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- RBSTRRCT -

In the present work, we describe the development of

photoacoustic microscope. The developed equipment allows to ana

lyse surface and subsurface characteristics af salid materials.

The developed instrument is an one useful equipment for

non destructive testing of defects, and other properties of

materials. The development of this prototipe included the develo-

pment of a photoacaustical chamberl a Laser scanner, and the

interfaces betwen the physical system and the camputer. Ta

control the data aquisition and image generatianl a dedicated

software was writen.

In the developed equipment ane sample is put inside a

phataacaustical chamberl which pravides informatians about the

thermal and optical properties af the excited region. With the

aquired data and its coordinates the computer generates in video

a screen with the optical and/ar thermal caracteristics af the

sample.



- RESUMO -

o presente trabalha descreve Q desenvolvimento de um

prot6tipo de microsc6pio fotoacústico, equipamento que permite a

obtenç~o de imagens superficiais e subsuperficiais de materiais

s6lidos.

o equipamento desenvoLvido é útiL para teste n~o des

trutivo de materiais. O desenvoLvimento do protõtipo requereu o

desenvolvimento de uma câmara fotoacústica apropriada, um sistema

de defLex~o x,y para um feixe de Laser, aLém de uma parte

computacional que s~o as interfaces entre o sistema fisico e o

computador. O sistema é gerenciado por um programa responsavél

pelo controle, aquisiç~o de dados e geraç~o d~ imagem.

No equipamento desenvoLvido uma amostra é encerrada no

interior de uma cãmara fotoacústicd, cujo sinal fornece

informações

excitada da

coordenadas

sobre as propriedades óticas e térmicas da regi~o

amostra. O computador a partir destes dados e das

do p o n t"o"sob re a su p e r f ic ie d a amos t ra I 9 e ra no

terminal de video uma imagem da superficie da amostra, através de

niveis de cinza.
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CRPfTULO - I

1.1 - IntraduçJa

o presente trabalha refere-se ao desenvolvimento de um

protótipo de microscópio de fotoacústico.

R microscopia de absorç!o cada vez mais vem firmando

sua eficiência na análise de materiais sólidos [1] [2]/ pois se

trata de uma técnica de teste n~o destrutivo [3J [4]. Este tipo

de equipamento constitui um grande potencial para a análise de

propriedades superficiais e sub-superficiais das amostras [5J

[6]/ com aplicaçaes em diversas áreas tais como engenharia [7],

biologia [8]/ e nas áreas industriais de forma geral [9] [10].

R técnica fotoacústica é uma das únicas maneiras de se analisar

propriedades sub-superficiais dos materiais [11], podendo ser

usada para gerar imagens de trincas e outros defeitos internos

(12] ao material que n~o poderiam ser obtidos por outros métodos

n~o destrutivos.

R técnica de imagens fotoacústicas está ligada à detec-.

ç~o de variaçaes terwroelásticas em uma amostra [13]. Em particu

lar/ se apenas uma pequena resoluç~o lateral é suficiente e se

esta interessado principalmente na variaç!o das propriedades

termoeLásticas na direç!o da espessura da amostra, a técnica é

usualmente chamada de perfiLagem em profundidade" PR deph profi

Ling" [14J. Por outro Lado, se uma alta resoluç!o Lateral é

desejada, a técnica é chamada de microscopia fotoacústica.

1



Rs imagens fotoacústicas s~o obtidas da anaLise da

ampLitude ou da fase do sinaL. Devido ao equipamento utiLizado

trabalhamos apenas com a amplitude do sinal fotoacústico

Muitos artigos sobre imagem fotoacústica tem aparecido

na Literatura [15] [16] [17] [18]/ desde 1878/ quando Rosencwaig

(18] prop8s a idéia de imagem.

R anáLise fotoacústica sub-superfíciaL foi demonstrada

pela primeira vez em 1977/ por von Gutfeld e Melcher [20], que

verificaram que buracos existentes sob a superficie de um disco

de alumínio podiam influir no sinal fotoacústico e serem detecta

dos por um transdutor sônico.

Porém Wang et al [21] apresentaram o primeiro artigo

mostrando imagens fotoacústicas. Em seu experimento um Laser de

Rrgônio foi modulado a uma frequência de 50 a 200Hz, focalizado

sobre a superfície de cerâmicas usadas para construç;o de turbi

nas. Eles verificaram que as micro trincas existentes no material

podiam ser detectadas.

Um método interessante foi proposto por Coufal 1982

[22], que é a geraç~o de imagem fotoacústica usando a transforma

da de Hadamard [23]. Este método tem duas vantagens em relaç~o ao

descrito anteriormente, que s~o a utilizaç~o de uma densidade

baixa de potência luminosa, que em certos casos reduz o risco de

danificaç~o da amostra e outra vantagem referente a relaç~o sinal

ruído na detecç~o.

No presente trabaltlo, temos por objetivo o desenvolvi

mento do suporte mínimo necessário à geraç~o de imagens usando a

técnica fotoacústica. Rs partes fundamentais que constituem o

sistema s~o câmara fotoacústica, posicionador do feixe de laser,

2



interface com computador e um programa capaz de controlar, fazer

a aquisiç~o de dados e gerar as imagens. ~s diversas partes do

sistema slo descritas com detalhes nos capitulas que se seguem.
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cópia

R Luz

CRPfTULO - 11

EFEITO FOTORCú5TICO

Neste capitulo, faremos uma breve introduçlo histórica

sobre o efeito fotoacústico, desde sua descoberta acidental por

Bell, até suas utiLizações como técllica de análise dos materiais.

Mostraremos também o tratamento teórico deste efeito,

tal como desenvolvido por Rosencwaig e Gersho e que apesar de

relativamente simpLes permite uma anaLise detaLhada do fênomeno

na maioria das situaçaes geralmente encontradas em fotoacústica.

2.1 - Histórico sobre o efeito fotoacústico.

o efeito fotoacústico foi observado peLa primeira vez

por RLexander Graham BeLL em 1880. Na época em que BeLL estava

pesquisando o teLefone ótico. Um de seus transmissores, chamado

fotofone, consistia de um espeLho que era ativado peLas ondas

s o n o r a s d a v 6 z ( F i g . 1 .~1) .

O receptor possuia um membrana acopLada a um estetos-

de taL modo que se podia ouvir os soms gerados na mesma.

refLetida pelo transmissor era ent~o focaLizada sobre a

membrana de taL modo que se podia ouvir os soms modulados peLo

transmissor.
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Fig.l.1 Ilustração do foto fone

de Bell.

Para explicar as observaç~es experimentais, Bell suge-

riu que a frente iluminada do diafragma era aquecida e resfriada

peri6dicamente em sincronismo com o feixe incidente, e a variaç~o

da expans~o térmica geraria o som.

Estas explicaç~es foram analisadas por cálculos reali-

zados Lord Rayleigh [24]. Um grande número de publicaç~es sobre

este assunto, par Mercadier [25]/ Tyndall [26]/ Preece [27],

Roentgen [28] e Rayleigh [24] seguiram os trabalhos de Bell.

Mercadier ~~25]investigou amostras s6lidas} líquidas,

gasosas e vapores. Ele estava convencido de que o efeito

fotoacústico era causado pela absorç~o da luz no vapor ou no g~s

que preenche a câmara mas n~o pelas amostras s6lidas ou liquidas.

Tyndall [26] também tirou conclus~es similares.

Preece [27] estava convencido de que o g~s é parte

importante na geraç~o do som. ~ partir de suas observaç~es expe-

rimentais ele concluiu que a expans~o

5
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buia significativamente para para a geraç~a do som.

Quase ao mesmo tempo Roentgen (28J reportou suas

observaçaes sobre as oscilaçaes de press~o devido a absorç~o de

luz em vârios gases. Ele verificou que a intensidade do sinal

acústico gerado diminui quando se aumenta a frequência de

modulaçlo da luz.

Nos anos que se seguiram o interesse pelo efeito

fotoacústico foi se tornando cada vez menos expressivo. Em nenhum

das trabalhos publicados havia sido dada uma descriç~o

quantitativa satisfatória. O método fotoacústico começava a ser

substituido pelos métodos de espectroscopia ótica. O método ficou

esquecido até os anos 30 quando Ueingerov fez uma série de expe-

rimentos com misturas de gases.

Em 1843, Luff [30] contruiu um medidor de concentraç~o

em gases, utilizando efeito fotoacústico. Seu sistema utilizava

duas câmaras fotoacústicas em uma configuraç~o diferencial, para

minimizar os ruidos gerados na janela e nas paredes da câmara.

Este sistema deu origem a espectrômetros comerciais,

que eram capazes de medir concentraç~es de poucas partes por

milh~o de [02 e N2, largamente utilizados em desenvolvimento de

equipamentos bélicos por volta da segunda grande guerra.

o efeito fotoacústico em sólidos ficou esquecido até

quando foi utilizada por Rasencwaig [30] para obt~nç~o de

espectros de [r203 em pó e também de soluç~es de rodamina-B.

~ teoria fotaacústica em sólidos vem sendo tratada com

modelos crescentemente abranjentes a partir da trabalha pioneiro

de Parker [31] em 1873.
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Em 1976 Rosencwaig e Gersho (30] desenvolveram um

modelo que trata de forma simplificada a perturbaç~o acústica no

gás. Este modelo informa o tempo de transito finito de onda de

press~o na câmara, considerando que a press~o é a mesma em todos

05 pontos em cada instante. R variaç;o de press~o é considerada

como resultante do fluxo peri6dicu de calor da amostra para uma

camada de gás de espessura igual ao comprimento de difus~o

térmico do gás. R expans;o térmica desta camada age como um

"pist~o acústico" que comprime adiabaticamente o restante do gás

gerando assim o sinal fotoacústico.

~amodt et ~l [32J aplicaram uma forma mais completa da

equaç;o de transporte térmico no gás, que leva em consideraç;o a

velocidade finita do som. Posteriormente Mac Donald e Wetsel [33J

extenderam este modelo para incluir os efeitos devido à expans;o

térmica dos s6lidos e a propagaç;o de ondas acústicas neste meio.

Entretanto como a teoria mais simples de Rosengwaig e

Gersho fornecem resultados aceitaveis para a maioria das

condiç~es experimentaIs usuais é dela que trataremos em detalhes

na proxima seç~o.

2.2 - Teoria de Rosencwaig e Gersho.

Consideremos uma câmara fotoacústica de diâmetro D e

comprimento L, cujo esquema é mostrado na figura 2.1. É suposta

que o comprimento L é pequeno em relaç~o ao comprimento de onda

acústica de modo que a press~o do gás é a mesma em todos os

7



pontos em cada instante. R amostral de diãmetro DI e espessuraJS

J(CtoM.-l) I esta montada sobre
/

e um coeficiente de absorç~o ótica,
\

um suporte de espessura ~b.É também suposto que o suporte, o

gás e a janela frontal de vedaç~o (nào mostrada) sejam

transparentes á luz.

,,10'

, ,
Luz incidente

•••
••
••

, .
, '

I'

" ,
,

, ..
" Gás '.o

-1s o
••

Fig.2.1- Esquema de uma camara

fotoacústica simpl ificada

Consideremos ainda as seguintes definiçeles de

parãmetros, para o material genérico i Ci=b para o suporte, i=s

para a amostra e i=g para o gás):

k~ - Condutividade térmica C C~ jCANt S De)

C i. - C a l o r e s p e c í f c o (e.ct{ I~ fie )

f~- o e n s i d a d e ('jI w.~)

CX ~ ~ K~ - O ifu s iv ida d e té rm ic a (CAM.Z/~)j"C;.

8



j.,

Q,' (~ )' - (oef leiente de difus~o térmica (cut)Jti.~1.l0' ,

- Comprimento de di fus~o térmica (l'.AM)
,1,- / a.~

onde LV

por segundo.

é a frequência de modulaç~o da luz em radianos

Se a intensidade da luz que incide sobre a amostra em

sua superficie frontal (x=O) é I ent~o a densidade de calor na

amostra Conde x é negativo), é:

2.1

é a
considerando que a luz é modulada senoidalmente, que ~

eficiência com que a luz é absorvida e convertida em calor e que

a atenuaç~o da luz na amostra obedece a lei de decaimento

exponencial de Lambert-Beer,

I (x) -

Com estas consideraç~es as equaç~es de difus~o térmica

nas diversas regi~es da câmara podem ser escritas, levando em

consideraç~o de que, para a amostra, há a fonte de calar

distribuida. ~ssim para esta regi~o temos:

9



1:: -
d.s

2.2

onde

Para as amostras duas regiaes ocorrem equaç8es

similares mas sem o termo relativo à fonte de calor

1---
c:X.fJ

2.3

2.4

Estas equaçaes est;o sujeitas ~ condiçaes de contorno

que garantam a continuidade de temperatura e do fluxo de calor

nas interfaces x=O e x=-ls e que extremidades da câmara em

e x= ~j estejam ~ temperatura ambiente.

l=I soluç;o" de 2.2, 2.3 e 2.4 com estas condiçaes de

contorno fornece-nos a distribuiç;o da temperatura na câmara em

termos de seus parãmetros térmicos, óticos e geométricos.

10



2.6

onde

b~
1<'0 C(,b

Ks G\s

5~

k'?J C<.'?J

ks Cts

Y': (i -fi) j3

.J.
~~(i+t)cts

c2.~~ 2.7

2.8

2.9

Segundo Rosencwaig-Gershol a principal fonte de sinal

acústico surge do fLuxo de calor periódico do sóLido para o gás.

o processo de difusão periódico produz uma variação periódica da

temperatura no gásl dada por:

@•.t C'X \ t) " G ~ e-\"3 \ j 1.(1 t 2.10

~ variação de temperatura no gás é obtida -tomando a

componente real da equação J.IO .

...~~x
1:c. (X l-t) -:. e C~I~(wt - Q5X) - gz ~Cwt - Q~:t)J

2. 11

11



reaL e imaginária de

s~o, respectivamente, as componentes

90: @{ + 1(52 2.12

e podemos ent~o fazer uma aproximaç~o

R variaç!o de temperatura no gás se e~tingue a um

comprimento de lt: ~7Lú~

de que somente a camada de gás, que está em contato com a super-

ficie do sólido e com espessura ~t ,irá responder térmicamente

as variaçaes de temperatura periódica do sólido.

~ temperatura média desta camada, na interface, é dada

pela equaç~o:

ir~- o @ae(X,t.') d)(@(~) ::
otll. L\~

2.13

cuja soluç~o é - i

~~lw{ - %)

Q({) ::

@o e
02tt.(21

2.14

Devido ao aquecimento periódico da superfície a camada

de gas na interface sofre contraçaes e expansaes periódicas e age

como um "pist~o" acústico, que se propaga no gas e pode ser

detectada por um microfone.

o deslocamento deste pist~o acústico pode

12
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calculado utiLizando-se das leis dos gases ideais.

2.15

Onde To é a temperatura média na superfície com o gás.

Se o restante do gás responder adiabáticamente sob a

aç;o da pist;o podemos calcular a variaç;o de press;o da gás na

câmara utilizando o principio:

2.16

Onde P é a press~o do gás na câmara fotoacústica e V o

volume do gás no interior da mesma. Nesta equaç~o ~ é a relaç~o

entre os calores especificas.

Desta forma, a variaç~o de press~o na câmara será dada

po r:

.c I. ~(W{ -k)I:fo M9 é <i

iV. To
2.17

onde é a press~o ambiemte. ~ssim,

\ ~ (w{ -"%)c) ?(t ):: (5\ ~ ~
E

2. "18

~ variaç~o de press~o na câmara

13
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real de ~ PCt) .

2. ·18

0tS~O as componentes real e imaginaria de O.

Combinando as equaçaes 2.6 e 2.18 temos:

2.20

R equaç~o 2.18 fornece a amplitude e fase da onda de

press~o/ produzida na c~mara, pelo efeito fotoacústico.

Como a express~o para ~~t) é dificil de interpretar

devido a express~o complicada para Q (eq. 2.20)/ Rosencwaig e

Gersho explicitaram alguns casos especiais que permitem uma

interpretaç~o relativamente simples. Este casos s~o tratados a

seguir.

2.2.1 - Casos especiais.

Devido â drficuldade de analise das espressaes para a

intensidade do sinal fotoacústico gerado em uma ciàmara,

Rosencwaig e Gersho construiram uma tabela na qual s~o

relacionados os casos mais frequentes em fataacústica/ tabela

2.1. R seguir s~a tratados cada um destes casas separadamente.

14
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I
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J.Ls
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,
OT!CAMENTE OPAC.o

Q

II
I
I
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I
II

i JJs
.Il;l=1!,l;

Tabela 2.1 - Comportamento de

uma amostra em fotoacústica
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Na tabela anterior,~~ e hb s~o o comprimento de

difus~o térmica da amostra e do suporte da amostra

respectivamente.

Os coeficientes Ks e K, s~o a condutividade térmica

da amostra e do suporte da amostra respectivamente.

Na tabela 2.1, do lado esquerdo estIo representados as

amostras transparentes Do lado esquerdo estIo

re p re se n ta dos o s s6 lidos op a c o s ( ~~ (<. -.l ) . R s p ro p r ied ad e 5

térmicas deste conjuntos 510.

1 . a) {sólidos térmicamente

finosL O sinal fotoacústico é proporcional a (J1. e tem uma

depêndencia em frequência de tv-I. Rs propriedades térmicas do

suporte da amostra entram na expresslo do sinaL.

1.bJ ).J.5»1 (térmicamente fino).

R express~o do sinaL é identica ao caso 1.a.

1 . c) (termicamente grosso).

esta situaç~o o sinal é proporcional a ;1~s ao invés de (31.. . O-~
s in a l v a ria c om \.v z. .~ .

2.a) (térmicamente fino).

O material é opaco fototermicamente e também oticamente ..~ sinal,

independe def.
no sinaL, e este

Os par~metros térmicos do materiaL

-I
varia com W .

infLuenciam

2. b) ){~ ( .t .M ~) M.~ (t e rm ic ame n te g ro 5 so ) .

R express~o do sinal é anaLoga a Z.a

16
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térmicos do suporte s~o substituidos por aqueles da amostra.

Z.c)
}.1..s (JJ.~ (térmicamente grosso).

Neste caso está representado uma situaç~o bastante importante

para a espectroscopia fotoacústica. R amostra é 6ticamente

opaca mas fototérmicamente transparente. O sinal é proporcional a

-3
frequência de modulaç~ol e varia com \JJ ~ .
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- CRPtTULO 111 -

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMR FtSICO

Neste capitulo passamos a descrever as principais

partes contituintes do prot6tipo de microscópio fotoacústico

desenvolvido, assim como a descriç~o do equipamento camo um

todo. S~o apresentados também diagramas, desenhos mecânicos bem

como fotografias ilustrativas do prot6tipo.

3.1 Sistema de imagem fotoacústica CSIFRl

o prot6tipo SIFR, consiste de um sistema capaz de

posicionar um feixe colimado de laser, sobre a superfície de uma

amostra que desejamos analisar. Esta amostra se encontra encer-

rada em uma câmara fotoacústica, que fornece as informações que

sào usadas para gerar a imagem fotoacústica da amostra.

O sinal gerada pela câmara fotoacústica é amplificado

sincronamente com a ~odulaç~o do feixe de radiaç~o incidente. No

equipamento desenvolvido foram feitos testes com um laser de 2 mW

de He-Ne, e também com um Laser de Rrgõnio com potência até 2.5W.

Um computador acoplado se encarrega de controlar o

sistema, através de interfaces R/O e D/R. Ele pode posicionar o

feixe de laser colimado sobre a superfície e fazer a aquisiç~o do

sinal proveniente do amplificador síncrono. Este sinal contém a

informaç~o fotoacústica sobre uma determinada posiç~o geométrica

18



da superficie da amostra em análise.

Com as informações de fotoacústica locais e suas

respectivas coordenadas, o computador pode gerar no video uma

imagem (tela), representativa daquela superfície. R imagem é

gerada atribuindo-se ao valor do sinal local, sobre a amostra,

digitalizado um nível de cinza. Este nível de cinza é represen

tado em uma posiç~o correspondente em uma coordenada no terminal

de video. ~ maneira como a geraç~o da imagem é feita será descri

ta no capitulo IV.

Na fig 3.1, apresentamos um diagrama do sistema de

imagem fotoacústica. ~s fotografias 3.1 e 3.2 ilustram a montagem

do protótipo em uma mesa ótica. Neste caso com um Laser de He-Ne.

18



DEFLETOR
DE FEIXE

"aDULADOR
DE FEIXE

CONTRÔt.E 001
MODUt.ADOR
DE ~'XE

.....cÂ •• AIC

/' FOTO ACÚSTICA

IMPRESSORA

Fig. 3.1 - Diagrama do sistema

de imagem fotoacústica
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Foto 3.1

montado

Sistema fotoacústico

em bancada otica.
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Foto 3.2 - Outra vista do SIFA

mostrando a camara.



3.2 - Desenvolvimento de um clmara fotoacústica

R cãmara fotoacústica é o elemento fundamental neste

sistema, pais é responsável pela transduç30 da sinal

fotoacústico.\

Existem várias maneiras de detecç30 dos efeitos

causadas pela variaç30 de temperatura de amostras. Tais cama um

microfone de eletreto, transdutor piezoelétrico [35], deflex~o de

feixe de laser [9], e outros.

Em nosso caso, optamos pela detecç~o por microfone de

eletreto devido a sua sensibilidade e facilidade de ser

encontrado. Este tipo de microfone já possui um preamplificador

interno constituido por um transistor FET, o que facilita seu

acoplamento a outros circuitos amplificadores.

Rs câmaras desenvolvidas no laboratório de

luminescência do IFaSC, (34] (35], n~o serviam para nosso

propósito, uma vez que desejavamos analisar amostras de dimensões

superiores as das câmaras existentes.

Isto nos levou ao desenvolvimento de uma nova câmara

fotoacústica. Para este desenvolvimento foram levadas em

consideraç~o parâmetros tais coma o volume da câmara, blindagem

ao ruido exterior e sensibilidade. Destes itens apre~entados

apenas um foi sacrificado em reLaç~o ás câmaras existentes: a

sensibilidade. Pois a sensibilidade está diretamente ligada ao

volume da câmara (36].

Uma blindagem eficiente da câmara foi conseguida,

23



através do uso de paredes espessas e aneis de vedaç~o do tipo 0

Ring entre a janeLa e o corpo da câmara. ~ janeLa da câmara foi

construida em vidro BK-7, com um espessura de 2/0mm.

Na figura 3.2/ podemos ver a desenho mecânica da câmara

desenvolvida. ~s fotografias 3.3, 3.4 e 3.5 mostram a câmara já

implementada. No apêndice I s~o apresentados alguns teste reali

zadas com a câmara fotoacústica desenvolvida.
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Foto 3.3 - Vista frontal da

câmara fotoacústica.
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F o to 3. 4 - \1 i 5 t a t r a 5 e i r a d a

câmara fotoacústica.



Foto 3.5 - Vista da câmara fotoacústica

acopLada ao sistema
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3.3 - Desenvolvimento de um defletor de laser.

o defletor laser é a parte do sistema, destinada ao

posicionamento do feixe sobre a superficie da amostra encerrada

na câmara fotoacústica.

Existem v~rias formas de posicionamento de feixe, tais

como defletores ou de matares de passo. Grande parte dos

trabalhos da literatura [37], o feixe de laser é fixado e a

câmara é montada em uma mesa x,y, que por sua vez é controlada

pelo computador através de motores de passo. Esta forma de posi-

cionamento é problem~tico, pois o deslocamento mecânico através

de motores gera ruido na câmara; além disto a velocidade com que

podemos varrer a superficie da amostra é bastante limitada.

Em nosso protótipo o elemento de posicionamento do

feixe de laser foi desenvoLvido apenas para um implementaç~o

preLiminar no sistema. E optamos por fixar a amostra e defLetir

o feixe, para aLiar a alta velocidade de varredura da" superfície

e imunidade a ruidoso

o defletor desenvolvido consiste, como mostràdo na

f i g . 3.3/ de dois espeLhos posicionadores, que refLetem o feixe

incidente. Estes espeLhos s~o ent~o acionadas par pequenas sole-

noides. Como acionadores utiLizamos bobinas de autofaLanles.

Como a ânguLo de defLex~o é pequena a linearidade destas

bobinas n~o infLui demasiadamente. Na apendice 1.2 s~o mostradas

as curvas de Linearidade das defLetores.
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03

- XOeflexao -

Laser

02

D 1

Deflexão - y

Lente

Objeto

Fig. 3.3 - Diagrama esquematico

do defletor de feixe Laser.

partir desta montagem, controLando a corrente nas

bobinas
"

"x, y do defLetor, podemos posicionar o feixe sobre a

superfície da amostra encerrada na câmara.

Os dois espeLhos são acopLados ~s bobinas através de

coLa de silicone, que apresenta uma constante eLástica

permitindo

sua

uma flexibiLidade grande do espeLho.

vez são montadas em uma plataforma (base),

i=lsbobinas

e fechadas

por

por

uma tampa de alumínio, possuindo apenas orifícios para entrada e

saída do feixe a ser defLetido.

Este conjunto foi montado em um triLho de uma bancada

ótica, (veja foto 3.5)/ e conectado ao computador.
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Foto 3.5 - Ilustraçâo do defle

tor de feixe de Laser (Base).
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- CRP:fTULO IV -

INTERFRCERMENTO ENTRE O SISTEMR F:fSICO E O COMPUTRDOR

Este capitulo é destinado à descriç~o do circuito ou

mais especificamente, da interface entre o computador e o

prot6tipo do sistema fotoacústico (SIFR).

R interface tem a finalidade de proporcinonar ao com

putador fazer a interaç~o com o sistema de imagem, atuando no

contrBle de deflex~o do feixe de laser. Rtravés destas interfaces

s~o feitas as aquisições de dados, a partir de um amplificador

sincrono. Informações estas que permitir~o, através de um

programa, gerar uma imagem da amostra em análise.

S~o apresentados diagramas em blocos do circuito

eletrônico e a descriç~o detalhada do funcionamento de cada uma

de suas partes. S~o apresentado também fotografias que iLustram

a impLementaç~o inicial do prot6tipo.

4.1 - Sobre~ microcomputador.

Rntes de iniciarmos a descriç~o da unid-ade de

interfaceamento SIFR, achamos conveniente aLgumas paLavras sobre

o computador escoLhido para o desenvoLvimento desta interface.

Um computador que possuisse as caracteristicas necessá-

rias ao nosso prop6sito, para o desenvoLvimento de uma
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interfacej levou-nos a escolha de um microcomputador compativeL

com o "IEM Personal Computer - IEM-PC" [38] [38].

Do ponto de vista de programaç~o estas vantagens s~o

enormes pois podemos fazer uso de linguagens mais aprimoradasj

para o tratamento gráfico. ~lém disto as possibilidades de ar-

mazenamento de dados também s~o maiores onde podemos fazer uso

de disco rigido Cwinchester) [40].

Do ponto de vista do hardware, um PC POSSUl recursos

[ 4"1 ] que em um aperfeicoamento do sistema fotoacústico trará

várias vantagens, tais como velocidade maior para aquisiç~o de

dados e contrôle devido ao relógio do micro ser mais rápidoj DM~

para utilizaç~o na aquisiç~o, relógio em tempo realj além de

memórias maiores e interrupç~o.

o 8088 é um microprocessador de 16 bits que controla os

computadores do tipo PC [42]. Ele e a unidade central de proces-

samento (UCP) . Os bits de dados que entram e saem da maqulna

devem passar pela UCP para serem processados ou redirecionados.

O 8088 controla as operações básicas [43] do computador

enviando sinais de controlej endereços de memóriaj dados de uma

parte do computador a outraj através da rede que interconecta

estas partes chamada de barramento. LocaLizada ao Longo do barra-

mento est~o as portas de entrada ou saida CI/O) que conectam

vários circuitos integrados de suporte ao barramento e p0gem ser

usadas para acesso a dispositivos externos ao computador tais

como interfaces.

Dentro do 8088 existem 14 registadores trabaLhandoj

[44J para transfêrencia de dados e processamento. Estes registra-
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dares internas formam uma ~rea de 28 bytes e funcionam cama

armazenadores tempor~rios de dadas endereças de memória aponta-

dares de instruções e controladores de "status" e "flag". Rtravés

de memória e mais de 64 mil partas

registradores o 8088 pode acessar mais de um milh~o

apresentam os PC compativeis, os

de

estaTodas

torna

lia.de

que

destes

bytes

caracteristicas

m~quinas bastante eficientes e funcionais.

R unidade de interfaceamento, desenvolvida para a sis

tema fotoacústico, é acoplada diretamente ao conector do

barramento [45] de 110 do computador. O PC possui um conector de

62 pinos nos quais est~o os sinais destinadas ao controle e

endereçamento

seguir.

de periféricas. Estes sinais s~o apresentadas a

Sinais referentes ao computador.

RO-R1S: Canais de saida. Endereça os bits O até "1S"

Estas linha s~o usadas para endereçar a memória e os

dispositivos I/O dentro do sistema.

REN: S a ida-s' d e h a b i li ta ç i:l o d e e n d e re ç o " Esta linha é

usada para desativar o microprocessador e outros dispo

sitivos quando for utilizado DMR. Quando esta linha for

o controlador do DMR acessa o endereçamento da

memória, lê e escreve na memória.

RLE: Saida de sinal para endereço de habilitaç~o do

Latch.
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CRRO SLCTO: Sinal de entrada. Esta linha é ativada para

o cart~o de ~xpans~o nos slots.

CLK: SinaL de saída. Com uma frequência de 4.77 MHz.

00-07: Entrada e saida de dados.

ORCKO-DRCK3: Saidas de reconhecimento de DMR.

DRC1-0RC3: Entradas. Linhas para requisiç~o automatica

dos perifericos durante a operaç~o DMR.

1/0 CH CK: Entrada. Canal de verificaç~o. Esta linha

fornece ao microprocessador informaç~o de paridade na

memória ou dispositivo.

1/0 CH ROY: Esta linha de entrada seleciona se é
ler ou escrever.

para

IOR: Este sinal é somente de saída. usado para

instruir os dispositivos de entrada i saída.

IRCZ-IRC7: Entradal Requisiç~o de interrupç~o de 2 até 7.

HEMR: Saída, sinal de comando para memória de leitura.

OSC: Saida do oscilador C14.31818MHzJ.

T/C: Terminal de contagem para o DMR.

POWER e TERRR: Possui ainda entre os plnos} a

aLimentaç~o ( .5V,-5V,.12V,-12VJ e uma Linha de terra.
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4.2 - Desenvolvimeto da interface.

o desenvolvimento de um projeto de hardware envolve uma

definiç~o das necessidades do circuito [46J. ~ssim, foram

tais como número dedefinidos alguns parãmetros correspondentes,

entradas e saídas, tipo de interfaceamento,

características principais s~o:

conexi:lo, e tc. Estas

1 - ~coplamento simples no slot do computador.

2 - Endereçamento da interface programado por chaves,

o que permite a utilização de varias unidades em um

mesmo computador e a mudança de endereçamento da unidade.

3 - Conexi:lo externa através de conectores tipo OB-25 e

BNC para as entradas analógicas.

4 - Conversores ~/O de oito Bits, com tempo de

conversi:lo de 100us destinada a aquisição de dados.

5 - Duas saídas digitais analógicas de oito Bits cada,

possuindo etapas de potência,

dos defletores.

destinada ao acionamento

6 - Oito conexões digitais

para entrada ou saída.
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Uma vez definidas as características, a interface apre-

senta a forma como podemos ver na fig 4.1, na quaL é apresentado

um diagrama em bLocos. De taL modo que cada bLoco desempenha uma

função específica dentro do circuito as quais passamos a

ve r .

descre-

r
LÓSI tA l)(

CONntOLf:

DIAGRAMA Oé BLOCOS DA INTéRFACé SIFA

OIA I li
CONVERSOR
D'':iIT~L
ANALOGlCC!

OIA
CONvERS~
ÚIGlTA.,L
4NALOGtCC•

A"'P

AMp·

U(OA

SA(OA

Fi 9 .4.1

AIO
CONVERSOR
ANALOGICO

DIGITA:"

Diagrama em blocos da

RELÓGIO

ENTRADA

interface do SIFA.
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4.2.1 - LóGICR DE CONTROLE -

Representa o contr8le da interface. Este contr8le é

feito pelo sinais enviados pela UCP do computador, tais como

RESET,IOR, IOW, REN, além dos endereços RO,R1,R4,R5 e R6. Todos

estes sinais s~o bufferizados C74LS244) [48], sendo aplicados

ent~o ao decodificador de endereço, que vai gerar a seleç~o da

interface paraleLa C74LS138) [48].

4.2.2 - LóGICR DE ENDEREÇRMENTO -

Este

do pontoCFig 4.2),

bLoco

apresenta

lógico apesar de ser chamado

funções também de contr8le,

de endereço

de

vista do

paraLeLas).

acionamento de outros pontos do circuito Cinterfaces

Os endereços correspondentes a R12 até R18 do barra-

mento s~o apLicados a comparadores do tipo 74LS85 [48],

rados com 00 Hex.

e compa-

o sinal resuLtante desta comparaç~o juntamente com o

sinaL REN [48], que é a Liberaç~o do DMR do processador, gera na
•

porta 52R do 74LS138, a habiLitaç~o deste componente.

Rinda referente ao endereçamento, temos a comparaç~o dos

endereços com endereços programados em uma~have de

Cdip-switch). Nesta comparaç~o é utiLizado o integrado

74LS'136 [48].

chave gera

Novamente o estabeLecimento da candiç~o dada peLa

um sinaL de Liberaç~o do decodificador de endereços

(5'1- 74LS'138)
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R finaLidade da chave nesta unidade, é permitir que em

um mesmo computador possamos utilizar duas ou mais unidades

identicas a estas. Para isto programando cada uma delas em um

endereço diferente. Como veremos no capitulo seguinte o programa

do SIFR, foi desenvolvido para o endereçamento 0500 Hex, pois

esta é uma regi~o de acesso livre para um PC compativel.

o endereçamento dos respectivos controles da unidade,

podem ser vistos com maior clareza na figo 4.2. Neste s~o repre-

sentados 05 sinais de endereçamento e a maneira como estes devem

ser acionados pelo software para o controle da interface.
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CONTROLE DE INTERFACE

AI9 Ale AI7 AIs AIs AI4 AI3 AI2 Ali AIO A9 Ae A7 As As A4 A3 A2 AI Ao
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"- í
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I

INTERFACE

I
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Fig. 4.2 - Endereçamento da uni

dade de interraceamento SIF~.



4.2.3 - INTERFRCES PRRRLELRS -

Estes s~o circuitos do ponto de vista funcionaL identi-

cos entre si. São constituidos por um unidade de interfaceamento

paraLelo ou PPI, do tipo 8255 (48].

Este circuito integrado possui caracteristicas tais,

que nos permite programar seus três portos paraleLos Pa,

para entrada ou saida de dados conforme a nescessidade.

Pb, Pc,

Cada um deste portos possuem registadores ( Latch

enabLe), que permitem a retenç~o de um dado. De tal modo que um

dado pode

versa.

ser enviado do barramento para estes portos ou VIve

No projeto desenvoLvido a unidade 1 (interface paraLeLa

1), é usada para fazer o interfaceamento entre o computador e os

defLetores atraVéS de conversares digitaL anaLógicos. ~ unidade 2

é usada para fazer aquisiç~o de sinais atraves dos conversares

anaLógico digitaL. O porto Pb desta unidade e usado para fazer o

contrôLe do conversar anaLógico digitaL, e o porto Pc, para

contrôLe e aquisiç~o de sinais digitais.

4.2.4 - CONVERSORES DIGITRL RNRLóGICOS

Como conversares DJ~ (digitaL anaLágico), foram usados

os integrados MC1408 (50] da motoroLa, que apresentam um tempo de

convers~o da ordem de 10uS. Optamos por oito bits para um desen-

voLvimento preLiminar do SIF~, pois este nos permite uma



resoluç~o em numero de pontos de 256X256. Naturalmente em um

etapa posterior de desenvolvimento/ na qual o uso de defletores

profissionais/ podemos subistituir as D/~5 de oito bits, par D/R

de doze bits da tipo par exemplo ~D574.

Para esta implementaç~o podem ser usados os oito bits

da porto Pc da PPI-1 que n~o est~o sendo utilizados.

4.2.5 - CONVERSOR RNRL6GICO DIGITRL -

Este circuito é o responsavél pela aquisiç~o de dados

da sistema. t constituido por um conversar analágico digital de

oito bits/ multiplexado em oito entradas o ~D[0808 [51] da Natio-

nal. Este conversar utiliza o método de convers~o por aproximaç~o

sucessiva CS~R). Sendo que possui um tempo de convers~o da ordem

de 100uS. Este tempo é suficiente para as necessidades do siste-

ma um vez que as frequências de modulaç~o do laser usadas s~o

baixas, n~o exigindo alta velocidade de covers~o.

o numera de oito bits para convers~o nesta aplicaçao e

ideal. Pois nos permite um resoluç~o de 256 niveis do

proveniente do material em análise. o alho humano consegue

distinguir [52] somente 40 niveis de cinza, de modo que como

veremos no capitula seguinte) a programa gerador de imagens foi

desenvolvida para gerar inicialmente apenas "16 n i v.e i s de

intensidade na tela. o que é feito dividindo os 256 niveis

proporcionadas pelo R/D em 16 faixas.

Este conversar, nescessita de um gerador de relÓgio

Ccloci<) externa. Neste projeta
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rel6gio do micro computador, que é de 4.77 MHz, sendo dividido

por oito.

de 500KHz.

~ssim o conversar trabalha com uma frequência em torno

Os controles do conversar ~/D são feito através do

porto Pb da PPI-2 . Entre os controles nescessários a seu funcio-

namento, est~o os endereços ~O,~1 e ~2, destinados ~ seleçào das

entradas do conversar. ~lém dos sinais de ST~RT-~LE, que inicia-

lizam a convers~o e EOC CEnd Df Conversion) que sinaliza o finaL

da convers~o. Existe ainda no conversar a entrada DE COutput

Enable) que libera o dado convertido para o barramento.

4.2.6 - CONEXXO DIGITRL -

O bloco oito foi implementado no protótipo, mas não

esta sendo usado. É constituido por um buffer 74LS244, sendo

destinado a fazer a comunicação dos dados do porto Pc da PPI-2

com o melO externo. Tem por funç~o fazer o controLe e aquisição

de slnalS digitais, que podem ser usados para o controLe de

moduladores eLetro-óticos, reLés motores de passo etc.

4.2.7 - RMPLIFICRDORES -

Estes bLocos são destinados a ampLificar o sinaJ gerado

nos conversares D/~, e apLicá-Los aos defLetores. Como ampLifica-

dores de sinaL foi usado o ampLificador operacionaL 741 (51], em

configuração inversora. o ampLificador POSSUl um

potenciàmetro do tipo trimit,
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portanto o nivel de sinal que será aplicado sobre o defletor.

O sinal amplificado é ent~o aplicado a transistor na

configuraç~o base comum I que funciona como um amplificador de

corrente. O sinal a ser aplicado no defletor é tomado em relaç~o

ao emissor e o terra do circuito, na vers~o fonte de corrente.

Para isto um transistor do tipo 80139 [52) é utilizado, este

possui uma resposta bastante rápida (Frequência de corte 200MHz)

e suporta uma corrente de dois Rmpéres.

4.2.8 - RELóGIO -

conversar

[48]. No

Este bloco e simplesmente um gerador de relógio para o

RIO. t constituido pelo circuito integrado 74LS161

protótipo implementado este faz a divisào do sinal de

projetado para esta

o qual a mudança da

relógio do computador

interface foi colocado

divis~o de frequência

como. No lay out

um (dip s\olitchJ,

por 16, 8, 4 e 2. Isto permite

compatibilizar a interface com microcomputadores cuja frequência

sejam diferentes de 4.77MHz, tais como PC turbo ou RT.

4.2.9 - LóGICR DE COMUNICRÇXO -

Este último bloco é o responsavél pela comunicaç~o de

dados entre o computador e a interface. Ou seja é um "buffer"

bidirecional "triestate" do tipo 74LS245 [48], que conecta o

barramento de dados do computador com as PPIs. R direç~o do

"buffer" é dada pela linha de RO, e o "enable" é dado por um
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sinal gerado pelo contr8le da interface. o diagrama eletrônico

desta interface, pode ser visto no apêndice 11. Um LED (Diodo

Emisor de Luz) foi acoplado ao protótipo também, para permitir

uma verificaç~o rápida de sua alimentaç~o correta.

Nào est~o representados no diagrama em blocos, as

alimentaç~es do circuito, que s~o feitas pelo próprio barramento

do computador. Dois reguladores de tens~o do tipo 7805 e 7812

s~o usados para fornecer as tens~es de referência aos conver-

sores. Rs fotografias 4.1 e 4.2 ilustram respectivamente o

protótipo da interface e seu acoplamento ao computador.
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RO$S I .2()/s /'if-

Foto 4.1 - Ilustraçâo do protóti

po da interface em wire-wrap.
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Foto 4.2

acoplada

Placa de interface

ao computador.
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- CRPíTULO V -

DESENVOLVIHENTO DO PROGRRHR DE CONTROLE

Passamos a descrever neste capitulo o desenvolvimento

do programa destinado a gêrenciar o sistema de imagem

fotoacústica CSIFRJ/ assim coma o programa gerador. Este último

destinado ~ geraç~o da imagem a partir dos dados coLetados no

sistema fotoacústico.

Inicialmente faremos uma breve revis~o sobre os

processas usados para mapeamento e processamento de sinais para

geraçi:io de imagens. Rpresentando posteriormente a descriçi:io do

programa principal do sistema e do programa gerador propriamente

dito. 5er~0 apresentados diagramas em bLoco. Rs Listagens dos

programas em fonte ser~o apresentadas ent~o no apêndice 111.

5.1 - O pro~essamento de imagem.

Muitos si:io os equipamentos que envoLvem o proc~ssamento

digitaL de imagens, tais como radares, tomâgrafos, microscÓpios

eletr8nicos [54], etc. Em geraL um sistema de dispLay de uma

lmagem envoLve um sistema de contr8le e aquisiçi:io de dados,

respectivos ao objeto ao quaL se deseja gerar uma imagem. E ainda
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um sistema capaz de transformar estes sinais em uma imagem com

preensiveL, peLa homem, que representa aqueLe abjeta.

O dispLay de uma tela envoLve a envia para um terminal

de video ou controLador de video, das coordenadas de um ponta e

sua respectiva intensidade [55]. Desta forma na tela de um moni

tor CCTR) a feixe de eLetrons gera um ponta luminosa

correspondente as informaç3es recebidas peLa controlador. Este

ponta gerada na teLa da monitor de video é chamada de pixel [56].

~ formaç~o de uma imagem na video envolve um definiç~o

de contrastes na video CDisplay). Nas modeLas de construç~o de

imagens podemos ent~o obter a contraste, que define as formas das

imagens, cama monocromatico ou poLicromático em uma situaç~o

mais aperfeiçoada da equipamento gerador. Neste uLtimo caso,

policromático, as sinais s~o enviadas na forma RGB CRed Green

Blue) para a dispositivo de display, atribuindo se aos pixeLs

suas cores correspondentes.

Na casa de imagens monocromáticas o contraste é obtido

a intensidade da ponta Luminosa ou a nivel de cinza.variando-se

Em videos ande n~o podemos variar a intensidade das pixeLs, é

usada uma técnica conbinatória [52], ande as

obtidas peLa combírraç~o de pontas acesas

intensidades

e apagados.

s~a

combinaç~a é taL que proporciona ao operador da sistema uma

ilus~o de niveis de cinza.
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5.2 Caracteristicas do display.

Quanto às caracteristicas de dispLay de uma imagem

temos dois pontos importantes. O primeiro diz respeito ao tamanho

físico do monitor o que pode influenciar na

uma imagem, ou peLo menos na facilidade

resoLuç~o finaL de

de visuaLizaç~o. O

segundo é o tamanho digitaL da imagem, que o dispLay pode supor

tar. Ou seja o numero máximo de pontos com os quais podemos

trabaLhar, pois certamente um dispLay possui um numero fixo de

Linhas e amostragens por Linha. No processamento de imagens

atuaLmente s~o exigidos um numero cada vez maior de pixeLs. Desta

forma um dispLay inadequado pode reduzir significativamente a

eficiência de uma instalaç~o de geraç~o de imagens.

Este motivo nos levou também à escoLha de um PC

compativeL, como computador para o processamento de imagens. O

modulo basico de um PC possui uma unidade CG~ (CaLor Graphic

~dapter)! que permite um re50Luç~0 maxima de 640X200 pontos.

Um particular interesse é o numero de niveis de Clnza

discretos que o sistema pode gerar. Este particuLarmente depende

do numero de bits us~dos para controlar o brilha de cada "pixel".~

~lgun5 sistemas s~o capazes de atuar sobre 4 bits, produzindo 16

nlvelS de cinza distintos (56], enquanto outros operam com 8

bits, para 256 niveis de cinza.

No caso 8 bits s~o usados para contr6Le do

dispLay. Entretanto este n~o pode resoLver 256 niveis,

bits s~o usados para contr6Le também dos sinais RGE.

pois estes

O "Byte"

usado, no contr6le de video pelo PC, pode ser visto na TabeLa 5.1.
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Tabela 5.1 - Sinais de contrale gráfico do IBM-PC.

7 6 543 2 1 O

1
1

1
1

1
1

1
1

USO DO BIT

- Piscar o fundo na moda caracter.
- Vermelho fundo.

- Verde fundo.

- j:lzul fundo.

- Intensidade da fundo.

- Vermelho antefundo.
- Verde antefundo.
- j:lzul antefundo.

De taL modo que no programa desenvoLvido para a geração

de lmagens, os níveís de cinza são gerados peLa combinação de

pontos acesos ou apagados, uma vez que optamos peLo modo

monocromático, para uma implementação inicial do programa.

5.3 Desenvolvimento do programa.

o programa do sistema de imagem fotoacústica se divide

em duas partes distintas que são o programa principaL, e o

programa gerador de imagens propriamente dito.

o programa foi desenvolvido em linguagem Pascal [57J1

e as rotinas que fazem a interação com a interface diretamente,

foram feitas em Linguagem montadora [34], para controle da inte~
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face SIFR, estas rotinas em assembLer s~o introduzidas no progra-

ma através do comando INLINE [58].

5.3.1 - Programa principaL.

Chamamos aqui de programa principaL um programa que é

transparente [58] ao usuário, mas que o faz utiLizar o equipamen-

to de geraç~o de imagem através da apresentaç~o de "menus" de

apLicaç~o. O programa principaL faz o gêrenciamento dos recurssos

que o sistema apresenta.

O usuário do SIFR (Sistema de Imagem Foto RcústicaJ,

tem a faciLidade de atuaç~o através de um Menu principaL, que

possui cinco cada um deLes acessando subitens. De t a L

forma que uma vez carregado o sistema operacionaL [60] do

computador no caso o MSDOS 3.1, o usuário deve introduzir o

diskete contendo o programa e chamá-Lo SIFR.COM.

O procedimento anterior deve ser feito certificando que

a pLaca de interface do sistema esteja conectada devidamente no

sLot do computador. Rparecerá ent~o na teLa do monitor uma

abertura, apos a mú~ica de entrada o usuário deve presslonar

quaLquer tecLa, este procedimento fará o acesso ao menu

principaL, aparecendo na teLa os seguintes itens (Veja Foto 5.1J.

Item R - R chamada deste item faz o sistema começar a

funcionar, e
a aquisiç~o de dados e iniciaLizada com a formaç~o

da lmagem da amostra em teste diretamente na teLa do monitor.

Este
processo é continuo e fará a geraç~o de toda a tela

5'?...

até o

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO _ IFQSC
rr",C 11



a menos que qualquer tecla se J a presionada. o que

interomperá a aquisição de dados e fará o programa voltar ao menu

principal.

Foto 5.1 - Mostra o terminal de

video no menu principal.

Item B - No caso de geração de uma imagem este deverá

ser o primeiro item do menu a ser chamado, p01S é neste que

faremos a introdução dos parâmetros desejados de cada imagem.

chamada deste menu acessará três novos sub-ítens, que são:
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8-1 ) Neste sub-item a usuário deverá digitar na nome

e nome da arquiva com o quaL a imagem gerada deverá ser

na disquete. ExempLo TESTE.PIC, etc.

gravada

8-2 ) o usuário deverá digitar nome ao quaL eLe se

referirá a aqueLa imagem, este nome simbóLica aparecerá gravado

na própria teLa de imagem na canto esquerda superior, quando esta

for soLicitada na video ou em uma impress~o.

8-3 ) Este sub-item é destinada a introduç~o da

frequéncia de moduLaç~o com a quaL o feixe de Laser é puLsado

sobre a amostra. Este vaLor deverá ser dado em Hertz sendo

utilizado para a contr8Le do tempo de aquisiç~o em cada ponta

sobre a superficie da amostra.

* R faLta de quaLquer das itens aClma

rupç~o da programa.

causa a inter-

Item C - Testes na interface, este item fará a acesso

de sub-itens que s~o destinadas a testes na sistema de aquisiç~o

assim como na sistema fisico antes de começar o processo de

aquisiç~o de dadas propriamente dito. Os sub-itens s~o:

[-1) Destinada a escrever um numera nas conversares
...

D/R, sua chamada acessa:

[-1.1) Número da conversar (1 ou 2),

escrever um dada (8yte).

[-1.2) Executa a escrita.

C-1.3) VoLta ao menu [-1.

que se deseja

[-2) Este item e destinada a Leitura de um número do

R\D apresenta também sub-itens que s~o:
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C-2.1) Lê o dado do conversor, cada vez que uma tecLa e

pressionada.

C-2.2) Lê o conversor continuamente e apresenta uma

listagem no video dos vaLores lidos.

C-2.3) Volta ao sub-menu C-2.

C-3) Este sub-menu é uma ferramenta útil para o usuário

pois permite a geraç~o de uma mira, ou seja o feixe de a laser é

defletido pelo sistema de varedura de tal forma que se forma

sobre a superficie da amostra um retângulo do tamanho da regi~o

da superficie da mesma que será mapeada. Isto permite que a

câmara foto-acústica que encerra a amostra seja posicionada

através de mesa X,Y de micrômetros na posiç~o onde se deseja

obter a imagem qualquer tecla presionada faz a mira parar.

C-4) Faz o retorno ao menu principaL.

Item O - Tratamento da imagem, a chamada deste

procedimento permitirá o acesso de três subitens que s~o.

0-1) ~ através deste procedimento pode se recarregar

uma imagem do disco rigido ou disco fLexíveL} mediante Q

fornecimento do seu nome.

0-2) Por este procedimento pode-se imprimir uma lma-

gem fornecendo seu nome. ~ntes de se entrar neste sub-item e

necessário verificar se a impressora, que deve ser gráfica, esta

corretamente ligada, pois

interupç~o do programa.

caso
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Item E - Este item faz sair do programa para o sistema

operacional.

o diagrama em blocos da fig 5.1/ representa as diversas

fases deste programa. Todo o programa foi desenvolvido com a

utilizaç~o da linguagem Pascal Turbo. E a pacote Turbo Graphics

[61J foi utilizada para a abertura de janelas nos diversos menus

que aparecem na tela ao longo da utilizaç~o do programa. R lista

gem da programa principal se encontra anexa ao apêndice 11.

Na programa principal s~o definidas também as

constantes do programa tais como os endereços dos portos de

acesso a interface, assim coma de controle do mesmo. S~o também

definidas as variaveis como a matriz· CSINRCUSTICO), e outro

necessários

gerador.

ao controle e aquisiç~o de dados no programa

56



ENTRADA

"SIFA"

ABERTURA MÚSICA

MENU

PRINCIPAL

IMAGEM

IM'RIMEVOLTA

MENU
C

SUA
IIIRA

L!
NO

AIO

ESCREVE

NO

DIA

0':10 1 I10':10 I I

IO'~ IO'~'O I

I

IO'~'OII EJL,
I

II
I

I

ISAI 'ARA O I
LEITURA

DE'ARÃME- TRO

Fig. 5.1 - Diagrama em blocos

:10 programa principal.
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5.3.2 - Programa gerador.

o programa gerador é responsável pela aquisiç~o de

dados e geraç~o de imagem da amostra em análise. Este programa é

acessado coma um procedimento ( GER~DOR ), da opç~o ~ do menu

programa principal.

variáveis DESTINO,

~ entrada neste procedimento exige que as

NOME e FREQUfNCIR estejam definidas. Estas

variáveis s~o respectivamente o nome da fiLa onde deve ser

gravada a imagem gerada, o nome da imagem ( RótuLo) e a frequên

Cla de moduLaç~o do Laser, introduzido no item B do programa

principaL.

S~o utiLizadas para a geraç~o de níveis de cinza uma

combinaç~o de pontos acesos e apagados. De tal modo que obtemos

16 niveis de cinza correspondentes ~ tabeLa 5.2.

~ geraç~o destes niveis de cinza esta baseada na

distribuiç~o Gaussiana [52) da propria intessidade de cada ponto.

Onde a intensisdade totaL ,de cada ponto é dada pelo numero de

pontos acesos e apa~ados e de sua distribuiç~o no conjunto. Na

figura 5.3, podemos ver o padr~o de intensidades usado. Esta

figura foi obtida por simulaç~o de níveis de intensidade de e

lmpressa em impressora grifica através do menu D-2 dO'.programa

principaL.

58



65

sapep

"o~5elnW!S .lod

sua~ U! ap o~.lped

sope.la6

Z" 5 "6!.:l

.•. <H 'H n.l-rfe>·-·-f.-f···1F.·.-f-.-.-.nn.· ••l-t·t-t-·-fi···-"i· .•-,,- tnnn •.•.t· •.•.ui •.•..-i ••. .-·-·t··-·..in ••-i· 'i·' .u u.ninu·.~m'll••• ' •••• lIH ••u•• U'.I.H .'.I.t ••' ••••••• I. +t ••••• It •••••••••!tU •••••• '••• i ••••• t•• i•••i•••••••••••••• , 'HIDllllfJ.iUllllillJ.illllUmmUjHHiHtiH UH.uH Hmtdhfi~htt~H U;.uti1U~t_U;! ttUttttuuft tUUmnt~~~~~~~~~===5
r.;·~~~~·~·~~~~~Z'z~~~m·~·~~~·~·::r~·~z~·~·m:t"~~~~rz~~~r:m~,~~,~~~~~·~~~:~rt~::;;·:z·~.r~·~J~~·~·~·~·$~~~,~·~·~~~·~·1:Z~·i
~~~.~~~.~~~.~~~~~:~~.~.~.~~~~~~~.~~.~'j~.~~.~~~:~.~~~~~·~~~·~:~~·~·~~~~~1~·~1~~~·~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-~~~~1~~~~~~~~~~:~·~~~:~j~~~~~~~~~~~1~tj~~~~:J
;".' ~111.-~J. ,.", j,. .•J 1-'-".'1 -',.',-111'"1 J /11; 111.11.-;11 ,'1, j .•.,'1/11.1;1/111; 11/ .•1111111111:t 1.•'/1111.'1 l.rlllll"'1111111111111 J J j 1111..'11/11111111': j
j':; ili! ;'11, J·li;iIIII':lli .•illlii':':"':" iii.' i J .•..i.·i.1iJ·'"l.i i; i" il':'''' i/i;IIli': li,'11 li ill ,:I.i'i.'I'''.t "·J·IIII.iil liJ'J'lil; lili lil ,,'1,,111111j.11I i': j

t:~:}~·~~·:~·~~:~·~~~~~·~~·~~~·~:~~·~~*~~·~;~.~~·;·;.};.:;.;,:~:~~.::.:.}::~;*:~:~;~::::~:*~~::::::::~:.*~;::::::::::~~~:;;:;;;*::~:::;:*:::;~:;~::;;;:;~í.;;..-<. ••.••.V\-"'••.••..•.J.,.·V·•.••.••"''''·.··:.;-;,.o(,. ••.••.•·, ••••.•..••.••.·<,.~~ .•.•..•..·~~ .•.......•..••..•..·.•."''='"' .••<,..;••v;...;,..-t.·.•.•••••, .•voo;.·.r..'\o..;,.•••,'\o •••Vi ....:t\..v;..o(,."...•.•.,;.•.•••.~v .•'Í,.••.•".:,V'.."', •••.·•••.~ •••, ••~•.•..,-f,.'\.o(.M, ••.."\.oi,.~~,. .•.,V'-, •••••..·"''''' •••••'\.·~ ••.••.••,~V'ÂJ\A.A;oI.,.O('' .••...••,•..•~ .••.•",..-..;
li 99"" VYV• V91;19YY9 1/99 •• "" ."VIIi.1I 1,1.11.') I,l9 VY. 'IlIY li V1199.'IU., •• V" •• '} •• ., •••If ."''''9 ."9 •• \1" •••• "" •.•.••• y. ".,y ••••• ..,.911\l1,l1,l.~9. " • ., ''I li 1,1,,"'1,1'19 •• 1,1"" 9911ri
l' ·~9 •• I;'•• y 'I"!" '1\1'" .,,,.,,,.a;.,,~. 'fi ".q'll} V'} V V~" IJ Y •••'.' ',19" '1'1 11" '::'':'.'''(11.'\1 I1t,1y'.' •••• " •• ., •••" 1,1IjII"'" ••• '••'" "'':'" ••.•• 1)111'1)1'" ,. '1 •••••••• ,,' •••••••• ,••y 1jI."~I1Y " .,II'} •• " l!lJI." 1,1••• 1,1,".''' y. lj
, .•"'.99Y •• Y~.V 9 V. IV••• ''1•••••••••• \l91,11J'" VII. 9"1) •• 1}Y\lV 99. '.1,1" ,y '..", •...11. "'''Y999 •••• ., ,. 9 ••• 9." .V •• 1J9 •• VI1"9991,1 ••••• , •• ., 9".'90 ••• 0' ."'} 9"'" I;t

F.;;;;;ii;;iiii;;;ã;;;;;iiiiãiiiiüã;;;;;iiiiiiã;;;;ãiiiiniiii;;;;;;;;;iiii;;;;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;õ;;;;;i:ü;;;ii;;iiii;;iiiijjiiiiiiiiiiiiiiiiãii,;;;;;;iin;iiiiiiii;;üiiii;;;;':;;;;;;;iiiiiiiiãii;;;;;;iiiiiiiiiiiinii;;;;;
i-:~.IJ::n"a:=.lJnq=It="a:l't#D::.nall'lIIn=a:zr=t:I",,"nal:=;::r==nt:l::elf,::=n=1tnu==nll::::=r.car::z::azrUlZuur:zr_::,,/funrrrra;:naan:Zl:arrll'.a:t_=u=====rrna;ralZ;rl:lDI:=a====nJl==::#t:

~~~:~::::~:::~::~::::~:::::::~:::::::~:=:::::~:~::::~::::::::~::::=::::::::::~::=:::;:::::::::::::::::=:::::=::::::::::::::::::~~:~~~~:~~~~~~~~~~~~:::~~.~~~~~~~:~~~~~~~:~~~~~~~~~:~:~~~:~::~:;.::~::~:~:~~~::~:~~:~:::~~::~::~~:::~:::~~~~~~~~:~:::~;':::~~:::1~~::~::~
~\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• õ ••••••••••••••••••••••••••••••••• \ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• .:. •••••••••••••••••••••\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ••••••••• , •••••••••••••••••• 0\1

r::: ~ •.... :':': ~ ~ :~~ .......•. : •. .-. .:.-;: ~: .....•.... ~ ~~ ~ •.•. ~ ~: ~ ~:~:: ~~ ~ .' ~: ..~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~:: ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~::~~ ~~ ~:'::: ~ ~ ~ ~~ ~ :~~~~~:.~~ ~~:.:~ ~~~~ ~~~ ~ :'i
I.·.· ....•...•.. '.' . ' ' ' .. ·.·.·0· ····.·_··.·.·.·0·.·.·.·.·". ·.·.·.·.·0· ',' ·.·.·'·0·.· .. '. ".' '. '.' ' ~

............................................................................................................................. , .

... ::::::::::::::::: ::::: :::::.:.::.:.::.:.::.::.::.:.:::.:.:.:.:.::.:.~l! ..i:l'~(...

sop

"sope.la6 ezu!:>

o ~ '1e ~''':a .;a J d a ~

ap

Z" 5

SlaAIU" ,
e[aqel

SO&UOd oa SO&UOd 91

I@

SO&UOd 91 SO&UOd j:,J

••'. ,,/
.. >:'0 X:, ".·Y'-< /' /.

';/@
tO&UOd 6IO&UOd 01IO&UOd 2~

IO&UOd 8

~@Im@.~II®
tOluOd J. sOluod 9 sOluod ;

a®e@~et
tOluOd"

ç

SOlUOd r IOluod Z 0luod I sOluod o

~®g®_m0



Para a obtenç~o dos pontos correspondentes aos níveis

de cinza, foram gerados dezeseis procedimentos N1 ... N16, que

desenha na tela o ponto correspondente ~ combinaç~o (Tabéla 5.2).

Esta geraçào foi passível através da utilizaç~o do comando

DP(x,y), da pacote Turbo Graphics, utilizado para desenvolvimento

desta parte do programa [62]. Este comamdo desenha um ponto na

coordenada (x,y) na tela da video na moda de alta resaluç~a da PC

(840x200 pontas).

O programa gerador delimita uma janela, no interior da

qual serâ gerada a imagem. ~ partir dai basicamente três

procedimentos fundamentais s~o usados para a aquisiç~o dos dados

e geraç~o da tela:

1) PROCEDIMENTO POSICIONR: t basicamente um controlador

da posiç~o geométrica. Este procedimento posiciona o fêixe

através dos defletores de laser e chama o procedimento seguinte.

2) PROCEDIMENTO RaUISIç~O: Responssavél pela aquisiç~o

de dados ,uma vez o laser posicionado sobre a superfície da

amostra encerrada na câmara, é iniciada a aquisiç~o de dados.

Para uma maior confiabilidade nos dados e como a velocidade de

aquisiç~o por ponto é baixa foi decidido se fazer cinco

aquisições por ponto sendo o resultado a média aritimetiCÀ destes

sinais. Uma vez feita a aquisiç~o e a média este valor e

carregado em uma possiç~o da matriz CSIN~CUSTICO), cujo indice

I,J já foi incrementado no procedimento anterior posiciona.
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3) PROCEDIMENTO PLOTR: Rpós a aquisiç~o de dados, temos

condição de lançar este valor na tela através de um nivel de

cinza. O procedimento PLOTR determina a faixa de O a 256 em que o

sinal se encontra e aciona um dos procedimentos N1 ... N16,

juntamente com a coordenada de onde aquele sinal é proveniente.

Isto farâ com que um ponto da imagem seja desenhado no video.

Um diagrama em blocos do programa geradorl pode ser

visto na figura 5.3. Na qual s~o mostradas as procedimentos

descritos anteriormente.

Um "Loop" fechado faz com que toda a superfície da

amostra seja varrida e a imagem e gerada, ent~o através dos

procedimentos anteriores. R cada ciclo do "loop" as posições

geométricas s~o incrementadas e comparadas se é o final ou n~o.

RLém disto o teclado também é testado pois o operador do sistema

pode eventuaLmente desejar interromper o processo de geraç~o da

lmagem. No dois caso quando o operador interrompe ou quando é

realmente o fim da aquisiç~o, a matriz eSINRCUSTICO) contém os

dados referentes a imagem. E a tela é salvada em disco, com o

nome inicialmente fornecido eVariavel NOME). Uma vez salvo o

programa volta ao menu principal.

Rs listagens dos programas em fonte, PRINCIPRL e do

GERRDOR, encontran-se no apêndice 111.
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'ERADOR DE IMAGENS
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Fig. 5.3 - Diagrama em blocos

do programa gerador.
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CRPiTULO VI

RESULTRDOS E DISCUSS6ES

Passamos a descrever neste capitulo alguns dos

resultados obtidos na análise de amostras especialmente prepara-

dasl através do protótipo de microscópio desenvolvida.

Estes resultados ser~o divididas em duas partes, os

obtidos com Laser de He-Ne e com Laser de ~rgônio de potência mais

elevada.

5er~o apresentados como resultados as praprias imagens

obtidasl e impressas pelo programa 5IF~.

6.6 - Imagens obtidas com a utilizaç~o
do laser de He-Ne.

Para os primeiros testes de imagem fotoacústica utili-

zamos um laser de He-Ne de 2mW. Foram geradas duas imagens de uma

cruz de material negr~ (carbono), impresso em um papel branco)

utilizando v~rias frequências de modulaç~o da luz, para uma

verificaç~o do desempenho. Estes resultados podem ser vistos nas

figo 6.1 e 6.2.

Para estas imaJens foi usado uma colimaç~o do feixel da

ordem de 50uml e frequências de modulaç~o de 25Hz e 30Hz respec-

tivamente para as imagens 6.1 e 6.2. É importante lembrar que a

tamanho da imagem gerada depende da abertura do àngulo de defle-
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X~O, que pode ser variada na próprio defletor através de poten

ciómetro, para os ângulos na direç~o x e direç~o y. R abertura

mâxima conseguida é de 2.2 graus CTeste de deflex~o apêndice I.2).

R resoluç~o do sistema em número de pontos é de 128x64

pontos, de acordo com o programa gerador e a matriz de intensi

dade de niveís de cinza. Naturalmente que este número pode ser

extendido a 256x200, com a implementaç~o de defletores de preci

s~o, sem nenhuma modificaç~o no circuito de interfaceamento.

~ cruz que aparece nas figuras tem uma dimens~o de

2.0x2.0 mm. e a abertura da regi~o de varredura tem aproximadamen

te 4.0x3.8 mm. Esta regi~o de varredura, que cor responde a regi~o

onde será mapeada a superficie, pode ser verificada antes da

aquisiç~o de dados, para efeito de posicionamento da amostra

através da mesa x,y onde se encontra instalada a câmara

fotoacústica. Este procedimento pode ser feito através do menu

aplicativo "C-3 - GER~DOR DE HIR~" do programa SIF~.

Podemos verificar através desta imagem também, que a

n~o linearidade do defletor (~pêndice I.2) I n~o ocasionou uma

distorç~o muito grande na imagem.

Na figo 6.2 verificamos flutuaç~es do sinal, isto se

deve a amplificaç~o do sinal fotoacústico. Uma vez que a frequên

cia de modulaç~o foi aumentada, a intensidade instantânea sobre

cada ponto da amostra cai. Fazendo com que o sinal fot~cústico

gerado também caia, necessitando de uma maior amplificaç~o dimi-

nuindo assim a relaç~o sinal ruído.
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Fig. 6.1 Cruz de carbono em papeL.

Dimens~es da amostra cruz 2.0 x 2.0mm

Dimens~es do campo da imagem

Parâmetros da imagem:

4.0 x 3.5mm

Frequência de moduLaç~o do feixe de Laser 20 Hz

Potência do Laser 2mW

~mpLificaç~o 25uV

ÂnguLo de fase no Lock-in
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6.2 - Imagens obtidas com a utilizaçlo

de laser de Rrg8nio.

Uma das principais caracteristicas do efeito fotoacús-

tico, é o de permitir a verificaç~o de defeitos internos aos

materiais opacos. Desta forma a grande aplicaç~o, desejada, do

protótipo de microscópio desenvolvido é a verificaç~o de defeitos

ou imperfeiç~es que se encontram abaixo da superfície do material

em análise.

~ profundidade de difus~o da onda de calor no material,

é funç~o da frequência de modulaç~o da fonte luminosa. Em nosso

sistema foi necessÁrio a utilizaç~o de um laser de ~rg8nio com

maior potência para verificaç~o de propriedades sub-superficiais

das amostras.

Foram analisadas várias amostras contendo defeitos,

tais como um disco de alumínio de 3.0 mm de diametro por 2.0 mm

de espessura, possuindo um furas na direç~o de seu diâmetro. Este

furo nos serviu como um defeito conhecida sob a superficie. Foram

testadas também, amostras de lat~o contendo furas distando da

superficie 0.2 mm e 0.5 mm. E frequências de modulaç~o vafiàveis,

as resultadas destes testes s~o apresentadas a seguir coma

imagens obtidas.
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Fig. 6.3 Furos paralelos

alumínio.

de 0.75 e 0.5 mm placa de

Dimensões da amostra 3.:5 x 3.5 mm

Dimensões do campo da imagem 3.0 x 2.8 mm

Distância do furo a parede superlor

Furo

Furo

1 0.3mm

0.3mm

Parâmetros da imagem:

Frequência de modulaç~o do feixe de laser 20Hz

Potência do laser 2,5 w

ÇlmpLificac;~o 100uV

Ângulo de fase no "lock-in"
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Fig. 6.4 Furos paralelos de 0.75 e 0.5 mm em placa de

alumínio.

Dimensões da amostra 3.5 x 3.5 mm

Dimensões do campo da imagem 3.0 x 2.8 mm

Distância do furo a parede superior

Furo 1

Furo 2

O.3mm

0.3mm

Parâmetros da imagem:

Frequência de modulaç~o do feixe de laser 25 H=

Potência do laser 2.5 w

Çjmplificaç~o -100uV

~ngulo de fase no "lock-in"

69

95 graus



Fig. ti.S Furos paraLeLos de 0.75 e 0.5 mm em placa de

alumínio.

Parámetros da imagem:

Frequência de modulaç~o do feixe de Laser
30 Hz

Potência do Laser 2.5 '"'

l=lmpLificaç'ão 100uV

~nguLo de fase no "Lock-in" 95 graus

Dimens~es da amostra 3.5 x 3.5 mm

Dimens~es do campo da imagem 3.0 x 2.8 mm

Distância do furo a parede superlor

Furo 1

Furo 2

0.3mm

O.3mm
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Fig. 6.6 Furos

Latlo.

de 0.5 mm ,em cruz em amostra de

Dimensões da amostra 6.0 mm diâmetro

Dimensões do campo da imagem 3.0 x 2.8 mm

Distância do furo a parede superior

Furo

Furo

1 0.3mm

0.3mm

Parâmetros da imagem:

Frequência de moduLaçlo do feixe de Laser 20 Hz

Potência do Laser 2.5 w

I=lmplificaçlo 100uV

Ângulo de fase no "lock-in"
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Fig. 6.7 ILha de cobre C1.5mm) incrustrada em

disco de aLumínio

um

Dimensões da amostra 6.0 mm diâmetro

Dimensões do campo da imagem

Parâmetro~ da imagem:

4.0 x 3.0 mm

Frequência de moduLaç~o do feixe de Laser 30 Hz

Potência do

ç:j mp L i f i c a ç ao

aser

~5uV

2.5 W

-,...,
/..:.



Finalizando, foi realizado um teste de imagem com um

circuito integrado. Verificamos que pode se ver os contornos da

máscara do componente, porém não foi possível conseguir uma

definição perfeita pois o sistema de deflexão não permite uma boa

resolução da posição do feixe de laser sobre a superfície. Este

resultado pode ser comparado a uma fotografia do circuito obtida

em um microsc6pio ótico no qual se aumentou de 20 vezes o tamanho

real da amostra.

Foto 6.8 Fotografia ao microscópio ótico de um cir

cuito integrado com aumento de 20 Vezes.

73



·.,".~ ~~~~d;::~:;'":d-mTtrri.-

'~"~'.U""'U""'·'·i·_"·'-- .~~ ~_.~" ••••••. ;-..,..11 ••••.••• I' .... ~.,"IIII1(1I'UIo.n •••.••• 1'1' • '"••••• "•••••••••• :.;••••••• ~::'.J.-:'~":i:"~~:i-:?~âYi·...·: ·_·~·u~~~~~~:'.~~rt~~":':·;~·...·"·r;'~·~·:,.(<<~:il ",

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••.ii.üi •.i' ,.-- ..•••••••••••••••• u··········!!·~··~a•........j(:~~·í·,-..~-········································lr 'AIá(("*""~' :-:~••••••••••••••••••••••,\"',••"•.há.6'~'f1111~
.,H ~ ~ ;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~::"'~,.~~#-66:~~::::::::::::::::::::::::::::;:::~::.<.w1..':.:4

!~::.~ ~:::.:~~~:~"""""""~'.".t'1~~~~:...•...•..•.•.........~ ":,,.:"~~Z~~l
do .":'.\ il•••• •••••• ••• It:-'YJí~íÍ'Y'h4J~••••••••••••••. \I'I~~ ifji'••••••• u••• : ••••••••••• , ••• :: ••••••. \." .*(,.(t~

•••••••·~~;v.'Ú!Ú'•••••••••••••••••••••. J ,.,.~~6:·•••••••••.;;~~~ ••,;.'~.••••.•~.~:r,•••••••• J,"'A "'6Q.JIII~· ',.,.....•:~···········~II.·líl;r.t~·"A···········:ltll.A/·4 ·111Ir/~t(~.:.····•••~li "ti,t{i'

1··..·········U*Lt'lilJ I 1t'·· •• ·······~4JiiIJ'tJi,'jt·u·········.*to:i~'ull.li ·M.,··"·· ...• 4•.•lI(i~'.••~•••••••~~~:6N\NIJ.t ...•..:1 ~ 1. ~" ••••••••• ;:;:6ió(W,.f1lIIC.'A~~••••••••• ~*.l'll~lll}..;.tAA::•••••• a.".ihl~

:~ ••••••• ··6 ••...ü~;:,'t'{ lIIl •••• •••• •••• 6:tJjIJl.n••••••• •• ••····~.~n·~ji~..· ~.dV..i
tI.•• - •••• :6.&1..•.•~.,:A;.{JI''Ill1~.•hlo············ •• Klt~/I~· ••••ol,\•••••••• o16tC.QI"I ri u•••••••••""ll'tl,'·

.~ •••••••••• '",'''' ~,y.h.' . A/,;•••••••••••••••• 6Ú•. ·••,,,,········· ••••. .,,...•.u ,.H.o\n ••••••••••• ~ •..~

~:.:········~'I:IJ' ~-f.Ã~.·l,:·······':::~~.~:~····.···i..j«('t'i, ~. ,.:J!i{6·· ••·····.6(.Ull
~..• 6···········.t.W,.--t1.t:~ ,~,,:."' ••••••• *.' ,.•.•.....•••••••...•.••..y,.:1..·,ti"i'«"' ..•••••••• •• •••••• ·.ltUi

.,.t···········6.W',.,-~· ç'••••••.••••••••• Ji'~..:~~ ••..••••••••ullfrlf!J_· .. ~.666·· ••······:.u&rJü~~··········•.•*U' I ••·········! ..•eii1.I:.I.1.I..' •••••••••••••• !•••,tJ.J~ '.•.••••••••••• u 6.'..;j.,..Il··········a ••u.;-'... ~A:········ .•...•.•.6C.c;q1~(.•••y:··········.u" ..~~I~'f. ,:At6A:·········:6(i'":!~i~::::=;;~~ ~~:;:::::::::i,~J~~~2::i:::::::::=:::n1riiCJ(.i l'-J.·lj~~~~ ;:::::=;;==;f
~~~!····~A.t(NLt Uli1.tt t .•t.ML"'''''' ········~~ .•...••.••.1.t ~i.1..,*••11I.!••••••••.•.*••~ •..•9.•n~········...•",..;,I;;.-:::~:::::::: ~~tG",'I}(r.I'f.~r~!f~~:;,::::::::::: ~-:'/.•'rl:(~~;;::::::::~~{I~~~~~~:: ::::::::~~~:t""",_·''''''~ll~,,-·_·-d~'.ll'.- ..i·-·_···,':I::.};p.ll..~.:.~_.•,~,~,

. ',!ci· ••••• • •••••••.•••• IJ i "i~i~h""''''''''MHI.~~~'~!U''''''.'''U6Jl.lMOiIt'~'U. l•••••••••ú~~' /o'!

'~i..;Ãi~·········4.*'(,..{I~h·.. ~: •••••••••;•.•J'I':t/~~.}A,::,:~·········.v '.~i:.*"t~~·t~i,.••;A·········.l,lo ~t!W.,..~······!~~~u-.N:(;II.f.' . L-t.~••••••• '!.*,"<.iJ{' i l1.r"'~:':':' •••••• ~!!~~••II••" c.-..vr'·"J Ü{~ •••• ~~~••••••• ~!~..r." ••

~.•.t~••::~··· .•..•••tl'f,A.,l._. 1~6&6······~A.6i6lJ'~:~<i',,······.•"'t,..·«IrGU'I~~:'f\II.'Al .••••• ::.1661.;."~J!U'·"o\ ··~~~6*t<.+iJ."•• :L""u •••••••• u.••.•.••t{"'*"'~~~ •••••••••••••• ~~•••• 6il.iit1'll'!(06u.to ••• " •• ..,tU t<J(Wlã'"1.••••••."'•.'."I~liill!lifiilll_IillIi••••A·······::::.· ..·~-" ..•,,·········: •• '6I).•.l.tt"Irf.l~~i.6::······· it*lIJt,."

r~lut··"·········,~ •.. lmJ .....n••••••..........,",..-.-.. .•....•••..•"••..•*i"'''f'i{''t'' ",/j•.''-''C.(...••..•"••••••• a".w"·,,
'fII". i·:l·····;.;;:PN ~ ' ..••-.-.- ••••••• ~•••••••••••••••••• ;:6.'t( .•.·i~I'i~f't~~u ••••••••••••••••••••
:~~:::::::::::i·jld ;J! ',' :, f~~::::::::::~~~;~~~~i~:~~::::::::::i;;i~i:t,.·fiMl#!*:.;.:::::::::: ii~;.;••• " ••••••• III:••~e~~'",,,~,,,,-:'.;~~..::•••••••••••••••••••••••••..••••::::..M~~~~.1Ri41 J.O ~O -:; •••••••••••••

t~ ';•••••••••••••••••••••••••••••••• "." ••••••• :::;;;,Ij~~":,":,":,~":r":,~:;;••• :;•••••••••••• " •••••••••••••••••••••••• ;;:;::::.~ •.•
';r'.:Ã.!'."'.~:::::::: ••..••- ~~»,-~tÜ(I;'í."""~~.~~.:::::::::::::::::::::::::~:::::::::~~:~,=;;-~';~~6.:::::::::::::::::~
.ro~~H;:::::i~~~&~'::"::~"~~..A~=•• U"··· ..·········:·::;;;·;_:·~: ..~~I~n,~;;;iZ~r:.1::;;;;;:•••••••••••••u.4 ••~J.i.".." ..J .••••••• ~_~.llrLi~OM ••• I• .4 •• ft •••,.

Fig. 6.9 Circuito integrado corespondente a foto 6.8.

Dimens~es da amostra 2.5 X 2.5 mm

Dimens~es do campo da imagem

Parâmetros da imagem:

1.5 x 1.0 mm

FreQuência de moduLaç~o do feixe de Laser 25 Hz

Potência do Laser 0.5 l,U

~mpLifica~~o 25uV

~nguLo de fase no "lock-in"
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Fig. 6.10 Circuito integrado corespondente a foto 6.8.

Dimens~es da amostra 2.5 X 2.5 mm

Dimens~es do campo da imagem

Parâmetros da imagem:

1.5 x 1.0 mm

Frequêncla. de moduLaç~o do feixe de Laser 30 Hz

Potência do Laser 0.5 W

I=lmpLificaç~o 25uV

~nguLo de fase no "Lock-in"
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CRPtTULO - VII

CONCLUS8es

Podemos concluir com o desenvolvimento deste protótipo

de microsc6pio fotoacústico, que com um aperfeiçoamento na

de deflex~o, este poderá se tornar um intrumenta bastante

parte

util

para anaLise de materiais.

Entre as partes deste protótipo que devem ser

melhoradas est~o o defletor e o moduLador (chopper).

~ adaptaç~o de um sistema de deflex~o do feixe de Laser

mais sofisticado ao sistema fotoacústico nao serà em nenhum ponto

compLicado, pois a interface foi desenvolvida prevendo-se esta

possibilidade. De modo que o mesmo acionador de corrente usado

atualmente servirà para um defletor profissional. ~lém disto a

unidade de interfaceamento possui mais sete entradas analágicas

digitais que n~o est~o sendo usadas. Estas entradas podem ser

usadas para fazer um controle realimentado do defletor.

O sistema de~~odulaç~o da luz, atualmente é feito por um

modulador mecânico. Este poderia ser substituido por um modulador

eletro-ótico, acionado pelo própria computador. Esta implemen-

taç~o nos permitiria por exemplo fazer automaticamente lmagens

em profundidade. Isto se torna possivel uma vez que a analise em

profundidade é uma função da frequência com que a laser é

modulado.
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Esta

utilizaç~o de

determinarmos

implementaç~o evitaria também a necessidade

um osciloscópio ou um frequêncimetra

qual a frequência de modulaç~o. ~lém dista

de

para

seria

nescessário fornecermos inicialmente ao computador, somente a

aumento na resaLuç~Q

a possibiLidade de

frequência em

procedimento nos

espacial devida

que desejamos fazer a

permitiria além de um

a uma maior focaLizaçào,

experimenta. Este

gerarmos a Imagem em velocidades mais alta.

realizadas de

modificaçflesCom

implementaçfles

respeito

podem

aos programas,

ser

as

acordo com

e

as

necessidades desejadas. Umamodificaç~o imediata destes programas,

poderia ser para a geraç~o de uma imagem colorida. Isto pode ser

feita através da substituiç~o das procedimentos, na programa

gerador, destinadas a gerar níveis de cinza par geradores de cor.

Quanto ao item tratamento da lmagem, podem ser

implementados programas destinados a fazer uma filtragem digital

da imagem. O que permitiria minimizar flutuaçBes devidas ao ruído

no sistema. ~lém deste podemos ter programas destinados a fazer o

aumenta da imagem por interpolaç~o de pontos (Zoam).

~pesar de todos os problemas decorrentes de uma

implementaç~o preliminar de tal tipo de equipamento, acreditamos

que foi possivél a obtenç~o de resultados satisfat6rios, condi

zentes com um prototipo que necessita de um aperfei~oamento

futuro para se tornar uma ferramenta de laboratório.
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RP~NDICE - I

R-I.1' - Testes preliminares com o sitema fotoacústico.

Descrevemos neste apêndice aLgumas das medidas

preLiminares, que envoLveram o desenvoLvimento do sistema de

imagem fotoacústica. Ou pr6priamente dito os primeiros testes

reaLizados com a câmara fotoacústica.

Estes teste constituiram-se de uma avaLiaç~o preLiminar

do desempenho da câmara,

imagens.

no que diz respeito à geraç~o de

Para uma simpLes verificaç~o, decidimos fazer uma

varredura em apenas uma direç~o sobre uma amostra conhecida e a

coLeta de dados. Como amostra tomamos um pedaço de papeL branco,
.•

cuja absorç~o 6tica é~ bastante baixa e imprimimos uma Letra CE) I

em carbono. Este materiaL absorve totaLmente Luz do Laser em

contraste com a regi~o branca.

Para fazermos o desLocamento do feixe Laser foi impLe-

mentado o circuito mostrado na figura ~1, que consiste em um

gerador de rampa digitaL, controLado por um osciLador. Este

circuito permitiu defLetir a Laser sobre a superfície ao Longo de

uma direç:~o.
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~través da amplificação sincrona do sínal proveniente

da câmara, aplicado a um registrador x,y, juntamente com o sínaL

de deflexão podemos obter um gráfico da absorção pela amostra em

função da posição geométrica do feixe de laser sobre a amostra.

Este resultado é apresentado no gráfico da fig ~.2, no

qual podemos ver claramente a diferença de absorção ótica na

região do papel de fundo e na região negra correspondente à letra

E. Para este teste foram usadas uma modulação da luz Laser de 20

HZ1 e uma focalização da ordem de SOum.

25

>
E

3.0

DISTÂNCIA (mml

Fig. A.2 - Sinal da câmara foto-

fotoacústica versus deflexão.
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Nas regiões negras para este materiaL obtemos uma

absorção que cor responde a uma diferença de 25mV1

regiões cLaras do papeL.

em reLação as

R-I.2 - Teste de linearidade do defletor de feixe de laser.

o defletor de feixe de laser em nosso sistema sem

dúvida é um componente crítico, pois em funç~o dele est~o a

resolução do sistema e a linearidade da imagem. Porém como este

sistema de defexão servirá apenas para uma implementação preLimi-

nar, determinamos qual é sua curva de defLexão.

Esta curva da o comportamento do feixe de Laser em

defLexão angular, em função da tensão apLicada nas bobinas do

defLetor pelos circuito de convers~o digitaL anal6gica.

~ curva de deflexão foi obtida através de um método

trigonométrico, onde se verifica a abertura ângular do feixe em

função de uma distância fixada (250mm), entre o defLetor e um

anteparo, de acordo com a tensão apLicada em suas bobinas.,
Na figo ~.3 podemos ver o gráfico comparativo entre

defLexão na direç~o x, e direção y, naL quaL vemos que o defLetor

não é, como esperado, Linear para tensões aLtas. P-oi s ne s te

regime o numero de linhas de campo que corta o soLenoide é menor

do que no inicio do curso.
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Desta forma o defletor presente s6 pode ser usado com

alguma precisão para pequenos angulos, de até no maximo 2.0

graus.

/\~JG.DEFLEX/\OY TC"t\IC'/,O1\ 1.-.1 "v· \

2.4 J
2.2
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o
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<t'
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o..It..

1 - I\;J a .,L I
\;J

I +a '1 o
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0.6 ~

..,. +:,
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['I
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+
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Ü:.NSAU t v )
o
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Fig. A.3 - Curva de deflexão

para X e Y.
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RPtNDICE - 11

R-II.1 - Diagrama eletrônico da interface

desenvolvida para o SIFR.

l=lpresentamos neste apêndice a diagrama lógica

eletrônico da unidade de interfaceamento desenvolvida para a

protótipo de microscópio fotoacústico, que pode ser visto na figo

lU r. 1. Os detalhes de funcionamento desta interface são

apresentados no capítulo IV.

87



~II.2 - Desenvolvimento da arte final para a interface.

Como esta é uma interface de uso genérico no contrôLe

de experimento e aquisição de dados, foi desenvolvido um lay-out

da interface. Neste projeto foram incLuidos sáidas digtais

bufferizadas e um conversar anal6gico digital de 12bits (~D547),

que pode trabalhar em paraleLo com o de 8 bits, já existente no

primeiro protótipo. Nas figo ~II.2 podemos ver o projeto de

circuito impresso desenvoLvido.
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RPfNDICE - 111

R-III - Listagens dos programas PRINCIPRL, e GERRDOR.

Rpresentamos neste apêndice as listagens dos programas

PRICIPRL e GERRDOR, programas estes que foram desnvolvidos em

Linguagem P~S[~L, e se destinam ao controLe e geração de imagens

respectivamente, no protótipo de microscópio de absorção ótica.

Este programa foi desiginado peLo nome de SIF~ (sistema

de imagem fotoacústica), na forma compilado.
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c* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
(* *)
(* PROGR~M~ DE GER~C~O DE IM~GEM FOTO~[ú5TI[~ *)

(* *)
(* - DesenvoLvido na universidade de Sao PauLo - *)
(* *)

(* [ Jose Carlos Rossi 01/08/87] *)
(* *)

(* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)

PROGR~M SIF~i

{ IncLusao de subrotinas de controle grafico}

{Si typedef.sys}
{Si graphix.sys}
{Si kernel.sys}
{Si windows.sys}

const

{ palavra de controle da * 8255 * }

WU1=S80j
WU2=S82j
RU1:$90j
RU2=S92j

{condicao P~sIPBs,PCs}
{condicao P~s,PBs,PCe}
{condicao P~e,PBs/PCS}
{condicao P~e,PBs,PCe}

{ constantes de acionamento de RD & WR }

LEIT=Sf8j
ESCR=SSOi
DESLI=SOOj

{ constantes de programacao da porta U1 }

CU1=S503j
P~U1=S500j
PBU1=S501j
PCU1=$502j

{ constantes de programacao da porta U2 }
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CU2=S513j

P~U2=$510j

PBU2=S511j

PCU2=$512j

{ constantes de controle do conversar ~DC 0808 }

LE7=SF7j { xxx1 0111 }

LE6=$F6j

{ xxx1 0110 }

LE5=SF5j

{ xxx1 0101 }

LE4=SF4j

{ xxx1 0100 }

LE3=SF3j

{ xxx1 0011 }

LE2=$F2j

{ xxx1 0010 }

LE1=$F1j

{ xxx1 0001 }

LEO=$F8j

{ xxx1 1000 }

var

nome,fonte,destino:

texto1,texto2:

BO,TESTE,QUIT,~C~BOU,FIM:

OP,CH,b1:

Sinacustico:

~1,~2,~3,ENDER,D~DO,

S1,S2,S3,S4,SS,M,EOC,

X1,X2,POSIX,POSIY,DIGT:

I,J,NC,NUM,tempo,

frequencia,X,Y: •.

procedure somj

begin
sound(440)j
delayCSOO)j
sound(800)j
delayCSOO)j
sound(660)j
delayCSOO)j
soundCS20)j

delayCSOO)j
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string [12]j

textj

booleanj

charj

array[1 ..200,1 ..80) of byte;

bytej

integerj



sound(460);

deLayCSSO)i

nosoundj

endj

procedure aberturaj

begin

SISTEMI=! DE IMl=lGEM FOTO-l=lcusrIC~

- Jose CarLas Rossi -

* copyright 1988 ver 1.0 *

- Pressione qualquer tecL3 para continuar -

I=!I=!I=!I=!l=lI=!

I=!I=! I=!I=!

1=!l=ll=!l=!l=!l=I

l=Ii=l I=!I=!

I=!I=! I=!I=!

FFFFFF
FF
FFFF
FF
FF

IIIIIIII
I I
I I

111111

555555
55
~:Ó5555

55
555555

Universidade de Sao Paulo Campus Sao Ca~Lo5

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
cLrscrj

* * * *w*ite*ni'Jj*
writeLn.'!j
wrihln.'fj

writeln.'fj

writelnf'fj

writeln.'fj

w~itelnl'1:j

writeLn.'tj
writeln.'fj

writeLní'fj

writeLn.'f;

writeLn.'ij

writeln.'!-j

writeln.'ij

writeLni'fj

writeLni'ij

writeLn.'ii

writeLn.'fj

writeLn.'tj

writeLni'tj

writeLni'fi

writeln.'ti
writeln.'ii

* * * *w*ife*ni'ij*

endj

procedure MENU;

begin

CLrSCrj

* * * *101* *e*n.'ti* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * + * + * * * * *
wr teLn*'T;
.01 r teL.,f''*i
'u taLn*''*i - MENU PR:~jC:PQL-
wr teLn-i'''i
wr :eln*'+;
wr taLn*'+i Oocoes:
'li r t:!Ln;i-' j;
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writelnf'tj

writelnf'fj ~ - ~quisicao de imagem.

writelnf't;

writelnf't; B - Introducao de parametros da imagem.

writelnf'.;

writelnf'.; [ - Testes no sistema foto-acustico.

writelnt'ij

writelnf'.; D - Tratamento da imagem.

writelnf'ij

writelnf'.; E - Sai para o sistema.

writelnf'.;

writelnf'.i

writelní'.i - Selecione a opcao teclando uma letra - (

writelní'li

writelní'lj

* * * *w*ifeiní'ii* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

gotoxyC57,21)j

endj

procedure MENUdoisj

procedure i=ldoisj

procedure mudaj

begin

begin
cLrscrj

gotoxyC20,12) j
writeC'conversor C 1 ou 2) = ')j
readLnCb1)j

cLrscrj
endj

gotoxyC20,12)j
writeC' Dado a ser enviado = ')j

readLnCj::l3)j

Dj::lDO:=j::l3j

cLrscrj

gotoxyC22, 12) j
writeLnC' * * * VaLores Lidos * * *')j

gotoxyC20,20)j
writeLnC'j::lperte quaLquer tecLa para continuar')j
read(KBD,CH)j

cLrscrj

endj

procedure iniciewj

begin
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port[cu1J:=wu1j

porHcu2J: =WU2i

endj

procedure dadowj

begin

end;

if b 1 = ' 1 I
if b1:'2'

then port[pau1J:=dadoj

then port[pbu1J::dadoi

procedure writexi

begin

port[pau1 J: =dado;

endi

procedure writeYi

begin

port[pbu1J:=dadoi

endi

procedure rodawj

{ ~o entrarmos neste procedimento devemos}

{ ter os seguintes valores nas variaveis

{ [ORDEN~D~ - deve conter um dos vaLores }

{ D~DO - deve conter o valor da dado a ser transmitido SOO-SFF }

begin

dadoWi

{
{

W r i t e x j'

writeYj

cLrscrj

}
}
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endi

{ programa principaL do procedure ~dois }

begin

inicieWi

cLrscrj

repeat

gotoxyC20,2)j

wri telnC' * * * MENU DE ES[RIT~ * * *' ) j

gotoxy(20,12)j

writelnC'M - Mudar os valores');

gotoxyC20,14)j

writeLnC'E - Executar a escrita');

gotoxy(20, 16) j
writeLn('V - Voltar ao menu de teste do sistema');

read(KBD,CH)j

FIM:=falsej
case ch of

'E', 'e' :rodawj

'V' I 'v' :fim:=true;

'M' I ' m' :mu da j

, l=l' , ' a' : j

endj

until fim;

fim:=false;

MENUdois;

endj

procedure Bdoisj

procedure inicier;

begin

p o r l [ c u2] :=r u 1 j

p o r t [ p b u 2] :' = $ O O j

endj

procedure leituraj

begin

delayCSOO)j

Dado:=port[pau2]j

porHpbu2] :=LeOj

endj

procedure dadarj

{ IniciaLiza o porto}
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begin

port[pbu2J:=desLij

endj

procedure rLldar;

begin

{Le a entrada desejada do ~/D }

cLrscrj

leitura;

dadorj

gotoxy(20 / 16) j
write('Valor do dado lido no conversar ~/D - ' ,dado)j

read(KED,ch)j

cLrscrj

end;

procedure aquisicaoj

begin

fim:=faLsei

cLrscri

gotoxyC20,10)j
writeLnC'Fazendo a aquisicao continua de dados')j

gotoxyC20 ,16) j
writeC'VaLor do dado Lido no conversor ~/D - ')j

repeat

Leituraj
dadorj

wri teC' " dado) j

untiL keypressedi

fim:=faLsei
cLrscri

endj

{ programa principaL do procedure Bdois }

begin
inicieri

cLrscri

repeat

gotoxyC20,2)j
w r i te Ln C '* * * MENU DE LE ITUR~ * * *') j

gotoxyC20,12)i
writeLnC'E - Executar a Leitura')j

gotoxyC20 ,14) i
writeLnC'~ - Faz a aquisicao continua de dados')j
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gotoxyC20 ,16) i
writelnC 'V - Voltar ao menu de teste do sistema' h
read(KBD,CH)i

FIM:=falsei

case ch of

'E','e' :rodari

'V' I 'v' :fim:=truei

'~' I' a': aquisic:ao;

end;

until fim;

fim:=falsej

MENUdoisj

endj

{ Comeco do procedimento que gera uma Mira (quadrado) }

procedure MIR~j

begin

port[cu1] :=wu1 j {iniciew}

cLrscrj

gotoxyC20,2)j
writeLnC'* * * GER~DOR DE MIR~ * * *')j

gotoxy(16,14)j

writeLnC' O raio Laser devera estar gerando um quadro')j

gotoxyC20,22)j

writeLnC' ~perte quaLquer tecLa para parar')j

posix:=SOOj

posiy:=SOOj

port[pau1J:=posixj

port[pbu1J:=posiYi

repeat

for posix:=SOO to Sff do

begin
port[pau1J:=posixj
endj

for posiy:=SOO to Sff do

begin
port[pbu1J:=posiYj
endi

whiLe posix>SOO do
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begin

port[pau1J:=posixj

posix:=posix-S01j

endi

whiLe posiy>SOO do

begin

port[pbu1J:=posiYi

posiy:=posiy-S01j

endi

until keypressedj

clrscrj
MENUdoisj

endj

{ Programa principaL do Menudois }

begin

cLrscrj
gotoxyC20,2)j
writeLnC' * MENU PRIN[IP~L *')j
gotoxyC20,12)j
writelnC 'E - Escrever um numero no D/~')j

gotoxyC20,14)j
writeLn('L - Ler um numero no ~/D')j

gotoxyC20,16)j
writelnC'G - Gera uma mira com o Laser')j
gotoxy(20,18)j
writelnC'V - Voltar para o menu principal')j
gotoxy (20,22);
writeLn(' ~perte a tecLa da opcao desejada')j
writeC#7)j

repeati
read(kbd,b1)j
bo:=falsei
case b1 of
'E', 'e' :~doisj
'L', I L' :Bdoisj
'G','g':mirai
'V' ,'v' :bo:=truei
endi

untiL bOj
bo:=faLsej
endj
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\ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
{

* *}
I

* Sistema de Imagem Foto-acustica *}\
{

* *}
{

* Programa gerador *}
{

* *}
{

* [ Jose CarLos Rossi 9/10/1987 ] *}
{

* *}
{

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}

procedure gerador;

procedure header1j

begin

InitGraphicj

defineheaderC1, 'SISTEM~ DE IM~GEM FOTO~CUSTIC~

setheaderonj
DrawBorderj

endj

orocedure header2j

lt Rossi-88 lt')j

begin
setheaderoffj

defineneaderC1, 'SISTEM~ DE IM~GEM FOTO~CUST!C~ ~QUIS!çAO ')j

setheaderonj

endj

orocedure escrnomej

begin

go~oxy(S,S)j

'o/riteC nome )j

endj

procedure sa\.'Jaj

:Jegin

savescreen(destino)j

L.aaveGrapniCi
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endi

procedure nO;

begin

{
{
{
{

endj

procedure n1j

begin

DPCx+3,y+1);

endi

procedure n2i

begin

DP C x + 1 , y + 1 ) j

DPCx+3,y+2)i

endj

procedure n3i

begin

DPCx+1, y+1) ;DPCx+3, y+1) i
DPCx+2,y+2)j

}
}
}
}
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endi

procedure n4j

begin

DP(x+1,y+1)jDP(x+3,y+1)j

DP(x+1,y+2)jDP(x+3,y+Z)j

endj

procedure nSj

begin

DPex+1,y+O)jDPex+3,y+O)j

DPex+2,y+2)j

DPex+1,y+3)iDPex+3,y+3)i

endi

procedure n6i

begin

DP(x+O,y+O)jDPex+4,y+O)j
DPex+3,y+1);

DPex+1,y+2);

DPex+O,y+3)jDP(x+4,y+3)j

endj

procedure n7j

begin

DP(x+O,y+O)jDP(x+4,y+O)j
DPex+3,y+1)j

DPex+1,y+2)jDPex+2,y+2)j

DPex+O,y+3)jDP(x+4,y+3)j

endj

procedure n8;

begin
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DP(x+O/y+O);DP(x+2,y+O);DP{x+4,y+O);

DP{x+1,y+1h

DP(x+3,y+2);

DP(x+O,y+3);DP(x+2,y+3)jDP(x+4,y+3);

endj

procedure nSj

begin

DP(x+2,y+O)j

DP (x+1, y+1) iDP (X + 2, y + 1 ) iDP (X + 3, y + 1) i
DP(x+1,y+2)jDP(x+2,y+2)iDP(x+3,y+2)i
DP(x+2,y+3)j

endj

procedure n10j

begin

DPex+O,y+0)iDPex+2,y+0)iDPex+4,y+0)j
DPex+1,y+1)jDP(x+3,y+1)j
DPex+O,y+2)jDPex+2,y+2)iDP(x+4,y+2)i
DP(x+1,y+3)iDP(x+3,y+3)j

endi

procedure n11j

begin

DP(X+O,y+0)iDP(x+2,y+O)iDPex+4,y+O)j
DP(x+O,y+1)jOP(x+1,y+1)iDP(x+3,y+1)jDP(x+4,y+1)j
DP(x+O,y+2)iDP(x+1,y+2)jDP(x+3,y+2)iDP(x+4,y+2)j
DP(x+O,y+3)jDPex+2,y+3)iDP(x+4,y+3)j

endj
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procedure n12i

begin

DP{x+1,y+O)iDP{x+3,y+O)i

DP{x+O,y+1)iDPex+1,y+1)iDPex+2,y+1)iDPex+3,y+1)iDP{x+4,y+1)i

DP{x+O,y+2)jDP{x+1,y+2)iDP{x+2,y+2)iDP{x+3,y+2)iDP{x+4,y+2)j

DP{x+1,y+3)jDP{x+3,y+3)i

endj

procedure n13j

begin

DP(x+1Iy+OJiDP(x+Z,y+O)jDP(x+3,y+O)j

DP(x+O,y+1)jDP(x+1 ,y+1)jDP(x+Z,y+1)jDP(x+3,y+1JjDP(x+4,y+1)j
DP(x+O,y+2JjDP(x+1,y+2JjDP(x+2,y+2JjDP(x+3,y+2JjDP(x+4,y+2Jj

DP(x+1,y+3)jDP(x+2,y+3JjDP(x+3,y+3Jj

endj

procedure n14j

begin

DP(x+O,y+OJjDP(x+1,y+O)jDP(x+2,y+O)jDP(x+3,y+OJj

DP(x+O,yt1)jDP(xt1Lyt1JjDP(x+2,y+1)jDPex+3,y+1JjDP(x+4,y+1)j
DPex+O,y+2JjDP(x+1,y+2JjDP(x+2,y+2JjDP(xt3,ytZ)jDP(x+4,yt2)j

DP(xt1,yt3JjDP(x+2,y+3)jDP(x+3,y+3)jDP(x+4,yt3)j

endj

procedure n15;

begin

DP(x+O,y+O)jDPext',ytO)jDP(x+Z,ytO)jDPext3,y+O)jDP(x+4,y+O)j

DP(xtO,yt1)jDP(x+1,y+1)jDP(xt2,y+1)jDPext3,yt1)jDP(x+4lyt1)j
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DP(x+O,y+2)jDP(x+1,y+2)jDP(x+2/y+2)jDP(x+3/y+2)iDP(x+4,y+2)j

DP(x+O/yt3)jDP(x+1/y+3)jDP(xt2/y+3)jDP(x+3/y+3)jDP(x+4,y+3)j

procedure testesinalj

begin

NC:=SIN~CUSTICO[I,J]j

{ Seleciona o padrao de video }

i f(nc>=SOO)and(nc<SOF)thennOj
if

(nc>=SOF)and(nc<S1F)thenn 1 ji f
(nc)=S1F)and(nc<S2F)thenn2ji f
(nc)=S2F)and(nc<S3F)thenn3j

if
(nc>=S3F)and(nc<S4F)thenn4j

if
(nc>=S4F)and(nc<S5F)thenn5j

if
(nc>=S5F)and(nc<SSF)thennSj

i f
(nc>=SSF)and(nc<S7F)thenn7ii f
(nc>=S7F)and(nc<S8F)thenn8j

if
(nc>=S8F)and(nc<SSF)thennSj

i f
(nc>=$SF)and(nc< HIF)thenn10;i f
(nc>=$RF)and(nc<SBF)thenn 11 ;

if
(nc>=$BF)and(nc<$CF)thenn12;

if
(nc>=$CF)and(nc<$DF)thenn13i

i f
(nc>=$DF)and(nc<SEF)thenn14j

i f
(nc>=SEF)and(nc<$FF)thenn15j

end;

procedure plotaj

begin

testesinaLj

endi

procedure EOC; {Testa o fim da conversao ~/D}

begin

inLine($501$51/$b1/$7/$~0/D~DO/$DZI$E8/$~2/D~DO/$59/$58);

endj

procedure LesinaL;
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begin

delay(800 div frequencia)i

port[pbu2J:=leOi

eoc;

port[pbu2J:=deslii

delayC800 div frequencia)i

51: :port[pau2J j

port[pbu2] ::leOj

eOCj

port[pbu2J::deslij

delay(800 div frequencia)j

52: =port[pau2] i

port[pbu2J:=leOi
eOCi

port[pbu2]:=deslii

delayC800 div frequencia)j

S3: =port [pau2] i

porUpbu2] :=leOj
eOCj

port[pbu2]:=deslij

delayC800 div frequencia)j

S4: =porUpau2] i

porUpbu2] :=leOi

eOCi

port[pbu2J:=deslij

delayC800 div frequencia)j
Ss:=pod[pau2Jj

M:=CS1+S2+S3+S4+SS) DIV Si

5IN~CUSTI[O(I,JJ:=mj
endj

procedure messagej ,

begin

Faz a media local}

Matriz recebe o valor

x:=700j

y:=200j

setheaderoffj

defineheaderC1, 'SISTEM~ FOTO-~CU5TICO DE5~TIV~DO ')j

setheaderonj

gotoxyC20,20)j

writeln(' Voltando ao menu principal')j
delay(100)j

endj

procedure posicionaj
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begin

defineworLd(1,O,O,639,200)i

selectworLd(1)j

seLectwindow(1)j

port(cu2J:=ru1; {IniciaLiza o porto}

POSIX:=SOOj

POSIY:=SOOj

EOC:=Sff;
I := O i
J:=Oj

y:=10j

port[cu1J:=wu"'j

porUcu2J: =ru1;
while y<=200 do

begin
x:=Oj

port[pbu1J:=posiYi

posiX:=$OOi

delay(100)j

begin
while x<=639 do

begin

port[pau1J:=posixi
I : = j + 1 i
lesinali

pLotai

X:=X+Si
posix:=posix+S02;

if keypressed then messagei
endj

Y:=y+4j

J:=j+1i

posiy:=posiy+$OSi

endi

endi

endi

procedure aquisitionj
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begin

begin

posicionai

endi

{ Programa principaL de geracao de imagem}

begin

header1j

aQuisitioni

header2i

escrnomei

saLvaj

somj

cLrscri

end;

{ Fim do gerador }

{ ~ partir daqui os procedimentos fundamnetais do programa}

procedure ~i

{ este procedimento faz ageracao da imagem}

begin

cLrscri

geradorj

endj

procedure Si

{ este procedimento gera um arquivo e saLva a teLa}

begin
cLrscrj

INITGR~PHICj

defineheaderC1, 'INTRODUC~O DE P~R~METR05 D~ IM~GEM')j
SETHE~DERON;
drawborder;

gotoxyC20,12) i

writeLnC'Forneca o nome da imagem a ser gravada no disco')j

gotoxyC20,14)j

wri te( I Nome do arquivo = ') j
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readLnCdestinoj;

gotoxy(20f16)j

writeC'Nome da imagem: J li

readLnCnome)j

setbackgroundCO)j

drawborderj

gotoxy(20,12lj

writeC'Forneca a frequencia de chopper do feixe de L~SER')i

gotoxyC20, 16) i

writeC'Frequencia do chopper em Hertz : 'li

readLnCfrequenciali

Leavegraphici

w r i te C /17) i

endi

procedure C;

begin

clrscrj

menudoisj

writeUt7)j

endj

procedure Dj

procedure recarregarj

begin
c:LrsC::-j

initgraphicj
defineheaderC1,' SISTEMf:I DE IMf:lGEM FOTO-iKU5TICi=! CROS5I87}'l;

SETHEf:lDERONj

drawborderj

gotoxyC20,12)j

writeLnC'Voce podera rec:arregar uma imagem do disc:o' )i
gotoxyC20,16)j
writeC'Nome do arquivo fonte = ')j

reaaLnCfonce)j

Loadsc:reenCfonte)j

readCKBD,CH)j

Leavegraphicj
cL scr-j

\>Jr teC:t7)j
~n ;

;Jeg:n
,: '.. i'" 5 c;", ;
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defineheader(1,' SISTEMl=l DE IMf:lGEM FOTO-f:lCU5iICf:l CR05518n')j
SETHEÇlDERONj

drawborderj

gotoxy(16112)j

writelnC'Voce podera recarregar uma imagem do disco para imprimir'

gotoxyC20/16) j

writeC'Nome do arquivo fonte = ')i

readlnUonte) ;

setbackgroundCO)j

drawborderi

gotoxy(20, 16) i

writelnC'Impressora "OK" aperte qualquer tecla' )j

readCKBD,ch);

loadscreen(fonte);

hardcopy(faLse,1)j

Leavegraphicj

clrscr;

writeCJI7)i

end;

procedure menudi

begin
clrscri

gotoxy(20,12)i
wri.teLnC'R - Recarregar uma imagem')i

gotoxyC20,14) i
writelnC 'P - Imprimi r uma imagem');

gotoxyC20,16)i
writeLnC'V - VoLtar ao menu de teste do sistema'}i

gotoxyC20,20)i

writeln(' ~oe~te a tecLa da opcao desejada'};
write(:t7}i

endi

{ ?~ograma principal ao procedimento D }

oegin
menudi

~eadC'<:Jd,cn)j

qui::=r"a,se;
case =n ai

'R' :'" :r':c3i""regar;
. ~ ' ....

.J ::.nor:ml~;...
.J 'J qu::.:t~ue;
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endj
menud;

untiL quit;

quit:=false;

cLrscrj

endj

{ programa principal geral }

begin

l=lBERTURl=l;

somj

REÇlDCKBD,CH)j

clrscrj

repeat

quit:=falsej
menUj

r e a d l n COP) j

case or of

'~I,' a' :begin somj !=ljendj
'B I I I b' :Bj

I C) I 'c) : C i
I D' , 'd) : D j

, E ' , I e ) : OU I T : = TRUE j
endj

untiL QUITj

clrscrj

initgraphicj { !=lbre modo grafico }
dra...,borderj

gotoxyC20 ,12) j

...,ritelnC' * Bye Bye Estou saindo para o sistema * ')j
somj

delayCSOO)j

leavegraphicj { Fecha modo grafico }
cLrscrj
end.
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