20 e 2.21 são a expansão das 

frentes de ondas planas em harmônicos esféricos (Princípio de Huygens). 

 

Essa forma de representar a onda incidente também é apropriada para a 

solução completa do problema. O campo fora da esfera consiste da soma da 

onda incidente mais a onda espalhada. Considerando as condições de 

contorno e as condições no infinito (a intensidade da onda espalhada anula-

se no infinito), obtém-se a seguinte solução para a onda espalhada27: 

 

 

Onda Espalhada: 

 

         21

1

2 1cos cos
1

ni t
n n n

n

nu e a i P h kr
n n

  





  

  

(2.22) 

         21

1

2 1sen cos
1

ni t
n n n

n

nv e b i P h kr
n n

  





  

  

(2.23) 
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Onde an  e bn  são os coeficientes a serem determinados.  

 

A função esférica de Bessel hn
(2)(kr) foi escolhida por ter um comportamento 

assintótico . 

 

    ikr
n

n e
kr

ikrh 
1

2 ~     (2.24) 

 

Já o campo no interior da esfera é dado por: 

 

Interior da Esfera: 

 

       1

1

2 1cos cos
1

ni t
n n n

n

nu e mc i P j mkr
n n

  





 

    

(2.25) 

 

       1

1

2 1sen cos
1

ni t
n n n

n

nv e md i P j mkr
n n

  





 

    

(2.26) 

 

Onde, também, cn e dn são outros coeficientes a serem determinados. 

 

Impondo-se as condições de contorno na interface partícula-meio e o campo 

Elétrico ( E


) e intensidade Magnética ( H


) obtidos a partir das funções para as 

ondas incidente, espalhada e refratada (interior da esfera), determinam-se os 

coeficientes an e bn. O cálculo desses coeficientes é um dos pontos principais 

deste formalismo e está descrito em detalhes no livro “Absortion and 

Scattering of Light by Small Particles23, cap. 4”. Os resultados para esses 

coeficientes são dados por: 
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        (2.28) 

 

As funções n(z) e n(z) são funções de Riccati-Bessel e são obtidas a partir 

das funções harmônicas esféricas de Bessel. As funções marcadas com 

apóstrofe são as primeiras derivadas. 

 

Os argumentos x e y são dados por: 

 


akax 2

       (2.29) 

 


mamkay 2

      (2.30) 

 

O fator a é o raio da esfera e  é o comprimento de onda da luz. 

 

Quando são impostas as condições de contorno na interface da esfera com o 

meio (m2 = 1), surgem duas funções, conhecidas como funções de amplitude: 

 

   




cos
coscos

d
dPn

n      (2.31) 
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coscos.coscos 2

d
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(2.32) 
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Tais funções fazem parte das funções Amplitude de Espalhamento S1() e 

S2(), dadas por: 

 

      









1

1 coscos
)1(

12
n

nnnn ba
nn
nS    

(2.33) 

 

      








1
2 coscos
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12

n
nnnn ab
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(2.34) 

 

S1() e S2() representam ondas esféricas partindo da origem (onde se 

encontra a esfera) com amplitude e polarização dependente da direção. 

Conhecendo-se essas funções, pode-se determinar a distribuição espacial da 

luz que é espalhada pela esfera homogênea, tanto em intensidade como em 

grau de polarização. 

 

Para determinar a distribuição de intensidade de luz espalhada, utiliza-se a 

seguinte equação: 

 

      
22

210

2 rk
iiII 




      (2.35) 

 

Onde I0 é a intensidade total da luz incidente não polarizada, r é a distância 

entre a origem e o ponto de detecção da luz espalhada, k é o número de onda 

(k = 2/) e i1() e i2() são dadas por: 

 

    2
11  Si       (2.36) 

 

    2
22  Si       (2.37) 
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I1() e I2() possibilitam o cálculo da seção eficaz de espalhamento direto 

(Cscaf) e da seção eficaz de retroespalhamento (Cscab).  

 

      
2

1 22
2

senscab
aC i i d

x






      

(2.38) 

 

      
22

1 22
0

senscaf
aC i i d

x


      

(2.39) 

 

A seção eficaz total de espalhamento é dada, então, por: 

 

sca scaf scabC C C      (2.40) 

 

A literatura23,27 reporta que a seção eficaz de espalhamento total também 

pode ser determinada por: 

 

  
2

2 2
2

1

2 2 1sca n n
n

aC n a b
x
 



    

(2.41) 

 

Fizemos um programa (baseado no algoritmo proposto por Bohren e 

Huffman23) para calcular a seção eficaz de espalhamento total e determinar a 

distribuição de intensidade de luz espalhada por uma esfera dielétrica 

suspensa no ar e também aderida em uma dada superfície (apêndice B). 

Esse programa será empregado para calcular a seção eficaz no capítulo de 

resultados e discussões. A seguir ilustramos gráficos polares de distribuição 

de intensidade de luz (diagramas de espalhamento) para partículas esféricas 

de látex (m = 1,59), iluminadas por uma luz LASER não polarizada e 

comprimento de onda  = 670 nm.  
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Estes gráficos indicam a distribuição de luz em função do ângulo de 

espalhamento . Para o caso de luz não polarizada incidente, a distribuição 

de luz em relação ao ângulo azimutal  é simétrica, logo a distribuição de luz 

espacial completa pode ser obtida realizando-se a rotação da curva de 

espalhamento em torno do eixo pelo qual o feixe incidente se propaga.  

 

Estas curvas também serão utilizadas na modelagem do espalhamento 

causado por partículas aderidas nas superfícies das lâminas de silício, pois a 

prevalência da refletância superficial dependerá fortemente da distribuição de 

luz em torno da partícula. À medida que o tamanho da partícula aumenta de 

0,1 m para 5,0 m, a intensidade relativa retroespalhada diminui 

substancialmente (veja as figuras 2.8 a 2.16). A figura 2.12 apresenta o 

detalhe da região de retroespalhamento para partícula de 0,6 m e a figura 

2.14 para partícula de 1,1 m. Observe que a intensidade retroespalhada, de 

fato, é substancialmente menor do que a luz espalhada diretamente. 

 
Figura 2. 8- Distribuição angular de intensidade (relativa ao feixe incidente) de luz espalhada 
por uma partícula esférica de látex (m=1,59) de diâmetro igual a 0,1 m (considere a partícula 
colocada no centro do diagrama), quando iluminada por uma luz LASER de comprimento de 
onda  = 0,67 m (670 nm). 

 ângulo de  
espalhamento 
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Figura 2. 9- Distribuição angular de intensidade (relativa ao feixe incidente) de luz espalhada 
por uma partícula esférica de látex (m=1,59) de diâmetro igual a 0,2 m (considere a partícula 
colocada no centro do diagrama), quando iluminada por uma luz LASER de comprimento de 
onda  = 0,67 m (670 nm). 

 
Figura 2. 10- Distribuição angular de intensidade (relativa ao feixe incidente) de luz espalhada 
por uma partícula esférica de látex (m=1,59) de diâmetro igual a 0,3 m (considere a partícula 
colocada no centro do diagrama), quando iluminada por uma luz LASER de comprimento de 
onda  = 0,67 m (670 nm). 

 ângulo de  
espalhamento 

 ângulo de  
espalhamento 
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Figura 2. 11- Distribuição angular de intensidade (relativa ao feixe incidente) de luz espalhada 
por uma partícula esférica de látex (m=1,59) de diâmetro igual a 0,6 m (considere a partícula 
colocada no centro do diagrama), quando iluminada por uma luz LASER de comprimento de 
onda  = 0,67 m (670 nm). 

 

 
Figura 2. 12- Distribuição angular de intensidade (relativa ao feixe incidente) de luz espalhada 
por uma partícula esférica de látex (m=1,59) de diâmetro igual a 0,6 m (considere a partícula 
colocada no centro do diagrama), quando iluminada por uma luz LASER de comprimento de 
onda  = 0,67 m (670 nm); detalhes dos lóbulos de espalhamento próximos da partícula. 

 ângulo de  
espalhamento 

 ângulo de  
espalhamento 
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Figura 2. 13- Distribuição angular de intensidade (relativa ao feixe incidente) de luz espalhada 
por uma partícula esférica de látex (m=1,59) de diâmetro igual a 1,1 m (considere a partícula 
colocada no centro do diagrama), quando iluminada por uma luz LASER de comprimento de 
onda  = 0,67 m (670 nm). 

 

 
Figura 2. 14- Distribuição angular de intensidade (relativa ao feixe incidente) de luz espalhada 
por uma partícula esférica de látex (m=1,59) de diâmetro igual a 1,1 m (considere a partícula 
colocada no centro do diagrama), quando iluminada por uma luz LASER de comprimento de 
onda  = 0,67 m (670 nm); detalhes dos lóbulos de espalhamento próximos à partícula 

 

 ângulo de  
espalhamento 

 ângulo de  
espalhamento 
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Figura 2. 15- Distribuição angular de intensidade (relativa ao feixe incidente) de luz espalhada 
por uma partícula esférica de látex (m=1,59) de diâmetro igual a 5,0 m (considere a partícula 
colocada no centro do diagrama), quando iluminada por uma luz LASER de comprimento de 
onda  = 0,67 m (670 nm). 

 
Figura 2. 16- Distribuição angular de intensidade (relativa ao feixe incidente) de luz espalhada 
por uma partícula esférica de látex (m=1,59) de diâmetro igual a 5,0 m (considere a partícula 
colocada no centro do diagrama), quando iluminada por uma luz LASER de comprimento de 
onda  = 0,67 m (670 nm); detalhes dos lóbulos de espalhamento próximos à partícula 
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2.2.2 Partícula aderida em superfície polida: Modelo da reflexão 

desobstruída  (URM – “Unobstructed Reflection Model”). 
 

 

Já apresentamos o embasamento teórico sobre a seção eficaz de 

espalhamento de uma partícula esférica suspensa num meio homogêneo e 

geramos gráficos ilustrativos que não estão na referência original. No entanto, 

nosso principal interesse está no caso em que uma partícula está aderida 

numa superfície polida com refletância R. Pois, é com este caso que 

deparamos na indústria e na pesquisa sobre partículas aderidas em 

superfícies na microeletrônica. Em particular, na análise da qualidade de 

lâminas de Si durante as diversas etapas de processo. 

 

A modelagem matemática do espalhamento de luz pelo sistema partícula-

superfície é árdua28, 29. Nahm et al, propuseram um modelo que consiste em 

uma aproximação de primeira ordem para estimar o espalhamento causado 

por uma partícula aderida numa superfície refletora28,29. Esse modelo 

considera dois mecanismos de espalhamento: 

 

i) Reflexão na superfície: especular e difusa. 

 

ii) Espalhamento causado pela partícula. A distribuição de luz espalhada 

pela partícula (também chamada de imagem de espalhamento) é calculada 

considerando que a partícula está isolada (usando o modelo desenvolvido por 

Mie) e o resultado é, então, modificado superpondo-se o efeito da reflexão na 

superfície. Nesse modelo, considera-se também que a luz refletida (difusa 

e/ou especular) pela superfície não é alterada pela presença da partícula.  

 

Na figura 2.17, para fins de explicação, o espalhamento ocorre no regime da 

óptica geométrica, Assim a descrição da propagação da luz por meio de raios 

torna-se apropriada. 
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Figura 2. 17- Esquema idealizado para o estudo do espalhamento causado por uma partícula 

sobre uma superfície refletora com reflectância R29. 
 

Este modelo propõe, então, que a intensidade de luz detectada é a 

superposição da luz retroespalhada pela partícula (propagando-se 

diretamente para o detector) com a luz que é espalhada diretamente e, 

posteriormente, refletida na superfície. Portanto, considerando esses dois 

mecanismos de espalhamento, determina-se a seção eficaz total de 

espalhamento através da equação dada por29: 

  

scafscabsca RCCC      (2.42) 

 

Onde R é a refletância da superfície. 

 

Os gráficos das figuras 2.18 e 2.19 mostram como é a distribuição de luz 

espalhada, segundo o modelo URM, para uma partícula de 1,0 m aderida 

numa superfície polida com refletância R. 
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Figura 2. 18- Distribuição de luz espalhada por uma partícula de látex de 1,0 m aderida 
numa superfície polida de refletância R 

 

Figura 2. 19- Distribuição de luz espalhada por uma partícula de látex de 1,0 m aderida 
numa superfície polida de refletância R. Ampliação próxima da partícula. 
 
 
 
2.2.3 Partículas muito maiores do que o comprimento de onda 

 

 

A teoria desenvolvida por Gustav Mie26 se aplica também para o caso de 

partículas com diâmetros muito maiores do que o comprimento de onda da luz 

incidente. Neste caso, o modelo de Mie deve coincidir com os resultados 

previstos pela óptica geométrica, entre o quais, a seção eficaz de 

 ângulo de  
espalhamento 
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espalhamento de uma partícula esférica é a sua sombra geométrica (seção 

geométrica), ou seja, para uma partícula de raio a, a seção eficaz de 

espalhamento é dada por: 

 

2
scaC a      (2.43) 

 

Assim, a razão entre a seção eficaz de espalhamento e a área da sombra 

geométrica da partícula, deve ser unitária no limite de a>>. O gráfico da 

figura 2.20 mostra como a razão entre a seção eficaz de espalhamento e a 

seção geométrica da partícula dielétrica varia em função de seu diâmetro. A 

curva mostrada nessa figura é chamada curva de extinção27. 

 
Figura 2. 20- Gráfico do coeficiente de extinção (Csca/Cgeom) em função do diâmetro da 
partícula dielétrica esférica de látex (m=1,59). 
 
 
Essa curva apresenta uma série de máximos e mínimos chamados estrutura 

de interferência e são explicados pela própria natureza ondulatória da luz. Os 

máximos valores de seção óptica são atingidos quando ocorre uma 

interferência destrutiva entre o feixe incidente e a luz espalhada diretamente. 
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Ao contrário, um valor mínimo de seção óptica ocorre quando há interferência 

construtiva entre o feixe incidente e a luz que é espalhada diretamente23. 

 

Dessa curva de extinção podemos ver que a seção eficaz de espalhamento, 

Csca, no limite da óptica geométrica, se aproxima do dobro da seção 

geométrica. Isso é chamado de paradoxo da extinção, ou seja, a quantidade 

de luz que a partícula desvia do feixe incidente é o dobro daquela que a sua 

seção geométrica pode interceptar.  Isso ocorre porque uma parcela da luz 

incidente é removida devido aos processos de reflexão, refração e absorção 

(quando há absorção) e a outra parcela é removida por causa da difração, 

que forma anéis de difração idênticos aos produzidos por um orifício de área 

igual à área da seção geométrica da partícula, conforme o princípio de 

Babinet27,31. 

 

De qualquer forma, a intensidade de luz espalhada por uma partícula com 

diâmetro muitas vezes maior do que o comprimento de onda da partícula é 

proporcional à área de sua seção geométrica. E, conforme mostra o gráfico 

da figura 2.20, essa proporção tende de forma assintótica para o valor dois. 

 

 

2.2.4 Espalhamento de luz por superfícies rugosas 

 

 

Como já mencionamos neste capítulo, a rugosidade superficial causa 

espalhamento de luz. Conhecendo-se a distribuição angular dessa luz 

espalhada, pode-se obter o espectro de freqüências do perfil superficial 

(técnica ARS) ou então, no caso da integração total, a rugosidade eficaz 

(técnica TIS). 

 

É comum utilizar superfícies com rugosidade conhecida - determinada por 

outras técnicas, p.e., perfilometria - para calibrar sistemas de medidas ópticos. 

Estes padrões de rugosidade são dos mais diversos tipos: superfícies 

lambertianas que espalham a luz praticamente de forma uniforme em todo o 

hemisfério ou até superfícies como padrões de linhas (conjunto de sulcos 
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retos e paralelos com diversas larguras e alturas), como redes de difração por 

reflexão30,31. Nesse caso, o modelamento matemático considera o efeito da 

difração causada pelos sulcos superficiais. Da teoria escalar de 

espalhamento12,31, temos que a distribuição de intensidade de luz difratada é 

proporcional ao módulo quadrático da transformada de Fourier do perfil da 

seção transversal do sulco na condição de que a profundidade dos sulcos 

sejam pelo menos uma ordem de grandeza menores do que o comprimento 

de onda da luz utilizada12. Assim: 

 

    2
eI F k       (2.44) 

 

Onde I() é a distribuição angular de luz difratada e F(k) é a transformada de 

Fourier do perfil superficial e seu módulo ao quadrado é conhecido como 

função PSD (“Power Spectral Density”)12,32. A variável k é chamada número 

de onda espacial. 

 

2
e

e

k 


       (2.45) 

 

Onde e é o comprimento de onda das componentes harmônicas espaciais do 

perfil e ke relaciona-se com o ângulo de espalhamento  através de32: 

 

  esen k       (2.46) 

 

Aqui consideramos apenas o caso unidimensional. Se levarmos em conta 

todo o relevo de uma superfície em duas dimensões, a idéia também se 

aplica, porém a distribuição de intensidade ocorre em todo o hemisfério de 

espalhamento, não se limitando a apenas um plano. 
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2.2.4.1 Difração da luz por um sulco superficial com perfil retangular 

 

Considere um perfil, como o da figura 2.21, gravado sobre uma superfície 

polida e iluminado por um feixe de luz LASER. 

 

 
Figura 2. 21- Ilustração do perfil retangular de um sulco gravado sobre uma superfície e 
iluminado por um feixe de luz LASER. Como esta figura é apenas para fins ilustrativos, não 
nos preocupamos em desenhar o feixe na condição de incidência normal. 
 

A distribuição angular da luz difratada por uma estrutura desse tipo, de acordo 

com a eq. 2.44, está mostrada na figura 2.22. 

 
Figura 2. 22- Distribuição da luz difratada por um sulco com perfil retangular, quando 
iluminado por um feixe de LASER incidindo de forma perpendicular à superfície. A posição do 
primeiro mínimo de intensidade é inversamente proporcional à largura (d) do sulco. Já os 
máximos de intensidade são proporcionais a dh2 
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Nesse caso, podemos encontrar a forma analítica da função distribuição de 

intensidade; é suficiente que encontremos a função F(k). Assim, considere o 

perfil retangular descrito pela função: 

 

 
,  x / 2 e x / 2

 
0,  x / 2 e x / 2
h d d

g x
d d

  
    

,   (2.47) 

 

então: 

 
 

2

2

kdhd sen
F k kd

 
 
 

,     (2.48) 

 

Obtida efetuando-se a Transformada de Fourier da função g(x). 

 

Com efeito, a intensidade total de luz difratada é proporcional à integral dessa 

curva (figura 2.22). Podemos, então, definir também uma seção eficaz de 

espalhamento para esse tipo de estrutura, ou seja: 

 

  2
sca

k

C F k dk       (2.49) 

 

A seguir apresentaremos um exemplo de gráfico (figura 2.23) de um perfil 

retangular com dimensões iguais às de uma das amostras que utilizamos 

neste trabalho (medidas com um perfilômetro) e sua respectiva função PSD 

(figura 2.24). 
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Figura 2. 23- Perfil retangular com profundidade de 0,058 m e largura de 58 m 

 
Figura 2. 24- Função PSD (densidade de potência espectral) do perfil mostrado na figura 
2.23. 
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3 Proposta de uma Geometria Alternativa para Detecção de 

Luz LASER Espalhada em Superfícies de Silício 

Contaminadas por Partículas e Construção do Equipamento 
de Medida 
 
 

A geometria do equipamento proposto neste trabalho agrupa características 

das técnicas TIS e ARS (descritas nos capítulos 1 e 2). Como vimos, na 

técnica TIS a luz espalhada é coletada (integrada) em todo hemisfério de 

espalhamento e focalizada num ponto onde se coloca um detector. Já na 

técnica ARS, um detector é movimentado automaticamente, ao longo de todo 

o hemisfério, captando a luz ponto a ponto (coleta diferencial). Vamos tomar a 

figura 3.1 para descrever a geometria do nosso equipamento. Considere que 

a partícula a ser analisada encontra-se na origem do sistema de coordenadas 

xyz e que o trajeto do feixe LASER encontra-se no eixo z. 

 

Chamaremos de hemisfério de espalhamento o hemisfério que contém o eixo 

z positivo. Cada ponto sobre um dado hemisfério é definido pelas 

coordenadas esféricas (r, , ), sendo r constante.Também chamaremos de 

plano de espalhamento a qualquer plano perpendicular à superfície que passe 

pela origem do sistema (onde se encontra o objeto de medida). A intersecção 

do plano de espalhamento com o hemisfério de espalhamento define uma 

semi-circunferência, cujos pontos têm coordenadas r e . Além disso, a 

direção do plano de espalhamento fica definida pelo ângulo  (ângulo de 

rotação ou ângulo azimutal). 
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Figura 3. 1- Ilustração do plano de espalhamento e dos ângulos meridional () e azimutal (φ). 
Devemos considerar a partícula localizada na origem e o feixe LASER incidindo de forma 
perpendicular à superfície. 
 

Quando o feixe de luz incide na partícula haverá luz distribuída no hemisfério 

de espalhamento. Na técnica ARS, nós obteríamos essa distribuição de forma 

detalhada, isto é, determinaríamos a intensidade como função de r,  e . Já 

na técnica TIS, temos disponível o resultado da integração da intensidade ao 

longo de todo o hemisfério de espalhamento.  

 

No nosso equipamento, a intensidade de luz espalhada será integrada 

apenas ao longo do plano de espalhamento, ou seja, ao longo do ângulo 

meridional . Porém, variando-se a direção do plano de espalhamento 

(variando-se ) poderemos averiguar se há alguma assimetria da distribuição 

de luz em torno do eixo z. A assimetria da distribuição de luz em torno de z 

está relacionada com o formato de um dado objeto aderido sobre uma dada 

superfície. 

 

Dessa forma, poderemos potencialmente ter uma boa eficiência na detecção 

de partículas, devido à integração da luz em função do ângulo  e poderemos 
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estimar o formato da partícula, através da análise da assimetria da 

distribuição de luz em torno de z. 

 

Batizamos o nosso equipamento de ARS-I: “ARS parcialmente integrado”. E 

nos tópicos seguintes deste capítulo, estão detalhados o projeto e a 

construção do mesmo. 

 

3.1 O Equipamento ARS-I 

 

 

O ARS-I foi construído no Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo com apoio da FAPESP. Esse 

instrumento mede a intensidade de luz espalhada por partículas aderidas (ou 

qualquer outra irregularidade superficial) em superfícies de lâminas de silício. 

 

A figura 3.2 mostra um diagrama em blocos do equipamento ARS-I proposto; 

com LASER de 670 nm, para medidas de espalhamento de partículas com 

comprimento de correlação nessa faixa; filtro espacial, para tornar o perfil de 

intensidade do feixe gaussiano e filtrar componentes de altas freqüências 

espaciais espúrias; lente expansora mais diafragma, para uniformizar a 

intensidade; lente de focalização, para deixar o feixe com o menor diâmetro 

possível sobre a amostra (para o caso de detecção de partículas); espelho 

curvo circular, para coletar luz espalhada e distribuí-la sobre uma região 

sensível de uma fotomultiplicadora. 
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Figura 3. 2- Diagrama esquemático do ARS-I 
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Nos itens seguintes estão descritas detalhadamente as partes que compõem 

o equipamento ARS-I. 

 

 

3.2 Componentes do ARS-I 

 

 

O sistema óptico-mecânico do ARS-I está construído dentro de uma capela 

com fluxo laminar e filtro de ar para evitar que as partículas do meio se 

depositem sobre as superfícies das amostras. 

 

 

3.2.1 O Espelho Curvo Circular 

 

 

O espelho curvo circular utilizado na implementação do sistema ARS-I foi 

obtido a partir de um anel de quartzo, que foi cortado ao meio e furado para a 

entrada do feixe LASER (veja figura 3.3). Em seguida, suas superfícies foram 

limpas, mergulhando-o em um recipiente contendo uma solução de ácido 

fluorídrico (HF) diluído em água deionizada, para a retirada de partículas. Na 

seqüência foi depositado alumínio em sua parte interna (côncava), por meio 

de uma evaporadora. A espessura da camada de alumínio depositada foi de 

aproximadamente 40nm. A figura 3.4 mostra uma foto do espelho curvo 

acoplado na alça do prato giratório. 
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.  
Figura 3. 3- Desenho do espelho curvo utilizado no sistema ARS-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4- Foto do espelho curvo acoplado na alça do prato giratório. 

 

1- Espelho curvo circular 

2- Prato giratório 

3- Alça de alumínio 

4- Base com altura ajustável (porta-amostra) 

5- Compartimento de proteção da fotomultiplicadora (PMT) 

6- Base fixa de alumínio. 

7- Mesa x-y 

8- Suporte do espelho curvo circular 

9- Par de trilhos por meio do qual a PMT desloca-se na direção vertical 

10-  Posição da amostra 

1 

2 

3 

4 
5 

6 7 

8 

9 10 
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3.2.2 Região de foco do espelho curvo – “falso foco” 

 

 

O espelho curvo não focaliza a luz coletada em um único ponto como ocorre 

com espelhos esféricos elípticos, por exemplo. Ao invés, a luz coletada é 

distribuída numa área (região de foco). A equação 3.1 permite calcular a 

extensão dessa região e a sua localização em função do raio do espelho 

curvo “L”, da distância “OQ” do ponto onde o feixe LASER incide até o ponto 

origem “O” (veja figura 3.5) do espelho e do ângulo meridional “θ” em relação 

à normal da superfície da amostra em inspeção. A equação 3.1 foi deduzida 

com base na figura 3.5.33 

 
Figura 3. 5- Esquema utilizado na dedução da expressão 3.1. 

 
 






















cos2cos

cos

L
OQarcsen

OQOP     (3.1) 

 

O gráfico da figura 3.6 mostra como OP varia em função de , considerando 

os parâmetros do espelho curvo (OQ = 20 mm e L = 85 mm).  
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Figura 3. 6- Gráfico de OP (distância entre o ponto de incidência do raio refletido e a origem 
O) em função do ângulo  (em graus). 

 

 

Desse gráfico verificamos que a região de foco se estende de 13,8 mm até 

37,4 mm. Possui, então, uma largura de aproximadamente 23,6 mm. A figura 

3.7 mostra essa região. 

 

Figura 3. 7- Região de foco do espelho curvo circular do ARS-I. Nessa região é posicionada a 
janela de uma fotomultiplicadora (PMT) com dimensão de 24 mm. 
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3.2.3 Conjunto “Prato giratório” 
 
 

Esse conjunto é constituído por uma base fixa, um prato giratório e uma alça 

de alumínio. O prato giratório está acoplado à base através de um rolamento 

de esferas de precisão. Na alça de alumínio estão presos o suporte do 

espelho curvo circular e o suporte do detector de luz (fotomultiplicadora - 

PMT). 

 

O suporte do espelho curvo é constituído por duas chapas de alumínio (2 mm 

de espessura) adequadamente cortadas (obedecendo o contorno do espelho, 

como mostrado na figura 3.4). Essas chapas, ao serem aparafusadas na alça 

de alumínio, prendem o espelho curvo por pressão.  

 

O suporte da PMT é constituído por um par de trilhos (veja figura 3.4) 

aparafusados na alça de alumínio e uma outra chapa de alumínio na qual está 

presa a PMT, podendo deslizar pelos trilhos. Isso permite que a altura da 

PMT em relação ao espelho possa ser ajustada e, então, fixada por meio de 

um parafuso. 

 

O conjunto “prato giratório” tem seu movimento de rotação em torno do eixo 

“z” (veja figura 3.4) controlado por um motor de passo. O deslocamento 

angular tem um passo mínimo de 1 grau. É importante observar que o eixo de 

rotação do conjunto coincide com a reta por onde o feixe incide na amostra 

 

 

3.2.4 Mesa x-y 

 

 

O deslocamento em x e em y da amostra é feito por meio de uma mesa x-y, 

movimentada por motores de passo. O deslocamento mínimo em qualquer 

uma das direções é 10 µm. Sobre a mesa x-y está uma base com altura 
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ajustável na qual a amostra é colocada (veja figura 3.4). Todo esse conjunto 

fica logo abaixo da abertura circular do prato giratório. 

 

O prato giratório e a mesa x-y são independentes em seus movimentos e a 

máxima distância que a mesa pode se deslocar (seja em x ou em y) foi 

projetada para ser de 15 mm. 

 

 

3.2.5 Detector de luz (fotomultiplicadora - PMT ) 

 

 

Um tubo fotomultiplicador da marca “Hammamatsu 939” serve com detector 

de luz. Esse tubo é constituído basicamente por um bulbo de vidro selado a 

vácuo no interior do qual há uma série de filamentos. Quando a PMT é 

polarizada com uma diferença de potencial de aproximadamente -800 volts, 

esses filamentos ficam polarizados em relação a um eletrodo de referência. 

Quando um fóton incide sobre esses filamentos, um elétron é liberado (por 

efeito fotoelétrico) e, sob a diferença de potencial, é acelerado em direção ao 

eletrodo de referência. Em seu percurso, o elétron colide com os outros 

filamentos, causando também a liberação de outros elétrons, que por sua vez, 

colidem novamente com os filamentos aumentando mais ainda o número de 

elétrons liberados. Esse número de elétrons liberados dos filamentos e sob a 

ação do potencial de polarização formam uma corrente que é proporcional ao 

número de fótons incidentes. Assim, o valor da intensidade de corrente 

elétrica gerada pela PMT serve como medida ultra-sensível da intensidade de 

luz que atinge os filamento da PMT (sensibilidade de 200 A / lúmen). 

 

 A PMT é acoplada a um soquete de um circuito eletrônico que serve tanto 

para polarizá-la quanto para amplificar o valor da corrente gerada. Esse 

módulo é alimentado por uma fonte de alta tensão ajustável (de 0 a - 800 

volts) e por uma fonte com saídas de +12 volts e - 12 volts . 

 

O bulbo de vidro da PMT foi colocado dentro de um compartimento cilíndrico 

de alumínio contendo uma janela de 10 mm de largura por 25 mm de 
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comprimento. Essas dimensões são suficientes para abranger a "região de 

foco" citada no item 3.2.2. Envolvendo esse compartimento há um segundo 

cilindro, também de alumínio, para proteger a PMT quando não estiver em 

uso. Esse cilindro também possui uma janela que é girada até coincidir com a 

região sensível da PMT quando o sistema está em uso.  

 

 

3.2.6 Fonte de luz 

 

 

Como fonte de luz utilizamos um tubo contendo um diodo LASER com 

comprimento de onda  igual a 670 nm e potência de 1 mW. O diâmetro do 

feixe de saída está estimado em 1 mm, segundo o fabricante (OPTO). 

 

 

3.2.7 Atenuador de intensidade 
 

 

Para controlar a intensidade da luz LASER que incide sobre a mostra, assim 

como evitar a saturação da PMT, utilizamos um atenuador de intensidade de 

luz com densidade variável de dez posições de 0 a 1, em passos de 0,1, 

colocado logo à frente da saída do LASER (ilustrado na figura 3.2). Na 

posição 0 ocorre a menor atenuação do feixe de luz, enquanto que na posição 

1 há a maior atenuação. 

 

 

3.2.8 Espelhos Planos 

 

 

Para direcionar o feixe de luz LASER desde a saída do tubo até a superfície 

da amostra, utilizou-se um conjunto de dois espelhos planos de qualidade 

óptica. Esses espelhos estão indicados no diagrama esquemático do ARS-I, 

na figura 3.2 (item 3.1). 
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3.2.9 Obturador de feixe de luz (Chopper) e o amplificador analisador 

síncrono (“Lock-In Amplifier”) 

 

 

Para evitar que a luz proveniente de fontes externas influencie nas medidas 

de espalhamento de luz, foi implantado um sistema constituído por um 

interruptor óptico (“chopper”) acoplado a um amplificador analisador síncrono 

(“lock-in amplifier”). Esse tipo de amplificador tem como principal 

característica amplificar apenas sinais que têm freqüências iguais à de sua 

entrada de referência. 

 

Montamos o interruptor óptico com um LCD (“Liquid Crystal Display”) e um 

circuito oscilador que gera em sua saída um sinal de tensão quadrado de 0 a 

5 V e freqüência de 100 Hz. O circuito oscilador “liga” e “desliga” o display, de 

forma que o feixe de LASER é transmitido e interrompido com a mesma 

freqüência do sinal quadrado. Uma derivação desse sinal é ligada na entrada 

de referência do amplificador. 

.  

O sinal elétrico de saída da PMT é enviado por um cabo coaxial à entrada de 

sinal do amplificador analisador síncrono. Em geral, esse sinal é composto 

por uma larga faixa de freqüências além daquela relacionada à oscilação da 

luz LASER provocada pelo “chopper”. O amplificador analisador síncrono atua 

de forma a eliminar todas as freqüências diferentes daquela do sinal de 

referência, permitindo que somente o sinal proveniente da intensidade de luz 

LASER espalhada contribua para o sinal medido.  

 

O amplificador analisador síncrono, com ganho da ordem de 107, funciona 

como um filtro passa-faixa centrado na freqüência de referência e é utilizado 

para medir sinais elétricos alternados de baixa amplitude, mesmo quando 

esses sinais estão obscurecidos por ruídos com amplitudes de até alguns 

milhares de vezes maiores. 

 

A chamada técnica “lock-in” de detecção de sinais requer que o experimento 

seja excitado a uma freqüência fixa fr. E, assim, amplificador detecta a 
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resposta do experimento dentro de uma largura de banda muito estreita em 

torno de fr. Num amplificador lock-in, é feita a correlação no tempo entre o 

sinal a ser medido e um sinal de referência. Essa correlação é obtida por meio 

da integração num intervalo de tempo, chamado de tempo de integração. 

Quanto mais fraco for o sinal a ser medido, maior deverá ser o tempo de 

integração para que um mínimo de correlação seja alcançado e o sinal seja 

detectado. Para sinais mais intensos, o tempo de integração pode ser 

diminuído, aumentando-se a rapidez da medida. 

 

3.3 Calibração, ajustes e aquisição de dados. 

 

3.3.1 Filtragem espacial e colimação do feixe LASER 

 

A filtragem espacial permitiu melhorar a qualidade do feixe de luz LASER que 

incide sobre a amostra. A filtragem espacial consiste em fazer o feixe LASER 

passar por uma lente objetiva com pequena distância focal e, em seguida, 

exatamente nessa mesma distância focal, colocar um anteparo opaco com um 

orifício de pequeno diâmetro de abertura. No nosso equipamento, a distância 

focal da objetiva e o diâmetro do orifício são, respectivamente, 8 mm e 12 µm. 

A figura 3.8 mostra o processo de filtragem espacial. 

 

 

Figura 3. 8- Ilustração do processo de filtragem espacial (lente com 8mm de distância focal; 
"pin-hole" com diâmetro de 12 µm). 
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A filtragem espacial é utilizada para tornar o perfil do feixe de luz LASER 

gaussiano . Além disso, quando o feixe de luz LASER passa através de um 

sistema, a poeira do ar ou sobre os componentes ópticos perturbam o feixe, 

por causa do espalhamento. Essa luz espalhada cria padrões de interferência 

(do tipo anéis concêntricos) no perfil do feixe. A filtragem espacial também 

remove esse ruído espacial causado pelo sistema. 
 

Ao sair pelo orifício do filtro espacial, o feixe emergente diverge do eixo óptico. 

Assim, para colimar o feixe e, ao mesmo tempo, expandi-lo, foi colocada uma 

lente convergente de 50 mm de diâmetro e distância focal igual a 175 mm após 

o filtro espacial, conforme ilustrado na figura 3.9. 

 

 

Figura 3. 9- Lente convergente utilizada para colimar o feixe emergente do filtro espacial. 
 

 

O diâmetro do feixe LASER, que inicialmente tem 1 mm, aumenta para 

21,9 mm , após passar pelo filtro espacial e pela lente colimadora. 

 

Após passar pela lente colimadora, o feixe de luz passa por um diafragma com 

a abertura ajustada em 3 mm de diâmetro. Em seguida, o feixe é direcionado 

pelos espelhos planos até outra lente convergente (distância focal de 150 mm) 

que focalizará o feixe sobre a superfície da amostra. Essa lente está presa  na 

alça de alumínio do conjunto do prato giratório e está mostrada no diagrama 

esquemático da figura 3.2 (veja item 3.1).  
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3.3.2 Focalização do Feixe de luz LASER sobre a Amostra 

 
 

Como citamos, antes de incidir sobre a superfície da amostra, o feixe LASER 

passa através de uma lente convergente de 50 mm de diâmetro com distância 

focal de 150 mm. Ao incidir sobre a superfície, o feixe de luz alcança um 

diâmetro que pode ser calculado através da equação 3.234. 

 

42 Fw
D




     
        (3.2)  

 

Onde w é o raio do feixe ao atingir a superfície da amostra,  (0,67 m) é o 

comprimento de onda da luz, F (150 mm) é a distância focal da lente de 

focalização e D (3 mm) é diâmetro do feixe de luz antes de passar pela lente. 

Substituindo os valores desses parâmetros na equação 3.2, obtemos 

2w = 42,7 m. Esse é o diâmetro de uma área circular que contém 86,5 % da 

energia do feixe incidente sobre a amostra. 

 

A figura 3.10 mostra uma foto do sistema óptico-mecânico completo do ARS-I. 

 

Figura 3. 10- Equipamento ARS-I para medida de luz espalhada, implementado no 
Laboratório de Sistemas Integráveis com apoio da FAPESP. 

 

LASER 
filtro 
espacial lente 

diafragma 

motores 
de passo 

prato 
giratório 

mesa X-Y 

espellho 
curvo 
circular 

local da amostra 



 70 

3.3.3 Aquisição de Dados 

 

A aquisição de dados é feita na seguinte seqüência: 

 

1- A intensidade de luz espalhada coletada pelo espelho curvo circular é 

focalizada na PMT que gera uma corrente proporcional a essa intensidade de 

luz. 

 

2- O amplificador no qual a PMT está acoplada converte essa corrente em 

tensão elétrica (sinal de saída). 

 

 3- O sinal é levado até a entrada do amplificador analisador síncrono por um 

cabo coaxial (com impedância de 75 ohms).  

 

4- Após a etapa de filtragem feita com o auxílio do sinal de referência 

proveniente do “chopper”, o amplificador analisador síncrono disponibiliza em 

sua saída uma tensão elétrica de 0 a 10 volts.  

 

5- O amplificador possui um ajuste de fundo de escala que tem uma faixa de 

valores desde 1 nV até 10 mV. Por exemplo, se ajustarmos o fundo de escala 

para 100 µV, significa que se o sinal de entrada (já filtrado) variar de 0 a 

100 µV, a saída do amplificador variará de 0 a 10 V. Como outro exemplo, se 

o fundo de escala for 10 nV, significa que se o sinal de entrada (já filtrado) 

variar de 0 a 10 nV, a saída do amplificador  também variará de 0 a 10 V. Em 

suma, quando diminuímos o valor do fundo de escala, aumentamos a 

sensibilidade do amplificador. Pelos valores máximo e mínimo do fundo 

escala verificamos que sensibilidade do amplificador alcança até 107. 

Lembramos que a tensão de saída da PMT (proporcional à intensidade de luz 

coletada na faixa de 0 a 100 V) é o sinal de entrada do amplificador. 

 

6- O sinal de saída do amplificador (0 a 10 V) é digitalizado por um conversor 

analógico/digital (12 bits) e transmitido serialmente para um microcomputador. 
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7- Desenvolvemos um programa para fazer a leitura e armazenamento 

desses dados. Esse mesmo programa faz o controle dos movimentos da 

mesa x-y e do prato giratório (apêndice C). A figura 3.11 mostra uma 

fotografia do sistema de aquisição de dados e alimentação elétrica do ARS-I. 

 

 

Figura 3. 11-Figura 3.11 - Fotografia do Sistema de Aquisição de Dados, Controle e 
Alimentação do Equipamento ARS-I 
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4 Preparação das amostras e procedimentos de medida 
 

 

Neste capítulo apresentaremos os quatro tipos de amostras utilizadas, como 

foram preparadas e suas características. Também apresentaremos os 

procedimentos de medidas de luz espalhada que realizamos com o 

equipamento ARS-I 

 

 

4.1 Preparação de superfícies com diferentes refletâncias e 
contaminadas com partículas esféricas de látex. 

 

  

4.1.1 Obtenção de superfícies com diferentes refletâncias. 

 

 

Para obtermos superfícies de lâminas de Si com três refletâncias diferentes, 

utilizamos a técnica de oxidação térmica (SiO2) para fabricar camadas de SiO2 

com três espessuras diferentes. Esses óxidos foram fabricados num forno de 

oxidação convencional na temperatura de 1100 ºC em oxigênio ultra-puro 

(1,5 l/min) como gás de arraste das moléculas de água. A espessura do óxido 

foi controlada variando-se o tempo de oxidação como indicado na tabela 4.1. A 

seqüência na preparação das superfícies oxidadas foi a seguinte: 

a) Utilizamos seis lâminas de três polegadas virgens e de um lote novo. 

b) Na sala limpa do LSI-EPUSP, realizamos a limpeza padrão RCA para 

retirada de contaminantes da superfície29. Esse tipo de limpeza é, 

normalmente, empregada na fabricação de circuitos integrados, deixando a 

superfície da lâmina livre de átomos de metais, moléculas de carbono e 

particulados em geral. Após a limpeza RCA, as lâminas foram acondicionadas 

em recipientes plásticos (previamente limpos com solução adequada) do tipo 

“tupperware” com tampa. 
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c) O processo de limpeza RCA consistiu em enxágüe em água deionizada 

(água DI) por 5 min, depois, imersão em solução de 4H2O:1H2O2:1NH4OH a 90 

ºC por 15 min, novo enxágüe em água DI (5 min) e finalmente imersão em 

solução de 4H2O:1H2O2 :1HCl34 seguido de enxágüe final, também em água DI 

por 5 min. 

d) Ainda na sala limpa, separamos as lâminas em três conjuntos (duas 

lâminas por conjunto). Cada conjunto foi inserido no forno térmico 

convencional para crescimento do óxido, cuja espessura depende do tempo 

em que a lâmina fica submetida ao processo, como já mencionado. A tabela 

4.1 mostra as espessuras (medidas em um elipsômetro) dos óxidos obtidos 

Tabela 4.1: Espessuras dos óxidos de silício obtidos em um forno RTP 
Amostras Tempo de oxidação (minutos) Espessura média (nm) 

Lâminas 1 e 2 90 475  8 

Lâminas 3 e 4 45 310  4 

Lâminas 5 e 6 30 290  6 

 

e) Com os valores dos índices de refração do Si e do SiO2 (3,85 e 1,46 

respectivamente), calculamos as refletâncias para incidência normal, através 

da equação 4.135: 

 

     
     

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 1 2 1 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 1 2 1 1 2

1 4 1 cos(2 )

1 4 1 cos(2 )

m m m m m m m m B
R

m m m m m m m m B

     


     
  

(4.1) 

 

12 m dB 


       (4.2) 

 

Onde m1 é o índice de refração do SiO2 e m2 é o índice de refração do Si. 

 

f) Também calculamos a refletância como a razão entre a intensidade do 

feixe incidente e a intensidade do feixe refletido, que obtivemos 
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experimentalmente. Neste caso, não fizemos medidas exaustivas, visto que os 

resultados se apresentaram sempre muito estáveis. 

 

g) A tabela 4.2 mostra os valores de refletância calculados através da 

expressão 4.1 e os valores obtidos experimentalmente. 

 

 
Tabela 4.2: Refletâncias das superfícies das lâminas de Si oxidadas. 

amostras Refletância através de 
medidas de intensidade. 

Refletância 
calculada 

Lâminas 1 e 2 0,35  0,02 0,336  0,001 

Lâminas 2 e 3 0,15  0,01 0,147  0,006 

Lâminas 3 e 4 0,23  0,01 0,225  0,002 

 

 

h) Em seguida, fizemos a clivagem (corte segundo os planos cristalinos) 

dessas lâminas em pedaços retangulares de aproximadamente 1 cm x 1,5 cm 

para posterior deposição das partículas de látex. 

 

 

4.1.2 Deposição das partículas de látex. 
 

 

a) Adquirimos comercialmente quatro frascos de partículas, cada um contendo 

somente partículas de látex fornecidas pela Duke Scientific Corporation com 

diâmetros variados (0,1 m, 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m respectivamente). Essas 

partículas vêm na forma de suspensão, em alta concentração numa solução 

aquosa (1012 partículas/ 50 ml).  

 

b) Com uma seringa de alta precisão, gotejamos alguns microlitros da solução 

contendo a partícula desejada, num béquer com água deionizada. A 

quantidade de água para cada microlitro de solução foi escolhida para que 

obtivéssemos uma solução final super diluída (108 partículas / l). 
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c) Num béquer (limpo previamente com a receita RCA) colocamos 250 ml de 

água DI (água deionizada), 5 l de solução de partícula de látex e em seguida 

colocamos mais 250 ml de água DI. Essa mistura final ficou com uma 

concentração de 2x108 partículas/l. 

 

h) Esses procedimentos foram realizados em uma capela, dentro de uma sala 

limpa, contendo fluxo laminar de ar filtrado.  

 

i) As amostras com diferentes refletâncias foram imersas, uma por vez, durante 

100 s na solução preparada com partículas (item c). Sob o efeito de forças 

eletrostáticas, de Van der Waals e o efeito hidrodinâmico do líquido, as 

partículas migram para a superfície, aderindo-se na mesma34. A figura 4.1 

mostra a fotografia de uma superfície com uma partícula de 5 m aderida por 

esse processo. Na seqüência mostramos mais fotos de superfícies com 

partículas aderidas. 

 

 
Figura 4. 1- Fotografia da superfície de uma lâmina de Si com uma partícula de 5 m aderida 
(aumento de 20x). 

 

Os demais pontos que aparecem na foto apresentada na figura 4.2 são 

partículas do meio aderidas na lente do microscópio. 
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Figura 4. 2- Fotografia de uma superfície de lâminas de Si com partículas de 1,1 m aderidas 
e distantes entre si (aumento de 20x) 

 
 

 
 

 

 

Figura 4. 3- Fotografia da superfície de uma lâmina de Si com partículas de 0,6 m aderidas 
(aumento de 20x). 

 
 
 
 

 
Figura 4. 4- Fotografia da superfície de uma lâmina de Si com partículas de 0,1 m aderidas 
(aumento de 100x). 
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4.2 Preparação de lâminas com sulcos superficiais de perfis 

retangulares. 
 

 

O segundo tipo de amostras que preparamos foram lâminas em cujas 

superfícies foram gravadas linhas paralelas entre si (sulcos com perfis 

retangulares). Quando um feixe de luz LASER incide numa superfície 

contendo esse tipo de estrutura, ocorre a difração, e a distribuição da luz, 

gerada por essa difração, depende da altura e da largura do sulco. O padrão 

de difração é análogo ao causado por uma fenda retangular. Neste caso 

vamos medir especificamente a seção óptica para testar o equipamento. O 

procedimento de preparo dessas amostras está descrito a seguir: 

 

a) Utilizamos duas lâminas de silício (aqui denominadas de AM1 e AM2) de 

um mesmo lote de fabricação como recebidas sem qualquer processamento 

anterior. 

 

b) Submetemos as lâminas a um processo de limpeza química RCA34 padrão 

para a retirada de contaminantes metálicos e particulados. 

 

c) Em seguida, as colocamos num forno de oxidação térmica convencional 

na temperatura de 1100 °C, porém cada uma foi submetida a um diferente 

tempo de oxidação (90 minutos e 45 minutos). Isso gerou óxidos com 

espessuras de 100 nm e 55 nm, respectivamente (medidos no elipsômetro). 

 

d) Sobre os óxidos, aplicamos uma camada de fotorresiste (polímero sensível 

à luz ultravioleta), que foi espalhado sobre a superfície através de um prato 

giratório (“spinner”) de alta rotação. 

 

e) Após a secagem do resiste, colocamos sobre a lâmina uma máscara com 

o leiaute das linhas paralelas e, em seguida, a iluminamos com luz 

ultravioleta. A região do resiste exposta ao ultravioleta foi removida através de 

processo de revelação. Dessa forma, as linhas ficam gravadas na camada do 

mesmo. 
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f) Na seqüência, imergimos as lâminas em uma solução de HF diluído em 

água para a retirada do óxido que ficou exposto e em seguida retiramos o 

resiste restante. 

 

g) Assim, obtivemos conjuntos de linhas com duas profundidades diferentes 

gravadas em óxido de silício sobre silício. E, também devido ao “layout” da 

máscara, cada linha do conjunto tem uma largura diferente. A tabela 4.3 

mostra os valores das profundidades, larguras de linhas e os espaçamentos 

medidos com um perfilômetro (DEKTAK 3030). 

 

h) Além dessas duas amostras, já possuíamos uma terceira amostra30, 

fabricada pelo mesmo processo, porém com profundidade do sulco igual a 14 

nm e largura de 137 m que agregamos ao nosso conjunto. 

 

 
Tabela 4.3 - Dimensões dos sulcos medidos com o perfilômetro DEKTAK 3030. 

Amostra Profundidade (m) Largura (m) Distância entre sulcos (m) 
S1 0,014  0,001  137  4 241  3 
S2 0,058  0,001 58  2 261  4 
S3 0,056  0,001 95 3 309  5 
S4 0,108  0,002 67 3 260  4 
S5 0,095  0,001 90 3 321  5 

 

 

i) Sobre essas linhas, depositamos uma fina camada de alumínio sem que 

os perfis fossem alterados significativamente. 

 

j) E, finalmente, clivamos as lâminas em pedaços de 10 mm x 10 mm 

prontas para serem usadas. 



 79 

 
Figura 4. 5-  Desenho ilustrativo do estado final da superfície da amostra com sulcos 
gravados. 

 
 

 

4.3 Preparação de lâminas com gotas de glicerina depositadas 

 

 

Para depositarmos as gotas de glicerina [CH2OHCH(OH)CH2OH] sobre as 

lâminas de Si, utilizamos uma seringa de precisão com volume máximo de 

1,0 µl. Com esse tipo de seringa, obtivemos gotas com mínimos volumes de 

até 0,02 µl. Devido ao volume diminuto e à tensão superficial, essas gotas 

têm formato praticamente esférico, quando suspensas no ar. Quando 

depositadas numa superfície, ficam com formato semi-esférico. No entanto, o 

ângulo de contato varia de acordo com o estado da superfície: hidrofílico ou 

hidrofóbico. No caso de lâminas de Si, podemos conseguir uma superfície 

hidrofílica, mergulhando a lâmina numa solução RCA1 (4H2O: 1NH4OH: 

1H2O2) ou fazendo a limpeza RCA completa34. Para conseguirmos uma 

superfície hidrofóbica, podemos realizar uma etapa de crescimento de óxido 

de silício (por exemplo, num forno de oxidação convencional). 

 

Depositando diferentes volumes de glicerina (1,0 µl; 0,5 µl; 0,3 µl; 0,1 µl; 0,08 

µl; 0,06 µl; 0,04 µl e 0,02 µl), conseguimos diferentes áreas de contato das 

gotas sobre as superfícies de Si.  

 

Preparamos dois tipos de superfícies: com óxido (d = 310 nm, receita indicada 

na tabela 4.1) e sem óxido. Como já mencionamos, a superfície com óxido 
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tem estado hidrofóbico, diminuindo a aderência da gota. Isso faz com que o 

ângulo de contato fique mais próximo de 90. A superfície sem óxido tem 

característica hidrofílica, aumentando a aderência da gota, resultando num 

ângulo de contato substancialmente maior que 90º. 

 

As superfícies de lâminas de Si foram sempre submetidas à limpeza RCA 

padrão antes de qualquer processo. 

 

A área de contato da gota sobre a superfície depende do ângulo de contato. 

Logo, para um mesmo volume depositado, a área coberta será diferente para 

cada tipo de superfície. As figuras 4.6a e 4.6b mostram fotos do perfil lateral 

de duas gotas de glicerina depositadas em superfícies hidrofílica e 

hidrofóbica, respectivamente. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4. 6- a) Perfil de uma gota de glicerina depositada sobre uma superfície hidrofílica (vol 
= 0,1µl); b) Perfil de uma gota de glicerina depositada sobre uma superfície hidrofóbica (vol = 
0,1µl). 

 

Os valores de ângulo de contato mostrados na figura 4.6 são valores típicos, 

obtidos a partir de medidas efetuadas em 15 gotas de mesmo volume para 
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cada tipo de superfície: hidrofóbica e hidrofílica. A determinação do ângulo de 

contato é feita a partir da equação 4.314: 

 

 

c = 2    (4.3) 

 

 

A figura 4.7 ilustra os ângulos c e  da equação 4.3. 

 

a) 

 
b) 

 
Figura 4. 7- a) Ilustração do ângulo de contato c que é determinado a partir do ângulo  entre 
a reta t e a superfície; b) Ilustração de uma gota depositada sobre uma superfície 

      
 

O desvio padrão obtido para os dois casos de ângulos de contato foi de cerca 

de 3. As fotos 4.6a e 4.6b foram obtidas num microscópio óptico com uma 

câmera CCD acoplada. Para fotografarmos o perfil da gota sobre a superfície, 

utilizamos um dispositivo formado por dois espelhos inclinados 45 em relação 

à superfície, como ilustra a figura 4.8. A luz proveniente do microscópio reflete 

no primeiro espelho, dirigindo-se para a gota, projetando sua imagem no 

segundo espelho, que é captada novamente pelo microscópio. Esse tipo de 

imagem permitiu que medíssemos o ângulo de contato. 
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Figura 4. 8- Desenho ilustrativo do método utilizado para fotografar o perfil da gota de 
glicerina depositada sobre a superfície de uma lâmina de Si. 

 
  

 

Numa mesma superfície (tanto na hidrofóbica como na hidrofílica) 

depositamos diferentes gotas de glicerina com diferentes volumes e todas ao 

longo de uma linha com a ajuda de uma seringa de precisão.  Utilizamos uma 

ocular com escala graduada para monitorarmos a deposição das gotas de 

forma alinhada. 

 

A figura 4.9 ilustra essa idéia. 

 

 
Figura 4. 9- Ilustração de gotas de glicerina depositadas numa superfície 

 
 

As tabelas 4.4 e 4.5 abaixo mostram os diâmetros médios das áreas 

ocupadas pelas gotas de glicerina depositadas nas superfícies das lâminas de 

Si (sem óxido - hidrofílica - e oxidada - hidrofóbica). 
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Tabela 4.4 - Diâmetros médios das gotas de glicerina aderidas em superfícies de Si sem óxido 
(hidrofílicas) 
Diâmetro médio (µm) desvio padrão (µm) Volume (l) 

1753 113 1,0 
1675 55 0,5 
1470 89 0,3 
1110 38 0,1 
1010 27 0,08 
917 27 0,06 
767 27 0,04 
587 27 0,02 

. 
 

 
Tabela 4.5 - Diâmetros médios das gotas de glicerina aderidas em superfícies de Si oxidadas 
(hidrofóbicas) com espessura do óxido d = 310 nm  
Diâmetro médio (µm) desvio padrão (µm) Volume (l) 

1493 83 1,0 
1418 122 0,5 
1282 75 0,3 
945 8 0,1 
867 16 0,08 
773 16 0,06 
643 43 0,04 
520 18 0,02 

 

 

 

4.4 Superfícies com partículas alongadas 

 
 

Para testarmos nosso equipamento com relação à medida da distribuição de 

luz espalhada em função do ângulo de rotação (), preparamos superfícies 

com partículas não esféricas.  

 

 

4.4.1 “Partículas” de glicerina 

 

 

Sobre uma superfície hidrofílica depositamos gotas de glicerina com volume 

de 1l. Em superfícies hidrofílicas, como já mencionamos, a aderência da 

gota é maior (maior área de contato). Assim, durante a deposição da gota, 

arrastávamos a seringa (ao invés de mantê-la numa posição fixa) de tal forma 
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que a gota não tomasse uma forma semi-esférica (aproximadamente 

elipsoidal). A foto da figura 4.10 mostra o exemplo de uma gota depositada 

que não assumiu formato esférico. 

 

 
Figura 4. 10- Fotografia de uma gota elipsoidal de glicerina. A parte central branca é causada 
pela luz retroespalhada que ofusca a câmera CCD acoplada no microscópio. 

. 
 

Com a ocular graduada, medimos os comprimentos do “eixo maior” e “eixo 

menor” [eixo maior = (0,96 ± 0,02) mm; eixo menor = (0,66 ± 0,02) mm] da 

área ocupada pela gota para dez gotas não esféricas de volume 1 l. Os 

valores médios obtidos foram: eixo maior = (0,96 ± 0,02) mm e eixo menor = 

(0,66 ± 0,02) mm 
 

 
4.4.2 “Estilhaços” de silício 
 

 

Quando clivamos uma lâmina (quebra da lâmina de Si num de seus planos 

cristalinos), estilhaços micrométricos de Si podem eventualmente se soltar e 

aderirem na superfície. Selecionamos, monitorando pelo microscópio, regiões 

de uma lâmina que continha estilhaços de forma alongada. A figura 4.11 

mostra uma dessas partículas que conseguimos selecionar para efetuarmos 

medidas de distribuição de luz espalhada em função do ângulo . 

 

0,15 mm 
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0,30 mm 

 
Figura 4. 11- Fotografia de uma partícula não esférica de Si depositada sobre uma lâmina de 
Si 

 

 

Da mesma forma que para a “partícula” elipsoidal de glicerina, medimos os 

comprimentos do eixo maior e do eixo menor da partícula de Si [eixo maior = 

(1,52 ± 0,02) mm e eixo menor = (0,82 ± 0,02) mm]. 

 

 

 

4.5 Procedimentos de medida 
 

 

4.5.1 Varredura “x-y” - método de contagem de partículas 
 

 

A contagem de partículas sobre uma superfície foi efetuada através de uma 

varredura com o feixe LASER sobre uma determinada área (área de análise). 

Toda vez que o feixe de luz passa sobre uma partícula, há luz espalhada, e, 

portanto, gera um pico de intensidade de luz. Em uma primeira aproximação, 

poder-se-ia associar o número de picos de intensidade de luz ao número de 

partículas presentes na região analisada. No entanto, como feixe de luz 

LASER não tem um diâmetro muito bem definido, se alguns cuidados com 

relação à análise dos picos de intensidade de luz não forem tomados, poderá 

ocorrer uma contagem errada do número de partículas. 
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4.5.1.1 Diâmetro do feixe de luz LASER 

 
 

No modo TEM00 o feixe emitido por um LASER tem uma frente de onda plana 

e um perfil transversal de intensidade do tipo gaussiano36. Para analisar as 

características do feixe LASER, é necessário especificar o seu diâmetro de 

alguma forma. Em geral, o diâmetro adotado é aquele para o qual a amplitude 

do campo elétrico decai para “1/e” de seu máximo valor no centro do feixe36. 

Para esse diâmetro, a intensidade de luz corresponde a “1/e2” (13,5 %) do seu 

valor máximo no centro do feixe. A figura 4.12 ilustra essa idéia. 

 
Figura 4. 12- Perfil de intensidade de um feixe de luz LASER (modo TEM00). No nosso 
equipamento o valor de w, de acordo com a equação 3.2 (item 3.3.2, capítulo 3), é 
aproximadamente 21,5 µm. 

 
 

 

4.5.1.2 Procedimento para contagem de partículas 
 

 

Com base no que foi exposto sobre o perfil do feixe de luz LASER, propomos 

um procedimento para contagem de partículas via espalhamento de luz. 

 

Como já foi mencionado, para contar partículas sobre uma determinada região 

de uma amostra, deve-se efetuar uma varredura com o feixe LASER sobre 

essa região. No nosso equipamento, o “software” de aquisição e controle 
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solicita a entrada de três parâmetros: i) O lado (LA) da área quadrada a ser 

analisada sobre a amostra. ii) O número de linhas (NL) igualmente espaçadas 

dentro da área de análise. iii) O número de passos (Np) ao longo de cada linha. 

 

Uma vez definidos esses parâmetros, colocamos a amostra preparada 

(lâmina contaminada com partículas obtida conforme o procedimentos 4.1.2 

deste capítulo) na base de altura ajustável (veja figura 3.4), e ajustamos essa 

altura até que a superfície da amostra coincidisse com o ponto de foco da 

lente focalizadora. Dessa forma, a largura do feixe sobre a amostra foi 

calculada como sendo 42,7 µm (veja item 3.3.2), aproximadamente. Vale 

frisar que a base de altura ajustável está sobre uma mesa x-y. 

 

Neste ponto, a amostra está pronta para ser analisada. Os passos Δx e Δy da 

mesa x-y que deslocará a amostra em relação ao feixe LASER são 

determinados por: 

 

p

A

N
Lx    (4.3)       e  

L

A

N
Ly    (4.4)  

       

 

Para o caso de contagem de partículas, sempre definimos LA, Np e NL de tal 

forma que Δx = Δy = 40 m. 

 

Em todos os casos de contagem, procuramos escolher a área de análise 

muito próxima de alguma borda da amostra (já previamente marcada) para 

que posteriormente pudéssemos efetuar a contagem na mesma região, por 

inspeção visual, através do microscópio óptico. Além disso, procuramos fazer 

nossas medidas em áreas de lado LA de aproximadamente 3 mm. 

 

Ao dar o inicio à varredura, a mesa x-y se desloca de tal forma que o feixe 

LASER avança sobre uma determinada linha, em passos de x até varrê-la 

completamente. Em seguida, a mesa desloca-se lateralmente, avançando um 

passo y para a próxima linha, e inicia-se novamente o deslocamento na 
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direção x, porém em sentido contrário ao da linha anterior. Esse processo se 

repete até que toda a área (LA x LA) seja varrida pelo feixe LASER. A figura 

4.13 ilustra esse processo. 

 

 
Figura 4. 13- Ilustração da forma como é feita a varredura numa área sobre a amostra. Os 
círculos vermelhos representam o ponto de incidência do LASER sobre a amostra e as 
sucessivas posições que o mesmo ocupa à medida que a mesa se desloca automaticamente 

 
 

Como podemos observar na figura 4.13, a área de análise pode ser dividida 

(virtualmente) em células de área x.y. Há dois problemas principais que 

surgem quando se realiza a contagem de partículas por espalhamento de luz: 

1) se duas ou mais partículas ocuparem a mesma célula, será contabilizada 

apenas uma, pois as distâncias entre elas estão além da resolução do 

equipamento; 2) Se uma partícula está próxima à fronteira entre duas células, 

a mesma poderá ser contabilizada duas vezes. 

 

Com relação ao primeiro problema, podemos melhorar a resolução do 

equipamento, diminuindo o diâmetro do feixe incidente sobre a amostra. E, 

também, estimar que, se a intensidade detectada ultrapassar a prevista para 

um determinado tipo de partícula, há duas partículas muito próximas sendo 
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iluminadas Com relação ao segundo problema, pode-se proceder da seguinte 

maneira: 

 

a) Determinar previamente a máxima intensidade da luz espalhada (I0) por um 

determinado tipo de partícula. 

 

b) Se, durante a varredura do feixe sobre a amostra, for detectado um pico de 

intensidade de luz maior ou igual a 0,135 I0,36 numa célula (i, j), esse pico será 

considerado como sendo causado por uma partícula situada nesta célula. 

 

c) Se nas células adjacentes à célula (i, j) for detectado um pico de intensidade 

de luz menor do que 0,135 I0, esse pico não será considerado, porque foi 

gerado por uma partícula pertencente a outra célula, que já foi ou ainda será 

varrida pelo feixe LASER. 

 

Utilizamos esse procedimento para analisar os dados de contagem de 

partículas apresentados no capítulo 5. 

 

 
4.5.1.3 Contagem de partículas por microscopia óptica 

 
 

Utilizando um microscópio óptico provido com uma ocular graduada, 

realizamos a contagem de partículas. A escala da ocular possui 100 divisões. 

Quando ajustamos o aumento do microscópio para 20x, cada uma dessas 

divisões vale cerca de 1,0 µm. Assim, pudemos analisar pequenas áreas de 

100 µm x 100 µm ao longo da área de análise em que realizamos a contagem 

por espalhamento de luz. 

 

 Enfatizamos que é difícil fazer coincidir totalmente a região onde realizamos 

e inspeção visual com a região onde foi feita a contagem por espalhamento 

de luz (via ARS-I). Sempre procuramos tomar como referência um dos cantos 

da amostra (a maior parte de nossas medidas foram feitas próximas de 

bordas). Nas medidas de espalhamento de luz, posicionávamos a(s) 
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amostra(s) de tal forma que o ponto de incidência do LASER fosse 

inicialmente próximo de um canto (origem) e depois efetuávamos as medidas 

a partir desse ponto. Colocando a mesma amostra no microscópio, 

tomávamos o mesmo canto como referência para realizarmos a inspeção 

visual. E, deslocando a lâmina em passos de 100 µm, cobríamos 

aproximadamente a mesma área de análise que foi inicialmente inspecionada 

no ARS-I. A cada passo de 100 µm, fixávamos uma área quadrada de 100 µm 

x 100 µm e contávamos o número de partículas presentes. 

 

Para minimizar os erros de contagem fizemos medidas exaustivas, tanto de 

contagem por espalhamento de luz quanto de inspeção por microscopia 

óptica. 
 

 
4.5.2 Varredura em “x” 

 
 

4.5.2.1 Medida da seção eficaz de espalhamento de uma partícula de 

látex aderida na superfície de uma lâmina de Si 
 

 

Para medirmos a seção eficaz de espalhamento (proporcional à intensidade 

integrada de luz espalhada) de uma partícula isolada aderida numa superfície 

polida de Si, colocamos a amostra na base de altura ajustável. E, da mesma 

forma que na etapa de contagem, ajustamos a altura da base até que a 

superfície da amostra coincidisse com o ponto de foco da lente de 

focalização, de forma a ter um diâmetro de 43 µm para o feixe LASER sobre a 

amostra. 

 

Em seguida, realizamos uma medida do tipo “varredura x-y” (veja item 4.5.1) 

para a localização da partícula. Como critério, selecionamos a partícula que 

gera o maior pico de intensidade, garantindo assim que parte central do feixe 

cruzou a mesma. 
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Usando os comandos “up”, “down”, “left” e “right” do teclado posicionamos a 

mesa x-y de tal forma que o feixe ficasse sobre a linha na qual estava a 

partícula a ser analisada. O “software” de aquisição e controle do ARS-I 

disponibiliza essa opção. 

 

Feito o ajuste de posição da mesa, escolhemos (via “software”) a opção de 

varredura em uma única linha (varredura “x”), com comprimento (LA) e o 

número de pontos (NL) previamente fixados antes de dar início à varredura. 

Nesta etapa, fizemos varreduras sobre a linha escolhida em passos de 10 µm, 

para melhor delinear o pico de intensidade. 

 

Fizemos medidas exaustivas no estudo da seção eficaz de espalhamento de 

cada tipo de partícula e os resultados estão apresentados no capítulo 5 (item 

5.1). 

 

 
4.5.2.2 Medida da seção eficaz de espalhamento de um sulco com perfil 

retangular gravado na superfície de uma lâmina de Si 

 
 

Para medirmos a seção eficaz de espalhamento (proporcional à intensidade 

integrada de luz espalhada) de um sulco com perfil retangular gravado na 

superfície, colocamos a amostra na base de altura ajustável do ARS-I. Em 

seguida, retiramos a lente focalizadora do sistema e ajustamos a abertura do 

diafragma que está logo após o filtro espacial e a lente colimadora para um 

diâmetro de aproximadamente 250 µm (medidos com um paquímetro). Assim, 

o diâmetro do feixe LASER sobre a superfície da amostra também assume o 

valor de 250 µm. Fizemos isso para que a largura do feixe ficasse maior do 

que a largura do sulco. No “pior” caso temos um sulco com largura de 

137 µm. 

 

Outro cuidado que tomamos foi colocar a amostra de tal forma que, ao 

deslocar a mesa ao longo de uma linha (direção “x”), o feixe LASER cruzasse 

os sulcos de forma perpendicular às linhas desses sulcos. 
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Também definimos o comprimento L e o número de pontos Np. Neste caso o 

passo da mesa ao longo da direção x foi de 40 µm. 

Os resultados dessas medidas para todas as amostras estão apresentados 

no capítulo 5 (item 5.2). 

 

 

4.5.2.3 Medida da seção eficaz de espalhamento de uma gota de glicerina 
depositada na superfície de uma lâmina de Si 

 
 

Para medirmos a intensidade de luz espalhada integrada para as gotas de 

glicerina depositadas nas superfícies, mantivemos o sistema sem a lente 

focalizadora e aumentamos a abertura do diafragma para aproximadamente 

4 mm. 

 

Como já mencionamos na etapa de preparação de amostras, depositamos 

gotas de glicerina, com diferentes diâmetros, alinhadas entre si. 

 

Assim, tomamos o cuidado de posicionar a amostra de tal forma que, durante 

o deslocamento da mesa, o feixe cruzasse todas as gotas depositadas. Isso 

não foi tarefa tão difícil visto que as gotas podiam ser vistas a olho nu. Os 

resultados dessas medidas estão também apresentados no capítulo 5, item 

5.3. 

 

 

4.5.3 Distribuição angular de luz 
 
 

Para estudarmos a assimetria de uma partícula depositada numa superfície, 

colocamos nossa amostra já preparada (veja item 4.4), na base de altura 

ajustável do nosso equipamento, ajustamos a largura do feixe sobre a 

amostra para aproximadamente 4 mm (também não fizemos uso da lente 

focalizadora). 
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Fizemos uma varredura x-y para localizar com precisão a posição da partícula 

e, em seguida, com os ajustes de deslocamento manual da mesa (“up”, 

“down”, “left” e “right”), posicionamos a partícula no caminho do feixe. 

 

O “software” de controle e aquisição de dados solicita o ângulo inicial e final 

do conjunto “prato giratório”. Uma vez definidos esses valores, inicia-se então 

a rotação do espelho com passos angulares de 1. Os resultados que 

obtivemos para essas medidas estão apresentados no capítulo 5, item 5.4. 
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5  Resultados e Discussões. 
 

Neste capítulo apresentaremos os resultados e discussões a respeito da 

seção de espalhamento, obtidas com o ARS-I, para quatro tipos de elementos 

depositados e/ou gravados sobre lâminas polidas de Si. São eles: (1) 

partículas esféricas de látex depositadas, (2) sulcos com perfis retangulares 

gravados, (3) micro-gotas de glicerina depositadas e (4) partículas elipsoidais 

de Si e glicerina depositadas. Também apresentaremos os resultados de 

contagem de partículas aderidas em superfícies de Si 

 
 
5.1 Inspeção das partículas de latex por microscopia óptica e 

medida da intensidade espalhada 

 
 

As figuras 5.1 e 5.2 mostram, respectivamente, fotos de partículas de 0,6 µm 

e 5,0 µm depositadas sobre lâminas de Si preparadas conforme procedimento 

descrito no cap. 4.  Essas fotos foram obtidas com um microscópio óptico 

(provido de uma ocular graduada) no qual foi acoplada uma câmera de vídeo. 

 
Figura 5. 1- Partículas de 0,6 µm depositadas sobre uma lâmina de Si (foto). Caso particular 
onde são vistas 8 partículas sendo que duas delas ficaram aglutinadas. 
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Figura 5. 2- (foto) Partícula esférica de 5 µm depositada sobre uma lâmina de Si.  

 

Como descrevemos no capítulo 4, preparamos 10 amostras contaminadas 

com partículas de látex.  Na tabela 5.1 mostramos os tipos de superfícies que 

foram preparados: 

 
 
Tabela 5.1 - Amostras utilizadas nas medidas de espalhamento de luz 
Amostra Diâmetro da partícula depositada (µm) Refletância da superfície (%) 
AP01 0,1 35 
AP02 0,6 15 
AP03 0,6 23 
AP04 0,6 35 
AP05 1,1 15 
AP06 1,1 23 
AP07 1,1 35 
AP08 5,0 15 
AP09 5,0 23 
AP10 5,0 35 

 

A seqüência de gráficos mostrada a seguir (fig. 5.3 até 5.6) reporta os 

resultados típicos das medidas de espalhamento de luz referentes às 

amostras citadas na tabela 5.1. O método utilizado na preparação dessas 

amostras (veja capítulo 4, preparação de amostras) proporcionou superfícies 

com distribuições esparsas de partículas. Isso permitiu que medíssemos o 

espalhamento causado por partículas isoladamente. Os procedimentos de 

medida estão descritos também no capítulo 4. 
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Figura 5. 3- Gráfico típico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 
0,6 m de diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, 
respectivamente. 

 

 
Figura 5. 4- Gráfico típico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 
1,1 m de diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, 
respectivamente. 
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Figura 5. 5- Gráfico típico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 
5,0 m de diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, 
respectivamente. 

 

 
Figura 5. 6- Gráfico típico da intensidade de luz espalhada por uma partícula de látex de 
0.1 m de diâmetro aderida numa superfície com refletância de 35%. Não foi possível 
levantar os gráficos para as refletâncias de 23% e 15% devido ao fato da intensidade 
confundir-se com o ruído. 
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Os valores máximos dessas curvas representam as intensidades de luz 

espalhada totais num plano perpendicular à superfície da mesa e devem ser, 

portanto, diretamente proporcionais à seção eficaz de espalhamento da 

partícula aderida na superfície de Si. Para compararmos com o modelo URM 

(descrito no capítulo 2), utilizamos a modelagem proposta por Bohren e 

Huffman17, que adaptamos para partículas aderidas em superfícies, para 

calcular a seção eficaz em cada condição mostrada na tabela 5.1. 

Enfatizamos que foi subtraída a intensidade de luz perdida pelo orifício do 

espelho pelo qual passa o feixe incidente.  

 

 

5.2 Modelagem da seção eficaz de espalhamento 
 

 

Neste ponto pretendemos relacionar a intensidade de luz espalhada com a 

seção eficaz de espalhamento (seção óptica) das partículas aderidas nas 

superfícies. Como foi citada no embasamento teórico (modelo de Mie), a 

seção eficaz de espalhamento é proporcional à intensidade de luz que é 

retirada do feixe incidente, ou seja, a intensidade de luz espalhada. E, no 

caso de partículas depositadas em superfícies, a parcela de luz espalhada 

diretamente é modulada pela refletância da superfície (modelo URM), 

alterando a seção eficaz em relação ao caso de partículas suspensas. 

  

Para avaliar a eficiência do nosso equipamento quanto à obtenção da seção 

eficaz de partículas aderidas, correlacionamos a intensidade máxima de luz 

espalhada medida, como as indicadas nos gráficos 5.3 a 5.6, com a seção 

eficaz calculada da partícula aderida, para diferentes diâmetros e refletâncias. 

 

Assim construímos um gráfico (figura 5.7) dos valores médios dos picos de 

intensidade máxima de luz espalhada em função da seção eficaz calculada. 

Para obtermos esses valores médios, efetuamos séries exaustivas de 

medidas, num total de cem medidas (dez para cada condição partícula-

superfície).  

 



 99 

 
Figura 5. 7- Comparação entre a seção eficaz de espalhamento experimental (intensidade de 
luz medida) obtida com nosso equipamento (ARS-I) em função de seção eficaz calculada com 
base na teoria de Mie adaptada para partículas aderidas em superfícies polidas (equação 
2.42). 

 

Como a seção eficaz e a intensidade de luz espalhada medida variam 

sensivelmente com o diâmetro da partícula, utilizamos escala logarítmica nos 

dois eixos para melhor visualizarmos qualitativamente a relação entre essas 

grandezas. 

 

A reta pontilhada indica que existe alguma correlação entre a intensidade de 

luz espalhada medida e a seção eficaz da partícula aderida para os diâmetros 

de 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m que pode ser uma lei de potência qualquer 

inclusive linear já que as escalas horizontal e vertical são logarítmicas (a 

escala logarítmica permite visualizar intensidades e seções com ordens de 

grandeza muito diferentes). 
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Para descobrir a lei de potência entre intensidade e seção eficaz, vamos 

começar analisando os gráficos das figuras 2.8 a 2.16. Dos gráficos da 

distribuição angular de intensidade relativa de luz espalhada (figuras 2.8 até 

2.16) observa-se que a intensidade de luz retroespalhada é substancialmente 

menor do que a intensidade de luz espalhada diretamente para partículas de 

látex com diâmetros maiores do que 0,2 m. Assim, de acordo com o modelo 

URM, a seção eficaz total de espalhamento, para essas partículas, é dada 

aproximadamente pelo 2º termo na equação 2.42. Isto significa que, para as 

partículas de 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m, a modelagem de primeira ordem 

proposta (equação 2.42), torna-se precisa, e justifica a excelente correlação 

entre teoria e prática como mostrado na figura 5.7. Assim, a lei de potência 

indicada na figura 5.7 deve significar uma simples relação linear aproximada 

entre a intensidade e a seção eficaz. O que faremos a seguir será comprovar 

esse fato. 

 

A partir de medidas como as ilustradas nas figuras 5.3 até 5.6 (veja apêndice 

A) e da equação 2.42, podemos encontrar a intensidade de luz espalhada 

diretamente para as partículas de 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m e comparar com a 

seção eficaz de espalhamento direto calculado. Para isso, inicialmente 

construímos curvas de intensidade de luz em função da refletância da 

superfície para cada uma das partículas citadas. As figuras a seguir ilustram 

essas curvas. 
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Figura 5. 8- Intensidade de luz espalhada por partículas de 0,6 m quando aderidas em 
superfícies com refletâncias de 15%, 23% e 35%, respectivamente.  
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Figura 5. 9- Intensidade de luz espalhada por partículas de 1,1 m quando aderidas em 
superfícies com refletâncias de 15%, 23% e 35%, respectivamente.  
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Figura 5. 10- Intensidade de luz espalhada por partículas de 5,0 m quando aderidas em 
superfícies com refletâncias de 15%, 23% e 35%, respectivamente.  
 

Como a intensidade de luz espalhada por uma partícula é proporcional a sua 

seção eficaz de espalhamento, podemos escrever uma equação análoga à 

equação 2.42, porém para a intensidade, ou seja: 

 

scafscabsca RIII 
   (5.2) 

onde: 

Isca  é a intensidade total espalhada. 

Iscab  é a intensidade  retroespalhada. 

Iscaf  é a intensidade espalhada diretamente. 

R é a refletância da superfície. 

 

Para cada um dos gráficos nas figuras 5.8 até 5.10 ajustamos retas, cujos 

coeficientes angulares coincidem, pela equação 5.2, com as intensidades de 
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luz espalhada diretamente para as partículas de 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m, 

respectivamente. 

 

Na tabela 5.2 estão reportados os valores das seções eficazes e intensidades 

de espalhamento direto para os três tipos de partículas. 

 
Tabela 5.2 - Valores das seções eficazes e intensidades de espalhamento direto e refletido 
para as partículas de 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m. 

Diâmetro da partícula Seção eficaz de espalhamento direto 
calculada (m2) 

Intensidade espalhada  
diretamente (u.a) 

0,6 m 1,01 8 ± 2 
1,1 m 2,18 18 ± 3 
5,0 m 30,82 270 ± 8 

 
Tabela 5.3 - Valores das seções eficazes e intensidades de retroespalhamento para as 
partículas de 0,1 m, 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m. 

Diâmetro da partícula Seção eficaz de retroespalhamento 
calculada (m2) 

Intensidade retroespalhada 
(u.a) 

0,1 m 5,45x10-5 
0,025 ± 0.015 * 

0,6 m 0,1 0,15 ± 0,05 
1,1 m 0,4 0,4 ± 0,3 
5,0 m 3,4 1,5 ± 0,6 

 
*Intensidade média medida para refletância de 35% 
 

Com os dados da tabela 5.2 construímos um gráfico da intensidade 

espalhada diretamente e refletida em função da seção eficaz de 

espalhamento direto. 

 

 



 104 

0 5 10 15 20 25 30 35

0

50

100

150

200

250

300

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

seção eficaz de espalhamento direto (m2)

 
Figura 5. 11- Gráfico da intensidade de luz espalhada diretamente em função da seção eficaz 
de espalhamento direto. 

 

 

A boa correlação linear ilustrada no gráfico da figura 5.11 comprova a 

eficiência do modelo URM para partículas com diâmetros acima de 0,2 m 

tendo em vista que a luz espalhada diretamente é proporcional à seção de 

espalhamento direto. 

 

Por outro lado, a tabela 5.3 mostra os valores das seções eficazes e 

intensidades de retroespalhamento para as mesmas partículas de 0,6 m, 

1,1 m e 5,0 m. Observa-se que esses valores são substancialmente 

menores do que os apresentados na tabela 5.2. Portanto, isso comprova que 

a seção óptica das partículas de 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m são dominadas pela 

componente diretamente refletida (2º. termo da equação 5.2). Este fato 

também justifica a proporcionalidade observada no gráfico da figura 5.6 para 

as partículas de 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m mesmo quando utilizamos escala 

logarítmica nos eixos horizontal e vertical (isto é, o logarítmo aplicado nas 

equações 2.42 e 5.2, respectivamente). 

 

 
Coeficiente de correlação  para ajuste de  
equação do 1o. grau =  86  3 
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O único ponto discrepante na figura 5.7, é aquele correspondente à partícula 

de 0,1 m. Isto já foi justificado com base nas figuras de 2.8 a 2.16, onde o 

espalhamento simulado é dominado pelo primeiro termo na equação 2.42. no 

entanto, para corroborar quantitativamente o dado simulado, na figura 5.12 

apresentamos o gráfico da intensidade retroespalhada experimental em 

função da seção eficaz de retroespalhamento (primeiro termo da equação 

2.42) incluindo o ponto correspondente à partícula de 0,1 m. Como podemos 

observar, a boa correlação dos quatro pontos segundo uma equação do 

primeiro grau (I = a.Coptica, coeficiente de correlação 0,5  0,2)é um indicativo  

de que a seção óptica da partícula de 0,1 m é dominada pela componente 

de retroespalhamento (primeiro termo na equação 5.2) 
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Figura 5. 12- Gráfico da intensidade de luz retroespalhada em função da seção eficaz de 
retroespalhamento. 

 
 
 
 

 

 
Coeficiente de correlação  para ajuste de  
equação do 1o. grau = 0,5  0,2 
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5.3 Seção eficaz de espalhamento de sulcos com perfis 

retangulares gravados sobre lâminas de Si. 

 

 

Conforme mostramos no cap. 4, preparamos amostras em cujas superfícies 

gravamos sulcos com perfis retangulares com diferentes profundidades e 

larguras. A tabela 5.3 mostra os valores de larguras e profundidade dos 

sulcos gravados. A figura abaixo (figura 5.13), já mostrada no capítulo 4, 

ilustra como ficaram os sulcos gravados. 

 

 

Figura 5. 13- Desenho ilustrativo da superfície da amostra com sulcos gravados. 

 
Tabela 5.3 - Dimensões do sulcos medidos com o perfilômetro DEKTAK 3030. 

Amostra Profundidade (m) Largura (m) Distância entre sulcos (m) 
S1 0,014  0,001 137  4 241  3 
S2 0,058  0,001 58  2 261  4 
S3 0,056  0,001 95 3 309  5 
S4 0,108  0,002 67 3 260  4 
S5 0,095  0,001 90 3 321  5 

 

Utilizando o ARS-I, medimos a intensidade integrada da luz espalhada pelos 

sulcos superficiais. Quando o feixe de luz LASER incide sobre um sulco, 

ocorre o espalhamento. Isso distribui a luz espacialmente num plano. O 

espelho curvo, devidamente posicionado nesse plano, coleta essa luz, 

enviando-a para a fotomultiplicadora (PMT). A tensão elétrica na saída da 

PMT, por sua vez, é proporcional à intensidade de luz coletada. 

Deslocando-se uma determinada amostra ao longo de uma direção 

(escolhemos a direção x), o feixe cruza todos os sulcos existentes. Assim, 
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para cada amostra, haverá uma série de picos de tensão em função da 

posição.  

 

Os gráficos das figuras 5.14 até 5.18 mostram exemplos de resultados das 

medidas efetuadas nas amostras S1 a S5. 

 

 

Figura 5. 14- Medidas de intensidade de luz espalhada em função da posição para a amostra 
S1 que contém sulcos de perfil retangular com profundidade de 0,014 m e largura de 
137 m. 
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Figura 5. 15- Medidas de intensidade de luz espalhada em função da posição para a amostra 
S2 que contém sulcos de perfil retangular com profundidade de 0,058 m e largura de 58 m. 

 

 

Figura 5. 16- Medidas de intensidade de luz espalhada em função da posição para a amostra 
S3 que contém sulcos de perfil retangular com profundidade de 0,055 m e largura de 95 m. 
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Figura 5. 17- Medidas de intensidade de luz espalhada em função da posição para a amostra 
S4 que contém sulcos de perfil retangular com profundidade de 0,108 m e largura de 67 m. 

 

 

Figura 5. 18- Medidas de intensidade de luz espalhada em função da posição para a amostra 
S5 que contém sulcos de perfil retangular com profundidade de 0,095 m e largura de 90 m. 
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Para cada amostra foi feito um conjunto de dez medidas. Dessas, calculamos 

os valores médios dos picos de intensidade. Os valores obtidos estão 

colocados na tabela 5.4. 

 
Tabela 5.4 - Média dos picos de intensidade para cada uma das amostras estudadas. 

Amostra Valores médios dos picos de intensidade (u.a.) 
S1 0,4 ± 0,3 
S2 3,2 ± 0,8 
S3 2,1 ± 0,3 
S4 9,1 ± 0,8 
S5 5,7 ± 0,8 

 

 

Com os dados da tabela 5.3, calculamos a função PSD (“Power Spectral 

Density”) dos sulcos e conseqüentemente suas respectivas seções eficazes 

de espalhamento (Csca), utilizando a equação 2.70. Enfatizamos que 

consideramos no cálculo o orifício no espelho por onde passa o feixe 

incidente (veja os procedimentos de medida descritos no capítulo 4). Assim, a 

luz espalhada muito próxima do feixe incidente não é detectada, já que a 

mesma é perdida através do orifício. Os resultados dos cálculos estão 

mostrados na tabela 5.5. 

 
Tabela 5.5 - Seção eficaz de espalhamento calculada para os sulcos gravados em lâminas de 
Si 

Amostra Seção eficaz de espalhamento “Csca” (m2) 
S1 0,14 ± 0,1 
S2 0,35 ± 0,2 
S3 0,21 ± 0,1 
S4 1,12 ± 0,2 
S5 0,64 ± 0,2 

 

 

Com os dados da tabela 5.4 e 5.5, construímos um gráfico (veja figura 5.19) 

que mostra a relação entre os valores dos picos de intensidade medidos e a 

seção eficaz de espalhamento calculada. 
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Figura 5. 19- Média dos picos de intensidade em função da seção eficaz de espalhamento 
dos sulcos com perfis retangulares gravados sobre lâminas de Si. 

 

 

Desse gráfico (figura 5.19), verificamos um comportamento linear entre a 

intensidade de luz e a seção eficaz de espalhamento dos sulcos com perfis 

retangulares. Portanto o equipamento ARS-I pode ser empregado na 

obtenção da altura de degrau em perfis retangulares utilizando a figura 5.19 

como gráfico de calibração. Como já foi visto, a seção eficaz de espalhamento 

é proporcional ao quadrado da altura do degrau (equação 2.70) 

 

Vale ressaltar, observando os gráficos 5.14 a 5.18, que não há uma 

periodicidade muita bem definida para a ocorrência dos máximos de 

intensidade. Isso se deve ao problema de imprecisão no deslocamento lateral 

da mesa x-y e também às vibrações mecânicas espúrias presentes durante 

as medidas. Contudo, como o interesse foi apenas o valor da intensidade de 

luz espalhada por um determinado sulco, esse problema não interferiu na 

determinação da correlação entre a intensidade espalhada medida e a seção 

eficaz calculada. 
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5.4 Seção eficaz de espalhamento de gotas de glicerina depositadas 

sobre lâminas de Si. 

 

 

Utilizamos amostras de laminas de Si, nas quais depositamos gotas de 

glicerina com diâmetros médios que variaram de 2 mm a  0,5 mm 

aproximadamente. O procedimento de preparação dessas amostras encontra-

se no capítulo 4, assim como o método de medida de espalhamento de luz das 

mesmas. 

 

As figuras 5.20 e 5.21 mostram, respectivamente, a foto de perfil de uma 

micro-gota aderida na superfície de uma lâmina e uma ilustração da luz 

refletida por uma dessas gotas. 

 

 
Figura 5. 20- Perfil de uma gota de glicerina aderida numa superfície de lâmina de Si. Foto 
tirada com o auxílio de um microscópio óptico. 
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Figura 5. 21- Ilustração do espalhamento causado por uma gota de glicerina aderida numa 
lâmina de Si 

 
 
 
Utilizamos superfícies com óxido (espessura da camada d = 310 nm; R = 15%) 

e sem oxido (R = 35%), proporcionando diferentes refletâncias. As tabelas 5.6 

e 5.7 mostram os diâmetros das gotas de glicerina aderidas nas superfícies 

que usamos nesta etapa do trabalho, cujos volumes foram mostrados no 

capítulo 4. Esses diâmetros foram medidos em um microscópio óptico dotado 

de uma ocular graduada. 

 
Tabela 5.6: Diâmetros médios das gotas de glicerina aderidas em superfícies de Si sem óxido 

Diâmetro médio (µm) desvio padrão (µm) 
1753 113 
1675 55 
1470 89 
1110 38 
1010 27 
917 27 
767 27 
587 27 

. 
 
 
Tabela 5.7: Diâmetros médios das gotas de glicerina aderidas em superfícies de Si oxidadas 
(espessura do óxido d = 310 nm) 

Diâmetro médio (µm) desvio padrão (µm) 
1493 83 
1418 122 
1282 75 
945 8 
867 16 
773 16 
643 43 
520 18 
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Tanto nas amostras com superfícies oxidadas como nas superfícies sem óxido, 

depositamos gotas com diferentes diâmetros e alinhadas entre si (como ilustra 

a figura 5.21). Assim, as medidas de espalhamento, efetuadas no ARS-I, 

proporcionaram gráficos de intensidade de luz espalhada em função da 

posição com picos de intensidade de diferentes alturas, conforme a área 

ocupada pela gota sobre a superfície. As figuras 5.22 e 5.23 mostram dois 

exemplos desses gráficos. 

 

 
Figura 5. 22- Gráfico de intensidade de luz espalhada em função da posição para gotas de 
glicerina aderidas em superfície de Si sem óxido (R = 0,35). Cada patamar de intensidade 
corresponde a uma gota com um determinado diâmetro (indicado próximo ao pico). 
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Figura 5. 23-Gráfico de intensidade de luz espalhada em função da posição para gotas de 
glicerina aderidas em superfície de Si com óxido (R = 0,15). Cada patamar de intensidade 
corresponde a uma gota com um determinado diâmetro (indicado próximo ao pico). 

 

 

A partir de medidas desse tipo (mostradas nas figuras 5.22 e 5.23) obtivemos 

as intensidades de luz espalhada em função das áreas ocupadas pelas gotas 

sobre as superfícies. Conforme está mostrado no capítulo 2 (item 2.2.3) a luz 

espalhada por uma partícula com diâmetro muito maior do que o comprimento 

de onda da luz incidente é proporcional à área da seção transversal dessa 

partícula. No nosso caso, é, então, proporcional à área ocupada pela gota 

sobre a superfície. Ou, de outra forma, a seção eficaz de espalhamento é 

proporcional a essa área. 

 

Lembramos que foram empregadas superfícies com duas refletâncias 

diferentes (15% e 35%). Quando o feixe de luz incide sobre a gota aderida, 

uma parte da luz é refratada para dentro da gota, incidindo sobre a superfície, 

retornando para o hemisfério de detecção. A intensidade dessa luz é, então, 

modulada pela refletância. Segundo o modelo URM (também já mostrado nos 

resultados das simulações; veja figuras 2.8 a 2.16), para partículas com 
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diâmetros acima de 0,2 m, a intensidade da luz transmitida é muito maior do 

que a da luz retroespalhada. Assim, por exemplo, a seção eficaz de 

espalhamento para duas partículas de mesmo diâmetro, mas aderidas em 

superfícies com refletâncias diferentes, diferem praticamente pelos valores 

dessas refletâncias. 

 

Com os resultados das medidas de intensidade obtidos para os diversos 

diâmetros de gotas e, considerando as duas refletâncias, construímos gráficos 

de intensidade de luz em função da área ocupada pela gota (veja figuras 5.24 

e 5.25). 

 
Figura 5. 24- Gráfico da intensidade de luz espalhada pelas gotas de glicerina (aderidas em 
superfícies de Si sem óxido) em função de suas áreas. A refletância da superfície utilizada foi 
de 35%. 
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Figura 5. 25- Gráfico da intensidade de luz espalhada pelas gotas de glicerina (aderidas em 
superfícies de Si oxidadas, d = 310 nm) em função de suas áreas. A refletância da superfície 
utilizada foi de 15%. 

 

Dos gráficos das figuras 5.24 e 5.25 extraímos dois resultados importantes. O 

primeiro é com relação à linearidade entre a área da gota sobre a superfície e 

a intensidade de luz espalhada. Isso mostra que o modelo de espalhamento 

para partículas com diâmetros muito maiores do que o comprimento de onda 

da luz incidente (veja o capítulo 2) se adequa muito bem aos dados 

experimentais. Neste modelo, faz-se a previsão de que a seção eficaz de 

espalhamento tende para a seção geométrica da partícula que, no nosso 

caso, é a própria área da gota sobre a superfície. Outro ponto importante é 

com relação à refletância da superfície que, segundo o modelo URM, modula 

a seção eficaz de espalhamento. Calculamos as inclinações das retas 

ajustadas aos dados dos gráficos das figuras 5.24 e 5.25. Obtivemos os 

valores 4,17 u.a./mm2 e 1,7 u.a./mm2, respectivamente. A razão entre esses 

dois valores resulta em 2,47. De acordo com a eq. 2.42 

( scafscafscabsca RCRCCC  ) a inclinação da reta que relaciona a seção eficaz 

de espalhamento total com a intensidade de luz transmitida pela partícula e 
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posteriormente refletida pela superfície (representada pelo termo Cscaf) é a 

própria refletância da superfície para o espalhamento dominado pelo segundo 

termo da equação 2.42. Como já mencionamos, utilizamos superfícies com 

refletâncias de 35% e 15%, cuja razão resulta em 2,33, que se aproxima do 

valor obtido experimentalmente (2,47); erro de 5,6 %. 

 

 

5.5 Seção eficaz de espalhamento de partículas não esféricas. 

 

 

Com o intuito de estimar o formato de uma partícula não esférica sobre a 

superfície de uma lâmina de Si, efetuamos medidas de intensidade de luz 

espalhada em função do ângulo de rotação () do espelho curvo. Como já foi 

dito no capítulo 4, utilizamos micro estilhaços de Si (provenientes da quebra 

de lâminas) aderidos sobre as lâminas de Si. 

 

A figura 5.26 mostra a foto de uma partícula não esférica tirada com o auxílio 

de um microscópio ótico. 

 
 

0,30 mm 

 
Figura 5. 26- Fotografia de uma partícula não esférica de Si depositada sobre uma lâmina de 
Si 

 

 

Mantendo fixa a posição da mesa xy e com o feixe de luz incidindo sobre a 

partícula, medimos a distribuição de luz em função do ângulo . Efetuamos 

duas medidas, sendo que a segunda foi feita após a amostra ter sido girada 
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de 35 em relação à sua posição inicial (posição em que se encontrava na 

primeira medida). Os gráficos das figuras 5.27 e 5.28 mostram os resultados 

dessas medidas. 

 

 
Figura 5. 27-Intensidade de luz espalhada em função do ângulo de rotação ou azimutal () do 
espelho c urvo, para uma partícula de Si depositada sobre uma lâmina de Si. 

 

 
Figura 5. 28- Intensidade de luz espalhada em função do ângulo de rotação ou azimutal () 
do espelho curvo, para uma partícula de Si depositada sobre uma lâmina de Si. Neste caso, a 
lâmina (na qual a partícula está aderida) foi girada 35 em relação à sua posição inicial. 

 

 

A partícula (mostrada na foto da fig. 5.26) tem um formato alongado, cujas 

dimensões do eixo maior e menor são respectivamente: 1520 µm e 820 µm 
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(medidos com o auxílio de um microscópio óptico).  Com os resultados dos 

gráficos das figuras 5.27 e 5.28, propusemos um modelo de primeira ordem 

para a obtenção de informações sobre o formato de uma partícula com 

dimensões muito maiores do que o comprimento de onda.  

 

Esse modelo consiste em associar o ponto de máximo de intensidade ao eixo 

maior da partícula e o ponto de mínimo ao eixo menor. Esse modelo é 

baseado no fato de que quando o plano do espelho coincide com o eixo maior 

da partícula, o mesmo coletará a intensidade de luz espalhada equivalente ao 

espalhamento causado por uma partícula esférica cujo diâmetro da área 

projetada sobre a superfície é igual ao comprimento do eixo maior da 

partícula real alongada. O mesmo é válido para quando o plano do espelho 

coincide com o eixo menor da partícula, ou seja, a intensidade de luz que o 

espelho coleta nessa situação equivale à intensidade de luz espalhada por 

uma partícula esférica, cujo diâmetro da área projetada equivale ao 

comprimento do diâmetro menor da partícula real. Assim, a razão entre as 

intensidades máxima e mínima deve ser igual ao quadrado da razão entre os 

comprimentos dos eixos maior e menor, respectivamente. Lembramos que o 

termo quadrático surge porque a intensidade de luz espalhada é proporcional 

à área projetada da partícula. A tabela 5.8 mostra os valores das médias 

(obtidas para dez medidas) dos valores máximos e mínimos de intensidade. 

 
Tabela 5.8 - Valores médios dos máximos e mínimos de intensidade, obtidos a partir de 
curvas de intensidade de luz espalhada como aquelas mostradas na figuras 5.27 e 5.28. 

 Intensidade (u.a) 

máxima 8,4±0,3 

mínima 2,6±0,2 

 

 

De acordo com o modelo que propusemos, temos: 

 

2
máximo

mínimo

comprimento do eixo maior

comprimento do eixo menor

I
I

   
 

  (5.2) 
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Dos nossos resultados, temos, então: 

 

8,4 0,3 3,2 0,4
2,6 0,2

máximo

mínimo

I
I


  


    (5.3) 

 

3,04,3
02,082,0
02,052,1

22




















menoreixodoocompriment
maioreixodoocompriment  

 

        (5.4) 

 

 

Realizamos um estudo semelhante para o caso de uma gota de glicerina com 

formato assimétrico sobre a superfície de uma lâmina de Si. A figura 5.29 

mostra a foto dessa partícula, que obtivemos com auxílio de um microscópio. 

 

 
Figura 5. 29- Fotografia de uma gota elipsoidal de glicerina. A parte central branca é causada 
pela luz retroespalhada que ofusca a câmera CCD acoplada no microscópio. 

 

 

Medimos, para essa amostra, a distribuição de luz espalhada em função do 

ângulo de rotação () do espelho curvo. O gráfico da figura 5.30 mostra o 

resultado obtido. 

 

 

 

0,15 mm 
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Figura 5. 30- Curva de intensidade de luz espalhada em função do ângulo de rotação (φ) do 
espelho curvo, para uma gota elipsoidal de glicerina aderida numa lâmina de silício. A curva 
em linha tracejada corresponde à mesma partícula, porém com a amostra girada 32 . 

 

 

Ao realizarmos duas medidas, onde uma delas é feita após a amostra ser 

girada sobre a mesa x-y, podemos constatar que é possível determinar a 

orientação da partícula sobre a superfície. 

 

Com os valores de comprimento dos eixos maior e menor da gota 

(encontrados através de observações no microscópio) e com os dados de 

intensidade máxima e mínima extraídos do gráfico da figura 5.30, fizemos 

cálculos análogos aos das equações 5.3 e 5.4. 
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        (5.6) 

 

Podemos verificar a boa concordância do modelo proposto com os dados 

experimentais. Enfatizamos aqui, que a geometria do equipamento que 



 123 

propusemos (ARS-I), que agrega as características das técnicas TIS e ARS, 

permite inferir sobre o formato da partícula detectada, no regime de 

dimensões muito maiores do que o comprimento de onda da luz incidente. 

 

 

5.6 Contagem de partículas aderidas em superfícies de lâminas de 

Si 

 

 

A figura 5.31 apresenta o resultado da varredura sobre uma certa área de 

uma superfície de lâmina de silício com partículas de 5,0 µm esparsamente 

aderidas. Como já foi mencionado, um pico de intensidade ocorre quando o 

feixe LASER cruza uma partícula. Em primeira aproximação, associa-se um 

pico a uma partícula. Assim, contando-se o número de picos que ocorrem 

durante a varredura, obtemos a quantidade de partículas aderidas na 

superfície. Apesar de ser uma técnica conceitualmente simples, a sua eficácia 

tem sido comprovada36. 

 

No entanto, como o feixe LASER tem uma distribuição aproximadamente 

gaussiana de intensidade e, portanto, seu diâmetro não é bem definido, uma 

partícula poderá ser contada duas vezes (ou até mais) quando o feixe rastreia 

duas regiões muito próximas (problema de “overlap”). Por outro lado, quando 

duas partículas estão muito próximas entre si, essas serão computadas 

apenas uma vez se o “diâmetro” do feixe não for suficientemente pequeno. 

 

Propusemos um método que minimiza esses erros e é apropriado para o caso 

de amostras com partículas de diâmetros previamente conhecidos e 

esparsadas na superfície (veja os procedimentos de contagem, item 4.5.1.2, 

cap. 4). Para isso consideramos o raio do feixe de LASER como a distância 

entre o ponto central, onde o feixe tem a máxima intensidade, e o ponto onde 

a intensidade cai para 13,5% desse valor máximo29. No nosso equipamento 

esse raio é aproximadamente 21,5 µm. Assim, adotamos o passo de avanço 

do feixe sobre as amostras igual a 43 µm (diâmetro do feixe). Se, numa 
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determinada posição da área analisada, o valor do pico for menor do que 

13,5% da máxima intensidade (Io) de luz espalhada para o tipo de partícula 

em questão (previamente conhecida), então esse pico não é computado, pois 

a partícula se encontra além do limite estabelecido como diâmetro do feixe e, 

dessa forma, ou ela já foi computada numa varredura anterior ou ainda será. 

Isso evita que a partícula seja contada duas vezes. Ao contrário, se a 

intensidade de luz ultrapassar Io, considera-se que essa intensidade 

detectada foi causada por duas partículas muito próximas entre si. 
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Figura 5. 31- Intensidade de luz espalhada em função da posição do feixe sobre a amostra 
com partículas de 5 µm e refletância de 35%.  Área de análise = 3,7 mm x 3,7 mm e passo da 
mesa = 43 µm. 

 

Para melhor visualizar os valores máximos e mínimos dos picos de 

intensidade, planificamos o gráfico da figura 5.31. O resultado está mostrado 

na figura 5.32. 
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Figura 5. 32- Intensidade de luz espalhada em função da posição do feixe sobre a amostra. 
Planificação (todas as linhas seqüencialmente) do gráfico da figura 5.31. 

 

A figura 5.33 mostra um exemplo de contagem para amostra com partículas 

de 1,1 µm. A figura 5.34 é a planificação do gráfico da figura 5.33 (todas as 

linhas da figura 5.33 seqüencialmente). 
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Figura 5. 33- Intensidade de luz espalhada em função da posição do feixe sobre a amostra 
com partículas de 0,6 µm e refletância de 35%.  Área de análise = 3,2 mm x 3,2 mm e passo 
da mesa = 43 µm. 
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Figura 5. 34- Intensidade de luz espalhada em função da posição do feixe sobre a amostra. 
Planificação (todas as linhas seqüencialmente) do gráfico da figura 5.33. 

 

 

Efetuando séries de medidas em diferentes regiões de cada amostra 

obtivemos a densidade superficial de partículas pela técnica de espalhamento 

de luz. As mesmas amostras também foram analisadas por inspeção no 

microscópio óptico conforme descrito nos procedimentos de medidas (capítulo 

4, item 4.5.2.1). A tabela 5.9 compara os resultados obtidos pelas duas 

técnicas de contagem. 

 
Tabela 5.9 - Comparação entre os resultados de contagem de partículas efetuados por 
espalhamento de luz e por microscopia óptica 

Partículas por área analisada 
Espalhamento de luz 

Área de análise = 
3,5 mm x 3,5 mm 

aprox. 

Microscópio óptico 
Área de análise = 
3,5 mm x 3,5 mm 

aprox. 
2,3 ± 0,5 1,8 ± 0,3 Amostra 1: partículas de 5,0 µm 

3 ± 1 2,8 ± 0,5 Amostra 2: partículas de 1,1 µm 
4,5 ± 0,5 3,7 ± 0,5 Amostra 3: partículas de 0,6 µm 

 

Podemos observar da tabela 5.9 que os resultados de contagem por 

espalhamento estão em boa concordância com os dados de inspeção óptica. 

Portanto, o equipamento ARS-I permite efetuar contagem de partículas de 

0,6 m, 1,1 m e 5,0 m. 
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Por outro lado, a contagem de partículas de 0,1 m em áreas extensas foi 

prejudicada pela grande quantidade de ruídos presentes nas medidas. 

Possivelmente em ambientes ultra-limpos e amostras com excelente 

acabamento superficial será possível realizar contagens de partículas tão 

pequenas. 
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros 
 
 

6.1 Conclusões 

 
 

Estudamos, desenvolvemos e implementamos um equipamento com uma 

geometria alternativa para seção óptica ou seção eficaz de espalhamento de 

luz espalhada por partículas aderidas em superfícies de lâminas de Si e 

outras microestruturas. 

 

Batizamos nosso equipamento de ARS-I (ARS Integrado), por agrupar 

características da técnica TIS (integração da luz ao longo do hemisfério) e 

características da técnica ARS (resolução angular de espalhamento ao longo 

do ângulo de rotação ou azimutal ). 

 

Com o nosso equipamento detectamos e caracterizamos partículas esféricas 

de látex de diferentes diâmetros (0,1 µm; 0,6 µm; 1,1 µm e 5,0 µm) 

depositadas sobre superfícies de lâminas de Si. 

 

Conseguimos relacionar a seção óptica (prevista teoricamente) com a seção 

óptica medida no ARS-I. Essa relação foi boa para as partículas de 0,6 µm, 

1,1 µm e 5,0 µm, apresentando um comportamento linear. 

 

Estudamos o modelo teórico de primeira ordem que prevê o espalhamento de 

luz causado por partículas aderidas em superfícies polidas de refletância R. 

Nesse modelo, chamado URM (“Unobstructed Reflection Model”), considera-

se que a luz espalhada diretamente pela partícula retorna ao hemisfério de 

incidência, atenuado pela refletância da superfície. 

 

Testamos esse modelo fabricando amostras de lâminas de Si com diferentes 

refletâncias (15%, 23% e 35%) e contaminadas com partículas esféricas de 

látex. De fato, observamos, através das medidas feitas no ARS-I (veja os 
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gráficos das figuras 5.2 até 5.4, capítulo 5), que a intensidade de luz 

espalhada pela partícula (0,6 µm; 1,0 µm e 5,0 µm) aderida sofre uma 

atenuação que está de acordo com a prevista pelo modelo.  

 

Com relação á partícula de 0,1 µm, só pudemos estimar os picos de 

intensidade de luz espalhada pela mesma (veja a figura 5.5), quando 

depositada em superfície com refletância de 35 %. Esse foi o limite inferior de 

detecção do nosso equipamento. Para resolver esse problema, poderíamos 

utilizar fotomultiplicadoras ultra-sensíveis e sistemas mecânicos mais 

estáveis. 

 

A detecção das partículas de diâmetros 0,6 µm, 1,1 µm e 5,0 µm isoladas foi 

acentuada devido à integração parcial da luz espalhada, pois a resolução em 

ângulo para esse tipo de espalhamento demandaria um sistema altamente 

sensível e imune a ruídos. 

 

Também medimos a intensidade de luz espalhada (parcialmente integrada) 

causada por sulcos gravados nas superfícies de lâminas de Si. Comparamos 

essas medidas com a seção eficaz de espalhamento desses sulcos, prevista 

pela óptica difrativa, e encontramos uma boa concordância. 

 

Realizamos medidas de espalhamento de luz para partículas com diâmetros 

muito maiores do que o comprimento de onda. No nosso caso, empregamos 

gotas de glicerina depositadas sobre as superfícies - utilizamos duas 

superfícies com refletâncias diferentes. Aqui também comparamos a seção 

eficaz de espalhamento prevista, que nesse caso é proporcional à área da 

seção geométrica da gota sobre a superfície, com a intensidade de luz 

espalhada e obtivemos uma relação aproximadamente linear. Além disso, 

observamos a atenuação da intensidade de luz espalhada pelas gotas, devido 

à refletância da superfície (compare as retas das figuras 5.17 e 5.18). 

 

Através de medidas da distribuição angular (ângulo de rotação ) de luz 

espalhada pudemos inferir sobre a assimetria de partículas alongadas 

depositadas sobre as superfícies das amostras. Pudemos estimar, com base 
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nessas medidas, a razão de aspecto dessas partículas. Colocamos aqui a 

característica de resolução angular do ARS-I. Enfatizamos que empregamos 

partículas com dimensões muito maiores do que o comprimento de onda. O 

estudo da assimetria de partículas menores, da ordem do comprimento de 

onda, será feito num trabalho posterior. Finalmente demonstramos a 

capacidade de realizar contagens de partículas em superfícies com partículas 

de 0,6 m, 1,1 m e 5,0 m. 

 

 
6.2 Perspectivas Futuras 
 

 

Como apresentado, o equipamento ARS-I viabilizou diversas potencialidades 

de medida comparadas ao equipamento TIS convencional empregado 

comercialmente. Além disso, o custo foi significativamente reduzido por meio 

do uso de uma única seção circular de espelho com qualidade óptica em 

substituição ao espelho elipsoidal com área de coleção substancialmente 

maior. Como perspectivas futuras para evolução do equipamento ARS-I, 

propomos: 

a) Repetir os estudos realizados para partículas de outros materiais além do 

látex para a mesma faixa de dimensão (0,1 m – 5,0 m). 

b) Realizar estudos utilizando outros tipos de substratos além do silício de 

forma a ter refletância superficial acima de 0,35. 

c) Para objetos de tamanhos muito maiores do que o comprimento de onda 

do LASER, propomos analisar a viabilidade de utilização do equipamento 

ARS-I para reconhecimento de padrões superficiais, incluindo códigos de 

barras, etiquetas criptografadas e dados gravados mecanicamente usando 

o ângulo azimutal “” para tornar o processo robusto e à prova de falhas. 

d) Realizar simulações tridimensionais de partículas aderidas em superfícies 

com diferentes rugosidades / refletâncias e comparar com o modelo de 1ª 
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ordem empregado no presente trabalho. Os simuladores comerciais 

possíveis de serem adquiridos incluem o EMFlex35. 
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APÊNDICE A - Gráficos típicos de intensidade de luz 

espalhada por partículas de LATEX aderidas em superfícies 

com diferentes refletâncias 
 
 
 
Partícula de 0,6 m, exemplo 02: 

 
Figura a. 1- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 0,6 m de 
diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 
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Partícula de 0,6 m, exemplo 03: 

 
Figura a. 2- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 0,6 m de 
diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 

 
 
Partícula de 0,6 m, exemplo 04: 

 
Figura a. 3- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 0,6 m de 
diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 



 140 

Partícula de 0,6 m, exemplo 05: 

 
Figura a. 4- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 0,6 m de 
diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 

 
Partícula de 1,1 m, exemplo 02: 

 
Figura a. 5- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 1,1 m de 
diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 
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Partícula de 1,1 m, exemplo 03: 

 
Figura a. 6- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 1,1 m de 
diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 

 
Partícula de 1,1 m, exemplo 04: 

 
Figura a. 7- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 1,1 m de 
diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 
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Partícula de 1,1 m, exemplo 05: 

 
Figura a. 8- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 1,1 m de 
diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 

 
 
Partícula de 5.0 m, exemplo 02: 

 
Figura a. 9- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 5,0 m de 
diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 
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Partícula de 5.0 m, exemplo 03: 

 
Figura a. 10- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 5,0 m 
de diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 

 
 
Partícula de 5.0 m, exemplo 04: 

 
Figura a. 11- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 5,0 m 
de diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente.. 
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Partícula de 5.0 m, exemplo 05: 

 
Figura a. 12- Gráfico das intensidades de luz espalhada por partículas de látex com 5,0 m 
de diâmetro aderidas em superfícies com refletâncias de 35%, 23% e 15%, respectivamente. 

Partícula de 0,1 m, exemplo 02 

 
Figura a. 13- Gráfico da intensidade de luz espalhada por uma partícula de látex de 0.1 m de 
diâmetro aderida numa superfície com refletância de 35%. Não foi possível levantar os 
gráficos para as refletâncias de 23% e 15% devido ao fato da intensidade confundir-se com o 
ruído. 
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APÊNDICE B - Programa feito no MATLAB 6.02 para calcular a 
seção eficaz de espalhamento de partículas dielétricas 
suspensas no ar (espalhamento MIE) e aderidas em 
superfícies (modelo URM) 
 
Este programa é baseado na rotina proposta por Bohren e Huffman17 para calcular a seção 
eficaz de espalhamento e o coeficiente de extinção de partículas esféricas dielétricas 
suspensas no ar e de partículas esféricas aderidas em superfícies polidas22,23.  
 
 
%Algoritmo para calcular os coeficientes de espalhamento an e bn,  
%a seçao eficaz de espalhamento Csca e o coeficiente de eficiencia de 
espalhamento Qsca% 
 
diametro=0.6 %define diâmetro da partícula 
rad=diametro/2 %define o raio da particula% 
refletancia=0.15; 
refMed=1.0; %define o indice de refraçao do meio% 
refRe=1.586; %define indice de refraçao REAL da particula% 
refIm=0; 
refRel=(refRe+refIm*i)/refMed; %define indice de refraçao RELATIVO% 
waveL=0.67; %define o comprimento de onda utilizado% 
ux=2*3.14159265*rad*refMed/waveL; %define o parametro dimensional% 
dx=ux; 
y=ux*refRel; %define argumento das funçoes de BESSEL% 
ymod=abs(y); 
xstop=ux+4*ux^(0.3333)+2; %define lastro para o numero de iteraçoes% 
NSTOP=xstop; %define numero de iteraçoes% 
nmx=achaMax(xstop,ymod)+15; %define numero de iteraçoes% 
nmx=round(nmx);%define numero de iteraçoes inteiras% 
  
%Parametros e Variaveis usados no calculo das Amplitudes de 
espalhamento 
%*************************************** 
NANG=5001; 
DANG=pi/(2*(NANG-1)); 
NN=2*NANG-1; 
S1=zeros(1,NN); 
S2=zeros(1,NN); 
AMU=zeros(1,NANG); 
THETA=zeros(1,NANG); 
PI=zeros(1,NANG); 
PI0=zeros(1,NANG); 
PI1=ones(1,NANG); 
%--------------------------------------- 
  
%------Inicializaçao dos vetores-------- 
%************************************ 
 
for j=1:NANG 
    THETA(j)=(j-1)*DANG;   
    AMU(j)=cos(THETA(j)); 
end 
                                                                    
%Etapa do cálculo de S1 e S2 
%*********************************** 
for j=1:NN 
    S1(j)=0+0*i; 
    S2(j)=0+0*i; 
end 
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%************************************ 
  
for k=1:nmx 
    D(k)=0+0*i; 
end 
  
for n=1:nmx-1 
    rn=nmx-n+1; 
    D(nmx-n)=(rn/y)-(1/(D(nmx-n+1)+rn/y)); 
end 
%--------------------------------------------------- 
  
%*** Valores iniciais das funçoes harmonicas esfericas de BESSEL***% 
PSI0=cos(ux); 
PSI1=sin(ux); 
CHI0=-1*sin(ux); 
CHI1=cos(ux); 
APSI0=PSI0; 
APSI1=PSI1; 
XI0=APSI0-CHI0*i; 
XI1=APSI1-CHI1*i; 
%*************************************************% 
  
Qsca=0.0; %Valor inicial da seção eficaz 
N=1; 
  
aann=zeros(1,round(NSTOP)); 
bbnn=zeros(1,round(NSTOP)); 
  
while N<NSTOP    % INICIA ITERAÇÕES 
    DN=N; 
    RN=N; 
     
    FN= (2*RN+1)/(RN*(RN+1));  %----parte do calculo de S1 e S2 
     
    %**Define funçoes esfericas de BESSEL para n superiores**% 
    PSI=((2*DN-1)*PSI1/dx)-PSI0; 
    APSI=PSI; 
    CHI=((2*RN-1)*CHI1/ux)-CHI0; 
    XI=APSI-CHI*i; 
    %********************************************************% 
     
    %********Calcula AN e BN ********% 
    AN=(D(N)/refRel+RN/ux)*APSI-APSI1; 
    AN=AN/((D(N)/refRel+RN/ux)*XI-XI1); 
     
    BN=(D(N)*refRel+RN/ux)*APSI-APSI1; 
    BN=BN/((D(N)*refRel+RN/ux)*XI-XI1); 
     
    aann(N)=AN; 
    bbnn(N)=BN;     
    %********************************% 
     
    %**Calcula seçao eficaz de espalhamento "Qsca" **% 
    Qsca=Qsca+(2*RN+1)*((abs(AN)*abs(AN))+(abs(BN)*abs(BN))); 
    %***************************************************% 
    
 
  
    %------------------Calcula S1 e S2-------------- 
    for j=1:NANG 
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        jj=2*NANG-j; 
        PI(j)=PI1(j); 
        TAU(j)=RN*AMU(j)*PI(j)-(RN+1)*PI0(j); 
        P=(-1)^(N-1); 
        S1(j)=S1(j)+FN*(AN*PI(j)+BN*TAU(j)); 
        T=(-1)^N; 
        S2(j)=S2(j)+FN*(AN*TAU(j)+BN*PI(j)); 
        if (j~=jj) 
            S1(jj)=S1(jj)+FN*(AN*PI(j)*P+BN*TAU(j)*T); 
            S2(jj)=S2(jj)+FN*(AN*TAU(j)*T+BN*PI(j)*P); 
        end 
         
    end 
    %---------------------------------------------------------- 
     
    %*****Atualiza funçoes harmonicas de BESSEL*****% 
    PSI0=PSI1; 
    PSI1=PSI; 
    APSI1=PSI1; 
    CHI0=CHI1; 
    CHI1=CHI; 
    XI1=APSI1-CHI1*i; 
    %***********************************************% 
     
    N=N+1; 
    RN=N; 
     
    for j=1:NANG 
        PI1(j)=((2*RN-1)/(RN-1))*AMU(j)*PI(j); 
        PI1(j)=PI1(j)-RN*PI0(j)/(RN-1); 
        PI0(j)=PI(j); 
    end 
     
end 
  
NAN=2*NANG-1; 
Qsca=(2/(ux^2))*Qsca; 
SS11=zeros(1,NAN); 
SS12=zeros(1,NAN); 
  
ANG=zeros(1,NAN); 
  
S11NOR=0.5*((abs(S2(1)))^2+(abs(S1(1)))^2); 
  
  
for j=1:NAN 
    AJ=j; 
    S11=0.5*(abs(S2(j)))^2; 
    S11=S11+0.5*(abs(S1(j)))^2; 
    S12=0.5*(abs(S2(j)))^2; 
    S12=S12-0.5*(abs(S1(j)))^2; 
    POL=-S12/S11; 
    S33= real(S2(j))*conj(S1(j)); 
    S33=S33/S11; 
    S34=imag(S2(j))*conj(S1(j)); 
    S34=S34/S11; 
    S11=S11/S11NOR; 
    SS11(j)=S11; 
    SS12(j)=S12; 
    ANG(j)=DANG*(AJ-1)*57.2958; 
end 
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I1=(abs(S1)).^2; 
I2=(abs(S2)).^2; 
r=1:NN; 
alfa=pi*ANG/180; 
F=(I1+I2).*sin(alfa); 
Fl=I1+I2; 
Fl_corr=Fl; 
  
for cont=1:160 
    Fl_corr(cont)=0.0; 
end 
  
%***************soma da parte refletida com a parte retroespalhada 
***% 
Fa=zeros(1,NANG); 
direto=zeros(1,NANG); 
retroesp=zeros(1,NANG); 
for count=1:(NANG-1) 
    Fa(NANG-count)=(refletancia*Fl(NANG-count)+Fl(NANG+count))/98.8; 
     
end 
%********************************************************************
** 
  
Qext=(4/ux^2)*real(S1(1)); %VALOR FINAL DO COEFICIENTE DE EXTINÇÃO 
  
Qback=(4/ux^2)*abs(S1(NAN))^2;%VALOR FINAL DO COEFICIENTE DE 
RETROESP. 
  
Qscat=(1/ux^2)*trapz(alfa,F); %SEÇÃO EFICAZ DE ESPALHAMENTO CALCULADO 
PELA INTEGRAL PARA PARTÍCULA SUSPENSA 
  
QscatCorr=(1/ux^2)*trapz(alfa(160:10001),F(160:10001)); 
  
%calcula secao de espalhamento direto e retroespalhamento 
(considerando a 
%refletancia da superficie). 
Cscat_back=(1/ux^2)*trapz(alfa(5001:10001),F(5001:10001))*pi*rad^2; 
  
%Cscat_foward=refletancia*(1/ux^2)*trapz(alfa(1:5000),F(1:5000))*pi*r
ad^2; 
Cscat_foward=(1/ux^2)*trapz(alfa(1:5000),F(1:5000))*pi*rad^2; 
sigma=Cscat_foward+Cscat_back; 
%--------------------------------------------------------------------
--- 
  
%------------correçao no calculo de sigma (seção eficaz total)-------
--- 
Cscat_back_corr=(1/ux^2)*trapz(alfa(5001:9841),F(5001:9841))*pi*rad^2 
  
Cscat_foward_corr=refletancia*(1/ux^2)*trapz(alfa(160:5000),F(160:500
0))*pi*rad^2 
  
sigma_corr=Cscat_foward_corr+Cscat_back_corr; 
%--------------------------------------------------------------------
--- 
 
%RESULTADOS FINAIS  
Csca=Qsca*pi*rad^2; %SEÇÃO EFICAZ CALCULADA PELO SOMATÓRIO 
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Cscat=Qscat*pi*rad^2;%SEÇÃO EFICAZ CALCULADA PELA INTEGRAL 
CscatCorr=QscatCorr*pi*rad^2; 
Cgeom=pi*rad^2;%SEÇÃO GEOMÉTRICA DA PARTÍCULA 
  
razao=Csca/Cgeom; 
  
%--------Constrói gráficos polares de distribuição de luz-------- 
  
polar(alfa, (Fl)); 
hold on; 
polar(-alfa, (Fl)); 
 
%-------- FIM -------- 
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APÊNDICE C - Programa em QBASIC de Controle e Aquisição 
de Dados do equipamento ARS-I 

 
Por meio deste programa podem-se definir os parâmetros das medidas 
realizadas com o ARS-I, tais como: tamanho da área de análise sobre a 
superfície, o número de linhas que são varridas dentro dessa área, o número 
de pontos por linha, o intervalo angular do ângulo de rotação do espelho 
curvo circular (final -  inicial), o passo em ângulo (φ), a posição x-y inicial da 
amostra, a velocidade de varredura, o fundo de escala das medidas de 
intensidade em função da posição ou em função do ângulo de rotação do 
espelho (). Além disso, este programa detecta o fim de curso da mesa x-y 
(nas direções x e y), permite nomear o arquivo de dados correspondentes às 
medidas e rever na tela do computador as medidas já efetuadas para fins de 
análise. 
 
 
 
 
DECLARE SUB SENSORES () 
DECLARE SUB DETETOR () 
DECLARE SUB MOVIMENTA () 
DECLARE SUB Bpos () 
DECLARE SUB Bneg () 
DECLARE SUB Ypos () 
DECLARE SUB Yneg () 
DECLARE SUB Xpos () 
DECLARE SUB Xneg () 
DECLARE SUB nomearquivo () 
DECLARE SUB varreB () 
DECLARE SUB varrex () 
DECLARE SUB varreY () 
DECLARE SUB PARAMETROS () 
DECLARE SUB pos.Y () 
DECLARE SUB pos.B () 
DECLARE SUB grid () 
DECLARE SUB dados () 
DECLARE SUB pos.X () 
DECLARE SUB varrexy () 
DECLARE SUB LIST.DIR () 
DECLARE SUB leitura () 
DECLARE SUB grafico3d () 
DECLARE SUB leitura3d () 
CLS : KEY OFF 
SCREEN 1 
DRAW "C2" 
DRAW "F60 L120 E60" 
DRAW "BD30" 
DRAW "P1,2" 
COLOR 17, 1 
LOCATE 6, 3: PRINT "Equipamento de analise da rugosidade" 
LOCATE 7, 1: PRINT "         de laminas de silicio" 
LOCATE 10, 5: PRINT "          RUGOSIMETRO" 
LOCATE 24, 1: PRINT "Tecle ENTER para continuar"; 
WHILE INKEY$ <> CHR$(13): WEND 
OPEN "com2:19200,N,8,2,CS,DS,CD" FOR RANDOM AS #1 
DIM SHARED cod$(6) 
DIM SHARED dist$(5) 
DIM SHARED ampli$(4) 
'OPEN filename$ FOR OUTPUT AS #2 
DIM dadol(1250) 
GOSUB iniciacao 
GOSUB m.operacao 
CLS 
iniciacao: 
VIEW: CLS 
SCREEN 9 
COLOR 15, 0 
PRINT "Aguarde inicializacao do sistema" 
PA = &H2F0      'PA (544) - MOTOR DO EIXO X 
PB = &H2F1      'PB (545) - MOTOR DO EIXO Y 
PC = &H2F0      'PC (544) - SENSORES DA MESA 
PD = &H2F0      'PD (   ) - MOTOR DO ARCO BETA 
 DO 
    CALL SENSORES                       'Determina  os  parametros  iniciais 
    S0$ = MID$(z$, 12, 1)               'de  trabalho,  posicionando a  mesa 
    IF S0$ = "0" THEN EXIT DO           'no ponto zero (X = 0,Y = 0 e B = 0). 
    OUT PA, 8 
    FOR i = 1 TO 5: NEXT i 
    OUT PA, 0 
    FOR i = 1 TO 5: NEXT i 
LOOP 
   DO 
      CALL SENSORES 
      S1$ = MID$(z$, 16, 1) 
      IF S1$ = "0" THEN EXIT DO 
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      OUT PB, 1 
      FOR i = 1 TO 5: NEXT i 
      OUT PB, 0 
      FOR i = 1 TO 5: NEXT i 
       
LOOP 
 
      DO 
 CALL SENSORES 
 S2$ = MID$(z$, 14, 1) 
 IF S2$ = "0" THEN EXIT DO 
 OUT PD, 1 
 FOR i = 1 TO 10: NEXT i 
 OUT PD, 0 
 FOR i = 1 TO 10: NEXT i 
     LOOP 
 
    'Ativa as teclas dos cursores e determinadas 
         'teclas de Funcao. 
   
FOR i = 1 TO 14 
KEY(i) ON 
NEXT i 
RETURN 
 
m.operacao: 
B$ = "" 
2 GOSUB iniciacao 
SCREEN 9 
 
FOR i = 1 TO 14 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
CLS : VIEW 
WINDOW (80, 25)-(0, 0): LINE (0, 0)-(80, 25), , B: LINE (.2, .2)-(79.8, 24.8), , B: LINE (2, 21)-(78, 24), 8, BF 
LINE (.4, .3)-(79.6, 20), 1, BF 
 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF: 
LINE (5.5, 15.5)-(44.5, 7), , BF: LINE (6, 15)-(42, 8), 1, BF 
LINE (7, 7.5)-(43, 7.5), 1: LINE (7, 7.5)-(7, 9), 1: LINE (43, 7.5)-(43, 14.5), 1: LINE (43, 14.5)-(42, 14.5), 1 
LINE (0, 20)-(2, 25), , BF: LINE (78, 20)-(80, 25), , BF 
COLOR 15, 0 
LOCATE 3, 19: PRINT "************ MODO DE OPERACAO ************" 
LOCATE 12, 8: PRINT "A - PARA MODO AUTOMATICO          " 
LOCATE 13, 8: PRINT "M - PARA MODO MANUAL              " 
LOCATE 14, 8: PRINT "D - PARA LEITURA DO DETETOR       " 
LOCATE 15, 8: PRINT "L - PARA LEITURA DE ARQUIVO       " 
LOCATE 16, 8: PRINT "E - PARA ABANDONAR O PROGRAMA     " 
LOCATE 24, 6: PRINT "TECLE SUA ESCOLHA PARA CONTINUAR"; 
123 
B$ = INPUT$(1) 
IF B$ = "A" OR B$ = "a" THEN GOSUB M.AUTOMATICO 
IF B$ = "M" OR B$ = "m" THEN GOSUB M.MANUAL 
IF B$ = "E" OR B$ = "e" THEN GOTO FIM 
IF B$ = "L" OR B$ = "l" THEN GOSUB arquivo 
IF B$ = "d" OR B$ = "D" THEN CALL DETETOR 
IF B$ <> "A" OR B$ <> "a" OR B$ <> "M" OR B$ <> "m" OR B$ <> "E" OR B$ <> "e" OR B$ <> "L" OR B$ <> "d" OR B$ <> "D" THEN 123 
GOTO 2 
 
RETURN                        'Rotina para determinar o tipo de 
         'tarefa a ser realizada. 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
 
M.MANUAL: 
GOSUB iniciacao 
CLS : LOCATE 4, 13: PRINT "------------ MODO DE OPERACAO MANUAL ------------" 
 
CALL MOVIMENTA 
 
RETURN 
          
  'Determina a velocidade de varredura 
Bpos:                           'e realiza a chamada das  subrotinas 
CALL Bpos                       'de movimentacao. 
RETURN 
 
Bneg: 
CALL Bneg 
RETURN 
 
Ypos: 
CALL Ypos 
RETURN 
 
Yneg: 
CALL Yneg 
RETURN 
 
Xpos: 
CALL Xpos 
RETURN 
 
Xneg: 
CALL Xneg 
RETURN 
 
varreB: 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
CLS : VIEW: WINDOW (0, 0)-(80, 25): LINE (0, 0)-(80, 25), 9, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
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LINE (.1, 22)-(79.9, 22): LINE (.1, .1)-(79.9, 21.9), 1, BF 
COLOR 15, 1 
LOCATE 2, 2: PRINT "Posicionamento de Y e X" 
LOCATE 6, 2: PRINT "Posicao determinada para Y:"; : PRINT USING "##.##"; contY; : PRINT "mm": LOCATE 6, 50: PRINT "|ok" 
LOCATE 8, 2: PRINT "Posicao determinada para X:"; : PRINT USING "##.##"; contX; : PRINT "mm"; : LOCATE 8, 50: PRINT "|ok" 
 
134 
LOCATE 11, 50: PRINT "            " 
posicao = 50 
FOR i = 1 TO 5 
LOCATE 11, 2: PRINT "C¢digo de referˆncia da amostra (m x 5 carac.) "; : cod$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 11, posicao: PRINT cod$(i) 
IF cod$(i) = CHR$(27) THEN 134 
IF cod$(i) = CHR$(13) THEN cod$(i) = "": GOTO 215 
IF cod$(i) = CHR$(8) THEN 134 
posicao = posicao + 1 
NEXT i 
215 cod$ = "" 
FOR i = 1 TO 5 
cod$ = cod$ + cod$(i) 
NEXT i 
 
COLOR 15, 1 
LINE (10.8, 2.9)-(52.1, 7), , B 
135 
erro = 0 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
ON ERROR GOTO missingfilel 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 22, 12: PRINT "                                         " 
CALL nomearquivo 
OPEN filename$ FOR OUTPUT AS #2 
IF erro = 1 THEN 135 
CLS : CALL varreB 
GOSUB iniciacao 
GOSUB m.operacao 
RETURN 
 
varrex: 
CLS : CALL varrex 
GOSUB iniciacao 
GOSUB m.operacao 
RETURN 
 
varreY: 
CLS : CALL varreY 
GOSUB iniciacao 
GOSUB m.operacao 
RETURN 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
M.AUTOMATICO: 
 
8 CLS : GOSUB iniciacao 
CLS : VIEW 
WINDOW (80, 25)-(0, 0): LINE (0, 0)-(80, 25), , B: LINE (.2, .2)-(79.8, 24.8), , B 
LINE (.4, .3)-(79.6, 20), 1, BF: LINE (2, 21)-(78, 24), 8, BF 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF 
LINE (5.5, 15.5)-(44.5, 8), , BF: LINE (6, 15)-(42, 9), 1, BF 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF: 
LINE (5.5, 15.5)-(44.5, 8), 11, BF: LINE (6, 15)-(42, 9), 1, BF 
LINE (0, 20)-(2, 25), , BF: LINE (78, 20)-(80, 25), , BF 
LINE (7, 8.5)-(43, 8.5), 1: LINE (7, 8.5)-(7, 9), 1: LINE (43, 8.5)-(43, 14.5), 1: LINE (43, 14.5)-(42, 14.5), 1 
LINE (0, 20)-(2, 25), , BF: LINE (78, 20)-(80, 25), , BF 
 
LOCATE 3, 14: PRINT "------------ MODO DE OPERACAO AUTOMATICO ------------" 
LOCATE 11, 8: PRINT "Opcoes de varredura:              " 
LOCATE 12, 8: PRINT "F1......PARA AJUDA                " 
LOCATE 13, 8: PRINT "F2......PARA X scan               " 
LOCATE 14, 8: PRINT "F3......PARA Y scan               " 
LOCATE 15, 8: PRINT "F4......PARA XY scan              " 
LOCATE 16, 8: PRINT "F5......PARA BETA scan            " 
LOCATE 23, 6: PRINT "[F6]......para voltar ao modo de operacao" 
   ON KEY(1) GOSUB help 
   ON KEY(2) GOSUB xscan 
   ON KEY(3) GOSUB yscan               'Determina o tipo de varredura a ser 
   ON KEY(4) GOSUB xyscan              'utilizada. 
   ON KEY(5) GOSUB Bscan 
   ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
   GOTO 9 
RETURN 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
xscan: 
CLS 
FOR i = 1 TO 8 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
VIEW 
 
WINDOW (80, 25)-(0, 0): LINE (0, 0)-(80, 25), 1, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B: LINE (2, 21)-(78, 24), 8, BF 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF: 
LINE (0, 20)-(2, 25), , BF: LINE (78, 20)-(80, 25), , BF 
 
 
LOCATE 3, 29: PRINT "----- XSCAN -----" 
CALL PARAMETROS 
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CLS : VIEW: WINDOW (0, 0)-(80, 25): LINE (0, 0)-(80, 25), 9, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
LINE (.1, 22)-(79.9, 22): LINE (.1, .1)-(79.9, 21.9), 1, BF 
COLOR 15, 1 
 
LOCATE 2, 2: PRINT "Posicionamento de Y e B " 
  GOSUB pos.BY 
  VIEW: CLS : PRINT "Aguarde nova inicializacao do sistema" 
GOSUB m.operacao 
 
 
 
 
pos.BY: 
CALL pos.Y 
CALL pos.B 
62 
LOCATE 11, 50: PRINT "            " 
posicao = 50 
FOR i = 1 TO 5 
LOCATE 11, 2: PRINT "C¢digo de referˆncia da amostra (m x 5 carac.) "; : cod$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 11, posicao: PRINT cod$(i) 
IF cod$(i) = CHR$(27) THEN 62 
IF cod$(i) = CHR$(13) THEN cod$(i) = "": GOTO 203 
IF cod$(i) = CHR$(8) THEN 62 
posicao = posicao + 1 
NEXT i 
203 cod$ = "" 
FOR i = 1 TO 5 
cod$ = cod$ + cod$(i) 
NEXT i 
scan$ = "| X SCAN |" 
 
COLOR 15, 1 
LINE (10.8, 2.9)-(52.1, 7), , B 
103 
erro = 0 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
ON ERROR GOTO missingfilel 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 22, 12: PRINT "                                         " 
CALL nomearquivo 
 
OPEN filename$ FOR OUTPUT AS #2 
IF erro = 1 THEN 103 
nlinhas = 1 
CLS : CALL grid 
Port = &H2F0 
HIGH = 24 
LOW = 16 
CALL dados 
CLOSE #2 
COLOR 15 
LOCATE 2, 61: PRINT "Y="; yv; "mm  B="; BA; CHR$(248) 
LOCATE 24, 7: PRINT "| X SCAN |   # = "; INT(dd); "   varredura - "; dist; "mm   espa‡amento -"; distv; "mm/pto"; 
WHILE INKEY$ <> " ": WEND 
'10 J$ = INKEY$: IF INKEY$ = "" THEN GOTO 10 
 RETURN 
 
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
yscan: 
CLS : VIEW 
WINDOW (80, 25)-(0, 0): LINE (0, 0)-(80, 25), 1, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B: LINE (2, 21)-(78, 24), 8, BF 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF: 
LINE (0, 20)-(2, 25), , BF: LINE (78, 20)-(80, 25), , BF 
 
LOCATE 3, 29: PRINT "------- YSCAN -------" 
FOR i = 1 TO 8 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
CALL PARAMETROS 
CLS : VIEW: WINDOW (0, 0)-(80, 25): LINE (0, 0)-(80, 25), 9, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
LINE (.1, 22)-(79.9, 22): LINE (.1, .1)-(79.9, 21.9), 1, BF 
COLOR 15, 1 
LOCATE 2, 2: PRINT "Posicionamento de X e de B " 
  GOSUB pos.BX 
  VIEW 
  CLS : PRINT "Aguarde nova inicializacao do sistema" 
  GOSUB m.operacao 
 
 
pos.BX: 
CALL pos.X 
CALL pos.B 
11 
LOCATE 11, 50: PRINT "            " 
posicao = 50 
FOR i = 1 TO 5 
LOCATE 11, 2: PRINT "C¢digo de referˆncia da amostra (m x 5 carac.) "; : cod$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 11, posicao: PRINT cod$(i) 
IF cod$(i) = CHR$(27) THEN 11 
IF cod$(i) = CHR$(13) THEN cod$(i) = "": GOTO 210 
IF cod$(i) = CHR$(8) THEN 11 
posicao = posicao + 1 
NEXT i 
210 cod$ = "" 
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FOR i = 1 TO 5 
cod$ = cod$ + cod$(i) 
NEXT i 
 
scan$ = "|Y SCAN|" 
COLOR 15, 1 
LINE (10.8, 2.9)-(52.1, 7), , B 
104 
erro = 0 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
ON ERROR GOTO missingfilel 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 22, 12: PRINT "                                         " 
CALL nomearquivo 
 
OPEN filename$ FOR OUTPUT AS #2 
IF erro = 1 THEN 104 
nlinhas = 1 
CLS : CALL grid 
Port = &H2F1 
HIGH = 3 
LOW = 2 
CALL dados 
COLOR 15 
LOCATE 2, 61: PRINT "X="; xv; "B="; BA 
LOCATE 23, 7: PRINT "| Y SCAN |   # = "; INT(dd); "   varredura - "; dist; "mm   espa‡amento -"; distv; "mm/pto" 
CLOSE #2 
WHILE INKEY$ <> " ": WEND 
COLOR 15 
RETURN 
 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
 
xyscan: 
CLS : VIEW 
WINDOW (80, 25)-(0, 0): LINE (0, 0)-(80, 25), 1, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B: LINE (2, 21)-(78, 24), 8, BF 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF: 
LINE (0, 20)-(2, 25), , BF: LINE (78, 20)-(80, 25), , BF 
LOCATE 3, 29: PRINT "----- XYSCAN -----" 
FOR i = 1 TO 8 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
 
'CALL PARAMETROS 
'CLS 
' LOCATE 3, 1: PRINT "Posicionamento de B " 
   GOSUB pos.B 
LOCATE 23, 3: PRINT "| XY SCAN |   # = "; INT(dd); "    area(mm) -"; dist; "x"; dist; "mm    espa‡amento -"; distv; "mm/pto" 
   VIEW 
   CLS : PRINT "Aguarde nova inicializacao do sistema" 
   GOSUB m.operacao 
 
 
pos.B: 
CALL varrexy 
RETURN 
 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
  
 
Bscan: 
FOR i = 1 TO 8 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
CLS : VIEW: WINDOW (0, 0)-(80, 25): LINE (0, 0)-(80, 25), 9, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
LINE (.1, 22)-(79.9, 22): LINE (.1, .1)-(79.9, 21.9), 1, BF 
COLOR 15, 1 
 
 
LOCATE 2, 29: PRINT "------- BSCAN -------" 
 
 
   LOCATE 3, 2: PRINT "Posicionamento de X e Y" 
   GOSUB pos.XY 
   VIEW 
   CLS : PRINT "Aguarde nova inicializacao do sistema" 
   GOSUB m.operacao 
 
 
 
pos.XY: 
CALL pos.Y 
CALL pos.X 
CALL pos.B 
105 
LOCATE 11, 50: PRINT "            " 
posicao = 50 
FOR i = 1 TO 5 
LOCATE 11, 2: PRINT "C¢digo de referˆncia da amostra (m x 5 carac.) "; : cod$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 11, posicao: PRINT cod$(i) 
IF cod$(i) = CHR$(27) THEN 105 
IF cod$(i) = CHR$(13) THEN cod$(i) = "": GOTO 212 
IF cod$(i) = CHR$(8) THEN 105 
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posicao = posicao + 1 
NEXT i 
212 cod$ = "" 
FOR i = 1 TO 5 
cod$ = cod$ + cod$(i) 
NEXT i 
 
scan$ = "|B SCAN|" 
COLOR 15, 1 
LINE (10.8, 2.9)-(52.1, 7), , B 
106 erro = 0 
ON ERROR GOTO missingfilel 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 22, 12: PRINT "                                         " 
CALL nomearquivo 
OPEN filename$ FOR OUTPUT AS #2 
IF erro = 1 THEN 106 
CALL varreB 
 
LOCATE 23, 7: PRINT "| B SCAN |   # = "; INT(dd); "   varredura - "; dist; "mm   espa‡amento -"; distv; "mm/pto" 
GOSUB iniciacao 
RETURN 

 
FIM: 
LOCATE 1, 1: PRINT "ABANDONANDO PROGRAMA" 
END 
RETURN 
 
help: 
CLS : PRINT "INTRUCOES DE USO" 
LOCATE 3, 1: PRINT "                    ******** MODO DE OPERACAO AUTOMATICO ********" 
LOCATE 5, 1: PRINT "O modo de operacao autom tico possui quatro maneiras de an lise de superf¡cies" 
PRINT 
PRINT 
PRINT "X SCAN - Realiza a medida da  rugosidade de diferentes pontos em uma determinada         linha 'x'." 
PRINT 
PRINT "Y SCAN - Realiza a medida da  rugosidade de diferentes pontos em uma determinada         linha 'y'." 
PRINT 
PRINT "XY SCAN- Realiza a medida da  rugosidade de uma determinada  rea de amostragem." 
PRINT 
PRINT "B SCAN - Realiza a medida da rugosidade de diferentes ƒngulos no arco do detetor" 
PRINT 
PRINT 
PRINT "                    ******** MODO DE OPERACAO MANUAL ********" 
PRINT 
PRINT "O modo de opera‡ao manual resume-se no controle da posi‡ao dos eixos e  do  arcoatrav‚s de cursores, sendo  poss¡vel  realizar  medidas  em  pontos 
posicionadosmanualmente" 
 
69 W$ = INPUT$(1): IF W$ = "" THEN 69 
CLS : PRINT "INSTRUCOES DE USO" 
LOCATE 3, 1: PRINT "      Para cada tipo de varredura serao feitas perguntas a respeito dos padroes a serem utilizados na medida, e a respeito das caracter¡sticas da 
amostra" 
PRINT 
PRINT "1. Determine a amplitude m xima do gr fico (1 - 15V)" 
PRINT "   Deve-se determinar qual a amplitude, na razao de 0 a 15, do gr fico que  ser    tra‡ado" 
PRINT 
PRINT "2. Deseja calcular a m‚dia entre quantos valores de leitura?" 
PRINT "   Deve-se determinar o n£mero de valores  de  tensao  que  serao  lidos,  para    realizar a m‚dia" 
PRINT 
PRINT "3. Determine a distƒncia entre os pontos de varredura (mm)" 
PRINT "   Deve-se determinar a distƒncia entre  cada  ponto  a  ser  medido na  amostra   (default  0,05mm)" 
PRINT 
PRINT "4. Determine o tamanho da amostra em mm (MAX 50mm)." 
PRINT "   Deve-se determinar o tamanho da amostra a ser medida." 
PRINT 
PRINT "5. Determine o valor de Y em mm (MAX 50mm)" 
PRINT "   Deve-se atribuir o valor em mm correspondente a posi‡ao de Y" 
 
72 
W$ = INPUT$(1): IF W$ = "" THEN 72 
CLS : PRINT "INSTRUCOES DE USO" 
 
LOCATE 4, 1: PRINT "6. Determine o valor de X em mm (MAX 50mm)" 
PRINT "   Deve-se atribuir o valor em mm correspondente a posi‡ao de X" 
PRINT 
PRINT "7. Determine o ƒngulo de varredura B (50 - 105)" 
PRINT "   Deve-se atribuir o valor em graus correspondente a posi‡ao do arco B" 
PRINT 
PRINT "8. C¢digo de referˆncia da amostra" 
PRINT "   C¢digo de aux¡lio na identifica‡ao de amostras" 
PRINT 
PRINT "9. Determine o n£mero de linhas de amostragem (m x N linhas)" 
PRINT "   N£mero de linhas em que a  rea da amostra ser  dividida para que seja tra‡ado   o gr fico 3D." 
PRINT 
PRINT 
PRINT "obs. Para a impressao do gr fico, deve-se utiizar a tecla (PRINT SCREEN)" 
 
LOCATE 22, 1: PRINT "Tecle (ESC) para voltar ao Modo de Opera‡ao" 
70 EF$ = INPUT$(1): IF EF$ = CHR$(27) THEN GOSUB m.operacao 
IF EF$ <> CHR$(27) THEN 70 
 
RETURN 
 
'SUB impres STATIC 
'SHARED dd 
'SHARED dado 
 
'VIEW (101, 38)-(638, 299) 
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'CLS 
'VIEW (100, 0)-(639, 300): window (0, 0)-(70, 17) 
'FOR i = 0 TO 15: LINE (0, i)-(1, i): LINE (70 - 1, i)-(70, i): NEXT 
'WINDOW (0, 0)-(dd, 17): LINE (0, 0)-(dd, 17), , B: LINE (0, 15)-(dd, 15) 
'VIEW (100, 39)-(639, 300) 
'WINDOW (0, 0)-(dd, 15) 
'FOR i = 1 TO dd 
'PSET (i, dado(i)) 
'NEXT i 
' 
'END SUB 
82 
arquivo: 
CLS : VIEW 
WINDOW (80, 25)-(0, 0): LINE (0, 0)-(80, 25), , B: LINE (.2, .2)-(79.8, 24.8), , B 
LINE (.4, .3)-(79.6, 20), 1, BF: LINE (2, 21)-(78, 24), 8, BF 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF 
'line (5.5,17.5)-(44.5,8),,bf:line (6,17)-(42,11),9,bf 
'line (0,25)-(80,26),,bf:line (0,21)-(80,22),,bf: 
LINE (5.5, 16.5)-(44.8, 9), 11, BF: LINE (6, 16)-(42, 10), 9, BF 
LINE (0, 21)-(2, 25), , BF: LINE (78, 21)-(80, 25), , BF 
LINE (7, 9.5)-(43, 9.5), 1: LINE (7, 9.5)-(7, 10), 1: LINE (43, 9.5)-(43, 15.5), 1: LINE (43, 15.5)-(42, 15.5), 1 
LINE (0, 21)-(2, 26), , BF: LINE (78, 21)-(80, 26), , BF 
COLOR 15, 9 
LOCATE 3, 22: PRINT "--------- AQUISICAO DE DADOS ---------" 
FOR i = 1 TO 8 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
 
LOCATE 11, 8: PRINT "D......PARA LISTAGEM DO DIRETORIO " 
LOCATE 12, 8: PRINT "L......PARA LEITURA DE ARQUIVO    " 
LOCATE 13, 8: PRINT "R......PARA RENOMEAR ARQUIVO      " 
LOCATE 14, 8: PRINT "E......PARA MODO DE OPERACAO      " 
LOCATE 24, 6: PRINT "Tecle [F6]+[CR]......para voltar ao modo de opera‡ao"; 
bb$ = INPUT$(1) 
IF bb$ = "D" OR bb$ = "d" THEN CALL LIST.DIR 
IF bb$ = "L" OR bb$ = "l" THEN CALL leitura 
IF bb$ = "E" OR bb$ = "e" THEN GOTO 80 
IF bb$ = CHR$(27) THEN GOTO 80 
IF bb$ <> "D" OR bb$ <> "L" OR bb$ <> "E" THEN 82 
80 
 
RETURN 
 
 
 
missingfilel: 
'CLOSE #2 
CLOSE #3 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
IF ERR = 62 THEN LOCATE 19, 12: PRINT ERR; ":Arquivo imcompleto": ab$ = INPUT$(1): GOTO 121 
IF ERR = 64 OR ERR = 53 THEN LOCATE 19, 12: PRINT ERR; ":Arquivo nao encontrado": ab$ = INPUT$(1): GOTO 121 
IF ERR = 52 OR ERR = 75 THEN LOCATE 19, 12: PRINT ERR; ":Nome de arquivo incorreto": ab$ = INPUT$(1): GOTO 121 
IF ERR = 76 THEN LOCATE 19, 12: PRINT ERR; ":Caminho incorreto": ab$ = INPUT$(1): GOTO 121 
IF ERR = 71 THEN LOCATE 19, 12: PRINT ERR; ":Drive nao est  pronto": ab$ = INPUT$(1): GOTO 121 
 
PRINT ERR 
ab$ = INPUT$(1) 
121 
  'a$ = INPUT$(1) 
'LOCATE 16, 1: PRINT "                                      " 
'print err 
'bb asd$ = input$(1) 
erro = 1 
RESUME NEXT 
 
 
missingfile: 
CLOSE #2 
CLOSE #3 
LOCATE 19, 12: PRINT "                             " 
PRINT "                                         " 
PRINT "                                         " 
PRINT "                                         " 
IF ERR = 62 THEN LOCATE 14, 1: PRINT ERR; ":Arquivo imcompleto": ab$ = INPUT$(1): GOTO 122 
IF ERR = 64 OR ERR = 53 THEN LOCATE 14, 1: PRINT ERR; ":Arquivo nao encontrado": ab$ = INPUT$(1): GOTO 122 
IF ERR = 52 OR ERR = 75 THEN LOCATE 14, 1: PRINT ERR; ":Nome de arquivo incorreto": ab$ = INPUT$(1): GOTO 122 
IF ERR = 76 THEN LOCATE 14, 1: PRINT ERR; ":Caminho incorreto": ab$ = INPUT$(1): GOTO 122 
IF ERR = 71 THEN LOCATE 14, 1: PRINT ERR; ":Drive nao est  pronto": ab$ = INPUT$(1): GOTO 121 
 
PRINT ERR: ab$ = INPUT$(1) 
122 
LOCATE 14, 1: PRINT "                                      " 
erro = 1 
RESUME NEXT 
 
SUB Bneg STATIC 
SHARED contB, PD 
 
      contB = contB + .5 
       IF contB > 72.5 THEN contB = 72.5: IF contB = 72.5 THEN 14 
 
      FOR r = 1 TO 12 
      OUT PD, 3 
      FOR i = 1 TO 180: NEXT i 
      OUT PD, 2 
      FOR i = 1 TO 180: NEXT i 
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      LOCATE 2, 68: PRINT USING "B = ##.##"; contB; 
      NEXT r 
 
14 REM 
END SUB 
 
SUB Bpos STATIC 
SHARED contB, PD 
 
      contB = contB - .5 
      IF contB > -9.5 THEN contB = -9.5: IF contB = -9.5 THEN 16 
 
 
      FOR r = 1 TO 12 
      OUT PD, 1 
      FOR i = 1 TO 180: NEXT i 
      OUT PD, 0 
      FOR i = 1 TO 180: NEXT i 
      LOCATE 2, 68: PRINT USING "B = ##.##"; contB; 
      NEXT r 
 
16    REM 
END SUB 
 
SUB dados STATIC 
SHARED N, escala, dd, media1, Port, HIGH, LOW, K, filename$, inter, cod$ 
SHARED dado, delayb 
COLOR 15, 0 
DIM dado(2000) 
delay = 150 
IF delayb = 1 THEN delay = 60 
VIEW (100, 35)-(639, 299): WINDOW (0, 0)-(dd, 15) 
FOR t = 1 TO dd 
FOR m = 1 TO media1 
OUT Port, HIGH 
FOR i = 1 TO delay: NEXT i 
OUT Port, LOW 
FOR i = 1 TO delay: NEXT i 
NEXT m 
ME = 0 
FOR media2 = 1 TO N 
PRINT #1, "X1" 
INPUT #1, v1 
ME = v1 
NEXT media2 
v1 = ME 
dado(t) = ABS(v1) 
 
LOCATE 2, 30: PRINT " # ="; INT(dd); "- "; : PRINT USING "####"; t; : PRINT "       Input ="; : PRINT USING "##.###"; ABS(v1); : PRINT " V  " 
COLOR 14 
LINE (t, 0)-(t, dado(t) * escala) 
COLOR 1 
PSET (t, dado(t) * escala) 
LINE (t, dado(t))-(t - 1, dado(t - 1)) 
COLOR 15 
r$ = INKEY$: IF INKEY$ = CHR$(13) THEN 33 
NEXT t 
33 
LOCATE 2, 16: PRINT "               Gravando  "; filename$; "             " 
FOR i = 1 TO dd 
PRINT #2, dado(i) 
NEXT i 
LOCATE 2, 50: PRINT "                    " 
LOCATE 2, 15: PRINT " - LSI -    "; filename$; "    Cod."; cod$ 
'55 LOCATE 23, 4: PRINT "Deseja imprimir o grafico (S ou N)                       " 
'impress$ = INPUT$(1) 
'LOCATE 23, 4: PRINT "                                                 " 
'IF impress$ = "n" OR impress$ = "N" THEN 58 
'IF impress$ = "s" OR impress$ = "S" THEN 57 
'IF impress$ <> "s" THEN 55: IF impress$ <> "n" THEN 55 
 
'57 
'VIEW (101, 38)-(638, 299) 
'CLS 
COLOR 1 
VIEW (100, 0)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(70, 17) 
FOR i = 0 TO 15: LINE (0, i)-(1, i): LINE (70 - 1, i)-(70, i): NEXT 
WINDOW (0, 0)-(dd, 17): LINE (0, 0)-(dd, 17), , B: LINE (0, 15)-(dd, 15) 
'VIEW (100, 39)-(639, 300) 
'WINDOW (0, 0)-(dd, 15) 
'FOR i = 1 TO dd 
'PSET (i, dado(i)) 
'NEXT i 
 
 
'58 
'inter = 0 
'GOTO 38 
'33 inter = 1 
'38 REM 
FIM = 100 
PRINT #2, FIM 
delayb = 0 
END SUB 
 
SUB DETETOR STATIC 
SHARED PD, BA 
BA = 0 
BA$ = "" 
VIEW 
CLS : SCREEN 9 
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LINE (0, 0)-(80, 25), 1, BF: LINE (0, 24)-(80, 25), 8, BF: LINE (0, 24)-(80, 24) 
LINE (3, 24)-(3, 25): LINE (77, 24)-(77, 25) 
LOCATE 1, 21: PRINT "N¡vel de tensao da fotomultiplicadora" 
LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
 
110 
FOR i = 1 TO 4 
BA$(i) = "" 
NEXT i 
COLOR 15, 1 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
LOCATE 4, 2: PRINT "     " 
LOCATE 3, 2: PRINT "Determine "; CHR$(225); " em relacao a 'N'(-9.5 - 72.5"; CHR$(248); ")" 
FOR i = 1 TO 4 
LOCATE 4, 2: BA$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 4, 3: PRINT BA$(1) 
LOCATE 4, 4: PRINT BA$(2) 
LOCATE 4, 5: PRINT BA$(3) 
LOCATE 4, 6: PRINT BA$(4) 
IF BA$(1) = CHR$(13) THEN BA = -9.5: GOTO 111 
IF BA$(i) = CHR$(13) THEN BA$(i) = "": GOTO 112 
IF BA$(i) < CHR$(45) OR BA$(i) > CHR$(57) THEN 110 
NEXT i 
112 
BA$ = BA$(1) + BA$(2) + BA$(3) + BA$(4) 
BA = VAL(BA$) 
IF BA > 72.5 OR BA < -9.5 THEN 110 
LOCATE 24, 2: PRINT "Tecle [F6]+[CR]......para interromper"; 
ab = (BA + 9.5) * 24 
ab = INT(ab) 
LOCATE 3, 50: PRINT "|Posicionando arco B" 
 
 FOR r = 1 TO ab 
 OUT PD, 3 
 FOR i = 1 TO 100: NEXT i 
 OUT PD, 2 
 FOR i = 1 TO 100: NEXT i 
 ON KEY(6) GOSUB M.AUTOMATICO 
 NEXT r 
 
111 LOCATE 3, 50: PRINT "|ok                      " 
VIEW 
CLS : SCREEN 9 
LINE (0, 0)-(80, 25), 1, BF: LINE (0, 24)-(80, 25), 8, BF: LINE (0, 24)-(80, 24) 
LINE (3, 24)-(3, 25): LINE (77, 24)-(77, 25) 
LOCATE 1, 21: PRINT "N¡vel de tensao da fotomultiplicadora" 
LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
 
WINDOW (0, 0)-(400, 400): LINE (30, 3)-(370, 173), , B: LINE (30, 180)-(370, 350), , B 
COLOR 14, 1 
LOCATE 4, 3: PRINT "15.0" 
LOCATE 14, 3: PRINT "0.00" 
LOCATE 15, 3: PRINT "15.0" 
LOCATE 25, 3: PRINT "0.00"; 
LOCATE 3, 7: PRINT "-9.5 | | | | | | | | | | 72.5"; CHR$(248); 
COLOR 15 
LINE (10, 0)-(50, 0) 
LINE (30, 354)-(179, 368), 11, B 
LINE (67, 368)-(67, 375), 12 
x = 0 
x = ((90 * BA) + 5301) / 78 
CIRCLE (INT(x), 361), 4, 12 
COLOR 14 
LOCATE 3, 49: PRINT CHR$(225); " = "; BA; CHR$(248) 
COLOR 15 
 
400 
FOR i = 1 TO 100 
VIEW (49, 191)-(590, 45): WINDOW (0, 0)-(100, 15) 
PRINT #1, "X1" 
 INPUT #1, vdetetor 
vdetetor = ABS(vdetetor) 
LOCATE 3, 68: PRINT USING "##.###"; vdetetor; : PRINT "V" 
COLOR 1 
LINE (i, 0)-(i, 15) 
COLOR 14 
PSET (i, vdetetor) 
VIEW (49, 345)-(590, 199): WINDOW (0, 0)-(100, 15) 
COLOR 1 
LINE (i, 0)-(i, 15) 
COLOR 14 
LINE (i, 0)-(i, vdetetor) 
ads$ = INKEY$: IF ads$ = CHR$(27) THEN 401 
NEXT i 
GOTO 400 
 
401 
 
VIEW: CLS 
END SUB 
 
SUB grafico3d STATIC 
SHARED nlinhas, N, escala, media1, Port, HIGH, LOW, filename$, inter, Xorig, Yorig, Xfim, Yfim, Kx, Ky 
SHARED ampli 
SHARED contlinhas 
SHARED dd 
 
VIEW (Xorig, Yorig)-(Xfim, Yfim) 
 
WINDOW (0, 0)-(dd, 15) 
'line (0,0)-(dd,15),,b 
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Kp = 434 / dd 
 
DIM dado(1250) 
 
FOR t = 1 TO dd 
FOR m = 1 TO media1 
OUT Port, HIGH 
FOR i = 1 TO 80: NEXT i 
OUT Port, LOW 
FOR i = 1 TO 80: NEXT i 
NEXT m 
ME = 0 
FOR media2 = 1 TO N 
FOR i = 1 TO 300: NEXT i 
PRINT #1, "X1" 
INPUT #1, v1 
ME = ME + v1 
NEXT media2 
v1 = ME / N 
v2 = v1 * escala 
dado(t) = ABS(v2) 
IF ABS(v1) > ampli THEN 3 
 
LOCATE 2, 14: PRINT " # ="; INT(dd); "- "; : PRINT USING "####"; t; : PRINT "       Input ="; : PRINT USING "##.###"; ABS(v1); : PRINT " V     Linha n§:"; 
contlinhas 
COLOR 14 
 
FOR i = t TO t + 1.1 * Kp STEP .5 
LINE (i, 0)-(i, dado(t)) 
NEXT i 
 
COLOR 1 
PSET (t, dado(t)) 
COLOR 15 
GOTO 75 
 
3 COLOR 14 
FOR i = t TO t + 1.1 * Kp STEP .5 
LINE (i, 0)-(i, dado(t)) 
NEXT i 
COLOR 1 
 
v3 = ABS(ampli * escala) 
PSET (t, v3) 
COLOR 15 
 
75 r$ = INKEY$: IF INKEY$ = CHR$(13) THEN 73 
NEXT t 
 
LOCATE 2, 16: PRINT "               Gravando"; filename$; "             " 
FOR i = 1 TO dd 
PRINT #2, dado(i) 
NEXT i 
LOCATE 2, 15: PRINT "                        "; filename$; "                   " 
Xorig = Xorig - Kx 
Yorig = Yorig + Ky 
Yfim = Yfim + Ky 
Xfim = Xfim - Kx 
 
 
inter = 0 
GOTO 74 
73 inter = 1 
74 REM 
 
END SUB 
 
SUB grid STATIC 
SHARED escala, filename$, N, distv, dist, cod$, nlinhas, BA, yv, xv, scan$, ampli$, dd, dd1, erro, varmanual 
 IF nlinhas > 1 THEN 91 
COLOR 15, 0 
 
 
CLS : SCREEN 9 
 
WINDOW (0, 0)-(639, 349): LINE (100, 315)-(638, 348), 11, BF 
COLOR 1 
VIEW (100, 0)-(639, 300) 
WINDOW (0, 0)-(10, 17): LINE (0, 0)-(10, 17), , B: LINE (0, 15)-(10, 15) 
LINE (.01, .01)-(10, 14.99), 14, BF 
VIEW (100, 39)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(10, 15) 
VIEW 
WINDOW (0, 0)-(639, 200): LINE (0, 0)-(639, 200), , B 
VIEW (100, 0)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(70, 17) 
FOR i = 0 TO 15: LINE (0, i)-(1, i): LINE (70 - 1, i)-(70, i): NEXT 
VIEW (100, 0)-(639, 300) 
WINDOW (0, 0)-(10, 17): LINE (0, 0)-(10, 17), , B: LINE (0, 15)-(10, 15) 
 
COLOR 15 
LOCATE 22, 12: PRINT "0": LOCATE 3, 9: PRINT USING "##.#"; 15 / escala: LOCATE 12, 2: PRINT "  Input" 
LOCATE 13, 2: PRINT USING "#.##"; 1 / escala; : PRINT " V/div" 
 
 
'61 LOCATE 2, 16: INPUT "[Nome do arquivo] + ext. : ", filename$ 
'IF filename$ = "" THEN 61 
 
 
VIEW 
WINDOW (0, 0)-(639, 349): LINE (101, 316)-(638, 348), 11, BF 
VIEW (100, 0)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(dd, 15) 
91 
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a$ = "TIPO DE VAR" 
PRINT #2, a$ 
ON ERROR GOTO 0 
PRINT #2, scan$ 
 
B$ = "ESCAL" 
PRINT #2, B$ 
PRINT #2, ampli$ 
PRINT #2, escala 
 
c$ = "MED" 
PRINT #2, c$ 
PRINT #2, N 
 
D$ = "DIST PTOS" 
PRINT #2, D$ 
PRINT #2, distv 
PRINT #2, dd1 
 
EG$ = "TAM AMOST" 
PRINT #2, EG$ 
PRINT #2, dist 
PRINT #2, dd 
 
f$ = "COD AMOST" 
PRINT #2, f$ 
PRINT #2, cod$ 
 
G$ = "NLINHAS VAR" 
PRINT #2, G$ 
PRINT #2, nlinhas 
 
H$ = "Beta" 
PRINT #2, H$ 
PRINT #2, BA 
 
i$ = "Y" 
PRINT #2, i$ 
PRINT #2, yv 
 
J$ = "X" 
PRINT #2, J$ 
PRINT #2, xv 
IF nlinhas <> 1 THEN 92 
 
 
 
PRINT #1, "   " 
PRINT #1, "Z" 
FOR i = 1 TO 10000: NEXT i 
PRINT #1, "S 0" 
92 
END SUB 
 
SUB leitura STATIC 
SHARED nlinhas, dd, BA, dist, distv, file$, ext$, cod$, escala, ampli, erro, filename$ 
LINE (10, 2.9)-(70, 8), 9, BF 
LINE (10, 2.9)-(70, 8), 15, B 
ampli = 0 
 
 
 
 
IF LER > 1 THEN 97 
DIM dadol(1250) 
 
97 
LOCATE 18, 12: PRINT "Deseja alterar a escala do gr fico (S)   "; : ALTERA$ = INPUT$(1) 
IF ALTERA$ = CHR$(83) OR ALTERA$ = CHR$(115) THEN a = 1 ELSE GOTO 90 
LOCATE 18, 12: PRINT "                                              " 
87 LOCATE 18, 60: PRINT "    " 
LINE (70, 2)-(79.6, 10), 1, BF 
LINE (10, 2.9)-(70, 8), , B 
ampli$(1) = "": ampli$(2) = "" 
FOR i = 1 TO 2 
LOCATE 18, 12: PRINT "Determine a amplitude m xima do gr fico (1 - 99V)  "; : ampli$(i) = INPUT$(1) 
aa$ = MID$(ampli$(1), 1, 1) 
LOCATE 18, 63: PRINT aa$ 
IF aa$ < CHR$(48) OR aa$ > CHR$(57) THEN 87 
bb$ = MID$(ampli$(2), 1, 1) 
LOCATE 18, 64: PRINT bb$ 
IF bb$ = CHR$(13) THEN bb$ = "": GOTO 189 
IF bb$ = "" THEN 189 
IF bb$ > CHR$(57) OR bb$ < CHR$(48) THEN 87 
189 
NEXT i 
89 ampli$ = aa$ + bb$ 
IF bb$ = "" THEN ampli$ = aa$: GOTO 88 
88 ampli = VAL(ampli$) 
LOCATE 18, 62: PRINT ampli 
escala = 15 / ampli 
90 
filename$ = "" 
erro = 0 
ON ERROR GOTO missingfilel 
COLOR 15, 9 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 22, 12: PRINT "                                         " 
CALL nomearquivo 
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OPEN filename$ FOR INPUT AS #3 
IF erro = 1 THEN 90 
INPUT #3, IRRELEVENTE 
INPUT #3, IRRELEVENTE 
INPUT #3, IRRELEVENTE 
INPUT #3, scan$ 
 
DIM parametrosl(33) 
FOR i = 0 TO 12 
INPUT #3, parametrosl(i) 
NEXT i 
INPUT #3, IRRELEVENTE 
INPUT #3, IRRELEVENTE 
INPUT #3, cod$ 
INPUT #3, irrelevante 
INPUT #3, irrelevante 
INPUT #3, nlinhas 
 
FOR i = 16 TO 21 
INPUT #3, parametrosl(i) 
NEXT i 
dd = parametrosl(12) 
dist = parametrosl(11) 
distv = parametrosl(7) 
BA = parametrosl(17) 
IF ampli = 0 THEN escala = parametrosl(2) 
IF ampli = 0 THEN ampli = parametrosl(1) 
 
 
LER = LER + 1 
IF nlinhas > 1 THEN CALL leitura3d ELSE 94 
GOTO 95 
94 
 
 
FOR i = 1 TO parametrosl(12) 
INPUT #3, dadol(i) 
IF erro = 1 THEN 97 
NEXT i 
COLOR 15, 0 
CLS : SCREEN 9 
 
WINDOW (0, 0)-(639, 349): LINE (100, 315)-(638, 348), 11, BF 
COLOR 1 
VIEW (100, 0)-(639, 300) 
WINDOW (0, 0)-(10, 17): LINE (0, 0)-(10, 17), , B: LINE (0, 15)-(10, 15) 
LINE (.01, .01)-(10, 14.99), 14, BF 
VIEW (100, 39)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(10, 15) 
VIEW 
WINDOW (0, 0)-(639, 200): LINE (0, 0)-(639, 200), , B 
VIEW (100, 0)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(70, 17) 
FOR i = 0 TO 15: LINE (0, i)-(1, i): LINE (70 - 1, i)-(70, i): NEXT 
VIEW (100, 0)-(639, 300) 
WINDOW (0, 0)-(10, 17): LINE (0, 0)-(10, 17), , B: LINE (0, 15)-(10, 15) 
 
COLOR 15 
LOCATE 22, 12: PRINT "0": LOCATE 3, 9: PRINT USING "##.#"; 15 / escala: LOCATE 12, 2: PRINT "  Input" 
LOCATE 13, 2: PRINT USING "#.##"; 1 / escala; : PRINT " V/div" 
 
VIEW 
WINDOW (0, 0)-(639, 349): LINE (101, 316)-(638, 348), 11, BF 
VIEW (100, 0)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(parametrosl(12), 15) 
COLOR 1 
FOR i = 1 TO parametrosl(12) 
dadol(i) = dadol(i) * escala 
LINE (i, dadol(i))-(i - 1, dadol(i - 1)) 
PSET (i, dadol(i)), 12 
NEXT i 
 
CLOSE #3 
 
 
 
 
 
COLOR 15 
LOCATE 2, 40: PRINT "                      " 
IF scan$ = "|Y SCAN|" THEN 83 
IF scan$ = "|B SCAN|" THEN 84 
LOCATE 2, 61: PRINT "Y="; parametrosl(19); "mm  B="; parametrosl(17); CHR$(248) 
GOTO 85 
83 
LOCATE 2, 61: PRINT "X="; parametrosl(21); "mm  B="; parametrosl(17); CHR$(248) 
GOTO 85 
84 
LOCATE 2, 61: PRINT "X="; parametrosl(21); "mm  Y="; parametrosl(19); "mm" 
LOCATE 2, 15: PRINT " - LSI -    "; filename$; "    Cod."; cod$ 
LOCATE 24, 8: PRINT scan$; "   # = "; parametrosl(12); "   varredura: "; parametrosl(11); CHR$(248); "   espa‡amento: "; parametrosl(7); "graus/pto"; 
GOTO 86 
85 
LOCATE 2, 15: PRINT " - LSI -    "; filename$; "    Cod."; cod$ 
LOCATE 24, 8: PRINT scan$; "   # = "; parametrosl(12); "   varredura: "; parametrosl(11); "mm   espa‡amento: "; parametrosl(7); "mm/pto"; 
86   WHILE INKEY$ <> " ": WEND 
95 
VIEW: CLS 
END SUB 
 
SUB leitura3d STATIC 
SHARED dd, nlinhas, dist, distv, BA, file$, ext$, cod$, escala, ampli, filename$, erro 
 
SCREEN 9 
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IF nlinhas = 5 THEN kkx = 140: IF nlinhas = 5 THEN kky = 232 
IF nlinhas = 10 THEN kkx = 126: IF nlinhas = 10 THEN kky = 207 
IF nlinhas = 15 THEN kkx = 121: IF nlinhas = 15 THEN kky = 199 
IF nlinhas = 20 THEN kkx = 119: IF nlinhas = 20 THEN kky = 196 
IF nlinhas = 25 THEN kkx = 118: IF nlinhas = 25 THEN kky = 194 
IF nlinhas = 30 THEN kkx = 117: IF nlinhas = 30 THEN kky = 192 
 
 
 
d2 = nlinhas 
contlinhas = d2 
VIEW: CLS 
 
Xorig = 139 
Yorig = 36 
Xfim = 613 
Yfim = 113 
Ky = kky / nlinhas 
Kx = kkx / nlinhas 
XXorig = Xorig 
YYorig = Yorig 
XXfim = Xfim 
YYfim = Yfim 
 
VIEW 
WINDOW (0, 0)-(639, 349): LINE (0, 0)-(639, 349), , B 
LINE (1, 314)-(638, 1), 14, BF 
LINE (1, 1)-(638, 49), 11, BF 
LINE (1, 49)-(638, 49), 1 
COLOR 1 
VIEW (0, 0)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(639, 349) 
LINE (139, 308)-(25, 90): LINE (25, 90)-(25, 0) 
LINE (25, 0)-(502, 0): LINE (502, 0)-(614, 216) 
LINE (614, 218)-(614, 308): LINE (0, 308)-(639, 308) 
LINE (25, 0)-(139, 216), , , 255: LINE (139, 216)-(139, 308) 
LINE (139, 216)-(614, 216), , , 255: LINE (1, 309)-(638, 348), 11, BF 
LINE (25, 90)-(502, 90), 11: LINE (502, 90)-(502, 0), 11 
LINE (502, 90)-(614, 308), 11 
COLOR 15 
VIEW (25, 0)-(614, 300) 
DIM dadol(2000) 
 
FOR r = 1 TO nlinhas 
erro = 0 
VIEW (Xorig, Yorig)-(Xfim, Yfim) 
WINDOW (0, 0)-(dd, 15) 
Kp = 434 / dd 
FOR i = 1 TO dd 
 
INPUT #3, dadol(i) 
IF dadol(i) = 100 THEN 108 
COLOR 1 
dadol(i) = dadol(i) * escala 
COLOR 14 
 
FOR J = i TO i + 1.1 * Kp STEP .5 
LINE (J, 0)-(J, dadol(J)) 
NEXT J 
 
COLOR 1 
 
IF dadol(i) > ampli * escala THEN 99 
PSET (i, dadol(i)) 
GOTO 100 
99 v3 = ABS(ampli * escala) 
PSET (i, v3) 
100 
COLOR 15 
NEXT i 
Xorig = Xorig - Kx 
Yorig = Yorig + Ky 
Yfim = Yfim + Ky 
Xfim = Xfim - Kx 
 
NEXT r 
108 
 
 
 
 
 
COLOR 1 
VIEW (0, 0)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(639, 349) 
LINE (25, 0)-(139, 216), , , 255: LINE (139, 216)-(139, 308) 
LINE (139, 216)-(614, 216), , , 255: LINE (1, 309)-(638, 348), 11, BF 
LINE (25, 90)-(502, 90), 11: LINE (502, 90)-(502, 0), 11 
LINE (502, 90)-(614, 308), 11 
 
COLOR 15, 0 
ON ERROR GOTO 0 
 
LOCATE 2, 50: PRINT "                      " 
LOCATE 2, 4: PRINT "- LSI -    "; filename$; "    C¢d."; cod$; "   N§ de linhas:"; nlinhas 
LOCATE 2, 70: PRINT "B ="; BA; CHR$(248) 
LOCATE 24, 4: PRINT "| XY SCAN |   # - "; INT(dd); "    rea(mm): "; dist; "x"; dist; "mm    espa‡amento: "; distv; "mm/pto"; 
96 t$ = INKEY$: IF INKEY$ = "" THEN 96 
CLOSE #3 
END SUB 
 
SUB LIST.DIR STATIC 
SHARED erro, filename$ 
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LINE (10.9, 2.9)-(52.1, 7), , B 
101 erro = 0 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
 
filename$ = "" 
erro = 0 
ON ERROR GOTO missingfilel 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 22, 12: PRINT "                                         " 
CALL nomearquivo 
CLS : FILES filename$ 
IF erro = 1 THEN 101 
a$ = INPUT$(1) 
END SUB 
 
SUB MOVIMENTA STATIC 
SHARED contX, contY, contB, varre 
FOR i = 2 TO 5 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
 
VIEW: WINDOW (0, 0)-(80, 25): LINE (0, 0)-(80, 25), 1, BF: LINE (.2, 22.3)-(79.8, 24.8), 3, BF: LINE (.2, 22.3)-(79.8, 20.9), 7, BF 
LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
LINE (.2, .2)-(79.8, 24.8), , B: LINE (.2, 22.5)-(79.8, 22.5): LINE (.2, 22.3)-(79.8, 22.3) 
LOCATE 4, 14: PRINT "------------ MODO DE OPERACAO MANUAL ------------" 
LINE (.2, 20.8)-(79.8, 20.8): LINE (.2, 20.6)-(79.8, 20.6) 
COLOR 15, 1 
 
 
 
LOCATE 2, 44: PRINT "X = 00.000  Y = 00.000  B = -9.50" 
'LOCATE 6, 1: PRINT "Velocidade em cm/min  "; T 
LOCATE 8, 2: PRINT "Tecla  (F1)  - Ajuda" 
LOCATE 9, 2: PRINT "Tecla  (F6)  - Realiza varredura em arco" 
LOCATE 10, 2: PRINT "Tecla  (F7)  - Realiza varredura em X" 
LOCATE 11, 2: PRINT "Tecla  (F8)  - Realiza varredura em Y" 
PRINT 
PRINT 
LOCATE 14, 2: PRINT "Tecla  (F9)  - Altera o arco B positivamente" 
LOCATE 15, 2: PRINT "Tecla  (F10) - Altera o arca B negativamente" 
LOCATE 16, 2: PRINT "Cursor ("; CHR$(27); ")   - Altera o valor de X negativamente " 
LOCATE 17, 2: PRINT "Cursor ("; CHR$(26); ")   - Altera o valor de X positivamente " 
LOCATE 18, 2: PRINT "Cursor ("; CHR$(24); ")   - Altera o valor de Y positivamente" 
LOCATE 19, 2: PRINT "Cursor ("; CHR$(25); ")   - Altera o valor de Y negativamente" 
LOCATE 23, 2: PRINT "Tecle (Esc) para interromper" 
contX = 0 
contY = 0 
contB = -9.5 
varre = 0 
21 ON KEY(1) GOSUB help 
   ON KEY(6) GOSUB varreB 
   ON KEY(7) GOSUB varrex 
   ON KEY(8) GOSUB varreY 
   ON KEY(9) GOSUB Bneg 
   ON KEY(10) GOSUB Bpos          'movimentacao. 
   ON KEY(11) GOSUB Ypos 
   ON KEY(12) GOSUB Xneg 
   ON KEY(13) GOSUB Xpos 
   ON KEY(14) GOSUB Yneg 
   IF varre = 1 THEN 136 
   D$ = INKEY$: IF D$ <> CHR$(27) THEN GOTO 21 
136 
END SUB 
 
SUB nomearquivo STATIC 
SHARED filename$ 
CLOSE #2 
CLOSE #3 
'COLOR 15, 9 
DIM filename$(25) 
139 
GOTO 141 
140 
LOCATE 19, 12: PRINT "Nome de arquivo inv lido                 " 
a$ = INPUT$(1) 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
141 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
filename$ = "" 
 
FOR i = 1 TO 25 
filename$(i) = "" 
NEXT i 
LOCATE 20, 12: PRINT "[Nome do arquivo]  " 
posicao = 31 
FOR i = 1 TO 22 
filename$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 20, posicao: PRINT filename$(i) 
IF filename$(i) = CHR$(13) THEN filename$(i) = "": GOTO 142 
IF filename$(i) = CHR$(27) THEN filename$(i) = "": GOTO 139 
IF filename$(i) = CHR$(8) THEN filename$(i) = "": GOTO 147 
GOTO 145 
147 
IF i = 0 THEN 139 
filename$(i) = "" 
filename$(i - 1) = "" 
i = i - 2 
LOCATE 20, posicao - 1: PRINT "  " 
posicao = posicao - 1 
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GOTO 146 
145 
posicao = posicao + 1 
146 
NEXT i 
142 
filename$ = "" 
FOR i = 1 TO 22 
filename$ = filename$ + filename$(i) 
NEXT i 
 
pontos = INSTR(filename$, ":") 
IF pontos <> 2 THEN 140 
 
barra = INSTR(filename$, "\") 
IF barra <> 3 THEN 140 
 
filename$ = MID$(filename$, 4, 19) 
barra2 = INSTR(filename$, "\") 
IF barra2 > 8 THEN 140 
IF barra2 = 0 THEN 143 
filename$ = MID$(filename$, barra2, 11) 
143 
ponto = INSTR(filename$, ".") 
IF ponto > 9 THEN 140 
esp$ = MID$(filename$, ponto + 4, 1) 
IF esp$ <> "" THEN 140 
144 
filename$ = "" 
FOR i = 1 TO 22 
filename$ = filename$ + filename$(i) 
NEXT i 
LOCATE 21, 12: PRINT "[Arquivo destino]  "; filename$ 
B$ = INPUT$(1): IF B$ = CHR$(27) THEN 139 
END SUB 
 
SUB PARAMETROS STATIC 
SHARED escala, t, N, dd, media1, ddz, dist, distv 
SHARED ampli$ 
SHARED ampli 
SHARED dd1 
COLOR 15, 1 
LOCATE 24, 2: PRINT "Tecle [F6]+[CR]......para voltar ao Modo de Opera‡ao"; 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
4 
LOCATE 8, 72: PRINT "   " 
ampli$(1) = "": ampli$(2) = "" 
FOR i = 1 TO 2 
 
LOCATE 8, 2: PRINT "Determine a amplitude m xima do gr fico (1 - 15V)....................:"; : ampli$(i) = INPUT$(1) 
IF ampli$(1) = CHR$(13) THEN ampli$ = "15": GOTO 200 
aa$ = MID$(ampli$(1), 1, 1) 
LOCATE 8, 72: PRINT aa$ 
 
IF aa$ < CHR$(49) OR aa$ > CHR$(57) THEN 4 
bb$ = MID$(ampli$(2), 1, 1) 
LOCATE 8, 73: PRINT bb$ 
IF bb$ = CHR$(13) THEN bb$ = "": GOTO 13 
IF bb$ = "" THEN 13 
IF bb$ > CHR$(53) OR bb$ < CHR$(48) THEN 4 
13 
NEXT i 
5 
ampli$ = aa$ + bb$ 
IF bb$ = "" THEN ampli$ = aa$ 
200 
ampli = VAL(ampli$) 
LOCATE 8, 72: PRINT ampli 
IF ampli > 15 THEN 4 
escala = 15 / ampli 
 
LOCATE 11, 2: PRINT "Deseja calcular a m‚dia entre pontos ? (S/N)  "; : D$ = INPUT$(1) 
IF D$ = CHR$(13) THEN N = 1: GOTO 7 
IF D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 6 
IF D$ = "N" OR D$ = "n" THEN N = 1: GOTO 7 
IF D$ <> "N" OR D$ <> "n" OR D$ <> "" OR D$ <> "S" OR D$ <> "s" THEN GOTO 5 
 
6 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
LOCATE 11, 2: PRINT "Deseja calcular a m‚dia entre quantos valores de leitura (MAX 5)?....:  "; : N$ = INPUT$(1) 
IF N$ = CHR$(13) THEN N = 1: LOCATE 11, 73: PRINT N: GOTO 7 
IF N$ > CHR$(53) OR N$ < CHR$(49) THEN 6 
N = VAL(N$) 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
LOCATE 12, 2: PRINT "Ser  calculada a m‚dia entre"; N; "ponto(s)." 
LOCATE 11, 73: PRINT N 
7 LOCATE 14, 72: PRINT "    " 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
DIM distv$(5) 
FOR i = 1 TO 5 
distv$(i) = "" 
NEXT i 
FOR i = 1 TO 4 
LOCATE 14, 2: PRINT "Determine a distƒncia entre os pontos de varredura(mm)...............:"; : distv$(i) = INPUT$(1) 
IF distv$(1) = CHR$(13) THEN distv$ = ".05": GOTO 12 
IF distv$(i) = CHR$(13) THEN 201 
 
IF distv$(i) < CHR$(46) OR distv$(i) > CHR$(57) THEN 7 
IF distv$(1) < CHR$(46) OR distv$(1) > CHR$(48) THEN 7 
LOCATE 14, 72: PRINT distv$(1) 
LOCATE 14, 73: PRINT distv$(2) 
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LOCATE 14, 74: PRINT distv$(3) 
LOCATE 14, 75: PRINT distv$(4) 
NEXT i 
 
201 distv$ = "" 
FOR i = 1 TO 4 
distv$ = distv$ + distv$(i) 
NEXT i 
12 distv = VAL(distv$) 
IF distv < .02 OR distv > .2 THEN 7 
LOCATE 14, 72: PRINT distv 
ddv = distv * 96.64 
dd1 = INT(ddv) 
media1 = dd1 
 
35 ' ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
LOCATE 17, 72: PRINT "   " 
FOR i = 1 TO 2 
dist$(i) = "" 
NEXT i 
dist$ = "" 
dist = 0 
FOR i = 1 TO 2 
LOCATE 17, 2: PRINT "Determine a lateral do quadrado de amostragem (MAX 50mm).............:"; : dist$(i) = INPUT$(1) 
IF dist$(1) = CHR$(13) THEN BEEP: GOTO 35 
IF dist$(2) = CHR$(13) THEN dist$(2) = "": GOTO 202 
IF dist$(i) < CHR$(48) OR dist$ > CHR$(57) THEN BEEP: GOTO 35 
LOCATE 17, 73: PRINT dist$(1) 
LOCATE 17, 74: PRINT dist$(2) 
NEXT i 
202 
dist$ = dist$(1) + dist$(2) 
dist = VAL(dist$) 
IF dist > 50 OR dist < .1 THEN BEEP ELSE GOTO 36 
GOTO 35 
 
36 
LOCATE 17, 72: PRINT dist 
ddz = dist * 96.64 
dd = ddz / dd1 
dd = INT(dd) 
COLOR 15, 0 
END SUB 
 
SUB pos.B STATIC 
SHARED PD, BA 
59 
alto = 3 
baixo = 2 
passo = 1 
FOR i = 1 TO 4 
BA$(i) = "" 
NEXT i 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
LOCATE 9, 2: PRINT "    " 
LOCATE 8, 2: PRINT "Determine "; CHR$(225); " em relacao a 'N'(-180 at‚ 180"; CHR$(248); ")" 
FOR i = 1 TO 4 
LOCATE 9, 2: BA$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 9, 3: PRINT BA$(1) 
LOCATE 9, 4: PRINT BA$(2) 
LOCATE 9, 5: PRINT BA$(3) 
LOCATE 9, 6: PRINT BA$(4) 
IF BA$(1) = CHR$(13) THEN BA = 0: GOTO 60 
IF BA$(i) = CHR$(13) THEN BA$(i) = "": GOTO 205 
IF BA$(i) < CHR$(45) OR BA$(i) > CHR$(57) THEN 59 
NEXT i 
205 
BA$ = BA$(1) + BA$(2) + BA$(3) + BA$(4) 
BA = VAL(BA$) 
IF BA > 180 OR BA < -180 THEN 59 
IF BA < 0 THEN alto = 1 
IF BA < 0 THEN baixo = 0 
IF BA < 0 THEN passo = -1 
LOCATE 24, 2: PRINT "Tecle [F6]+[CR]......para interromper"; 
ab = (BA + 0) * 16.2 
ab = INT(ab) 
LOCATE 8, 50: PRINT "|Posicionando arco B" 
 
 FOR r = 1 TO ab STEP passo 
 OUT PD, alto 
 FOR i = 1 TO 10: NEXT i 
 OUT PD, baixo 
 FOR i = 1 TO 10: NEXT i 
 ON KEY(6) GOSUB M.AUTOMATICO 
 NEXT r 
 
60 LOCATE 8, 50: PRINT "|ok                     "; "" 
 
END SUB 
 
SUB pos.X STATIC 
SHARED PA, xv, automatico 
automatico = 1 
49 
alto = 24 
baixo = 16 
passo = 1 
LOCATE 7, 40: PRINT "   " 
xv$(1) = "": xv$(2) = "": xv$(3) = "": xv$(4) = "" 
LOCATE 7, 2: PRINT "Determine o valor de X em mm (max 50)"; 
FOR i = 1 TO 4 
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xv$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 7, 42: PRINT xv$(1) 
LOCATE 7, 43: PRINT xv$(2) 
LOCATE 7, 44: PRINT xv$(3) 
LOCATE 7, 45: PRINT xv$(4) 
IF xv$(1) = CHR$(13) THEN xv = 0: GOTO 350 
IF xv$(i) = CHR$(13) THEN xv$(i) = "": GOTO 250 
IF xv$(i) < CHR$(45) OR xv$(i) > CHR$(57) THEN 49 
NEXT i 
250 
xv$ = xv$(1) + xv$(2) + xv$(3) + xv$(4) 
xv = VAL(xv$) 
IF xv > 50 OR xv < -50 THEN GOTO 49 
LOCATE 24, 2: PRINT "Tecle [F6]+[CR]......para interromper"; 
vx = xv * 96.64 
vx = INT(vx) 
 
IF vx < 0 THEN alto = 8 
IF vx < 0 THEN baixo = 0 
IF vx < 0 THEN passo = -1 
 
LOCATE 7, 50: PRINT "| Posicionando eixo X" 
 FOR r = 1 TO vx STEP passo 
 OUT PA, alto 
 FOR i = 1 TO 8: NEXT i 
 OUT PA, baixo 
 FOR i = 1 TO 8: NEXT i 
 ON KEY(6) GOSUB M.AUTOMATICO 
 NEXT r 
350 LOCATE 7, 50: PRINT "|ok                       " 
END SUB 
 
SUB pos.Y STATIC 
SHARED PB, yv 
 
50 
alto = 3 
baixo = 2 
passo = 1 
LOCATE 6, 42: PRINT "   " 
yv$(1) = "": yv$(2) = "": yv$(3) = "": yv$(4) = "" 
LOCATE 6, 2: PRINT "Determine o valor de Y em mm (Max 50) " 
FOR i = 1 TO 4 
yv$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 6, 42: PRINT yv$(1) 
LOCATE 6, 43: PRINT yv$(2) 
LOCATE 6, 44: PRINT yv$(3) 
LOCATE 6, 45: PRINT yv$(4) 
IF yv$(1) = CHR$(13) THEN yv = 0: GOTO 450 
IF yv$(i) = CHR$(13) THEN yv$(i) = "": GOTO 204 
IF yv$(i) < CHR$(45) OR yv$(i) > CHR$(57) THEN 50 
NEXT i 
204 
yv$ = yv$(1) + yv$(2) + yv$(3) + yv$(4) 
 
yv = VAL(yv$) 
IF yv > 50 OR yv < -50 THEN GOTO 50 
LOCATE 24, 2: PRINT "Tecle [F6]+[CR]......para interromper"; 
VY = yv * 96.64 
VY = INT(VY) 
 
IF VY < 0 THEN alto = 1 
IF VY < 0 THEN baixo = 0 
IF VY < 0 THEN passo = -1 
 
LOCATE 6, 50: PRINT "|Posicionando eixo Y" 
 
 FOR r = 1 TO VY STEP passo 
 OUT PB, alto 
 FOR i = 1 TO 8: NEXT i 
 OUT PB, baixo 
 FOR i = 1 TO 8: NEXT i 
 ON KEY(6) GOSUB M.AUTOMATICO 
 NEXT r 
 
450 LOCATE 6, 50: PRINT "|ok                           " 
 
END SUB 
 
SUB SENSORES STATIC 
SHARED z$ 
 
z$ = "" 
 
PC = &H2F0 
 
a = INP(PC)                    'Le o port dos , converte seu valor 
FOR i = 1 TO 8 
LET c = INT(a / 2 ^ (8 - i))  '"string". 
LET a = a - (c * 2 ^ (8 - i)) 
Y$ = STR$(c) 
z$ = z$ + Y$ 
 
NEXT i 
END SUB 
 
SUB varreB STATIC 
SHARED HIGH, LOW, escala, t, N, dd, media1, ddz, dist, distv, erro, contX, contY, Port, varre, ampli$, ampli, dd1, scan$, delayb, xv, yv, automatico 
'SHARED varre 
delayb = 1 
FOR i = 2 TO 8 
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KEY(i) OFF 
NEXT i 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
 
CLS : VIEW 
WINDOW (80, 25)-(0, 0): LINE (0, 0)-(80, 25), 1, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B: LINE (2, 21)-(78, 24), 8, BF 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF: 
LINE (0, 20)-(2, 25), , BF: LINE (78, 20)-(80, 25), , BF 
 
 
 
 
varre = 1 
LOCATE 3, 29: PRINT "------- BSCAN -------" 
LOCATE 24, 2: PRINT "Tecle [F6]+[CR]......para voltar ao Modo de Opera‡ao"; 
 
24 
LOCATE 8, 72: PRINT "    " 
ampli$(1) = "": ampli$(2) = "" 
FOR i = 1 TO 2 
LOCATE 8, 2: PRINT "Determine a amplitude m xima do gr fico (1 - 15V)....................:"; : ampli$(i) = INPUT$(1) 
IF ampli$(1) = CHR$(13) THEN ampli$ = "15": GOTO 216 
aaa$ = MID$(ampli$(1), 1, 1) 
LOCATE 8, 72: PRINT aaa$ 
IF aaa$ < CHR$(49) OR aaa$ > CHR$(57) THEN 24 
 
bbb$ = MID$(ampli$(2), 1, 1) 
LOCATE 8, 73: PRINT bbb$ 
IF bbb$ = CHR$(13) THEN bbb$ = "": GOTO 76 
IF bbb$ = "" THEN 76 
IF bbb$ > CHR$(53) OR bbb$ < CHR$(48) THEN 24 
76 
NEXT i 
ampli$ = aaa$ + bbb$ 
IF bbb$ = "" THEN ampli$ = aaa$ 
216 
ampli = VAL(ampli$) 
LOCATE 8, 72: PRINT ampli 
IF ampli > 15 THEN 24 
escala = 15 / ampli 
 
LOCATE 11, 2: PRINT "Deseja ajustar velocidade de varredura ? (S/N)  "; : D$ = INPUT$(1) 
IF D$ = CHR$(13) THEN N = 1: GOTO 27 
IF D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 26 
IF D$ = "n" OR D$ = "N" THEN N = 1: GOTO 27 
IF D$ <> "N" OR D$ <> "n" OR D$ <> "" OR D$ <> "S" OR D$ <> "s" THEN GOTO 76 
 
26 
LOCATE 11, 2: PRINT "Ajuste velocidade de varredura (1-100)          "; : INPUT N 
LOCATE 11, 73: PRINT N: GOTO 27 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
LOCATE 12, 2: PRINT 
LOCATE 11, 73: PRINT N 
 
27 
LOCATE 14, 72: PRINT "     " 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
DIM distv$(5) 
FOR i = 1 TO 5 
distv$(i) = "" 
NEXT i 
FOR i = 1 TO 3 
LOCATE 14, 2: PRINT "Determine a distancia entre os pontos de varredura (0.1<graus<1.0)...:"; : distv$(i) = INPUT$(1) 
IF distv$(1) = CHR$(13) THEN distv$ = ".5": GOTO 28 
IF distv$(i) = CHR$(13) THEN 217 
IF distv$(i) < CHR$(46) OR distv$(i) > CHR$(57) THEN 27 
IF distv$(1) < CHR$(46) OR distv$(1) > CHR$(49) THEN 27 
LOCATE 14, 72: PRINT distv$(1) 
LOCATE 14, 73: PRINT distv$(2) 
LOCATE 14, 74: PRINT distv$(3) 
NEXT i 
 
217 distv$ = "" 
FOR i = 1 TO 3 
distv$ = distv$ + distv$(i) 
NEXT i 
 
 
28 distv = VAL(distv$) 
IF distv < .1 OR distv > 1 THEN 27 
LOCATE 14, 72: PRINT distv 
ddv = distv * 16.2 
dd1 = INT(ddv) 
media1 = dd1 
 
 
 
 
29 ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
LOCATE 19, 72: PRINT "   " 
dist$(1) = "": dist$(2) = "": dist$(3) = "": dist$(4) = "" 
FOR i = 1 TO 4 
LOCATE 18, 2: PRINT "A posi‡ao inicial e final de "; CHR$(225); " corresponde a 0"; CHR$(248); " e 180"; CHR$(248); "referentes a 'N'" 
LOCATE 19, 2: PRINT "Determine a posicao final de varredura (0 - 180"; CHR$(248); ")..................:"; : dist$(i) = INPUT$(1) 
IF dist$(1) = CHR$(13) THEN BEEP: GOTO 29 
IF dist$(2) = CHR$(13) THEN dist$(2) = "": GOTO 218 
IF dist$(3) = CHR$(13) THEN dist$(3) = "": GOTO 218 
IF dist$(4) = CHR$(13) THEN dist$(4) = "": GOTO 218 
IF dist$(i) < CHR$(45) OR dist$(i) > CHR$(57) THEN BEEP: GOTO 29 
LOCATE 19, 73: PRINT dist$(1) 
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LOCATE 19, 74: PRINT dist$(2) 
LOCATE 19, 75: PRINT dist$(3) 
LOCATE 19, 76: PRINT dist$(4) 
NEXT i 
 
218 
dist$ = dist$(1) + dist$(2) + dist$(3) + dist$(4) 
dist = VAL(dist$) 
IF dist > 180 OR dist < 0 THEN BEEP ELSE GOTO 30 
GOTO 29 
 
30 
dist = dist - BA 
LOCATE 19, 73: PRINT dist$ 
ddz = dist * 16.2 
dd = ddz / dd1 
dd = INT(dd) 
nlinhas = 1 
COLOR 15, 0 
scan$ = "|B SCAN|" 
 
CLS : CALL grid 
Port = &H2F0 
HIGH = 3 
LOW = 2 
CALL dados 
CLOSE #2 
COLOR 15 
IF automatico = 1 THEN 124 
LOCATE 2, 57: PRINT "Y="; : PRINT USING "##.##"; contY; : PRINT "mm  X="; : PRINT USING "##.##"; contX; : PRINT "mm" 
LOCATE 24, 7: PRINT "| B SCAN |   # = "; INT(dd); "   varredura - "; dist; CHR$(248); "  espa‡amento -"; distv; "graus/pto"; 
WHILE INKEY$ <> " ": WEND 
GOTO 125 
124 
LOCATE 2, 57: PRINT "Y="; : PRINT USING "##.##"; yv; : PRINT "mm  X="; : PRINT USING "##.##"; xv; : PRINT "mm" 
LOCATE 24, 7: PRINT "| B SCAN |   # = "; INT(dd); "   varredura - "; dist; CHR$(248); "  espa‡amento -"; distv; "graus/pto"; 
WHILE INKEY$ <> " ": WEND 
125 
END SUB 
 
SUB varrex STATIC 
SHARED Port, HIGH, LOW, ddz, inter, contY, dist, distv, dd, contB, erro, varre, filename$ 
 
FOR i = 1 TO 8 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
 
varre = 1 
 
WINDOW (80, 25)-(0, 0): LINE (0, 0)-(80, 25), 1, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B: LINE (2, 21)-(78, 24), 8, BF 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF: 
LINE (0, 20)-(2, 25), , BF: LINE (78, 20)-(80, 25), , BF 
 
 
LOCATE 3, 29: PRINT "----- XSCAN -----" 
CALL PARAMETROS 
CLS : VIEW: WINDOW (0, 0)-(80, 25): LINE (0, 0)-(80, 25), 9, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
LINE (.1, 22)-(79.9, 22): LINE (.1, .1)-(79.9, 21.9), 1, BF 
COLOR 15, 1 
nlinhas = 1 
 
LOCATE 2, 2: PRINT "Posicionamento de Y e B" 
LOCATE 6, 2: PRINT "Posicao determinada para Y:"; : PRINT USING "##.##"; contY; : PRINT "mm": LOCATE 6, 50: PRINT "|ok" 
LOCATE 8, 2: PRINT "Posicao determinada para B:"; : PRINT USING "##.##"; contB; : PRINT CHR$(248); : LOCATE 8, 50: PRINT "|ok" 
 
128 
LOCATE 11, 50: PRINT "            " 
posicao = 50 
FOR i = 1 TO 5 
LOCATE 11, 2: PRINT "C¢digo de referˆncia da amostra (m x 5 carac.) "; : cod$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 11, posicao: PRINT cod$(i) 
IF cod$(i) = CHR$(27) THEN 128 
IF cod$(i) = CHR$(13) THEN cod$(i) = "": GOTO 213 
IF cod$(i) = CHR$(8) THEN 128 
posicao = posicao + 1 
NEXT i 
213 cod$ = "" 
FOR i = 1 TO 5 
cod$ = cod$ + cod$(i) 
NEXT i 
scan$ = "| X SCAN |" 
 
COLOR 15, 1 
LINE (10.8, 2.9)-(52.1, 7), , B 
131 
erro = 0 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
ON ERROR GOTO missingfilel 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 22, 12: PRINT "                                         " 
CALL nomearquivo 
OPEN filename$ FOR OUTPUT AS #2 
IF erro = 1 THEN 131 
CLS : CALL grid 
Port = &H2F0 
HIGH = 24 
LOW = 16 
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CALL dados 
CLOSE #2 
COLOR 15 
LOCATE 2, 59: PRINT "Y="; : PRINT USING "##.##"; contY; : PRINT "mm  B="; contB; CHR$(248) 
LOCATE 23, 7: PRINT "| X SCAN |   # = "; INT(dd); "   varredura - "; dist; "mm   espa‡amento -"; distv; "mm/pto" 
42 x$ = INPUT$(1): IF x$ = "" THEN 42 
 
END SUB 
 
SUB varrexy STATIC 
SHARED HIGH, LOW, Port, dd, dist, ddz, nlinhas, Xorig, Xfim, Yorig, Yfim, Kx, Ky, z$, cod$, filename$, BA, distv 
SHARED contlinhas 
SHARED inter 
SHARED erro 
CALL PARAMETROS 
COLOR 15, 1 
34 
LOCATE 20, 2: INPUT "Determine o n£mero de linhas de amostragem (multiplos de 5)..........:", nlinhas$ 
IF nlinhas$ < CHR$(48) OR nlinhas$ > CHR$(57) THEN 34 
nlinhas = VAL(nlinhas$) 
IF nlinhas = 50 THEN 137 
a = nlinhas / 5 
B$ = STR$(a) 
c$ = MID$(B$, 3, 1): IF c$ <> "" THEN 34 
137 
IF nlinhas > 50 OR nlinhas < 5 THEN 34 
IF nlinhas = 5 THEN kkx = 140: IF nlinhas = 5 THEN kky = 232 
IF nlinhas = 10 THEN kkx = 126: IF nlinhas = 10 THEN kky = 207 
IF nlinhas = 15 THEN kkx = 121: IF nlinhas = 15 THEN kky = 199 
IF nlinhas = 20 THEN kkx = 119: IF nlinhas = 20 THEN kky = 196 
IF nlinhas = 25 THEN kkx = 118: IF nlinhas = 25 THEN kky = 194 
IF nlinhas = 30 THEN kkx = 117: IF nlinhas = 30 THEN kky = 192 
 
 
CLS : VIEW: WINDOW (0, 0)-(80, 25): LINE (0, 0)-(80, 25), 9, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
LINE (.1, 22)-(79.9, 22): LINE (.1, .1)-(79.9, 21.9), 1, BF 
COLOR 15, 1 
LOCATE 2, 2: PRINT "Posicionamento de B" 
CALL pos.B 
 
 
53 
LOCATE 11, 50: PRINT "            " 
posicao = 50 
FOR i = 1 TO 5 
LOCATE 11, 2: PRINT "C¢digo de referˆncia da amostra (m x 5 carac.) "; : cod$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 11, posicao: PRINT cod$(i) 
IF cod$(i) = CHR$(27) THEN 53 
IF cod$(i) = CHR$(13) THEN cod$(i) = "": GOTO 211 
IF cod$(i) = CHR$(8) THEN 53 
posicao = posicao + 1 
NEXT i 
211 cod$ = "" 
FOR i = 1 TO 5 
cod$ = cod$ + cod$(i) 
NEXT i 
 
 
COLOR 15, 1 
LINE (10.8, 2.9)-(52.1, 7), , B 
102 
erro = 0 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
ON ERROR GOTO missingfilel 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 22, 12: PRINT "                                         " 
CALL nomearquivo 
OPEN filename$ FOR OUTPUT AS #2 
IF erro = 1 THEN 102 
 
CALL grid 
linhas = dist / nlinhas * 96.64 
linhas = INT(linhas) 
 
 
d2 = nlinhas 
contlinhas = d2 
VIEW: CLS 
 
Xorig = 139 
Yorig = 36 
Xfim = 613 
Yfim = 113 
Ky = kky / nlinhas 
Kx = kkx / nlinhas 
XXorig = Xorig 
YYorig = Yorig 
XXfim = Xfim 
YYfim = Yfim 
 
VIEW 
WINDOW (0, 0)-(639, 349): LINE (0, 0)-(639, 349), , B 
LINE (1, 314)-(638, 1), 14, BF 
LINE (1, 1)-(638, 49), 11, BF 
LINE (1, 49)-(638, 49), 1 
COLOR 1 
VIEW (0, 0)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(639, 349) 
LINE (139, 308)-(25, 90): LINE (25, 90)-(25, 0) 
LINE (25, 0)-(502, 0): LINE (502, 0)-(614, 216) 
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LINE (614, 218)-(614, 308): LINE (0, 308)-(639, 308) 
LINE (25, 0)-(139, 216), , , 255: LINE (139, 216)-(139, 308) 
LINE (614, 216)-(139, 216), , , 255: LINE (1, 309)-(638, 348), 11, BF 
LINE (25, 90)-(502, 90), 1: LINE (502, 90)-(502, 0), 1 
LINE (502, 90)-(614, 308), 1 
VIEW (25, 223)-(502, 300) 
WINDOW (0, 0)-(70, 15) 
LINE (0, 0)-(70, 15), 1, B 
FOR i = 0 TO 15: LINE (0, i)-(1, i): LINE (70 - 1, i)-(70, i): NEXT i 
 
 
'window (0,0)-(639,349) 
 
'line (25,49)-(501,126),1,b 
 
COLOR 15 
HIGH = 8 
LOW = 0 
 
VIEW (25, 0)-(614, 300) 
 
FOR x = 1 TO d2 
 
Port = &H2F0 
 
IF HIGH = 8 THEN 
HIGH = 24 
ELSE 
HIGH = 8 
END IF 
 
IF LOW = 0 THEN 
LOW = 16 
ELSE 
LOW = 0 
END IF 
 
CALL grafico3d 
IF inter = 1 THEN 107 
 
FOR s = 1 TO linhas 
OUT &H2F1, 3 
FOR i = 1 TO 75: NEXT i 
OUT &H2F1, 2 
FOR i = 1 TO 75: NEXT i 
NEXT s 
 
51 
    CALL SENSORES 
    S0$ = MID$(z$, 16, 1) 
    IF S0$ = "0" THEN 52 
    OUT &H2F0, 8 
    FOR i = 1 TO 50: NEXT i 
    OUT &H2F0, 0 
    FOR i = 1 TO 50: NEXT i 
GOTO 51 
 
52 
 
contlinhas = contlinhas - 1 
 
NEXT x 
 
107 
FIM = 100 
PRINT #2, FIM 
CLOSE #2 
COLOR 1 
VIEW (0, 0)-(639, 300): WINDOW (0, 0)-(639, 349) 
LINE (25, 0)-(139, 216), , , 255: LINE (139, 216)-(139, 308) 
LINE (139, 216)-(614, 216), , , 255: LINE (1, 309)-(638, 348), 11, BF 
LINE (25, 90)-(502, 90), 1: LINE (502, 90)-(502, 0), 1 
LINE (502, 90)-(614, 308), 1 
VIEW (25, 223)-(502, 300) 
WINDOW (0, 0)-(70, 15) 
LINE (0, 0)-(70, 15), 1, B 
FOR i = 0 TO 15: LINE (0, i)-(1, i): LINE (70 - 1, i)-(70, i): NEXT 
 
COLOR 15 
 
LOCATE 2, 50: PRINT "                      " 
LOCATE 2, 4: PRINT "- LSI -    "; filename$; "    C¢d."; cod$; "   N§ de linhas:"; nlinhas 
LOCATE 2, 70: PRINT "B ="; BA; CHR$(248) 
LOCATE 24, 4: PRINT "| XY SCAN |   # - "; INT(dd); "    rea(mm): "; dist; "x"; dist; "mm    espa‡amento: "; distv; "mm/pto"; 
WHILE INKEY$ <> " ": WEND 
END SUB 
 
SUB varreY STATIC 
SHARED Port, HIGH, LOW, ddz, contX, contB, dd, dist, distv, erro, varre, filename$ 
varre = 1 
 
FOR i = 1 TO 8 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
CLS : VIEW 
WINDOW (80, 25)-(0, 0): LINE (0, 0)-(80, 25), 1, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B: LINE (2, 21)-(78, 24), 8, BF 
LINE (0, 24)-(80, 25), , BF: LINE (0, 20)-(80, 21), , BF: 
LINE (0, 20)-(2, 25), , BF: LINE (78, 20)-(80, 25), , BF 
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LOCATE 3, 29: PRINT "------- YSCAN -------" 
FOR i = 1 TO 8 
KEY(i) OFF 
NEXT i 
KEY(6) ON 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
CALL PARAMETROS 
CLS : VIEW: WINDOW (0, 0)-(80, 25): LINE (0, 0)-(80, 25), 9, BF: LINE (0, 0)-(80, 25), , B 
LINE (.1, 22)-(79.9, 22): LINE (.1, .1)-(79.9, 21.9), 1, BF 
COLOR 15, 1 
LOCATE 2, 2: PRINT "Posicionamento de X e de B " 
 
nlinhas = 1 
LOCATE 6, 2: PRINT "Posicao determinada para X:"; : PRINT USING "##.##"; contX; : PRINT "mm": LOCATE 6, 50: PRINT "|ok" 
LOCATE 8, 2: PRINT "Posicao determinada para B:"; : PRINT USING "##.##"; contB; : PRINT CHR$(248); : LOCATE 8, 50: PRINT "|ok" 
 
132 
LOCATE 11, 50: PRINT "            " 
posicao = 50 
FOR i = 1 TO 5 
LOCATE 11, 2: PRINT "C¢digo de referˆncia da amostra (m x 5 carac.) "; : cod$(i) = INPUT$(1) 
LOCATE 11, posicao: PRINT cod$(i) 
IF cod$(i) = CHR$(27) THEN 132 
IF cod$(i) = CHR$(13) THEN cod$(i) = "": GOTO 214 
IF cod$(i) = CHR$(8) THEN 132 
posicao = posicao + 1 
NEXT i 
214 cod$ = "" 
FOR i = 1 TO 5 
cod$ = cod$ + cod$(i) 
NEXT i 
scan$ = "|Y SCAN|" 
COLOR 15, 1 
LINE (10.8, 2.9)-(52.1, 7), , B 
133 
erro = 0 
ON KEY(6) GOSUB m.operacao 
ON ERROR GOTO missingfilel 
LOCATE 19, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 20, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 21, 12: PRINT "                                         " 
LOCATE 22, 12: PRINT "                                         " 
CALL nomearquivo 
OPEN filename$ FOR OUTPUT AS #2 
IF erro = 1 THEN 133 
CLS : CALL grid 
Port = &H2F1 
HIGH = 3 
LOW = 2 
CALL dados 
CLOSE #2 
COLOR 15 
LOCATE 2, 59: PRINT "Y="; : PRINT USING "##.##"; contX; : PRINT "mm  B="; contB; CHR$(248) 
LOCATE 23, 7: PRINT "| Y SCAN |   # = "; INT(dd); "   varredura - "; dist; "mm   espa‡amento -"; distv; "mm/pto" 
43 x$ = INPUT$(1): IF x$ = "" THEN 43 
 
END SUB 
 
SUB Xneg STATIC 
SHARED contX, PA 
 
contX = contX - .103 
IF contX <= 0 THEN contX = 0: IF contX = 0 THEN 17 
    
   FOR r = 1 TO 10 
   FOR i = 1 TO 500: NEXT i 
   OUT PA, 8 
   FOR i = 1 TO 500: NEXT i 
   OUT PA, 0 
   LOCATE 2, 45: PRINT USING "X = ##.###"; contX 
'   PRINT "         " 
   NEXT r 
 
17 REM 
 
END SUB 
 
SUB Xpos STATIC 
SHARED contX, PA 
 
contX = contX + .103 
    IF contX >= 50 THEN contX = 50: IF contX = 50 THEN 15 
    
    FOR r = 1 TO 10 
    FOR i = 1 TO 500: NEXT i 
    OUT PA, 24 
    FOR i = 1 TO 500: NEXT i 
    OUT PA, 16 
    LOCATE 2, 45: PRINT USING "X = ##.###"; contX 
'    PRINT "           " 
NEXT r 
 
15 REM 
 
END SUB 
 
SUB Yneg STATIC 
SHARED PB, contY 
   
   contY = contY - .103 
   IF contY <= 0 THEN contY = 0: IF contY = 0 THEN 19 
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     FOR r = 1 TO 10 
     FOR i = 1 TO 500: NEXT i 
     OUT PB, 1 
     FOR i = 1 TO 500: NEXT i 
     OUT PB, 0 
     LOCATE 2, 57: PRINT USING "Y = ##.###"; contY 
'     PRINT "            " 
     NEXT r 
 
19    REM 
END SUB 
 
SUB Ypos STATIC 
SHARED contY, PB 
  
  contY = contY + .103 
  IF contY >= 50 THEN contY = 50: IF contY = 50 THEN 20 
 
  FOR r = 1 TO 10 
  FOR i = 1 TO 500: NEXT i 
  OUT PB, 3 
  FOR i = 1 TO 500: NEXT i 
  OUT PB, 2 
  LOCATE 2, 57: PRINT USING "Y = ##.###"; contY 
'  PRINT "             " 
NEXT r 
 
20 REM 
END SUB 
 

 

 

 

 

 

 

 


