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10 Apêndice

Programa para calcular a quantidade relativa de espécies

A presença de diferentes espécies na solução dependentes da concentração de

biomoléculas ou íons, causa mudanças espectroscópicas nos compostos. A análise das

mudanças nos espectros pode informar sobre a quantidade relativa de espécies durante os

processos (Cap. 5 – seção 5.1). Para tanto foi desenvolvido um programa computacional (F.

A. Schaberle e N. A. Daghastanli) que calcula a percentagem relativa de espécies na solução.

O programa consegue avaliar a quantidade relativa de espécies (QRE) somente quando

ocorrem na solução apenas duas espécies. Para soluções com três espécies presentes, que

podem ser separadas duas a duas, o programa também pode calcular (este é o caso tratado

nesta dissertação, Cap. 7).

O programa avalia os espectros da seguinte maneira:

1- Primeiro o usuário seleciona dois espectros relativo às espécies puras;

2- Posteriormente o programa calcula as espécies intermediárias através da

combinação linear das espécies puras, determinando valores percentuais para

participação de cada espécie nos espectros intermediários;

Espécie pura 1 = S1(λ)

Espécie pura 2 = S2(λ)

Calculado = a1* S1(λ) + a2* S2(λ)

Onde a1 + a2 = 1

3- O cálculo das espécies é feito através da área dos espectros
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4- Feito o cálculo o programa gera o espectro calculado na tela do computador junto

com o espectro experimental, comparando a área do espectro calculado pelo

programa pela área do espectro obtido experimentalmente (Fig..). O programa acha

o valor das QRE pela minimização da diferença entre os espectros calculado e

experimental, obtendo assim a menor diferença possível entre as áreas destes. A

máxima diferença permitida entre as áreas dos espectros é de no máximo 5%,

sendo os valores usualmente menores que 0,1%.
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Figura..: Espectros de duas espécies (1 e 2) e espectro experimental entre as duas espécies junto
com o calculado pelo programa. Constantes calculadas: a1=0.25 e a2=0.75, sendo estas

relativas à quantidade da espécie 1 e 2 respectivamente.

Programa escrito em linguagem C.
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Programa

%%%%%  Programa para cálculo da QRE formadas numa solução  %%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%    versão     3    28/Julho/ 2002     %%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

precisao=0.01;% incremento dos valores a1 e a2
espec=ans; % matriz de dados obtidos pela rotina 'callme'
size(ans); %
numCol=ans(2); % num colunas do arquivo espec
numLinhas=ans(1); % num de linhas do arquivo espec
InterPc = 0.02; % percentagem de erro permitido

clear ans;

%%%%% Rotina que calcula a area dos espectros %%%%%%%

    area;
    At(2)
    At(3)
    pause

%%%%%% comeco do programa %%%%%%%

 for I=1:numCol-3,
                  Pc = 5;   
        for k=1: (Pc/InterPc),

               Pc = Pc - InterPc;
               a1 = 0;
               control = 0;
               aprovado = 0;

                  for k=1: (1/precisao+1),

             a2=1-a1;

         calculado(I+3) = a1* At(2) + a2*At(3); %%% acha as constantes
             dif(I+3) = abs(calculado(I+3) - At(I+3));

             erro=abs(At(I+3)*(Pc/100)); %%%% calcula o erro

             if  dif(I+3) <= erro,

                aux = dif(I+3);
                aprovado = aprovado + 1;
                percA = a1;
                a1 = a1 + precisao;

             else
                control = control + 1;
                a1 = a1 + precisao;
             end

                end

            if aprovado == 1,
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                difPerc(I) = (aux*100)/At(I+3);
                var1(I) = percA;
                a2 = abs(1 - percA);
                var2(I) = a2;

                      for i=1: numLinhas,
                    recalculado(i)=percA*espec(i,2)+a2*espec(i,3);
                     end

                 plot(espec(:,1), espec(:,I+3),'.',espec(:,1), recalculado(:),'*'), grid
                 '*********************************************************************'

             percA,a2
                 ErroPercentual = difPerc(I)
                 '*********************************************************************'
                 pause
                 break
             end

            if control == (1/precisao+1),
                '        '

#Nao eh possivel ajustar (ah, ah, ah!!!)#'
                ''
               pause
               break

end
        end
        end

        esp1 = var1(:)
        esp2 = var2(:)

clear all;


