
87

lógicas coletadas diretamente dos processos físicos (em nosso ca

so a deteçao de radiações nucleares) através de detetores, pré-am

plificadores e amplificadores, em grandezas digitais que são uti

lizadas para a devida análise com o auxílio de analisadores mui

ticanais.

Procurou-se desenvolver um conversor com um mínimo de compo

nentes importados e cujas especificações básicas estivessem pró

ximas das encontradas nos conversores existentes.

Para isso utilizou-se a correçlo pelo método da Escala-De£

lizante em conversores de aproximação sucessiva, que eram os mais

indicados para se atingir o objetivo proposto.

0 protótipo deste conversor se encontra em testes no labora

tõrio de microprocessadores onde foi desenvolvido um sistema S£

melhante ao de um analisador multicanal (armazenamento da infor

mação digital em memória para posterior processamento) de forma

a permitir uma análise acurada da sua performance. Este trabalho

será apresentado como tese de Mestrado na COPPE.

5.7. ANALISADOR MULTICANAL

i Milton Soares

E^te trabalho objetiva a construção de um Analisador Multi_

canal baseado no Microprocessador 8080 da INTEL e no Conversor

Analógico Digital sendo desenvolvido no Departamento, completan

do assim a Cadeia de Espectrometria Nuclear, que está sendo de_

senvolvida para futura industrialização.

Para a realização do Multicanal cem o 8080 , microprocessador

lento e de 8 bits, está sendo pesquisado um método de otimização

por "Hardware", para acesso direto ã memória em 20 bits e demul^

tiplexação por endereçamento para compatibilização com a barra

do Sistema, de 8 bits. Este trabalho será apresentado como tese

de Mestrado na COPPE.

5.8. FLUORfMETRO DIGITAL

Hilton A. de Mello
i

\l Foi iniciada a fabricação de 10 unidades do Fluorímetro Di_
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gital Modelo 5015, uma unidade utilizada para a determinação do

teor de urânio em amostras minerais, utilizando o fenômeno de

fluorescincia do urânio quando excitado por radiação ultraviole

ta. Foi iniciado o processo de importação das válvulas fotomulti.

plicadoras, dos filtros seletivos e das lâmpadas fluorescentes

de 4 watts, que emitem radiação ultravioleta. 0 protótipo inicial

mente fabricado continua em uso contínuo no Departamento de Quí

mica do Instituto de Engenharia Nuclear, não tendo apresentado

nenhuma falha durante 1 ano de funcionamento.

5.9. LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DIGITAIS

Milton Soar-es

Foi concluída a implantação do Laboratório de Desenvolvimen

to de Sistemas Digitais, o qual dispõe de um Sistema de Desenvo_l

vimento de Software para os microprocessadores das linhas "INTEL"

8080 e 8085, fabricado pela GEPETO. Este Sistema e constituído

de uma CPU, baseada no processador 8085A, 64K de memória sendo

16K de EPROM com o programa residente e dispõe de 2 unidades de

discos flexíveis de 8" e 2 unidades de 5", uma teleimpressora de

300 bauds e um terminal SAGITA de 4800 bauds.

Além do Software de Desenvolvimento está disponível todo o

pacote de CPM com linguagens de alto nível.

No campo de Desenvolvimento de "Hardware" foi adquirido um

Analisador Lógico TEKTRONIX Mod. 30 8 o qual executa as funções de

Analisador paralelo, serie e de assinatura.

5.10. ATIVIDADES DE APOIO

Edson doe Santos

A Divisão de Apoio continuou a fornecer ao IEM toda a sua

infraestrutura para estocagem de componentes (Alrnoxarifado), d£

senho especializado, fotografia, fabricação mecânica e todo pro

cessamento químico das placas de Circuitos Impressos, inclusive

com os banhos químicos de Ni, Au e Sn/Pb.

Foi iniciada a implantação no laboratório de Foto-Processa-

mento, do sistema RISTON, tendo sido providenciada a importação


