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Fete trabaíh'® 'aprcoentaTa idéia de um pequeno sistema de

aquisição ce rdados, nuclear (stand-alone CAMAC system) voltado pri_n

cipalmente para espectroscopia.^0 sistema é composto de um CÍMIFO

lador autônomo a microprocessador com uma unidade prograrj-Svel rá

pica C.l-2>t!seg/ir.strução CAMAC) e d,e módulos de funções gerais

tais toir.o: menoria CAMAC-, iríterface para vídeo, interface pára

converter ar.alorrico-di^ital e tempori'j.odor, ( CUAÍCCA/,

A/alta velocidade do controlador para---B^q%enos programas

^^jZ-^-fíò dat away , •

iTiiniraÍ2.iibiô-"típ dutqs au'xil'iares'."'

\
9

0 analisador multicanal convencional e um sistema eJ.etrp

nir.:: "dedic.adc".; que realiza programas definidos por hardware

tais como: Analise_„de ~A.ltura de Pulso- C.AA?), Análise dv. Terrpo Mui

ticanal (ATM) e Análise Tempo Multicanal Cíclica XATMC/. E^te sis_ -•.

ter.A não permite facilmente a realização de modificações , ê ipar.

sõe.s o.u impler.^."rações "de outros programas, ou mesmo o uso d?, seus

b.locos co~ponenres r>ará outr:-v~ funções. Nesse ponto a norma CA'iAC :-;.

vera em auxílio permitindo e facilitando a construção de . sistemas

r.cdularos, flexíveis e compatíveis, possuindo uma conversação di^

gital. p.-idrohizada. c , o ,

üm "stand-alone system", comandado por um "controlador a_u

.tônoir.o a microprocessador, apresenta programação flexível das op-£

raçÕés por sofl1 ware e a possibilidade de implementar rotinas com

plexas de t rat-.';, sento "de dados, se aproximando e;:; potencialidade a

un sistema controlado por» um rninicompuírador através xde um "branch,

driver"» " " •

No entanto, para algumas opísrações protocolares entre tnô

cíulos» onde se desefà .rapidez s verifica-se que o conjunto HICRO7

-CAMAC não se presta^ para ̂ substitfuir essas operações rápidas.,: de

. . . . . i . * • * • ' • • • • - ' • * ' J -



har"\\\!aro, Tomando como §x©r,plo um micraprococsddor do 'd bits ,

l,->:-jeg do ciclo bãüico de instrução, prociya-so de' dezenas da

yye;.1, para realizar uma operação endereçavel de escrita ou leitura

de 2M bits CAMAC, e perto de. lOuseg purci outras operações endera

caveis. Con-; icso, foram delineadas duas possibilidades:

.1, Distribuir a inteligência entre módulos "dedicados"!.!

gados entre si por dutos auxiliarem (fora do datav/ay), que ass'.!£u

ram cv, operações rápi-das do multicanal., ir:as conectado ao controla.

dor do orate, via dat.- way, para definição de modos de operação e

entrada/saída de dados.

2. Definir um sistema de módulos de funções mais gerais.

Realizar as operações "entre módulos" via datav/ay por :meió de um

controlador de intaligância rápida.

Sobre a primeira, encontra-se vó.rios exemplos na litera-

tura, nao "carrega" o datav/ay, necessita de inõdúios mais sofis

ticatíos e dedict-7'os, nao sendo muito suscetível a modificações ou

expansões.

Afim de aproveitar ao maxir.o a padronização CAMAC, no que

diz respeito ao aproveitamento do dataway., e criar ufe; sistema ge_

ral e versátil, a segunda possibilidade foi escolhida1;

A seguir serã dada uma idéia da configuração, adotada.

3. APRESENTAÇÃO IVO SISTEMA

A figura 1 apresenta a configuração básica c.o sistema ca.

p = z de executar uma serie de programas para aquisição de dados n_u

tis como: " •

1. Análise de Altura de Pulso •

2. Analise de Altura de Pulso simultânea corn Vídeo Irao

vivo" e estático

3. Analise no Tempo Multicanal.

4. Analise no Tempo Multicanal Cíclica

5. Entrada/Saída de dados e programas por tèletipo

6. Mostra no vídeo de espectros i

7. Programas de tratamento ds dados: normalização, inte_

gração, subtração da radiação de fundo, ijdeterminação

da resolução, alisamento de espectros, etjc.

8. Outras funções podem ser implementadas por programa



<y! • e o oiíJtcir.a pode,, ser expandido faciljronta cie ar.:-r

do com o Arranjo experimental

Para ilustrar, e apresentado na figura 2, um exemplo do

protocolo da comunicação entire as diversas unidades para Analise

do Altura ce PU.!HO com pre-seleção eir. tempo simultânea cor; vídeo

estático, onde: , *

RCTR - reg. R (CAMAC) do controlador

WCTR - reg. W (CAMAC) do controlador

XVID - reg. eixo X da interface de vídeo

YYID - rí;g. eixo Y da interface de vídeo

L7ÍBMEM - reg. endereço da menoria

DADCAD - reg. de dados do CAD.'

' 0 caso nais geral inclue LAMVID, cue possibilita a apre

sentaçao r.o vídeo de trechos de memória> testes do LAMCAD. e

mais detalhes do fluxograma.

Segue a apresentação individual dos blocos.

4. INTZ:RFACZ DO COMV^PSOR ANALÓGICO DIGITAL (CAP)

Esta unidade conecta o CAD ao CAMAC podendo incluir una

serie de recursos cue fornecem versatilidade ao sistema-

1. Protocolo de comunicações er.tre o CAD e a interface

incluindo sinais, tais corr.o: Conversão Terminada, Solicitarão ds

Dados j. Dados Recebidos, Libera/Inibe CAD, Tempo Horto, transbordo,

etc.

2. Escolha do número de. bits de interesse ou endereço ce

fundo de escala. É implementada por meio'de urn registrador cue rea

liza deslocamentos â direita e a esquerda.

3. Comparador digital que seleciona una faixa de canais

de interesse, fl realizado por dois coir.p ar adores digitais, ur: sups:

rior e outro inferior.

4. Relocador-de endereço, que perrtite a introdução ce um

"offset digital" por neio de um .scmàdor.

5. Um "derandoiniaer buffer" que minimiza o tempo , :;;orto

úo sistema.£ implementado por meio de uma FIFO.



A interface e programada completamente polo CAMAO u s'' )

pravis'.os cor: ;ndos para LAM'a, comandos leitura/escrita paru os

registradoros, incluindo um registrador de controle /status,

S. MEMflRI* CAHAC (;-T:M)

A nemo.- a pode ser usada via CAMAC (24 bits) ou via mi

croprocessador (i bits), sendo a prioridade dada ao CAMAC, que

tem seu caravav sincrono". Sao reservados 14 bits (16K) para end'";

reçar.ento e 23 a 24 bits <2 2 3 a 224) p a r a dado~. É co?v>;-j ̂ i:'da

essencialmente de ura registrador de dados com entrada c-'rio ex.

terna (para analise nc tempo), um registradox1 de ender^o^, urr.

r-agistrador monitor, uir.a unidade de controle e a memorití própria

dita

Pode-se usar .̂e.Tioria CMOS cora bateria recarregãve.l, at

grupar os circuitos auxiiiares da menõria e HK y. 2-t de ne^noria

: • nurn só modulo, e acrescentar caso necessário blocos de 4K x 2M- a

traves de um cuto ce extensão.

A unidade devera realizar as seguintes tarefas básicas:

1. Sempre que se escrever o ender^eço pelo CAMAC no re

; gistrador de endereços (REND), d conteúdo da menõria

correspondente serã escrito no registrador de dados

í . (RDAD).
\ ' • . •

^ 2, Seir.pre que os dados de RDAD forem lidos pelo CAMAC >

o REIÍD sera incrementado e os dados corres ponds rvr es

serão lidos no RDAD.

3. Sempre que se escrever os dados; no RDAD por meio do

CAMAC, eles serão armazenados na memória e o R5."','D in-

cremsntado.

H. Os dados presentes no RDAD podem ser escritos na la

mõrià, sendo REND incrementado. A entrada série de

RDAD será inibida no início da instrução.

5. Pode-se prever comando de Libera/Inibe entrada série

dò RDÀD.

6. 0 2^9 bit pode ser independentemente escrito na rr.emc>

ria.

7. Por meio de um registrador monitor, pode-se realizar



prÕ-r.e.loção o!." contagem individual, ou inttiy.ral de to

do:; os e-anais ,. ou de um p;rupo escolhido paio 2M? bit

(í-í^ião do interessei). Também> pode-se, monitorar o

REND, útil em varreduras de acesso a morr.Õria.

LAMT.'J podem, ser enviados j qunncío condições prefixadas

sao ene. rcradas..

8. Por maio de um registrador de controle /ntatt;?; a rae.T.5-

rict pode ser programada e monitorada.

?reve-se comandos CAMAC que realizam eusas operações e

outras secundarias.

6< . IN TE R F A 0 7 n V. V t D r 0 ( VID )

A interface de vídeo conecta o CAMAC a una saída de vi

cso. Compõe-se bar>ica~srite de dois conversores digitais-analõ/<;i.eoc

(CDA) de 12(X) e 10(Y)bits, com seus registradores correspender,

tos; d.v-i G re^istracores dè deslocamento para compactação e mudan

ça de escala dos eixos; dois registradores relocacores para posi_

cionamervto'nes eixos X 5 Y; dois registradores auxiliares, sendo

um usado para a geração de uma marca Cem substituição ã lif.nt pen)

e outro para monitoração (fim de varredura); uma unidade de con

trole prograr.ável e dois amplificadores de saída. Pode ser incluí

do saída logarltmica através de EPROH e gerador de caraeterer;.

0 modulo ceve realizar as seguintes tarefas fcãsicas:

1. Ao se escrever um endereço X pelo CAMAC, o endereço

será relccado no reg.reloc. e multiplicado no reg.

tíesloc. X

2. Ao se escrever os dados Y pelo CAMAC, eles serão com

pactados em 10 bits fundo de escala no reg.desloc.Y >

relocados na reg.reloc Y, assinalados na tela por um

sinal de vídeo (Z) de intensi.'Lice programava 1 e o reg.

X serã incrementado. Estando .;í unidade operando' fora

do ciclo CAMAC, um status de ocupado será gerado.

3. 0 reg* de marcas pode ser incrementado ou decrerr.anta

do por software- Quando a varredura encontra a marca».

um LAM e ativado e seu canal e determinado. A expan_

são horizontal pode ser feita referenciada pelo canal

da marca.



*í. O i'«:g. de varredura man it ora ar; iinhar; do Cí)A X, do

re#i.s trader de marcas, e LAM's sao enviados, qv.-r.-.c.o

determinadas condições são encontradas.

Sao previstos ainda, comandos de escrita /leitura %f;tatus

è controlo.

Esta unidade fornece a base de tempo, sendo, inteiramen-

te programava1 pelo CAMAC. Possui um oseilador e um contador pro

gramável, e deve fornecer deis LA" 's : urna mares de tempo e um

fim de intervalo prê-selecionável.

• 0 "ter.poi'izadcr pode ser dispensado, dependendo do hard

wsre definido oara o controlador.

'l 8< CONTROLADOR AUTÔNOMO (CTR)

! • É constituído de um microprocessador de 8 bitr; >: 5 5K
'*• ' <

com a seguinze configuração minima: unidade central de preessa-

; .manto Cl,3yseg) , memória RAM 4K x 8, raeir.orie. EPROM UK x 3, iucsr^
{ • face serie (UART), controle de interrupção de B- níveis, irrterfa

. ce CAMAC lenta/rãpida. Pode ser expandido por meio de acesso dji

I reto a memória, relógio de tempo real, memória, etc.-

A irreeríace CAMAC e considerada periférico do mícro-

•: processador, e seu acesso e feito por meio de instruções de refe

'rência ã nenõria para execução de comandos lentos "CAMAC, de ins

5 truções de E/S para os registradores de dados, status e centro-

• . le. A unidade rápida ê ürn pequeno controlador paralelo, implsiren

J • tado por RAM, sem unidade aritmética, que comporta pequenos pro__

gi'arr.as constituídos de operações CAMAC, realizadas proximo.a t£~

| .xa máxima (-ipseg/operação). Realiza todo o protocolo rápido en

tre módulos, por meio do controlador e do dataway.

! Algumas de suas peculiaridades • estão apresentada? a_

baixo:

1. Atender' ;(~luseg) de 8 a 16 interrupções rápidas

<LAH + MICRO), de apenas 1 nível com prioridade prograrr-ável, por

; meio de desvios de programa.



2. Atender (-liise?,) as respostas Q,X por j;.oio de d >:;'.;

V.LOS de programa,

3. A operação de escrita CAMAC poda ser realizada cer

regando-se o reg. W do rcg. R (boomerang rápido )

ou da RAÍ1.

4. 0 microprocessador podo intnrronper o pr-oc--..:"•.•• r/2ri-

to da unidade rápida a qualquer momento fora do

um LAM, desviar o programa, ou tonar o controle do

dataway.

5. Uma parte da RAM podo ser usada como um "buffer"

auxiliar parei operações de escrita/leitura. Por eu

tro lado, pode-se usar parte da memória C.AKAC para

essa finalidade con conseqüente perda de volocic£

dade (~^-5useg).

Urn exer.oio da interface CAMAC salientando à parte r£

pida aparece no diagrama de blocos da figura 3, onde ao. linhas de

control1:-;, os isolador-es e seletores de dutos não são representados,

E formado de l- memórias RAM 512 x 8, sendo usadas para geração •

ds endereços (KLMZND) das instruções, geração dos códigos de op_a

ração para o controle (MEMCONTR) e armazenamento dos códigos NAF

das operações CAMAC (KEMNAF1, NAF2). Para "operações de escrita

CAMAC (38 bits), os registradoras NAF5W são carregados e.m cues e

tapas j quando T.7 c carregado da meriSria: primeiro o NA" por meio

de MSMNAF1, NAF2 e segundo W por meio de. MEMCO::TR3MEM:ÍAF1, NAF2;

e em uma etapa quando V,7 e carregado de R. Empregando-3e mais -r.eir.£

rias RAM, pode-se carregar a operação de escrita em apenas uma e_

tanu-, aumentando-se a 'velocidade e tomando o controle mais sim

pies. Também dependendo da extensão dos programas, pode-se recu

zir (2 56 x 3) ou ampliar (10 2 4 x 8) a capacidade do controlador.

9. CONCLUSÃO

A nodularidade, compatibilidade e flexibilidade de um

sistema nuclear extenso, sao fundamentais para sua sobre vivência

quanto a futuras modifidações e expansões. Daí a itíõia de se ut^

lisar do CAMAC como noritia da pro j et o * apesar de não se adaptar

perfeitamente com a arquitetura de um microprocessador.

0 uso de um pequeno controlador rápido terna possível



as operacoon rápidas "entre modulou" via dataway, tornando-o:; f:w

nos riodicjados e concentrancio .uma inteligência rápida progra.r.ãvel

e versátil no controlador do crate.

Devido ao pequeno tempo do ciclo de memória (de 3-^y

seg sum video) para análise de altura de pulso, pode-se reali.:...:•"

expansões para análise con váVios CAD's e analise mul~ipara;::ctr-í•*

ca.
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