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RESUMO

Montamos um espectrômetro o qual nos permite obter da 

dos de ativid~de ótica - Dispersão Rotatória 6tica (DRO) e Dicroí~

mo Circular (DC) - simultaneamente. O sistema ótico consiste de

uma fonte de luz, um monocromador, um polarizador, um suporte para

amostra, um analisador girante e um detetor de luz. O analisadorgi

rante é sustentado por um mancal pneumático e gira usando um motor

de passo, o qual é controlado por um microcomputador. Um outro mo-

tor de passo também controlado por microcomputador é usado para g~

rar a grade de difração do monocromador. Para obter os espectrosde

DRO e DC, o monocromador pára em um certo comprimento de onda, en

quanto o eixo de transmissão do analisador é posicionado em B= 00,

450, 900 e -450 relativo ao eixo de transmissão do polarizador. O

microcomputador através do detetor de luz lê as quatro intensida 

des de luz e usando o forrnalismo desenvolvido por nós, relaciona 

as à elipticidade e a rotação ótica naquele comprimento de onda. O

monocromador é então girado a um novo comprimento de onda e o pro

cedimento é repetido. No final, os espectros de DC e DRO podem ser

mostrados em uma Tabela ou como um Gráfico. Além de funcionar como

um espectropolarímetro, o equipamento pode ser usado também como

um espectrofotômetro, para acompanhar cinética de reação, para me

dir dicroísmo linear, etc ... Devido à relação sinal/ruído, ternos

nos ângulos medidos, uma resolução de 10•
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ABSTRACT

We have assembled a spectrometer which provides the

optical activity data - Optical Rotatory Dispersion (ORD) and

Circular Dichroism (CD) - simultaneously. The Optical System

consists of a source of light,a monochromator, a polarizer,

a sample holder, a rotating analyzer and a light detector. The

rotating analyzer is supported by a pneumatic bearing and rotates

using a step motor which is controlled by a microcomputer. Another

step motor also controlled by the microcomputer is used to rotate

the diffraction grating of the. monochromator. To obtain the ORD

and CD spectra, the monochromator stops at a certain wave length,

while the transmission axis of the analyzer is positioned at

S = 0°, 45°, 90° and -450 relative to the transmission axis of the

polarizer. The microcomputer through the light detector reads

the four light intensities and using the formalism developed by us

relates them to the elipticity and optical rotation at that

wavelength. The monochromator is then rotated to a new wavelength

and the procedure is repeated. At the end the CD and ORD spectra

can be shown in a Table or as a graph. Besides functioning as a

spectropolarirneter, the eguiprnent can be use also as a regular

spectrophotorneter, to follow kinetic of reactions, to rneasure
. ,,

linear dichroisrn,etc ... Due to the signal/noise ratio we have in

the rneasured angles a resolution of 10•

I
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IRTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo a construção de um es -

pectrômetro ótico para obtenção do fenômeno de atividade ótica, is

to é, Dispersão Rotatória Otica (DRO) e Dicroísmo Circular (De). A

este espectrômetro chamamos de Espectropolarímetro computadorizado

(EPC). O EPC funciona partindo do princípio que uma luz linearmente

polarizada incidindo numa substância oticamente ativa emergirá eliE

ticamente polarizada. Através de um analisador girante, determina -

mos quatro pontos distintos da elipse e calculamos a sua elipticida

dade e a rotação do seu eixo maior com relação à direção de polari-

zação da luz incidente.

Ternos então um equipamento para medir atividade ótica

que não utiliza um modulador, que é um elemento ótico essencial nos

equipamentos convencionais. Esta é urna grande vantagem pois resulta

em um sistema ótico mais simples.

o EPC é comandado por um microcomputador através do con

trole de dois motores de passos que utilizamos para mover a

de difração do monocromador e para mover o analisador. Para

grade

cada

posição do monocromador o analisador pára em quatro posições espec~

ficas, onde as intensidades de luz são lidas e guardadas no micro -

computador. Essas quatro intensidades são usadas para calcular o

DC e DRO para aquele comprimento de onda da luz incidente. Quando

todo espectro já tiver sido varrido, o microcomputador calcula os

valores de_DRQ e DC para cada comprimento de onda. Os espectros as-

sim obtidos podem ser registrados em um registrador X-Y e/ou impre~

sos em uma Tabela através de uma impressora.

Para o cálculo de DC e DRO desenvolvemos dois métodos

matemáticos. O primeiro método é para a obtenção do espectro de

DRO àesconsiderando a presença do dicroísmo circular e satisfazenpo
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aos seguintes requisitos:

a) eliminar o termo de absorção;

b) obter uma boa linearidade entre os sinais detetados

e o ângulo de rotação ótica.

Usamos neste método o princípio dos ângulos simétricos

(23). Os ângulos de modulação da luz linearmente polarizada é ~45°.

Com esta modulação podemos medir rotação ótica de amostra for~emen

te absorvente, o que não é possível em espectropolarímetros conven

cionais.

o segundo método considera a presença do DC e obtemos os

dois fenômenos - DRO e DC - simultaneamente. Este método é semelhan

te ao método usado nos elipsômetros de analisador girante.

Com o EPC assim funcionando é possível se obter espec 

tros de DRO e DC, mas além disso,elepcxieser usado também como espec 

trofotômetro na obtenção de absorção ótica. Neste caso, ele ainda

tem a vantagem de poder medir dicroísmo linear, cinética de reações

e variação de turbidez em função do tempo. A sua versatilidade faz

do EPC um equipamento bastante útil nas pesquisas que envolvem a

interação da luz com a matéria.

Este trabalho de dissertação está composto de quatro ca

pítulos como descreveremos a seguir.

No Capítulo I, apresentamos uma noção do fenômeno de

Atividade Otica e sua aplicação às moléculas biológicas. Descreve

mos também os equipamentos para medidas de DC e DRO convencionais ,

e seus métodos de funcionamento.

No Capítulo 11, temos a descrição do EPC, seu método de

funcionamento e os programas utilizados. Neste capítulo, descreve 

mos também os dois m~todos matemáticos para obtenção da atividade ó
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tica.

No Capítulo 111, mostramos e discutimos os resultados es

pectroscópicos de atividade ótica e absorção ótica obtidos.

No capítulo IV, temos as conclusões a respeito do pre -

sente trabalho. Explicamos as vantagens e dificuldades do EPC e

propomos soluções para alguns dos problemas encontrados.

No apêndice, temos as características do sistema deteto~

características dos motores de passos, descrição da interface, se

quencia de acionamento e os-programas.
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CAPíTULO I

ATIVIDADE ÓTicA E SUA OBTENÇÃO

1.1 - DEFINIÇÃO DE ROTAÇÃOOTICA

Em 1825, Fresnel propôs um simples modelo para explicar

o fenômeno de atividade ótica. A luz linearmente polarizada pode

ser decomposta em componêntes circularmente polarizadas à direita

e à esquerda (Fig. Ia). Então um material oticamente ativomostrab~

refringência circular, isto ê, possui dois índices de refração, um

para a luz circularmente polarizada à direita e outro para luz cir

cularmente polarizada à· esquerda. Assim o fenômeno pode ser expli-

cado com base nas diferentes velocidades com que a luz se propaga

através do meio.

Os campos elétricos de uma luz circularmente polarizada

à direita e de uma luz circularmente polarizada à esquerda são da-

dos por

-+ -+ - .•• i (wt - K z) (1.1)
E = E (x + iy)

e rr o ..

-+ -+

e1(wt - K,tZ)E = E (x - 1y) (1.2)
R, o

supondo que a propagação é na direção z e sendo KR,

ros de propagação_da§ respectivas luzes.

e K os nume r

A luz linearmente polarizada pode ser obtida somando - se

os dois vetores acima, isto é:

-+ -+ -+

E = Er + E,t (1.3)



a

5

Figura 1. a) luz linearmente polarizada composta por luzes circular

mentes polarizadas à direita e à esquerda.

b) rotação do plano de polarização da luz linearmente pol~

rizada devido atravessar um meio oticamente ativo.

a

Figura 2. Plano da curva de DRO normal
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substituindo as equações (1.1) e (1.2) em (1.3), obtemos

Esta equação expressa a luz linearmente polarizada emer 

gindo do meio oticamente ativo, cujo plano de vibração está girado

por um ângulo ~ dado por éFig. lb).

onde d é o caminho percorrido pela luz através da amostra e

(1.5)

se

K = n w/c ou

então

K = n K onde K ê o número de propagação no vácuo,o o

<P =
KO(nt - nr}d/2 =

TI

(1.6)

o poder rotatório ótico especIfico é dado por:

a = TI

À o
(1.7)

quando n t > nr o meio é chamado dextrógiro e quando n ~ < nr o meio

é chamado levógiro.

1.2 - EFEITO COTTON (EC}

Na obtenção da rotação ótica foram considerados

comprimentos de onda fora das bandas de absorção.

Da equação (1.7), observamos que o gráfico de a

À, mostrado na Fig. 2, são famílias de hipérboles cujos

das curvas podem ser positivos ou negativos~

apenas

versus

planos
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Este comportamento é chamado de curva de Dispersão Rota-

tória Otica (DRO) normal.

Quando o espectro de DRO é gravado através de urna banda

de absorção, o plano da curva se deforma exatamente na região des

ta absorção. A este efeito, chama~se DRO anômalo ou especificamente

Efeito Cotton (EC) (1895) em homenagem a Cotton, que foi quem o

de s c ob r iu (1 , 2) .

Na Fig. 3, ternos uma curva de DRO onde houve um efeito

Cotton. Observa-se que quanào vamos do comprimento de onda longo p~

ra comprimento de onda curto, temos um máximo negativo, depois a

vai a zero e cresce positivamente. Esta forma de curva chamamos de

Efeito Cotton negativo.

Se, como na Fig. 4, na curva de DRO ao diminuir À, tem-se

um máximo positivo,a vai a zero, e depois um máximo negativo, então

diz-se que o Efeito Cotton é positivo.

Tem sido sugerido que as curvas de DRO normais são conse-

quências da DRO anômalas ,que são observadas em bandas de absorção oti

camente ativas(3).

o Efeito Cotton é caracterizado por quatro aspectos(2):

1. O comprimento de onda do máximo da banda de dicroísmo circular

corresponde ao ponto de inflexão da curva de DRO anômala. Em

diversos casos, pequenas bandas de absorção podem ser sobrepos

tas por bandas mais intensas de absorção omitindo informações

sobre a substância em exame. Contudo, pode ser frequentemente de

tectada em curvas de Efeito Cotton ou de dicroísmo circular, de

vido ao sinal inverso e/ou pequena largura da banda.

2. O sinal do Efeito Cotton é principalmente usado para determina-

ção da estereoquímica.



a

Figura 3. Plano da curva de DRO onde houve um Efeito

Cotton negativo

8

a

Figura 4. Plano da curva de DRO onde houve um Efeito

Cotton positivo.

/

FI S I (A
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3. A intensidade do Efeito Cotton - pode ser usada para diferenciar

entre os dois casos de cromóforos;

a) cromóforos intrinsicamente assimétricos;

bl cromóforos simétricos porém assimetricamente perturbados.

4. Estrutura fina do Efeito Cotton - em alguns casos, a posiçao de

bandas em um Efeito Cotton com estrutura fina pode ser usada, p~

ra determinação estereoquímica.

1. 3 - DEFINIÇÃO 00 DICROtS!<lO CIR.CULAR. (De) .

o dicroismo circular é a diferença entre a absorção da

luz circularmente polarizada à esquerda e a absorção da luz circu -

larmente polarizada à direita, isto é,

!:;,A = A
R,

- Ar (1.81

A diferença !:;,A varia com o comprimento de onda e pode ser

positiva ou negativa. A forma da curva é semelhante à forma da cur-

va de absorção de luz natural, pois não poderia ser o contrário, já

que o dicroísmo circular também é um fenômeno de absorção. Se a for

ma da curva de absorção de luz natural é, por exemplo, gaussiana,e~

tão a forma da curva do dicroísmo circular também será gaussiana.As

formas das curvas de dicroísmo circular são mais fáceis para se in-

terpretar do que a forma da dispersão rotatória. O dicroísmo circu-

lar e o Efeito Cotton são no fundo, o mesmo fenômeno e ocorrem na

região de uma banda de absorção. Enquanto que o dicroísmo circular

é um efeito de absorção da luz polarizada circularmente, o Efeito

Cotton surge da mudança no índice de refração do meio absorvedor

Portanto, a dispersão rotatória e o dicroísmo circular, são manife~

tações do mesmo fenômeno, isto é, a interação da luz polarizada com
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a assimetr1a molecular.

1.4 - COMPARAÇÃO DO EP'ElTOCOTTON E DICRotSMO CIRCULAR.

Vimos anteriormente que a curva de dispersão rotatória mu

da drasticamente na proximidade da banda de absorção, ocorrendo o

Efeito Cotton. Como só na proximidade da banda de absorção é que

ocorre o dicroísmo circular, podemos relacionar o dicroísmo circu -

lar com o Efeito Cotton.

o ponto de cruzamento da abscissa (comprimento de onda) é

o ponto onde a absorção é máxima, ou seja, onde urna banda de dicro-

ismo circular está centrada (Ver Figs. 5) •

Quando o dicroísmo circular ê positivo, o Efeito Cotton

também é positivo (Figura 5a). Quando o dicroísmo circular é negati

vo, o Efeito Cotton também é negativo (Figura 5b).

1.5 - FENÔMENO DE ABSORÇÃO

A interação da luz natural, isto é, não polarizada . com

urna substãncia é caracterizada pelo Indice de refração (n) e coefi

ciente de absorção (K).

Supondo que a luz se propaga na direção.z, ternos então a

expressao do campo elétrico da luz, dado por:

onde

-+ -+
E = E o

-i (wt - Kz)e (1.9)

K = ~(n + iK)
c /

(1 .10)
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Figura 5a. Banda de DicroÍsmo Circular positiva

corresponde a Efeito Cotton positivo

Figura 50. Banda de Dicroísmo Circular negativa

corresponde a Efeito Cotton negativo
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obtemos

~ -+

E = E
o

e

- ~ K Z
C -i (wt

e

n
c z)

(1.11)

A intensidade da luz é então dada por:

I = I
O

e
-2

w

c KZ

(1.12)

A absorbância é expressa em termos do logarítmo na base

10 :

A = log10 ~ =I
2

w

c K Z log10 e (1.13a)

A = 4 TI KZ log10 e
À

tl.13b)

Definindo o coeficiente de extinção por

(1.14 )
47T K loglO e
À

E' =

podemos expressar a lei que rege os processos de absorção das se-

guintes formas:

(l.15a)= -E' Z
I

log10 I o

se o caminho 5tico atrav~s da amostra for "1" ent~o, z = 1

10g _I_ =-E'! (1.15b)
10 I o

ent~o
I = I 10-E'!

(1.16)o !
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Em geral, na nomenclatura mais recente, usa-se

sendo

obtendo

E': E log e10

~ = 4n-K
À

(1.17)

(1.18)

I = Io
-e: 9.e (1.19 )

Quando se trabalha com solução, o coeficiente de extinção,

e: , é substituído por e:C, onde C é a concentração da amostra. As -

sim, obtemos a expressão simples de Beer-Lambert

I = I o (1.20)

1.6 - ABSORÇÃO DAS LUZES ClRCULARMENTE POLARIZADAS A DlRElTA E A

ESQUERDA

Se agora ao invés da amostra ser atravessada por luz mono

cromática comum, fizermos passar por ela luz circularmente polariz~

da à direita e à esquerda, veremos que a absorção das duas últimas

~ao sao iguais. Portanto, deve haver quatro variáveis que especifi-

caro a interação da luz com a substância em exame. Estas são, nt '

e K , onde as diferençasr

-n r e - K r
I

(1.21)
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nos dão a rotação ótica e o dicroIsmo circular pelas equações

TI
cx = (1.22)

Assim, a refraçao e absorção são dois aspectos do mesmo

fenômeno, isto é, interação da onda eletromagnética com a matéria.

1.7 - ELIPTlCIDADE

A luz linearmente polarizada ao atravessar um meio otica

mente ativo, muda seu estado de polarização, passa a ser eliptica ,

quando na região de absorção.

Vamos deduzir uma expressão para essa elipticidade consi

derando, por simplificação, que os índices de refração, nr e n~

sao iguais, isto é, a luz circularmente polarizada à esquerda viaja

no meio com a mesma velocidade da luz circularmente polarizada à

direita.

A combinação das luzes circularmente polarizadas à direi

ta e ã esquerda com diferentes amplitudes e fases iguais, nos dará

urna luz elíptica, corno mostra a Figura 6.

A elipticidade é a relação entre o eixo menor pelo

maior da elipse.

eixo

e = OB

OA
(1.23)

o ângulo de elipticidade é dado por

tg X = OB
OA

(1.24)
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Os campos elétricos das luzes circularmente polarizadas, propagando

na direção de z, são dados por:

::t -27TK Z/À (A + .A) iw(t - n z/c)t; = a e r x 1Y e rr o .

e

chamaremos de

a = a e -21TK d/À
r o r

e

(1.25)

(1.26)

(1.271

(1.28)

as amplitudes das luzes circularmente polarizadas, depois de atraves

rem a amostra de espessura d.

tg X = = OB
(1.29)

substituindo as equações (1.27) e (1.28) na equaçao (1.29), obtemos

A direção de rotação do vetor campo elétrico da

(1. 30)

elipse

e a mesma direção de rotação do vetor campo elétrico da luz circu -

lar que é menos absorvida.

K r K~ ' o vetor campo elétrico resultan
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B

Figura 6. luz elipticamente polarizada composta por luzes

circularmente polarizada ã direita e ã esquerda

com diferentes amplitudes e fases iguais

A'

B

Figura 7.
A luz emergindo do meio no qual nr # n~

e

K # K~ ê eliptica e com seu eixo maior gi

r -rado de um ângulo ~
com relação adireção

dé OA.
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te é idêntico ao da equação (1.4). Portanto, obteremos uma luz li

nearmente polarizada mas giradas de um ângulo $, corno vimos ante

riormente.

Se nr 1 n~ e Kr f K~ ' isto ê, se o meio àlêm de absor

ver a luz tiver também índices de refraçao diferentes para cada luz

circular, a luz emergente será elíptica, mas também girada de um ân

gulo' com relação à dire9ão OA (Ver Figura 7).

1.8 - RELAÇÃO ENTRE ELIPTICIOADE E OICROfsMO CIRCULAR

voltando à equação (1.30), e supondo os argumentos da tan

gente e da tangente hiperbõlica serem muito pequenos, podemos fazer

as seguintes aproximações:

e

tg X x (1 .•31)

Portanto

TI (1.32)

- TI

x (rad) (1.33)

onde X é o ângulo de elipticidade ou muitas vezes, chamado sim -

plesmente de "elipticidade".

Em geral, a elipticidade é definida em termos de eliptic~

dade molar por

(e1 = 100X
dm

(1.34)
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". ." ....
e o camlnho atraves da amostra em centlmetro, m e a con -

centração em moI/litro.

A maneira mais frequente de expressar a elipticidade mo -

lar é

TI À.d.m

como

( e 1 =
180 100n(Kn - K ).d. Iv r (1.35 )

e: • À

K = 4'11'loglO e

então substituindo a equação Cl.36} em (1.35), obtemos

Cl. 36)

[8] = 3300!1e:

onde

2
(graus. em Idmol) (1.37)

!1E = (1.38}

e o dieroísmo circular molar.

1.9 - RELAÇÃO ENTRE DICROfsMO CrRCULAR E nrSPERSÃO ROTATÓRIA ÓTICA

A comparação entre dicroísmo circular e dispersão rotat~

ria ótica não conduz a informações novas a respeito da estrutura.

Nas regiões de absorção, o dicroísmo circular dá informação mais

precisa e mais fácil de interpretar do que aqueles dados por dis -

persao rotatória ótica.

Em muitas substâncias oticamente ptivas, há diversos E -
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feitos Cotton, alguns positivos, outros negativos. A cauda de um E-

feito Cotton grande pode sobrepo~-se a outros Efeitos Cotton meno -

res, obscurecendo-os. Isto pode nos conduzir a erros de posição, si

nal, e amplitude do Efeito Cotton. Por outro lado, as bandas de

dicroísmo circular vão mais rapidamente a zero do que o Efeito Cot-

ton na região fora do máximo de absorção. Ainda que haja sobreposi-

ções nas bandas de dicroísmo circular, estas sobreposições

mais fáceis de serem resolvidas do que sobreposições dos

-
serao

Efeitos

Cotton. As sobreposições dos Efeitos Cotton embora possam ser re

solvidas, causam complicações com caudas de Efeito Cotton que po-

dem estar centrados a centenas de nanômetro da região em que se

está medindo (4). A Figura 8 mostra as sobreposições de Efeitos

Cotton. , ...,, "
, I \' I

,_/ ,
JI
I
I
I
I
I
I
I

v

,,,,,,,.
,,-.....:,:."

Figura 8. superposição de

Ef~ito Cotton (acima)

superposição de ~andas de

~ dicroísmo circul~r (abaixo).



I. Efeito Cotton grande que ocorreu longe da

observada

20

regiao

11. Efeito Cotton menor ocorrendo na região observada

111. pequeno Efeito Cotton, onde o pico positivo aparece

totalmente sobreposto

IV. pequeno Efeito Cotton sobreposto pelo I onde a a~pl~

tude e a posição foram prejudicadas _

V- VI - VII - sao bandas de dicroísmo circular mostran-

do melhor resolução.

Fora das regiões de absorção, a dispersão rotatória é

capaz de dar informação suplementar a respeito da estrutura.

Vemos desta maneira que os dois fenômenosdicroísrrocircular

e dispersãorotatóriaótica,são interdependentes, que estão envolvidos

na interação da radiação eletromagnética com a matéria, embora nao

sejam idênticos. O dicroísmocircular é resultado da absorção da

energia de interação, enquanto que a dispersão rotatória ótica diz

respeito ao movimento .dos elétrons.

1.10 - ORIGEM MOLECULAR

Para uma molécula ser oticamenteativa, é necessário que

não tenha centro de inversão e não tenha plano de reflexão.

Em linguagem de Teoria de Grupo, se a molécula tiver um

eixo de simetria Sn' ela é oticamente inativa. A operação sn consis

te em urna rotação Cn e uma reflexão a (5). Caso não tenha

eixo a molécula pode ser oticamente ativa.

este

Para explicar a atividade ótica a nível molecular, foram

propostos diversos mOdeios. O modelo atualmente mais usado e de
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grande aplicação biológica é aquele em que o elétron descreve um

caminho helicoidal e envolve os momentos magnético e elétrico indu

zidos na molécula pelos campos elétrico e magnético da luz (6).

Neste modelo, considera-se um conjunto de moléculas idên

ticas cujas conformações sejam helicoidais. Suponhamos que todas

as moléculas tenham uma mesma orientação no espaço em que se encon

tram e que estejam no plano perpendicular ao vetor propagação da

luz (Figura 9) .

Vejamos como a luz interage com uma dessas moléculas he

licoidais.

19 CASO

Como mostra a Figura 9, vamos supor que o campo magnético

da luz incidente é paralelo ao eixo da hélice. Pela Lei da indução

eletromagnética, o campo magnético variando no tempo gera uma força

eletromotriz. Da equação de Maxwell:

ou

-+ -+
íJ x E =

J E .<h =

1-
c

1
c

-+
dE

dt

d

dt

-+ -+
J B. da

(1. 39}

(1.40)

onde a integral de linha J E .di nos dá a força eletromotriz ger~

da. Esta força eletromotriz forçará os elétrons a percorrerem a

hélice para cima e para baixo, induzindo um momento de dipolo elé-

trico na hélice. Este momento de dipolo tem uma componente parale

la ao eixo da hélice que na média ê diferente de zero, enquanto que

a componente perpendicular ao eixo da hélice na média é zero. Por-
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Figura 9. Modelo de moléculas helicoidais interagindo com a

luz polarizada. O eixo da hélice está perpendicu

lar ao vetor propagação da luz.

i

Figura 10. A interação da luz com a molécula helicoidal deu

origem a um momento de dipolo elétrico.

-
m

Figura 11. O movimento dos eletrons deu origem a um momento

de dipolo magnético na molecula helicoidal ( As

seta~ indicam o movimento dos eletrons).
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~

tanto, temos um momento de dipolo elétrico resultante, p, ao longo

do eixo da hélice (Figura lO) .

Como num circuito fechado uma corrente elétrica circulan-

do dá origem a um momento de dipolo magnético, temos ao longo da hé

lice um momento de dipolo magnético, devido ao movimento dos elé

trons (Figura 11).

o momento de dipolo elétrico oscilante produz ondas cUJo

da luz inci-
••• ~ •••.• -+

campo eletrlco, E , e paralelo ao campo magnetico, B
p

dente. As ondas emergindo do meio onde se encontram as moléculas ,
têm suas frentes paralelas às ondas da luz incidente que também es-

tão emergindo do meio. Combinando-se vetorialmente os vetores dos

.• +
campos eletricos de cada onda, E

polarizada embora com o plano de

ângulo (Figura 12) .

29 CASO

+
e E , obtemos uma luz linearmentep

polarização girado com um certo

Vamos supor agora que ~o invés do campo magnético, o cam

po elétrico seja paralelo ao eixo da hélice (Figura 13). Neste ca-

so, o campo elétrico variando com o tempo forçará os elétrons a se

moverem por um caminho helicoidal dando origem aos momentos de di-

polos elétrico e magnético.

o momento de dipolo magnético é pa~alelo ao campo elétr!

co da luz incidente. Este momento de dipolo irradia um campo elé -
+

-trico, E ,paralelo ao campo magnético da luz incidente. As duasm

ondas têm suas frentes de onda paralelas. Na combinação vetorial ,
+ +

de, E e E , obtemos uma onda linearmente polarizada mas girada comm

um certo ângulo com relação ao campo elétrico da luz incidente (Fi

gura 14).

Se a hélice for à esquerda, a rotação ser~ oposta, mas
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Figura 12. Vetor campo elétrico resultante~ ER, da soma ve

torial do campo elétrico da luz incidente e o
-+-

campo elétrico, E produzido pelo momento de
. ~. ~

d1polo eletr1co, p.
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--
PM

I
,

-
K

-
E

i

Figura 13. Interação da luz incidente com a molécula heli-

coidal está com seu eixo paralelo ao vetar

campo e1etrico desta luz.

ã
Em

Figura 14. Vetar campo eletrico resultante, E , da soma ve------ r-
torial do campo elétrico da luz incidente e o

I campo elétrico, E , produzido pelo momentom+
dipolo magnético, m.

de



Hélice à direita Hél ice à esquerda

25

Figura 15. Os diferentes tipos de hélices
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de mesmo valor que aquele para hélice à direita. As diferentes hé

lices são mostradas na Figura 15.

Este modelo de hélice para descrever a atividade ótica

de moléculas cujas conformações são total ou parcialmente uma héli

ce tem a seguinte interpretação (6). Se o raio da hélice for muito

maior que o passo da hélice, o caminho percorrido pelo elétron se

rá quase uma circunferência. Este movimento resulta em uma mudança

pequena no momento de dipolo elétrico, ou seja, intensidade do os

cilador é pequena e nos dá fraca absorção. Masl por sua ve~, o mo

mento de dipolo magnético é grande porque a área da seção transveE

sal da hélice é grande, nos dando grande contribuição para a rota

çao ótica.

Se o passo da hélice for muito maior que o raio de sua

seçao transversal, o momento de dipolo magnético é pequeno devido

a pequena área da seção transversal. O caminho percorrido pelo elé

tron é quase uma reta, se assemelhando a um oscilador linear lige!

ramente torcido. A intensidade do oscilador é grande nos dando urna

forte absorção. Isto mostra o quanto a rotação ótica está associa

da a uma forte absorção.

Outro modelo existente mais antigo do que este acima - o

modelo de Kuhn - chamado de modelo do oscilador acoplado, no fundo

nao passa de um caso particular do modelo de hélice (6).

1.11 - M:eTODOS TEÓRICOS PARA ATIVIDADE óTICA

As teorias eletrônicas da dispersão rotatória ótica tem

sido desenvolvidase revisadas por Drude <.1900), Roseníeld (1928)

Lowry (1935), Kirkwood (1937), Kauzmann, Walter e Eyring (1940)

Moffitt (1956), Shellman (1958), e tantos outros durante a década

dos anos de 60 e 7;0.



De acordo com Drude, a atividade ótica depende da
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soma

. - ..... - ",.

das translçoes eletronicas. A equaçao de Drude e geralmente expre~

sa do seguinte modo (3):

(1.41)

onde À. é o comprimento de onda da i-ésima transição, K .1 1
..
e uma

constante e é a rotação.

Rosenfeld foi capaz de mostrar que a constante K. era1
equivalente a A. vezes À? onde A. está relacionado à intensida111
de rotatória R. (3), então temos1

e

[a) = L:i (1. 42)

R. =1
hc

96n N
A.1 (1. 43)

Temos assim, uma expressao derivada da expressão de Dru-

de
96n N

R.À .2

1a)

2:
11 (1. 44)=

1..2hc i1.2 -
1

onde N é a densidade de molécula, h é a constante de Pla~ck, c é a

velocidade da luz no vácuo, R. é a intensidade rotatória, À. e o1 1
comprimento de onda de uma transição eletronica.

Estudos experimentais em mui tas substâncias diferentes ,

mostraram que a equação de Drude pode ser aproximada pela seguinte

expressão (7) :!



A À 2
c c

À~À2 c
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(1.45)

onde A é uma constante característica do sistema, À é o comprimenc c-

to de onda de uma transição dominante.

Mas estudos mais recentes (3) de substâncias onde várias

transições contribuem para a rotação nos asseguram que um simples

tenno da. equação de Drude não é suficientepara ajustar osdados de dispersão

rotatória. Novas aproximações surgiram e a mais famosa e muito ütil

é a equação de Moffitt.

1.12 - EQUAÇÃO DE MOFFITT

A equação de Moffitt é uma modificação da equação de Dru

de. Ela é útil para estimar o conteúdo de estrutura secundária de

proteínas helicoidais (8).

Ela é expressa do seguinte modo

[m'h = ao
)..2o

()..2_>.2)o
+ b o

~ 4o2-
(À _ À 2 ) 2o

(1. 46)

onde a , b e À são parâmetros a serem determinados. [m'),o o o A

e a rotação específica média residual.

Para determinar a , b e À , usa-se uma substância modeo o o -

10 a qual sabe-se estar totalmente na conformação helicoidal-héli-

ce-a . Obtém-se o seu espectro de dispersão rotatória fora da re -

gião de absorção, isto é, onde a equação de Moffitt é válida. En

tão, obtém-se [m'])... A equação (1.46) pode ser reescrita como:

!



À 2 + bo o

À 4
o

(À 2 _ À 2 )o

(1. 47)
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for o correto, a

-
na equaçao

2
- À ) vsose À

Atribui-se-um valor para À o

para construirmos a curva (m 'l>p. 2

Se o valor de À o

(1.47), e varia

1
À 2- _ À 2o

figura será uma linha

reta (7) •

..... -
O parametro ao e determinado pela intersecçao com a or

denada, enquanto o parâmetro b é obtido pela inclinação da linhao

reta (7).

1. 13 - DETERMINAÇÃO DA ESTRUTURA SECWDARIA -DE PROTEíNAS

o estudo de macromoléculas de interesses biológicos nos

conduz ao estudo de atividade ótica de moléculas tais como proteí-

nas e polipeptídeos, que tem seus comportamentos funcionais vincu-

lados aos estados conforrnacionais • Nessas moléculas, as ligações

peptídicas são grupos oticamente ativos (Ver Tabela I). Para a de-

terminação destas estruturas, foram propostos diversos métodos tan

to teóricos corno práticos.

1.14 - ~TODOS DE DETERMINAÇÃO DE CONTEÚDOS ESTRUTURAIS POR DISPER

SÃO ROTATÓRIA ÓTICA

A equaçao de Drude foi a primeira expressão aproximada

que descreveu a atividade ótica. Muitos pesquisadores utilizaram

esta equação para determinação estrutural, porém, só usavam um ún~

co termo. Depois com o avanço dos espectropolarímetros automatiza-

dos, verificou-se/que num único termo não ajustava as curvas de



30

dispersão rotatória ótica satisfatoriamente e alguns pesquisadores

passaram a utilizar mais de um termo (3,9,10,11,12).

- ~-
Uma equaçao de grande uso, e a equaçao de Moffi tt, que

estima o conteúdo de hélice-a através do coeficiente b •o

o parâmetro

enciado pelas cadeias

a da equação de Moffitt, mostrouo

laterais de polímeros helicoidais

ser influ-

e pelo sol

vente utilizado (7), e portanto, não pode ser utilizado na estima-

tiva das estruturas.

o parâmetro b , entretanto, tinha valores próximos deo

-630 para diferentes solventes e pH da solução em que os polímeros

se encontravam dissolvidos.

Podemos, então estimar a quantidade de hélice-a em per 

centagem, utilizando a equação

% hélice a =
100 bo

630
(1.48l

Estabeleceu-se então, que b = -630 e À = 212 nm correso o

pondiam a estrutura completamente helicoidal hélice-a. A região de

comprimento de onda para a determinação de b é de 300 a 700 nm.o

Uma maneira prática, é tomar como padrão, os espectros

de dispersão rotatória ótica de um polipeptídeo, em duas conforma-

ções conhecidas, tais como, hélice-a e estrutura aleatória. Saben

do isto, se pode estimar o conteúdo de hélice- a de uma substância

em exame, através da expressão C7,12,13) :

% hélice-a = 100 [a 1 fbS - [a] ~le

[a1~el - [a]~le

(1. 49)

onde À é o comprirnento de onda, [a] ~bS é a rotação ótica no com-
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-
sao

as rotações no comprimento de onda ~ da substância padrão quando

se encontra totalmente helicoidal e totalmente aleatória ..,respecti

vamente. Note que somente duas conformações são consideradas, héli

ce-a e aleatória.

outro método muito usado, é o método da soma ponderada.

Supondo que uma substância modelo, possa se encontrar em diversas

conformações separadamente e supondo ainda que essas conformações

sejam linearmente independentes, então podemos atribuir peso

intensidades dos Efeitos Cotton de cada conformação distinta

..
as

em

um determinado comprimento de onda (13). Assim, para um comprimen

to de onda À, a rotação ótica observada pode ser escrita como

h b - .b •. d - [1 He1onde , e a sao os pesos atr1 u1dos a ca a conformaçao, a À '

[ )betaa À e [ 1ale - - ...a À sao as rotaçoes da substancia modelo nas conforma

ções hélice-a , beta e aleatória, respectivamente, no comprimento

de onda À.

A Figura 16 (14) mostra os espectros típicos de disper 

são rotatória ótica para proteínas e polipeptídeos.

1.15 - ~TODOS DE DETERMINAÇÃO DE CONTEÚDOS ESTRUTURAIS POR DrCRO

ISMO CIRCULAR

Os métodos para estimar conteúdos estruturais por dicroí~

mo circular são semelhantes aos já apresentados para dispersão rota

tória ótica.

Urna maneira para estimar o conteúdo de hélice-a foi apre

sentado por Fasman (1969). A percentagem de hé1ice-a p6de ser calcu
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Figura 16. Espectro de DRO de poli-a-L-lisina em confoE

mação a-helice (curva 1), estrutura B(curva

2) e cadeia aleatória (curva 3).
Ref. 14.
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lada de

% hélice- a =
( e 12 o 8 nm -4 o o o

33000 - 4000

(1.51)

A regiao de 208-240 nm foi escolhida corno a regiao de re-

ferência devido parecer menos sensltlva a variaç~es de cadeias late

rais e do solvente. O homopolímero usado corno padrão foi a poli- L-

lisina (13).

A Figura 17 mostra os espectros de dicroIsmo circular de

poli-L-lisina nas conformações, 100% hélice-a, forma S e aleatória.

Urna boa estimativa de estrutura de proteína pode ser obti

da das curvas calculadas com base nas conformações, hélice-a , for-

ma S e aleatória de poli-L-lisina, mesmo quando outros fatores além

das três conformações escolhidas contribuem para o dicroísmo circu-

lar.

Urna combinação linear das três conformações, tal corno na

dispersão rotatória ótica, pode simular um espectro de dicroísmocir

cular de uma dada proteína, tomando as conformações da substância

padrão como referência.

(l.52)

onde h, S e a sao os pesos de cada conformação hélice-a , forma

S e aleatória, respectivamente, [eJ~bS é a elipticidade molar

- . [ Cr) HeI r] beta [] ale - I"da substancla em ex~e, e v À. ' le À e e À sao as e lpt~

cidades molares da substância padrão nas conformações hélice-a

forma beta e aleatória no comprimento de onda À.

A Tabela II mostra as características do espectro de di -

croísmo circular, para as principais estruturas secundárias de pr~

teínas.
I

Fi S I ( A
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Figura 17. Espectro de De de poli-L-lisina em conformação

a-helice (curva 1), B(curva 2) e cadeia alea

tória (curva 3).
Ref. 13.
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*
TABELA I

Cromóforos intrinsicamente

assimétricos

c = C - C = C

C = C - C = O

C = C - C - C = O

-s-s-

Cromóforos assimetricamente

perturbados

c = O

C = C - C = O

- C (=0)0 -

- C (=O)NR

C = C

~ Rei. (2)

**
TABEIA II

À
max

-250 nm

-250 nm

-300 nm

-200(260) nm

300 nm

350 nm

210 nm

210 nm

200 nm

35

Conformações
À(nm) Elipticidade (graus cm2/dmol)

max
Hél ice-a

192> 60.000

208-210

- -20.000 a- - 40.000

222

- -15.000 a- - 40.000

Forma B

195- 30.000

216-217

- -20.000

Aleatória

**
Rei. (13,15)

198

218

-40.000

< 10.000

/



36

Embora esses métodos sejam aproximações já que só levam em

conta os cromóforos da cadeia peptídica, ainda fornecem bons resul-

tados (Tabela 111) •

***
TABElA lil

Estimativa de estrutura secundária de proteína por dicroísmo circular

Método Estrutura- QuimotripsinaMioglobinaLisozima

Raio-X

Hé Iice- a8- 6828

Forma- S

22O10

Aleatória

703262

Dicroísmo cir

Hé 1ice- a126829

cular do pa -
Forma- B

23511
d rã o po 1i- L-

1 is ina

Aleatória652760

***

Ref.(16) •

!



1.16 - EQUIPAMENTOS EXISTENTES

Espectropo1arímetro

37

II II I'"-

~

--1

PT PT

Figura 18. R

FL - Fonte de luz

P - Polarizador

M - Modulador

FFM - Fonte de alimentação da fotomultiplicadora

AMP - Amplificador

MT - Motor

FMD - Fonte de alimentação do modulador

PT - potenciômetro

R - Registrador X-Y

A - Célula de amostra

An - Analisador

FM - Fotomultiplicadora

MN - Monocromador
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Em geral, os espectropolarímetros usam moduladores de

Faraday. 'Um modulador de Faraday consiste de um meio dielétrico, vi

dro, quartzo, água, sílica, etc.; o qual é sujeito a um campo magné

tico alternado com sua direção paralela à direção de propagação da

luz. Quando a luz linearmente polarizada atravessa o dielétrico,seu

plano de polarização sofre uma rotação, y, com relação à posição an

terior. A este efeito, chamamos de Efeito Faraday.

o valor do ângulo y, depende do campo magnético aplicado,

do caminho ótico percorrido pela luz através do dielétriço e de uma

constante característica de cada dielétrico.

Como o campo magnético ·é alternado, y vai variar entre

dois limites, +B e -B i ou seja, houve uma modulação da luz polar!

zada.

Como mostrado na Figura 19, o analisador é colocado de

modo que sem a amostra, a luz linearmente polarizada é modulada a -

través dos ângulos ±B em torno do eixo de transmissão do analisador,

An. ~s intensidades de luz transmitida pelo analisador quando a mo-

dulação é máxima (posições Pl e P2) são iguais quando nenhuma subs

tância oticamente ativa se encontra entre o polarizador e o analisa

dor e vale

2
I = I cos Bo (1.52a)

Quando uma substância oticamente ativa se encontra entre

o polarizador e o analisador, as intensidades transmitidas através

do analisador são diferentes, devido ao ângulo de rotação õtica,a ,

da amostra que deslocou as polarizações Pl e P2 para Pl e P2 ' co

mo vemos na Figura 20.

Usando a lei de Malus para determinar essas intensidades,

vem

/



Figura 19. Modulação da luz linearmente polarizada atra

vés dos ângulos ! B com relação a posição do

eixo de transmissão do analisador, A , quandon
não há amostra oticamente ativa.

39

An

Figura 20. Modulação da luz linearmente polarizada pa~

sando atravesdeum meio oticamente ativo.



onde

2

12 = A2 co s (a - B)

-K~ 2
= I ecos (a + B)o

-KR. 2
= I ecos (a - B)o
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(1. 53)

(1.54)

(1.55 )

sendo K o coeficiente de absorção e R, o caminho ótico percorrido

pela luz através da substância oticamente ativa.

As intensidades 11 e 12 podem ser combinadas de muitas ma

neiras para eliminar o fator absorção e obter urna relação na qual a

- ~ ..
rotaçao, a , e extralda.

1~17- MSTODOS PARA OBTENÇÃO DE ROTAÇÃO OT1CA

Os vários métodos têm a finalidade de eliminar o fator

absorção e obter uma linearidade entre o sinal combinado e a rota -

ção ótica (17).

Método Keston (17)

Com este método se elimina o fator absorção da amostra. ~

expresso por

R
K

=

2
cos (a - 13)

- 2
cos (a + B)

(1. 56)

Esta relação pode ser escrita como uma série
I



2 2
R = 1 + 4 a. tg 8+ B a. tg 8 + •••

K

mas não tem boa linearidade entre R e· a..
K

Método de Rouy (17)

o Método de Rouy é baseado na razão

41

(1.57)

R =r (1.58)

Substituindo as equações (1.53) e (1.54) na equação (1.58)

e expandindo em série, obtemos

A linearidade é boa e a absorção é eliminada.

Método de ponto nu10 (17)

(1.59)

o sinal detetado é a diferença das intensidades II e 12:

Usando as equaçoes (1.53) e (1.54) ,-ternos

ou

(1. 60)

(1.61)



= I
o

-K~
e sen28 sen2a
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(1.62)

Como neste método o ângulo de modulação , B, é pequeno e

supondo o ângulo de rotação ótica,a , também pequeno, a equação

(1.62) pode ser reescrita como

onde

= K o. (1.63)

K _ 4 r
o (1. 64)

onde K representa uma constante obtida pela calibração do instrume~

to com uma substância conhecida (17), em geral lO-d-sulfocanfora

(7). Na verdade, K não é constante, já que ele é função de K, que

varia de substância para substância. Na prática, K é considerado

constante, de modo que a medida r2 - rI dá diretamente u.

A maioria dos espectropolarímetros usam este método. Es -

ses espectropolarímetros são chamados de ortogonais.

1.18 - ESPECTÔ~ffiTRO DE DICROÍSMO CIRCULAR OU DICROGRAFO

A Figura 21 abaixo, mostra o diagrama de bloco de um di -

crógrafo

I
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FL FFM

MOC

~

FM

MN

1\
A

~

;Jp

-

M

1--------FMD AMP

PT

A
PT

ura 21.

a

-

~

FL - Fonte de luz

MN - Monocromador

P - Polarizador

MDC - Modulador para dicroísmo circular

A - Célula de amostra

FM - Fotomultiplicadora

FFM - Fonte da Fotomultiplicadora

AMP - Amplificador

PT - Potenciômetro

FMD - Fonte do modulador

M - Motor

R - Registrador

A luz saindo do monocromador (MN) é linearmente polariza-

da pelo polarizador (P).Incide sobre o rroduladorque em princípio funcionapor

efeito piezoelétrioo.O modulador transforma a luz linearmente polariz~

da em circulanrentepolarizada à direi ta ou ã esquerda.

Quando a amostra é introduzida entre o modulador e a foto

multiplicadora, a intensidade da luz transmitida através da amostra

varia corno mostra a Figura 22.

Na Figura 22 a linha sólida correePonde ao caso Er > 7~



!SI

CIo:!

~

Ia~

Q

Hti)Zr:.:3 II'LIIRli,~ H

TEMPO

Figura 22. Intensidade de luz quando esta atrave~

sa um meio absorvedor dicrõico. A li
nha cheia corresponde a Er >E~.A li
nha tracejada corresponde a Er <€~.

I
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e a linha tracejada corresponde a Er < ER.,.

Quando a luz atinge a fotomultiplicadora, sai desta um

sinal que consiste de uma componente contínua proporcional a IA e

outra componente alternada proporcional a S (16).

A componente contínua é dada por (l)

<Po

2
(1.65)

e a componente alternada é

-41TK d/À]
e r sen (ôo senw t ) (1. 66)

onde é a intensidade luminosa emergindo do polarizador, ô o e

a amplitude de modulação, w é a frequência de modulação, KR.,e Kr

são os coeficientes de absorção, d é o caminho ótico através da a 

mostra, À é o comprimento de onda da luz incidente.

Com auxílio da eletrônica, é possível retificar e filtrar

o sinal alternado, obtendo

<Po [-41TKR.,d/À -41TKrd/À]
= Q --- e - e

2

onde Q é um fator resultante da eletrônica.

A razao vo/vC nos dá o dicroísmo circular

(1.67)

(1.68)

ou para ângulos pequenos obtemos
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(1.69)

Assim, é obtido o dicroísmo circular e a gravação dos es-

pectros é totalmente um trabalho eletrônico.

Vemos então como os espectropolarímetros e dicrógrafos ob

tém os dados de rotação ótica e dicroísmo circular.

!
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CAPíTULO 11

o ESPECTROMETRO·

2.1 - O ESPECTROPoLAlÚMETRO COMPOTAOORIZAOO (EPC)

o EPC constitui das seguintes partes (esquema na Figura

23)
-

1. uma fonte de luz

2. monocromador (controlado por motor de passo)

3. colimador

4. espelhos planos

5.

polarizador

6.

diafragma

7.

célula ou suporte para amostra

8.

analisador(controlado por motor de passo)

9.

difusor

10. fotomultiplicadora

11. radiometro

12. interface

13. motores de passos

14. "driver-contro1" dos motores de passo

15. microcomputador

16. gravador cassete

17. registrador X-Y

18. fontes de alimentaçãO

19. impressora

Descreveremos a seguir as partes que compoem o EPC, isto

e, a fonte de luz, o monocromador, sistema ótico, detetor, e funcio

mento.



ABREVIATURAS DA FIG.23

FL - Fonte de Luz

MN - Monocromador

C - Colimador

El,E2 - Espelhos planos

P - Polarizador.

D - Diafragma

Dv - Divisorias

A - Amostra

An - Analisador

AR - Ar comprimido

CD - Correia Dentada

M - Mancal Pneumático

MP1, MP2 - Motores de Passo

TI - Tubo de Isolamento

DF-FM - Difusor e Fotomultiplicadora

FFM - Fonte de Alimentação da FM

AMP - Amplificador

A/D - Conversor analógico/digital

FADM1, FADM2 - Fontes de Alimentação dos Motroes de Passo

DR1, DR2 - Driver dos Motores de Passo

INTERFACE - Interface

MICRO - Microcomputador

IMP - Impressora

R - Registrador

GR - Gravador Cassete
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2.1.1 - Fonte de luz

A fonte de luz é uma lâmpada de lSOW cheia do gás Xenô -

nio em alta pressão. O espectro da lâmpada de Xenônio é mostrado na

Figura 24 (18). Ele é semelhante ao da radiação solar no ultravio

leta, visível e infravermelho, exceto no intervalo 800 a 1000 nm, o~

de a energia da lâmpada é muito maior do que a energia solar (19).

Na Tabela IV, resumimos algumas características da fonte

de luz.

TABELA IV

Características da fonte de luz

Tipo de lâmpada

Voltagem de operação

Corrente de operação

candeias/cm2

tempo de vida

Potência da lâmpada

Voltagem da fonte de alimentação

Voltagem de "startll

Xenônio

20 Vcc

7,5A

9600

1000 horas

150 W

110-13 O Vo 1ts

20000 Volts
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Figura 24. Espectro da lâmpada de Xenônio l50W
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espelho concavo

Figura 25. Esquema ótico do monocromador
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A fonte de luz é fabricado pela Bausch-Lomb Incorporated.

Maiores informações são encontrados no manual do instrumento, forne

cido pelo fabricante.

2.1.2 - Monocromador

A Figura 25 ilustra o esquema do monocromador. A máxima

eficiência -é obtida quando a área da fenda de entrada do monocroma

dor está totalmente iluminada. Urna lente coletora na frente da fen

da de entrada coleta a luz incidente.

A luz incide sobre a grade de difração e é angularmente

dispersa segundo os comprimentos de onda, isto é, cada comprimento

de onda presente na luz é dispersa em um ângulo diferente. A grade

pode ser girada por um eixo para dirigir a luz de comprimento de on

da selecionado ao centro de um aparelho côncavo. O espelho concavo

coleta a luz e juntamente com urna lente cQrretorana entrada da fen

da de saída projeta a imagem da fenda de entrada na fenda de saída

A imagem da fenda de entrada é reduzida em tamanho por um fator de

0,56. A fenda de saída tem dimensões que é 56% da fenda de entrada

(19) •

A Tabela V mostra algumas das características da grade

de difração.

TABELA V

Características da grade de difração

linhas /mm

Intervalo de comprimento de onda

Dispersão recíproca

Eficiência da grade

Eficiência do instrumento

1350

200-800 nm

6,4 nm/mm

70%

47%
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Para calcular a largura espectral da fenda multiplica

- ~ ~
se a dispersao reclproca pela largura da fenda de salda. Por exem

plo, se a fenda de saída tiver a largura de 0,2 mm, sendo a disper

são recíproca de 6,4 nm/mn então teremos 1,28 nm de largura da banda

passando pela fenda de saída.

Tanto a fenda de entrada como a de saída são variáveis e

possuem uma graduação que varia de ° a 6,0 mrn dividida em interva 

los de 0,1 mm. Estas fendas devem ser ajustadas proporcionalmente

uma em relação a outra segundo o fator de 56%.

o monocromador tem um dial de 3 dígitos que informa o

comprimento de onda central passando pela fenda de saída. Ainda no

monocromador a grade de difração pode ser girada por um motor exteE

no. Para esta grade de difração a relação entre comprimento de onda

e revolução do motor é de 20 nm por revolução.

o monocromador também é fabricado por Bausch-Lomb Incor

porated. Maiores informações são encontradas no manual do instrumen

to.

2.1.3 - Sistema dtico

O'espectropolarímetro tem um sistema ótico muito simples,

compondo-se de um colimador, dois espelhos aluminizados, um polari

zador, um diafragma, um suporte para amostra, um analisador e difu

soro Todos estes componentes são separados por divisórias de alumí

nio. A Figura 23 mºst~a o esboço do sistema ótic~.

2.1.3.0 - Co1imador

o colimador é composto por urna lente de quartzo montada

dentro de um cilindro de alumínio. Este cilindro se encontra ligado

à fenda de saída do monocromador e a entrada do sistema ótico.
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Para ajustar o foco, o colimador pode ser girado em tor

no do seu eixo e/ou translacionado ao longo deste eixo.

2.1.3.1 - Os espelhos

Os espelhos têm dimensões de 60 mm de comprimento, 50 mm

de largura e 4 mm de espessura. Foi evaporado alumínio sobre vidro

cristal e depois dado uma cobertura protetora com alumina.

Os espelhos servem para ajustar o feixe de luz através

do polarizador, amostra e analisador até o detetor.

Não podemos esquecer dos efeitos que as superfícies metá
~

licas causam sobre o feixe de luz. As componentes de E refletidas p~

ralelamente (RII) e perpendicularmente (R~) ao plano de incidência

se encontram defasadas entre si e a diferença de intensidade de re

flectância entre estas componentes varia com o ângulo de incidência.

Portanto, a luz não polarizada incidindo sobre uma superfície metá-

lica emergirá, geralmente, elipticamente polarizada. No EPC o angu

10 de incidência é cerca de 100 em ambos espelhos. Para este ângulo

de incidência a diferença entre RII e

~
e pequena, mas a fase

~ é diferente de n(20). Assim, a luz refletida dos espelhos e

ligeiramente elíptica. Entretanto, como veremos adiante, este efei-

to pode ser corrigido.

2.1.3.2 - Polarizador

A Figura 26 mostra o esboço do suporte do polarizador. A

base é um bloco de alumínio no qual o suporte do p~larizador é in -

troduzido. O suporte do polarizador é um disco de latão com um pro-

longamento que se encaixa no orifício da base. A alavanca serve pa-

ra girar o suporte juntamente com o polarizador, em torno do seu
!

eixo. A base é presa por dois parafusos sobre um suporte em forma
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de "L" podendo ser ajustada atrav~s de dois parafusos de rosca fi

na, permitindo o alinhamento do polarizador. Dentro do prolongame~

to cilíndrico se coloca um polarizador tipo Nicol ou na superfície

do disco se prende uma folha de polaróide de dimensões 20 mm X 20mm

Estamos utilizando um polarizador do tipo Nicol. Este tipo de pol~

rizador requer um feixe de luz paralelo para obter polarização ef~

ciente. Para isto, colocamos uma fenda fixa antes da entrada do p~

larizador obtendo menos do que um grau de divergência do feixe (21).

O_polarizador recebe a luz elíptica vinda dos espelhos e

transmite uma componente linearmente polarizada. De acordo com a

posição do eixo de transmissão ou eixo ótico do polarizador com

relação aos eixos maior ou menor da elipse, a intensidade da luz e

mergindo do polarizador variarão Portanto, o polarizador tamb~m a

ge como um filtro de luz. Este efeito de filtragem ~ indesejável ,

porque se perde muito da intensidade da luz. Como o polarizador pe~

manece fixo, podemos fazer coincidir o eixo de transmissão do pola

rizador com o eixo maior da elipse eliminando deste modo, o proble

ma anteriormente citado.

2.1.3.3 - Diafragma

Um diafragma na entrada do compartimento de amostra tem

a função de controlar o fluxo de luz sobre·a amostra, que juntamen

te com o colimador fazem com que o feixe de luz seja suficientemen

te estreito por todo o resto do sistema.

2.1.3.4 - Suporte de Amostra

° suporte de amostra tanto serve para amostras líquidas
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Figura 27. Suporte de amostra
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como para sólidas. O suporte, visto na Figura 27, tem um encaixe

para uma cubeta de área transversal de 1,0 cm2. Quando a amostra

for sólida, por exemplo, filme, cristal ou pastilha, estes podem

ser fixados em uma janela que é introduzida na fenda do suporte

da amostra.

2.1.3.5 - Ana1isador

O analisador, assim como o polarizador, pode ser montado

dentro de um eixo-suporte (no caso do analisador ser um polarizador

tipo Nicol) ou sobre um disco de latão preso por três parafusos

no caso do analisador ser um polaróide). No EPC o polarizador usado

como analisador é do tipo Nicol. Como já citado anteriormente o fei

xe de luz incidente sobre o analisador tem também uma divergência

menor que um grau.

A Figura 28a mostra o eixo-suporte do analisador. Este

eixo-suporte é introduzido num mancal pneumático de injeção direta

de ar comprimido. O ar comprimido injetado cria um colchão de ar

entre a parede externa do eixo-suporte e a parede interna do man

cal. Este colchão permite que o eixo-suporte gire com baixíssimo a-

trito e baixa torção radial. A Figura 28b mostra o mancal.

O mancal é preso a um suporte ajustável, permitindo o a-

linhamento do analisador.

A pressão do ar comprimido é usualmente menor que

1 Kgf/cm2• O ar comprimido é obtido de uma das linhas de ar compri-

mido espalhada pelo Departamento de Física.

Um mancal feito co~ rola~ento de precisao custaria 30 ve

zes mais do aue o custo deste mancal à ar comprimido. Assim a constru~ -

ção do mancal a ar comprimido foi uma solução não tão complexa quan

!
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to parece pois tornou-se bastante prático e eficiente.

o analisador é controlado por um motor de passo que

faz com que ele gire em ângulos discretos através de uma correia

- o
dentada. Com uma reduçao de 7,5:1 obtemos 1 por passo.

2.1.3.6 - Difusor

o difusor serve para espalhar a luz emergente do anali

sador sobre os dinodos da fotomultiplicadora. Também serve

diminuir os efeitos de polarização no tubo fotoelétrico.

A resposta de detetores fotoelétricos pode, em geral ,

ser urna função da polarização da luz incidente (22). A solução pa-

ra este problema de sensitividade do detetor dependente de polari-

zaçao e despolarizar a luz antes de incidir sobre o fotodetetor. O

difusor introduzido no caminho da luz entre o analisador e o dete-

tor resolve este problema, porém, ele absorve considerável quanti-

dade de luz (23).

O difusor que usamos é de fabricação ORIEL. Este difu-

sor transmite acima de 360 nm e cobre todo espectro visível.

2.1.4 - Detetor - Fotomu1tip1icadora'

A fotomultiplicadora é de fabricação ORIEL Corporation

of America, o modelo é o 7062 e sua região de sensitividade é de

200 a 800 nm.

Para eliminar interferência da umidade, a rede resist~

va é soldada diretamente aos pinos do tubo. O tubo é alojado em um

cilindro metálico e magneticamente blindado para evitar influên

!•



blindagQID mQtã

lica da fotomul

tiplicadora

Figura 29. Cabeça detetora - fotomultiplicadora e difusor (18)
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cias sobre os dinodos (18). O cilindrico tem uma abertura circu-

lar que pode ser conectado a acessórios óticos. Esta abertura e~

põe o tubo ao ambiente. A figura 29 mostra a cabeça detetora-fo-

tomultiplicadora.

A tensão máxima é de -900 volts. Usamos para 0-

peração -400 a -500 volts pois observamos instabilidade quando

- ~
operamos com tensoes abaixo de -350 volts. A -600 volts o rUldo

tipico é de 0,3 x 10-10A (18). Para maiores informações, consul-

tar o manual do fabricante.
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2 .2 • - Funcionamento

o EPC funciona diferénte dos demais espectrômetros ót~

cos conhecidos.' Além da obtenção da atividade ótica (rotação ótica

e dicroísmo circular), podemos também obter absorção ótica e/ou

transmissão ótica, dicroísmo linear, cinética

ta, etc.

de reação len-

Chamamos o EPC de espectrômetro estático, porque as

leituras das intensidades de luz em cada comprimento de onda sao

feitas com o sistema parado, isto é, a grade de difração do mono -

cromador pára num determinado comprimento de onda, durante este

tempo o sinal da fotomultiplicadora é lida. Portanto, não corremos

o risco de termos duas ou mais leitura em diferentes comprimentos

de onda.

Para obtenção da cJnética dereação, paramos a qrade de

di fração do monocromador no comprimento de onda desejado para a me

dida. Fazemos o microcomputador ler os sinais da fotomultiplicado-,
ra durante um determinado tempo. Todos os dados são guardados em

memória, facilitando a sua manipulação. Podemos imprimir todos os

valores através da impressora e/ou registrar o gráfico. O menor

intervalo de tempo possível entre as medidas é de 100 milisegundos.

O número máximo de pontos é 256.

Para obter dicroísmo linear, deve-se colocar o polari

zador a 450 em relação à direção de orient~ção da amostra e girar

o analisador para as posições 00 e 900 com relação à mesma direção.

Para cada leitura nas du~s posições do analisador, a grade de di -

fração do monocromador permanece parada. No final de todas as lei-

turas a razão dicroica pode ser calculada e graficada em

do comprimento de onda.

função

Na obtenção da absorção e/ou transmissão ótica, faze

mos a leitura da transmissão da referência. Depoi7 colocamos

/

a
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amostra e fazemos a leitura da transmissão desta. O espectro de

absorção é obtido depois que o microcomputador calcula todos os

valores de absorção que são graficados no registrador em função do

comprimento de onda.

Para se obter a atividade ótica, dispomos de um método

para a obtenção apenas da rotação ótica e de um outro método para

obtenção da rotação ótica e da elipticidade.

O primeiro método chamamos de Método da razão das raí-

zes quadradas. Fazendo a razão das raizes quadradas das intensida-

des 11 e 12 dadas nas equações 1.53 e 1.54, vem

ou

(2.1)

N =

Chamando de

1 - tgB tga

1 + tgB tga
(2.2)

obtemos que

R = 1.- N _,fI; -;r;
l+N ;r;+(I;' (2.3)

R
w tgB tga (2.4)

Para valores pequenos de a

em série, obtendo:

podemos expandir a tga

I
1 3

R = tgB (a + -- a + ... )
w 3

(2.5)
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Este método elimina a absorção e nos dá um valor cons

tante para o desvio da linearidade seja qual for o ângulo B .

Este método supõe que a luz emergente não seja elípti-

ca.

o segundo método admite que a luz emergente seja elíp-

tica.

Considere uma elipse centrada com seus eixos paralelos

aos eixos de transmissão do polarizador e do analisador, como mos-

trado na Figura 30. Se o eixo maior da elipse está paralelo ao

eixo de transmissão do analisador, a intensidade de luz emergindo

do analisador será proporciona~ ao valor do eixo maior da elipse

Caso seja o eixo menor da elipse paralelo ao eixo de transmissão ,

a intensidade de luz detetada será proporcional a este eixo.

p

An

b

Figur~ ~~. Elipse centrada com seus eixos sobre os elXOS

do polarizador e analisador.

P, A indicam os eixos de transmissão Jo polari~a~or en

anal j ~3ador, respecti vamen te, 2a e 2b são os eixos mai or e menor da

elipse, respectivamente.

Suponhamos agora que a amostra seja oticamente ativa e

que estejamos na região de absorção. A polarização eJ~ergente será
I

•



elíptica e girada por um ângulo <1. Qu'rcJ\iosdeterminar o quanto a

elipse girou com relação ao eixo de transmissão do polarizador e

sua elipticidade.

Suponhamos que o ângulo entre o eixo de transmissão do

polarizador (p) e o analisador (An) seja B (Figura 31)

~

ti II
I

Figura 3~. A elipse girada de um an

guIo a com relação ao e~

xo do polarizador e este

fazendo um ângulo B ,'om

o eixo do analisador.

A intensidade de luz,' I, clTlcf'Jindodo analisador é i1a-

da pela lei de Malus:

(2.6)

ou

2 2 2 2
I = a cos (B--ct)+ b sen (B-a) (2.7)"

. o o o o
Conslderemos agora os casos:B = O , 45 , 90 e 135 .

19 CASO: B = 00 (analisador paralelo ao poJ-arizador), obtemos

2 2 2 2
- a cos a + b sen a (2.8)

29 CASO: B = 450 (analisador à 450 com o polarizado,r), obtemos
J

2 2 o 2 2 o
-acos (45 -a) +bs(m (45 -(1) (2.9)



ou

1
2

(2. 10 )

39 CASO: 13 = 900 (ana1isaàor Q polarizador cruzados), obtemos

2 2 2 2
13 = a sen a + b cos a (2.11)

49 CASO: s = 1350 (Qna1isador à -450 com o po1arizador), obtemos

ou

(2 1))

1
2 [ 2 2 2 2 J

(a + b ) - (a - b ) sen2a (2 l?)

obtcos

Com as relações

R= tg (2a)3

() • 1 -)

(2.16)

(2.17)
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tEmos portanto a rc::..açaoótica a dada por:

Da relação:

obtemos:

21 --!-g.X
2

·tg X

ou

Assim obtemos a elipticidade:

1
X c=: _u_ iTC COS R

2 4

CClno mostraremos a seguir,

~ . ~. ~ . 1e o pIopr!o OlcrOlsmo Clrcu ar.

I) I

(2.18)

(2.19)

(2.20)

( ? . /' 1,

(2.22)

Das equações (2.20) e (1.30),.cbl':::OS

1
--- .....-.-.+ ---.-

co~;h [2rr (K ~ - Kr) d/À J

ou

/

~? . )3 )

(2.24)
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Fazendo as aprox.imações cos 2 X ::: l-,~- (2;<)2 e secn 2~= 1- _~(2,~)2
2 2

ou seja, considerando que aluz que chega ao ana1isador é 1ig'.:iramente e

liptica, obtemos

ou

(2.25)

x ( .,/ , ) 6)

que é a expressão para o dicroísmo circular.

A equaçao (2.21) e (2.22) não nos dã nenhuma informação

a respeito do sentido de .cotação 'o '/lctor ca'{o elétrico, o chani'c1o

"handedness", ficando incompleto o conceit.o de elipticidócle. ':,1s

o sinal do "handedness" pode ser determinado através do si T1ill i)()

efeito Cotton da dispersão rotat6ria 6tica, jã que o si li11 ) '-,i
to Cotion é o mesmo que o sinal do dicroísmo circular. J?(" L ,)10

para que a elipticidade seja conhecida, torna-se nec(:~s~:3.rio cll1j(::-

cer tiimb(" 1 a :cotação 6t.ica.

Q'lando o EPC funciona como polarímetro, USélTi")S o pri -

EtC'lJO wétoc3o, e fazemos o {3.na1isador oscilar com o ângulo ,1(-"

10.(5;::;0 6 ,:: .~15° emto:r:no da posição do eixo de tran::'mis'3(;o 'o , 1 1 '

o )!liC:LOCchiputan,or faz a Jeitura das duas intcl,::;~,l':cl:,s ,~c lUZ, '3

(-"U,'S ci fcrentes I '),;i'~ões do analisador. USi'l,T1r10 a "1' 1 ',.:1o (2 • ') )

Lei: ,)S os va 101,es de a., os 'luai S poe l~lítOs in pc 1 lt'd r c: n : o c;

1 a p" a) I?/CÜ 9:cé1ficar ( a versus ;\) no '''gist:Ci'ldor.

o EPC funcionando C01'I0 e 1irsonetro de transmissão co;:',

analisador girante, utiliza o segundo método. O analisador

e pára nas posi,ções Lndicadas na Figu.ca 32.I

gira
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Fi§ur<:_l~. As quatro posições de parada do analisador com r'lação "1

posição do polarizador.

Estando a grade de difração do nonocromador par.::>da,nus

dando um certo comprimento de onda, o analisador se encontra inil;i

almente parado na posição TI (S = 00). Então, o microcomputador lê

o sinal da fotomultiplicadora. Depois o analisador ~ girado

a posição T2 (B= 45°) e nova leitura ~ feita, e assim por

aL~ chegar ã posição 14 onde ~ feita a filtima leiLura. DC?O;S ·1isto

a grade de difração ~ girada nos dando um novo comprimento de onda,

recomeçando a sequ~ncia de leitura. Depois de toda a varr~Jura l 2

x são calculados para cada À e podemos imprimir e/ou <j:LafiJ>lC

os espectros de rotação ótica e elipticidade.

o microco'Dutador faz diversas leituras e obt5m o valor •~

mêdio das intensidades de luz lid2s em cada posição de parada do a-

nalisador. Como a grade de difração do monocrom2dor fica parada au-

~ l' - 1 1 - .•.~rante o tempo uas e1.turas entao qua quer f,LÜllo(,:ao,(U.loa , cUe. que

houver serão fnirdmizados no processo de obtcnl;do da ü'iérHa. E1T'bora

5;to não minimi ze as flutuações durante a o', \ <:.nç::1oào espectro com-

pleto.

HostF';rtOS a seguir o diagrama de bloco do fnDcionarnento

do }:;PC ouando está operando CO':10 eSj:)ectroJ?olarimetroe LIT1bém como

C~'.p('CI fofotô;T,ctro.

!
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CAPITULO III

RESULTADOS

Para testar o EPC usamos duas t~cnicas espectrosc6pi

cas: absorção 6tica e atividade 6tica •

Os resultados obtidos empregando estas d,1as técnicas
.-

S10

mostrados em espectros. Estes espectros exemplificam alguns fatorcR

importantes, tais caro, reprodutibilidade,sensibilidadee versatibilidElde.'Lil~

rem derronstramo funcionarrentodo método matemáticopara obtenção da atividaàe 0-

tica rrostradono caritu10 ant'er:ior.

3.1 - O EPC FUl':-lCiONANDQ COI"lO ESPEC'fROFOTOMETRO

As Figuras 33 a 37 ilustram o funcionamento do .EPC (.n:no

espectrofotõmetro. A obtenção desses espectros ê feita co~o doscri-

ta no capitulo anterior. Com o microcomputador acoplado servindo co

mo fonte de controle e c~lculo torna-se muito pr~tico a obtenç~o de

absorção 6tica. O EPC funcionando como espectrofotõmptro de único

feixe s:·mIa um esp(~cti-ofotômetro de duplo feixe, isto porque o mi-

crocomputa('1or mant~m guardado em nern6ria o espectro de inten::-.i.dade

da luz transmitida pela referência e pela. amostra.

Quando falamos em espectro de intr::n~id2de da luz iums-

mitida, seja pela referência ou seja pela amostra, devemos 1.

que embutido nesses espectros de intenstdades, há vários outros f,l-

tores_al~m da referência ou da amostra, que contribuem para os v31~

res de intensidades nos espectros. Entre esses outros fatores temos

por exemplo, a resposta espectral da fotomultiplicadora, isto e, a

eficiência qu5ntica e a resposta espectral da fonte luminosa.

A intensidade da luz detectada em um determinado co~,~ri

mento de onda, pode ser escrita como:/



I'
A (3.1)

onde: IA é a atenuação devido a absorção da amostra; RF é a res

posta espectral da fotomultiplicadora; IL é a resposta espectral

da fonte de luz; e y é a atenuação devido aos componentes óticos

no caminho da luz, ou seja, lentes, espelhos, etc.

Para se obter a absorbância é preciso fazer também u-

ma medida para a referência:

I'
R (3.2)

A absorbância medida é dada por:

I'

IRR A = log --- = log -----
I' IAA

(3.3)

o que mostra que os fatores extras que aparecem na intensidade da

luz detetada são cancelados e s6 o efeito de absorção é respons~

vel pela absorbância medida.

A figura 33 mostra os espectros de transmitância de

um filtro de interferência, cuja região de traJ;missão se encon-

tra em torno de 540±10 nm. Os espectros são compostos de 37 pon~

tos; 20 leituras foram feitas para ccida ponto; o intervalo de com

primento de onda entre pontos consecutivos é de 0,83nm. Nesta fi-

gura mostramos a reprodutibilidade do EPC funcionan~o como espec-

trofot6metro. Portanto, a curva cheia fo~ obtida inicialmente e

em seguida, foi obtida a curva tracejada. Podemos ob~õervar que os

espectros estão bem reproduzidos.

ld nd"} 'omo ex?mplo de reprodutibilidade, comparamos .-

os espectros de transmitância, obtidos no EPC e no espectrofotôm~

tro Cary-17, do fi'.tro de interferência mencionado acima. A figu-

ra 34 mostra os espectros obtidos. Eles são compostos de 20 pon-

tos, 20 leituras para cada ponto e o intervalo de comprimento de

onda entre ponto/s é de 1,11 nm. O e spectro obtido no espectrofotô

•
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metro Cary-17 foi digitalizado e estes pontos foram introduzidos

através do teclado no microcomputador usado no EPC e com o progr~

ma de obtenção de gráfico (ver apêndice) obtivemos o espectro mo~

trado em linha tracejada. A finalidade da digitalização foi exata

mente para colocar os dois espectros na mesma escala do rcgistra-

dor usado no EPC e facilitar a comparação. Portanto, podemos no

tar que os dois espectros estão bastante reprodutivos.

Na figura 34 observamos que o espectro de transmitân-

cia é menor do que o espectro mostrado na figura 33; isto é devi

do ao feixe de luz ter atravessado o filtro de interferência em

diferentes regiões deste filtro, já que ele não tem urna superfíde

homogeneamente transparente.

Visto que o EPC reproduz suas medidas, podemos verifi-

car a sua sensibilidade, já que este também é um fator importante

em um instrumento de medição. A figura 35 mostra o espectro de

absorção da proteína CO-Hemoglobina dissolvida em água (28).O C:::,\X?C-

tro é composto de 191 pontos; 20 leituras foram feitas 2d ra Cdr1a

ponto; o intervalo de comprimento de onda entre cada ponto é de

1,11 nrn. Podemos observar nesta figura baixíssimo ruído e pocLm-

to a curva bastante suave. A escala neste espectro é de zero a u~

ma densidade ótica (D.O.), mas também é possível obter com o EPC

valores de densidade ótica maiores do que 1 D.O. (até 3 D.O.). Te

mos, portanto, um limite superior, então procuramos também encon-

trar o valor de limite inferior de D.O. 9ue se pode medir com o

EPC. Ent~o, para isto diluimos a amostra acima por um fator l~e 10

vezes e obtivemos o espectro mostrado na figura 36. Usamos o mes-

mo número de pontos, o mesmo número de leituras e o mesmo inteLva

10 de comprimento de onda entre pontos consecutivos. Podemos ob-

servar nesta figura uma curva mais ruidosa. Entretanto, a forma -

da curva espectral é semelhante a forma da curva espectral da fi-

gura anterior. Portanto, é possível medir absorç~o de amostra b,lS

tante diluída, da ordem de 10-& ~olar.
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o intervalo de sensibilidade do EPC é compatível com

o intervalo de sensibilidade dos espectrofotômetros comerciais.

Mas além deste fator importante,podemGs ainda verificar outro fa-

tor, a versatibilidade. Como o EPC funcionando como espectrofotô-

metro é possível se obter cinética de reação ou variação da inte~

sidade de luz transmitida através da amostra em função do tempo.

No EPC o espectro de cinética é obtido fazendo o microcomputador

ler o sinal da fotomultiplicadora a cada intervalo de tempoôt. Em

seguida esses dados são registrados e/ou impresso em tabela.- -

Assim, a figura 37 mostra a curva de c:i.:héticade
-

reaçao

de mono-ester de sacarose em hemácia. A curva mostra a relação

I(t > t )/I(t=t) em função do temno em minutos, sendo I(t > t ) ao o ~ o

intensidade da luz transmitida através da amostra em tempos maio-

res e igual a t inicial/enquanto I(t= t ) é a intensidade dao o

luz transmitida através da amostra no tempo t inicial. Este eso

pectro é composto de 41 pontos,6t é de 0,1 minutos e o comprimen-

to de onda da luz incidente é 540 nm. Usamos o programa econtra-

do no apêndice para obter este espectro. Então, observamos que

dentro de 2,5 minutos a transmissão de luz começa a se estabilizac

indicando que a reação está se encerrando e possivelmente as pro~

teinas no interior da hemácia estejam se desnaturando.

Para se obter no EPC todos os espectros acima ciL'dus

usamos uma lâmpada incandescente halogênica de 100 watts e 12 \,'01Ls

em substi tuição a lâmpada de xenônio que j.nicjalrnente m,»)')cioY1'-::?OS

no capítulo anter ior. Com esta substi tui ção Tlv3lhoramos a

sinal/ruído~ma§ ficamos limitados à região visível.

Feito isto, o EPC na fase em que se encontra demons-

tra funci(mar muito bem como espectrofotômetro. :g importante sa-

lientar que devido o EPC poder imprimir os dados de absorção óti-

ca em tabela, torna'-se mui to prático para localizar o comprimento

de onda para a intensidade máxima, bem como para manipular os da-

dos.
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3.2 - O EPC FUNCIONANDO COMO ESPECTROPOLAR!METRO OU ELIPSÔMETRO

A obtenção dos espectros de atividade ótica é muito

mais difícil do que a obtenção do espectro de àbsorção. Esta difi

culdade é devido ao fenomeno de dicroísmo circular e rotação óti-

ca ser de segunda ordem, comparado ao fenômeno de absorção ótica.

Nem todas as· substâncias são óticamente ativas, mas todas as sub~

tâncias são absorventes. Mesmo que o dicroísmo circular também se

ja um fenômeno de absorção, ele é tipicamente 3 ordens de grande-

zas menor que o fenômeno de absorção (29).

A obtenção do espectro de dicroísmo çircular por méto

dos convencionais requer cuidados especiais desde o preparo da

amostra, a concentração ideal, até a deteção do sinal (1). Vimos

no Capítulo I o diagrama de um espectrômetro para dicroísmo circu

lar. Vimos também a maneira pela qual o sinal é detetado. Logo o

espectro de dicroísmo circular é muito sensível a erros por parte

da deteção eletrônica. Em geral, a relação sinal/ruído deve ser

mui to grande para obtenção do espectro de dicroísmo cin..-ular legível.

Os espectros de dispersão rotatória ótica também sao

sensíveis a deteção. Geralmente os ângulos de modulação da luz

linearmente polarizada são muito pequenos, isto acarretando baixa

transmitância do sistema ótico. A sensibilidade do espectropolari

metro dever ser alta para poder medir pequenas variações de inten

sidade de luz. Além disso, uma amostra absorvente dificulta nota-
.

damente a determinação dos ângulos de rotação nos dando grande 1m

precisão nos valores dos ângulos de rotação (23).

Procuramos eliminar os problemas acima citados fazen-

do o EPC funcionar diferente do funcionamento dos polarímetros

convencionais embora use o mesmo princípio. Em geral, esses pola-

rímetros usam o método dos ângulos simétricos para determinação -

do ângulo de rotação ótica. No EPC usamos o segundo método descri

to no capítulo anterior. Este método é semelhante ao método de ob
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tenção de dados usados em elipsômetro de analisador girante. Ele e

mais fácil de ser entendido baseando-se na Lei de Malus.

A Figura 38 mostra ~ cur;a cos28 devido ao movimento -

do analisador.

Quando não há amostra as posições do analisador em S =

450 1350 450 - 'd- , , - 00, S = ou - sao 1 entlcas e as poslçoes em S = e S =

900 correspondem ao máximo e o minimo de intensidade de luz.

-"'-"')--
-45°- 4 50/

Figura 38. Esboço da curva cos2S

Quando há amostra no camimho da luz as posic;ocs do a

nalisador em 6 = ± 450 são desiguais e nas posições S = 00 e 90~

as intensidades são deslocadas das posições de máximo e de mInim~

são estas intensidades 2S utilizadas nas equações (2.14) e (2.15)

e de onde se obtêm a elipticidade e rotação ótica simultaneamente.

Como está explicado acima, o nosso mãtodo se baseia -

na medida da intensidade de luz em quatro posições especIficas do

analisador. Testamos então a reprodutibilidade do sinal nestas p~

siç~es. A Figura 39 mostra o gr~fico de intensidade de luz chega~

do no detetor quando o analisador gira. Cada pico corresponde a

meia volta do analisador, ou seja, as posições 00, +450, 900 e

-450. Este gráfico foi obtido usando-se a lâmpada de Xenônio em

546 nm. Observamos um alto nIvel de ruIdo como tambãm variações 

nas alturas dos picos. Concluímos q~e devido a ess:svariações de in-

1,'BI9110TECA 00 l~sTiTúiõ DE FIS\(~E QuíMiCA DE SÃO <ARLOS • Vir •• FISICA
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tensidade de luz nessas posiçoes, seria difícil obter bons resul-

tados com esta lâmpada.

Mesmo com esta flutuação procuramos obter o espectro

de atividade ótica de algumas substâncias. A Figura 40 mostra o

espectro de dispersão rotatóLia ótica da sacarose na região visí-

velo Esta substância não tem banda de absorção nesta região então

o que se observa é a variação rlo índice de refração com o cO;ilpri-

rrentode onda. A Tabela VI rrostraos valores do ângulo de rotação vcrsus

.._..._.__JJ- ..~V.__._
T E tn P O (8 E G)

i'OSICÃO DO ANALlSAIfOR

J I

Fi",uUl 39.Gráfico daintcnsioade deluzchegando no

de te tor

atravesdo analisaoorgirante.A

lâmpada usada e de

Xenôni0.
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TABEIA VI

DRO de sacarose obtido no EPC

66

LArlBDA

2 ~~

355

360

365
370

375
380

3g~
390
395
400

405
410

415
420
425

430

435
440

445

450

455
460

465

470

475
/480

485
490

495

500
505

510

515

520

525

530
535
54 O

51-+5

)50
555

:,,50
565
570

S;5

580

585
530

)95
600

RT

5.75
6.62

6.95

l.04

6.48

5.85

6.08

5.42

5.54

5.2

4.71
4.78

5.13
4.68

4.7

4.19
4.41

3.73

4.34
3.75

3.89

3.5

3.68
1.66
3.5

3.15
3.43

2.91
2.83
2.86
2.92
2.36
2.6

1.38
2.55

2.33

2.36
2.2

2.li4
2

2.2

1.34
2.29

1.94
1.89
1.9
1.77
1.7
1.88
1 .43
1.64

-------------~- ._--
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À, obtido no EPC. O espectro de sacarose foi obtido no intervalo

de 350 a 600 nm, o número de pontos no espectro é de 51, o número

de leituras para cada ponto é de 10. A forma da curva apresenta ser

hiperbólica concordando com os resultados teóricos e também perfei-

mente de acordo com a curva de rotação específica da sacarose (Cur-

va Tracejada) obtida da literatura (30),.A curva traceja,:l.afoi obtida entrando

can os valores da Tabela VII no EPC que fez então o gráfico la1 versus À. Na ta-,

vela VII são encontrados 'os"'valoDes da tabela da refe'rencia 30. Por:-

tanto, da Figura 40 apesar da forma qualitativa da curva poder ser

deduzida, o ruído é bastante alto e proíbe qualquer tentativa de

se obter dados quantitativos.

Para observar o efeito Cotton procuramos um material ~~

tivesse grande atividade ótica, tentando superar o grande ruído ob-

servado nos ~spectros. Este material foi uma lâmina plástica retar-

dadora À/4 (da Bausch-Lomb). Esta lâmina exibe uma elipticidade e

efeito Cotton positivos na região visível, como está explicado a

seguir.

A lâmina retardadora obedece a seguinte equação (31):

ó = 21Tllnd/À o (3.4)

onde ó é a diferença de fase entre as componentes (na direção ,305

eixos rápido e lento da lâmina) do campo elétrico E da luz linc"1r-

mente polarizada, incidindo sobre a lâmina,'d é

lâmina, À é o comprimento de onda no vácuo eo

a espessura da

6n é a diferenca on.

/

I

tre os índices de refração do eixo rápido e do eixo lento da l~illi-

+ - -
Suponha que E faça '1m angulo <1> com relaçao ao eixo ra-

pido, como mostra a Figura 41.



rl'ABEIA V I I

ROTAÇÃO ESPEC fFI CA OBTI DO DA LITERATURA (30)

LAHBDA ROTAÇÃO ESPECrFICA

~g~.l

173 .1

383.3

171 .8

]gg.g

166.7

414.4

144.2

419.1

140

426.1

134.9

427.2

134.2

428.2

133.6

431.5

130.7

1.133.7

12~.8

435.3

128.5

435.8

128.49

437.6

127.2

438.4

126.5

467.8

109.69

468

109.49

472 .2

107.38

480

103.62

48 I.I

103.07

5c8.6

91.16

510.6

90.46

515.3

88.68

521.8

86.21

546.1

78.16

570

71.24

578

69.22

578.2

69.1

589.3

66.45

636.2

56.51

643.8

55.04

670.8

50.51

88
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Figura 41. Esboço da lâmina À/4, onde mostra o eixo rápido

(F) e o eixo lento (S)~ Os eixos X e Y sio do

sistema ~e referência do laboratório.
A componente de E que é paralelo ao eixo rápido está a-

diantada em 900 com relação a componente de Ê perpendicular a este

eixo, para o À que satisfaz a equação (3.4). Se as amplitudes deso -

tas componentes forem diferentes, teremos uma luz elipticamente po

larizada emergindo da lâmina. Se as amplitudes forem iguais (~=450)

teremos uma luz circularmente polarizada. Neste caso, o módulo do

ângulo de elipticidade, [x ] , é igual a 450, enquanto que a rota-

çao ou azimute é indeterminado.

Agora, fazendo uma varredura em comprimento de onda

passando por À (fora deo À a lâmina retardadora não funciona com ~o

a retardação de À/4), teremos diversas elipses com seus eixos maior
- -+ -

girados em relaçao a E dependendo do valor de ó. A Equaçao que, nos

dá-a relação entre o azimute ou rotação do eixo maior da elipse com

relação ao eixo- x do sistema de referencial adotado (31) é

tg 2a = tg (2~ )cosó

sendo

(3.5)

tg ~ (3.6)

onde a2 e aI são as amplitudes dos campos elétricos componentes vi -I

/
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brando nas direções y e x, respectivamente.

Portanto, das equações (3.4) e (3.5), admitindo os vala

res de

vas e a

À < À , Ô é maior que 900 e teremos rotações óticaso

elipse não se encontra com seus eixos paralelos aos

negati-

eixos

da lâmina retardadora. Se À = À , das equações (3.4) e (3.5), teo

remos que ô = 900 mas a tg 2 a é igual a zero. Isto indica que a

elipse se encontra com seus eixos paralelos aos eixos da lâmina re-

tardadora. Se À > À ,o é menor queo

positivas.

TI /2 teremos rotações óticas

A Figura 42 mostra o espectro de rotação ótica da lâmi

na retardadora obtido no EPC. O espectro é composto de 21 pontos o

intervalo de comprimento de onda abrange de 400 a 600 nm, o nÚIl,ero

de leitura foi de 10 para cada uma das 4 posiçoes do analisador. A

Tabela X mostra os valores da rotação ótica versus À • A

usada foi a de Xenônio.

lâmpada

Observa-se que a - O para À = 515 nm. Este deve ser, por

tanto, o valor de À para esta lâmina. O efeito Cotton previstoo
também é claramente observado.

O método matemático que usamos é incapaz de determinar~

o sinal da eliptibidade, isto é, o "handedness" ou o sinal de uma

banda de dicroísmo circular, mas como foi visto na parte teórica

(CapítuloII) é possível determinar o sinal do dicroísmo circular ou

elipticidade a partir do sinal do efeito Co~ton conhecido.

A Figura 43 mostra a elipticidade obtida para a lâmi~a

retardadora. A banda foi feita positiva para ficar de ac~rdo com o

efeito Cotton positivo obtido na rotação ótica. A TabelaVII mostra

estes dados na forma X versus À • O máximo da elipticidade é ob-

servado em torno de 515 nm, e coincide com o ponto de inflexão da

curva do efeito Cotton, como já mencionado na parte teórica. Esper~

va-se em À = À um valor de X = 450, mas o valor obtido foi próo
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TABEIA VIII

DC E DRO DA LÂMINA RETARDADORA À/4 OBTIDO NO EPC

lAMBDA DeRT

400

13.46-4.46

410

9.57-4.31

420

4.84-4.78

430

5.06-4.49

440

8.97-5

450

14. 11-4.86

460

19.29-5.75

470

23.62-5.56

480

27.82-6.69

490

32.76-7.52

500

36.73-10.6

510

40.73-16.56

520

42.7737.71

530

40.6410.62

540

37.335.6

550

33.792.33

560

30.4
.

1.69

570

26.85.29

580

32.86'.93

590

22.06-.35

600

19.17-.28

,---_ ..---- _._-~.."'"----

/

'13
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ximo de 430• Possivelmente, o eixo do polarizador não se encontrava

exatamente a 450 do eixo rápido da lâmina retardadora"epor isso a

luz emergente não era circularmente polarizada.

Um outro provável fator responsável pelo valor de X di

ferente de 450 em À = Ào é a oscilação da intensidade de luz inci

dente. Esta oscilação pode ser notada em torno de À = 580 nm onde

se observa um máximo que não deveria ocorrer.

Com a troca da lâmpada de Xenônio pela lâmpada incandes

cente houve uma notável-melhora na relação sinal/ruído.

o primeiro teste que fizemos foi verificar a lei de

Malus. Isto nos dá uma indicação do alinhamento dos polarizadores e

da reprodutibilidade quando se gira o analisador. A Figura 44 mos-

tra a curva experimental do movimento do analisador girante, quando

nao há amostra presente no caminho da luz. O comprimento de onda usa

do foi 546 nm. Nota-se que o resultado obtido foi excelente.

Repetimos também o teste feito anteriormente com a lâm

p2da de Xenônio e mostrado na Figura 39 • A Figura 45 mostra a curva

das intensidades de luz devido ao movimento do analisador girante ,

observando as posições de 00, +450, 900 e -450, nas quais o analisa

dor está parado. O erro introduzido no ângulo de rotação devido a

pequena diferença na terceira casa decimal entre as intensidades de

luz nas posições +450 e -450 ê de 0,20. Esta diferença de intensida

de tem principalmente duas origens: a resol~ção angular de 10 e

flutuação da rede elétrica.

Com esta nova lâmpada~ob~emos o espectro de rotação ótica

da cânfora, mostrado na Figura 46. O que se nota, na verdade, e ape

nas o efeito de dispersão ótica, já que a cânfora não absorve no vi-

sível. ~ preciso salientar que foram graficados apenas 41 pontos. A

Tabela IX mostra os valores dos ângulos de rotação ótica. O número

de leitura em cada posição de parada do analisador foi de 20. O in-

tervalo de comprimento de onda foi de 400 a 600 nm. O intervalo de
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!ig~~~.~. Intensidade de luz devido ao giro do analisador de

acordo com a Lei de Malus. Esta curva foi obtida

com a lâmpada incandescente.

Figura 4~. Intensidade de luz quando ° analisador girante e

posicionado em B = 0°, 45°, 90°, -45°. Obtida

com a 12:'1pada incandescont.e.
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Figura 46. Espectro de DRO de Canfôra.



TABEIA IX

DRO DE CÂNFORA OBTIDO NO EPC
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LAKBDA

400

405

u10

415
420

425

430

435
440

445

450

455
460

465
470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

520
525

530

535

540
545
550

555
560

565

570

575
580

585
590
595
600

RT

3.58
3.59

~.M
2.91
2.49

2.75

2.31
2.24

2.21

1.99
2.08

1. 75
1.65

1.96
1. 53
1. 38

1."
1.61

1.10

1. 37
1. 02
1. 14
1.

.997

.98
.976
.970
.86

.858

.841

.741

.790

.704
.834
.657
.576
.545
.768
.580
.527
.427
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CAPíTULO IV

CONCLUSÕES

No capítulo anterior, demonstramos a utilização do EPC

- - ~-
como espectrofotometro de absorçao e como espectropolar1metro. Alem

da grande versatibilidade do nosso equipamento, vamos detalhar a

seguir suas vantagens e desvantagens "em relação aos equipamentos co

merciais.

Vantagens do EPC sobre alguns espectrofotômetros comerciais:

1. possibilidade de se obter espectro de absorção

de várias substâncias mantendo as intensidades

ótico

,ae

/

I

luz transmitida através da referência guardada em me-

mória (Ver programa);

2. os espectros de absorção ótica podem ser manipulados,

como por exemplo, fazer diferença espectral, deconvo~

lução de bandas, etc ••• Já que podemos obter todos os

valores de absorbância versus comprimento de onda em

Tabela;

3. podemos obter a média de vários espectros de absorção

de urna mesma amostra, melhorando desta maneira a rela

ção sinal/ruído; .

4. para 'cada valor de intensidade de luz lida, o motor

do monocromador está parado, possibilitando precisão

na determinação do comprimento de onda no qual a lei

tura de intensidade de luz está sendo ~eita;
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5. a disposição dos componentes óticos permite o uso

do EPC para medida de Dicroísmo Linear:

6. com o monocromador parado em um determinado compri -

mento de onda é também possível observar mudanças na

transmitância de uma amostra com o tempo:

7. pelas comparações entre os espectros obtidos no EPC

e os espectro~ obtidos no espectrofotômetro Beckman

DK-2 observamos melhor resolução nos espectros obti-

dos no EPC:

8. Facilidade na determinação dos máximos de absorção ,

que podem ser achados facilmente na Tabela de absor-

çao versus comprimento de onda:

Algumas limitações ou propriamente dificuldades
-

sao

apresentadas pelo EPC funcionando como espectrofotômetro na fase em

que se encontra montado:

1. a linha de base sofre flutuação. A flutuação na li-

nha de base é devido a instabilidade da fonte de

luz, já que as leituras dos sinais da referência e

amostra nao são feitas em tempo real. Esta flutua 

ção contribuiu para baixar notadamente a relação si-

nal/ruído. A lâmpada~e xenônio, por exemplo, chega

a ter flutuações da ordem de 10% a 40% (32). O efei-

to de flutuação da linha de base pode ser minimizado

controlando-se automaticamente a tensão da fotomulti

plicadora. A utilização de uma ~enda variável tam-

bém contribui para esta minimização. Outra possibi-

lidade é mudar de lâmpada, procurando uma lâmpada on
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de os efeitos de flutuações sejam menores, o uso da

lâmpada incandescentetorna a linha de base mais estável;

2. tempo de varredura- do intervalo espectral maior que

nos espectrofotômetros comerciais. O tempo de varre

dura do intervalo espectral pode ser menor se tiver

mos um radiômetro com resposta mais rápida;

3. relação sinal/ruído menor que nos aparelhos comer

ciais;

4. não temos o controle automático do fluxo de energia

incidindo sobre a amostra. O fluxo de energia sobre

a amostra pode ser controlado automaticamente com a

utilização de uma fenda variável;

5. a quantidade máxima de pontos do espectro é limita

da a 256 pontos. A limitação do espectro é devido aos

8 bits que os conversores D/A operam. O número de

pontos do espectro pode ser aumentado mudando os con

versores D/A para outros com rraior capacidade em·

bitsi

6. a capacidade de memória do microcomputador limita o

espectrômetro. O microcomputador usado limita a ope

ração do espectrômetro por ter somente l6K de memo 

ria utilizável. Com este microcomputador também não

é possível guardar os dados em fita ou disquete para

manipulação posterior. Para tornar mais versátil o

EPC, seria preciso a troca do microcomputador por ou

tro com mais memórias e disponibilidade para disque

te e outros periféricos. Um microcomputador que ti 

vesse impressora gráfica resolveria também o proble-
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de os efeitos de flutuações sejam menores, o uso da

lâmpada incandescentetoma a linha de base IlBisestável;

2. tempo de varredura do intervalo espectral maior que

nos espectrofotômetros comerciais. O tempo de varre-

dura do intgrvalo espectral pode ser menor se tiver-

mos um radiômetro com resposta mais rápida;

3. relaç;o slnal/ru!do menor que nos aparelhos comer

ciaisi

4. nao temos o controle automático do fluxo de energia

incidindo sobre a amostra. O fluxo de energia sobre

a amostra pode ser controlado automaticamente com a

utilização de urna fenda variável;

5. a quantidade máxima de pontos do espectro é limita

da a 256 pontos. A limitação do espectro é devido aos

8 bits que os conversores D/A operam. O número de

pontos do espectro pode ser aumentado mudando os con

versores D/A para outros com rraior capacidade em

bits;

6. a caeacidade de mem6ria do microcomeutador limita o~ ~

espectr~metro. O microcomputador usado li 1ita a ope-

raçao do espectr~metro por ter somente l6K de memo -

ria uti lizável. Com este microcomputador ta;,lbémndo

é possível guardar os dados em fita ou disquete para

maniplllação posterior. Para tornar mais versátil o

EPC, seria preciso a troca do microcomputador por ou

tro com mais mem6rias e disponibilidade para disque-

te e outros periféricos. Um microcomputador que ti -

vesse impressora gráfica resolveria também o proble-
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ma da limitação do gráfico a 256 pontos. Esta imple-

mentação faria do EPC um espectrômetro de grande ca-

pacidade em automação.

As vantagens do EPC funcionando como espectropolaríme -

1. nao usa modulador eletro-ótico ou foto-elástico ou

birefringentes;

2. o sistema ótico é o mais simples possível (Ver Figu-

ra 23);

3. as leituras de intensidades de luz são obtidas cornos

motores de passo do analisador e do monocromador pa-

rados. Isto evita diferenças de comprimentos de on -

da em cada leitura, como ocorre em espectrômetro a-

nalógico;

4. usa um mancal pneumático, obtendo centralização do a~

nalisador com precisão;

5. a utilização do microcomputador para comandar o mo

tor de passo que faz girar e posicionar o analisador.

Isto elimina os incômodos círculos divididos usados

nos analisadores de giro contínuo (22) i

6. obtemos a rotação ótica e elipticidade simultaneamen

te;

7. a transmitância do sistema é em torno de 50%, possib~

litando trabalhar com~mostras absorventes;

( 1l\3\..i01ECA DO INST111.f:O DE F1SICA E oülW\\CA DE SÃO CARLOS. tlSf, i.
FI S I CA
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8. o método matemático é semelhante ao método do elip -

sômetro de analisador girante, o que nos garante sua

confiabilidade;

9. o método elimina a absorção ótica.

10. Versatibilidade.

As limitações e problemas do EPC funcionando como es-

pectropolarímetro:

a) Limitações primárias:

1. resolução angular baixa, lO~

2. longo tempo de resposta do radiômetro;

b) Limitações secundárias:

1. flutuação da fonte de luz e instabilidade da

elétrica;

2. baixa qualidade da luz monocromática;

3. imprecisão no alinhamento;

4. capacidade limitada do microcomputador usado;

c\~de

gue:

5. falta de controle automático do nível de energia;

6. fotomultiplicadora de baixa eficiência;

7. baixa relação sinal/ruído. O ruído típico é da ordem

de meio grau.

Alguns dos ítens acima podem ser solucionados como se -

/

I .
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1. a resolução angular pode ser melhorada para valores

de 0,010 se fizermos uma redução de 750:1 ou adqui 

rir outro motor de.passo cujo passo típico seja

menor;

2. a resposta do radiômetro é o fator de maior limita 

ção do EPC. A sua escala de tempo de resposta vai

de 10 a 0,1 segundos. Mesmo utilizando a escala de

0,1 segundos, o tempo de leitura do radiômetro e

muito maior que o-tempo de leitura do microccmputa 

dor. Isto acarreta em erros de leitura do microcomp~

tador.

A solução para esse problema é girar o analisador lenta

mente, isto é, fazer o tempo para cada passo ser 0,3 segundos. Isto

faz com que o ana1isador dê uma volta completa em cerca de dois mi

nutos. Esta solução acarreta outro problema, ou seja, para se obter

um espectro, com 100 pontos é necessário cerca de uma hora e 45 minu

tos. Uma outra solução é a substituição do radiômetro 7070 ORIEL por

outro;

3. A luz monocromática para polarimetriaou elipsometria,

deve ser de 5tima resolução. Quando a luz é perfeit~

mente monocromática também é.perfei tamente po 1ari L~.3.

da (31). Geralmente os monocromadores para esse tipo

de espectrômetro são de dupla grade de difraç~o ou

duplo prismas ou ainda grade de di fração e prisma, is

to é, duplo monocromador;

4. o alinhamento dos componentes 5ticos tem muitas limi

tações. Para se obter um bom alinhamento os compone~

tes 5ticos, principalmente os polarizadores devem p~
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der ser micrometricamente movidos. Assim, poderemos

obter o alinhamento com alta precisão;

5. embora o microcomputador tenha 16K de memória RAM

só o programa executado em BASIC ocupa 14K de memó 

ria. Não ternos condições de manipulação de arquivos

quer seja em fita magnética, quer seja em disquete .

A solução é adquirir um microcomputador com maior ca

pacidade;

6. devido a falta de controle automático de nível de

energia torna-se difícil minimizar alguns dos probl~

mas acima citados, tal corno, flutuação da fonte de

luz. As soluções seriam usar urna fenda variável lnovi

da por servo-motor e controlada através de um sensor

foto-elétrico, ou usar uma tensão na fotomultiplica

dora variável de acordo com a flutuação da intensida

de de luz;

7. a fotomultiplicadora é de baixa eficiência. Para qua

se possa detetar o nulo é necessário aumentar a sen

sibilidade do radiômetro por um fator de 100 vezes .

A solução seria utilizar urna fotomultiplicadora que

pudesse detectar pouca e muita quantidade de luz;

8. a relação sinal/ruído é um fator importante em todo

instrumento. Devido alguns problemas citados acima ,

esta relação é baixa para algumas amostras, como por

exemplo, amostras biológicas. Para melhor ir esta re

lação seria necessário resolver os problemas já cit~

dos, principalmente a flutuação da lâmpada e ares -

posta do radiômetro. I
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Em resumo, concluímos que se corrigidas algumas defici

ências, tempo de resposta do radiômetro, eficiência da fotomultipl~

cadora, estabilização da flutuação da fonte de luz e qualidade do

monocromador, o EPC seria um espectrômetro rnuitissimo vers~til e

eficiente.

~ nossa intenç~o em prosseguimento ao projeto, procurar

efetuar as soluções propostas aos pLoblernas encontrados, além de

tentar implementar o EPC para medidas foto-acústicas.
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A P :E N D I C E

A.1 - Sistema de Detecção para fotomultiplicadora

o sistema de detecção usado é o radiômetro 7070 Detec

tion System-ORIEL. ~ um instrumento de larga variedade de aplica 

ções na medida de radiação de luz. Altamente sensível, estável,pe~

mite medir desde 200 a 1100 nm, abrangendo o ultravioleta, vislvel

e infravermelho pr6ximo. A Tabela X resume as características des

te detetor (18).

No painel frontal temos as seguintes chaves:

Power - usada para ligar o radiometro, a rede elétrica.

Volts - usada para estabelecer a voltagem nos dinodos.

Measure (Volts/corrente) - usada para o display apresentar a al

ta voltagem ~plicada a fotomultipli

cadora, isto é, no dinodo ou a corren

te da fotomultiplicadora.

~~?2onse - usada para selecionar o tempo de resposta do sistema.

b~!~i~nt_Suppress - usada para cancelar a corrente produzida pela

luz ambiente.

Multiplicador - usada para selecionar a sensitividade da fotode

tector em amperé.
/
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Voltagem do dinodo

Corrente mostrada no display

Vo Itagem da sa ída "recorderll (fundo de esca Ia)

Estabil idade à temperatura ambiente +27°C

Intervalo de temperatura de operação

L inear idade

Voltagem da rede (50-60 Hz)

Resposta: rápida

média

lenta

Intervalo do Multipl icador (corrente)

Intervalo do display analógico

Intervalo do display digital :voltagem

corrente

Intervalo da supressão do ambiente

o a -IOOOV

0,000 a 1,999xM

100 mV

:tO, 1 %

14°C a 40°C

0,05%

220/230 VAC

0,1 seg.

1,0 seg.

10, O seg.

10-5 a 10-9 A

O a 2

O a -IOOOV

0,000 a 1,999

10'-5 a 10-9A.

/
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Atenuador - usada para atenuar a leitura no painel frontal.

Zero (onjoff) - usada para desligar o sensor (fotomultiplicador)

de maneira qu~ se possa zerar o eletrometro.

Zero (potenciômetro) - usada para zerar os medidores do painel

frontal quando Zero (onjoff) está em on.

Display digital - usada para mostrar a alta voltagem do diDodo

ou mostrar a corrente da fotomultiplicadora.

Display analógico - usada para mostrar apenas a corrente.

No painel traseiro, temos:

Conector BNC - usado para receber o sinal da fotomultiplicadora.

Conector (25 pinos) - usado para conectar, impressora, interfa

ce para computador, etc. Tem os dados do

display digital convertido em BCD p~rale

10 e multiplexado.

Conector de alta voltagem -usado para conectar a fonte de ali 

mentação de alta voltagem ã fotomul

tiplicadora.

Recorder jackes - usado para conectar um registrador ou oscilo~

cópio. Esta saida é conectada ao display ana

lógico.

A.2 - Hotores de passos ou de pulso e "driver-contxol"

Dois motores de passos são usados no EPC, U,(\ com o dna

lisador e um outro com a grade do monocromador.

Estes motores foram construidos pelo Departamento de

Engenharia Elétrica - EESC-USP, juntamente com seus respectivos

"driver-control". O "driver-contro-! 'I opera por lógica TTL, podendo

ser interfaceado a um ~icrocomputador.
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o passo típico deste motor é de 7,50. O torque depende

da frequência de excitação ou pulsos de onda quadrada por segundo.

A figura 47 mostra o gráfico do torque (g.cm) versus pps. A linha

cheia indica a operação sem rampa e a linha tracejada indica a op~

raçao com rampa (24).

Através do "driver-control" é possível fazer o motor g.!

rar no sentido horário ou anti-horário, parar com o rotor travado,

ou destravado, dar passos por períodos curtos ou longos. Cada me -

tor tem o seu pr6prio "driver-control". O "driver-control" do mo-

tor do analisador é ligeiramente diferente do "driver-control" do

motor do monocromador. Descreveremos a seguir as entradas e saídas

do "driver-control" do analisador.

CLK (clock) - nesta entrada se aplica os pulsos de onda

quadrada para excitação do motor. A relação entre frequência de

pulso (Hz) e rotação do motor, é dada por:

f (RPM) = 1,25 f (Hz)o

DIR (direção) - nesta entrada, se define o sentido de

rotação, horária (nível alto) ou anti-horário (nível baixo).

Pl(parada 1) - esta entrada serve para controlar o movi

mento do motor.

P2 (Parada 2) - esta entrada também é usada para contr~

le do movimento do motor. A operação desta entrada é inversa a ope

ração da entrada PI.

O "driver-control" do motor do monocromador tem pratic~

mente as mesmas entradas do "driver-control" anterior,apenas com

os c6digos de controles invertidos. As entradas são as seguintes:

C (Clock) - rntrada para pulsos de onda quadrada.
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D (Direção) - nível alto - rotação anti-horária.

nível baixo - rotação horária.

As entradas I e 2 estão invertidas com relação às entra

das Pl e P2. O controle do movimento do motor é feito através des-

tas entradas. A Tabela XI resume como estas entradas devem estar p~

ra que o motor seja acionado ou nao.

'.I.'ABEIA XI

Controle demovimento dosmotoresdepasso

2

PlP2-------- O
O11motor para1ivre

O

O1[i!otorpara1ivre

O

11Omotor em rotação normal

O

Omotor para travado

As saídas são semelhantes em ambos "driver ·control":

P-fio preto do motor, M-fio marrom do motor, L-fio laranja do mo -

tor, A = fio amarelo do motor. Vcc = alimentação do "driver-con

traI" e motor. Os fios vermelhos devem ser ligados nesta entrada.

caracter!sticas elétricas

corrente no "driver-control" = 200 mA

corrente no conjunto, (motor + "driver-control")

a) motor parado e travado = 900 mA

b) motor parado livre = 200 mA

Tensão: 12 Vcc

/
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A.3 - Interface

A interface é o circuito eletrônico que comunica o ra

diômetro 7070, os "drivers-control" e o registrador ao microcompu

tador. Através da interface o microcomputador pode enviar contro 

les para os motores de passos, receber dados do radiômetro e en

viar dados ao registrador.

A Figura 48 mostra o esquema eletrônico da interface.

A interface tem três LED'S, _um dos quais indica o

LIGA/DESLIGA, os outros dois indicam o funcionamento dos motores .

Quando os LED1S do funcionamento dos motores estão acesos, indicam

que os motores estão em operação. Quando esses LED'S estão apaga 

dos indicam que o microcomputador está lendo o sinal da fotomulti

plicadora ou processando os dados, ou aind~, graficando o resl1lt~

do. Quando os três LED'S estão acesos e os motores sem funcionar,

indicam que a interface está desprogramada.

Os componentes básicos da interface sao: o decodi

ficador de endereço e as portas de entradas e' saídas. O decodifica

dor usado foi o 74LSl38 e as portas de entradas e saídas são Z80 

PIO que é um circuito programável e que apresenta dois portos, A e

B. A e B são virtualmente idênticos e são usados para interfacear

diretamente ao periférico.

Corno pode ser visto no esquema eletrônico, Z80u-PIO-I é

usada para enviar controles para os motores de passos; a Z80-PIO-2

é l)sada para receber e transmitir os dados do radiômetro 7070

Oriel e a Z80'-PIO-3 é usada para enviar dados aos conversores D/A.

Esta 3a. ZaO-PIO e os dois conversares D/A-Mc1408L8 MOTO ROLA (26)

comp6em a interface do registrador. Através desta interface, o mi

crocomputador pode controlar os eixos X-Y do registrador. Como os

conversares D/A são de 8 bits, a precisão do gráfico fica limitada

/ a no máximo 256 pontos.

/
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A Figura 49 mostra a configuração dos pinos da

Z80-PIO (25). Eles podem ser divididos em cinco partes:

1. Duto de dados da Unidade Central de processamento

(CPU)

2. Controle da ZaO-PIO

3. Controle de Interrupção

4. Linhas de dados dos pOEtos A e B

5. Alimentação e clock.

Descreveremos a seguir a função de cada pino.

07-00 - duto de dado da central de processamento. ~

bidirecional e é usado para transferir todo da

do e comando entre a Z80-CPU e Z80-PIO.

B/A SeI - (Entrada) - Seleciona qual dos portos A ou

B vai ser usado. ~ usado durante a transfe -

rência de dado. O nível baixo seleciona o

porto A enquanto o nível alto seleciona o

porto B.

C/O SeI - (Entrada) - Seleciona entre controle ou da

dos para Z80-PIO. Um nível alto é interpret~

do como um comando que está sendo transferi

do da Unidade Central de processamento para a

Z80-PIO. Um nível baixo é interpretado como

um dado a ser transferido entre a unidade

central.de processaments e a PIO.

CE Chip Enable (Entrada ) - habilita a porta para en

trada ou saída de dados.

I

clock - é usado para sincronizar certos sinais inter

namente (é uma entrada) .
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Figura 49" Configuração dos pinos da ZaO-PIO
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Ml - é um sinal do ciclo da máquina (é uma entrada) •

lORQ - (Entrada) - é usado juntamente com B/A Sel,

C/D SeI, CE e RD para transferir comando e da 

dos entre a ZeO-CFU e Z80-PlO. Quando CE, RD e

IORQ estão ativos há uma operação de leitura

de dados. Quando CE e IORQ estão ativos mas

RD inativo há uma operaç~o de escrita de dado.

RD - (Entrada) - é usado com B/A SeI, C/D SeI, CE e

IORQ para transferir dados da ZaO-PIO para

zao-cpu.

lEI (Entrada) - habilita uma interrupcão de entrada.

IEO (Entrada) - habilita uma interrupção de saída.

INT - (Saída) - Quando é ativa a ZaO-PIO requisita uma

interrupção da Zao-CPU.

AO-A? - duto do porto A (bidirecional). são usados pa

ra transferir dados ou comandos para o aparelho

periféricos.

ASTB e BSTB - são linhas para pulsos de "strobe" vindas

do aparelho periféricos; são entradas p~

ra os portos A e B respectivamente.

ARDY e BRDY - são linhas de leituras dos registros dos

portos A e B respectivamente. ~ uma saí

da.

/

! •
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~ importante lembrar que as Z80-PIO são portas parale

las programáveis e nenhum dado entra ou sai sem sua programaçao

prévia. Há para isto quatro modos de programação (25).

Modo ~ = saída (OUTPUT)

Modo 1 = entrada (INPUT)

Modo .2 = bidirecional

Modo 3 = controle (control)

Os modos ~, 1, 2 para serem usados é necessário utili-

zar as linhas de IIHandshakellenquanto que o modo 3 não necessita

destas linhas. Neste modo, ainda podem ser selecionadas as linhas

do duto de dados que vão operar. Para programar a Z80-PIO no modo

3, envia-se inicialmente uma palavra binária que informará a

zaO-PIO em que modo ela operará, depois é necessário informar em

quais linhas do duto de dados entrará ou sairá dados.

Por exemplo:

I?l

o 1 1 1 o 1 o o

a linha que tiver o bit igual a 1 será uma entrada (INPUT) e as

linhas com bit igual a O será uma saída (OUTPUT) • Assim, D6, D5 '

são vias de entrada de dados para o microcomputador.

As três z80-PIO que usamos estão programadas no modo 3.

A Z80-PIO-l (motores) são programadas com as seguintes instruções,

em Basic: OUT 129, 207; OUT 129,0. Na primeira instrução, a CPU

informa a Z80-PIO o modo de operação; na segunda instrução informa

que as oito linhas operarão como saída.

A Z80-PIO- 2 (fotomultiplicadora) tem a seguinte pro -

gramaçao: OUT 133, 207: OUT 133, 15; OUT 133, 207: OUT 133, 240;

ObT 135, 207: OUT 135, 15; OUT 135, 207: OUT 135, 16.

/
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A Z80-PIO- 3 (conversores D/A) está programada do se-

guinte modo! OUT 137, 207:0UT 137,0 iOUT 139, 207: OUT 139,0.

Nos programas utilizados mostramos o uso desta progra-

-
maçao.

As voltagens aplicadas aos componentes da interface

são: Vcc = +4a5V; V(-) = -lOa-12V, V(+) = +lOa+12V. Devemos

um osciloscópio ou um bom multímetro para verificar estas tensões.

A.4 - Microcomputador

o microcomputador que está sendo usado é 0-8000-0ismac

versao TRS-80. A linguagem BASIC é usada para comandos, cálculos,

leitura e escrita. Nesta linguagem está escrito todo o programa

principal.

o 0-8000 utiliza Z-80-CPU. A Z80-CPU é encapsulado em

um padrão industrial de 40 pinos (27). A Figura 50 mostra a confi-

guração dos pinos e a função de cada um 'é descrita a seguir:

AO-A15 (Outo de endereço) - entrada "Tri-state", ativa

em nível alto. O duto de. endereço fornece o en-

dereço para a memória e para os periféricos. Os

8 bits menos significativos são usados direta -

mente para selecionar 256 portos de entrada ou

saída.

00-07 (Outo de dados) - entrada/saída "Tri-state", ati

va em nível alto. O duto de dados é usado para

trocar dados com memória e periféricos.

Ml (um ciclo de máquina) - entrada, ativa em nívelbai

xo.!
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INT

NMI

•
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S
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Figura 50. Configuração dos pinos da UCP

I

/
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MREQ (Requisita memória) • saída, ativa Qm nívêl baixo.

Este sinal indica que o duto de endereço contém um

endereço válido para uma operação de ler ou e5cr~

...
ver em memorJ.a.

IORQ (requisita entrada/saída) - saída "Tri-state" ati

va em nível baixo. O IORQ indica que a metade me

nos significativa do duto de endereço contém um

endereço válido para uma operação de ler ou escre

ver em entrada/saída,

RD (ler memória) - saída "Tri-state", ativa em nível

baixo. RD indica que a CPU deseja ler dado da memó

ria ou de um periférico.

WR (escrever memória) - salda "Tri-state", ativa em nI

vel baixo. WR indica que o duto de dados da CPU

contém dado válido para ser armazenado na memóriaen

dereçada ou periférico.

RFSH (Refresh) - saída "Tri-state", ativa em nível bai

xo. RFSH indica que os 7 bits menos significati 

vos do duto de endereço contém um endereço para

memória dinâmica.

HALT (Estado Halt) - saída, ativa em nível baixo. Halt

indica que a CPU tem executado urna instrução "Halt

software".

WAIT (wait) - entrada, ativa em nIvel baixo. WAIT in

dica à zao-cpu que a memória endereçada ou peri

férico não estão prontos para uma transferência

de dado.

I
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INT (Requisita interrrução) - entrada, ativa em nível

baixo. INT ~ gerada pelo perif~rico.

NMI - entrada, disparada na transição negativa. A li

nha de interrupção não mascarável tem prioridade

RESET - entrada, ativa em nível baixo. RESET leva o

contador de programa a zero e inicializa a

opu.

nUgRQ - entrada, ativa em nlvel baixo. O sinal ~ usado

para requisitar a via de endereço da CPU, via

de dado e sinais "tri-state" do controle de

saída, para ir a um estado de alta impedâricia,

de maneira que os periféricos possam controlar

essas vias.

BUSAK -saída, ativa em nível baixo. g usado para indi

car ao aparelho requisitante que as vias de en

dereço da CPU, via de dados e via de sinais

"Tri-state" do controle tem sido ativadas para

o estado de alta impedância e o periférico po

de agora controlar esses sinais.

~ (clock) - relógio.

Com a finalidade de ser mais informativo, relacionare

mos em seguida, os pinos delConexões para expansão para periféri 

cos, isto é, o barramento do D-8000:



N9 dos pinos sinal N9 dos pinos sinal
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1 GND 2~AlO

2

GND 27AI3

3

A7 28AlI

4

A6 29A12

5

AS 30PHI

~

A4 31PINT

7

AI 32NC

B

JlJ ]]Nl:!

9

A2 34PHLDA

10

AO 35PHANTOM
# 11 D5 36HALT

12

D2 37PWAIT

13

NC 38IORQ

14

DI 39PHOLD

15

DO 40WR

16

D3 41RD

17

D7 42CCDBS/STADBS

18

D6 43MREQ

19

Vcc 44DODBS/ADDBS

20

D4 45Ml

21

AIS 46RESET

22

A8 47RFSH

23

A14 48NMI

24

A9 49GND

25

NC 50GND

PHI

PINT

NC

"clock" - 1,79 MHz

interrupção

nao conecte
I
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PHLDA
PROCESSOR IIHOLD ACKNOWLEDGEII

PHANTOM

IIPHANTOMII

HALT

IlHALT"

PWAIT

PROCESSOR IIWAITII

IORQ

REQUISIÇÃO DE ENTRADA/SAíDA

PHOLD

PROCESSOR IIHOLD"

WR

PROCESSOR IIWRITEII

RD

PROCESSOR IlREADII

CCDBS/STABS

MREQ

DODBS/ADDBS

Ml

RESE'l'

RFSH

NMI

IICONTROL AND STATUS BUS DISABLEII

REQUISIÇÃO-DE MEMÓRIA

"DATA AND ADDRESS BUS DISABLE"

PRIMEIRO ESTADO DE INSTRUÇÃO DO CICLO

"CPU RESET"

"DYNAMIC MEMORY REFRESH"

NÃO MASCARA INTERRUPÇÃO

Os pinos pares se encontram no lado superior do barra~

mento.

A.S Gravador Cassete

o Gravador Cassete é usado para gravar os programas em

fitas magnéticas.

A.6 - Registrador

o registrador usado é da Hewlett-packard 7004B com

duas entradas: entrada X e entrada Y. Também funciona no modo Y ,t.



A.' - Impressora

A impressora que usamos é ,CENTRONICS, faoricada Dor

DATA COMPUTER CORPORATION.

A.S - Seqüência de acionamento

Para bom desemoenho do aparelho e para evitar problemas

sérios com a eletrônica, o usuário deve se~uir a seqüência de acio-

namento.

o primeiro procedimento é verificar se cada aparelho e-

letrônico, isto é, fonte de alimentação da lâmpada, fonte de alimen

tação da interface, radiômetro, fontes de alimentação dos motores,

microcomputador, registrador, impressora, etc., estão conectados nas

suas respectivas voltaoens.

o segundo procedimento é ligar o ventilador que serve ~a

ra refriaerar a lâmpada e, em sequida, ligar a lâmpada que serve co

mo fonte de luz; deixá-Ia aquecer antes de qualquer medida, para que

se obtenham medidas estáveis.

Enquanto a lâmpada aquece, podemos continuar acionando

os outros aparelhos. Mas, antes, devemos ligar o ar comprimido. Co-

loque cerca de 25 libras no manômetro. Abra a válvula que se encon-

tra na base ~o filtro de ar, deixando escapar ar para verificar se

o ar comprimeido está sujo ou com água. Caso o ar esteja sujo ou

com água, devemos melhorar o processo de filtra~em. Se o ar compri-

mido estiver seco, abra a torneira que dá passa~em do ar comprimi-

do para o mancal. Regule a pressão do ar que sai para o mancal, por

exemplo, 500 gf/cm2. Abra o compartimento do analisador e verifi-
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que se o eixo-suporte está livre para girar. Assim, acionamos o

mancal.

o quarto procedimento, é verificar se a fenda do mono

cromador está aberta ou fechada. Caso esteja aberta, feche-a. Li

gue o radiômetro, lembrando que o multiplicador deve se encontrar

na posição 10-5. Também deve esperar uns 15 minutos para por em

operaçao (Ver manual de instruções). Mantemos -450 a -500 Volts nos

dinodos ou a tensão que melhor convém para as medidas.

o quinto procedimento é ligar o registrador, ajustando

resposta da pena, filtros, linha de zero, etc. Colocar pena e pa 

pel suticientes para o espectro.

o sexto procedimento é ligar as fontes dos motores.

o sétimo procedimento é ligar a interface, verificando

antes se está ligada ao barramento do microcomputador e se os per!

féricos estão devidamente ligados às suas saídas. Lembrar que a

tensão de alimentação é de 5 Volts. Devemos esperar alguns'minutos

para que a fonte de alimentação 'se estabilize e só depois devemos

ajustar a tensão e corrente necessárias para a operação da interfa

... - - ....
ce. Sempre e bom conserva-Ia fora da tensao cr1t1ca, eV1tando aqu~

cimento dos integrados e possíveis queimas.

Caso seja necessário, isto é, se for usar a impressora

deve-se ligá-Ia e mantê-Ia no modo "PRINT". Quando a impressora

tiver ligada, o botão servo do registrador deve ser desligado, de

vido a interferência causada pela impressora. Se houver outros ap~

relhos a serem ligados, fazê-Io antes de ligar a interface e o

microcomputador, lembrando a necessidade de ter a rede elétrica es

tável.

Por fim, ligar o microcomputador e esperar aparecer a

imagem na tela. Simultaneamente aperte a tecla "BREAK" e o botão

"RESET". Feito isto, aparecerá na tela a palavra "READY ?". Para

entrar na linguagEfm "BASIC", aperte a tecla "NEW LINE" ou "ENTER".
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o microcomputador está pronto para receber o programa.

Seguindo estas instruç~es, estaremos contribuindo para

O bom funcionamento do EPC.

A.9.: - Introdução do Programa

A introdução do programa pode ser feita através do te

clado ou por~assete. O gravador usado é geralmente National ou

CCE, pois são recomendados pelo fabricante do microcomputador, de

vido corresponderem à velocidade dentro dos padrões exigidos. Deve

mos ajustar o nível de Tonalidade e Volume no gravador.

As saídas do microcomputador para o gravador são dis 

tinguíveis por cores dos cabos: branco liga na entrada "MIC" do

gravador; azul liga na entrada "REMOTE" e preto liga na entrada

"EAR".

Para chamar o programa da fita cassete, deve-se proce

der do seguinte modo:

a) Tecle - CLOAD "A" - se desejar obter espectro de

absorção ótica ou tecle- CLOAD "E" - se desejar ob

ter espectro de atividade ótica.

b) Em seguida baixe a tecla "play" do gravador e aper

te a tecla NEW LINE ou ENTER.

Quando CJmi~rocomputador encontrar o programa deseja

do, aparecerá na tela dois asteriscos, um piscando e outro fixo

Quando todo programa for copiado, aparecerá na tela a palavra

READY. Para começar, executar o programa e só teclar RUN e apertar

a tecla NEW LINE ou ENTER.

fustranos,a seguir, os programas p:rra obtenção da atividade

ótica e absorção ótica.
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PROGRAMA PARA OBTENÇÃO DE ATIVIDADE 6TICA

\!

F.:T"

17"2 F.:1=(AO<" :3:>-A(K ..5»/(AO::: ..J)+ACK, 5~)
172 R2=(A(K,4)-A(K,~»/(A(K,4)+A(K,2»
175 R3=(R1/R2)-E1
176 A(K,6)=(1/2)*ATNCR3)*C180/3. 1416)
177 R4=SQR(R1[2+R2[2)-E2

5 CLS
10 C'H1 A(256J 7)
15 PRINr'pF.:OGRAt·lA PARA OBTENCAO [IA ATI\,'IDADE OTICA. 11

20 PP I r-n 11 PESPOt·JL.A AS SECiUI NTES PEPCiUtHAS: 11

25 I NPUT11DESEJA T I PAR t'1EDI A(S,/N > 11; t'1:t

26 IF t'1$=IISI1 OR ~1$=IISI1 THEN 27 ELSE 29
27 I t·JPUT11C!IJANTAS I,"'EZES11;M: GOTO::lj

29 M=l

30 OUT129, 207:0UT129, 0

32 I NPUT 11DESEJA DETEPt'1 I NAP O EF.:F.:O (S/N) 11; ~'J$

:n I F ~'J$=11S 11 OP ~'J$=11S 11 THEN GOSU850(1

19 I NPUT 11[')ESEJA GF.:AFI CO (SiN) 11;G$

40 IF G$=IISI1 OF.: G$=IIS" THEN 41 ELSE 46
41 HJPUTII[:'E5EJA TF.:ACAF:. OS ED::OS(S/t·D 11;E$
42 IF E$="S" OF~E$="S" THHJ 4J.: ELSE 46

41 I NPUT 11 ENT~~E RLTU~~RS DRS t'1A~~CRSt:t-1 Y-,,; (t'1I t·J I t'10 05, ~1R;'~I t'10

44 INPUT"ENTRE OS HJTER',iALOS DE CAL'A ~1ARCAS"; n~,Pi
45 I NPUT1II'.,'ELOCIDADE [)A PENA"; '·..•P
46 I NPUT"' 'ELOCI DADE DO At-JALI SADOF:."; ',iA
47 I t·JPUT"' 'ELOC I L'AL'E [:'E ',.,'ARREDURA"j NF
48 I NPUT11NU~1EF.:OS[)E PASSOS".' NP
50 I NPUT" LAt'1B[:'A I NI CI AL LAto1E:DAFI t·JAL".' L I, LF
55 I NPUT" COLOCOU At·10STF.:A(S""'N:;'".' A$
56 I F A$=" S" OF~A$= 11S11THEt·J 60 ELSE 55
60 K=1:LB=LI:DLB=NP/J. 6

65 A(K,1)=LB
70 CiOSUB~~'210
95 IF LB)=LF THEN 115 ELSE 100
100 K=K+1:LB=LB+DLB
105 CiOSUE:235
11121GOT065
115 NN=(LF-LI)/DLB)+1:0UT128,96

12~j GOSUB170
125 PF~I NT 11tKlt'lEROS [:'E PONTOS=", Nt·J
130 I F G$=" S" OF~G$=" S" THHJ GCtSU8400
1:3;5 I NPUT11DESEJA TABELA (5.·...N) "; T$
1:3:6 IF T$="5" OR T$="5" THEN 140 EL5E 160
140 LPF.:INT "LAr'1!:::[)A De
145 FOR K=1 TO NN
150 LPRINT A(K,1).A(K.7).A(K.6)
155 NE::-:;TK
160 I NPUT" DESEJA F:EI t'1PPI t'jI F.: o CiRAFI CO(5 ...·N::."; R$
161 I F F.:$="S" OF.:F.:$:="5" THEN 120 EL5E 165

:165 Et·J[:·
170 FOR K=1 TO NN
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180 R6=SQR(R5)

185 A(KI7)=ATN(R6>*(180/3. 1416)

190 NEXT K

195 RETURN

200 FOR P=1 TO 45

205 OUT12:3.,180

219 FOR 1=0 TO VA:NE~T I

2200UT1281164

225 NE:r.:T P

230 RETURN

2J5 FOR J0=1 TO NP

2400UT128J45

245 FOR 1=0 TO NF:NEXT I
25(1 OUT12::: .. 44

255 NE:'<T30
260 RETUr;~N

3:00 FOR J=2 TO 5

110 GOSUE:21:::~j

315 AO(13)=C

3:2~j G05U8200
325 NE>::r J
TiO PETUpr·J

400 OUT137. 207:0UT13710:0UT1361 0

401 OUT139. 207:0UT139. 0:0UT1l8J0

405 PR INT "F'P.EPARAR O PLOTTEF:. "

408 PF~I tn 11 COLOG!UE PAPEL AJUSTE A E::-::PA~'JSAODE ESCALA, BAI ~<E A PENA. 11

4H1 lNPUTII[)ESEJA Gj:~AFICO ()E ROTACAO OTICA(5/t·D 11; 0$
411 IF 0$=11511 OF.:0$=11511 THEN 415 EL5E 420

415 J=6: C:íOT043::1

420 I NPUT "DESEJA GF.:AFI CO DA EL I PT I C I DA[)E (De) (S,····N ) 11; [:1$

421 I F D$= 115 11 OF.: [)$="5 11 THEN 425 EL5E 160

425 J=7

431 It-~PUT11DESEJA AJUSTAF.~ ::-=:, 'T' (S.....t·J)11;;:'::$

43:2 IF >:;$=115"OR >~$=IISIITHEN 4::3:EL5E 443:

4::::It-JPUT"ENTRE ::-::t'HN Hl0, ~.~t'lA::-=:Hl0 11;::-::1,::-:;2

4::4 INPUT" ENTF~E 'T' t'1IN Hl0, 'r' t'lA::-=:Hl0" ;'1'L'1'2

43:5 GOT0450

443: X1=A(1,1):X2=A(1,1):Y1=A(1,J):Y2=A(1,J)

444 FOR K=1 TO NN

445 IF A(K,1)(X1 THEN X1=A(K,1)

446 IF A(K,1)X2 THEN X2=A(K,1)

447 IF A(K,J)(Y1 THEN Y1=A(K,J)
448 IF A(K.J»Y2 THEN Y2=A(K.J)

449 NE::-::TK

450 K=1: IF E$="5" OF.:E$="511 THEt·~G05UB7ÜO

45121=(A(K,1)-X1)/(X2-X1):I1=AB5(21):V1=INT(250*I1)
45:: Cí05UE:900

45522=(A(K,J)-Y1)/(Y2-Y1):I2=A85(22):V2=INT(250*I2)

456 G05UB95~:1

460 IF K)=NN THEN 470 EL5E 465

465 K=K+l:GüT0451

470 ~:ETUF.:t-~

500 VA=100:FOR K=l TO 10
505 G05U8 ::(1~j
510 NE;:-::T K

515 NN=10:FOF.: K=l TO NN
520 G05UB171:1
525 Wl=Wl+R?:W2=W2+F.:4

5::(1 tJE::::T .-::

5?5 El=Wl/10:E2=W2/10
5?6 FOR K=1 TO NN

5?7 Gl=Gl+A(K.6):G2=G2+A(K.7)

5?9 ER=Gl/10:EE=G2/10

540 PP I tH 11 ERRO r'iE[:' I o tJA [:,_P. 0=" .. EF.:
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541 PRnnllERRO t'1EC'10 tJO C'. C=", EE

545 RETURr·~
700 PX=0:PY=0

705 OUT138, P>~

710 FOR 1=0 TO 330*VP:NEXT 1
715 OUT136, t1Y

725 OUT13:6, 0
728 FOR 1=0 TO 330*VP:NEXT I

730 lF PX=250 THEN 740 ELSE 735

735 PX=PX+IX:GOTO 705

7400UT138,0
7450UT1J;6,PY

750 FOR 1=0 TO 330*VP:NEXT I

..,c:-c:- OUT1-"::O "1'"i ..J.,,) ~I.nr r,

765 C1UT1J:8,0

768 FOR 1=0 TO 310*VP:NEXT I

770 lF PY=250 THEN 780 ELSE 775

775 PY=PY+IY:GOTO 745

7800UT136,0

7?0 F:.ETURN

900 OUT13::::,'.11
920 RETURN

950 OUT13:6, '.12

970 F.~ETURN

1000 PR It-n"PF.:OGF.:At-1ATESTE PAF.:A08TEtKAO DA Ei<TINCAO. 11

10010UT129,207:0UT129,0

1002 INPUT"VELOCIDA[:IE. TE~lPOII;'lL Tt'1

1003 FOR K=1 TO 45

1~304 OUT128,176

1005 FOR 1=0 TO 'lL:NEXT I

11306 OUT12:::,160
1.007 NE>::T K

1.008 FOR 1=0 TO TM:NEXT I

1.009 GOT01.003
1.01.0CLS

1.12:115PF.:1t-n11 PROGF.:At·1APAF~A TESTE NR02"

1.020 1NPUT "',,·'ELOC1[;.A[;.E.TEt'1PO11 ; '· •••E..TE
10250UT1.29,207:0UT1.29,0

1.030 FOR K=1. TO 3

1.0::5GOSU81.065

1(140 ND::T K

1045 FOR K=l TO J
1050 GOSU81120

1(155 ND::T K

1.060 GOT010J:0

10650UT128.240:0UT128,224
1070 FOR J=l TO 45

1085 OUT12:::,176:0UT128.160

1090 FOR 1=0 TO VE:NEXT 1

1100 NE::-::T J
1105 FOR 1=0 TO TE:NEXT I
1110 F.:ETUF.:N

1.120 OUT128, 208:0UT128, 192

1.125 FOR J=1 TO 45
11300UT128,144:0UT128,128

1135 FOR 1=0 TO VE:NEXT 1
11.40 NE::<T J
1150 RETURN

130



21E:t3CC=0

2190 FOR 1=1 TO M

2200 OUT1]3~207:0UT1]3~15:A0=INP(132)

2210 OUT1]],207:0UT1]3~240:A1=INP(132)
2220 OUT135~207:0UT135)15:80=lNP(134)

22300UT135,207:0UT135,16:81=INP(134)

2240 CM=81/16+0. 1*80+0. 01*Al!16+0. 001*A0

2241 CC=CC+Ct'1

2241 NE>::TI
2245 C=CC/t1
225(1RETURN

!
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PROGRAMA PARA OBTENÇÃO DA ABSORBANCIA

5 CLS
9 IJt=II#. ###11 : V:t=II###. #11

10 [) I M FI(.2!5f. .. 5 >

15 PR I tn 11PROGF.:At'1A PRPA OETHJCACt [IA AE::.DRBANC I H. 11
.25 I NPUT 11OUANTAS t'1EC'I AS [:oESEJA TI PAF: 11i t'1

40 I NPUT "VELOC IDADE eiE './ARF~EDURA 11 j NF

45 INPUT"NUNEF.:O elE PASSOS"; NP

50 INPUTIILAN~DA INICIAL,LAM8DA FINALII;LI.LF
60 I NPUT" COLOCOU F.:EFERENC I A (S ..··'N) 11; 8i

61 IF B$=IISII OR 8$=IIS" THEN 70 ELSE 60

700UT129.207:üUT129.G:OUT128,96

80 DL~=NP!:. G:L8=LI:K=1

98 GOsU8 2iG!l1
100 A(K.1)=L8:A(K,3)=C
110 K=K+1:GOSUB 500
120 LE:=L8+C'LE:
130 A(I<.,1)=LE:

140 GOSUB 218(1
150 A(K,3)=C
160 IF LB)=LF THEN 165 ELSE 110
165 w·~=t·::
:1.7(1 OUT128. 96

:1.:3(1 INPUTIICOLOC.OU A At·10STRA(s/r·D ".; T$
1:31 IF T$="5" DF.: T$=1I5" THn~ 190 ELSE 1:::0
190 LD=LE:
200 FOR J=1 TO NP
2050UT12::: ..110
207 !)UT128..:1.1:1.

210 FOR V=0 TO 33:NEXT V
215 OUT12:::::.:1.10
220 NE;:-::T .J
220 L[:'=U.'-[:'LE:
240 IF LD)LI THEN 200

250 OUT12::::' 96
260 PFUtH'"iEf:IFIOUE SE (I f'1ot·WCF.:Ot·1A[·OP ESTA NA F'OSICAO INICIAL"

265 H~PUTIICA50 NAO ESTEJA COLOC!UE-O. F'ODEt'iOS t·1E[:,IF.:,.:s,.:rr,".; F$
270 IF F$=15" OF.:F$="S" THEN 290 EL5E 260
290 CiOSUE: 2180
2(:1[1 A (:1... 2)=C
210 FOR K=2 TO NN
:.2(:1 Ci05UE: 500
:.:.(1 CiOSU8 21:30

::.4e AO<, 2)=(:
:.50 NE>::T to::

:550UT128,96
:70 PRUH"LAt'1E:[:'A . I 10"
:80 FOR K=1 TO NN
::90 FOF.: J=l TO :.: F'F:HH AO~....n.: :NE>::T .]

400 PF.:INT

-1-05 NE::<T ~::

-iC~:3 IrJPUT" S'!:::SE.JA TA8ELA':: s.,·'t·D".: F't
:.t09 I F P:t= õIS il c!~: Fi:= i1:; JI THEr ~ !J:::SUE: 6:':0:

410 I r·JF·~_~Til [:IESE·3ft C:iPAFI CCl < SI..'t·J > 11.; Cii-:

;..j..j:1. Te; 1"Lí$=" ,=" '-'R' ,-. r- 11.=" TWC;,.i ,- 1-"='1 iC'4" -:.1::". ...1.. Li T -' '-' .. '..J~'- _, '1L-,'I :•••.•_I-'_,l... • .:....~
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415 HJPUT"[.'ESEJA F.:EHíPF.:IMIP<S/tf.l"; Ri
416 IF Rt·="S" OR F.:t.,.,,"S"THEN 42':. ELSE 417
417 I NPUT"()ESEJA NO'·..•O ESPECTRO(S.···N)"; Nt
418 IF N$="S" OR N$="S" THEN 420 ELSE. 423:
420 I NPUT"A MESt1AREFERENCI A" ; ~1$
421 IF M$="S" OF.:~l$="S" 'GOT0170 ELSE 25
423 END
4250UT1J7,207:0UT1J7,0:0UT136,0
426 O~I1:9,207:0UT1J9.0:0UT1:$,0
428 PRI tH "PPEPAF.:EO PLOTTEF:."
4J0 INPUT"[)ESEJA TF.:ACAF.:OS EI;::;OS(S.···tJ)"; E$
43:1 IF E$="S" OF~E$="S" THEN GOSU870Ü
43:2 I NPUT"DESEJA GF.:AFI CO [:°E 1-A8S0F.:E:ANCI A OU 2- TF.:ANSt'1I TANC!fi 11 ; [,

43:3 IF D=1 THEN J=4 ELSE J=5
434 Y1=A(1,J):Y2=A(1,J)
435 FOR K=1 TO NN
43:6 IF A(K,J)(Y1 THEN Y1=A(K.J)
43:7 IF A(K.J»Y2 THEN Y2=A(K.J)
438 NE;:<TK
43:9 PRI NT" Y-~1I NI t'10="j '1'1

440 PF.:I NT"'T'-l'lA:,,:I t'10="j '1'2

441 INPUT"DESEJA AJUSTAR Y(S/N)";Xt
442 IF ~<;$="N" OF.::::;$="N" THEN444
443 I t·JPUT"ENTF~EIr/t'lI NI t·1O, 'T't'lA::-=:I t'lO"; 'T'L 'T'2
444 IFA(1,J»Y2THENA(1.J)=Y2
445IFA(1.J)(Y1THENA(1,J)=Y1
446 V1=0:Z2=(A(1.J)-Y1)!(Y2-Y1):V2=INT(250*Z2)
447 GOSU8900
448 FOPI=0T06600:NEXTl
449 FORK=2TONN
450IFA(K,J»Y2THENA(K,J)=Y2
451IFA(K,J)(Y1THENA(K,J)=Y1
453: Z1=(A(K,1)-LI)/(LF-LI):V1=INT(200*Z1)
455 Z2=(A(K,J)-Y1)/CY2-Y1):V2=INT(250*Z2)
456 GOSU8900
458 FOR 1=0 TO 2000:NEXT 1

460 NE::-::TK
470 F.:ETUF.:N

500 FOR J=1 TO NP
5(15 OUT128, 1~j8
51(10UT128,109
520 FOR 1=0 TO NF:NEXT I
525 OUT12:3..10::::
5J0 NE::çT J
:;40 OUT12E:..100
545 F.:ETUF.:N
600 FOR K=1 TO NN

608 A0<., 5)=:::;
610 A(K,4)=-ü. 4J43*LOG(X)
615 NE:=::TK
620 RETUF.:t1
625 1NPUT"1-AE:SOF.:8ANCI A OU 2- TF~ANSt'11TAtK I A11 j T
627 IF T=1 THEN J=4 ELSE 3=5
629 IF J=5 THEN LPF.:INT"LfIto1E:[)A TRANSt'lITANCIA" :GOT0635
6::0 LPRHJT"LAt'lE:[)H AE:SOF:E:AtJCIA"

/

~!
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6J5 FOR K=l TO NN

636 Z=INT(K!4).IF(K-4~=}=0 THEN S40

63:8 LPRnHIl 11,: : LPPHHUSINCN$; F!Ü:,I 1>; : LPF.:IHT"- ~ --- ---.-
: LPRINTUSIUGU$·; A<KI J); :LPRINT" 11; :CiÜTOr;4S

640 TPRIHTII '-Ii i ;Lf'RltH'.I:;:ltK{/$; f\'~t:;oI1)i ; Lf'RINT"
'-:LPRIt{[~§lNG1JJ; A.(I<I J)
645 NE::{T K

~5e RETURN

700 P;":=0: P'r'=(1
7(15 OUT1:::31 F':";

710 FOR 1=0 TO 6600:NEXT I

715 OUT1:.61100
7250UT1:610
728 FOR 1=0 TO 66B0:NEXT I

7:0 IF PX=2Q~ TH~N 710 ELSE 715
7:5 PX=PX+40:GOTO 705

11.
.'

11.
.I

134

740 OUT1:2:::1 0

742 INf:UTIIESf'EF.:E R P~JJA '.'OLTHF.~ li ::>=0 E APEFnE NBJ LINEII; K$
745 OUT1::61F"T'

75~j FIJR I =~)TO 6600: NE/:T 1
755 OUT1::::::11Ü(1
7650UT1J:8,0
768 FOR 1=0 TO 6600: NE>::T I
770 IF PY=250 THEN 780 ELSE 775
775 PY=PY+50:GOTO 745

TBCI OUT1:.6J (I
790 F~ETURN
9000UT138.Vl:0UT136.V2
92~~1RETUPN
21:::(1 CC=0
2190 FOR 1=1 TO M

22000UT1::.207:0UT1::,15:A0=INP(1J2)
2210 OUT1J:J:.207:0UT1J::,240:Al=INP(132~
2220 CUT135.207:0UT135.15:80=INP(134)
22300UT135.207:0UT1J:5,16:81=INP(134)
2240 CM=81/16+0. 1*80+0. 01*A1/16+0. 001*A0
2241 CC=CC+CM
2243 NEXT I
2245 C=CC/M
2250 RETURN



OUTROS PROGRAMAS:

PARA OBTENÇÃO DE COOTICA

1.(1 CLS
15 OUT129.207 OUT129,G.OUT128,9S

20 Uí="##. ##" :1/$="###. #"

:0 PF.:ItH"PROCiRRt'lR PRF.:R 08TE~lCRO L:'E ~=.~~JETIC.R."
:'5 It·JPUTII INTEPVRLO DE TH1PO(H1 NINUTOS) 11; T

40 I NPUT 11 tK't'1EPO [:'E POtf:O 11., NF'

45 IF<T:t:NP»200THEt·JPF.:ltHIIERPO-')ALOP SUPEF.:IOF.~ AO Llt'iITE": GOTCeS

se TE=0
':.5 FOPf::::;l TONP

6(1 G8SUE:2200

65 A(K,2)=C:A(K,l)=TE

70 FORI=0T0220G0+T:NEXTI

75 TE=TE+T
80 NEi-::TK
E:5 FOF.:K=i Tm~p

95 AO'::. 4)=0. 4J:4:.,t:UJG<A(K, 3»
100 t'~E>::Tf:::
105 I NPUT" [)ESEJA TABELA '::5,·'tD "; T::t
110 I FT$= iI S" THEt·JGOSUE:6:.~j
115 I NPUT 11DESEJA GF:AFI CO(S .....N> 11; G::t
120 I FCi$=" S" THEtKiOSUE:425
125 I NPUT" DESEJA PEI t-1PF.:I t-]I F:"; F.:$
1::[1 I FF.:$=IIS 11 THENCiOSUE:425
1::5 Et·~[.•
425 OUT137,207:0UTi37. 0:0UT1:6. 0
4260UT139,207:0UTi:9.C:OUT118.0
42::: PF.:I tH 11PF.:EPAPE o PLOTTEP. 11

4::0 It~PUT"[:'ESE3A TF.:ACAF.:05 EI~=:OS(5....'tD".' E::t
'+:'1 IF E$="S" OF.:E$="S" THEN GÜSUE:700
4:2 INPUT"DESEJA GRAFICO DA 1-PAZAO(I(T)/I(O»

ou 2-D I FEREtJC:A( AE:5( O) -A8S (T-:)" ;N
4:::. IHJ=1 THEtLi=::ELSÉ.J=4 -~ ~-------
4:4 Yl=A(1.J).Y2=A(1.J)
~1:::.5 :=-OF: ~<=1 TO tlF'
~:::6 IF A(K.J)<Yl THEN Y1=A(K,3)
~:7 IF A(K.J»Y2 THEN Y2=A(K.J)

4:::::: t E:-::T L

..J.:9 :='Plt'JT"'r'-r'1I~JIt·:o=" ;.'r'1

..J.40PF:HJT 11 'r'.:-t'lA;:":H1O=" .•'r'2
.j.·..tl I t'~F'ijT]iDESE.J'A f~.-'!·!JSTAF:~ lTII~ S{··1t·J > 11., ::-.::t

442 IF :::::l:~="t·~"DF: >~$="N" THErJ446
44:: IrJF'UT"E~HF~E 'r't'1INH1Ct., 'r't'1R>:: HiO".; 'r'i, 'r'2
;j.46 '/1=0: 22=(A(1 ..J>-'r'l),"~'r'2=-'-T'1) : 1·••• 2=HH<250't'Z2)
447 CiOSUE:900

~4:::: FOF:I=ÜT06600: rJE>':TI
449 FOF.:K=2TOr·~p
45:3: Z1=A(.::: .. l>.··'A<t'JF'.J 1>: ;/1=ItJT(2C1C~:+;Zl:.'
455 :2=(A(K~J)-Yl),·)(Y2-Yl):~)2=Ir'~T(250:~Z2:!

~58 FOR I=0 TO 2000:NEXT I
~;:;üN:=:;:::T t·::



li.

li.; :LPF:INTUSINGU$, A<f:::.,.])

136

.--.r;. ·f't 'pl 'l"'l'l '"L,;:,,-r TA T.:. r:. c:' I H- r.c. l-r-'ü~':"-I( T (-1 '.,- I (u-·)b~l:':) .•..••\,... ;I-=..t:.. .•• ; I ,1....,[:.1- L.-l \. r;., ••..•1 1'_1' .••• '•. ' ••••

OU 2-D I FE:=:EtKA '"AES (O:; -AE:S I•• T > ) 11 ; T

631 IFT=1THE~J=:ELSEJ=4

6J2 IFJ=3THENLF.'F.~INT"RAZAO I (T)/I (O) 11 : GOT0635
634 LPRINTIIDIFEREUCA A8S(O)-A8S(T) 11.

63:5IQR K=13-º-J!P
636 Z=INT(K/4):IF(K-4*Z)=0 THEN 640
638 LPF:INTII "; : LPPINTUSINCi'-/$.; AO(, 1); :LPF: ItH 11

:LPRHJTUSHJGU$; AÜ::, J)..; :LPRItHII ";

tAO LF'PHn" II :LF'F.:IrrT!_'SHJC/iS· .. A<f:.:, :.1.>. : LF'PUrTn

S45 NE::·:r t·..

650 RETUF.:t-J

70(1 Pi<=0: P'-r=(1

705 OUT1:::::,P:'<

710 FOR 1=0 TO 6600:NEXT I

715 OUT1:.6, 100
7250UT1J.6,Ü
728 FOR 1=0 TO 6600:NEXT I

7:0 IF PX=200 THEN 740 ELSE 725

7:5 PX=PX+40:GOTO 705

740 OUT1::::., 0
742 INPUT"ESPERE A PENA l,/OLTAR A :,~=(1E APEF~TE NHJ LINE" j K:t
745 OUT1:6, P'r'
750 FOR 1=0 TO 6600:NEXT 1
755 OUT1:.:3,10C<
765 OUT1:·:=:,(1

768 FOR 1=0 TO 6600:NEXT I
770 IF PY=250 THEN 788 ELSE 775
775 PY=PY+50:GOTO 745
7::::[1OUT1:6, ü
790 RETUF.:N
9000UT1:8.V1:0UT1:6.V2
920 RETURN
22000UT133,207:0UT133,15:A0=INP(1:2)
2210 OUT1::, 207:üUT1::, 240:A1=INP(1:2)
22200UT135,207:üUT135,15:80=INP(1:4)
22:00UT1:5,207:0UT1:5.16:81=INP(134)
2240 C=81/16+0. 1*80+0. 01*A1/16+a 001*A0
2250 RETURN

!
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PARA OBTENÇÃO DE GAAFICO

~ DIMX(256).Y(256)

8 Ui=lItt#. ##li : ',/$=/1###, #"
10 CLS

20 PR I NT 11 PROGAt'lA PAPA CtBTEHC.AO E'E GF.:RF I CO /I

:0 INPUTIIENTF.:E t'~UI'1~:F.:::' ~f PDrHOSIl: N

.• - "r·IFIIT"EtITRE " 1"--1-' - " -!,l-, '1 "T .,...,.t.1 l 4'_ '4 •• 1:"'- r'~lL. HL ~ ll-t- •."H&....I ,; ,:-'-.'&'.1 1·~lr

50 FORT=lTON

60 PR I NTT; : I NPUT 11 ENTPE ;:<. 'r' 11 ,; ;,~ (T >" 'i' o:: r,
70 NE:-=:TT

8(1 INPUT/lDESEJA CORRIGIR PONTOSO::S,·lÜ "; CI

9t1 IFC$=IN"THEN4~3:3ELSEINPUT"QURL o Nur·lEF~O".;J
100 FORT=lTON
110 I FT=JTHENPR I NT 11 Ar-n I CiOS "lftLOF.:ES [)E ;:<=11 ; >:; -:: T), : PF.~I NT "'T'= 11 ,; 'r' (T) : C:íOT013:(1

120 t-JE;~:TT

,i -::"1 I ',iF'IIT:' E;·I-l h='E r-ir'/,'!'-!'=- '"IH- L'-'F·'j:;': i 'E ':-;' 'r'" , ';.;'.•..,. ", ",'' T ",••.•••..t. I" ,_ i I ~ I', ~ _I 11 __ , I I ,_, ,.~_, 1... , 101 ,I 1 I ' •• ,'.' T ••..

140 00T080
408 INPIJi"[)ESE.JR TR8ELA(S/t·~>11; p:t
409 IF P$="S" OR P$="S" THEN GOSUB 63:[1
410 INPUT"DESE.JA CiF~AFICO(S/N) ".; G$
411 IF G$="S" OR G$="S" THEN GOSUE:425
415 INPUT"DESEJA PEH1PRH1!R(:S.lf: ".; F~$
416 lF R$="S" Or:: R$="S" THEt,~ 425 ELSE 423
422 EN(:
~25 OUT137. 207:0UT137. 0:0UT136.0
4260UT139.207:0UT139,0:0UT138.0
428 PF.:I NT 11 PREPAPE O PLOTTEP. "
4::0 HJPUT" ['ESEJA TF~ACAROS E1:":OS'~s,··rn "; E$
421 lF E$=;'S" !jF~ E:t="S" THEN GOSUE:700
424 Y1=Y(1j:Y2=Y(1>
425 FOR K=l TO N
436 .!F Y(V>(Yl THEN Y1=Y'K)
437 IF Y(V»Y2 THEN Y2=Y(K)

43:::: NE::<T K

:C:9 PRI tH "'o'-t'l I r J I t'10::: ".; 'r'1
dAO F'F.:INT"'7'-~'1A::<Il'10="; 'r'2
4--il HJF'UT"[.'ESEJA AJUSTAF.: 'r'(S,.:N) "; ;::;$
442 IF ::-:$=i1rJ" OF.: ;:<$="r'~" THEN446

44:. I NF'UT 11 ENTRE 'r'1'1 I N I nü.> ',.'1'18::< I 1'10"; 'r':1..> 'r'2

446 ~!1=0:Z2=(Y(1)-Yl)i~(Y2-Yl~t:l;!2=I~~T(250i::2:1
-1-47 GOSUE:900

448 FOF.:I =0T06600 : NE:·:;r I
449 FOF.:I<=2TON
453 2i=(X(K)-XI)/(XF-XI):Vl=INT(2e0~Z1)
455 Z2=(Y(K)-Y1)/(Y2-Y1):V2=INT(250~Z2)

456 GOSUE:9Ü('
458 FOR !=O TO 2000:NEXT I
c~SÜ NE::<T ~.::

470 F~ETUF.:N
6::5 FOF.: ~:::=l TO NN nnn~_

636 Z=rNT(K/4):IF(K-~*Z)=0 THEN 640
6::::: L~'RItH" ".; :LF'RINTUSHKj' ...'$,; ::-:<1:); • LPF.:Hr:-ll

'LF'S:nnr_SI'JC;U:$:.: 'r'O<:,',; :LF'PltJT" li; :C:iOl
,::.-~·L~ L F'F:: I N Til iI.: : LPR I r'JTL'~ It·JC I,.,I!:., ;.< (~:.: :.. ,: : LF~F::~f: li

645 NEXT k
~~8 RETURN

I

il.

".: : LF'F: I rHUS I NCiU:!:.; 'r' < ~.~>



700 P:X:=(1:PY=0

705 OUT1:8; p;:<

710 FOR 1=0 TO 6600.NEXT I

7150UT126;lÜÜ
725 OUT1J:6, (1

728 FOR 1=0 TO 6600.NE~T !
7::e I F P::::= 2DC~THPJ 740 E~::'E
7:5 P~=PX+40:GOTO 705

740 OUT1:;:::.,Ü
742 INPUr'ESPERE FI PHJA '",'0L TAF.: FI ::::=Ü E FlPEF.:TENEl·J LH~E"; ~::$
745 OUT13:6; P'TI

750 FOR 1=0 TO 6600:NEXT I

75:: OUT138Jl0e

7650UT138J0

768 FOR I =~)TO 66(10: r·iE;:':T !
770 IF PY=250 THEN 780 ELSE 775

77~ PITI=DV+~~'~rTn74~j I ._, ,-, ._.1-~ •. ..l _, '0_ I ,_I

790 RETURN

9000UT1?S,Vl:0UT136.V2
92(1 F~ETUF.:t·~

138
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