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ticos, esta faixa de tempos mostrou-se igualmente apropriada.

A derivação das equações da CCDDP está baseada na su-

posição de que, na ocorrência de adsorção do reagente, o filme,

reduzido ao mudar o potencial de El para E2' se recupera em tem

po pequeno, em relação ao da experiência, quando o potencial re-

torna para El. Para evitar a inclusão nos cálculos de pontos o~

de esta condição ainda não foi satisfeita, costumam ser descarta

dos os .primeiros 5 a 10% dos dados experimentais da etapa de re-

torno. Em certas situações, quando a adsorção de um reagente e

muito intensa, ou quando a concentração deste e pequena, isto p~

de ser insuficiente. Em casos extremos, pode ser n~cessário um

tempo superior ao da etapa de retorno para que ocorra a reconstl
. - d f

.
1 (172 ) d

. - - 1 . dtUlçao o 1 me . Nestas con lçoes, nao se ava la o ver a -

deiro Qdc na presença do filme de adsorção, mas sim Qdc próximo

daquele que se obteria medindo um "branco", por exemplo, atraves

da CCDSP.

Felizmente, este problema não costuma ser muito serio,

porque aparece quando a adsorção e forte e certo erro na avalia-

ção de Qdc afeta pouco os resultados da nFfo. Alem do mais, a

adsorção de complexos metálicos parece não ter fortes efeitos s~
(172) - - (173) -

bre Qdc ' se bem que ha exceçoes . As equaçoes aprese~

tadas são válidas para difusão linear semi-infinita e aplicãveis,

com boa aproximação a eletrodos esfericos, desde que a duração

dos experimentos seja curta, menor que 0,5s, como já foi mencio-

nado. Pode-se melhorar a precisão considerando as equações com-

pletas, com correções para a esfericidade do eletrodo(174). Pa-

ra tanto e necessãrio recorrer a programas de regressão não li-

near, bem mais lentos e requerendo'estimativas iniciais dos parI

metros. Alem disto, o diagnóstico de adsorção e feito em duas
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etapas. Se a regressão usando as equações que não consideram ad

sorçao levarem a um grãfico dos desvios com distribuição não ale~

tória, nova regressão e feita usando as equações levando em con-

ta a adsorção. o grãfico dos desvios e gerado novamente e apre-

sentar-se-ã com distribuição aleatória, se o modelo for vãlido.

As diferenças nos resultados obtidos através do ajuste de

retas, como feito usualmente e também nesta tese, e através da

regressao não linear, na escala de tempo usual, não são signifi-

cativas a ponto de justificar a complexidade adicional na anãli-

se dos dados, que, no trabalho citado(174) foi feita em computa-

dor de grande porte. A medida que a capacidade e a rapidez dos

micro-computadores aumentar, pode-se prever, no entanto,

frequência de uso das equações completas.

maior

111.3 - DESCRIÇAO DO SISTEMA AUTOM~TICO DE AN~LISES ELETRO-

QUTMICAS

111.3.1 - Configuração do sistema

A configuração atual do sistema é apresentada na Figura

21 . O computador HP-9825 atua como controlador do sistema, comu

nicando-se bidirecionalmente com os instrumentos interfaceados

(perifericos) atraves de duas interfaces, computador-HP-IB ( p~

drão IEEE-488). Uma, usada exclusivamente pelo voltímetro, e ou

tra, pelos demais instrumentos. Isto permite preparar uma trans
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ferência rápida de dados do voltimetro para o computador (bloqu~

ando as transmissões por esta interface) e manter a comunicação

com os demais instrumentos pela segunda interface, cada um

seu cõdigo de endereçamento prõprio.

com

A celula eletroquimica estã ligada ao PAR-170 Electroche

mistry System, bastante modificado para possibilitar o controle

externo. A interface de controle possui numero apropriado de li

nhas de controle distribuidas entre a interface dos atuadores e

a interface interna do PAR-170, alem de uma linha para o dispa-

ro externo do voltimetro (que tambem pode ser disparado direta -

mente pelo tronco 6, quando desejado) e de outra para comandar

a mudança do potencial do conversor digital-analõgico, COA. A

interface de controle, a interface interna, a interface dos atua

dores e o COA compartilham a mesma fonte de alimentação, dimen -

sionada para este propõsito. A impressora matricial Grafix MX-

80 e o traçador de gráficos HP-9872B servem para a saida dos re-

sultados.

111.3.2 - Projeto e construção das interfaces e do conversor di-

gital-analõgico.

Para simplificar o projeto da interface de controle, i~

plementaram-se apenas as funções estritamente necessárias do p~

drão IEEE-488, quais sejam, o reconhecimento do endereço e a re-

cepção de dados na forma binária, alem da aceitação do comando

IFC ("interface clear"), para inicializar o estado dos circui -

tos, e da geração do sinal NRFO ("not ready for data "), para sus
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pender temporariamentea transmissãodo computador. Os dados e

o endereço são recebidos atraves das mesmas 8 linhas de dados, e

a distinção e feita pelo estado da linha ATN ("atention"). A li

nha DAV ("data valid") serve para indicar quando as

colocadas nas 8 linhas de dados são verdadeiras.

informações

Os endereços são transmitidos na forma de 2 bytes de

8 bits e correspondem ao 29 e 39 bytes após a linha ATN passar

de 1 ("HI") para O ("LOW"). Os endereços escolhidos foram 01

para o COA e 02 para a interface de controle, e são decodifica -
dos no cartão n9 2 (este numero indica apenas o ordenamento fisi

co do cartão dentro da caixa que contem os cartões), cujo es-

que ma e 1e t r Õni co Pode s er vi sto na Fi gur a 22.

e 18 servem paa identificar o 29 e 39 bytes.

Os flip-flops 7474-1A

O endereço 01

(00000001, em binário), quando recebido, faz com que o flip-flop

7474-2A seja acionado, preparando a chegada dos novos valores p~

ra o COA. Para que o potencial aplicado ã celula eletroquimica

pelo PAR-170 não fique instável durante o periodo de atualização,

recorreu-se a um circuito S/H ("Sample and Hold"), ou seja, uma

"memória" analógica que, quando ativada, mantem o valor do potenci..

al constante na saida, mesmo que haja variações na entrada e,

quando desativada, apresenta na saida o mesmo potencial da entra

da. Este S/H, juntamente com o COA, encontra-se no cartão n9

1, Figura 23,mas a lógica de controle do S/H situa-se no cartão

n9 2.

Logo após a passagem do S/H para "hold", os novos da-

dos para o COA são transmitidos em dois bytes consecutivos, cor-

respondendo o primeiro aos bits menos significativos e o segun-

do, aos mais significativos. Estes 16 bits são memorizados no

74199-1 e no 74199-2 do cartão 2, cujas saidas estão interliga -
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das com o COA, no cartão 1.

o COA utilizado é de altissima precisão, qual seja, o

DAC 71 COB-V da Analog Devices, de 16 bits, ao que correspondeuma

resolução de 1 em 216 ou 1/65.536. Sob o intervalo de potenci-

al deste modelo bipolar que vai de -10 a +lOV, isto corresponde

a 0,3 mV. Como nas medidas eletroanaliticas usuais muito rara-

mente se ultrapassa o intervalo de ~3V, teve-se a idéia de redu-

zir a faixa do DAC e aumentar a precisão. A atenuação foi fei-

ta na saida do S/H (modelo LF398 fabricado pela National

conductors), de forma que o potencial entre o eletrodo de

Semi -

refe-

rência e de trabalho possa ser programado de -3,2768 a +3,2768V.

Apesar de parecer esdrúxula a escolha destes limites, ela e con-

veniente pois corresponde ã situação em que a mudança de 1 unida

de no número entre O e 65.535 enviado ao COA corresponde a uma

variação de O,lmV no potencial aplicado ã celula eletroquimica .

Assim sendo, pode-se programar qualquer potencial no intervalo s~

pra citado, com resolução de O,lmV. O potencial de zero volt cor

responde ao centro da faixa, ou seja, ao número decimal 32.767

que, separado em 2 bytes de oito bits, equivale 127 para o byte

mais significativo e 255 para o menos significativo (01111111 e

11111111, respectivamente, em binário, nas entradas do DAC).

A atenuação foi feita no cartão 1 por intermedio

resistências R5, R6 e P3, este último, um potenciômetro de

das

aju~

te fino. Como a resistência na entrada do somador do potenci-

ostato do PAR-170 e de 10.000 ~, o valor das resistências em se-

rie na salda do S/H e ajustado para 20.518 ~. Na prática, o aju~

te e feito colocando um voltimetro digital de 4 1/2 digitos no

lugar da celula e ajustando a correspondencia entre o potencial

programado e o potencial lido. Feitas todas as demais calibra -

ções no cartão 1 e no PAR-170, o potencial programado e medido
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difere, no mãximo, de 0,2 mV, em qualquer ponto do intervalo.

Um ponto importante levado em conta no projeto foi a

velocidade de resposta do circuito do S/H às mudanças do DAC .

Sempre que se altera a saida do DAC, ao retornar o S/H de "hold"

para "sample"~ o capacitor Cl ligado ao LH398 deve ser carreg~

do ao novo potencial. Como a corrente fornecida pelo amplifica-

dor e limitada, este tempo pode alcançar dezenas ou centenas de

~s dependendo do capacitor selecionado. Isto e inadmissivel na

presente aplicação, onde os degraus de potencial tem que ser mui

to bruscos e precisos. Como, no presente caso-, cada novo poten-

cial fornecido pelo DAC e mantido, no minimo por alguns milise -

gundos, teve-se a ideia de inserir uma resistência em serie com

o capacitor e, desta forma, limitar a corrente de carga ao ponto

de se ter na saida do S/H uma resposta rãpida (~lws) ao DAC. Foi

conseguida uma melhora adicional na rapidez de subida

com o auxilio do capacitor C6.

do pulso

o segundo endereço decodificado no cartão n9 2 (Figura

22) identifica a interface de controle, como jã foi dito. Sob

esse nome generico estão englobadas vãrias funções sendo uma de-

las a de comandar o retorno do S/H para "sample", quando solici-

tado no programa. Como a transição do potencial deve dar-se si-

multãneamente com o inicio das medidas de carga e, dependendo da

etapa do experimento, com a abertura do integrador, utilizaram -

-se diretamente três linhas de dados para este propósito (D5, D6

e D7). Dependendo do numero binãrio enviado ao endereço 702, p~

de-se acionar simultãneamente qualquer combinação das três fun-

ções acima. o pulso de disparo do voltimetro sai diretamente do

cartão n93 (extremo inferior direito do circuito), que aparece

na Figura 24. Jã o pulso de comando do retôrno do S/H pa ra
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~~ "sample" €i enviado para o cartão n92, onde está o flip-flop de

controle, ligado ao S/H, situado no cartão n91. o pulso de co-

'-/
mando do integrador alterna o estado do flip-flop 7474-18 do ca!

tâo n93, estando este ligado i interface interna do PAR-170, on-
~

,/

de aciona uma chave analógica (FET) que possibilita abertura e
'-

fechamento rápido do integrador. Os numeros binários correspon-
'-/

~ dentes is combinações possiveis com as demais 5 linhas de dados,

ou seja, os numeras de O a 31, são decodificados por dois circui~

~

tos integrados 74154, situados no cartão n93, Figura 24.

que determinado numero binário menor que 32 e enviado ao

Sempre

endere

\~

ço 702, aparece um pulso na linha correspondente do circuito de-
'--./

codificador. Ate o presente, foram ocupados os códigos de 16 a
~

31, permanecendo livres para futuras expansões do sistema, os co
~

'- digas de O a 15. As funções implementadas ate o momento estão

~ enumeradas na Tabela 10, bem como os códigos correspondentes.

O s i nc r on i s mo de r e de cons i s te num r e c ur sou til Pa r a d i"
~ minuir a influência do ruido da rede eletrica de 60Hz, sempre p~

"-- sente nas medidas em escalas mais sensiveis. Iniciando as medi
"--

das sempre no mesmo ponto da fase da rede, pode-se conseguir com
'--

que os erros provocados sejam iguais em todas as medidas. Este
~

c
recurso e usado em diversos aparelhos comerciais como, por exem-

~ plo, o PAR-170. Como inovação, introduziu-se um circuito que

~ inicia as medidas de experiências consecutivas em pontos defasa-

" dos de 1800 no ciclo da rede eletrica. Com o auxil io de "software"

~

apropriado, somam-se numeros pares de experiências consecutivas

idênticas, resultando uma efetiva compensação do ruido da rede.

"

"-

Na Figura 25 encontram-se os circuitos de controle de
'---

abertura e fechamento da microválvula do eletrodo de trabalho, bem
\

~
como do destacador de gotas, alem do controle da vãlvula de gas

~ usada para optar entre passar N2 sobre a superficie da solução

'--

"--

' '
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Funções imp1ementadas nas interfaces construidas e
. .

respectivos c6di~os de acesso (atrav~s da instruçio
. .

wtb 702, i) (Os cõdigos i = O a 15 estão decodific~

dos e geram pulsos em 16 linhas, previstas para fu-

turas expansões).

Cõdigo,
1 Funçio

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

64

96

128

160

192

224

Sincronismo de fase com a rede e1~trica

livre, (previsto para bureta motorizada)

livre, (previsto para bureta motorizada)

transistor, livre

transistor, vã1vu1a de N2
reed, agitador magn~tico

reed, bomba peristã1tica

reed, injetor de amostras (abre)

reed, injetor de amostras (fecha)

reed, livre (previsto para intercâmbio de amostras)

reed, eletrodo de trabalho

transistor, micro-vã1vu1a do eletrodo de Hg

transistor, destacador de gotas

reed, integrador (adaptado ao PAR-170)

reed, eletrodo auxiliar (adaptado ao PAR-170)

FET, escala de corrente (adaptado ao PAR-170)

S/H do CDA

FET, i ntegrador

= 32 + 64, simultâneo

Disparo (atriggerll) do Vo1timetro

= 32 + 128, simultâneo

= 64 + 128, simultâneo

= 32 + 64 + 128, simultâneo

I--
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ou borbulhá-lona própria solução. Na Figura 26 aparece um con-

junto de flip-flops que permitem abrir ou fechar qualquer um dos

6 micro-reles com contatos encapsulados em vidro (IIreed relayll).

As funções dos IIreeds 11 estão i ndicadas. o IIreedll livre deverá

ser usado futuramente para acionar um intercambiador de amostras.

Um esquema parcial da interface interna do PAR-170 e

apresentado na Figura 27 . Quando a fonte de alimentação exter-

na da interface estã desligada, o PAR-170 funciona da maneira p~

vista no seu catálogo. Com a interface ligada, pode-se contro-

lar do computador, a abertura e o fechamento da descarga do int~

grador atraves de um IIreedll ou de uma chave FET, ligar ou desli-

gar o eletrodo auxiliar e ligar ou desligar a escala de 10 mA

(usada na cronocoulometria convencional), qualquer que seja a ou

tra escala indicada pelo seletor.

Para a abertura rápida do integrador, nada melhor que

a chave FET utilizada, do tipo especial com baixa resistencia el~

trica (10 a 15Q), modelo AH151 da National Semiconductors, tam-

bem usada para a mudança de escala. Ao descarregar o capaci -

tor do integrador podem fluir correntes suficientemente altas pa-

ra danificar a chave eletrônica. Por isto e que existe tambem

o IIreedll em paralelo. Para garantir proteção do FET, durante os

experimentos, ao descarregar o integrador, programa-se primeiro

o fechamento do IIreedll e, em seguida, do FET. Neste ponto o

IIreedll, (de funcionamento lento, requerendo 1-2 ms para abrir) e

reaberto, enquanto o FET continua fechado ate o momento em

está programado o inlcio da integração.

que

I"
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111.3.3 - Programação do sistema para a realização de medidas cro

nocoulometricas

Alguns aperfeiçoamentos, inovações e recursos adicio -

nais foram introduzidos para melhorar a precisão das medidas cro

noco~lometricas e aumentar a conveniencia de uso. são eles:

a) O experimento ê dividido em cinco etapas, no

das tres usuais, indicadas na Figura 20.

lugar

b) Na primeira ê medida a deriva do integrador, com o

eletrodo de trabalho desligado. t feita uma regressão linear da

reta Q vs. t e o coeficiente angular ê aproveitado para fazer a

correção automática de dados das etapas posteriores. Este proc~

dimento e mais simples e tão satisfatõrio quanto Qutro descrito

na literatura, onde um circuito compensador de deriva baseado em

l
"

f
"

d .. (175) f 1 damp 1 lca ores operaclonals az a correçao a nlve e

IIhardwarell, ao inves de IIsoftwarell, como foi preferido aquí.

c) Na segunda etapa, destaca-se a gota usada e gera-se

uma nova gota, sob controle de IIsoftwarell. O usuário especifica

a ãrea da gota desejada e o computador calcula o tempo que a mi-

cro-vãlvula de mercurio deverá permanecer aberta, com base na v~

zão do mesmo e com o auxílio de equações apropriadas, descontan-

do a ãrea encoberta pelo IIpescoçoll do capilar. Segue-se um pe-

ríodo de repouso, para que cessem as vibrações da gota. Pode-se

programar a duração deste período, o potencial a ser

eletrodo, ou mantê-lo desligado.

aplicado ao

d) A terceira etapa, correspondente a um período de

prê-condicionamento durante o qual se estabelece o equilíbrio de

adsorção, tem duração e potencial aplicado programãveis, sendo
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feita a aquisição de dados e posterior regressão considerando os. .. .

d d d Q
1/2 E

. - - - .
a os e vs. t uma reta. sta Suposlçao nao e, necessarla-

mente, correta mas os resultados permitem diagnosticar a presen-

ça de processos faradaicos nesta etapa em que deveriam estar au-

sentes, ou a ocorrência de equilibrio lento de adsorção. Quando

os dados satisfizerem a equação da reta, obtem-se, adicionalmen-

te o Qdc entre o potencial em que foi gerada a gota e o

cial de pre-condicionamento.

poten -

e) A quarta etapa, designada de ida, transcorre da ma-

neira usual, com regressão via equação 59.

f) A quinta etapa pode ser omitida (CCDSP). Quando

realizada (CCODP), pode ter o potencial idêntico ao do pre-con -

dicionamento (mais usual) ou assumir qualquer outro valor progr~

mado. A duração e igual ã quarta etapa, na versão do programa

listado no apêndice sob o nome de "DUCRON", mas pode ser modifi-

cada. A regressão e feita pela equação 66. r

g) Ao lado da programação da duração e do potencial a

a p 1i ca r nas eg unda, t e r ce i r a e qu a r t a e ta pas, e do pot e nc i a 1 da

quinta etapa, pode-se programar series de medidas consecutivas e

automãticas, em que um dos potenciais ou uma das durações e modi

ficada de experimento em experimento. Um exemplo tipico seria

programar uma serie de experiências com E
pre

cial =-O,lOOOV, 6E =-0,0500V e E final =
pre

fixos os demais parâmetros programados. Desta

lizada uma sequência de nove experimentos.

= E e E ini
volta pre -

-0,5000.V, mantidos

forma, seria rea

h) Pode-se programar qualquer numero de repetições de

cada experimento. Os dados dos experimentos repetidos sob idên-

ticas condições são somados e a anãlise dos dados e feita uma
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unica vez, com os dados da curva media. Desta forma pode-se au-

mentar a precisão das medidas sem dispender tempo e papel da im-

pressora na anãlise individual de cada curva, ao que se deve so-

mar o tempo necessãrio para tirar as medias manualmente.

i) Ao programar series de experiências onde hã a repe-

tição de medidas mencionada no item h, pode-se adicionalmente,e~

pecificar a reprodutibilidade mínima dos experimentos. Progra-

ma-se o mãximo erro relativo e absoluto admissivel. Sempre que

dois pontos referentes a idênticas condições excederem esses li-

mites, haverã rejeição da curva e o experimento serã repetido a~

tomaticamente. Este novo recurso e valioso pois, dada a escala

de tempo das medidas e a sensibilidade requerida, hã susceptibi-

lidade a translentes na rede eletrica (originadas, p.. ex. ao se

ligar ou desligar equipamentos de potência elevada). Estes tran

sientes, quando ocor~em, afetam fortemente 1 ou 2 pontos da Cu!

va, levando a resultados erroneos. Agora, quando esta condição

ocorre, hã rejeição automãtica dos dados. Se, apõs três tentatl

vas, o sistema não produzir resultados dentro dos limites de er-

ro especificados, o programa para e alerta o usuário. Neste ca-

so pode estar havendo algum problema com o "hardware", tais como

falhas na formação das gotas do eletrodo, problemas com o eletro

do de referência, mau contato em alguma conexao ou mesmo um de-

feito em algum dos instrumentos. Se tudo estiver em ordem, po-

de-se estar numa condição particularmente pouco reprodutível que,

se não puder ser corrigi da, pode ser contornada aumentando o li-

mite de erro e tirando a media de um numero maior de experiências.

j) Opcionalmente, quando os dados apresentarem superp~

sição de ruído de 60 Hz da rede eletrica e os experimentos forem

muito rápidos, pode-se iniciã-los com sincronismo de rede. Pro-



-164-

grama-se um numero par de experimentos somados e estes são i n i -

ciados, alternadamente, em pontos defasados de 1800 no ciclo

rede, produzindo um efetivo cancelamento deste tipo de ru;do.

da

1) Com vista ã aplicação anal;tica da cronocoulometria,

pode-se programar a mudança da sensibilidade do conversor de cor

rente em tensão do PAR-170. A escala de corrente de 20mA e uti-

lizada para iniciar o experimento, quando se tem um pico de

corrente intenso, correspondenteao Qdc e, eventualmente, ao

nFr. Em seguida, sob controle do programa, esta escala e desli-

gada e as medidas prosseguem na escala escolhida no seletor

(100 ~A, p. ex.), com grande aumento da sensibilidade a proces -

sos faradãicos.

m) Os resultados da anãlise por regressão das quatro

etapas em que e feita (deriva, pre-cond., ida e volta) podem ser

impressos na impressora termica do HP-9825, incluindo os desvios

e, opcionalmente, os coeficientes de correlação. Uma apresenta-

ção tabular mais compacta dos coeficientes lineares e angulares

das três ultimas etapas, seus desvios, alem do Qdc' do nFr e da

inclinação da volta apõs descontar-se o efeito da adsorção e ob-

tido, opcionalmente com a impressora matricial 6RAFIX, de 80 co-

1 una s . Esta e a forma preferida de sa;da dos resultados, pois a

impressora termica de 16 colunas gera fitas de muitos metros de

c o m p r i me n t o e mal g um a s dez e nas d e m i n u tos d e me d i d a r d e ma nus e i o

incõmodo e de custo mais elevado.

n) Opcionalmente, pode-se plotar automaticamente os d~

dos em função de tl/2, na ida, e de e: na volta, para verificar

a linearidade dos pontos ou observar irregularidades no comport~

mento.
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o) Com a adição de uma pequena sub-rotina ao programa

"DUCRON", pode~se programar o tempo de borbulhamento com N2 e o

tempo durante o qual o agitador magnético deverá permanecer lig~

do após cada adição de reagente ã célula através de bureta de

pistão. Ainda não se dispõe de bureta motorizada. Assim que es

ta lacuna for preenchida, também as adições poderão ser program~

das.

p) Com o auxilio das teclas de função programável

HP~825, pode-se reprogramar qualquer parãmetro, sem ter que

do

re-

-introduzir os demais. Opcionalmente, pode-se carregar os pará-

metros usuais de trabalho diretamente da fita e minimizar a re-

programaçao. A gravação de dados está prevista mas não impleme~

tada.

q) O programa foi elaborado de forma a ser auto-expli-

cativo ao usuárjo, minimizando o tempo de estudo previo para o

uso do sistema. Além disto, falhas do usuário na seleção dos p~

rãmetros mais criticos são detectados e informados, bem como os

limites do intervalo disponivel.

r) Os parãmetros aO e al' necessários nas equações 67

a 69 (página 144) são dependentes da escala de tempos usada nas

experiencias e não precisam ser introduzidos, pois são calcula -

dos por regressão, da maneira indicada na página 143, sempre que

o tempo de ida for reprogramado.

E compreensivel que um programa com estes recursos se-

ja bastante complicado e de dificil elaboração. Fora de propósl

to seria detalhar como se conseguiu programar cada uma das carac

teristicas descritas. O exame da listagem de "DUCRON", apresen-

tada no apêndice, é bastante elucidativo, pois procurou-se man-
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ter uma estrutura clara e simples no programa, organizado na fo~

ma de sub-rotinas. Assim sendo, as linhas de numero 4 e 40 cor-

respondem ao pr5prto fluxograma.

111.4 - ALGUNS TESTES DA CRONOCOULOMETRIA

o programa "DUCRON" foi sendo testado passo a passo d~

rante a sua elaboração. Os sinais gerados eram conferidos nas

interfaces e na pr5pria celula eletroquimica, os tempos, determl

nados em oscilosc5pio ,de três canais, com superposição de sinais

de tempo calibrados. O próprio sistema foi programado para atu

ar como osciloscópio digital para sinais repetitivos. Isto e po~

sivel porque, apesar de a aquisição de dados sucessivos estar II

mitada ã taxa de repetição mãxima de 5,5 . 10-4 ms/ponto, pode-se

programar a aquisição de apenas 1 ponto por ciclo e variar o po~

to de amostragem em relação ao sinal de disparo em incrementos tão
-7

pequenos como 1 . 10 s. Assim sendo as curvas de resposta dos

diversos estagios do PAR-170 foram obtidas com o próprio sistema

e plotadas diretamente no traçador de graficos, com o auxilio de

um programa especialmente elaborado para este prop5sito.

Ja foi mencionado que substituindo a celula por uma r~

sistência padrão, o sistema se mostrou calibrado dentro de ~O,l%.

O tempo de carga de um capacitor de l~F com pequena resistência

em serie tambem foi medido e a carga dispendida, avaliada. O va

lor obtido coincide dentro de 0,3% com o medido com uma ponte de

capacitância. o fenômeno de acomodação dieletrica do capacitor
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pode ser responsabilizado por ~arte desta, diferença, uma vez

que as medidas com a ponte a .c . são feitas com ciclos mais cur

tos de carga e descarga.

Em seguida, realizaram-se medidas da adsorção induzi-

da do Cd(II) em meio de tiocianato. Este sistema foi usado como

sistema modelo para testar as equações linearizadas de anãlise

dos dadDs cronocoulom~tricos(176) e, muito recentemente, para co~

parar os resultados obtidos por regressão não linear sobre as

equações completas(174). Foi possivel confirmar que o nFr obti-

do de pe nd e do tem po T U til i z a do, de v i do ao s e r r os si s te mãt i cos i n-
troduzidos na linearização que para T = 100ms são da ordem de

5%(174) Uma amostra dos resultados obtidos nestas condições e

apresentada na Tabela 11. A concordãncia com os resultados da

1 . (174176)' d 1
..

d
. -

lteratura ' esta dentro os lmltes e erro e a preClsao

e reprodutibilidade ~ muito superior ã conseguida com o sistema

BAS-100 e o eletrodo PARC modelo 9323. Nas mesmas condições, o~

teve-se um nFr = 23,70 ~ 0,26, para 27 experimentos de uma gota,

contra 21,1 ~ 2,9(174). Jã na inclinação da de ida, o desvio p~

drão relativo foi de 0,14%, contra 4%(174). Enquanto o desvio

padrão do nFr ~ indicativo da performance global do sistema, o

desvio padrão da inclinação da ida ~ determinado preponderante -

mente pela reprodutibilidade de ãrea do eletrodo, ponto fraco da

maioria dos sistemas comerciais ou descritos na literatura.

Testes realizadas em solução de NaF O,lOOM (ausência

de processos faradaicos e de adsorção) confirmaram o bom funcio-

namento do sistema, tendo sido obtido nFr de 0,05 ~ 0,05 vC cm-2

numa serie de medidas com E = E lt =-O,OlOOV e E. d variã-
pre vo a 1 a

vel entre O e -1,6 V, e valores de Qdc concordantes com os da li
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Exemplo de uma s~rie de medidas cronocoulom~tricas, na presença de adsorção, obti-
da automaticamente nas seguintes con~içõ~s: Solução de Cd(II) l~OOmM em NaN03
0,800M + NaSCN 0,200M. Quatro experlenclas somadas. Gotas com area programada de
0,0300cm2, geradas a -0,2000V, repouso de 1 ,OOS, etapa pr~via de O,lOOOS com Eo va
riãvel

Ó
indicado na tabela, etapa de ida de O,lOOOS,El = -0,9000V, etapa de volta-

de 0,1 OOS' com E2 = Eo'

TABELA 11 - I--'
0'\
(X)
I
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tera tura.

Na Tabela 11 fica tambem claramente demonstrada a uti-

lidade da regressão realizada na etapa previa. Em potenci ai s po~

co negativos, ocorre processo de dissolução anõdica de mercurio,

devido a presença do tiocinato. Este fato e constatado imediata

mente pela inclinação da etap~ previa. No extremo oposto dos po-

tenciais mais negativos, chega-se a um nFr negativo e exame da

inclinação da etapa previa mostra a presença de processo farada1

co de redução, ou seja, já foi atingido o "pe" da onda do Cd(II) ,

invalidando as medidas de adsorção.

ta complementa esta informação.

A i nc 1i na çã o da e ta pa de vo 1

111.5 - POTENCIALIDADE ANALTTICA DA CRONOCOULOMETRIA

A técnica da cronocoulometria foi desenvolvida original

mente pa r a r e a 1 i z a r e s tu dos de a ds o r ç ã o de e s pe c i e s e1e t ro a t i vas (171),

sem ~reocupação com sua potencial idade analitica, virtualmente

inexplorada até hoje.

o cronocoulograma encerra a informação sobre a concen-

tração da especie eletroativa em solução diretamente no coefici-

ente angular das retas de regressão de Q vs. tl/2, ou seja, a i~

clinação é diretamente proporcional ã concentração, sob condi-

ções de difusão linear semi-infinita. Alternativamente, pode-se

usar a carga total dispendida na redução (ou oxidação) do mate-

rial que chega por difusão Q - °Q.
T

Programando a abertura do
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integrador um pouco após a aplicação do degrau de potencial, po-

de-se usar o próprio Q , sem necessidade de fazer regressão. Len
. T -

tos resultados foram conseguidos com concentrações de material

eletroativo entre 10~M e 10mM, selecionando escalas de tempo apr~

priadas. Para concentrações mais baixas, o erro relativo aumen-

ta, uma vez que a carga devida ao processo faradaico torna-se p~

quena quando comparada ã do Qdc' inevitável nestas medidas, e

que acaba determinando a escolha da escala do conversor de cor-

rente em tensão e do integrador analógico. Para eliminar esta

limitação é que se previu no instrumento eletroanalitico, meios

para mudar rapidamente a escala de medidas durante os experimen-

tos. Assim sendo, o computador inicia as medidas de carga da

etapa de ida na escala apropriada para carregar a dupla camada

elétrica, o que ocorre rapidamente após a aplicação do degrau de

potencial. Em seguida, comanda a mudança para a escala de alta

sensibilidade, pré-selecionada e apropriada ã medição da carga

correspondente ao processo faradaico originado pelo material el~

troativo que chega por difusão. Desta forma conseguiu-se esten-

der o limite de detecção para concentrações mais baixas.

A Figura 28 traz uma curva de calibração obtida em ex-

periências preliminares, sob condições que, provavelmente, ainda

podem ser melhoradas. A inclinação "residual do branco" não foi

descontada propositadamente, para indicar que corresponde a uma

fração considerável da incl inação total medida em concentrações tão

baixas. Repetição de cada medida permitiu estimar o desvio pa -
(

drão, uniforme ao longo da faixa. O limite de deteção correspo~
- - -8 -

dente a trez vezes este desvio e de 7.10 M, comparavel ao das

tecnicas voltametricas de pulso e, como nestas, determinado mui-

to mais pela corrente residual que pela sensibilidade da instru-
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FIGURA 28 - DeterminaçãoCronocoulometrica, com mudança de esca-
2+

la, de Cd em NaF = O,lOOM.

Ei = -0,400V, Ef = -0,800V.
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mentaçãQ de medidas. Alta pureza de eletrolito e rigQrosa elimi

nação do oxig~nio são condtç8es necess~riaspara Q trabalho nes-

ta região de concentração.

Programando o sistema para realizar series de medidas

com incrementos de potencial adequados, pode-se obter dados cro-

nocoulometricos que definem curvas com o aspecto de polarogramas

de pulso normal ou diferencial. Com o acrescimo de uma pequena

sub-rotina no programa, as curvas podem ser traçadas automatica-

mente. Existe a possibilidade adicional de traçar tambem uma Cu!

va do desvio padrão da inclinação vs. potencial. Este grafico i.!!

dicaria, indiretamente, se o processo está sob controle difusio-

nal, pois há um significativo aumento neste parâmetro, quando ao

inves de uma reta de Q vs. tl/2, se tem uma curva.

Na analise automática de amostras de composição muito

parecida, situação esta bastante frequente, não ha necessidade de

obter curvas completas de Q vs. E uma vez que estas ja são conh~

cidas, e os potenciais otimos para a determinação analTtica, ta~

bem. Neste caso, pode-se prever que a aplicação de degraus mul-

tiplos coincidentes com estes potenciais permite

cronocoulometricas simultâneas de varias especies

determinações

eletroativas

num tempo muito curto. Usando o eletrodo de gota de Hg, os de-

graus poderiam ser aplicados a gotas consecutivas ou a mesma go-

ta. No segundo caso, poder-se-ia subtrair da carga medida ao

se passar ao potencial em que ocorre a redução de determinada

especie, a carga devida ã redução das especies precedentes, obtl

da por extrapolação. Naturalmente que estas determinações anali

ticas em frações de segundo so tem interesse pratico quando com-

binadas com um sistema de intercambiamento de amostras suficien-

temente rapido, ou quando a célula eletroquimica ê alimentada for
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um sistema em fluxo continuo ou intermitente.

Outra forma de extrair informações analiticas de medi-

das cronocoulometricas esta~ em utilizar os excessos superficiais

medidos e representados na forma de isotermas de adsorção de r

vs. C. Estas curvas podem ser obtidas quando houver adsorção ou

co-adsorção da especie de interesse com uma especie eletroativa

indicadora. A relação r vs. C serã linear apenas na região de

concentração em que o grau de recobrimento do eletrodo foi muito

baixo (faixa de aplicabilidade de isoterma de Henry). At r a ve s da

cronocoulometria convencional, pode-se determinar excesso super-

f
o o o o t d

-
5 10

-12 1
-2

lClalS com lncer eza e-. mo cm , para processos com

n = 1(171) Acima da região de validade da isoterma de Henry, p~

de-se usar a isoterma obtida experimentalmente em condições idê~

ticas ãs das determinações analTticas, como curva de calibração.

O erro relativo aumenta em baixas concentrações, como e usual, e

torna a crescer em concentrações maiores, a medida que vai sendo

atingida a saturação do eletrodo, situação em que r varia pouco

com C. Em soluções muito diluTdas, um tempo relativamente longo

pode ser necessãrio para estabelecer-se o equilTbrio de adsorção.

Se a adsorção for muito forte, pode-se conseguir um acumulo do

material na superfTcie do eletrodo, ou seja, uma pre-concentra -

ção por adsorção~ O processo de pre-concentração pode ser acel!

rado por convecção forçada na celula eletroquTmica. Metodos ba-

seados na pre-concentração por adsorção vem sendo desenvolvidos

usando outras tecnicas, que não a cronocoulometria, para fazer

as medidas(177-191), ampliando as possibilidades de eletroanãli-

se de traços, normalmente associada com a voltametria de redisso

1uçã o a nodi ca (11 S t r i pPi ng 11), r e s t r i t a a c e r c a de 2O e1emento s

formam amãlgamas, ou de redissolução catodica, limitada aos

que

ca-
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sos em que se formam compostos insoluveis na superfície do e1e-

trodo.

A superioridade da cronocou10metria na medição de r de

especies e1etroativas e a maior sensibilidade e melhor imunidade

ao ruido oferecida pela medição da carga ao inves da corrente e~

pregada nas demais tecnicas vo1tametricas, são pontos favoráveis

ao uso dessa tecnica na avaliação do material e1etroativo acum~-

lado por pre-concentração por adsorção. A não utilização dessa

tecnica para este propósito deve-se, talvez a sua relativa ina-

cessibilidade no laboratório analitico, pois só recentemente tor

nou-se disponivel em equipamento comercial. o sistema analiti-

co automático descrito neste capitulo e especialmente

do a este propósito pois pode-se programar não só os

apropria-

potenciais

a serem aplicados ao eletrodo e a duração de cada etapa, como

tambem o periodo durante o qual deve ser borbulhado o N2 e liga-

do o agitador magnetico, ou a bomba peristáltica, para forçar a

convecçao. Ao usar-se o eletrodo de gota de mercurio, a renova-

ção das gotas, bem como sua área pode ser igualmente programada.

Resultados recentes indicam a validade destas afirma -
çoes. Há poucos anos. colaborou-se com NEVES e BETTERIDGE num

estudo de otimização das condições de trabalho para a determina-

ção de urânio atraves da onda catalitica com o nitrato, usando a

polarografia convencional nas medidas(182). Posteriormente,pros-

seguiu-se o trabalho, buscando maior sensibilidade com o auxilio

da cronocoulometria, que foi conseguido. Sobreveio a ideia de

beneficiar-se de uma pre-concentração preliminar do uranio na su

perficie da gota, induzindo a sua adsorção. Para tanto usou-se

o ânion tiocianato. Os primeiros resultados já foram apresen-

tados(183) e indicam um limite de detecção de 30 ppt, consegui-
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do pela poderosa combinação do processo catalitico com a pre-co~

centraçao por adsorçao e a medição cronocoulometria da carga.

111.6 - CRONOCOULOMETRIA TRIDIMENSIONAL

Os experimentos cronocoulometricos apresentam sobre

seus congêneres amperometricos, a vantagem de guardar informações

sobre processos ocorridos imediatamente após a aplicação dos de-

graus de potencial, sendo praticamente equivalentes, no restante.

A apresentação de medidas cronocoulometricas costuma

ser numerica, na forma de tabelas. Imaginou-se que para uma ra-

pida avaliação de processos de eletrodo e um eventual diagnósti-

co do tipo do processo, poderia ser útil alguma forma de repre-

sentação grãfica. Os grãficos de Q vs. tl/2 ou Q VS.8, ilustra-
g

d/s na Figura 20, permitem diagnosticar, por exemplo, processos

sob controle difusional, com base na linearidade e na idêntica i.!!

clinação na ida e na volta (na ausência de adsorção), ou identi-

ficar a presença de adsorção. Para uma avaliação do comportame~

to observado a diferentes potenciais seriam necessãrios vãrios

grãficos desse tipo. As três variãveis envolvidas (Q, t e E), p~

dem ser representadas simultaneamente com o auxilio de projeções

tridimensionais, que se mostraram tão úteis visualizar a distri-

buição das especies de sistemas de complexos mistos (item 11.5.3).

A ideia de recorrer a superficies tridimensionais para

representar informações eletroquimicas não e nova. Jã em 1960,
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J
REINMUTH serviu-se delas para representar curvas de i Vs..t vs. E

calculadas teoricamente para ilustrar as relações de dependen -
.. . .

cia de tempo de tecnicas voltametricas(184). Posteriormente, fo-
~

ram usadas para gerar cromato-polarogramas tridimensionais, com

'-......

'-......

dados obtidos experimentalmente atraves da polarografia de onda
'--

quadrada empregada em cromatografia liquida com detecção eletro-

qui mi ci ~~ S) Re ce n tem e n te, s e r vi r a m pa r a r e pr e s e n t a r sim u 1ta nea me n-
'--

te polarogramas de pulso obtidos com diferentes tempos de amos-

(186) E
_

1
.

1
. - . -

f
- .

tragem . ssa u t,ma ap lcaçao serVlra como re erenCla pa-

ra discutir algumas vantagens do meto do aqui proposto e designa-

do de cronocoulometria tridimensional.

A primeira diferença está em se medir a carga, obtida

por integração analõgica da corrente a partir do instante da apll

cação do degrau de potencial, enquanto na polarografia de pu 1s o,

mede-se, usualmente, a corrente media durante certo periodo pos-

terior ã aplicação do pulso, perdendo-se as informações iniciais

sobre o processo de eletrodo. Dispondo-se da carga, pode-se, a

qualquer momento, calcular a corrente atraves de diferenciação nu

merica. Outra diferença importante está na forma de apresenta -
ção dos dados. Na mencionada referência 186, representam-se os

polarogramas de pulso pseudo-derivativos obtidos nos tempos de

amostragem de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 ms apõs a aplicação de pul

so, dando uma relação de 6 vezes entre o tempo mâximo e minimo .
Como a representação e em função de t, observa-se uma curva tipl

ca de decaimento da corrente neste intervalo de tempo.

Na cronocoulometria tridimensional introduziu-se a re-
- ...,

d . . 1/2
presentaçao em funçao e lncrementos constantes de t , na eta-

pa de ida e. de e, quando houver etapa de volta. Como consequen-

cia, para processos de eletrodo governados por difusão linear s~

mi infinita, tem-se linhas retas de Q vs. tl/2 e, na ausencia de
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adsorção, de Q vs. e. Assim sendo, fica muito fãcil a inspeção

do grãfico para verificar se esta condição estã sendo satisfeita.

Uma importante consequencia adicional e a abrangencia de uma fai

xa de tempos muito mais ampla. Na CCDSP, dividindo o eixo de

tl/2 em 20 incrementos iguais, consegue-se uma relação de 400 v~

zes entre o tempo minimo e mãximo (primeira e ultima curva). Na

CCDDP, usando 10 incrementos iguais de tl/2 para a ida e outros

10 de e para a volta, ainda assim se tem um tempo de medição 100

vezes maior para a ultima curva, em relação a primeira, na etapa

de ida. Na etapa de volta, não e possivel extender as
- 1/2ate e =, , porque corresponde a t = 00, uma vez que:

medições

t = [82 - 2:,:/2 + 2,
]

2

l 2(, / -eJ

eq. 70

Por razões de ordem prãtica optou-se por realizar as medidas de

~= 0,1,1/2 ate 01= 0,7,1/2, com incrementos constantes de

0,1 ,1/2. Nos grâficos, os pontos representados para 0,8, 0,9 e

1,0 ,1/2 foram obtidos por extrapolação linear do ultimo e

dopenultimo pontos experimentais. Os pontos referentes a tl/2 =

= O e e = O tambem foram obtidos por extrapolação linear do s~

gundo e terceiro pontos das etapas de ida e volta, respectivame~

te. Este procedimento só e vâlido sob condições de difusão line

ar semi-infinita e deverâ ser aprimorado.

A inclusão da etapa de retorno, com a extrapolação a
í

tempo infinito representa um recurso importante porque permite
(~

verificar se todo o material reduzido (ou oxidado) na etapa de

i da e re-oxidado (ou reduzido) na etapa de volta (Ajuda a diag-

nosticar mecanimos do tipo EC).
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o programa de computador elaborado para a cronocoulom~

tria tridimensional, denominada "TRICON", e sem duvida, o mais

) complexo desta tese, e a hipótese de detalhar aqui os mais de

11.000 bytes de código queocompõe foi rejeitada a priori. Basta

saber que, em principio, consiste de uma combinação de partes dos

programas "DUCRON" e "TRIMICO", com algumas modificações. Al-

guns recursos menos importantes de "DUCRON" foram removidos para

não exceder a capacidade de memória do HP-9825 (com os dados, o

programa ocupa cerca de 23.000 bytes). Em compensação

gramação dos tempos de medida, ponto a ponto. Recursos

de aquisição de dados ficou mais complicada por causa da

nais foram introduzidos para possibilitar a inversão da

das variaveis independentes bem como o seu sentido, nos

e y (Q e representado no eixo z), sem necessidade de repetir as

medidas.

Os estudos empreendidos com o auxil io de "TRICRON" sao,

ate o momento, de carater exploratõrio, e a interpretação dos re

sul tados, superficial. Assim mesmo, julgou-se importante inclu-

ir alguns resultados para ilustrar a potencialidade desta forma

de representação na classificação inicial de processo de eletro-

do.

A programação dos experimentos sera indicada atraves

do potencial aplicado e da duração de cada etapa. A duração foi

mantida constante, sendo o tempo de repouso após a geração da gQ

ta de 1,Os, e a duração da etapa previa e da ida, de 0,4~, e o

tempo da volta, extrapolado ate o 00. O potencial durante a ger~

~ ção da gota sera designado por Eo' o da etapa previa, por El'

da ida, por E2 e o da volta, por E3.

Na Figura 29 tem-se a situação mais simples

o

"-

possivel,

\

c

'--

(

a etapa

repro-

adicio-

posição

eixos x
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qual seja, ausência de adsorç~o e de p~ocesso faradaico, observ~

da em solução de NaF O,lOQM. Neste caso a projeção registra ap~

nas o Qd entre os dois potenciais envolvidos, sendo ~ inclina -c .- 1/2 . 1 (
- - -

çao das retas de Q vs. t ou Q vs. e pratlcamente nu a so nao e

nula devido a traços de material eletroativo como, p. ex., 02).

/ / /

-q4 -o,g o '1" -0,14

FI GURA 29 - Cr onocou1ogr amas t r i di mens i ona is de NaF O, 1OOM. Eo=
= O,OOOV, El =-0,40QV, E2i = -0,400V, E2f =-0,800V ,
E3 = El.

Como não poderia deixar de ser, ao passar-se de E2 pa-

ra E3 (=El)' a carga liquida total extrapolada para t3 = O e ze-
ro.

Na Figura 30 tem-se diferentes vistas do processo de

redução reversivel de Cd(II) ao amãlgama seguido de posterior re

oxidação. Todos os pseudo-polarogramas (Q vs. E), que podem ser

vistos olhando a figura no sentido do eixo do potencial! tem for-

mato e posição idêntica (mesmo El/2)' independente, portanto, do

tempo em que foram obtidos, no intervalo estudado. Uma análise

mais rigorosa requereria a diferenciação previa da carga em rela

çã o ao tem po, pa r a obt er a s c ur va s de i vs. E. Outra caracteris-
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tica da Figura 30 e a linearidade das retas, tanto na ida (redu-

ção) como na volta (oxidação). o ligeiro desvio observado no

inicio da etapa de volta pode ter sua origem numa imperfeição mi

nima na programação dos tempos de medida. Esse problema deverá

ser examinado com mais rigor.

~

-06~
o

-04~

1"" O-~4~-04f rr-

FIGURA 30 - Cronocoulogramas tridimensionais de Cd(II) 0,50mM em

NaC104 1,5M. Eo = El = E3 = -0,400V. E2i =-0,450V,
E2f = -0,650V.
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Muito significativa e a extrapolação a tempo infinito

da etapa de volta queJexcluída a carga oriunda de corrente resi-

dual, e praticamente nula. o Qdc fica praticamente imperceptí-

vel nesta figura, dada a escala de cargas usada para acomodar o

processo faradaico.

Adicionando ã solução de Cd(II) ~m complexante como o

EOTA, formam-se complexos muito estãveis e, ao mesmo tempo, pou-

co lãbeis. Como hã necessidade de uma dissociação previa do co~

plexo para possibilitar a redução do íon cãdmio, o processo far~

daico tem sua velocidade reduzida pela etapa química que

de a transferência heterogênea de carga (mecanismo CE).

prece-

Na Fig~

ra 3la, verifica-se a ação marcante do EOTA sobre a onda do Cd(IIh

pois a escla ê idêntica ã da Figura 30. Para possibilitar me-

lhor visão do processo, ampliou-se o eixo Q de cinco vezes, nas

~

7

-~b~ a
o

-~~,

~

\

~

c.
o I - v-o,lf5"

FIGURA 31 - Mesmas condições da Figura 30, com adição de 1,00 mM

de EOTA. A escala de carga foi ampliada de 5 vezes

em b e c, com relação a a ou ã Figura 30.

(

(
(\-.
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Figuras 31 b e c (com.consequente aumento na participação da co~

rente residual). A não linearidade das curvas Q vs. tl/2 e

. Q vs. e e evidente, bem como o deslocamento do El/2 de todos os

pseudo-polarogramas para valores màis negativos de potencial.

Maiores detalhes sobre o efeito de complexantes na cinetica . de

processos de eletrodo podem ser encontrados, p. ex., na referen-

cia 187.

Como consequencia da ampliação de 5 vezes, a curva de

Qdc tornou-se visível.

~ o o ~ ~~

FIGURA 32 - Cronocoulogramas tridimensionais de Cd(II) em NaC104

1,5 M. Eo = El = -O ,400V, E2 = -O ,800V, E3i = -0,800V,

E3f = -0,400V.
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Um conhecido criterio de avaliação de reversibilidade

consiste em comparar o El/2 da onda an6dtca com o da onda cat6d!

ca. Para o Ton cidmio~ a onda an6dica s6 pode ser obtida com

um eletrodo de amilgama de cidmio numa solução isenta de cidmio.

A onda composta, no entanto, pode ser facilmente obtida em solu-

ções de Cd(II), na etapa de volta do cronocoulograma tridimensi~

nal, como exemplifica a Figura 32. Nesta figura Eo' El e E2 são

constantes e E3 ~ variado. Como seria previsTvel, as curvas de

Q vs. e s6 são lineares e com intersecção nula a tempo infinito

quando se tem amplo predomTnio do processo de oxidação.

~ -~s

~ -o,g

~ I G U R A 3 3 - C r o n o c o u 1 o g r a T1I(rs t r i d i me n s i o n a i s deZ n LI I) O, 1 O O m M em
. ..

a 1 Na NQ 3 O, O 14M e b) Na NQ 3 1, O 5 M. Eo = E 1 = E 3 =

= -O,600V, E2i = -O,800V, E2f = -1,200V.

A influência do tipo de eletrõlito e da sua concentra-

ção sobre a cin~tica do processo de transferência de carga de rea
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çoes quase reversíveis g bem conhecida e tem grande importincia na

escolha de condições apropriadas a determinaç8es analfticas. o

processo praticamente reversível de redução do Zn(II) em meio de

nitrato l4mM passa a ser quase - reversível em meio de :bttrato

1,05M(188) . Esta'mudança de comportamento é evidenciada na Fig~

ra 33, onde a subida dos pseudo-polarogramas com o potencial e

mais lenta em 33b que em 33a. Muito significativo é o fato de as

curvas de Q vs. tl/2 serem lineares em toda a extensão do poten-

cial para a situação reversível, enquanto que na situação quase

reversível há nítida curvatura na região do El/2 e que só desap~

rece em potenciais a ter controle difusional. A análise da vol

ta está parcialmente prejudicada pela presença de corrente resi-

dual, mas características semelhantes ã etapa de ida podem ser

identificadas.

r

-08 -~~

~IGURA 34 - Cronocoulometria tridimensiona1 de CdtII} 1,00 mM em

NaSCN 0,20 M e NaN03 O,SQ M. Eo = E1 = E3 = -0,200V,

E2i = -0,400V, E2f = -O,SOOV.
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A adsorção de reagentes tambem pode ser constatada nos

cronocoulogramas tridimensionais atraves do exame das intersec -
.. .

- 1/2
ç o e s das c u r v a s d e Q c om t :: O. A P e s a r d a e s c a 1 a de tem p o de~

forãvel, a Figura 34 revela súbito aumento nas inters$e"cçõesobti-

das em solução de Cd(II) em presença de tiocianato, quando passa

a ocorrer a redução do filme de adsorção formado a -O,200V.

autra aplicação interessante da cronocoulometria tridi

mensional e o estudo do bloqueio de processos de eletrodo, seja

por auto-inibição, seja por adição de inibi dores. O exame des-

tes processos e feito, muitas vezes, com o auxilio de curvas i

vs. t de gotas individuais, com o eletrodo gotejante de mercurio.

Um caso parcialmente estudado anteriormente(5l) e o da inibição

da onda polarogrãfica do Cd(II) por ferroina, !Fe(fenantrolina)312+,

que adsorve fortemente sobre o eletrodo em potenciais suficiente-

mente negativos, bloqueando-o. Na Fi gura 35 tem-se o registro do

efeito de três concentrações diferentes de ferroina. A medida

que a concentração ferroina aumenta, o bloqueio e antecipado e

intensificado. Quando o valor de Q fica constante em função do
.

tempo, a inibição do processo faradaico e total. Na etapa de

volta observa-se que a reoxidação do Cdo acumulado na forma

amãlgama ocorre livremente.

de

Entre diversos ou~~os mecanismos de processos de ele -

trodo, selecionou-se, como ulTimo exemplo, um processo cata 1iti-

co. Trata-se da onda catalitica de urânio em meio de nitrato

que cata lisa a reoxidação do U(III) a U(IV), sendo este reduz!

do na superficie d~,eletrodo(189). Na Figura 36 pode-se obser -

var que a carga aumenta rapidamente com tl/2, uma vez atingido o

potencial em que se forma a onda catalitica. Alem da inclinação

ascendente, o processo se caracteriza por cargas muito altas para



Cronocoulogramas tridimensionais de Cd(II) 0,50 mM em
. . -

NaF O,lOOM, com as seguintes concentrâçoes de ferro;-

na, a) zero; b) 25~M; c) 100~M; d) 300~M. Eo = E1 =
= E3 = O,OOOV; E2i = O,OOOV; E2f = -1,500V.
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concentrações muito baixas de uranil0. Na etapa de volta, a car

ga assume valor constante porque o processo catalftico não ocor-

re no sentido inverso.

- (Ias-

o
- 0,8,.

- q3S'.
o

FIGURA 36 -

1""

Cronocoulograma tridimensional de uranil0 1,O.10-5M

em HCl 10mM e HN03 20mM. Eo = El = E3 = -O,400V

E2l = -O,850V, E2f = -1,250V.
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IV.1 - APARELHAGEM E PROCEDIMENTOS

IV.1.1 - Potenciometria

Nas titu1ações argentimetricas de padronização das so-

luções estoque de tiocianato e azoteto, utilizou-se um mu1tlmetro

digital de 4 1/2 dlgitos HP-3465A, da Hewlett Packard, na

1a de ~2V, com resolução de O,lmV. A impedância de entrada

>1010~, satisfatõria para uso com eletrodo de Ag combinado

esca-

-
e

com

Ag/AgC1.

Nas titu1ações potenciometricas de padronização da so-

lução estoque de ácido perclõrico com eletrodo de vidro combina-

do, utilizou-se um peagômetro Orion modelo 801.

Nas "titulações" potenciometricas com eletrodo de amá}

gama de cádmio realizadas para obter series de dados para os es-

tudos de equi11brio, utilizou-se o mu1tlmetro HP-3465A em sua e~

cala de ~200mV, onde a resolução e de_O,OlmV. Para compensar o

potencial inicial da ce1u1a eletroqulmica, ajustou-se seu

a zero com um potenciômetro Leeds e Northrup, modelo K-3

valor

ligado

em serie. Para assegurar a estabilidade de potencial necessária,

substituiram-se as baterias do K-3 por uma fonte de alimentação

com dupla estabilização, de forma que as variações de potencial

ao longo de várias horas de trabalho não excediam 5~V na

usada.

escala
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o e1etrQdo de gota pendente de amã1ga.ma cQnsistiu de

uma seringa de vidro de 1 ml com um para.fuso micromêtrico para o

acionamento do êmba10, possuindo no lugar da agulha, um tubo de

tef10n e um contato e1êtrico feito com um fio de platina. Este

eletrodo foi anteriormente descrito(94) e para seu bom funciona-

mento e essencial manter o fio de pt limpo e limolha do 11pelo mer-

curio. A concentração de ~mã1gama foi 10mM.

O eletrodo de referência usado nestas Ititu1ações" foi

de c a 10me 1a no c o nte ndo e 1e t r Õ1i to de Na C1O4 2, 9M e Na C1 O, 1M, p!

ra minimizar a contaminação da solução em estudo pelo ion c1ore-

to.

As medidas foram realizadas num recipiente universal de

titu1ação Metrohm EA 880-2 termotatizado, iniciando-se com um vo

lume de 10,00 m1 de solução ã qual se fazia adições, inicia1men

te com uma bureta de pistão Metrohm E 457, com 0,5 m1 de volume

total e 0,1~1 de resolução. Atingido este volume, prosseguia-se

com uma bureta de pistão manual Metrohm E 274, de 5 m1 e divisões

de 5~ 1 .

A estabilidade de temperatura do banho de construção p!:§

pria, usado para termostatizar a cê1u1a a 25,OoC, foi melhor que
o

0,1 C. Algumas dificuldades foram experimentadas no inicio, de-

vido ã transferência de calor do agitador magnêtico encostado a

cêlu1a, que aumentava ao longo do tempo de operação. O proble-

ma foi resolvido intercalando uma camada de isolante têrmico.

sala foi condicionada a 25 :t 1,50C.

A

As sol uçõe s f or am deareada de 02 por borbulhamento com

N2 tipo R da Oxigenio do Brasil. Inicialmente, intercalou-se um

purificador contendo o catalizador BTS da Basf, para remover tr~

ços de 02' cuja construção foi anteriormente descrita(51). Como
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nao se Qbservou diferença nas medidas, este cuidado foi dispens~

do.

lV.l .2 - Cronocoul ometri a

o equipamento usado jã foi descrito na secção 111.3 e

a sua configuração, apresentada na Figura 21. o redimensionamen

to das escalas do integrador para alcançar maior sensibili-dade foi

anteriormente descrito(51). A escala mais sens;vel

- I -7
atualmente e a de 1.10 Faraday, com 1 V de fundo de escala. A

celula eletroqulmica consistiu de um recipiente de titulação uni

dispon;vel

versal Metrohm EA 880-2. Através dos cinco orifícios do cabeço-

te introduzia-se o eletrodo automãtico de gota pendente de mercQ

rio (orífico central), o eletrodo auxiliar de rede de platina, o

eletrodo de referência terminado em capilar de Luggin, os tubos

de teflon para borbulhamento d e N2 (um i ndo a t ê o f u ndo da cê 1u1a ,

outro mantido acima do nível da solução e um terceiro, servindo

como saída).
"
A mesma tampa adaptou-se um eletrodo de quase ref!

rência, de fio de Pt, que permite apressar a aplicação do degrau

de potencial, conforme jã se confirmou anteriormente(51). A que-

da de potencial provocada pela resistência ohmica da solução foi

compensada com o circuito de realimentação positiva disponível no

PAR-170.

Os potenciais aplicados i celula foram continuament~ m~

nitorados com um voltímetro de 4 1/2 d;gitos e 2V de fundo de es

cala de Newport e sempre concordantes, dentro de,

~0,2mV, com os potencias programadas no computador.

no máximo,



-191-

A calibraçâodo sistema foi feita com uma resist~ncia

padrão de 10.QQOa no lugar da c~lula e aplicando um potencial de

1,OOOOV na etapa de ida e -:1 ,OOOOV, na vol ta. As retas de carga

vs. tempo apresentaram a inclinação prevista, dentro de ~O,l%

desde que usados os fatores de calibração das escalas,

te determinados.

p r e vi ame!:!

A resposta do conjunto celula-potenciostato a degraus

de potencial de lV foi bastante rápida e livre de oscilações. Me

diu-se um tempo de subida ate 90% de aproximadamente 5~s.

IV.2 - SOLUÇOESE REAGENTES

Todas as soluções foram preparadas com agua bidestila

da, sendo uma das destilações feita em presença de permanganato.

Apesar de este procedimento não garantir a completa eliminação

de traços de material orgânico(190) apresenta pureza apropri~

da ao trabalho desenvolvido.

Utilizaram-se reagentes de procedência Merck, grau P.A.,

salvo o fluoreto de sõdio, de grau Suprapur. o ácido perclõrico

e o perclorato de sõdio foram usados sem posterior purificação,

não tendo sido detectado contaminação com sais de ferro. o tio-

cianato de sõdio e o azoteto de sõdio foram recristalizados de

soluções aquosas.

O perclorato de cãdmio foi preparado a partir do carb~

nato de cádmio e ácido perclõrico, com excesso deste ultimo.

A padronização das soluções concentradas detiocianato e
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do azoteto foi feita por argentimetria, apõs previa di1uição a -O,lM.

A padronização da solução estoque de perclorato de cãdmio foi fei

ta por titulação complexometrica com EDTA, com o eletrodo de amál.

gama de cádmio funcionando como eletrodo indicador. O excesso de

ácido nesta solução foi determinada por medição direta da conce~

tração hidrogeni5nica com um eletrodo de vidro calibrado em solu

ções de mesma força i5nica (0,5M NaC104) e concentraç5es de áci-

do conhecidas e prõximas daquela a determinar. Este procedi me.!!.

hidrõliseto foi preferido ã titulação com uma base, por causar

do lon cádmio.

O perclorato de sõdio foi padronizado gravimetricamen-

te, evaporando a água de aliquotas de 5,000 ml da solução concen
o

trada em estufa a 120 C, por 10 horas.

O mercuri o foi bi desti 1ado sob vácuo, após repeti"dos tr~

tamentos quimicos com ácido nitricQ a 10% e com NaOH 20%, alter-

nadamente, sob vigorosa agitação por borbulhamento de ar.

O cádmio. metálico foi lavado com ácido ac~tico, álcool

e acetona, pesado em seguida e dissolvido no mercúrio em um pe-

queno frasco hermeticamente fechado, sob atmosfera de N2'
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V.I. - CONCLUSOESGERAIS

Com referência ao capitulo I, o exame da literatura re

cente em qu;mica ana1;tica permite concluir que:

- A importância da quimiometria e da automação ê significatl

va e crescente na resolução de problemas anal;ticos.

- O rãpido aumento na capacidade dos microprocessadores e ou

tros microcircuitos, acompanhado de redução nos seus cus-

tos, coloca recursos cada vez mais poderosos ã

do quimico ana1;tico.

disposição

- Uma sõ1ida formação em quimica ê condição necessãria mas

nao suficiente ã formação do qu;mico ana1itico, cuja atua-

ção torna-se cada vez mais mu1tidiscip1inar.

- A implantação de uma linha de pesquisa voltada ao desenvol

vimento de instrumentação ana1itica, automação e quimiome-

tria ê, não sõ, viãve1, como necessãria para reduzir a de-

pendência externa do pais neste setor.

Com referência ao capitulo 11, pode-se concluir que:

- Os algor;tmos e programas desenvolvidos são apropriados a

determinação e ao refinamento das constantes de estabilida
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de de complexos mistos moderadamente estâveis de sistemas

com elevado numero de especies e extensiva protõlise dos

ligantes.

Os metodos das curvas equiporcentuais e das projeções tri-

dimencionais para a representação da distribuição das esp~

cies de sistemas de complexos mistos constituem uma avanço

em relação aos anteriormente usados e os programas desen -

volvidos viabilizam sua implementação em microcomputadores.

- O sistema Cd(II)/N3/SCN- apresenta formação generalizada de

especies binârias e mistas, mononu~leares- corresponden~es âs

diferentes combinações dos dois ligantes até o numero de

coordenação cinco, nas condições empregadas.

- As constantes de formação da maioria dos complexos mistos

do sistema Cd(II)/N3/SCN- a partir dos complexos binários

correspondentes excedem as previstas com base exclusivame~

te estatistica, indicando uma real estabilização dessas es

pecies mistas.

Com referência ao capitulo 111, cabem as seguintes con

clusões gerais:

- O sistema eltroanalitico automático descrito e bastante p~

deroso e apropriado não só para a cronocoulometria como p~

ra outras tecnicas convencionais ou especiais, que podem

ser programadas conforme as necessidades, uma vez que o

sistema e "aberto", ao contrãrio dos sistemas comerciais,

cuja programação e constituida de "pacotes fechados ".
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- As inovações e os aperfeiçoamentos introduzidos na cronoco~

lometria melhoram sua precisão, facilitam seu uso e exten-

dem sua aplicabilidade.

- Recursos de mudança automática de escala tornam a cronocou

lometria competitiva para a determinação de baixas concen-

trações de esp~cies eletroativas, oferecendo possibilidade de

fazer determinações muito rápidas.

- A potencialidade anal,tica da combinação da cronocoulometria

com a pr~-concentração por adsorção ~ ampla e deve ser me-

lhor explorada.

- A cronocoulometria tridimensional representa uma nova e in-

teressante opção para a classificação inicial rápida e sim-

ples de processos de eletrodo, cuja potencialidade deve ser

investigada em profundidade.

V.2 - PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS

A disponibilidade dos recursos quimiom~tricos apropri~

dos ao estudo de equil,brio de complexos mistos apresentados ne~

ta tese possibilita a investigação sistemática desses equil,brios.

A razão para empreender este tipo de pesquisa está não somente na

realativa escassez de valores confiáveis de constantes de compl~

xos mistos, em relação aos complexos binários, mas na necessidade

de sua disponibilidade para as pesquisas relacionadas coma adsor

ção destes complexos. O interesse maior está voltado aos compl~
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xos tendo como ligantes, aminas e haletos ou pseudo-haletos.

A adaptaçao dos recursos disponiveis para o tratamento

de dados de sistemas polinucleares e uma possibilidade a ser exa-

minada.

o sistema eletroanal;tico automático deverá encontrar ou

tras aplicações.

injeção em fluxo.

Pretende-se utilizá-lo para fazer análises por

Para tanto, dispõe-se de um injetor de amos- .

tras projetado e construido em colaboração com o Or. ISOLANI,

uma micro-celula para fluxo com 20~1 de volume interno ã qual

e

se

adaptou o eletrodo automático de gota de mercurio, projetada e

constru;da em colaboração com o Prof. ANGNES. Ensaios prelimin~

res indicaram excessiva pulsação por parte da bomba peristáltica,

mesmo provida de amortecedores pneumáticos. Um sistema pressuri-

zado, provido de capilar regulador de vazão vem sendo experiment~

do. Para a medição, pretende-se usar a croncoulometria de de-

graus multiplos. Ainda não se dispõe de um intercambiador de amos-

tras, nem um sistema rápido de eliminação de oxigênio das amos -

tras, para o que algumas ideias deverão ser experimentadas.

Análises por redissolução (lIstrippingll) poderão ser au-

tomatizadas sem dificuldades com o equipamento dispon;veel, bem

como análises com celulas do tipo IIwall-jet,,(191). O interesse

maior estará voltado, porem, ao desenvolvimento de metodos combi-

nando a pre-concentração por adsorção com a medição cronocoulome-

trica. Pretende-se iniciar pelo sistema Cu(I)/Benzotriazol. Es-

te sistema vem sendo estudado espectroeletroquimicamente(192, 193)

e estudos de cinetica de corrosão de cobre na presença de benzo -

triazol vem sendo realizados mediante a medição da quantidade

cobre oxidado por polarografia de pulso(194). Será examinada

de

a

possibilidade de determinar traços de cobre, bem como de benzotria
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zol pela prê-concentração do complexo.

Entre inumeros compostos orgânicos eletroativos e que

tambem adsorvem sobre o eletrodo de mercúrio, pretende-se come-

çar pelo cloranfenicol, ja bem estudado por polarografia de pul-

sos, e cuja determinação a nível de traços tem interesse

co(195) .
prati-

Os estudos cronocoulometricos de adsorção irão adqui -
rir novo dinamismo com o sistema eletroanalítico automatico. Ja

esta sendo realizado o estudo do sistema Cd(II)/hexametilenote -
tramina/tiocianato, como parte da tese do Prof. ANGNES, e outros

sistemas envolvendo aminas de interesse como inibidores de adsor

ção deverão ser investigados, particularmente com vistas ao si-

nergismo observado na adsorção do cation metalico quando em pre-

sença de dois ligantes.

O controle direto do computador sobre o eletrodo de g~

ta pendente de mercurio facilita a realização de experiências de

medição da carga que flui para o eletrodo, ao fazer-se a extru-

são de uma nova gota, num determinado potencial (196,197). Os va

lores de carga absolutos, obtidos numa região de potencial onde

a corrente faradaica seja mínima, podem ser combinados com os va

lores de Qdc provenientes da cronocoulometria, para definir, di-

retamente, curvas da carga do eletrodo em função do potencial. '-

Experiências preliminares apresentaram resultados reprodutivos e

a combinação das duas tecnicas e possível, em princípio} e deve-

ra ser tentada. A cronocoulometria tridimensional, na sua forma

atual, podera vir a ser uma ferramenta útil ao químico eletro-ana

lítico, interessado em selecionar as condições mais apropriadas
"

às determinações analíticas em vista. Para o eletroquímico, pre~

cupado em compreender o processo de eletrodo em detalhe e estudar
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a sua cinetica, poderã ser pouco satisfatõria, por não prover d~

dos quantitativos diretos. No entanto, estando todos os dados

na memória do computador, pode-se gravã-los e analisã-los com o

auxílio de um segundo programa. Para iniciar este processo, utl

lizar-se-a uma adaptação do metodo reitérativo de WEIS(198) para

obter o El/2' a corrente residual e a corrente limite de proces-

sos reversíveis. Atraves de ponderação adequada dos dados, foi

possTvel aperfeiçoar este metodo, eliminando a seleção previa dos

grupos de pontos mais apropriados para obter El/2' e outro,

ra obter a corrente residual e a limite.

pa-

o interesse neste metodo simples se prende ã necessid~

de da obtenção precisa do coeficiente de difusão atraves da cro-

nocoulometria, em substituição ã polarografia de pulso normal,

atualmente em uso na determinação dos coeficientes de difusão in

d
" "

d
"

d 1
.

l

~

b . (58,59)lVl ualS e comp exos em equl 1 rlo .

Outros recursos mais poderosos para a anãlise dos da-

dos da cronocoulometria tridimensional deverão ser introduzidas

futuramente.

~
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RESUMO

Um panorama da Química Analítica é apresentado e a im-

portância crescente da quimiometria e da automação na

de problemas analíticos é evidenciada.

resolução

A determinação de constantes de estabilidade de siste-

mas envolvendo a formação de complexos mistos mononucleares é de

talhadamente examinada para dados obtidos por potenci ometri a com

eletrodo de amalgama. Algorítmos eficientes são propostos e um

programa de computador, compatível com microcomputadores é

sentado para a determinação e o refinamento das constantes

apr~

de

estabilidade, englobando o cãlculo das concentrações de equilí -
brio necessãrios, regressão linear multiparamétrica dos dados e

geração de diagramas de desvios. O método anteriormente proposto

das curvas equiporcentuais para a representação grãfica da dis-

tribuição das espécies de sistemas mistos teve seu algorítmo de

- ---, c ã 1 c u 1 o g r a n d e me n te a p e r f e iç o a do, a p o n to de to r n ã - 1 o aplicãvel

em microcomputadores com saída gráfica. Um novo método de repr~

sentação da distribuição das espécies de sistemas mistos atra-

vés de projeções tridimensionais é proposto e implementado. O mé

todo completo para a determinação e representação grãfica dos

equilíbrios de sistemas mistos permitiu estudar o sistema

- - - o
Cd(II)/N3/SCN. Em força ionica 3,OM, a 25 C, foram determina -

das 20 constantes de estabilidade, S.", referentes a
1J

todas, as
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combinações dos índices i j com 1 ~ i + j ~ 5. A maioria das es

pecies mistas apresenta constante de estabilização positiva.

Mediante a combinação de equipamento comercial com in-

terfaces e conversor digital/analõgico de construção prõpria,co~

figurou-se um sistema eletroanalitico automático. Programas pa-

ra a implementação da cronocoulometria são apresentados. Inova-

ções e aperfeiçoamentos são introduzidos. Excelente precisão e

um nivel bastante elevado de automação foi conseguido. A poten-

cialidade analitica da cronocoulometria é discutida. Experiên -

cias preliminares são realizadas com a nova forma de apresenta -
ção grafica denominada cronocoulometria tridimensional, para de-

monstrar sua utilidade no diagnõstico de processos de eletrodo.
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ABSTRACT

Some points of view about Analytical Chemistry are

exposed and tendenci,esare identified. The growing importance of

chemometrics and automation in the solution of analytical problems

is emphasized.

The determination of the stability constants of mixed

complex forming systems is considered in detail for data obtained

by amalgam electrode potentiometry. Efficient algorithms are

proposed and a complete program, compatible with microcomputers,

is presented for the calculation and refinementof the stability

constants, including the calculation of all necessary equilibrium

concentrations, multiparametric linear regression of the properly

weighted data points and generation of deviation plots.

The previously proposed method of the equi - percentual

curves for the graphical representation of the distribution of

the species of mixed complexes systems is improoved in terms of

the computational efficiency of the algorithm, making it aécessible

to microcomputer systems with graphical output. A new method

for the graphical presentation of the distribution of mixed

complexes with the help of three-dimension projections is proposed

and the necessary software is provided. The complete resources

are applied to the study of the Cd(II)/N;/SCN- system. At 1=3,0

M(NaC104) and 25,00C, 20 stability constants (S..) were1J
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determined, corresponding to a11 combinat;ons of the i and j

indexes w;th 1 ~ i + j ~ 5. Most of the mixed species present a

posit;ve stabi1ization constant.

The software and the hardware of an automatic e1ectro -

ana1ytica1 system is described. The system is of general use

and combines commercia1 equipment with se1f-made DAC and interface

boards as we11 as e1ectrodes. The s peci a 1 case of the chronocou10 -

metry is considered in detai1. Some inovations and improovements

are introduced and the ana1ytica1 potentia1ities of the

chronocou1ometry are discussed. Pre1iminary experiments are

performed to demonstrate the va1ue of the new graphical data

presentation form, cofned three-dimension chronocoulometry, for

the easy diagnostic of electrode processes.



GLOSS~RIO DE S!MBOLOS E ABREVIAÇOES

°.°:..'



N

li

-221-

GLOSS~RIO DE STMBOLOS E ABREVIAÇOES

Absorbância

Atividade da espécie i

Concentração total ou ana1itica da espécie i

Cronocou10metria de degrãu duplo de potencial

Cronocou10metria de degrãu simples de potencial

Coeficiente de difusão da espécie i

Potencial

Potencial de junção

Potencial do sistema em meio não comp1exante

Potencial padrão da reação do eletrodo

Constante de Faraday

Imp1ementação do padrão IEEE 488 feito pelo HP

Linguagem de programação do HP-9825

Força iônica

Corrente

Constante de estabilidade sucessiva ou parcial

Constante de equi1ibrio parcial do complexo misto

lon metã1ico, ou unidade de concentração

MinJmos quadrados

=

Variação de potencial por mudança de uma potencia de

dez na concentração ou atividade

Numero mãximo de coordenação

A =

a. =
1

C. =
1

CCDDP =

CCDSP =

D. =
1

E =

E. =
J

Es
=

EO =

F =

HP-IB =

HPL =

I =

i =

K. =
1

K. . =
1 J

M =

MQ =

mV/decada =



n
-
n

Q

Qdc

R

RAM

Rc

ROM

S

S/H

T

UCP

v

vf
X

Y

w

a.
1

a.
1

acd

acd

s.
1

s. .
1J

Ps.
1

fO
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= - -1
Numero de equiyqlentes . mol .

Numero media de ligantes=

= Carga elétrica

Diferença na carga da dupla camada eletrica entre

El e E2

=

= Coeficiente de correlação, constante universal
gases

dos

= Random Access Memory (memória volátil)

= Coeficiente de correlação corrigido

Read Only Memory (memória permanente)=

= Desvio padrão

Circuito de IISample and Holdll=

= Temperatura em escala absoluta

Unidade Central de Processamento=

= Variança

Variança ponderada de Foo
=

= Ligante 1

Ligante 2=

= Fator de ponderação

Grau de formação da espécie binária i=

= Media aritmética de a.
1

Grau de formação da especie mista d, d=

=
Media aritmetica de acd

Constante de estabilidade global ou cumulativa de com

plexo binário

=

= Constante de estabilidade global de complexo misto

Constante de estabilidade global de protonação do li-=

9 an te

= Excesso superficial da forma oxidada O
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Coeficiente de atividade da espécie i

Soroatõri'o

Função de tempo da etapa de volta da CCDDP

Comprimento de onda

Produtõrio

Tempo em que fi ca apl icado o degrãu de potenci a 1 na

CCDDP

= Concentração livre, de equillbrio

=y .1
=L

=e

=À

=TI

=T
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Este Apêndice contem as listagens dos programas de co~

putadores relacionados com a tese. Abandonou-se a idéia de redi

gir e incluir documentação completa de todos os programas, pois

resultaria um Apêndice maior que o restante da tese. o estudo

cuidadoso dos programas, combinado com os fundamentos ou fluxo-

gramas dados ao longo da tese revelará aos interessados os pon-

tos mais importantes. Informações adicionais poderão ser obti-

das com o autor.

Os programas, com exce.ção dos mais simples e antigos,

são compostos de sub-rotinas, sendo que cada sub-rotina leva um

nome ou rõtulo, precedido do simbolo "#=-". Quando dentro de uma

sub-rotina se faz necess~rio chamar outra, esta tem o nome prec~

dido de "ll=#". Desenvolveu-se esta prática de programação por-

que ela facilita a "leitura" dos programas.

As dificuldades de entender os programas escritos em

HPL aos que conhecem BASIC certamente serão menores com auxilio

do resumo dos significados das declarações, funções e comandos

da linguagem HPL,neles utilizadas, reproduzidos em seguida. t

necessário alertar para as diferenças entre três simolos usados

neste resumo, pois os seus cõdigos correspondem a simbolos dife-

rentes da impressora GRAFIX usado nas listagens:
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GRAFIX HP-98 25 Comentãrios

operador de atribuição de valor as

variãvejs, ex. 5 X, que correspo~

de ao X 2 5 no BASLE ou FORTRAN.

raiz quadrada

"
t exponenciação

}

" t 1Y

\ V



MATRIX ROM Draws a horizonlal axis which crosses lhe Y axis aI
lhe specified coordinale.

rdm

Reserves space lar arrays having lhe specified dimen-
sions. Mullidimensional arrays can be specified, bul mal-
rix operations (inv, Irn, idn and mal) cannot be performed
on arrays having more Ihan 2 dimensions.

Loads lhe values lar lhe entire array A lrom the Iile
specified by F.

Records lhe enlire array B on lhe file specilied by G.

Com pules lhe inverse 01 malrix A and slores il in matrix
B. 11retum variable O is specilied, lhe determinanl 01
malrix A is returned.

Perlorms mal ri x mulliplicalion; II malrix A has dimen-
sions m,n and B has dimensions n,p then malrix C has
dimension m,p.

Transposes malrix A so Ihal lhe rows in matrix A be-
come columns in malrix B, and lhe columns in matrix A
become rows in malrix B.

The listed malrices bocome idenlity matrices. An idonlity
malrix contains ali zeros excepl on the major diagonal,
which is ali ones. An identily matrix musl have lhe same
number 01 rows as columns.

Performs lhe arithmelic operalion elemenl by elemenl
on lhe array. The 'irsl element 01 array A and lhe lirsl
elemenl 01 array B are added, sublraclod, multiplied, ar
divided, and lhe result is stored in lhe tirsl elemenl 01
array C. Arithmelic operation can bo per10rmed on an
array in place, and implied multiplicalion and array eopy-
ing can also be performed wilh the ara slalement.

Mulliplies each element of lhe array A by lhe sealar
value S. Implied mullipliealion is allowed, and lhe origi-
nal malrix ean be used to store lhe result.

Inilializes each element 01 the array A to O.

Initializes array A to the value speeilied by the variable S.

Prints lhe elemenls in lhe speeified arrays on lhe 16-
eharaeter strip printer.

Redifines lhe dimensions of lhe specified arrays, so Ihal
. .!he size ar shape is altered.

987~1\ Plolter ROM
scl XP2,XP1,YP1,YP2 Locales lhe origin (point 0,0) and specifies lhe scale
sei - 100,100,0,50 unils to be used lar plotting by assigning X and Y

coordinatevaluesto lhe scalingpoinls P1 and P2. ,

SeIs ali paramelers thal have been senl to lhe ploHer
10Iheir delaull values excepl scale unils, seleet code,
P1, P2, pen localion, and pen selection.

ara ara A+B->C
ara A-B->C
ara A 'B -.C
ara AB .",C
ara A/B ->C
ara A ->C
ara A+B->A

smpy smpy S'A-.B
smpy SA -.B
smpy 1OA ,-)A

ina ina A

ina A:S,B:10

aprl aprl A,B

rdm A[25],B[25,3]

scl

pclr pclr

yax

P"'I

plJlllf

pu

xax 5

xax 5,1

xax 5,1,-10

xax 5,1,'-10,10

xax 5,1, m 10,10,2

yax°
yax 5,1
yax 5,1,-10
yax5,1,-10,10
yax5,1,-10,10,2

pon

pen# 2

peno!'

'-pll X,Y,P

p112,2

plt 2,2,P

csiz csiz
csiz 5
csiz 5,2
csiz 5,2,2/3
csiz 5,2,2/3,45

11tic marks are 10 be drawn, lhe parameler specilies
lhe spacing in scale slalemenl unils,

The starl and end poinls 01 lhe axis can also be
specified. Labels, and lhe number 01 lic marks be-
tween them, are specified by lhe lasl parameler. 11
negative, neither lhe axis ar lic marks are drawn. 110,
no labels are drawn.

Draws a verlical axis which crosses lhe X axis aI lhe
specilied coordinale. Tic marks, ends 01 lhe axis and
labels are specified as in lhe xax slatement.

Raises lhe pen wilhoul moving il 10a new localion.

Selecls lhe pen 10be used. The 'range 01lhe number
is OIhrough 4. Oar no number relurns lhe currenl pen
10a slorage localion. ". "

MOves the pen' 10 fhe 'specilied X,Y coordinale posi-
lion. Pen conlrol is delermined by lhe value of P:

Even: Lowers pen
Odd: Raises pen
Posilive: Acllon belore movemenl
Negative: Aclion alter movemenl
o: No chanqe

. Specifies lhe size, shape and direclion 01characlers
. which are 10 be leltered. The paramelers (in arder)

specify heighl (% 01 scale heighl), aspecl ralio
(heighVwidth), paper ratio (heighl/widlh) and angle 01
rotation (in currenl angular unils),

I
N
N

J
I

dim dim A(50),B[I,25]
dim X[1972:1982]
dim S[J,K,L]

Idl Idl F,A[,]

rcf rcf G,B[ ,]
inv inv A >B

inv A -.B,D
inv A -.A

mal mal A'B ->C
mat AB ->C

1m trn A->B

idn idn A,B,X
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Cilp cap (A$) Converls lower-case alphabetic characlers 10 upper
case.

ADVANCED PROGRAMMING ROM

Slalemenls
for lor 1=MloN

lor I=MloNbyX

next nexl I

xrel xrel

Subroutlne Subprograms

cll cll 'Ioop'

Records lhe values for lhe lisled variables, including
, slrings and subslrings, on lhe lile indicaled by F,, ~

, Assigns a value 10a slring or subslring.
A slrini or subslring may receive ils value Irom anolher
slring ar subslring.

Relurns lhe lotal characler lenglh 01 lhe slring.

Retums lhe posilion of lhe specified characler or charac-
ters In lhe string. 11lhe characler (s) is nol found, O is
returned.

Relurns lhe value of lhe slring 10 be used in compu la-
lions. Strings Ihemselves cannol be used in compula-
tions.

Concalenales lhe strings: 11A$ is "AN" and B$ is "DY",
A$&B$ relurns lhe slring, "ANDY".

Relums lhe decimal equivalent 01 lhe ASCII code lor lhe
specified characler.

Converls a numeric value into a slring based on the
currenl Ixd/fll setting.

Generales ASCII or non-ASCII characlers.

Eslablishes I having lhe value M. Each lime nexl I is
execuled, I is incremenled by 1, unlil I reaches a value
grealer Ihan N.
Establishes I having lhe value M and incremenls I by X
eách time nel I is execuled, unlil I has a value grealer
Ihan N.

Cause~ incremenl and lesl of I: lor I=M to N by X, I is
incremenled by X and compared 10N. 11I is between M
and N, lhe program goes 10 lhe slalemenl afler lhe lor
slalemenl; il I is belween Mand N, lhe program goes 10
lhe next slalement.

. Prinls a cross-relerence lisling 01 program variables and .
line numbers where used lor lhe program curren!ly in
memory.

Calls lhe subrouline having lhe specified labe!. Upon
relurn, program execution continues ai lhe nexl slale-
menl.

cll 'loop'(A,B,C)

Functlon Subprograms

'I'

'SUM' (A,B,C)

101 X

11 1I1I1IIhors

Calls lhe subroutine and passes lhe values 01 A, B, and
C lor local use within lhe subroutine. Wilhin lhe sub-
routine lhe lisled paramelers are called p-numbers. (A,
B, and C will be called p1, p2, and p3, respectively.)

When a lunction subroutine name appears in single
quoles, lhe program goes 10the specified label and con-
tinues execulion. When rei (relum) is encounlered, lhe
value is relurned 10 lhe expression where lhe lunclion
name appears. For example, A+'I'~A.

Calls lhe lunclion and passes lhe values 01A, B, and C
lor local use withinlhe lunction. Wilhinlhe funclion lhe
listed parameters are called p-numbers. The 1sI
parameter passed is p1, lhe 2nd is p2, and so on, ac-
cording 10Iheir posilions in lhe parameler list.

Relurns lhe value of X 10lhe expression conlaining lhe
functioncall. .

p-numbers may be used within subroutines ar lunctions. Within a
funclionor subrouline p1 is lhe 1si parameler passed, p2 is lhe 2nd,
iln(! !,o on. pOcontains lhe number of passed paramelers afler lhe
funclian or subrouline is called. Additionalp-numbers beyond Ihose
passod are allocaled lrom Iree memory and are local 10lhe lunction
or subroutine.

hJl,cllolIs

11" Its (A) -+A$[I,I +3J

511 sll (A$[I,I+3J) -+X

lli fti(A) -.A$[I,I+1]

III itl (A$[I,1+1])->X

Changes lhe lull precision number 10splil precision and
stores lhe packed lorm 01 lhe number in a 4-characler
tield. During packing, only 6-digil accuracy, or numbers
wilhin lhe range :!:9.99999E:!:63, is mainlained.

Unpacks lhe splil precision number produced by the fts
lunclion Irom the 4-characler slring and relurns lhe value
10 be used in compulations,

Changes lhe lull precision number 10 inleger precision
and slores lhe packed form 01 lhe number in a
2-characler field, During packing, only inleger accuracy,
or numbers wighin lhe range -32768 and +32767, is
mainlained.

Unpacks lhe inleger precision number produced by lhe
fli lunclion lrom lhe 2-characler slring 'and relurns lhe
value to be used in cornputations,

I
N
N
co
I

rcf rcf F,X$,Y$,X,Y

-> A$ ->B$
"Yes" ...C$

1"'1 lon (A$)

I,,)S pos (A$,"T")
pos (A$,C$)

viii vai (A$)

I'. A$&l:!$

Ilum num(F$[3,3])

.I( slr (X)

cllar char (38)
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T

SeIs lhe masler lIag and lhe Irace flag lor lhe speci/ied
line.

SeIs lhe masler flag and lhe Irace flags lor lhe lines
between and includinglhe speci/iectlines.
Displays lhe currenl speci/icalion lor calculations involv-
ing angles: degrees, grads or radians.
Causes lhe program 10waillhe speci/ied number 01mil-
liseconds be/are per/orming lhe nexl slep, up 10aboul
33 seconds.

FUNCTIONS

Relurns lhe absolule value 01 lhe expression.

Relurns lhe principal value 01 lhe arccosine 01 lhe ex-
pression in lhe currenl angular unils.

Relurns lhe principal value 01 lhe arcsine 01 lhe expres-
sion in lhe currenl angular unils.

Relurns lhe principal value 01 lhe arclangenl 01 lhe ex.
pression in lhe currenl angular unils.

Relurns lhe cosine 01 lhe expression in lhe currenl angu-
lar unils.

Relurns lhe number O rounded 10lhe specilied number
01 digils. 110=3.14159, drnd (0,2)=3.1.

Relurns lhe naperian e raised 10 lhe specilied power.
exp 1=2.71828.

Relurns 1 il flag is sei; O il lIag is cleared.

Relurns lhe Iraclional pari 01 lhe expression.

Relurns lhe inleger part 01 lhe expression.

Relurns lhe base 10 (common) logarilhm 01 lhe expres-
sion.

Relurns lhe base e (nalural) logarithm 01lhe expression.

Helurns lhe largesl value in lhe lisl 01 expressions and
arrays.

Relurns lhe smallesl value in lhe lisl 01 expressions and
arrays.

Relurns lhe number X rounded 10 lhe power 01 len posi-
tion specilied. 11X=3.14159, prnd (X,-2)=3.14.

Relurns lhe resull 01 lhe lasl numeric keyboard operation
which was nol assigned 10 a variable.

Relurns a pJ~udo-random number grealer Ihan or equal
10 O and less Ihan 1. 11T is a negative number, a new
seed is generaled Irom lhe value of T.

Relurns: -1 il X is negative, O il X is zero, and 1 il X is
posilive.

Returns lhe sine 01lhe expression in lhe currenl angular' .
unils.

Relurns lhe square rool 01lhe expression,
Relurns lhe langenl 01Uleexpression in lhe currenl an-
gular units.

Relurns lhe number len raised 10lhe specilied power.
STRINGROM -

dim dim A$[100],B$[1 00] ~eserves slorage space lor slrings,
dim A$[N,C] ~pace lor a slring array can be reserved, with lhe

'1umber 01 slrings represenled by N, each having lhe
number 01 characlers represented by C,

, i
NOTE: In ali 01lhe lollowing slalemenls and lunctions, a complele slring is relerred 10
as A$,B$, ele. When slring arrays are used, an ex1ra subscripl is needed in each
stalemenl or lunclion 10indicale which slring wilhin lhe array is being relerenced, Far
example, A$[I] relers 10 lhe complele Ilh slring wilhin lhe array A$, Subslrings Ihere-
lore also have difterenl appearance when slring arrays are used, as lollows:

Slring SlringArray
A$[N] A$[I,N]

prt prt A$,B$,A,B

The subslring beginning ai lhe
Nlh characler 01 lhe slring and
ending ai lhe end 01 lhe slring.

The substring between and
including lhe Nlh Ihrough lhe
Mth characters 01 lhe slring,

Displays lhe specilied slrings or subslrings, numbers or
conslanls as lisled.

Enlers and prinls values assigned 10 slrings Irom lhe
keyboard. Prompls (enclosed in quoles) are oplional.
Enters values assigned 10 slrings lrom lhe keyboard,
Prompts (enclosed in quoles) are oplional.
Compares alphabelical (collating)sequence 01charac-
lers based on slandard ASCIIcades, 11lhe slalemenl is
true, continues execution on lhe same line; il lhe stale-
menl is lalse, lhe program branches immedialely10lhe
nexl line.Any01lhe relationaloperalors can be used: =,
#, >, <, ele,

Prinls lhe specilied slrings or subslrings, numbers or
conslanls as lisled.
Loads lhe values lor lhe lisled variables, including

; strings and subslrings, inlo memary lrom lhe dala lile
1indicaled by F,

A$[I,N,M]

I
N
N
~
I

Idl Idl F,A$,B$,A,B

Ire 5

Ire 10,20

Ulllts unils

'liéllt wait 2000

abs abs(Y-X)
acs acs A

asn asn T

aln aln A

cos cos X

arnd drnd (0,2)

exp exp(- R)

IIg IIgT
Ire Irc(NB)
inl inl(AlB)
log IogA

In InA
max max(A,99)

max (A['])
min min(X,Y,O)

min(l['] )
prnd prnd (X,-2)

res res

rnd rndT

sgn sgn X

sin sinA

V V(5X)
lan lan X

Int IntX

Slalemenls

A$[N,M]

dsp dsp X,A$,B$[N]

enp enp"NAME?",A$

enl enl"COLORT,C$

il iIA$#B$



(::,V csv Clears simple variables A through Z 10O.

I

jmp jmp2 Jumps lhe relalive number 01lines specilied, eilher for-

.I"'J deg Specified degrees will be used for ali calculalions involv-
jmp -4 ward or backward.

ing angles. jmpO Jumps back 10the beginning of lhe currenl line.
li 11)) dim SI1 ,6 ],T,I,[J] Reserves space for simple variables and arrays having

dlln A[ -5:15,0:3) the specilied dimensions.

I

jmp X/3 Jumps lhe relative number 01lines indicated by lhe ex-

ebp dsp "Sum ",S Oisplays values or lexl on the calculator display. presslon.
lisl lisi Lisls lhe entire programo

dsp "He said""NO''''I'' Quote marks can be displayed within lexl jf Ihey are
Iisl50 Lisls the program beginning ai lhe specilied line 10the

doubles.
end.

Ulld end Causes lhe program 10stop and resets lhe program line
Iis112,17 Lisls the program belween and including lhe specified

counter 10 O.
"nes.

enp P Causes lhe program 10wail for values 10be enlered from
/isl k Lists lhe special funclion keys.

unp
lhe keyboard. The values are prinled and displayed as

Ikd Ikd Oisables lhe live keyboard lealure.
entered. . Ike Ike Enable lhe live keyboard leature. The live kayboard

enp "Price?",P Prompls lhe user 10 enler values lrom lhe keyboard.
lealure ISenabled when lhe calculalor is turned on.

Prompts and enlered values are prinled and displayed nor Clears lhe masler Ilag so Ihal the program does not stopas enlered. nor

UIII entV Causes lhe program 10wail lor values 01variables 10be
r Irace on flags, bul resumes normal program execu-

entered from lhe keyboard.
Ilon.

ant "Value",V Prompts lhe user 10 enler values of variables lrom lhe
nor 5 Clears lhe master tlag and slop and Irace Ilags for lhe

keyboard.
specilied line.

111 flt 3 Sets tloaling poinl (scienlilic nolalion) formal lor numeric
nor 10,20 Clears lhe masler tlag and slop and Irace flags for the

oulpuls wilh lhe specified number 01decimal places (O10
/ines belween and including lhe specilied /ines.

11). I'" prt "Total=",T Prinls values or lexl on the calculalor prinler.
1,(0 txd 2 Sets fixed poinl lormal lor numeric oulpuls wilh the prl "say""please""" Quole marks can be printed wilhin lexl il Ihey are dou-

specified number of digils to lhe right 01lhe decimal (O10 bled.
11). . Idd rad Specifies radians will be used for ali calculations involv-

Ijldd grad Specilies grads will be used lor ali calculalions involving ing angles.

gsb gsb 15
anqles.' rui rei Returns program execution ai lhe end 01a subroutine 10
Goes 10 lhe subrouliné beginning ai lhe specified line.
Upon relurn, program execulion continues ai lhe nexl

lhe /ine following lhe gsb slalemenl which called lhe

line.
subrouline.

gsb +2 Goes 10 the subroutine beginning ai lhe specilied line
slU sfg Seis ali flags (Othrough 15) 101.

gsb -4 reiative 10lhe currenl /ine. slg A,6 Seis specified tlags 101.

gsb "Ioop" Goes 10lhe subroutine beginning ai lhe specified labe!. :..pc spc 3 Causes lhe prinler 10 space lhe number of blank lines
spc T indicated by lhe expression.

glo glo 23 Goes to lhe specified /ine. , Slp stp Causes the program to stop.

glo +5 Goes 10lhe specitied /ine relative 10lhe currenlline. stp 5 Sets lhe masler tlag and lhe slop tlag for lhe specified
glo -1 /ine.

glo "Iolals" Goes 10lhe specified labe!. stp 10,20 Seis lhe master Ilag and lhe slop Ilags for the lines be.

jf il A#B tween and including lhe specilied lines.
I

11lhe statemenl is Irue, continues execulion on lhe same
N

line; if lhe slalemenl is false, lhe program branches im-
I,.: trc Seis lhe masler flag conlrolling individualline slop and

tU
O

niediately 10lhe nexl /ine. trace tlags. I



/

'-

Assignmenl

Arilhmelic
+

/
t
mod

Relational

>
<.
>= ar =>
<= ar =<
# ar >< ar < >

Logical
and
ar
xor
nol

5 -+A

A+B
X-2
A.B
AB
T/6
2t8
Amod4

P=Q
X=y
S<T
B>=:,C
C<=D
M#N

OPERATORS

Assigns values 10variabJes

Add
Sublracl
Multiply
Implied multiply
Divide
Exponenliale
Modulus

Equal 10
Grealer Ihan
Less Ihan
Grealer Ihan ar equal 10
Less Ihan ar equal 10
Nol equal 10

COM MANOS

l:,dllll'd(,ds dr" Op6ratlons which cannol be stored as par! 01 a programo Each is
IOlllJWlidby E:XECUTE unless othelwise noted.

(()(lI

tI!!1

conl

conl 7

conl "Ioop"

dei 9

dei 2,20

Continues program execulion lrom Curren! posilion in
memory.

This cornmand is immedialelyexeculed when the CON-
TINUEkey is pressed.

Continues program execution Irom the specilied line
number.

Conlinues program execution from lhe specilied label.

Deletes a single program line.

Delates lines 01 program between and including lhe
specified lines.

dei 1,15,.

Uld:ie orase

Deletes lines 01 program belween and 'including lhe
specified lines. 11lhe deleled lines are relerenced in lhe
remaining program tines, references 10 deleled lines are
changed 10 lhe nexl line lollowing the deleted lines.

Erases programs and variables lrom memory.

Erases lhe enlire calculalor memory.
Erases variables and tlags Irom memory.
Erases ali special lunction keys Irom memory.

Erases the special lunction key Irom memory. This
command is execuled immedialely when lhe special
funclionkey is pressed.

Felches tine O01 lhe program into lhe display.

Fetches lhe specilied program line inlo lhe display.

Fetches lhe special lunclion key inlo lhe display. This
command is execuled immediately when lhe special
lunction key is pressed.

----.-

Lisls lhe special lunction key. This command is execuled
immedialely when lhe special lunction key is pressed.

Runs lhe program in memory Iromlhe beginning.

This command is immedialelyexeculed when lhe RUN
key is pressed.
Runs lhe program beginning ai lhe specified line.

Xluns lhe pr~ram beginning ai lhe ~pecilied label.

STATEMENTS

Causes lhe calculator 10oulpul an audible beep.

Clears ali tlags (O through 15) 10 O.

Cleals lhe specilied tlags 10 O.

Complemenls ali flags (O Ihrough 15). 11tlag = O, il is sei
to 1; ir tlag = 1, il is cleared 10 O.

Complernenls specilied flags.

araso a
erase v
oras e k

eras e In

run run

run 15

run "updale"- .-- ..' _....---

'- \...

I
N
W
--'

Iuldl letch

lelch 8

relch In

lisl lislln

!"'''IJ boap

.,1'1 clg

cl93,8,T
uni eml

clllf A,B
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o: dsp "BICO-Ctes. Campo Bin., Vol. vs E v090385";~Jait 4000

1: dim T$[32J,B[6J,P[6J,C[99J,D[99J,E[99J,B,M,N,P,S

2: dim A[6,6J,M[6J,X[6J,Y[6J,F[99J,H[99J,I[99J,L[99J,N[99J,V[99J

3: fmt 0,b,fl.0,e14.4

4: "ESC":cfg O;O}Z;ent "Novos dados ?",Z;if Z;sfg O;gsb ".DADO"

5: O}Z;ent "Carregar Dados da fita ?",Z;if Z;sfg O;gsb ".FITA"
6: if flgO;cfg O;ara C}L;ara D}H

7: "BETAS":O}Z;ent "Intr. Betas pratonac.?",Z;if Z;gsb "#PROTO"

8: O}Z;ent t'Intr. Betas Complexacao?",Z;if Z;gsb "#BETA"

9: O}Z;ent "Calc. :X:,:H:,n ?",Z;if Z;gsb "#LIXH"

10: O}Z;ent "Regressao?",Z

11: if Z=l;ent "Numero de complexos=",N;gsb ".REGRE"

12: O}Z;ent "Desvios?",Z;if Z;gsb ".DESVIO"

13: O}Z;ent "<l>Refinar, <2>Ccrr. Ej",Z;if Z=2;gsb "#JUNCAO"
14: if Z>O;gto "BETAS"

15: O}Z;ent "<>Rever opcaes <l>Gravar <9>Fim",Z;if Z=l;gsb "#GRAVA"

16: if Z.9;gto "ESC"
17: end

18: ".FITA":O}Z;ent "Ha na memaria dados a gravar?",Z;if Z;gsb ".GRAVA"

19: ent "Carregar file#=",T;trk 1
20: ldf T,T$,B[*],PE*J,C[*J,D[*J,E[*J,B,M,N,P,S
21: trk O

22: dsp "Sistema",T$;wait 3000

23: O}l;ent "<>Cont. <i:;.Carreg.outro file",Z;if Z;gto -4

24: prt T$[1,32J;fxd 6;prt "CM",M;if P[IJ;prt "Betas Protonac."

25: for 1=1 to B;wrt 16,80,I,P[IJ;ne:-:t I;if B[IJ;prt "Betas Complexos"

26: for 1=1 to N;wrt 16,5,I,B[IJ;next I;ara E}F
27: ret

28: "#DADO":ent "Sistema=$",T$[1,16J,"Data=",T$[17,32J

29: prt " S 1ST E M A",T$;spc

30: O}Z;ent "Dados <>delta E <1>Fo(X)?",Z;cfg l;if Z;sfg 1

31: prt "Uni. C = M","Uni. V = ml";if nct flgl;prt "Uni. E = mV"

32: 59.16}S;ent "S=(59.16mV/d)",S,"C metal=",M

33: ent "VaI. inicial=",V,"CH inicial=",H

34: ent "CL titul.=",r5,"CH titul.=",r4

35: fmt l,f6.2,cl0;spc ;wrt 16.1,S," mV/decada"

36: f}:d 6;prt "V ín",V, "CH in",H, "CH tit",r4, "CL tit",r5

37: prt "Ci'1",M;prt "i ~J/ml -E/mV"

38: O}P;ina C,L,D,H,E;fmt 2,f2.0,f8.4,f6.2

39: for !=1 to 99;if !-I>P;I-l}P
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40: ent V[IJ,E[IJ;if flgl3;ent "Corrigir i= ?",I;gto +O;if flgl3;gto +3

41: if flgl;Slog(E[IJ}}E[IJ

42: wrt 16.2,I,V[IJ,E[IJ;next I

43: for 1=1 to P;V[IJr5/(V+V[!J}}C[!J}L[IJ

44: (HV+V[IJr4}/(V+V[IJ}}D[IJ}H[IJ;next I;ara E}F;ret

45: "#PROTO":ina P;prt "Betas Protonac:.";fmt 0,b,fl.0,eI4.4

46: for !=1 to 6;ent P[IJ;if flgl3;jmp 2

47: wrt 16,80,I,P[IJ;next !

48: I-l}B;spc: ;ret

49: "#BETA":prt "Betas Complexos";rdm B[6J;ina B;fmt 0,b,f1.0,eI4.4

50: for 1=1 ta 6;ent B[IJ;if flgl3;jmp 2

51: wrt 16,5,I,B[IJ;next !

52: spc: ;I-l}N;ret

53: "#LIXH":fmt 2,f2.0,f9.5,f5.2

54: fmt 3,f2.0,e9.2,f5.2;fmt 4,c:2,2x,c:5,4x,b,2x

55: O}Z;flt 3;ent "(>Calc:. (I>Mostrar (2)!mprimir",Z

56: if Z=2;wrt 16.4," i",":L:/M",7

57: for K=1 to P;if Z=O ar K=I;dsp K

58: "RAL":L[KJ}L;if B[lJ=O ar L#C[KJ;gto "RAH"
59: -B[IJ(M+L)-I}rl0;B[IJML}rll

60: L-(-rl0-\(rl0A2-4B[IJrl1})/2B[IJ}L

61: if L(=O;C[KJ/(M-C[KJ}B[IJ}L

62: "RAH":H[KJ}H;if P[IJ=O ar H#D[KJ;O}O;gto "INH"

63: if Cn:J(D[KJ; D[KJ-Cn:DH; gto "INH"
64: D[KJ/(I+P[IJL)}H

65: "!NH":if P[IJ=O;gta "!NL"

66: sfg 5;gsb "##CH"

67: ":H:":V}U;G}F;H}G;if flg5;.999H}H

68: gsb "##CH"

69: if flg5;c:fg 5;G}F;H}G

70: if abs(V/D[KJ-l)(le-5;gto

71: (D[KJ-V) (G-F)/(V-U}+G}H;if

"INL"

H(O;.OIG}H

72: gto ":H: "

73: "INL":sfg 6;gsb "##CL"

74: ":L:":C}A;T}X;L}T;if flg6;.999L}L

75: gsb "##CL"

76: if flg6;c:fg 6;T}X;L}T

77: if abs(C/C[KJ-l)(le-5;gto +3

78: (C[KJ-C) (T-X}/(C-A}+T}L;if L(O;.OIT}L

79: gto ":L:"
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80: if abs(L/L[KJ-l»le-5;L}L[KJ;gto "INH"

81: E/D}N[KJ;H}H[KJ;L}L[KJ;if Z=I;dsp L,N[KJ,K;wait 200

82: if Z=2 and L>le-4;wrt 16.2,K,L,N[KJ;gto +2

83: if Z=2;wrt 16.3,K,L,N[KJ

84: next K;if Z=2;spc
85: ret

86: "##CH":O}O}W;for I=B to 1 by -1; (P[IJ+O)H}O; (IP[IJ+W)H}W;next I
87: H-le-14/H+LW}V;ret

88: "##CL":O}D}E;for I=N to 1 by -1; (B[IJ+D)L}D; (IB[IJ+E)L}E;next I;D+l}D

89: L+LO+ME/D}C;ret

90: "#REGRE":ina I;fxd O;P}Q

91: ent "Rejeitar ponto i =?",I

92: if not flg13;1}I[IJ;Q-l}Q;prt "Excluido i=",I;jmp -1

93: rdm A[N,NJ,B[NJ,X[NJ,Y[NJ;ina A,B,M,Y;O}C

94: for K=l to P;dsp K;if I[KJ;gto "C"

95: tn~(-E[KJ/S)}F;l-F}Y;YY+C}C

96: for 1=1 to N;FL[KJ~!}X[IJ;next I

97: for 1=1 to N;X[IJ+M[IJ}M[IJ;X[IJY+Y[IJ}Y[IJ

98: for J=1 to N;X[IJX[JJ+A[I,JJ}A[I,JJ;next J;next I
99: "C":next K

100: inv A}A;mat AY}B;O}X;for 1=1 to N;B[IJY[IJ+X}X;next I

101: fmt 5,b,f4.0,b,el0.3;fmt 6,x,2b,f9.2,b,3x

102: (C-X)/(Q-N)}Y;X/C}R;R-N(1-R)/(Q-N-l)}U;smpy YA}A

103: fmt 8,b,f1.0,e14.4;for 1=1 to N;wrt 16.8,5,I,8[IJ

104: wrt 16.5,83,100\A[I,IJ/B[IJ,37,\A[I,IJ;wrt 16.6,4,109,100M[IJ8[!J/Q,37

105: next I;spc ;fxd 8;prt "Sy",\Y,"R",\R,"Rc",\U;spc ;ret

106: "#DESVIO":O}Z;ent "Imprimir<1>,plotar<2> ",Z;fmt 7,b,f2.0,f7.2,f5.2,b

107: if Z=I;ent "<>Impr. interna <3>GRAFIX",Z

108: if Z=3;fmt 9,fl0.0,2f8.4,f7.3,f9.5,f7.3,f8.2,f7.2;wtb 704,27,64

109: if Z=3;0}V;ent "Enfatizar e espacar + ?",V;if V;wtb 704,27,65,16,27,69

110: if Z=2;dsp "Dar sc! para E vs Desvio";stp

111: if Z=I;prt" i -Ecalc Desv "

112: O}U}W;for K=l to P;dsp K;L[KJ}L;l}F;for 1=1 to N;B[IJL~I+F}F;next I

113: Slog(F)}O;O-E[KJ}R;if I[KJ and Z=I;wrt 16.7,40,K,O,R,41;jmp 2

114: if not I[KJ;R+U}U;RR+W}W;if Z=l;wrt 16.7,32,K,O,R,32

115: if Z=2 and K>l and I[KJ;pen

116: if Z=2;plt E[KJ,R;if I[KJ;pen

117: if Z=3;wrt 704.9,K,C[KJ,L[KJ,N[KJ,D[KJ,-log(H[KJ),E[KJ,R

118: next K;if Z=2;pen

119: fxd 4;prt "# pontos",Q,"Media/mV",U/Q,"S",\«W-UU/Q)/(Q-l»;spc ;ret
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120: "#JUNCAO":ent "Forca ionica",r7,"Cond. eq. X ?",r8,"Cond. eq.

121: fxd 2;prt "1",r7,"C.E.X",r8,"C.E.I",r9

122: for 1=1 to P;F[I]-59.161og«(r7-L[I])r8+L[I]r9)/r7r8)}E[IJ

123: next I;ret

124: "#GRAVA":ent "(-1>Desistir Gravar no file#=",Z;if Z=-1;ret

125: ent "Confirme, file#=",T;if Z#T;gto -1

126: ara F}E;trk 1;rcf T,T$,B[*],P[*],C[*],D[*],E[*J,B,M,N,P,S

127: trk O;ret
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o: dsp "MICO-Cts. Comple>:os Mistos IG100385";,,"Jait 3000

1: dsp' "r"'la~<imo 200 pontos e 16 betas";wait 2000

2: dim E$[800J~T$[32J,B[0:6~0:6J,P[4~2J,C[200,2J,D[200J,M,P,S

3: dim H[200J,I$[200J,L[200,2J

4: dim A[16,16J,K[16,2J,S[16J,X[16J,Y[16J

5: fmt 4,b,2fl.0,2x,el1.5

6: "ESC":cfg 2;0}Z;ent "Novos dados ?",Z;if Z;sfg 2;gsb "#DADO"

7: O}Z;ent "Carregar dados da fita ?",Z;if Z;sfg 2;gsb "#FITA"

8: if flg2;cfg 2;ara C}L;ara D}H

9: O}Z;ent "Intr. Betas Prot. de X e V ?",Z;if Z;gsb "#PROTO"

10: O}Z;ent "Intr. Betas Complexos?",Z;if Z;gsb "#BETA"

11: O}Z;ent "Calc. :X:, :V:, :H: ?",Z;if Z;gsb "#LIXYH"

12: O}Z;ent "Regressao ?",Z;if Z;gsb "#REGRE"

13: O}Z;ent "Desvios ?",Z;if Z;gsb "#DESVIO"

14: O}Z;ent "Refinar ?",Z;if Z;gto 11

15: O}Z;ent "<>Rever opcoes <l>Gravar <9>Fim ?",Z;if Z=I;gsb ":il:GRAVA"

16: if Z#9;gto "ESC"
17: end

18: "F":0}p5;if pl=O;for H=O to p4;B[0,HJp2-H+p5}p5;next H;ret p5

19: if p2=0;for G=O to p3;B[G,OJpl-G+p5}p5;next G;ret p5

20: for G=O to p3;for H=O to p4;if not B[G~HJ;gto +2

21: B[G,HJpl-Gp2-H+p5}p5

22: next H;next G;ret p5

23: "#DADO":ent "SISTEMA..."~T$[1~16J~"Data"~T$[17~32J

24: prt " S 1ST E M A"~T$;spc

25: 59.16}S;ent "S=59.16mV/d ?"~S

26: O}Z;cfg 2;ent "Dados de <>E <l>Foo?"~Z;if Z=l;sfg 2

27: fmt l~f6.2~cl0;spc ;wrt 16.1,S," mV/decada"

28: O}Z;ent "Dados em <>Conc. <1>Vol.",Z;if Z;sfg 3

29: flt 5;ent "CM Ccte. todas seriesJ=",M;prt "CM",M

30: if flg3;dsp "Iniciar cada serie com V=O !";wait 3000

31: if not flg3;dsp "Iniciar serie com um dos C=O !";wait 3000

32: "IN":fmt 2,f4.0,f9.2;fmt 3,2f8.5

33: if notflg3;dsp "Dar CONT para conc. inalterada";wait 3000

34: if flg3;dsp "Apos V=O, dar conc's das sol's";wait 3000

35: prt " i E/mV CLl/M CL2/M"

36: O}Z;for 1=1 to 200;if I>Z;I}Z

37: "i":if flg3;ent "V ad.?",t'J;ifI1J=O;gsb"##CONC"

38: if flg3;cll '##VC';gto +4

39: ent C[I,IJ;if flg13 and I>l;CEI-l,IJ}CEI,IJ
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40: ent C[1,2J;if flg13 and 1>1;C[1-1,2J}C[1,2J

41: ent H[1J;H[1J}D[1J;if flg13 and I>1;D[1-1J}D[1J

42: ent "-DeltaE",E

43: if flg13;ent "Corrigir i= ?",1;gto "i";if flg13;gto +5

44: if flg2;Slog(E)}E

45: wrt 16.2,1,E;wrt 16.3,C[1,1J,C[1,2J

46: fts (E)}E$[41-3,41J
47: next I

48: Z-1}P;0}Z;spc ;ret

49: "#.CONC":ent "V inicial=?",V,"CX in=?",r7,"CX adic.=?",r8

50: ent "CY in=?",r9,"CY ad=?",r10,"CH in=?",r11,"CH ad=?",r12

51: spc ;prt "Solucao inicial"

52: flt 5;prt "CX",r7,"CY",r9,"CH",r11

53: prt "Sol. adicionada"

54: prt "CX",r8,"CY",r10,"CH",r12;spc ;ret

55: "#.VC":V+W}U; (Vr7+Wr8)/U}C[1,1J; (Vr9+Wr10)/U}C[1,2J

56: (Vr11+l>Jr12) /U}D[ I J; ret

57: "#F1TA":O}Z;ent "Ha na memoria dados a gravar ?",Z;if Z;gsb "#GRAVA"

58: ent "Carregar file #=",T;trk 1

59: ldf T,E$,T$,B[*J,P[*J,C[*J,D[*J,M,P,S

60: trk O;dsp "S1STEMA",TS;wait 3000

61: O}Z;ent "<>Cont. <1>Carregar outro file",Z;if Z;gto -3

62: prt TS[I,32J;fxd 6;prt "CM",M;if P[1,1J or P[1,2J;prt "Betas Protonac."

63: 0}r16;for 1=1 to 4;if P[1,1J;r16+1}r16;wrt 16.4,80,1,O,P[I,1J

64: next 1;0}r17;for 1=1 to 4;if P[I,2J;r17+1}r17;wrt 16.4,80,0,1,P[1,2J

65: next 1;if B[0,1J or B[1,OJ;prt "Betas Complexos"
66: for 1=0 to 6;for J=O to 6-1

67: if B[1,JJ;wrt 16.4,5,1,J,B[1,JJ;if 1+J>r15;1+J}r15

68: next J;next 1

69: spc ;ret

70: "#PROTO":prt "Betas Protonac."

71: 0}r16}r17;for 1=1 to 4;ent "HrX",P[I,1J;if flg13;gto +2

72: wrt 16.4,80,1,0,P[1,1J;next I

73: 1-1}r16;for 1=1 to 4;ent "HsY",P[1,2J;if flg13;gto +2

74: wrt 16.4,80,0,I,P[1,2J;next I

75: 1-1}r17;ret

76: "#BETA":prt "Betas Complexos"

77: ina B;0}Z}r15;for 1=0 to 6;for J=O to 6-1

78: if I+J=0;1}B[0,OJ;next J

79: ent B[I,JJ;if flg13;Z+1}Z;gto +3
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80: O}Z;wrt 16.4,5,I,J,BEI,JJ;if I+J>rI5;I+J}rI5
81: ne>:t J

82: if Z>l;gto +2
83: ne:-:tI

84: spc ;ret

85: "#LI XYH": fmt 5, f2. O, f8. 5, f6. 3; fmt 6, c2, 2x, c6, 3:-:,b, 2:-:

86: O}Z;ent "<>Calc. <1>t'1ostrar(2)Imprimir",Z

87: fmt 0,lc,f3.0,lc,e9.3,lc,e9.3,c2,f4.2

88: fxd 3;if Z=2;wrt 16.6," i",":Ll:/M",7;wrt 16.6," i",":L2:/M",7

89: I}D;O}E}F;for K=1 to P;cfg 6;if PEl,IJ=O and PEl,2J=0;sfg 6

90: if DEKJ=O;sfg 6

91: cfg 7;if BEl,OJ=O ar CEK,lJ=O;sfg 7

92: cfg 8;if BEO,IJ=O ar CEK,2J=0;sfg 8

93: if Z=O or Z=l and K=I;dsp K

94: "RAX":if (LEK,IJ}X')O and X#CEK,lJ;gto "RAY"

95: if flg7;gta "RAY"

96: -(BEl,OJ(M+X)+1)}rl0;BEl,OJMX}rl1

97: X-(-rl0-\(rl0~2-4BE1,OJr11»/2BE1,OJ}X

98: if X<=O;CEK,IJ/(M-CEK,IJ)BEl,OJ}X

99: "RAY":if (LEK,2J}Y')0 and Y#CEK,2J;gta "RAH"

100: if flg8;gto "RAH"

101: -(BEO,lJ(M+Y)+I)}rl0;BEO,IJMY}rl1

102: Y-(-rl0-\(rl0A2-4BEO,lJrl1»/2BEO,lJ}Y

103: if Y<=0;CEK,2J/(M-CEK,2J)BEO,lJ}Y

104: "RAH":if (HEKJ}H»O and H#DEKJ;gto "INH"

105: if flg6;gta "INX"

106: if H)(CEK,lJ+CEK,2J}V);H-V}HEKJ}H;gto +2

107: DEKJf(1+PE1,IJX+PE1,2JV'}H

108: "INH":if flg6;gto "INX"

109: sfg 3;gsb "##CH"

110: ":H:":V}r8;Q}r7;H}Q;if flg3;.999H}H

111: gsb "##CH"
112: if flg3;cfg 3;Q}r7;H}Q

if abs(V/DEKJ-l)<le-5;gto "INX"
(DEKJ-V) (Q-r7)/(V-r8,+Q}H

if H<=O;if (.01Q}H)~r16<le-99 or HAr17<le-99;gto "ERRO"

113:

114:

115:

116: gto ":H:"

117: "HJ X " : i f fI 9 7; 9 ta" INV"

118: sfg 4;gsb "##CX"

119: ":X:":r3}rl;A}r5;X}A;if flg4;.999X}X
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120: gsb "##CX"

1"""".
.

if flg4;cfg 4;A}r5;X}A

if abs(r3/C[K,IJ-IJ(le-5;gto "INY"

(CEK,IJ-r3) (A-r5)/(r3-rlJ+A}X

if X(=O;if (.0IA}X)ArI5(le-99;gto "ERRO"

121:

1"'<,.

124:

125: gto ":X:"

126: IIINY":if flg8;gto IITE5T"

127: sfg 5;gsb "##CY"

128: ":Y:II:r4}r2;B}r6;Y}B;if flg5;.999Y}Y
129:

130:
gsb "##CY"

if flg5;cfg 5;B}r6;Y}B

if abs(r4/C[K,2J-IJ(le-5;gto

(CEK,2J-r4) (B-r6)/(r4-r2)+B}Y

"TE5T"131:
1<"",..

133: if V(=O;if (.0IB}Y)ArI6<le-99;gto "ERRO"

134: gto ":V:"

135: "TE5T":cfg 5;if L[K,IJ#O;if abs(X/L[K,IJ-l»le-5;sfg 5

136: if L[K,2J#0;if abs(Y/LEK,2J-l»le-5;sfg 5

137: if Z=I;wrt O,"K",K,"X",X,"Y",Y,"pH",-log(H)

138: H}H[KJ;X}L[K,IJ;V}LEK,2J;if flg5;cfg 5;gto "INH"

139: if Z=2 and K<100;wrt 16.5,0,X,E/D;wrt 16.5,K,Y,F/D;gto +2

140: if Z=2;wrt 16.5,I,X,E/D;wrt 16.5,K-l00,V,F/D

141: ne:-:t K; ret

142: "ERRO":dsp "LIMITE le-99 EXCEDIDO !";stp ;ret

143: "##CH":O}O}R}U}W;for 1=1 to r16; (P[I,IJH-I}G)+O}O;IG+U}U;next I

144: for 1=1 to r17; (PEI,2JHAI}G)+R}R;IG+W}W;next I
145: H-le-14/H+XU+YW}V;ret

146: "##CX":O}D}E;if Y=O;for 1=0 to r15; (B[I,OJX-I}G)+D}D;IG+E}E;next I;gte +4

147: for 1=0 to rl5;for J=O te r15-1
148: (B[I,JJX-IY-J}G)+D}D;IG+E}E

149: next J;next 1

150: X+ME/D+XO}r3;ret

151: "##CY":O}D}F;if X=O;for J=O to r15; (B[O,JJY-J}G)+D}D;JG+F}F;next J;gto +4

152: for 1=0 to rl5;for J=O to r15-1

153: (BE I, JJX'-'IY-J}G) +D}D; JG+F}F

154: next J;next 1

155: Y+MF/D+YR}r4;ret

156: II#REGRE":O}Z;ent "50 mistos como incognitas?",Z;cfg l;if Z;sfg 1

157: if flgl;for 1=1 to 6;for J=1 to 6;0}B[I,JJ;next J;next I

158: if not flgl;ina B;0}r15

159: dsp "Defina incognitas";wait 2000
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160: 0}rI5;for 1=1 to 16;ent "Bij, i=

if flgI3;I-l}N;gto +3

if (K[I,IJ+K[I,2J}Z»rI5;Z}rI5

next I

?",K[I,IJ,"j= ?",K[I,2J

161:

162:

163:

164: "r":rdm A[N,NJ,X[NJ,Y[NJ;ina A,S,Y;O}C}Q;fxd O

165: fmt 5," i=",f3.0," ate i=",f3.0;sfg 2

166: O}Z;ent "Mudar rejeieoes?",Z;if not Z;gto "SUM"

167: if Z;for 1=1 to 200;"A"}I$[I,IJ;next I

168: "REJ":0}r13;ent "Rejeitar dados a partir de i=",r13;if r13=0;gto "SUM"

169: ent "ate i=",rI4;if flgI3;rI3}rI4

170: if flg2;prt "Dados exeluidos";efg 2

171: for I=r13 to rI4;"R"}I$[I,IJ;next I;wrt 16.5,rI3,rI4

172: gto "REJ"

173: "SUM":for K=l to P;dsp K;L[K,IJ}X;L[K,2J}Y;gsb "##Etot"

174: if I$[K,KJ="R" ar X=O ar Y=O;Q-l}Q;gto "C"
175: tn~(-E/S)}F

176: for 1=1 to N;FX~K[I,IJY~K[I,2J}X[IJ;next I

177: l-F}L;if flgl;I-F('F' (X,Y,rI5,O)+'F'(X,Y,0,r15)-I)}L

178: LL+C}C;for 1=1 to N;X[IJ+S[IJ}S[IJ;X[IJL+Y[IJ}Y[IJ

179: for J=l to N;X[IJX[JJ+A[I,JJ}A[I,JJ;next J;next I

180: "C":next K;Q+P}Q

181: inv A}A;mat AY}X;fmt 7,b,2fl.0,eI3.4;fmt 8,x,2b,f9.2,b,3x

182: O}X;fmt 9,b,f4.0,b,el0.3;for 1=1 to N;X[IJY[IJ+X}X;next I

183: (C-X)/(Q-N)}Y;X/C}rl;rl-N(I-rl)/(Q-N-l)}r2;smpy YA}A

184: spe ;for K=1 to N;K[K,lJ}I;K[K,2J}J;X[KJ}B[I,JJ;wrt 16.7,5,I,J,X[KJ

185: wrt 16.9,83,100\A[K,KJ/X[KJ,37,\A[K,KJ;wrt 16.8,4,109,100S[KJX[KJjQ,37

186: next K;spe ;fxd 8;prt "Sy",\Y,"R",\rl,"Re",\r2;spe ;ret

187: "##Etot":if C[K,2J=0;L[K,lJ}r21;I}T

188: if C[K,IJ=0;L[K,2J}r22;2}T

189: if T=l;Slog('F' (r21,Y,6,0»+stf(E$[4K-3,4KJ)}E

190: if T=2;Slog('F' (X,r22,0,6»+(stf(E$[4K-3,4KJ)}V)}E
191: ret

192: "#DESVIO":O}Z;ent "Imprimir<l> plotar<2>?",Z

193: if Z=l;ent "<>Impr. interna <3>GRAFIX",Z;if Z=3

194: if Z=3;fmt 9,fl0.0,4f7.4,f8.5,f6.3,f6.2,f7.2,f6.2;wtb 704,27,64

195: if Z=3;0}V;ent "Enfatizar e espaear + ?",V;if V;wtb 704,27,65,16,27,69

196: if Z=l;prt" i -EeaIe Desv "

197: i f Z=2;dsp "Dar seI!"; stp

198: fmt 0,b,f2.0,f7.2,f5.2,b;0}U}W;for K=l to P;L[K,lJ}X;L[K,2J}Y

199: gsb "##Etot"
*28207
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200: 510g (' F' (X, Y, r15, rI5» }D; D-E}R; dsp K

201: if CI$[K,KJ="R" or X=O or Y=O) and Z=I;wrt 16,40,K,D,R,41;gto +6

202: if I$[K,KJ#"R";R+U}U;RR+W}W;if Z=I;wrt 16,32,K,D,R,32

203: if Z=2 and I$[K,KJ="R";pen

204: if Z=2 and L[K,IJ>O;plt logCL[K,IJ),log(L[K,2J)+.IR;if I$[K,KJ="R";pen

205: if Z=2 and K<P and L[K+l,IJ<L[K,IJ;pen

206: if Z=3;wrt 704.9,K,C[K,IJ,L[K,IJ,C[K,2J,L[K,2J,D[KJ,-logCH[KJ),V,E,R
207:

208:

209:

next K;if Z=2;pen

fxd 4;prt "# pontos",Q,"Media/mV",U/Q,"5",\«W-UU/Q)/(Q-l»;spc

"#GRAVA":O}Z;ent "(-I>Desistir, Gravar file #=",Z;if Z=-I;ret

ent "Confirme, file #=",T;if Z#T;gto -1

;ret

210:

211: trk l;rcf T,E$,T$,B[*J,P[*J,C[*J,D[*J,M,P,5

212: trk O;ret
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o: dsp

1: dsp
2: dim

3: dim

"M1COGRAF-Cts. Compl exos Mi stos IG200285 ";~-iait 3000

"Ma~.:imo 200 pontos e 16 betas";~-iait 2000

E$[800J,T$[32J,B[0:6,0:6J,P[4,2J,C[200,2J,D[200J,M,P,S

H[200J,I$[200J,L[200,2J,F[100J

4: fmt 4,b,2fl.0,2x,el1.5

5: "ESC":cfg 2;0}Z;ent "Novos dados ?",Z;if Z;sfg 2;gsb "#DADO"

6: O}Z;ent "Carregar dados da fita ?",Z;if Z;sfg 2;gsb "#FITA"

7: if flg2;cfg 2;ara C}L;ara D}H

8: O}Z;ent "1ntr. Betas Prot. de X e V ?",Z;if Z;gsb "#PROTO"

9: O}Z;ent "Intr. Betas Complexos?",Z;if Z;gsb "#BETA"

10: O}Z;ent "Cale. :X:,:V:,:H: ?",Z;if Z;gsb "#LIXVH"

11: O}Z;ent "Analise grafica ?",Z;if Z;gsb "#GRAF"

12: O}Z;ent "Desvios ?",Z;if Z;gsb "#DESVIO"

13: O}Z;ent "Refinar ?",Z;if Z;gto 10

14: O}Z;ent "<>Rever opcoes <1>Gravar <9>Fim ?",Z;if Z=I;gsb "#GRAVA"

15: if Z#9;gto "ESC"
16: end

*12038
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182: "#GRAF":

183: "SERIE":ent "# pto. inic. serie([XJou[YJ=OJ=",rI8,"# ponto final?",rI9

184: fxd O;prt "pto ini",rI8,"pto fin",rI9

185: if rI9-rI8>100;dsp "Max 100 ptos!";stp ;gto -2

186: fmt 5,"f",fl.0,eI4.4;fxd 4

187: I}R;O}J;for K=r18 to rI9;J+l}J;L[K,IJ}X;L[K,2J}Y

190:

gsb "##Etot"

tn.~'(E/SJ}F;F-('F'(X,Y,6,OJ+'F' (X,Y,0,6J-2J}F

if X=O or Y=O;O}F[JJ;gto +3
if T=I(F-IJ/Y}F[JJ

if T=2; (F-IJ/X}F[JJ

188:

189:

191 :

192:

193: dsp "X",X,"Y",Y,"f",F[JJ;ne~.:t K

194: "PL":ent "Plotar ate ponto #=",r20

195: fxd O;prt "No ponto #",r20

196: flt 3;prt "Lvar",L[r20,3-TJ,"f",F[r20-rI8+1J

197: ent "Eixo >:ate ?",r21,"Ei>:o y ate ?",r22;scl 0,r21,0,r22

198: prt "x ate",r21,"y ate",r22

199: O}J;for K=rI8+1 to r20;J+l}J;plt L[K,3-TJ,F[JJ;pen
200: next K

201: O}Z;ent "Digitizar B<>, mudar scl<I>?",Z;if Z;gto "PL"

202: plt O,O,I;dig X,B

203: fxd 5;prt "Lfi>:o",L[rI8,TJ;wrt 16.5,R,B;spc

204: O}Z;ent "<>Fi+l <l>nova serie?",Z;if Z;gto "SERIE"

205: O}J;R+l}R;for K=r18+1 to rI9;J+l}J; (F[JJ-BJ/L[!<,3-TJ}F[JJ

206: ne>:t K;gto "PL"
207: ret
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o: dsp "DIBICO-Diagr. Distr. Comp. Bin.

1: dim B[0:6J,F[301J

2: "EIXOS":O}Z;ent "Ligar Plotter.Pena# ?(sem (O»",Z;pelr;if Z)O;pen# Z

3: wrt 705, "VS3";0}Z;ent "P1P2(0) XxY=14x18em(1) 20x14(2)",Z

4: if Z=2;prt "200 >~ 140 mm";wrt 705, "IP1600, 1400,9600, 7000";jmp 2

5: if Z=l;prt "140 x 180 mm";wrt 705, "IP1600, 3200, 7200, 10400"

v190684";wait 3000

6: ent "menor 10g L ?",A,"maior 10g L ?",B
7: .2}C;5}D}F;100}E;4}G

8: ent "Intervalo dos ties ? (.2)",C

9: ent "# ties/indiee ?(5), (sem ind (O»",D

10: ent "Eixo Y ate ?(100)",E,"Intervalo dos ties ?(5)",F

11: ent "# ties/indiee ?(4)",6

12: sei A,B,O,E;esiz 3

13: fxd l;xax O,C,A,B,D

14: xax E,C,A,B,O

15: fxd O;yax A,F,O,E,G

16: yax B,F,O,E,O

17: "BETAS":dsp "Constantes do Sistema";wait 2000

18: fmt 0,b,fl.0,e14.4;ina B;for 1=1 to 6

19: ent B[IJ;if flg13;jmp 2

20: wrt 16,5,I,B[IJ;next I

21: I-DN; f}~d O
...,...,.
..: :... "CURVAS":ina F:l; (B-A)/300}P;A}X

23: fxd 3;for K=l to 301;dsp "alfa=
24: tn-A-X}L

o 10gX=",X

25: for 1=1 to N;F[KJ+B[IJLAI}F[KJ;next I

26: 100/F[KJ}Y;if Y(.l;pen;jmp 2

27: plt X,Y
28: X+P}X;next K

29: for 1=1 to N;A}X

30: for K=l to 301;dsp "alfa=",I,"logX=",X

31: tnAX}L;100B[IJLAI/F[KJ}Y;if Y<.l;pen;jmp 2

32: plt X,Y

33: X+P}X;next K;pen
34: ne}~t 1

35: O}Z;ent "()FIM (l)Eixos <2>Betas ",Z;if Z=l;gtd "EIXOS"

36: if Z=2;gto "BETAS"

37: O}Z;ent "Guardar pena ?",Z;if Z;pen#
38: end
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o TITLE"DISTRIBUICAO"
10 PRINT"NUMERODE ESPEC
IES?"
20 !HPUT N:LPRINT"BETAS
DO SISTa1A"
30 FOR I=lTON
40 PRUH"BETA" I: INPUTBC
1)
50 LPRINT"B" I "=" 8(1)
613 HEXTI
713 PRItH"~1ENOR1,j9L?": IN
PUT A
80 PRINT"MAIOR lO9L?":IN
PUT B
90 PRINT"INTERIJ. TICS?":
INPUT C
100 LPRINT"[l] 0

80 ;':"
110 E=C/8:CLS:FOR M=lT03
120 FOR K=0T010:PSET(9*K
+29, M)
130 NEXTK,M
140 LINE(26,M)-(119,M),P
SET
150 PRINT INT(10*A)/10
160 FOR I=A TO 8 STEP C
170 LINE(26,M)-(32,M),PS
ET
180 FOR J=0 TO 7
190 IF I>A OR ,])3 THEN 6
OT0210 ELSE 60T02130
200 FOR K=0T010:PSET(9*K
+29, M): ~jE)-iTK
210 PSET(29,M):L=10A(']*E
+ 1): B(0)=1: F=(j
220 FOR K=0TOt.j: F(K )=L "'K:+:
800: F=F+F(K)
230 riEXT K
240 FOR K=0TON:PSET(90*F
(K)/F+29.5,M):NEXTK
250 IF 11=31 THENGOTa 26
0 ELSE 60T027~J
260 COPY:CLS:M=-l:PRINT
(INT(10*(I+C»/10)
270 M=M+l:NEXT,],I
28~3 LINE(26, M)-(32, 11),PS
ET
290 IF M>0 THEN COPY
300 END

40

í
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o: dsp "FOBICO- Curvas Formae. Compl.
1: dim B[0:6J

2: "EIXOS":O}Z;ent "Ligar Plotter.Pena# ?(sem <O»",Z;pelr;if Z)O;pen# Z

3: wrt 705, "VS5";0}Z;ent "P1P2<0> XxV=14x18em<1) 20x14<2)",Z

v1981";wait 3000

4: if Z=2;wrt 705, "IP1600,1400,9600,7000";jmp 2

5: if Z=l;wrt 705, "IP1600,3200,7200,10400"

6: ent "menor log L ?",A,"maior log L ?",B

7: .2}C;.5}F;5}D;2}G;4}E

8: ent "Intervalo dos ties ? (.2)",C

9: ent "# ties/indiee ?(5), (sem ind <O»",D

10: ent "Ei>:o N ate ?(4) ",E, "Intervalo dos ties ?<'5) ",F

11: ent "# ties/indiee ?(2)",G

12: seI A,B,O,E;esiz 3

13: fxd l;xax O,C,A,B,D

14: xax E,C,A,B,O

15: fxd O;yax A,F,O,E,G

16: yax B,F,O,E,O

17: "BETAS":dsp "Constantes do

18: fmt 0,b,fl.0,e14.4;for 1=1

19: ent B[IJ;if flg13;jmp 2

20: wrt 16,5,I,B[IJ;next I
21: I-1}N

22: "CURVA": (E-A) /300}P

Sistema";wait 2000

to 6

23: fxd 3;for X=A to B by P;dsp "logX=",X;tn-~-X}L

24: O}Y;l}F;far 1=1 ta N;B[IJLAI}K;F+K}F;V+IK}V;next I

25: Y/F}M;if M<.OOl;gto +2

26: if M>E;gto +2

27: plt X,M

28: next X;pen

29: O}Z;ent "FIM<>,Eixos<1>,Betas<2>",Z;if Z=l;gto "EIXOS"

30: if Z=2;gto "BETAS"

31: O}Z;ent "Guardar pena ?",Z;if Z;pen#
32: end
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o: dsp "TRIMICO-Rep. Trid. Compl. Mistos

1: "F":tn-pl}V;tn-p2}W;if F[J,IJ;gto +4

2: O}F;for G=O to M;for H=O to N

3: if B[G,HJ;V~GW-HB[G,HJ+F}F

4: next H;next G;F}F[J,IJ

5: V-KW-LB[K,LJ/F[J,IJ}p3;ret p3

6: "INICIO":dim B[0:6,0:6J,T$[16J,T[0:60J

7: dim D[0:20,0:20J,E[0:20,0:20J,F[0:20,0:20J

8: ent "Sistema...",T$;spe ;prt " S 1ST E M A",T$;spe

9: "BETAS":fmt l,b,2fl.0,2x,ell.5

10: for 1=0 to 6;for J=O to 6-I;if I+J=O;I}B[O,OJ;next J

11: ent B[I,JJ;if flg13;Z+I}Z;jmp 3
12: I}M;if J>N;J}N

260983";wait 2000;gto "INICIO"

13: O}Z;wrt 16.1,5,I,J,B[I,JJ;next J

14: if Z>I;jmp 2
15: next I

16: "LIMIT":ent "Menor log[XJ?",A,"Maior log[XJ?",B

17: ent "Menor log[YJ?",C,"Maior log[YJ?",D

18: fxd 4;prt "log[XJ>=",A,"log[XJ<=",B,"log[YJ>=",C,"log[YJ<=",D;spe

19: dsp "Ligar Plotter, por papel e pena";stp

20: sei 0,1.5,0,1.5;wrt 705, "IPI800,4000,5800,8000";wrt 705, "VS5"

21: "GERACAO":B-A}r7;r7/20}P;D-C}r8;r8/20}Q

22: fmt O,b,2fl.0,"#",2f2.0,"=",f5.3," X=",f6.2," Y=",f6.2

23: ina F;for K=O to 6;far L=O to 6;if not B[K,LJ;gto "NEXT"

24: ina D;far J=O to 20;for 1=0 to 20

25: A+IP}X;C+JQ}V;"F" (X,Y)}D[J,IJ}T

26: wrt 0,4,K,L,I,J,T,X,Y

27: next I;next J;efg 2;sfg 1

28: "VISTA":O}Z;ent "Vista <1,2,30u4>, nenhuma<O>",Z;if Z=O;gto "NEXT"

29: dsp "Preparar Ploter";stp

30: if Z=2 ar Z=4 and flgl;efg l;sfg 2;trn D}E;ara E}D

31: if Z=1 ar Z=3 and flg2;efg 2;sfg l;trn D}E;ara E}D

32: if Z=1;0}rl;1}r2;20}r3;-I}r4

33: if Z=2;20}rl}r3;-I}r2}r4

34: if Z=3;20}rl;-1}r2;0}r3;I}r4

35: if Z=4;0}rl}r3;I}r2}r4

36: plt O,O;plt 1,O;plt 1.5, .5;plt 1.5,D[ (20-r1>r2, (20-r3)r4J+.5;pen

37: plt 1,0;plt 1,D[(20-r1>r2,(O-r3)r4J;pen

38: plt O,O;plt 0,D[(0-rl)r2, (0-r3)r4J;pen
39: "Y":ina T;for J=O to 20;for 1=0 to 20

*16115
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40: D[(I-rl)r2, (J-r3)r4J+.025J}Y;2I+J}X;if T[XJ)Y;T[XJ}Y;U+l}U;gto +2

41: Y}T[XJ;O}U

42: if U)l;pen;gto +2

43: plt X/40,Y

44: if I=20;gto +6

45: (D[(I-rl)r2, (J-r3)r4J+D[(I-rl)r2+1r2, (J-r3)r4J)/2+.025J}Y

46: X+l}X;if T[XJ)Y;T[XJ}Y;U+l}U;gto +2

47: Y}T[XJ;O}U

48: if U)I;pen;gto +2

49: plt X/40,Y

50: next I;pen;next J;pen

51: "X":ina T;for I=20 to O by -l;for J=O to 20;if D[I,JJ<O;pen;gto +8

52: D[(I-rl)r2, (J-r3)r4J+.025J}Y;2I+J}X;if I=20 or J=O;gto +3

53: (D[(I-rl)r2, (J-r3)r4-1r4J+D[(I-rl)r2+1r2, (J-r3)r4-1r4J)/2+.025(J-l)}O

54: if O>T[XJ;O}T[XJ

55: if T[XJ)Y;T[XJ}Y;U+l}U;gto +2
56: Y}T[xJ; O}U

57: if U)l;pen;gto +2

58: plt X/40,Y

59: next J;pen;next I;pen

60: gto "VISTA"

61: "NEXT":next L;next K
*26501
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o: dsp "CURVAS EQUI7.AIS I Compl. Mi stos 220983"; wai t 2000; gto "INICIO"

1: "F":0}F;tnAp1}V;tnAp2}W;for G=O to M;for H=O to N

2: if B[G,HJ;VAGWAHB[G,HJ+F}F

3: next H;next G;VAIWAJB[I,JJ/F}p3;ret p3

4: "INICIO":dim B[0:6,0:6J,X$[184,2J,V$[184,2J,T$[16J

5: ent "Sistema...",T$;spc ;prt " S 1ST E M A",T$;spc

6: "BETAS":fmt 1,b,2f1.0,2x,ell.5

7: for 1=0 to 6;for J=O to 6-I;if I+J=O;l}B[O,OJ;next J

8: ent B[I,JJ;if flgI3;Z+I}Z;jmp 3

9: I}M;if J>N;J}N

10: O}Z;wrt 16.1,5,I,J,B[I,JJ;next J

11: i f Z ) 1 ; j mp 2
12: ne>:t I

13: "LIMIT":ent "Menor log[XJ?",rl,"Maior log[XJ?",r2

14: ent "Menor log[VJ?",r3,"Maior log[VJ?",r4

15: fxd 4;prt "logEXJ)=",rl,"log[XJ<=",r2,"log[VJ)=",r3,"log[VJ<=",r4;spc

16: cfg 4;0}Z;ent "Plotar ?",Z;if Z;sfg 4;dsp "Preparar Ploter";stp

17: if flg4;scl r1,r2,r3,r4;wrt 705, "IPI800,4000,7800, 10000"

18: "GERACAO":trk O;dsp "Os dados serao gravados em trk O";wait 1000

19: O}Z;fmt 0,b,2fl.0,"=",f6.4," X=",f7.4," Y=",f7.4

20: fmt 2,b,2fl.0,c7,f6.4;fmt 3,c7,f3.0,c3,f3.0

21: fmt 4,b,2fl.0,"=",f4.2," ",b,"=",f3.0," r=",f5.3," F=",f3.0
22: .5(rl+r2)}r5;.5(r3+r4)}r6;r2-rl}r7;r4-r3}r8

23: for 1=0 to M;for J=O to N;if not B[I,JJ;gto "N"

24: "PICO":O}E;cfg 5;r5}X;r7}S;S/3000}A;if I=O;rl}X;O}S

25: r6}Y;r8}U;U/3000}B;if J=0;r3}Y;0}U;if I=O;'F' (X,Y)}E

26: "X":O}R;if not S;gto "'I"
27: "S/2":S/2}S

28: "S+": X+S}O; if O<r 1;r DO

29: if O)r2;r2}O

30: if O=X;gto +4

31: if ('F' (O,V) }F)_<=E; gto +3

32: F}E;O}X;R+l}R;if R)2;2S}S
33: gto "S+"

34: if flg5;cfg 5;gto +3

35: -S}S;sfg 5;if R>2;O}R;gto "S/2"

36: gto "S+"

37: "V": O}R; if not U; gto "TESTE"

38: "U/2":U/2}U

39: "U+":Y+U}P;if P<r3;r3}P
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40: if P>r4;r4}P

41: if P=Y;gto +4

42: if ("F' (X,P)}F)(=E;gto +3
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43: F}E;P}Y;R+l}R;if R>2;2U}U

44: gto "U+"

45: if flg5;cfg 5;gto +3

46: -U}U;sfg 5;if R>2;0}R;gto "U/2"

47: gto "U+"

48: "TESTE": !l-Jrt0,4, I, J, E, X, Y; if abs (S) >A or abs (U) >B; gto "X"

49: drnd(X,6)}O;drnd(Y,6)}P

50: wrt 16.2,4,!,J," max = ",E;fxd 4;prt "log[XJ = ",X,"log[YJ = ",Y

51: if E<.05;spc ;gto "N"

52: "CURVA":Z}r9;E}D}rl0;int(10E)/10}E;O}B}R;cfg 1

53: O}L;360}Q

54: if O=rl;270}L;450}Q;sfg l;if P=r3;360}L;jmp 4

55: if O=r2;90}L;270}Q;if P=r4;180}L;jmp 3

56: if P=r3;0}L;180}Q;if O=r2;90}L;jmp 2

57: if P=r4;180}L;360}Q;if O=rl;270}L

58: "ALFA":for K=E to O by -.l;if K=0;.05}K

59: "LIMPA":fxd l;for T=1 to 184;fti (3e4)}X$[T]}Y$[TJ;next T

60: fti (100!0}X$[ 184]; if K=E; fti (le30>}X$( 183];fti (le3P)}Y$[ 183]

61: "GERA":sfg 2;for T=L to Q by 2;cos(T)}S;sin(T)}U

62: wrt .4,4,I,J,K,16,T,R,Z

63: if flg2; (2(rl0-K)}R)+.2}B;gto +2

64: B}A;R}B;D}C

65: O+BS}X;P+BU}Y

66: if R<O or X<rl or X>r2 or Y<r3 or Y>r4;cll 'HELP';gto +5;if flg3;gto +8

67: 'F' (X.Y)}D;if flg2;cfg 2;gto -2

68: if D=C;gto +3
69: (K-D) (B-A)/(D-C)+B}R

70: if abs(K/D-l».0003;gto -6

71: "PLT":if flg4;plt X,Y

72: .5T+l}F;if flg1 and F>135;F-135}F

73: fti (le3X)}X$[FJ;fti (le3Y)}Y$[FJ

74: if flg3;cfg 3;if flg4;pen

75: "NEXT":next T;rcf Z,X$,Y$;Z+I}Z;if flg4;pen

76: next K;wrt 16.3," Files ",r9," a ",Z-l;spc
77: "N":ne:<t J

78: ne>:t I;end

79: "HELP":r1}X;if S>0;r2}X
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80: 100}B;if 8#0; (X-O)/8}B

81: r3}Y;if U>0;r4}Y

82: 100}R;if U#O;(Y-P)/U}R

83: if B<F:; B}R

84: O+R8}X;P+RU}Y;if ~F~ (X,Y»K;R-.2}B;sfg 3;ret

85: R}B;for A=l to 12;O+R8}X;P+RU}Y;~F'(X,Y)}D

86: B/2}B;if K)D;R-B}R;gto +2
87: B+R}R

88: next A;B+R}B;ret
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180983";wait 3000o: dsp" CURVAS EQUIPORCENTUAIS 11

1: dim X$E184,2J,Y$E184,2J

2: fxd 4;ent "Menor logEXJ?",A,"Maior logEXJ?",B

3: ent "Menor logEYJ?",C,"Maior logEYJ?",D

4: prt "logEXJ>= ",A,"logEXJ(= ",B

5: prt "logEYJ>= ",C,"logEYJ(= ",D;spc

6: pclr;wrt 705, "VS2";scl A,B,D,C;fxd 1

7: vJrt 705," IP1200, 4000, 7200,10000"

8: dsp "Grafico 15>:15cm salvo novo Pl P2";stp
9: .2}E;5}F

10: ent "intervalo dos tics ?",E

11: ent "n.tics/indice= ?(O=sem indice)",F
12: "EIXOS":O}Z;ent "Tracar eixos ?",Z;if not Z;gto "CURVAS"

13: fxd l;xax D,E,A,B,F

14: xax C,E,A,B,O

15: yax A,E,C,D,F

16: yax B,E,C,D,O

17: "CURVAS":trk O;ent "File inicial",G;if flg13;gto

18: fmt O,h,"=",f5.2," ponto #=",f3.0," FILE=",f3.0

19: "NOVO":ldf G,X$,Y$;itf(X$[184J)/100}K
20: for T=l to 183

21: itf(X$[TJ)/le3}X;itf(Y$ETJ)/le3}Y

22: wrt 0,4,K,T,G

23: if X=30;if Y=30;pen;jmp 6

24: if X(A;pen;jmp 5

25: if X>B;pen;jmp 4

26: if Y(C;pen;jmp 3

27: if Y>D;pen;jmp 2

28: plt X,Y

29: next T;pen

30: if K).05;G+l}G;gto "NOVO"

31: gto "EIXOS"
32: end
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o: dsp "DUCRON-Cronoc:oul. degrau duplo 16170185";wai t 3000
1: "50+1 pontos/etapa":50+1}rO

2: dim A$[4,16J,B$[80J,Q$[4*7rO+20J,Q[4rO+4J,T[204J,P[0:36J

3: dim D[4J,L[4J,M[4J,N[4J,R[0:4,5J

4: O}Z;ent "Usar impressora externa ?",Z;if Z;sfg 11

5: dev "V",624,"E",701,"I",702;if flgll;dev "P",704

6: buf "Q",Q$,3;ldk 26

7: O}Z;ent "Progr. <>nova, <i>c:opiar file i",Z;if Z;ldf Z,P$[*J

8: gsb "#INSTRU"

9: sfg O;l}L;for T=O to 15
10: "A":

11 : if T=O; gsb "#SISTE"

12: if T=1; gsb "#PAF:"

13: if T=2;gsb "#DERIVA"

14:

1=-.J.
if T=3;gsb "#AREA"

if T=4;gsb "#SOI'1A"

16:

17:

if T=5;gsb ":/fERRO"

if T=6;gsb "#GERA"

if T=7;gsb "#PRE"18:

19:

20:
if T=8;gsb "#IDA"

if T=9;gsb "#VOLTA"

if T=10;gsb "#REJ"

if T=11;gsb "#6RAF"

21:
-:>-:>..
-:><"-"'---". if T=12;gsb "#GRAVA"

24: if T=13;gsb "#CONC"

25: if flgO;next T;c:fg O

26: "IN":dsp "<>E:.:ec:utar<fi >Programar"; stp

27: c:li 7;c:fg l;ina Q ;O}rl}r2}r3;if flgll;gsb "#IMPRE"
28: "INCRE":for K=P[LJ to P[L+2J by P[L+IJ

29: O}W;fxd 4;gsb "#PREP"

30: if not flgl1;prt "Var",K

31: "REPET": c:fg 7,8; ina Q;for J=1 to P[36J; dsp "Var=", K, "E>:p#",J
32: gsb "#EXP"

33: if flg7;!.tJ+l}(.1J;dsp"Limite de erro e:-:c:edido!";beep;wait2000

34: if flg7 and W<3;c:li 7;cfg l;gto "REPET"
"'"=-..j.J . if W>2;dsp "Ver causa erro ou aumenta limite";wait 2000;gto "IN"

if flg8;dsp "VD saturou, mudar esc:ala!";beep;~~ait 2000;gto "IN"36:

37: ne:-:tJ

38: gsb "#ANA"
39: if flg5;gsb "#PLOT"
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40: next K;gta "IN"
41: end

42: "".

43: "#INSTRU":dsp "Ajustar PAR-170 em STEP, SINGLE";stp

44: dsp "DC IR COMP, E, INITIAL";stp

45: dsp "DC CURRENT, DERIV., OUTPUT, 10mA";stp

46: dsp "CAP. CO!'1P.OFF, SELECTOR OFF";stp

47: dsp "INTEGRATED, IM=*1,*10-7";stp
48: ret

49: "#SISTE":ent "Data?",A$[1J

50: ent "Sistema?", A$[2J, "Espeeies de cone. fi>:a?",A$[3J

51: ent "Espeeie de cone. variavel ?",A$[4J

52: prt A$[1J,A$[2J,A$[3J;ret
53: "#PAR":ent "Esc. corrente CA)?",P[25J,"Ese. integro (F)",P[26J

54: flt 4;prt "EC(A)",P[25J,"EICF)",P[26J

55: 9.64ge9P[25JP[26J}r5;if P[OJ;r5íP[OJ}S

57:

"atraso PAR":5e-6}r6;ret

"#DERIVA":O}Z;eli 7;wtb "E",255,127;wtb "1",32,30,26

56:

58: dsp "Ligar Eref em Eaux";stp

59: dsp "Por R entre eltds";stp

60: dsp "Em INICIAL, EXT. CELL"; stp

61: ~"4tb"I",30;dsp "Ajustar In. E:{e. Pot. ate E=O";stp

62: wtb "I",30;dsp "Ajustar ZERO ADJUST ate E=O";stp

63: wrt "V","D.1SN9999S,T2,R1";wtb "1",128

64: ~'.jtb"I",30,26,29,64;dsp "Ajustar INT. DRIFT(Reset manual) ";stp

65: II'Jrt"V","N1S";~Jtb "1",29,64

66: ret

67: "#AEEA " :ent "EGPM area (em''''''2)=", P[OJ

68: ent "Vazao(g/s)=",P[27J,"Raio eapilarCem)=",P[28J

69: f:-:d 6; prt "A (em-A'2)", P[OJ, "V (g/s) ", P[27J, "r (em) ", P[28J

70: 1.2656(P[OJ+{P[28J~2)~(3/2)/P[27J}r4;1000r4-10}r4;r5/P[OJ}S;ret

71: II#SOMA":ent "# e:-:p.somadas(#par)=",P[36J

72: fxd O;prt "# exp/eurva",P[36J;ret

73: "#ERRO":ent "Erro relato ptos. repet. ('!..)=",P[29J;P[29J/100}F

74: ent "Erro absol. (i~FS) =",P[30J;P[30J/100}G
75: f:-:d1;prt "Erro reI. (%) ",P[29J, "Abs. ('!..FS) ", P[30J; ret

76: "#GEEA":l:n<;prt "Nova gota+repou.";cll '##VAL';ret
77: II#PRE":7}K;prt IIPre-eondie";cll '##VAL';ret
'70'; '-'- II#IDA":13}!(;prt "Etapa de ida";cll '##VAL';ret

79: II#VOLTA":19J-!(;prt"Etapa de volta";cfg 12;ell '##VAL'
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81: ret

82: "##VAL":if K=19;0}Z;ent "<>Ev=Epre cond. <l>E independ.",Z;if Z=O;sfg 12

83: if K=19 and flg12;prt "Evolta = Epre";ret

84: O}Z;ent "Prog. <l>E, <2>t, <>ambos",Z;if Z=2;gto "T"

85: sfg 6;ent "E =(-3.27<E(3.27V, 10=deslig.)",P[KJ

86: if P[KJ=10 and (K=7 or K=13);beep;dsp "Ligar eltd. !";wait 2000;gto -1

87: if P[KJ=10;prt "E desligado";gto "TP"

88: ent "Delta E=",P[K+IJ;if P[K+1J=0;P[KJ}P[K+2J;gto +4

89: \.<:}L;ent "E f inal=", P[K+2J

90: if (P[K+2J-P[KJ)/P[K+IJ(1;sfg 3

91: if flg3;cfg 3;beep;dsp "Delta incompativel";wait 2000;gto -6

92: if P[KJ>3.27 ar P[KJ(-3.27 or P[K+2J>3.27 or P[K+2J<-3.27;sfg 3

93: if flg3;cfg 3;beep;dsp "E fora dos limites !";wait 2000;gto -8

94: fxd 4;prt "Ei",P[KJ;if P[K+IJ#O;prt "Delta",P[K+lJ,"Ef",P[K+2J

95: "T": if Z=l or K=19; ret

96: sfg 4;ent "t =(.008<t<32s, O=pular etapa) ",P[K+3J

97: if P[K+3J=0 and K=13;beep;dsp "Nao se pode pular a ida";wait 2000;gto -1

98: if P[K+3J=0;prt "t=O, Omitida";ret

99: ent "Delta t=",P[K+4J;if P[K+4J=0;P[K+3J}P[K+5J;gto +4

100: K+3}L;ent "t final=",P[K+5J

101: if CP[K+5J-P[K+3J)/P[K+4J<1;sfg 3

102: if flg3;cfg 3;beep;dsp "Delta incompativel";wait 2000;gto -6

103: if P[K+3J<.008 ar P[K+3J>32 or P[K+5J<.008 ar P[K+5J>32;sfg 3

104: if flg3;cfg 3;beep;dsp "t fora dos limites !";wait 2000;gto -8

105: prt "ti",P[K+3J;if P[K+4J#0;prt "Delta",P[K+4J,"tf",P[K+5J
106: ret

107: "#It1PF:E":fmt5,80"-";fmt 9,7" ",3f8.2,8" ",3f8.2,16" "

108: fmt 8,f7.4,9f8.2
109: "Variav I.Pre I.Ida I.Volta I.Corr Q.Pre Q. Ida" ) B$ [1 ,56 J

110: " Q.Volta Qde nFG"}B$[56,80J

111: wrt "P.5";wrt "P",BS;wrt "P.5";ret

112: "#CONC":ent "Cone. var.=",r7;prt A$[4J,r7;ret

113: "#PREP":fmt 1,"EOSR2T2FID",f. 7, "SN",f.O, "5"

114: fmt 2,c2,f8.2,f6.2;fmt 3,c4,f7.2;fmt 4,c2,b,f8.2

115: if not flg6;gto +5

116: if L#l;P[IDE; DH;gsb "##D/A"

117: if L#7;P[7J}E;2}H;gsb "##D/A"

118: if L#13;P[13DE; 3}H;gsb "##D/A"
119: if L#19;PU9DE; 4}H;gsb "##DíA"
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if L=10 ar L=16 ar flg4;gsb "##TABT"

if L#10 and L#16;int(L/6+1)}H;K}E;gsb "##D/A"

if flgI2;L[2J}L[4J;M[2J}M[4J

cfg 4,6;ret

"##TABT": rad; if L#10; P[ 10DD[2J; if L=16; K}D[3J

125: if L#16;P[16J}D[3J;if L=10;K}D[2J

126:

127:

128:

129:

130:

131:

I., ,.
...J.L..

133:

134:

1'':;'~.

136:

137:

2}H;cll '###PTOS';3}H;cll '###PTOS'

D[3J}D[IJ}D[4J;N[3J}N[IJ}N[4J; «(N[IJ}A)+N[2J}B)+N[3J}C)+N[4J}D

(N[3J-l)D[3J+.006}M;\M}R;r6}U;D[3J}W

for 1=2 to A;\«1-l)W-U}T[1J)}T[B+1J

if flg2; (T[B+1J-\(M+T[1J)+R)/R}T[C+1J;I-2/{*asn(\(M/(M+T[1J»)}Q[C+1J

next I;if nat flg2;gta +4

0}H;C+P[33J+2}O;D}P;gsb "##REG"

ina Q;far I=C+2 ta D;T[1JR}T[IJ;next I

fxd 6;prt "aO",R[0,IJ,"al",R[0,2J

D[2J}V;r6}U;far 1=2 ta B-A;\«1-l)V-U)}T[A+1J;next 1;ret

"###PTOS":if (D[HJ-.006}X»=5.5e-4(rO-l);X/(rO-l)}D[HJ;rO}N[HJ;ret

int(X/.00055)}Y;X/Y}D[HJ;Y+l}N[HJ;ret

138: "##D/A":if E=10;ret

139: int(256(U-(int«10000E+32767)/256}U)}M[HJ»)}L[HJ;ret

140: "#EXP":buf "Q"

141: wrt "V.l",D[IJ,N[IJ;wtb "E",255,127;wtb "1",29,32;tfr "V","Q";wtb "1",192

142: wtb "1",29;wtb "1",64

143: "GE":if P[IJ#10;wtb "E",L[IJ,M[IJ;wtb "1",32,26;sfg 1

144: wtb "1",28;wait 10;wtb "1",28;wait 100;wtb "1",27;wait r4;wtb "1",27

145: if P[4J>0;wait 1000P[4J/.942-3

146: "PR":wtb "E",L[2J,M[2J;if P[10J=0;wtb "1",32;if nat flgl;wtb "1",26

147: if P[10J=0;gta "ID"

148: wrt "V.l",D[2J,N[2J

149: wtb "1",29;tfr "V","Q";if flgl;wtb "1",224

150: if nat flgl;wtb "1",26,224;sfg 1

151: wtb "1",29;wtb "1",64

152: "ID":wrt "V.l",D[3J,N[3J;wtb "E",L[3J,M[3J;wtb "1",29
11:",...........

154:

155:

156:

157:

if nat flg2;tfr "V","Q";wtb "I",224;gta +3

"VO":tfr "V","Q";wtb "I",224;wtb "E",L[4J,M[4J

"acerta da atrasa de 6 ms":tfr "V","Q";wtb "1",160)

wtb "E",255,127;wtb "1",29,26,96;cfg 1
"VAL": for 1=1 ta D;7DH; if I>A and A#B; H+DH

158: if 1>B;H+l}H;if I>C;H+l}H

159: val(Q$[H-6,HJ)}V
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160: if J>l;if abs(Q[I]/(J-l)-V}Z»G and abs(Z/(V+1e-9»)F;sfg 7;ret

161: V+Q[I]}Q[I];next I

162: if Q[B]/J)9 or Q[C+1]/J)9 or Q[D]/J>9;sfg 8

163: ret

"#ANA":P[36]}X;for 1=1 to D;SQ[I]/X}Q[I];next I

1}H;2}0;A}P;gsb "##REG"

164:

165:

166:

167:

168:

169:

170:

171:

if P[10]=10;gto +3

"CDP":R[1,2]D[2]}X;for 1=1 to B-A;Q[A+I]-(I-l)X}Q[A+I];next I

"P":2}H;A+2+P[311}0;B}P;gsb "##REG"

"CDIV":R[1,2]D[3]}X;MR[1,2]}W;for 1=1 to A

Q[B+I]-«I-1)X}Y)}Q[B+I];if flg2;Q[C+I]-Y-W}Q[C+I]

next I;Q[C+l]}R;if flg2;for I=C+l to D;R-Q[I]}Q[I];next I

17Z: "I":3JH;B+Z+P[3Z]}0;CJP;gsb "##REG"

173: if not flg2;gto "PRT"

174: "V":4JH;C+Z+P[33]}0;D}P;gsb "##REG"

175: (R[3,1]-R[4,1])/(1-R[0,1])}rl; (R[4,1]-R[0,1]R[3,1])/(1-R[0,1])JrZ

176: R[4,Z]/(1+R[0,Z]rl/(R-R[3,1]»}r3

177: "PRT":if flgll;gto "GRAFIX"

178: fxd 5;3}H;if flgZ;4}H

179: for I=P[34] to H;wrt 16.2,"Q=",R[I,1],R[I,3],"!=",R[I,Z],R[I,4]

180: if flg9;prt "R",R[I,5]

181: next I;wrt 16.3,"Icor",r3,"Qdc ",r2;wrt 16.4,"nF",6,rl;ret

18Z: "GRAF!X":wrt "P.8",K,R[2,2],R[3,2],R[4,2],r3,R[2,1],R[3,1],R[4,1],r2,rl

183: wrt "P.9",R[2,4],R[3,4],R[4,4],R[2,3],R[3,3],R[4,3];ret

184: "##REG":OJU}XJY;le-30}VJW

185: for 1=0 to P; (T[I]}T)+X}X; (Q[I]JQ)+Y}Y;QT+UJU;TT+V}V;QQ+WJW;next I

186: P-O+l}N;U-XY/NJU;V-XX/N}V;W-YY/NJW;Y/N-(U/VJR[H,Z])X/N}R[H,I]

187: (\«VW-UU)/VV(N-2»}R[H,4])\«V+XX/N)/N)}R[H,3];\(UU/V/W)}R[H,5];ret

188: "#REJ":sfg 4;dsp "# ptos. inic. a rejo nas regr.";wait 3000

189: ent "#, pre-cond.=",P[31],"#, ida=",P[3Z],"#, volta=",P[33]

190: prt "Rejeic., Regres.";fxd O;prt "Pre",P[31],"Ida",P[32],"Volta",P[33]

191: O}Z;ent "Imprimir deriva?",Z;if not flg13;ZJP[34];if Z;lJP[34]

19Z: O}Z;ent "Imprimir coef. correl.?",Z;if not flgI3;Z}P[35]

193: if P[35];sfg 9
194: ret

195: "#GRAF":O}Z;cfg 5;ent "Plotar curvas?",Z;if not Z;ret

196: sfg 5;ent "t maximo ?",B,"Intervalo dos tics ?",C,"# tics/indice

197: ent "Q maximo ?",E,"Intervalo dos tics ?",F,"# tics/indice ?",G

198: dsp "Ligar Plotter, por papel";stp

199: pclr;wrt 705, "VS5";0}Z;ent "PIPZ(O) XxY=14xI8cm(1) 20xI4(Z)",Z
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200: if Z=2;prt "200 >:140 mm";wrt 705,"IPI600,1400,9600,7000";jmp 2
201: if Z=I;prt "140 x 180 mm";wrt 705, "IPI600,3200,7200, 10400"

202: pen# l;scl A,B,O,E;fxd l;xax O,C,O,B,D;xax E,C,O,B,O

203: fxd O;yax O,F,O,E,G;yax B,F,O,E,O;pen;ret

204: "#PLOT":O}Z;ent "(l>Plotar linha base,<2>Abortar?",Z;if Z=2;ret

205: pen# l;if Z=I;line ;for 1=2 to A;plt TEIJ,QEIJ;next I;pen

206: line 3;for I=B+2 to C;plt TEIJ,Q[IJ;next I;pen

207: if not flgl;line ;for I=C+2 to D;plt T[IJ,Q[IJ;next I;pen

208: O}Z;ent "Guardar pena ?",Z;if Z;pen#
209: ret
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o: dsp "TRICRON-Cronocoul. tridimensinal IG210185";wait 3000
1: 2UrO

2: dim A$[4,16J,B$[80J,Q$[724J,Q[64J,T[64J,U[64J,P[0:36J

3: dim F[4J,L[4J,M[4J,N[4J,R[0:4,4J

4: dim I[0:20J,D[0:20,0:20J,E[0:20,0:20J,S[0:60J

5: O}Z;ent "Usar impressora externa ?",Z;if Z;sfg 11

6: dev "V",624,"E",701,"I",702;if flgll;dev "P",704

7: buf "Q",Q$,3;.OO2}rll;.01}r12

8: "ldk 9":O}Z;ent "Progr. <>nova, <i>copiar file i",Z;if

9: sfg O;l}L;for T=O to 15
10: "A":

11: if T=O; gsb

12: if T=l;gsb

13: if T=2;gsb

Z;ldf Z,D$[*J

"#SISTE"

"#PAR"

"#DERIVA"

14: if T=3;gsb "#AREA"

15: if T=4;gsb "#SOMA"

16: if T=5;gsb "#ERRO"

17: if T=6;gsb "#GERA"

18: if T=7;gsb "#PRE"

19: if T=8;gsb "#IDA"

20: if T=9;gsb "#VOLTA"

21: if T=10;gsb "#REJ"

22: if T=13;gsb "#CONC"

23: if flgO;next T;cfg O

24: -.0591}R[0,IJ;.940S}R[0,2J

25: "IN":dsp "<>Executar <fi >Programar"; stp

26: cli 7;cfg l;ina Q;0}rl}r2}r3;if flgll;gsb "#IMPRE"

27: "INCRE":0}r9;for K=P[LJ to P[L+2J by P[L+IJ

2S: O}W;fxd 4;gsb "#PREP"

29: if not flgll;prt "Var",K

30: "REPET":cfg 7,8;ina Q;for J=l"to P[36J;dsp "Var=",K,"Exp#",J

31: Z+I}Z;gsb "#EXP"

32: if flg7;W+l}W;dsp "Limite de erro excedido!";beep;wait 2000

33: if flg7 and W<3;cli 7;cfg l;gto "REPET"

34: if W>2;dsp "Ver causa erro ou aumento limite";wait 2000;gto "IN"

35: if flgS;dsp "VD saturou, mudar escala!";beep;wait 2000;gto "IN"
36: ne:-:t J

37: gsb "#ANA"

38: 2Q[B+2J-Q[B+3J}D[r9,OJ

39: for I=B+2 to C;Q[!J}D[r9,I-B-IJ;next I;if not flg2;gto +4
*6763
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27: "INCRE":0}r9;for K=P[L] to P[L+2] by P[L+l]

28: O}W;fxd 4;gsb "#PREP"

29: if not flgll;prt "Var",K

30: "REPET":cfg 7,8;ina Q;for J=1 to P[36J;dsp "Var=",K,"Exp#",J

31: Z+I}Z;gsb "#EXP"

32: if flg7;W+l}W;dsp "Limite de erro excedido! ";beep;wait 2000

33: if flg7 and W<3;cli 7;cfg l;gto "REPET"

34: if W>2;dsp "Ver causa erro ou aument. limite";wait 2000;gto "IN"

35: if flg8;dsp "VD saturou, mudar escala!";beep;wait 2000;gto "11',1"
36: next J

37: gsb "#ANA"

38: 2Q[B+2]-Q[B+3]}D[r9,0]

39: for I=B+2 to C;Q[I]}D[r9,I-B-IJ;next I;if not flg2;gto +4

40: for I=C+l to C+7;Q[I]}D[r9,I-B-l];next I

41: 2Q[C+l]-Q[C+2]}I[r9];Q[C+7]-Q[C+6]}Y

42: «Q[C+7]+Y}D[r9,18])+Y}D[r9,19])+Y}D[r9,20]

43: l+r9}r9;next K;gsb "#TRID"

44: gto "IN"
45: end

46: "#SISTE":ent "Data?",A$[I]

47: ent "Sistema?",A$[2],"Especies de conc. fixa?",A$[3]

48: ent "Especie de conc. variavel ?",A$[4]

49: prt A$[I],A$[2],A$[3];ret

50: "#PAR":ent "Esc. corrente (A)?",P[25],"Esc. integr.

51: flt 4;prt "EC(A)",P[25],"EI(F)",P[26]

52: 9.64ge9P[25JP[26]}r5;if P[0];r5/P[0]}S

(F)",P[26J

53: "atraso PAR":5e-6}r6;ret

54: "#DERIVA":O}Z;cli 7;wtb "E",255,127;wtb "1",32,30,26

55: dsp "Ligar Eref em Eaux";stp

56: dsp "Por R entre eltds";stp

57: dsp "Em INICIAL, EXT. CELL";stp

58: wtb "I",30;dsp "Ajustar In. Exc. Pot. ate E=O";stp

59: wtb "I",30;dsp "Ajustar ZERO ADJUST ate E=O";stp

60: wtb "I",30,26,29,64;dsp "Ajustar INT. DRIFT(Reset manual) ";stp

61: wrt "V","N1S";wtb "1",29,64
62: ret

63: "#AREA":ent "EGPM area(cm-"-2)=",P[O]

64: ent "Vazao(g/s)=",P[27J,"Raio capilar(cm)=",P[28J

65: fxd 6;prt "ACcm-"-2)",P[OJ,"VCg/s)",P[27],"r(cm)",P[28J
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'140:

41:
4 ..,......

for I=C+1 to C+7;Q[IJ}D[r9,I-B-1J;next I
2Q[C+1J-Q[C+2J}I[r9J;Q[C+7J-Q[C+6J}Y

«Q[C+7J+Y}D[r9,18J)+Y}D[r9,19J)+Y}D[r9,20J

1+r9}r9;next K;gsb "#TRID"143:

44: gto "IN"
45: end

-----

(F)",P[26J50: "#PAR":ent "Esc. corrente (A)?",P[25J,"Esc. integre

51: flt 4;prt "EC(A)",P[25J,"EI(F)",P[26J
52: 9.64ge9P[25JP[26J}r5;if P[OJ;r5/P[OJ}S

53: "atraso PAR":5e-6}r6;ret

54: "#DERIVA":O}Z;cli 7;wtb "E",255,127;wtb "1",32,30,26

55: dsp "Ligar Eref em Eaux";stp

56: dsp "Por R entre eltds";stp

57: dsp "Em INICIAL, EXT. CELL";stp

58: wtb "I",30;dsp "Ajustar In. Exc. Pote ate E=O";stp

59: wtb "I",30;dsp "Ajustar ZERO ADJUST ate E=O";stp

60: wtb "I",30,26,29,64;dsp "Ajustar INT. DRIFT(Reset manual) ";stp

61: wrt "V","N1S";wtb "1",29,64
62: ret

63: "#AREA":ent "EGPM area(cmA2)=",P[OJ

64: ent "Vazao(g/s)=",P[27J,"Raio capilar(cm)=",P[28J

65: fxd 6;prt "A(cmA2)",P[OJ,"V(g/s)",P[27J,"r(cm)",P[28J

66: 1.2656(P[OJ+{P[28JA2)A(3/2)/P[27J}r4;1000r4-10}r4;r5/P[OJ}S;ret

67: "#SOMA":ent "# exp. somadas(#par)=",P[36J

68: fxd O;prt "# exp/curva",P[36J;ret

69: "#ERRO":ent "Erro relate ptos. repete (7.)=",P[29J;P[29J/100}F

70: ent "Erro absol. (7.FS)=",P[30J;P[30J/100}G

71: fxd 1;prt "Erro reI. (7.)",P[29J,"Abs. (7.FS)",P[30J;ret

72: "#GERA":1}K;prt "Nova gota+repou.";cll '##VAL';ret

73: "#PRE":7}K;prt "Pre-condic";cll '##VAL';ret

74: "#IDA":13}K;prt "Etapa de ida";cll '##VAL';ret

75: "#VOLTA":19}K;prt "Etapa de volta";cfg 12;cll '##VAL'

76: cfg 2;if P[19J#10;sfg 2
77: ret

78: "##VAL":if K=19;O}Z;ent "<>Ev=Epre cond. <1>E independ.",Z;if Z=O;sfg 12

79: if K=19 and flg12;prt "Evolta = Epre";ret
*18765

46: "#SISTE":ent "Data?",A$[1J
47: ent "Sistema?",A$[2J,"Especies de conc. fixa?",A$[3J

48: ent "Especie de conc. variavel ?",A$[4J
49: prt A$[1J,A$[2J,A$[3J;ret
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80: O}Z;ent "Prog. <l>E, <2>t, <>ambos",Z;if Z=2;gto "T"

81: sfg 6;ent "E =(-3.27<E<3.27V, 10=deslig.)",P[KJ
82: if P[KJ=10 and (K=7 or K=13);beep;dsp "Ligar eltd. !";wait 2000;gto -1

83: if P[KJ=10;prt "E desligado";gto "TP"

84: ent "Delta E=",P[K+IJ;if P[K+IJ=0;P[KJ}P[K+2J;gto +4

85: K}L;P[KJ+20P[K+l]}P[K+2J

86: if (P[K+2J-P[KJ)/P[K+IJ(1;sfg 3

87: if flg3;c~g 3;beep;dsp "Delta ineompativel";wait 2000;gto -6
88: if P[KJ>3.27 or P[KJ<-3.27 or P[K+2J)3.27 or P[K+2J<-3.27;sfg 3

89: if flg3;efg 3;beep;dsp "E fora dos limites !";wait 2000;gto -8

90: f~<d 4;prt "Ei",P[KJ; if P[K+l J#O;prt "DeIta", P[K+l J,"Ef",P[K+2J
91: "T":if Z=l or K=19;ret

92: sfg 4;ent "t =(.008<t<32s, O=pular

93: if P[K+3J=0 and K=13;beep;dsp "Nao

94: if P[K+3J=0;prt "t=O, Omitida";ret

95: ent "Delta t=",P[K+4J;if P[K+4J=O;P[K+3]}P[K+5J;gto +4

96: K+3}L;P[K+3J+20P[K+4J}P[K+5J

97: if (P[K+5J-P[K+3J)/P[K+4J<1;sfg 3

98: if flg3;efg 3;beep;dsp "Delta ineompativel";wait 2000;gto -6

99: if P[K+3J(.OO8 or P[K+3J)32 or P[K+5J<.008 or P[K+5J)32;sfg 3

100: if flg3;efg 3;beep;dsp "t fora dos limites !";wait 2000;gto -8

101: prt "ti",P[K+3J;if P[K+4J#O;prt "Delta",P[K+4J,"tf",P[K+5J
102: ret

103: "#IMPRE":fmt 5,80"-";fmt 9,7" ",3f8.2,8" ",3f8.2,16" "

104: fmt 8,f7.4,9f8.2
105: "Variav I.Pre I.Ida I.Volta I.Corr

106: " Q.Volta Qde nFG"}B$[56,80J

etapa) ",P[K+3J

se pode pular a ida";wait 2000;gto -1

Q.Pre Q.Ida "}B$[1,56J

107:

108:

109:

110:

111:

wrt "P.5";wrt "P",B$;wrt "P.5";ret

"#CONC":ent "Cone. var.=",r7;prt A$[4J,r7;ret

"#PREP":fmt 1,"EOSR2T2F1D",f.7,"SN",f.0,"S"

fmt 2,e2,f8.2,f6.2;fmt 3,e4,f7.2;fmt 4,e2,b,f8.2

if not flg6;gto +5

if L#1;P[1J}E;1}H;gsb "##D/A"

if L#7;P[7J}E;2}H;gsb "##D/A"

112:

113:

117:

if L#13;P[13J}E;3}H;gsb "##D/A"

if L#19;P[19]}E;4}H;gsb "##D/A"

if L=10 or L=16 or flg4;gsb "##TABT"

if L#10 and L#16;int(L/6+1)}H;K}E;gsb

if flg12;L[2]}L[4J;M[2J}M[4J

efg 4,6;ret

"##D/A"

114:

115:

116:

118:

119:
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"##TABT":rad;if L#10;P[10J/20}F[2J;if L=16;K/20}F[3J

if L#16;P[16J}F[3J;if L=10;K/20}F[2J

21}N[IJ}N[2J}N[3J;if flg2;II}N[3J;10}N[4J

«(N[IJ}A)+N[2J}B)+N[3J}C)+N[4J}D

P[16J}M;if L=16;K}M

\M}R;r6}U;M/20}Q}F[IJ

for 1=2 to A; (l-l)Q-U}T[IJ;next I

F[2J}V;r6}U;for 1=2 to B-A;\«I-l)V-U)}T[A+IJ;next I

"IDA":\M/20}N;if flg2;2N}N

NN}F[3J;for 1=1 to C-B-l; «IN)A2}T[I+B+IJ)-«I-l)N)A2-rI2}U[I+B+IJ;next I

T[B+2J}F[3J;if not flg2;stp

"VOLTA":M}Q;for 1=1 to 7;IN}Y

«YY-2YR+2M)/2(R-Y»A2}X

X-Q-rI2}U[I+CJ;X}Q}T[I+CJ;next

T[C+IJ}F[4J;U[53J-rl1}U[DJ

I;U[C+IJ+rI2-rll}U[C+IJ

135: ret

136: "##D/A":if E=10;ret

137: int(256(U-(int«10000E+32767)/256}U)}M[HJ»)}L[HJ;ret

138: "#EXP":buf "Q";B+7}U;C}V;C+2}Q;D-3}X;if flg2;C-l}V

139: wrt "V.l",F[1J,N[IJ;wtb "E",255,127;wtb "1",29,32;tfr

140: wtb "1",29;wtb "1",64

141: "GE":if P[IJ#10;wtb "E",L[IJ,M[1J;wtb "I",32,26;sfg 1

142: wtb "1",28;wait 10;wtb "I",28;wait 100;wtb "1",27;wait
143: if P[4J)0;wait 1000P[4J/.942-3

144:

145:

146:

147:

148:

149:

150:

151:

-"-- 152:

153:

154:

155:

156:

157:

158:

"V","Q";wtb "1",192

r4;wtb "1",27

"PR":wtb "E",L[2J,M[2J;if P[10J=0;wtb "1",32;if not flgl;wtb "1",26

if P[10J=0;gto "ID"

wrt "V.1",F[2J,N[2J

wtb "I",29;tfr "V","Q";if flg1;wtb "1",224

if not flg1;wtb "I",26,224;sfg 1

wtb "I",29;wtb "1",64

"ID":wrt "V.l",F[3J,26;wtb "E",L[3J,M[3J;wtb "1",29

tfr "V","Q";wtb "1",224

for I=U to V;wrt "V.1",U[IJ,2;tfr "V","Q";wtb "1",128;next I

if not flg2;gto "FIM"
wait 1000U[CJ

"VO":wrt "V.1",U[C+1J,2;wtb "E",L[4J,M[4J;tfr

for I=Q to X;wrt "V.1",U[IJ,2;tfr "V","Q";wtb

"FIM":wtb "E",255,127;wtb "I",29,26,96;cfg 1

"VAL":for 1=1 to B;7I}H;if I)A and A#B;H+l}H

"V","Q";wtb "1",160

"I",128;n.ext I

159: if I>B;H+1}H
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160: gsb "##CONV"

161: next I;H+8}N

162: for I=B+l to B+6;N+7(I-B-l)A2}H;gsb "##CONV"
163: next I

164: C}V;if flg2;C-1}V

165: for I=B+7 to V;H+15}H;gsb "##CONV"

166: next I;if not flg2;gto +4

167: H}N;H+8}H;C}I;gsb "##CONV"

168: N}H;for I=C+l to C+7;H+15}H;gsb "##CONV"
169: ne~-:t I

170: if Q[BJ/J)9 or Q[C+IJ/J)9 or Q[C+7J/J)9;sfg 8
171: ret

172: "##CONV":val (Q$[H-6,HJ)}V
173: if J>l;if abs(Q[IJ/(J-l)-V}Z»G and abs(Z/(V+le-9»)F;sfg 7

174: V+Q[IJ}Q[IJ;ret

175: "#ANA":P[36J}X;for 1=1 to D;SQ[IJ/X}Q[IJ;next 1

176: 1}H;2}0;A}P;gsb "##REG"

177: if P[10J=10;gto +3

178: "CDP":R[1,2JF[2J}X;for 1=1 to B-A;Q[A+IJ-(I-l)X}Q[A+IJ;next I

179: "P":2}H;A+2+P[31J}0;B}P;gsb "##REG"

180: "CDIV":R[1,2JF[3J}X;MR[1,2J}W

181: for I=B+l to C;Q[IJ-T(IJX}Q[IJ;next I

182: for I=C+l to D-3;Q[IJ-T[IJX-W}Q[IJ;next I

183: "I":3}H;B+2+P[32J}0;C}P;gsb "##REG"

184: if not flg2;gto "GRAFIX"

185: "V":4}H;C+l+P[33J}0;C+7}P;gsb "##REG"

186: (R[3,IJ-R[4,1J)/(I-R[0,1J)}r1; (R[4,1J-R[0,1JR[3,1J)/(1-R[0,1J)}r2

187: R[4,2J/(I+R[0,2Jrl/(R-R[3,1J»}r3

188: "GRAFIX":if not flg11;ret

189: wrt "P.8",K,R[2,2J,R[3,2J,R[4,2J,r3,R[2,1J,R[3,1J,R[4,1J,r2,r1

190: wrt "P.9",R[2,4J,R[3,4J,R[4,4J,R[2,3J,R[3,3J,R[4,3J;ret
191: "##REG":0}U}X}V;1e-30}V}W

192: for 1=0 to P;Q[IJ}Q;if O)C and flg2;Q[CJ-Q}Q

193: T[IJ}T;if O)B; (I-B-l)M/(C-B+1)}T;if O)C; (I-C)M/10}T

194: T+X}X;Q+V}V;QT+U}U;TT+V}V;QQ+W}W;next 1

195: P-0+l}N;U-XV/N}U;V-XX/N}V;W-VV/N}W;V/N-(U/V}R[H,2J)X/N}R[H,lJ

196: (\«VW-UU)/VV(N-2»}R[H,4J)\«V+XX/N)/N)}R[H,3J;ret

197: "#REJ":sfg 4;dsp "# ptos. inic. a rejo nas regr.";wait 3000

198: ent "#, pre-cond.=",P[31J,"#, ida=",P[32J,"#, volta=",P[33J

199: prt "Rejeic., Regres.";fxd O;prt "Pre",P[31J,"lda",P[32J,"Volta",P[33J
*24750
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200: ret

201: "#TRID":scl 0,1.5,0,1.5;wrt

202: O}Z;ent "Multiplicar cargas

203: if Z#O;smpy ZD}D;smpy ZI}I

204: wrt 705,"VSI0";line ;cfg l;if flg2;sfg 1

205: "VISTA":O}Z;ent "y=E,x=T<I> y=T,x=E<2> nenhuma<O>",Z;if Z=O;ret

206: if Z=1 and flg6;cfg 6;trn D}E;ar'a E}D

207: if Z=2 and not flg6;sfg 6;trn D}E;ara E}D

208: 0}rl}Z;I}r2;ent "y[0}20J(> y[20}OJ(I>",Z;if Z=I;20}rl;-I}r2

705, "IPI800, 4000,5800, 8000"

por fator ?",Z;if Z;ent "Fator =",Z

209: 0}r3}Z;I}r4;ent "x[0}20J<> x[20}OJ(I>",Z;if Z=I;20}r3;-I}r4

210: dsp "Preparar Ploter";stp

211: plt O,O;plt 1,0;plt 1.5,.5;plt 1.5,D[(20-rl)r2, (20-r3)r4J+.5;pen

212: plt 1,0;plt I,D[(20-rl)r2,(0-r3)r4J;pen

213: plt O,O;plt 0,D[(0-rl)r2, (0-r3)r4J;pen

214: "Y":ina S;for J=O to 20; (J-r3)r4}G;-2}K

215: if G=10 and flgl and not flg6 and r4=-I;cll 'YET-l';gto +2

216: if G=11 and flgl and not flg6 and r4=I;cll 'YET1';gto +1

217: -2}K;for 1=20 to O by -1; (I-rl)r2}F

218: D[F,GJ+.025J}Y;2I+J}X;cll 'PLT';if I=O;gto "NEXTY"

219: if F=10 and flgl and flg6 and r2=-1;cll 'YTE-l' ;gto "NEXTY"

220: if F=11 and flgl and flg6 and r2=I;cll 'YTE1';gto "NEXTY"

221: (D[F,GJ+D[F-r2,GJ)/2+.025J}Y;2I+J-l}X;cll 'PLT'

222: "NEXTY":next I;pen;next J;pen

223: "X":ina S;for 1=20 to O by -1; (I-rl)r2}F;-2}K

224: if F=10 and flgl and flg6 and r2=I;cll 'XTE1';next I

225: if F=11 and flgl and flg6 and r2=-I;cll 'XTE-l';next I

226: for J=O to 20; (J-r3)r4}G;D[F,GJ+.025J}Y;2I+J}X;if 1=20 or J=O;gto +2

227: (D[F,G-r4J+D[F+r2,G-r4J)/2+.025(J-l)}O;if O>S[XJ;O}S[XJ
228: cll 'PLr

229: if G=10 and flgl and not flg6 and r4=I;cll 'XET1';gto "NEXTX"

230: if G=11 and flgl and not flg6 and r4=-I;cll 'XET-l';gto "NEXTX"

231: "NEXTX":next J;pen;next I

232: gto "VISTA"

233: "PLT":Z+I}Z;if Y>S[XJ;Y}S[XJ;O}Z

234: if Z>O; DK

235: plt X/40,S[XJ,K;2}K;ret

236: "YET-l":-2}K;for 1=20 to O by -1; (I-r1)r2}F; HFJ+.025J}Y;2I+J}X

237: if I=20;S[XJ}r5;0}S[XJ;cll 'PLT';r5}S[XJ;gto +2

238: cll 'PLT';if I=O;gto +2

239: (I[FJ+I [F-r2J) /2+. 025J}Y; X-DX; cll 'PLr
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240: next 1;pen;ret

241: "YET1":-2)K;for 1=20 to O by -1; (1-rl)r2}F;I[F]+.025(J-l»)y;11+J-l}X

242: if I=20;S(X~}r5;0}SeXJ;~ll 'PLT';rS}S[XJ;gto +2

243: clI 'PLT';if 1=O;gto +2

244: (1(FJ+1[F-r2J)/4+.02S(J-l}}Y;X-l}X;cl1 'F>LT'

245: next r;pen;ret

246: "YTE-l":HGJ+.025J}Y;if J=OJSpJ}r5;Y}StXJJc::11 'PLT';r5}étXj;gto +2
247: cll 'PLT'

248: (HGJ+DU1, SJ) /2+.025J}Y

249: X-l}X;cl1 'PLT~;ret

250: "YTE1":(HGJ+D( U, GJ)/2+. 025J}Y; X-1}X; d.1 'PLT'

251: HGJ+.025J}Y;X-nXJif 1==20;SCX1}r5;YJ-seXJ;c::11;PLT';rSJ-S[)(j;g"to+3
252: c 11 'PL T'

253: ret

254: "XTE-l": -2}K; for J==O to 20; (J-r3) r4}G; 1CGJ+. 025.1>Y; 21+J+21x

255: if J==0;S[XJ}r5;O}S(XJ;cl1 'PLT';r5}SeXJ;gta +2
256: clI 'PL T'

257: ne>:t J;pen

258: -2}K;for J==O to 20; (J-r3)r4}G; D[ 11;G]+.025J}Y;21+J}X; if

259: (D[II,G-r4J+1[G-r4J)/2+.025(J-l)}O;if O>S[XJJO}SrXJ

260: c11 'PLT';next J;pen;ret

261: "XTE1":-2>1<;for J==O to 20; (J-r3)r4}G; HGJ+.025J}Y;21+J}X

262: if J=0;S[XJ}r5;0}S[XJ;c11 'PLT'JrS}S[XJ;gto +3
263: (D(11,G-r4J+1(G-r4J)/2+.025(J-l)}OJif O>S(XJJO}S[X]
264: c11 'PLT'

.1=0;'gto +2

265: next J;pen

266: -2}K;for J==O to 20; (J-r3)r4}GJD[10,GJ+.025J}YJ21+J}X

267: cl1 'PLT'Jnext J;pen;ret
268: "XET-l":J+l}J;X+l}X;1(FJ+.025J}Y

269: if 1==20JSCX]}r5;0}S[X)Jcll 'PLT';r5}SCXJ;gto +3

270: (D[F,10-r4]+D[F+r2,~0-r4])/2+.025(J-l)}O;if O>S[X];O}S[X]
271: c11 'PLT'

272: D[F,IOJ+.025J}Y;c11 'PLT'Jret

273: "XET1":I[F]+.025J)Y;if 1==20JS[XJ}r5;0}S[XJ;c11 'PLT';r5}S[XJ;gto +2
274: c 11 'PL T'

275: J+l}J;X+l}X;D[F,IIJ+.025J}Y

276: if 1<20; (D[F,II-r4J+D[F+r2,II-r4J)/2+.025(J-l)}O;if
277: cl1 'PLT';ret
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