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RESUMO

Foi desenvolvido um sistema de aquisição de dados visando trans

ferir automaticamente para a memória de um microcomputador com

64 kb os dados gerados por um sistema de espectrometria nuclear

em um analisador do tipo multicanal. Os dados armazenados são

transferidos para um "floppy disk", que servira posteriormente

como meio de entrada para qualquer programa que faça analise es

pectral, eliminando com isso o tedioso trabalho de digitação do

espectro e seus erros associados.

0 sistema desenvolvido interligou um microcomputador POLYMAX 201

DP, operando com o sistema CP/M, a um analisador multicanal NUCLAER

DATA MODEL ND-65 e foi implantado de forma a permitir que a aná

lise dos dados seja feita localmente no microcomputador, ou re_

motamente em um computador de grande porte utilizando o prqgra

ma SAMPO, que e um programa bastante sofisticado para análise

espectral. Com este sistema o tempo gasto entre a impressão dos

4096 canais na impressora do analisador multicanal, e sua .cor

responüente digitação para o programa de analise foi reduzido

de aproximadamente 6 horas para menos de 2 minutos.



ABSTRACT

A data acquisition system was developed in order to transfer

automatically to .a 64 kb microcomputer the data generated by a

nuclear spectroscopy system in a multchannel analyser. The data in

the memory are stored in a floppy disk and will be further used as

data entry for any spectrum analysis program, eleminating the

tedious work of mannualy digitizing the spectrum and the possibles

mistakes associated with it.

The developed system connected a POLYMAX 201 DP microcomputer,

under CP/M operational system, to a NUCLEAR DATA MODEL ND-65

multchannel analyser and was planned for either local spectrum

analysis in the microcomputer using a simplified program, or

remote analysis in a mainframe using the sophisticated analysis

program SAMPO. With the present system, the time spent between

printing out of the 4096 channels with the multchannel analyser,

printer and its corresponding introduction in the analysis

program has been reduced from about 6 hours to less than 2 minutes.



1 INTRODUÇÃO

A analise espectral coa amostras ativadas ou com elementos ra

dioativos constitui-se em uma importante ferramenta de trata

lho para o pesquisador da area nuclear. 0 objetivo deste tra_

balho é colaborar para que essa ferramenta seja dotada de um

maior poder quando estiver sendo feita por um analisador mui

ticanal que não possua comunicação direta cem computador, pois

a comunicação, direta com um computador tornara esta ferramen-

ta muito mais eficiente e confiável.

Este manual foi dividido basicamente em 4 partes distintas ,

que sâo as seguintes: ;

1 - Definição do problema que motivou a elaboração do Sistema

de Aquisição Multicanal - Micro (SAMM).

2 - Descrição do sistema atualmente existente na rotina de A

nalise por Ativação, que esta sendo implantada na Divisão

de Radion:iclídeos do Departamento de Metrologia (DEMET) ,

do Instituto de Radioproteçao e Dosimetria da CHEN.

3 - Descreve a maneira como foi implementada a automatização

da rotina de trabalho pelo SAMM, que por sua vez poderá

ser aplicada á qualquer outra rotina de trabalho que faça

uso do analisador multicanal ND - 65 da Nuclear Data Inc.

4 - Informações necessárias para a utilização do SAMM nos

seus trabalhos diários»
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Enunciado

O Sistema de Aquisição de dados Multicanal - Micro (SAMM) te*

por finalidade estabelecer a comunicação direta entre o ana^i

sador multicanal da Nuclear Data Inc. e os microcomputadores

POLYMAX, podendo ser estendido futuramente a outros multicanais

e/ou Microcomputadores, gerando como conseqüência dessa coming

cação arquivos em diskette contendo todos os dados do espectro

que foi gerado pelo analisador multicanal.

2.2 Justificativas

0 desenvolvimento deste trabalho justifica-se pelo grande volu

me de dados gerado pelo multicanal (4096 canais, cerca de 40 K

bytes), pelo tempo de descarga desses canais na impressora uti

lizada pelo ND-65 ( no nosso caso com velocidade de apenas 30C

bits/segundo ) e pelo trabalho e tempo durante a fase de digi

tação dos dados para o programa que fará a análise do espectro

gerado ( no caso o SAMPO - software que foi desenvolvido em

BERKELEY - Califórnia EUA e que foi implantado no computador

Honneywell Buli da Comissão Nacional de Energia Nuclear ), ge

rando finalmente os resultados de maior interesse para a análí̂

se. espectral.

2.3 Objetivos

- Automatização total da etapa de entrada de dados para software

que analisará o espectro produzido pelo analisador muitica

nal.



- Maior confiabilidade.

- Menor tempo na obtenção dos resultados.

- Melhor "throughput" na analise de espectros.

3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

0 Sistema atualmente existente na rotina de trabalho com o ^

ticanal ND-65 da Divisão de Radionuclídeos consiste em: -

a) Colocar uma determinada amostra para ser medida pelo dete£

tor de radiação que esta ligado na entrada de sinal do mui

ticanal; .

b) Esperar pela produção do espectro no muiticanal e listar na

impressora os dados acumulados nos 4096 canais do analisa^

dor. Esta etapa consome cerca de 30 minutos pois a velocid£

de de impressão é de 30 caracteres por segundo e cada canal

contém 9 caracteres;

c) Digitar os dados obtidos para o programa que fará a análise

do espectro. Esta etapa consome 3 horas quando o digítador

é experiente.

d) Obter os resultados finais da analise.

4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

0 Sistema de aquisição de dados Muiticanal-Microéum software

de automatização que permite a transferência direta dos dados

gerados no anal isador mui ticanal para o microcomputador POLYMAX.

0 seu produto final será a criação de 3 diferentes tipos de ar

quivos (ver utilização) em diskette que serão utilizado* como

entrada de dados para o programa de analise de espectros.
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A principal vantage* deste sistema em relação ao anterior e a

ausência de erros humanos e a velocidade para facer a entrada

de dados para o programa de análise, que será de 1 minuto se a

velocidade de transmissão for de 9600 bits por segundo(bauds).

As etapas agora serão:

a) Colocar para ser medida pelo multicanal a amostra radioati-

va.

b) Utilizar o software SAMM quantas vezes for necessário.

c) Usar um software para análise de espectros obtendo os resul-

tados.

5 UTILIZAÇÃO

A utilização do SAMM e bastante simples, bastando que o • usuá

rio siga as seguintes etapas:

a) interligar um cabo (ver apêndice) entre as saidas seriais do

ND-65 e do POLYMAX;

b) Escolher una velocidade para a transmissão dos dados. Mo mui

ticanal ND-65 isso poderá ser feito por meio de uma pessoa

especializada, a qual modificará certas ligações internas no

circuito do multicanal ou simplesmente usar a velocidade que

o fabricante utiliza para fazer a saída de dados com a im-

pressora.

No POLYMAX deverá ser utilizado o software utilitário que pe£

mite a seleção de velocidade para a impressora serial (setup

ou setup 2), a velocidade escolhida devera ser a mesma que

foi selecionnda no multicanal ND-65;

c) Ajustar o multicanal para que envie um espectro com 4096 ca-

nais;

d) Digitar no POLYMAX qual o tipo do software dé comunicação a



ser utilizado. Este comando sera do seguinte tipo:

SOFTWARE DRIVE: ARQUIVO. TIPO onde:

- Software é o tipo de programa que foi escolhido como o respoii

savel pela aquisição dos dadoseexiste no diretório do diskette

com os seguintes nomes e características:

MULTMIC 1 - produz um arquivo que é a cópia fiel da listagem que

o ND-65 fornece em sua impressora.

MULTMIC 2 - produz um arquivo seqüencial contendo todos os ca

nais do espectro armazenados com 9 caracteres/canal

e sem delimitadores de registro.

MULTMIC 3 - produz um arquivo seqüencial contendo todos os c<a

nais do espectro armazenados com 7 caracteres/canal

e com registros de 80 bytes. Este arquivo devera ser

utilizado como entrada de dados sempre com o software

SAMPO e já comtém o "cartão" JCL do Honneywell Buli

da CNEN necessitando somente que seja convertido do

formato CPM para o formato CPM para o formato IBM.

- Arquivo e o nome dado ao .arquivo onde sera armazenado o espe£

tro. Este nome poderá ter ate 8 caracteres alfanumcricos e e obri

gatorio.

- Tipo é o nome secundário do arquivo e é opcional.

- Drive é onde estará localizado o diskette onde será gravado o

arquivo.

Obs: 1- as etapas a e b só precisarão ser feitas uma única vez

2- como o ND-65 conserva em aua memória o espectro gerado

e o SAMM transfere esse espectro rapidamente para o dis

kette, torna-se bem fácil, caso seja de interests, a.



14

obtenção dos três tipos de arquivos gerados pelo SAMM ;

por exemplo, basta que seja digitado os seguintes comandos

MULTMIC 1 ARQUIVO 1. DAT

MULTMIC 2 ARQUIVO 2. DAT

MULTMIC 3 ARQUIVO 3. DAT

3- o SAMM eliminará do diretório do diskette qualquer arquivo

existente com o mesmo nome escolhido para o arquivo de da*

dos e criara um novo arquivo com o nome que foi digitado»

0 SAMM exibira no video as seguintes mensagens:

*»»**** MICRO EM LINHA DIRETA COM 0 MULTICANAL ***#**#

DIGITE OS SEGUINTES COMANDOS NO ND-65:

a) DE SI,10 (DE Sl,l para o MULTMIC 3)

b) Pb

AGUARDE A TRANSMISSÃO DOS DADOS

A partir desse ponto o SAMM ficará aguardando até que o usuário

acione no ND-65 a transmissão dos dados com o comando de impres

são PS. Ao termino da recepção de todo o espectro pelo POLYMAX

o SAMM enviará para o vídeo a mensagem RECEPÇÃO OK seguida de um

aviso sonoro e, logo após, gravará esse espectro no diskette en

viando a mensagem RECEPÇÃO OK também seguida de um aviso sonoro.

SÓ então o POLYMAX será colocado a nível de recepção de comando

para que possa executar qualquer outra tarefa,

6 FINALIZAÇÃO

0 SAMM~manterá o cursor do vídeo em movimento sob a mensagem AGUAR

DE A TRANSMISSÃO DOS DADOS durante toda a recepção dos dados



pelo POLYMAX, indicando com isso que essa etapa está sendo pro.

cessada corretamente. Caso a movimentação do-cursor seja inter

rompida isto indicara que ocorre algum problema com a transmis

sao de dados, então o usuário devera fazer o seguinte:

a) digitar o comando AB no multicanal ND-65

b) apertar o botão de RESET do POLYMAX

c) digitar novamente o comando de utilização do SANM

Se por acaso ainda persistir o problema então devera ser obser

vado se a velocidade que o POLYMAX esta recebendo os dados é

realmente a mesma que o ND-65 está enviando, ou então verificar

se o cabo de conexão esta em perfeito estado.

Se tudo ocorrer bem o SAMM enviará as mensagens RECEPÇÃO OX e

GRAVAÇÃO OK e se houver algum erro durante a gravação dos dados

no diskette o SAMM enviará a mensagem ERRO NO WRITE ou a mensa

*n H* ESPAÇO >!0 DIRETÓRIO, dopcr.dcr.de do tipe de erro OCOÍ i iio.

7 APÊNDICE

Esquema de ligação:

ND-65

-SIGNAL-

Conector macho de 25 pinos

tipo RS-232 C(cncaixado no

conector utilizado pela im

pressora do ND 65).

-RX-

-TX-

-CROUND-

-2

-3

POLYMAX

Conector'macho de 2$ pino»

bipo RS-232 C ( encaixado

no conector utili/.ido pela

impressora serial úo

POLYMAX).



Características de ligação:

As características de ligação do SAMM seguem aquelas do ND-65

para a sua saida de dados com a impressora TELETYPE 43, exce

to no que diz respeito à velocidade de transmissão, pois estas

poderão ser modificadas ou não no ND-Ó5 (ver utilização).

São as seguintes:

- sem paridade

- 8 bitz/caracter

- 1 stop bit
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