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RESUMO

Este trabalho descreve o projeto, a construção e a

avaliação de um digitalizador de sinais controlado por

microprocessador, desenvolvido para ser utilizado em Tomografia

por Ressonância Magnética Nuclear, TORM.

O digitalizador apresenta dvis canais de entrada com

digitalização simultânea em 256, 512 ou 1024 palavras por canal

e com taxa de amostragem máxima de 22,7 Khz. A resoluoão é de 12

bits com conversão analógico/digital por aproximaoão sucessiva.

Não há controles manuais o que exige um computador

hospedeiro para o ajuste de parâmetros via interface de

comunicaoão paralela destinada para este fim. Opcionalmente

pode-se utilizar uma interface serial do tipo RS232C-EIA

operando com velocidade máxima de 9600 bauds.

O equipamento efetua o processamento local da média

acumulativa do sinal, técnica empregada para melhorar a relaoão

sinal/ruido no caso de ruldo aleatório.

Um circuito dedicado ã monitoraoão permite que se

visualise em monitor X-Y tanto o sinal como a sua média. No caso

da média, por ela ser acumulativa, há um ajuste automático de

escala.
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ABSTRACT

This work describes the project construction and

evaluation of a microprocessor controlled digitiser developed to

be used in Magnetic Res60nance Tomography, MRT.

The digitiser presents two input channels with

simultaneous dig1tali~a~ion in 256, 512 or 1024 words

channel with a sample rate up to 22.7 Khz. A resolution

12 bits is obtained with sucessive aproximation A/D conversion.

There are no manual controls. So a host computer is

needed to adjust the parameters through a parallel communication

interface available for this purpose. Optionally, a RS232-EIA

type serial interface may be used, operating at speeds up to

9600 bauds.

Signal average can be processed localy by the

equipment. This technique is used to improve the signal to noise

ratio in case of random noise.

A dedicated circuit permits the visualization of the

signal and

cumulative

provided.

or its

averaged

average on a x-y

data a automatic

monitor. To monitor

scale adjustment is
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INTRODUÇAO

Existem muitos experimentos nos quais está presente o

interesse pela captura de sinais para análise posterior. O

processo mais antigo de se capturar sinais foi o registrador de

papel.

atráb

Os avanços

permitiram o

tecno16gicos, desde há cerca de trinta anos

registro em cinescópios com memória (1).

memória

de papel.

memorização

com

do registrador

do tempo de

Aproximadamente nesta mesma época o processo de armazenamento

digital também estava em desenvolvimento (2)e(3).

Das caracteristicas do registrador de papel, ainda

muito utilizado, a aceleração máxima da pena é um fator

limitante no registro de transientes. Outro ponto que pode ser

levantado como desvantagem para este equipamento é sua resolução

muito pobre - cerca de 3%.

Com o desenvolvimento do cinescópio com memória

tornou-se possivel a captura de transientes. Estes dispositivos

permitem o registro de sinais tão rápidos quanto alguns

nanossegundos para os do tipo de transferência rápida ("Fast

transferU) e da ordem de dezenas ou centenas de nanossegundos,

para os do tipo biestável e persistência variável (UBistableU e

uVariable persistence")(4).

Apesar de rápidos, os cinescópios

mantiveram a resolução comparável a

Deve-se, ainda, acrescentar o fato

destes dispositivos ser limitado, tipicamente dezenas ou

centenas de segundos.

Ao surgirem os registradores digitais ou

digitalizadores de sinais eles proporcionaram principalmente um

significativo aumento na resolução. Esta pode variar de 0,39 % a

0,0015 % para conversores analógico/digital de 8 a 16 bits,
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respectivamente. Além da melhor resolução, o sinal, uma vez

digitalizado é armazenado em memória, o que facilita o uso de

computadores para qualquer tipo de processamento, como por

exemplo, a promediação que é uma técnica para melhorar a relação

sinal/ruido (S/R) e que será um dos assuntos deste trabalho.

Quanto à velocidade de digitalização, pode-se ter

basicamente três opções:

a) os digitalizadores lentos, com conversão

analógico/digital (A/D) usualmente do tipo rampa, que tem

duração na ordem de dezenas de milissegundos,

b) os de média velocidade, tipicamente com conversão

A/D do tipo aproximação sucessiva com duração em dezenas de

microssegundos e.

c) os rápidos, uma última categoria de digitalizadores

que usam conversão A/D do tipo "flash" (5) com velocidades na

casa dos nanossegundos. Mais recentemente, nesta categoria

podem-se encontrar conversores de média velocidade acoplados a

CCDs (6). Neste caso. numa fase anterior à conversão A/D, a

amostragem, tem-se o armazenamento do sinal na forma analógica

com taxas de nanossegundos para que se siga a fase de

digitalização com velocidades de conversão de microssegundos.

Hoje em dia. apesar dos digitalizadores serem ainda

mais caros que os outros métodos. eles estão 6endo cada vez

mais utilizados. Uma evidência disto vem a ser a nova geração de

osciloscópios, os digitais.

-x-

Neste trabalho. será mostrado um dos

beneficiados pelos digitalizadores de sinais,

Magnética Nuclear pulsada. mais especificamente,

experimentos

a Ressonância

a tomografia
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por RMN (TORM) que só é viável com a utilizaQão de tais

dispositivos.

O primeiro capítulo apresenta uma breve introduQão à

técnica de tomografia por RMN

experimento que utiliza o

culminando na descriQão

método Transformada de

de um

Fourier

Bidimensional (2DF). Este método foi escolhido para servir como

base na definiQão das caracteristicas do digitdli~ador por ser o

mais frequentemente utilizado em TORM.

No capítulo segundo, tem-se uma exploração do assunto

Digitalização. Nele são apresentados os principios desta

técnica, os parâmetros a serem definidos e a terminologia

encontrada em manuais técnicos de aparelhos comerciais como os

da PARC (Princenton Applied Research Company), GOLD e TEKTRONIX.

Ainda neste capítulo são abordados os assuntos Teorema da

Amostragem e Técnicas de Pro~ediação.

O terceiro capitulo define as caracteristicas do

presente projeto e em função do espectrõmetro existente no

laboratório de RMN do Departamento de Fisica e Ciência dos

Materiais do Instituto de Fisica e Quimica de São Carlos (7)

chega-se a uma proposta de arquitetura.

A partir da arquitetura proposta no capitulo três, o

quarto capítulo descreve a construção do hardware utilizando o

micro-LIE, um microcomputador desenvolvido pelo Laboratório de

Instrumentação Eletrônica (8) do DFCM.

Passando para o quinto capítulo, descreve-se o

"Software" de controle, completando a fase de desenvolvimento do

projeto.

avaliação

medidas

Segue-se então o capitulo seis onde estão os testes de

feitos com equipamento desenvolvido que incluem

qualitativas, quantitativas e comparações com um
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instrumento similar comercial. E' neste capítulo também, que se

encontram alguns dos resultados de interesse para diagnóstico

médico em TORM: as imagens. Para concluir, são discutidos alguns

possiveis aperfeiçoamentos em função da experiência adquirida

com a utilização do equipamento.

No decorrer desta dissertação alguns termos, apesar de

terem tradução para o ~or~úguê~, apresentam um significado mais

expressivo em inglês. Assim, apesar da tradução ter sido

mencionada, foi adotada a nomenclatura em inglês.
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CAP:f..TULOI

PRINCíPIOS DA TOMOGRAFIA POR RMN

1.1 INTRODUÇXO

Dentre as aplicações da Ressonância Magnética Nuclear

(RhN) está a obtenção de imagens tomográficas para diagnóstico

médico (TORM). Desde a realização dos primeiros experimentos que

originaram esta aplicação em 1973 (1),(2) várias técnicas tem

sido experimentadas e as mais conhecidas são o método da

Projeção e Reconstrução e o de Transformada de Fourier

Bidimensional (2DF) (3). Os melhores resultados, principalmente

no que diz respeito a velocidade no processamento de dados,

foram obtidos através do segundo método, a 2DF. Dai decorre a

adoção desta técnica para fundamentar o desenvolvimento deste

trabalho.

Antes de prosseguir-se, deve-se mencionar que será

suposto que o leitor desta obra tenha um conhecimento básico de

RMN. Os termos frequência de Larmor, FIDs, ecos, tempos de

relaxação T1 e T2 devem lhe ser familiares (4).

1.2 CODIFICACAO ESPACIAL DO SINAL DE RMN

As imagens que se deseja obter são tomográficas, ou

seja, são imagens de um plano selecionado em uma região do corpo

ou amostra. Dentro deste plano, cada ponto numa coordenada

genérica (x,y) deverá contribuir com uma informação local para a

formação da imagem. Em TORM esta informação é a densidade de

magnetização M(x,y) dos núcleos sendo observados.

Para melhor compreensão, considere-se a produção da

imagem unidimensional de um tubo fino e longo de comprimento L

como amostra.
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Esta amostra é imersa em um campo magnético estático

Bo e seus spins passam a precessionar com uma frequência w dada,

de acordo com a equação de Larmor, por:

w = t Bo <1>

onde, t é o fator giromagnético do núcleo observado.

Se a intensidade do campo tiver uma dependência da

posição na direção ao longo da amostra, tem-se na mesma direção

uma consequente codificação de frequências. Esta variação em

intensidade do campo é conseguida com a superposição de um

gradiente de campo G ao campo estático Bo, naquela direção.

Considerando-se que a amostra esteja ao longo da direção x, tem-

se que a frequência de precessão em função da posição será:

w(x) = Ô (Bo + Gz.x) <2>

Procedendo-se normalmente com uma experiência de RMN,

aplica-se um pulso de pi/2 (5) para excitar os spins ao longo da

amostra. Deve-se notar que este pulso terá que possuir um

espectro que excite núcleos desde a posição w(O),num extremo da

amostra,até w(L) no extremo oposto.

A resposta a esta excitação será um sinal S(t) que

nada mais é do que um FID composto pelas contribuições

individuais de cada ponto no eixo x.

+00S(t)
= / M(x) .e i 't Gz. z. t dx <3>

- --c) A

transformadadeFourierdestesinalcomposto

fornecerá um espectro de frequências de w(O) até w(x), que terá

amplitudes variando de acordo com a densidade de magnetização

M(x). a qual) por sua vez,é proporcional a densidade de núcleos

ao longo da amostra. A Figura 1.1 ilustra o processo descrito
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considerando não uma amostra linear mas 3 tubinhos em posicões

distintas.

(I

(h) fids i•••li"id"'lis

-, j

\ ('\ \
r,

I \ \ (', .,
I \ /' .~..

••. 1('11I1'"V :!
. / \/\J~

:{V 1.1

lu.

I
wr. I \.ou,

f c) fiel com posto

S(i)1

I
TF

4

'itara 1.1 - lata figura a) IOstra COlO fDlcioDa a codificação de

frequêDciaa qualdo UI ,radielte linear de calpo Gl é sobreposto ao calpo

estático B. resultando 101 calpo variá,e1 B(x): B. + Gx. leste calpo

resultante são colocados três tubos. &pós ula e1cita~lo pi/2, estes tubos

fOllecerio b) 'IDs Ias frequências VI, IZ e vs para as respectivas posições

Xl, lZ e lS de cada tubo resultando c) nUI sinal COlpostO 8(t). d) &

transfollada de 'ourier (T') deste sinal, resulta nUla função que é
proporciolal ã IlIneti3a~io 1(1), COI IIplitudes &1, &z e &s Ias frequências

VI, IZ eis.
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1.3 A TÉCNICA DI 2DF

A fim de entender a expansão da imagem para duas

dimensões pela técnica de 2DF, considere-se quatro regiões de

amostra contendo diferentes densidade de núcleos A1, A2, B1 e

B2, com a possibilidade de estarem sujeitas a gradientes nas

direções x e y como mostra a Figura 1.2.

12_.
Gy ..•. B ~ f0-- AI~ •

Gx

ligura 1.2 - AlOstra coa quatro regiões de- diferentes densidade de núcleos

sujeita a gradientes de caapo naa direções 1e J.

5e for aplicado somente o gradiente Gx, depois de um

pulso de excitação o sinal resultante terá componentes

provenientes dos elementos A1 e B1 com mesma fase e frequência ~

porisso, estas componentes irão somar-se ao espectro de

frequências resultando num sinal 51. O mesmo ocorre para os

elementos A2 e B2, ou seja, terão a mesma fase e frequência

entre si mas com uma diferej;l9ade frequência da primeira coluna.

Então, os elementos A2 e B2 totalizarão um sinal 52 no espectro

de frequências.

51 = A1 + B1

52 = A2 + B2

<4>

<5>
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Estas informações distinguem as colunas 1 e 2 mas não

distinguem as linhas A e B. Para distinguir-se as linhas, uma

nova medida é feita/só que agora, precedendo o gradiente Gx,

tem-se o gradiente G~ cuja função é a codificação de fases.

Durante a aplicação de Gy os núcleos na linha B vão precessar

mais rapidamente que os da linha A. Assumindo-se que o gradiente

Gy seja desiigadú quando a diferença de fase for 1800 e que, em

seguida, ocorra o gradiente Gx, tem-se a mesma diferença de

frequências entre as colunas 1 e 2, porém, haverá também uma

diferença de fases entre as linhas A e B.

O resultado em termos das componentes em frequência do

sinal observado no tempo serão as equações:

53 = AI - BI

54 = A2 - B2

<6>

<7>

obter dasAssim, pode-se

informações da densidade

pontos.

de núcleos em

quatro

cada um

equações as

dos quatro

Neste caso, com 4 pontos, duas medidas são necessárias,

cada uma com diferente intensidade do gradiente Gy. Cada medida

provê um sinal cuja transformada de Fourier mapeia os valores

para as equações de duas colunas. Os dois sinais juntos fornecem

os valores das quatro equações no plano.

Generalizando-se: uma imagem de N x N pontos exigirá

N medidas. A cada medida o gradiente Gy é incrementado, de

forma qu~ a fase ao longo da direção deste gradiente assuma

diferentes valores. Cada medida fornecerá os valores de uma

equação para cada coluna. Uma experiência completa resulta numa
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matriz de dados N x N, N medidas por N amostragens no domínio do

tempo.

Matematicamente o sinal de RMN contínuo no tempo será

dado por:

S(tx,ty) =1 M(x,y) ei t (Gx·x.tx + Gy.y.ty) dx dy
Xl'I

<8>

onde M(x,y) é o mapeamento da magnetização , ou seja, a imagem.

Para obter-se esta imagem, deve-se calcular a

transformada de Fourier bidimensional inversa de S(tx,ty).

Para o conjunto de dados discretos não é diferente: a

imagem é obtida pelo processamento da transformada rápida

bidimensional da matriz N x N.

1.4 A 2DF COM A SKQUêNCIA SPIN-KCO

Sumarizando-se a experiência por 2DF, tem-se a suces-

são de três etapas que podem ser acompanhadas na Figura 1.3:

a) seleção

Nesta etapa ocorre a seleção do plano tomográfico de

interesse, o que significa que todos os spins neste plano devem

começar a precessar com mesma fase e frequência. Esta seleção é

conseguida com a aplicação de um pulso de RF seletivo na

presença de um gradiente na direção perpendicular ao plano (8),

como por exemplo, na direção z. O gradiente produz planos com

diferentes frequências de Larmor e o pulso de RF seletivo, que

só apresenta componente em uma destas frequências, excitará

somente um destes planos. Na prática o plano selecionado tem uma

certa espessura (por exemplo, 1mm) e, portanto, trabalha-se não

com uma única frequência mas com um espectro limitado de

frequências, que determina esta espessura.
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figura 1.3 - a) Sequência spin-eco para tOlogra1ia por 2DI. De inicio tel-se

a aplicação de UI pulso de pi/2 seletivo juntalente coa o gradiente Ga.

b) Perpendicular a este gradiente sOlente ° pIaDO de interesse será

elcitado. Desta fase, a seleçlo, evolui UI IID que não ê

utilizado. c) Segue-se a aplicação do gradiente GJ para codificação de fases

durante a preparação. 1 cada ledida este gradiente assule UI valor que
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ilplicará UI passo na fase do sinal ledido. Rovalente tel-se UI pulso de Rr

só que agora de p~pro'ocando, nUI telpo TI (telpo ao eco) do inicio da

sequência, o aparecilento do sinal ledido, UI eco. d) A ledida, ou leitura

processa-se na presença do terceiro gradiente Gl,que faa a codificação de

frequências. Para o inicio de ula no,a sequência é respeitado UI telPo de

repetição TI.

b) preparação

Outro gradiente de campo, agor~ na direção y, tem como

função modificar a fase dos spins precessionando naquela

direção. A cada medida, este gradiente assume um valor que

acarreta uma variação gradual de fases. No caso de N medidas,o

gradiente de codificação de fases assumirá valores que

implicarão em N passos na variação de fase.

c) leitura

Na presença de um terceiro gradiente Gx que, faz a

codificação em frequências, ocorre a leitura do sinal no domínio

do tempo.

Toda a sequência de gradientes deve ser acompanhada

por uma sequência de pulsos de RF. São os pulsos em forma

gaussiana de pi/2 e pi mostrados na Figura 1.3, que é uma

sequência típica completa chamada de spin-eco para 2DF. Existem

outras sequências que poderiram ser utilizadas(7), entretanto,

no transcorrer deste trabalho será sempre referenciada a

sequência spin-eco.

1. 5 IBSTROI!ERTAC1l0

o diagrama da Figura 1.4 mostra um espectrômetro de

RMN típico destinado a TORM. Trata-se do tomõgrafo desenvolvido

no DFCM, onde o projeto ora descrito foi incorporado (ver

fotografia da Figura 1.5).

o espectrômetro consiste das seguintes partes:

..
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a) Um Magneto

Neste caso é um magneto supercondutor de 2.0 TESLA

para produzir o campo estático Bo. Faz parte deste magneto um

conjunto de bobinas para produção dos gradientes nas três

direções Gx, Gy e Gz, com seus respectivos amplificadores.

b) Um Sistema de RF

Este sis~ema tem como elemento básico um sintetizador

de RF do qual derivam todos os sinais de referê~cia para um

Transmissor e um Receptor.

O Transmissor é capaz de produzir pulsos de RF com

largura e amplitude ajustáveis bem como nas formas de onda

gaussiana, sen(x)/x e outras formas de maneira que estes pulsos

sejam seletivos. Outra caracteristica relevante do transmissor é

uma entrada TTL que permite o controle da fase da portadora,

cujo objetivo será visto oportunamente.

O receptor de RF é do tipo homódino com duas saídas,

uma da parte real. e outra da parte imaginária do sinal

detectado. Esta última caracteristica é fundamental para se

obter as informações de frequência e fase, exigidas pela técnica

de 2DF. Tem-se. ainda. em cada saida, um filtro com frequência

de corte variável para limitar a banda do sinal como forma de se

reduzir o ruído (8).

Integra. ainda, o sistema de RF, a bobina ou

ressoador. que é o sensor de um espectrômetro de RMN. Neste

caso. a bobina é tanto transmissora quanto receptora, exigindo

que seja utilizado um duplexador na sua ligação (9).

c) Um Gerador de Eventos Programável

Os pulsos de RF, os gradientes de campo e a leitura do

sinal são eventos que devem ocorrer com duração e instantes bem

determinados. O gerador de eventos realiza esta tarefa através



de 8 canais de saída com pulsos digitais de resolucão de 100 nS.

Ele pode ser operado manualmente ou remotamente por linha

serial.

Este equipamento também foi desenvolvido como um

projeto que resultou em uma dissertacão de mestrado no

DFCM < 10).

d) Um Sistema de Controle

14

o experimento é quase totalmente automatizado e) para

isso) disp~e de um microcomputador hospedeiro compatível com IBM

PC que controla vários instrumentos do tomógafo. A programacão

do gerador de eventos) o controle dos gradientes de campo e o

controle do digitalizador (Mencionado como Sistema de AquisiCão

de Dados na Figura 1.4) são as principais funoões centralizadas

neste sistema.

Figura 1.4 - Diagrala H blocos do !spectrtletro de R"N para tOlografia
instalado no DFC".
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e) O sistema de visualização da imagem

A imagem obtida tem como principal e imediata saída um

terminal gráfico. No tomógrafo ora descrito, este terminal tem

resolução espacial de 512 por 256 "pixels" e 32 níveis de

intensidade. Este também é um projeto de dissertação de mestrado

do DFCM (11).

rigura 1.5 - fotografia do espectrôletro de RIR utilizado para tOlografia DO

nrcI.

1.6 RKLACXO SINAL/RDiDO EM RHN

Em RMN o sinal é geralmente fraco e, portanto, todo

esforço deve ser feito no sentido de melhorar-se a relação

sinal/ruído.

Várias são as fontes de ruído, as quais estão em parte

no espectrômetro e em parte na amostra. Existem as



interferências induzidas por sinais externos e o ruído
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intrinseco do sistema.

As interferências externas são reduzidas ao máximo com

blindagens e cuidados para se evitar "loops" de corrente.

Quanto ao ruído intrínseco, suas principais fontes

são:

a) O ruído térmico da bobina e

b) o ruído da amostra

Estas fontes podem ser consideradas como resistências,

de forma que, o ruído resultante é do tipo Johnson(12).

Como primeiro método de se reduzir o nível deste

ruído, utiliza-se a restricão na largura de banda do sistema de

medida< 13).

Mesmo assim a relacão sinal/ruído ainda pode ser pobre

para amostras muito pequenas, sendo necessária e suficiente a

aplicacão de uma segunda técnica, a promediacão do sinal, a

qual, é própria para ruído aleatório como será explicado no

próximo capítulo.
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CAPITULO II

SOBRE A DIGITALIZACAO DE SINAIS.

2.1 INTRODUCàO

A literatura existente sobre conversão analógico/

digital ten uma abordageM p~~co ~r.{tica com relacão às técnicas

de digitalizacão e aos tipos de processamento que podem ser

implantados no próprio digitalizador.

Este capitulo foi escrito para suprir esta falha. Ele

foi baseado principalmente em manuais de instrumentos comer

ciais (1).(2).(3) e fornece a abordagem prática que aqui se fará

necessária. Também é apresentada a terminologia encontrada nes

ses manuais, a qual, será adotada no desenvolver deste trabalho.

2.2 CONCEITOS BáSICOS

Um digitalizador de sinais é um instrumento

conceitualmente muito simples. Ele consiste basicamente de um

conversor analógico/digital conectado a uma memória digital,

ambos controlados pelo mesmo circuito de temporiza~ão. Um

conversor digital/analógico também pode ser incluído com intuito

de proporcionar uma saída anal6gica para observa~ão do processo

de digitaliza~ão. A Figura 2.1.a mostra o diagrama em blocos

generalizado de um digitalizador.

Detalhando-se um pouco mais, a digitaliza~ão de um

sinal qualquer, x(t), pode ser dividida em três fases:

a) a amostragem

Na amostragem são obtidos valores discretos do sinal,

aqui denotado por x*(t). Isto é feito por um circuito de

"sample & hold" que periodicamente segura a tensão de saída num

valor igual à tensão de entrada a partir de um sinal de
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controle, p(t), ver Figura 2.1.b. Este sinal de controle depende

da taxa de amostragem ou frequência de amostragem exigida pelo

sistema, como será examinado na seção 2.3.

a)

Inu.ada

MlMóPia dt
siMl

~ida
digital

Slícla
wlógica

It)

.lt) r'\ /l o)

X*(t)

C$=J

"'/
t

'llI __

lI81IIJ.I
t

~l)=~
.llI.plt) .

t

d)

mmITTTl.-- ...lllillliJJJ
••••• ia di sinal

= i;'"

•I '"
'"

•

ligura 2.1 - a) Diagra.a e. blocos generalizado de u. digitalizador de

sinais e as fases da digitalização b) a alostragel, c) a quantizaçio e d) o

ar.aaena.tato.
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b) a quantização

Nesta fase o sinal amostrado é transformado para um

valor binário, ou seja, sofre uma conversão do sistema analógico

para o digital (Figura 2.1.c). Aqui, geralmente, está o

estrangulamento no tempo do processo de digitalização com

velocidades de conversão que podem variar de nanossegundos a

mili5segundos, a fim de acompanhar a taxa de amostragem máxima.

Outros fatores importantes nesta fase são a resoluQão e a

estabilidade do conversor analógico/digital que vão determinar a

precisão das medidas (4).

c) o armazenamento

Com a forma digital, o valor do sinal no instante da

amostragem é armazenado. O armazenamento é feito em palavras

sucessivas de uma memória de sinal (Figura 2.1.d). Este

processo, que pode ser chamado de varredura, termina quando é

atingido o tamanho limite desta memória. O tamanho da memória de

sinal e a taxa de amostragem vão determinar o tempo de duração

da digitaIização, ou como é chamado, tempo de varredura.

Sabendo-se como digitalizar, deve-se determinar quando

fazê-Io. O instante inicial da digitalização é dado por um sinal

de disparo ou "trigger" mostrado na Figura 2.2.a.

A partir do "trigger", o circuito de controle e

temporizaçâo começa a atuar com uma série de pulsos para que

ocorra a conversão A/D e o armazenamento. Em alguns casos,

pode-se desejar um certo atraso ("delay") a partir desteI

"trigger" para que efetivamente desencadeie-se a captura. EsteI

processo é conhecido como "pre-trigger", Figura 2.2.b. Há ainda,

a possibilidade de iniciar-se a digitalização um pouco antes da

chegada do "trigger" e, neste caso, tem-se o "pos-trigger",

Figura 2.2.c.
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b)"pre-trigger/l ~ 'êielaw" ~ .......

____ n _
c)"pos-trigger" ~ .

ligura 2.2 - Tipos de "trigger" utilizados na digitalização de sinais: a)

Dorlal, b) COI "dela," ou "pre-trigger" e c) COI "pos-trigger".

No que diz respeito à visualização do processo,

pode-se dispor de um circuito de controle para monitor ~Y.

Basicamente, e~te circuito executa leituras na memória de sinal

e para cada valor encontrado realiza-se uma conversão

digital/analógico que controla o eixo y. Em sincronismo com

estas leituras, é gerada uma rampa para controle do eixo x.

2.3 CONSIDERAÇõES SOBRE A AMOSTRAGEM

Comojá foivisto,umsinal para ser digitalizado,à

medida

que evoluino tempo é amostrado em intervalos periódicos

de

tempo T.Assim,ataxadeamostragemoufreqüênciade

amostragem é fs = l/T. Sendo

x(t)osinaldeinteresseex*(t)osinal

amostrado, pode-se considerar x*(t) como o produto de x(t) com

um trem de pulsos p(t), então:

x*(t) = x(t).p(t)

Expressando p(t) por uma série de Fourier:

<9>
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p(t) = ~ em ejmwst
- ::::..o

onde,

Ws = 2.pi.fs = 2.pi/T

e os coeficientes Cm são dados por

em = A.d. sen(m.pi.d)/(m.pi.d)

sendo, A a amplitude e d o "duty-cicle" de p(t),

Substituindo <10> em <9> resulta a expressão:
~

x*(t) = ~ Cm x(t) ejmwst
-~

<10>

<11>

<12>

<13>
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Aplicando-se a transformada de Fourier em ambos os

lados de <13> obtem-se o espectro de freqüências, f, de x*(t),

ou seja,

Cm X(f-mfs) <14>

Procedendo-se assim, conclui-se que o espectro do

sinal amostrado consiste do espectro original mais um número

finito deste mesmo espectro transladado em freqüência como é

mostrado no exemplo da Figura 2.3. As diversas funções

transladadas são separadas pela freqüência de amostragem e suas

amplitudes decaem com o coeficien~e Cm. Tem-se assumido, ainda,

que o sinal x(t) é limitado em banda na freqüência fh.

A fim de se recuperar o sinal original do sinal

amostrado é necessário que nenhum dos espectros transladados se

sobreponha ao vizinho. Se isso ocorrer, as amplitudes em certas

freqüências irão diferir do valor original e será impossivel que

tais componentes sejam separadas e recuperadas.
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a)

xu>

b)

IX.(t~!
I

t~ '" II ,. I " I t I ,M~

figura 2.3 - a) Ispectro de freqüências de UI sinal, X(f), lilitado el banda

na freqüência láxila fh e b) alostrado, X*(f), COI freqüência fs.

Este processo de sobreposição é chamado de "aliasing"

e ele ocorre nas seguintes condições:

a) O sinal não é limitado a um espectro finito de

freqüências.

b) A amostragem é muito lenta.

Na prática, um sinal é sempre limitado em freqüência e

pode-se reduzir este limite ainda mais com a introdução de

filtros se necessário.

Quanto à amostragem ela deve acontecer numa taxa tal

que, fs - fh > fh, para que, de acordo com a Figura 2.3,

evite-se o "aliasing". Dai resulta a desigualdade:

fs > 2 fh <15>

Esta desigualdade vem a ser o enunciado do Teorema da

Amostragem de Shannon, que estabelece que um sinal deve ser

amostrado pelo menos numa taxa de duas vezes a freqüência mais



23

alta de seu espectro. A freqüência fh é chamada freqüência de

Nyquist e a taxa fa é a taxa de Nyquist (5),

2.4 O CIRCUITO DE "SAMPLE &: HOLD"

Ao se digitalizar um sinal De ou um sinal que varie

tão lentamente, que a entrada do conversor A/D não mude em malS

que um "bit" de resolução durante a conversão, ° circuito de

"sample & hold" é desnecessário.

Porém, quando as componentes em freqüência do sinal

aumentam, haverá um ponto em que, entre o inicio e o fim da

conversão, a taxa de variação do sinal proporcionará um erro

maior que um "bit".

Pode-se determinar qual é a componente em freqüência

máxima para que se esteja dentro da resolução do conversor sem o

"sample & hold". Considerando-se uma onda senoidal:

e = E sen(wt) <16>

onde, E é o valor de pico, a taxa de variação será:

de/dt = E.w.cos(wt)

cujo valor máximo acontece quando:

de2/dt2 = E.w2,sen(wt) = O

que resulta em cos(wt) = 1, portanto:

de/dt max = E.w = E.2.pi.f

Assim, pode-se concluir que:

fmax = emax / (E.2.pi.t)

onde, emax = maior erro permitido e

t = tempo de conversão

<17>

<18>

<19>

<20>
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Quando o sinal apresenta freqüências maiores que a

dada por fmax, o circuito de "Sample & Hold" torna-se

necessário.

2.5 ••AVERAGE"

A promediação ou "average" é um tipo de processamento

que pode ser realizado diretamente pelo digitalizador. Não

existe um único modo de se fazer a promediação mas o mais

simples e poderoso é a média acumulativa (8). Nela ao invés de

simplesmente armazenado, o sinal digitalizado é somado a uma

memória de "average" e este resultado passa a ser a nova parcela

da próxima varredura. As componentes sincronas do sinal crescem

com o número de varreduras mas o ruído, se for de caráter

aleatório, tem uma soma vetoríal tendendo a se anular

(Figura 2.4). Esta técnica de promediação permite uma melhoria

na relação sinal/ruído que varia com a raiz quadrada do número

total de varreduras (7),(8),(5).

I)

~.~ :,\

,
+:It)

~ 1
~~

c)
i 1

~+••~

figura 2.4 - Funcionaleato da técnica de prolediação por lédia acululativa

para lelhoria da relação sinal/ruído. a) O sinal sobreposto aUla cOlponete

positiva de ruido é sOlado, el outra varredura, COI b) ele leSIO sobreposto

agora aUla cOlponente negativa de ruído de forla que após n varreduras a

sOla do sinal coerente cresce e a do ruido tende a 3ero.



A única restrição da média

deve ser absolutamente repetitivo, ou

de uma varredura para outra. Se ele
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acumulativa é que o sinal

seja, ele deve ser igual

varia com algum paràmetro

experimental, como tempo ou temperatura, a relação S/R irá se

degradar.

da média

Outra característica desta técnica é que a amplitude

dobra a cada varredura, eXlgindo que o tamanho de

digitalizador de uso

pela velocidade do

palavra para contê-ia seja grande.

2.5 TERHINOLOGIA

A seguir será apresentada a terminologia usada no dia

a dia de qualquer laboratório de eletrônica com relação a

digitalizadores de sinais. No geral, elas reúnem as principais

características de um sistema de digitalização e são:

Taxa ou.freqüência de amostragem ("sample rate") - E'

a taxa estabelecida dentro de uma faixa cujo valor máximo e

definido pelo sistema de acordo com o teorema de Shannon. Num

geral, a taxa de amostragem fica limitada

conversor A/D, salvo o uso de tecnologia CCD

como visto na introdução deste trabalho. Como valor mínimo desta

taxa, pode-se dizer que ele é tipicamente de alguns hertz.

"Dwell-tbte" - E' o intervalo de tempo entre as

amostragens, ou seja, o período da taxa de amostragem. Ao se

relacionar a velocidade do conversor A/D com a taxa de

E' o tamanho da

em número de

amostragem fica mais clara a utilização do "dwell-time".

Resolução - E' em número de bits, o tamanho da palavra

do conversor analógico/digital.

Tamanho de melDÓria ou de registro

memória destinada para o armazenamento do sinal

palavras com bits suficientes para armazenar uma conversão.
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Encontra-se também o termo "número de canais" para designar o

tamanho de memória.

Varredura - E' o processo de preenchimento total da

memória de sinal.

Tempo de varredura ("sweep time") - E' o tempo tomado

para execução de uma varredura e depende da taxa de amostragem.

Número de canais - E' a quantidade de entradas

analógicas simultâneas que o instrumento permite.

"Trigger" - E' o sinal que determina o inicio de uma

varredura.

"Pre-trigger" ou "Delay" - E' um retardo introduzido

entre o "trigger" e o inicio de uma varredura.

"Pos-trigger" - E' o caso em que uma varredura começa

antes da ocorrência do "trigger".

Promediação' ("Average") - E' uma técnica que permite a

melhoria da relação sinal/ruido no caso do ruido ser de carater

aleatório.
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CAPíTULO III

CARACTERíSTICAS DESTE
DIGITALIZADOR

3.1 INTRODUÇ1l0

serão

As características

determinadas em funQão

deste sistema de digitalizaQão

dos sinais provenientes de um

experimento de TORM utilizando-se a técnica de transformada de

Fourier bidimensional, 2DF, vista no capítulo I. Os dados

utilizados são próprios do tomógrafo descrito na seQão 1.6.

O objetivo aqui é de se chegar a uma proposta de

arquitetura para, então, dar-se andamento à construQão do

instrumento.

Por questão de conveniência, a frequência de Larmor

será daqui em diante usada em Hertz.

3.2 RESOLUCXO

Para se determinar a resoluQão do digitalizador, serão

considerados os dispositivos que o precedem no tomõgrafo. O

caminho tomado pelo sinal de RMN pode ser visto na Figura 3.1.

O ressoador capta da amostra um sinal que é

amplificado e detectado no receptor de R.F. para, finalmente,

alcanQar o digitalizador. A idéia é que a resoluQão de cada um

destes estágios deve ter a mesma ordem de grandeza.

Primeiro será analisado o ressoador. A sensibilidade

deste dispositivo foi medida em -120 dBm ou 200 nV em 50 ohms.

Por outro lado, o maior sinal esperado, considerando-se o máximo

fator de preenchimento do ressoador, está em torno de 50 dBm,

que para 50 ohms dá 700 uV (1).
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Com estes dados a resolução do ressoador (RR) é de:

maior sinal esperado 700 uV
RR =

menor sinal detectável
=

200 nV
= 286 ppm <21>

RlClPTOR »IGITALI2ADOR

[>
ligura 3.1 - Calinho seguido pelo sinal de B!B. A resolução do

digitalilador deve ter a lesla ordel de grandela dos elelentos que o

precedel, o receptor e o ressoador.

Passando-se para o receptor de R.F., sabe-se que este

dispositivo trabalha com uma faixa dinâmica de 80 dBs (2), ou

seja:

20 log V2/VI = 80 ~ V2/VI = 10000 = 100 ppm <22>

onde, VI e V2 são as tensões de entrada minima e

máxima, respectivamente.

Considerando-se os valores <21> e <22> pode-se

concluir que um conversor A/D com a resolução de 12 bits (- 244

ppm) satisfaz a condição de estar na mesma ordem de grandeza dos

outros dispositivos do circuito no caminho do sinal.

3.3 TAXA DE AMOSTRAGEH

Ao ser considerada uma amostra linear finita de

extensão ~x = Xmax - Xmin em um experimento de TORM, tem-se,

que, a largura de banda ~f do sinal S(t) dada pela equação <3>

é:



6f = D Gx Lx <23>
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Devido a sua abundância no corpo humano, o elemento

geralmente observado em TORM é o hidrogênio, também tratado como

próton. O fator giromagnético para o próton é de 4257 Hz/Gauss.

Os gradientes de campo são tipicamente da ordem de décimos de

gauss/cm (3). Considerando-se que, o gradiente é de 0,1 gauss/cm

e a amostra é de 14 cm, que é o mâximo diâmetro permitido pelo

ressoador, a largura de banda ~f será:

.6 f = 4257.O, 1.14 = 5959,8 Hz <24>

Transladando-se este espectro de forma que a

freqüência fmin corresponda a freqüência zero, tem-se um sinal

com componente de frequência mâxima, fmax, igual a 5959,8 Hz.

Pelo teorema de Shannon visto no capítulo lI, a taxa

de amostragem, fa, mínima para recuperação deste sinal é:

fa = 2 fmax = 11919,6 Hz <25>

Em termos do "Dwell-time" tem-se 83,9 uS que implica

uma velocidade de conversão menor ou igual a este valor.

Determinada a resolução,e agora o "Dwell-time'~pode-se

escolher o conversor A/D. Como opção razoavelmente economical

adotou-se o AD574 da Analog Devices (4)1 cujas principais

características são:

- conversão por aproximação sucessiva,

- velocidade de 32 uS,

- 12 bits de resolução e

- faixa dinâmica de 10 ou 20 Vpp.
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3.4 CIRCUITO DE "SAMPLE & HOLD"

Normalmente um conversor por aproximação sucessiva

requer o S/H para sinais dinâmicos (5). Este circuito mantém o

sinal de entrada no conversor A/D constante durante o processo

de conversão, no qual, este sinal é comparado várias vezes com

uma referência. Somente para sinais lentos ele não seria

necessário e não ê o caso deste projeto como mostram os cálculos

a seguir.

De acordo com o desenvolvimento da seção 2.4, se a

resolução é de 12 bits, e escolhe-se a faixa dinâmica de 10 Vpp,

o maior erro permitido será:

emax = 2,44 mV

Se o tempo de conversão é de 32 uS, então:

fmax = 2,44x10-3 / (5.2.p;.32x10-S) = 2,43 Hz

<26>

<27>

Considerando-se a largura de banda da ordem de alguns

Khz, como foi visto acima, conclui-se que é necessário um

circuito de "Sample & Hold".

Adotou-se o circuito integrado LF398 da National

Semiconductor (6) cujas principais caracteristicas são:

- a acurácia de 0,01 % no ganho,

tempo de aquisição tipico de ô uS para um erro de

0,01% em 10 volts de fundo de escala,

- descarga de 15 uV/mS e

- tempo de abertura de 150 nS.

Todas estas caracteristicas se aplicam para um

capacitor de "hold" igual a 1000 pF (7).
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3.5 TAMANHO DA MEMóRIA DE SINAL

O tamanho da memória de sinal será limitado pela

resolução espacial da imagem que, por sua vez, vai depender de

dois fatõres:

a) a homogeneidade do campo magnético 80 e

b) a relação sinal/ruído do sistema.

No primeiro caso, partindo-se da equação de Larmor,

pode-se concluir que uma variação ôb do campo 80 devido a não

homogeneidade implicará uma variação ôf na freqüência de

ressonância dada por:

ôf = t . ôb

onde, n é o já conhecido fator giromagnético em Hertz/Gauss.

<28>

A Figura 3.2.a mostra esse alargamento de banda que

pode ter a forma de uma gaussiana. Suponha-se agora,

considerando-se as mesmas condições da seção 3.3, dois elementos

da amostra separados por uma distãncia ôx para serem resolvidos.

A intensidade do gradiente de campo Gx deve produzir uma

diferença de freqüência entre esses elementos que supere a

largura de banda ôf (Figura 3.2.b), ou seja,

Ô Gx ôx > ôf <29>

Esse gradiente está limitado pelo seu amplificador de

potência em 1,5 G/cm. A não homogeneidade do campo para o

magneto em questão produz um alargamento de banda, ôf, tipica

mente de 10Hz. Com esses dados tem-se que a menor distãncia

resolvida, ôx, será:

ôx > 10 / (1,5.4257) = 0,016 mm <30>
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a)

•
••
~
~
•••

••i
Ga)G1

figura 3.2 - (a) Alargalento de banda Jf nUI espectro de RIR devido à não

hOlogeneidade de calpo. (b) O gradiente de calpo deve ser intenso o

suficiente para separar o espectro de 2 pontos vizinhos na alostra.

Considerando-se agora a relação sinal/ruído do

sistema, tem-se experimentalmente que, o menor elemento de

amostra capaz de produzir um sinal detectável é de 1 mm3 (8).

Portanto, este valor é predominante sobre o acima calculado pela

não homgeneidade do campo. Para o maior diâmetro de amostra

permitido pelo ressoador x = 14 em, tem-se o número de elementos

resolviveis N dado por:I /

N = 14 /0/1 = 140 pontos <31>
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Pelo processo discreto de transformada de Fourier

utilizado no processamento das imagens} o número de amostragens

do sinal de RMN no domínio do tempo, ou seja, o tamanho da

memória de sinal, deveria ser exatamente N. Pelo fato da

potência de dois ser a base mais conveniente para sistemas

digitais, adotou-se o valor superior mais próximo nesta base que,

é de 256 palavras.

3.6 NúMERO DE CANAIS

Como já foi mencionado, o sinal de TORM pela técnica

de 2DF terá informações de freqüência e fase. Por este motivo, a

digitalização deve acontecer simultaneamente para as duas

componentes, real e imaginária, fornecidas pelo receptor.

Portanto, são necessários dois canais de entrada.

3.1 "TRIGGER"

O gerador de eventos tem versatilidade suficiente para

quel a princípio,seja desnecessário um sistema de "delay" e "pós

trigger". Porém, devido à facilidade de implementação e uma

possível utilização deste digitalizador em outro experimento

que não disponha do gerador de eventos} ou que disponha de um,

mas, ele não seja tão versátil, decidiu-se por incluir pelo

menos a possibilidade de um "delay" no projeto.

3.8 ..AVERAGE"

A largura de banda estimada na seção 3.3 (- 6 Khz)

considera apenas o sinal. Se o nível de ruído branco,é tal que,

possa ser resolvido pelo conversor A/D, a componente de

freqüência máxima é deslocada provocando "aliasing" para a taxa

de amostragem aí estabelecida ("dwell-time" - 83 uS).
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Uma solução é a filtragem do sinal para atenuar o

ruído a níveis abaixo de 1 bit menos significativo do conversor

A/D.

a)
•
••

~ . 1~ sua
•••
1'1

\I,
1M&)(

•
INqU,

o

1
u

te )tux

FlLtlO

12 Jhsloitava

"..

c)
•
••

S
•••

1'1

t

sinal

210 t'Nq\i,

ligara 3.3 - Ifeito do ruido na digitalização. a) O sinal puro contêl

cOlponente lálila de freqüência el flal. Se o nivel de ruido acila desta

freqüência.pode ser resolvido pelo COBversor,ocorrerá "aliasing· caso a tala

de alostragel conservar-se el 2flal. b) Passando o sinal por UI filtro de 12

dBs/oitav8 COI freqüência de corte fc >= flal resulta que c) el 2fc o ruido

é atenuado de 12 dBs. Se, COlO por elelplo, a relação S/i original ê 1000

vezes ela ê elevada para 4000 vezes, que ê prólila da resolução de UI

conversor de 12 bits (4096). A tala de Hyquist deverá ser elevada para 4 fc.

Considere-se o conversor já adotado de 12 bits, o qual,

resolve 4096 niveis de tensão. Se, como por exemplo, a relação
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sinal/ruído for de 1000 vezes, então, esta relação após uma

filtragem deve aumentar para 4096 vezes na freqüência de Nyquist

para este conversor.

Em decibéis, tem-se 60 dBs antes da filtragem e

arredondando-se, deve-se ter 72 dBs depois da filtragem. Isto

significa que nas condições acima um filtro de 2 polos (12 dBs

por oitava) dobra a máxima componente com amplitude resolvível,

conforme mostra a Figura 3.3, ou seja, a freqüência de Nyquist

passa a ser 2 vezes maior, e a taxa de Nyquist 4 vezes ("dwell

time" --21 uS).

Se a relação S/R for menor que 1000 vezes, como é o

caso do tomógrafo em questão(9), a taxa de amostragem, que nesta

situação já está fora do alcance do conversor escolhido, deverá

se elevar ainda mais. Ao invés de se elevar esta taxa, pode-se

pensar em utilizar um filtro mais agudo, porém, as informações

de fase do sinal são importantes em TORM e seriam degradadas por

um filtro de mais polos (10).

Outra solução para não se mexer na taxa de amostragem

é o uso da técnica de "'average"ou promediação. Supondo-se que

sejam permitidos niveis de ruído resolviveis acima da frequência

de "Nyquist", o efeito do "'aliasing"irá rebater tal ruido sobre

o sinal de interesse empobrecendo a relação S/R do sinal

digital. Já que este ruido é de carater aleatóri~ a promediação

pode conpensar e até superar a perda na S/R. O principal fator

limitante para seu uso vem a ser o tempo de aquisição (tA) de

uma imagem/que pode ser dado por:

tA = tR.N.M <32>
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onde. tR é o tempo de repetição da sequência de pulsos

para se obter um sinal. N é a resolução na direção da codi

ficação de fases (N medidas) e M é o número de médias.

Por exemplo, considere-se uma melhoria de 20 dBs na

sinal/ruído. ou seja. M = 100 médias. Sendo o tempo de

típico deste sistema de 0.5 segundo e N = 256 medidas.

tem-se:

tA = 0,5.256.100 = 3,55 horas <33>

Em

imobilizado

consideração

durante toda

ao

a

paciente

coleta de

que deve

dados é

permanecer

conveniente

necessários cerca de 15

diminuir este tempo.

Reduzindo-se o número de

grandeza, ainda pode-se conseguir

sinal/ruído.

Por exemplo, para M = 8 são

médias

alguns

em uma ordem de

dBs de relação

minutos para a coleta de dados, um tempo bastante mais razoável

para o paciente, e a melhoria na S/R passa para aproximadamente

9 dBs.

Na prática usa-se uma combinação destas duas técnicas.

a filtragem que neste sistema fica no receptor de R.F., sendo de

dois polos, e a promediação no digitalizador. Procura-se, ainda.

conseguir a melhor relação S/R antes da demodulacão para que

estas técnicas sejam suficientes.

Cabe aqui questionar o tamanho da memória de sinal de

140 palavras obtido na seção 3.5. Lá concluiu-se que o fator

predominante na determinação deste parâmetro é a relação S/R.

Aqui tem-se que esta relação pode ser melhorada. só

considerando-se "average", em 9 dBs ou 2,83 vezes. Sendo assim.

o tamanho de memória dado por <31> passa para 396 palavras.
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Devido a isto, criou-se uma opção de 512 palavras para a memória

de sinal.

3.9 CORREÇãO DA LINHA DE BASE E DO EFEITO "ZIPPER"

De acordo com a figura 1.3 no capítulo IJ o sinal de

interesse durante a leitura é um eco provocado pelo pulso pio Na

prática este eco vem acompanhado de dois tipos de sin~is

indesejáveis (ver Figura 3.4.a.):

a) um nível De e

b) um FID residual

a)

Sinal d. inttNIH

~(' ICI

"{VII De

b)

'igura 3.4 - a) Ia prática, el ala experiência por 2D', o sinal de interesse

(eco) aparece sobreposto a duas cOlponentes indesejáveis, UI nível De e UI

'ID residual que causal el b) artefatos na ilagel.



a)
pi/2(1O)&

uCt>

~~. 1\~
TIRPO

S2(t)

pvausao>

v
TIQO

'\1\1' I
8\ - - TIQO

b)

• ~w•••
•• : •••• :a.- -••..-..•.•:-

ligura 3.5 - a) Correção da linha de base e e do efeito "Zipper" pelo

chavealento de fase no translissor de R.l. e b} o resultado na ilagel.
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o nível De, ou linha de base, é intrínseco do receptor

e produz um artefato no formato de uma cruz no centro da imagem

conforme mostra a Figura 3.4.b.

O FID residual é provocado pelo próprio pulso pi

atuando como um pulso de pi/2 fora do plano selecionado. Este

sinal produz uma faixa picotada, também central, ao longo da

direção da codificação de frequências. que recebe o nome de

efeito "zipper" (11).

Tanto a linha de bas~ quanto o FID residua~ podem ser

cancelados com o chaveamento de fase da portadora no transmissor

de r.f. para os pulsos de pl/2. O chaveamento causa inversão do

eco, mas,não atua sobre o FID residual,nem sobre o nível DC· Este

chaveamento é seguido de uma alternância de somas e subtrações

no cálculo da média. Este processo é mostrado na Figura 3.5.a,

onde, tanto o nível DC, quanto o FID residual,são anulados e o

resultado na imagem, Figura 3.5.b, é a eliminação dos artefatos.

O controle de fase é realizado pelo próprio

digitalizador por um sinal de saída TTL quando este modo está

ativo. O número de médias neste caso deve ser par.

3.10 FAIXA DINâMICA

A faixa dinâmica de ambos os canais de entrada foi

fixada em 5 volts de pico ou 10 volts pico a pico por ser este o

nível de saída no receptor de RF. Como esta é uma das opções

para o nível de entrada do converso~ tornou-se desnecessário um

amplificador de entrada no digitalizador.

3.11 ARQUITETURA PROPOSTA

A Figura 3.6 mostra em blocos a arquitetura proposta

para o digitalizador de acordo com as caracteristicas acima

discutidas.



40

12 BITS

~
CHl

2

000"

-
MICROPROCESSADOR

Z88

•
J l

YlnHL 1I ,I

I n",ória d.

I InterfaceII
I

I
paralela lI I

ProqraMa RO/1
AI»

-S/H-
CAHAL2

/1eMória de

Circuito de
I

I
"TlUt- trabalho RA/1

teMporizaç~o-

Canal de

r- cOMunicaç~o nHOSTn
MeMória de

paralela

sinal
Canal de

I-- cOMunicação
serial

Monitor
X-y8 BITS 10I

Circuito de

II--
IMonitação

ligura 3.6 - Diagrala el blocos da arquitetura proposta para o projeto do

digitalizador. loi adotado UI circuito inteligente baseado no

licroprocessador Z80 tendo COlO periféricos os conversores A/D, o circuito

de telporização, canais de cOlunicação e o circuito de lonitoração.

No capitulo I foi fixado que o tomógrafo seria

totalmente automatizado. Assim, optou-se por um digitalizador

inteligente controlado pelo microprocessador Z80. Os conversores

A/D, o circuito de temporização, os canais de comunicação e o

circuito de monitoração são todos dispositivos periféricos. Esta

arquitetura permite dispensar-se qualquer controle manual.

Assim, todos os ajustes são realizados por comandos recebidos do
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computador de controle ("Host"),via canal de comunicação já

necessário para a transferência de dados. Para o circuito de

monitoração foi adotada a resolução de 8 bits por se tratar

apenas de uma observação qualitativa do sinal.

Nota-se também um canal de comunicação auxiliar do

tipo serial. A razão deste bloco e maiores detalhes desta

arquitetura são assunto do próximo capítulo.
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CAPíTULO IV

o ..HARDWARE ..

4.1 INTRODUÇ!O

A arquitetura que acaba de

implementada a partir de zero. O LIE

baseado no microprocessador Z80 (1),

de periféricos para funcionamento da

ser proposta não foi

desenvolveu um circuito

o micro-LIE, com o mínimo

CPU. Este circuito foi

de "software" incluindo bibliotecas de uso

para qualquer aplicação onde o micro-LIE se

trabalho de "hardware" quanto o de "software"

Com isso,

encaixe, tanto o

ficam facilitados.

Neste capitulo, será descrita em detalhes a

implementação completa deste digitalizador a partir do micro

LIE. Muitos termos e circuitos integrados serão mencionados sem

a preocupação de explicá-Ios. O leitor que não tiver um certo

conhecimento técnico poderá recorrer às referências para melhor

acompanhar esta descrição (vide Bibliografia Geral, itens 31 e

geral.

elaborado com versatilidade suficiente para que a partir dele o

usuário acrescente seus períféricos especificos e chegue a um

circuito dedicado. Também foi criado um suporte para

desenvolvimento

32).

4.2 O MICRO-LIE

O Apêndice III contém o diagrama esquemático do micro

LIE. Ele foi projetado para trabalhar com o microprocessador

Z80A nas velocidades de 2 ou 4 Mhz selecionáveis por "software".

No endereçamento de memória foi incluído um circuito de

chaveamento de bancos com as seguintes alternativas:
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modo O

Banco O (aaaaH a 7FFFH)

4 Kbytes de EPROM
2 Kbytes de RAM estática
26 Kbytes livres para o usuário.

Banco 1 (8000H a FFFFH)

32 Kbytes de RAM dinâmica

modo 1

Banco O + Banco 1 = 64 Kbytes de RAM dinâmica

modo 2

Banco 1 + Banco O = 64 Kbytes de RAM dinâmica

A partida a frio aciona o modo O, onde, normalmente, a

EPROM mais uma página (256 bytes) de RAM estática são usadas por

um programa monitorj"debuger".

o CI 8251 em conjunto com o 8253 constituem uma porta

de comunicação serial assíncrona no padrão RS232C-EIA com

velocidade de comunicação programável entre 50 e 9600 Bauds.

Esta comunicação serial é usada pelo programa monitor para

operação com um terminal de vídeo.

o barramento de expansão foi baseado no duto S-100 (2)

não sendo totalmente compatível com este padrão. Uma das

diferenças é a existência, nesta adaptação, de sinais de

habilitação de entrada e saída já decodificados. Estes sinais

estão mapeados em endereços abaixo de 80H e destinam-se a

periféricos de uso geral, tais como, acionador de disco flexível

e interface para impressora. O mapeamento de periféricos do

usuário deve ser feito acima deste endereço > 80H).

Antes de passar para a descrição geral do projeto será

mostrado o mapeamento de memória e o de entrada/saída adotados

para o digitalizador.
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4.3 MAPEAMENTO DE MEMóRIA

A RAM dinâmica trabalhando no modo 0, portanto, o

banco 1 ativo, teve 8 Kbytes reservados para programação na fase

de desenvolvimento e o restante foi dividido em duas regiões: a

memória de sinal e a de "average". Cada uma dessas regiões por

sua vez foi subdividida em duas metades: uma para o canal 1 e

outra para o canal 2. Para cada ponto do sinal convertido foi

reservada uma palavra de 2 bytes (16 bits) na memória de sinal e

uma palavra de 3 bytes (24 bits) na memória de "average".

Considerando-se a opção de 512 palavras para o tamanho do

registro, tem-se um total de 5120 bytes de RAM ocupada. Com a

disponibilidade de muito mais memória que isto, 24 Kbytes (32

8 reservados), decidiu-se pela implementação de uma terceira

opção para o tamanho de registro: 1024 palavras. Esta decisão

foi acertada pois atualmente tem-se usado esta opção em

experimentos de espectroscopia) aumentando-se a resolução dos

espectros (quanto maior o número de amostragens na aquisição do

sinal, maior é a resolução no espaço reciproco).

Na EPROM original conservou-se o programa monitor a

fim de manter-se este suporte e facilitar-se o desenvolvimento e

manutenção do digitalizador. Na área de memória livre para o

usuário foi instalada outra EPROM de 2 Kbytes para o programa de

controle do digitalizador. A RAM estática existente foi

suficiente para atender as variáveis do monitor mais as do

programa de controle.

O circuito de monitoração também foi implementado de

forma a estar mapeado em memória usando endereçamento superposto

para economizar endereços. Este circuito ocupa os primeiros 1024

bytes na mesma região da EPROM do programa monitor. A EPROM só é
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acessada em ciclos de leitura. Os ciclos de escrita acessam o

circuito de monitoração.

Concluindo-se,

seguinte:

BANCO O

o mapeamento de memória ficou o

Endereços Dispositivos

ouoo a OFFF EPROM 2132 4 Kbytes

0000 a 03FF Circuito de moni
toração 1 Kbyte

1000 a 11FF EPROM 2116 2 Kbytes

3000 a 33FF RAM estática 4116
1 Kbyte

Funções

Programa monitor

Vizualização da
digitalização

Programa de controle

Variáveis do monitor e
do programa de controle

BANCO 1 - 32 Kbytes de RAM dinâmica 4164

8000 a 9FFF Reservados para desenvolvimento

AOOO a AFFF Memória de sinal do canal 1

BOOO a BFFF Memória de sinal do canal 2

COOO a CFFF Memória de "average" do canal 1

0000 a DFFF Memória de "average" do canal 2

EOOO a FFFF Livre

4.4 HAPEAMENTO DE ENTRADA/SAlDA

O mapeamento dos periféricos do usuário exigiu um

circuito próprio para a decodificação de entrada e saída.

Lembrando-se que este mapeamento deve estar acima de 80H,

chegou-se ao circuito da Figura 4.1. Estão previstos até 8

periféricos com cada um ocupando uma faixa de 16 endereços.

As duas primeiras faixas (80H a 8FH e 90H a 9FH)

destinaram-se a duas interfaces paralelas Z80-PIO (3). Estas

interfaces têm a funcão de armazenar temporariamente o resultado

da conversão A/D como será discutido em maiores detalhes

adiante. A faixa seguinte, de AOH a AFH mapeia outro perifériCO
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controle do "delay", da taxa de amostragem e o "clock" do

circuito de monitoração.

m~2 B
3 C

74LS04

Pino 5 CI-10 mic:ro-LIE

PIO 1
PIO 2
CTC

Reservados

82S5 PPI
HONIT/8IT ~E

rigura 4.1 - Circuito de decodificação de entrada e saida para os

periféricos do usuário acrescentado ao licro-LIK.

As três próximas faixas (BOH a DFH) foram reservadas

para possíveis futuras expansões. De EOH a EFH está instalada

outra interface paralela, agora um 8255 PPI(5) para o canal de

comnunicação paralela. Finalmente, tem-se o endereço FOH que foi

empregado com dupla finalidade: o controle do modo de

funcionamento do circuito de monitoração e o controle do

chaveamento de fase do transmissor de RF.

Abaixo tem-se o mapeamento dos periféricos do usuário,

considerando-se, agora, inclusive os registradores internos dos

mesmos.

80H a 8FH -> Z80-PIO (1)

80H - Registrador de dados do porto A
81H - Registrador de dados do porto B
82H - Registrador de controle do porto A
83H - Registrador de controle do porto B
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90H a 9FH -) Z80-PIO (2)

90H - Registrador de dados do porto A
9iH - Registrador de dados do porto B92H - Registrador de controle do porto A93H - Registrador de controle do porto B

AOH a AFH -) Z80-CTC AOH - "Counter/Timer O"

A1H - "Counter/Timer 1"A2H - "Counter/Tjmer 2"A3H - "Counter/Timer 3"

BOH a DFH -) Reservados

EOH a EFH -) 8255 PPI

EOH - Porto A
EiH - Porto B
E2H - Porto C
E3H - Registrador de controle

FOH a FFH -) Bit DO - modo de operação da monitoração

Bit Di - Controle de fase do transmissor (RF).

4.5 DESCRICXO DE FUNCIONAMENTO

A descrição de funcionamento será dividida em três

módulos distintos, a digitalização, a monitoração e a

comunicação.

4.5.1 A Digitalização.

o diagrama esquemático parcial do Apêndice I, parte 1

de 3 contém o circuito responsável pela digitalização. Deve-se

notar a quase simetria das partes inferior e superior deste

esquema as quais estão relacionadas com os canais de entrada 1 e

2. Assim, ao ser mencionado um dos canais, o mesmo vale para o

segund~ uma vez que a digitalização é simultânea em ambos. Um

diagrama de tempos é mostrado na Figura 4.2 para ser acompanhado

na descrição a seguir.
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"Trigger"

Quando um sinal está prestes a ser digitalizado, o

primeiro evento esperado é a ocorrência do "trigger" que vai

desencadear o processo da digitalização. O "trigger" entra pelo

conector J3 passando por um limitador formado por Dl, D2 e R7 e

alcançando o "timer O" do CI U2, o Z80-CTC. Este "timer"

proporciona o "delay" com duração programável.

Amostragem e conversão A/D

Terminado o "delay", tem início a digitalizaç:ão

propriamente dita, composta por suas fases: a amostragem, a

quantizaç:ão e o armazenamento, Para desencadear estes eventos

entra em ação o "timer 1", o qual é disparado pelo fim da

contagem do "timer O". Neste instante ele já está programado com

a taxa de amostragem e passa a gerar pulsos de 350 nS espaçados

pelo "dwell-time", Estes pulsos sofrem uma inversão de lógica

resultando no sinal R/G que dispara a amostragem e a conversão

A/D, O tempo de conversão nominal do AD574 (CIs U4 e U5) é de 32

uS de modo que o "sample & hold" deve manter o sinal seguro

durante pelo menos este tempo. O monoestável CI U9b proporciona

este intervalo, considerando-se uma margem de segurança de 4 uSo

Observe-se pelo diagrama de tempos, que a conversão

A/D só inicia na subida do sinal R/C, ou seja, após 350 nS do

comando de amostragem que é um intervalo suficiente para o tempo

de abertura (ta) típico de 150 nS do circuito de "Sample &

Hold" (6).

o armazenamento

Na sequência vem o armazenamento o qual tem que ser

tão rápido quanto a taxa de amostragem. Há digitalizadores que o

realizam por Acesso Direto ã Memória, DMA (7), Este método é

mais rápido permitindo taxas de amostragem mais altas, porém,
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ele exige circuitos especiais para seu emprego. Uma outra opção,

a que foi aqui empregada, é o processo de interrupção que é mais

lento, mas, em compensação, o "hardware" torna-se mais simples.

f

TRIGGD....i1 Min - AS

~ dtlay * 1.Jl----
Si{~«!:t~ J-r- 358 nS==-::-:--_---J/,~

~

~

r
STROBI PIO 1

Figura 4.2 - Diagrala de telpos do processo de digitalização.

Foi adotado o modo 2 de interrupção do Z80, que

permite a gerência pelos próprios periféricos caso eles sejam da

linha da CPU. Assim, ligaram-se os conversores A/D aos Cls U1 e

U2, as duas interfaces Z80-PIO. Cada conversão pronta, indicada

pelo sinal de "status" do AD574, será armazenada nas PIOs

temporariamente na descida deste sinal. Este armazenamento

temporário permite que nova conversão seja disparada enquanto a

CPU processa a rotina de interrupção que efetua o armazenamento

definitivo. Não basta o armazenamento dos dados nas PIOs para

que elas causem uma interrupção. E' necessário que o sinal de

"strobe" (stb) retorne para o nível "1". O monoestável CI U9a

tem esta finalidade garantindo, que no tempo mínimo de 200 nS

após o armazenamento temporário, seja requisitado o

armazenamento definitivo. Como numa única rotina pode-se ler os

dois canais, porque a conversão é simultânea, é suficiente que

somente uma das PIOs interrompa a CPU. Daí a existência daquele

monoestável somente no canal 1.



50

Fechando o ciclo

As fases amostragem, quantizacão e armazenamento devem

ser repetidas tantas vezes quantas determina o tamanho da

memória de sinal. Uma vez preenchida esta memória, retarna-se à

espera de novo "trigger".

"software" como será visto

capitulo.

Este controle fica a cargo do

com maiores detalhes no próximo

Detalhes do circuito

Para terminar este módulo tem-se os CIs U6 e U8c, que

fazem a decodificacão de entrada/saída já discutida

anteriormente; a porta ANO U7a, que reúne os sinais de controle

M1 e RESET em uma única ligacão conforme recomendacão do

fabricante; a filtragem das alimentacões de +15 e -15 volts, que

vão para os conversores e os circuitos de "Sample & Hold" feita

por L1, L2 e Cl a C4; e finalmente os" trimpots" R3 e R5, que

são para ajuste fino do fundo de escala e R4 e R6 para ajuste do

zero dos conversores AIO.

4.5.2 A Donitoração

Considerações gerais

O circuito de monitoracão, responsável pela

visualizacão dos sinais, foi projetado de maneira um pouco

diferente da que foi mencionada no capitulo II. Ao invés deste

circuito ler os dados diretamente na memória de sinal ou de

"average". é feita a varredura em uma memória dedicada à

monitoração. Esta memória recebe uma cópia da memória de sinal

ou de "average" conforme o que se deseja mostrar.

Enquanto que a memória de sinal tem palavras de 16

bits e a de "average" 24 bits, a memória de monitoracão foi

organizada de modo a usar somente 8 bits por palavra. Esse

tamanho de palavra foi escolhido por considerar-se a resolucão
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de 8 bits suficiente para um acompanhamento qualitativo da

digitalização.

Para mostrar o sinal, a memória de monitoração recebe

somente os 8 bits mais significativos de cada palavra da memória

de sinal. A opção de acompanhar-se a média já é um pouco mais

sofisticada e utiliza uma janela de 8 bits com deslocamento

dinâmico, o qual é calculado a cada novo processamento da média.

Esta janela é utilizada para extrair 8 bits da palavra de 24 de

modo a ter-se um ajuste automático de escala na monitoração da

média.

Tamanho da memória de monitoração

A memória de monitoração possui 512 palavras por

canal. Assim, quando for usada a opção de digitalização em 256

palavras por canal, cada uma dessas palavras deve ser repetida

uma vez na memória monitoração. Na opção de 1024 palavras, são

transferidas palavras alternadas, uma sim outra não, da memória

de sinal para a de monitoração.

Modos de operação

Prevendo-se a possibilidade de se trabalhar com um só

dos canais de entrada, este circuito foi dotado com a capacidade

de permitir a comutação entre um modo de traço único, ou então,

o modo considerado normal, traço duplo.

A idéia básica

O diagrama esquemático do Apêndice I, parte 2 de 3,

mostra o circuito de monitoração. A idéia básica é fazer-se a

multiplexação, via CIs U4 e U5, do endereçamento da memória de

monitoração (CI U8)(8), entre a CPU e o CI Ul, um contador

binário CMOS, o CD 4020(5). A CPU também deve ter acesso ao

barramento de dados desta memória, o que ocorre quando são

acionados os "buffers tri-state" do CI U7, um 74LS244.
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Descrição detalhada

Na situação em que a CPU não faz acesso ao circuito de

monitoração, pino 6 de U3b em "1", o contador varre a memória

sequencialmente e os dados contidos em cada endereço são

convertidos da forma digital para a analógica pelo CI U10, um

conversor D/A de 8 bits ligado ao eixo Y. Parte das linhas de

saída do contador, as correspondentes a AO até A7 na memória,

também vão para um segundo conversor de 8 bits (CI U11) para que

simultaneamente à varredura da memória seja gerada a rampa para

controle

metade

linha

do eixo X. Com 8 bits esta rampa só teria 256 passos,

dos 512 planejados. A outra metade é obtida através da

correspondente a A8 (pino 1, CI U1), que controla um

deslocamento DC no amplificador operacional U13. Este

amplificador operacional funciona como conversor corrente/tensão

e filtro de saída do eixo X. Esse deslocamento é feito de

maneira a dobrar o tamanho da rampa, como é mostrado na Figura

4.3.a, e é ajustado pelo "trimpot" R19.

Controle do modo de operação

O CI U9a é o "flip-flop" que controla o modo de

operação. Seu acionamento é feito pela CPU fazendo acesso ao

endereço de entrada/saída FOH com o bit DO ligado, "1", para

traço simples e desligado, "O", para traço duplo. Nos dois modos

os "tTimpots" R14 e R21 servem para ajustar as amplitudes das

saídas conforme a sensibilidade do monitor para os eixos Y e X,

respectivamente.

Controle do posicionamento dos traços no monitor

No modo de operação com dois traQos, com o pino 5 do

CI U9a em "O", o 10Q.bit do contador (pino 2) indica qual metade

de memória varre-se, a do canal 1 ou 2, ao mesmo tempo que

também provoca deslocamentos DC, só que agora no circuito de
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saída do eixo Y, Figura 4.3.b. Estes deslocamentos são em dois

níveis +VDC e -VDC, respectivamente, para os canais 1 e 2. O

resistor variável Ri? ajusta o valor de VDC e consequentemente a

separação entre os traços dos dois canais.

a)

CONTADOR

BIHARIO

C)-4I2I

h) ....-+ ----.
....-+ ----.

+Ude ( A9 = •••MOdo = "I.

Iv { A9:-,eaMOdo: HIH

-lide ( A9 : 81UMOclo: "U

rigura 4.3 - Detalhes de funcionalento do circuito de lonitoração. il a)

lostra-se COlO são obtidos 512 pontos de resolução no eilo I à partir de UI

con,ersor de 8 bits. Ii b) lostra-se o posicionalento dos traços que é
controlado pela linha de endereçalento 19 e pelo lodo de operação. 80 lodo

traço duplo o "off-set" assule os ní,eis +Vdc e -Vdc, respecti,alente, para

os canais 1 e 2. 80 lodo traço silples, este "off-set" é selpre zero.

No modo de operação com um único canal, o pino 5 do CI

U9a vai estar em "1". A consequência disto é que a tensão VDe é

anulada pelos Cls U3a, U3c e U2e, tanto para a varredura do

primeiro, como do segundo canal. Neste caso o "software" deve

providenciar que as duas metades de memória contenham os mesmos

dados.



54

Chaveamento de fase

A outra metade do "flip-flop" que altera o modo de

operação, que vem a ser o CI U9b, controla o chaveamento de fase

do transmissor de R.F. para correção da linha de base e do

efeito "zipper". Apesar deste circuito encaixar-se melhor na

seção anterior, ele é descrito aqui justamente pelo fato do CI

envolvido fazer parte, também, da monitoração. Seu funcionamento

é o mesmo do CI U9a incluindo o endereço de acesso, mudando-se

somente o bit de controle no duto de dados que passa a ser D1.

O modo "PLOT"

O circuito de monitoração pode ter suas saídas ligadas

a um registrador X-Y. Para tal, a velocidade de varredura é

reduzida de modo a este circuito adequar-se ao tempo de resposta

daqueles dispositivos. Este modo foi chamado de modo "PLOT".

Retornando-se ao contador 4020 observa-se que seu pino

10, entrada de "clock", está ligado à saída do terceiro "timer"

do Z80-CTC. Desta forma, o "clock" do circuito de monitoração é

programável via aquele "timer" podendo-se ajustar a velocidade

de varredura.

No

velocidades:

papel.

programa

a normal

de controle foram implementadas duas

para monitor X-Y e plot para registro em

4.5.2 A comunicação

Paralela ou Serial?

A princípio pensou-se na porta de comunicação serial

do micro-LIE para operar-se o digitalizador. Infelizmente este

tipo de comunicação passou a limitar o tempo de repetição no

experimento de tomografia.

Considerando-se o modo de 256 palavras (geralmente o

mais utilizado), a velocidade mais alta permitida: 9600 bauds e



55

palavras de 8 bits sem bit de paridade, o tempo de transferência

dos dados (ttr) para o microcomputador de controle pela linha

serial pode ser calculado por:

ttr = 2 canais.(9 bits.2 bytes.256 palavras)/9600

l-- 8 da palavra + 1 stop bit.

então,

ttr = 0,96 segundos

<33>

<34>

Este seria o menor valor para o tempo de repetição que

é superior a valores tipicos (0,5 segundo).

Para resolver este problema foi adotado o circuito de

interfaceamento paralelo 8255 PPI "Peripheral Programable

Interface", para ser adaptado como comunicação paralela conforme

esquema do APêNDICE I parte 3 de 3.

Não foi escolhido nenhum padrão de barramento nem

mesmo qualquer protocolo para esta comunicação. A idéia foi de

aproveitar-se a versatilidade de programação da PPI a fim de

adaptá-Ia à algum barramento. São 24 linhas programáveis como

entrada, saida ou ainda bidirecionais podendo emular sinais de

um barramento.

Atualmente este digitalizador comunica-se com um

IBM-PC compativel por essa PPI ligada a uma segunda PPI mapeada

como entrada/saida no PC. Comparando-se com a transferência

serial, o tempo de transferência neste caso reduz-se para cerca

de 10 mS nas mesmas condições acima.

Detalhes de montagem

Apesar do micro-LIE prever uma área de montagens para

o usuário na sua placa de circuito impresso, esta área não foi

suficiente para o digitalizador. O circuito de monitoração foi
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montado em uma placa de expansão e sua interligação com a placa

do micro-LIE foi feita por um conector de 40 pinos. O esquema de

ligação deste conector é o que aparece juntamente com o esquema

da interface paralela (APêNDICE l, parte 3 de 3).
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CAPíTULO V

O uSOFTWAREu

5.1 INTRODOÇAO

Ao se propor a arquitetura do capítulo 111 decidiu-se

pela ausência de qualquer controle manual, sendo que, os ajustes

seriam feitos por comandos enviados pelo "Host", via porta de

comunicação. Dessa maneira a programação do digitalizador deve

incluir rotinas que recebam, interpretem e executem estes

comandos, ao mesmo tempo que uma digitalização possa estar em

andamento. Por outro lado, no capitulo anterior, foi visto que a

fase de armazenamento será realizada por interrupções.

A execução das tarefas acima mencionadas torna

pertinente que seja adotada

"Background" para o "software".

a filosÓfia de "Foreground" e

No "Background" cuida-se da

comunicação com o "Host" e no "Foreground" estão as rotinas

envolvidas na digitalização.

Neste capitulo será mostrado o desenvolvimento deste

"Software", o qual foi escrito em linguagem de máquina e

compilado pelo Macro-assembler em sistema operacional CP/M

rodando no micro-LIE.

5.2 ANáLISE DO SISTEMA

Quando o digitalizador é ligado, uma luz no painel

indica a presença da tensão de alimentação. Neste instante, é

executada uma rotina de iniciação. Logo que a iniciação esteja

pronta, pode-se observar o conteúdo da memória de monitoração no

monitor X-Y.

o digitalizador

haja sinal e "trigger"Caso

agora está pronto para digitalizar.

nas devidas entradas, ele mostrará
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continuamente este sinal, porém, sem efetuar "average". Este

modo de operação, "stand by", serve para que o operador possa

ter uma realimentação do sinal presente nas entradas.

Somente quando, através de um comando, for solicitada

uma aquisição é que a digitalização ocorre com o processamento

da média. Neste modo, aquisição, cada novo "trigger" determina

que .:;.m:::::nÓria de sinal seja somada à memória de "average" até

ser alcançado o número de médias programado.

Em ambos os modos é no final de cada varredura que a

memória de monitoração é atualizada, segundo critério descrito

na seção 4.5.

partir

em sua

5.3 FLUXOGRAMA GERAL

A análise mais detalhada, a seguir, pode ser feita a

do fluxograma geral e da listagem do programa de controle

versão em linguagem de máquina apresentados no

Apêndice 11.

Na iniciação do sistema, tem-se o seguinte:

a) são estabelecidos o endereço da pilha e também o

modo e os vetores de interrupção;

b) são programados os periféricos Z80CTC, Z80PIO,

8255-PPI e o circuito de monitoração;

c) finalmente, são atribuidos valores ao conjunto de

parâmetros conforme a Tabela V.1.

A rotina de "Background" é um "loop" que esta

continuamente verificando dois eventos:

a) a chegada de um dado pela porta de comunicação e

b) se uma aquisição está em andamento.

Se houver qualquer dado chegando pela porta de

comunicação, ele é processado pela subrotina "DECODE" e ao se
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tratar de um comando, ele é executado, caso contrário, este dado

é simplesmente descartado.

Quanto ao segundo evento, se não houver uma aquisição

em andamento, é ativado o modo "stand by" que nada mais é do que

a solicitação de uma aquisição especial, em que, o número de

médias é igual a um e o sinalizador "ADJFLG" é ligado. No

"Foreground" este sinalizador evita que se processe a média e

outras subrotinas desnecessárias neste modo de operação.

"Dwell-time"

"Delay"

Canais de entrada

Tamanho de registro

Opção de "display"

Número de médias

Chaveamento de fase

44 u8

64 u8

2

512 palavras

sinais de entrada

1

desligado

Tabela V.i - Valores atribuidos aos parãletros na iniciação.

O "Foreground" resumiu-se em duas rotinas básicas: a

"TRIGGER" e a "CONVERT".

A primeira é ativada pelo "timer O" após a ocorrência

do "trigger" e transcorrido o período de "delay". Nela são

preparados os ponteiros para a memória de sinal e são

habilitadas as interrupções para o armazenamento. O "timer O" é

então desligado até novo comando de aquisição para inibir um

novo disparo durante a aquisição corrente.

A segunda, a "CONVERT", como visto no capítulo

anterior, é solicitada pela PIO para o armazenamento definitivo

das conversões A/D na memória de sinal. A cada conversão são

incrementados os ponteiros para aquela memória e verificado o
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tamanho de registro. Quando o tamanho de registro programado é

atingido tem-se o fim de uma varredura. O "timer 1" é desligado

e há um desvio para a subrotina "AVERAGE", que processa a média,

seguida da subrotina "DISPLAY", que atualiza a memória de

monitoração.

o "Foreground" fica ativo até que se alcance o número

de médias programado. Para tal, os "timers" O e 1 são rel~gados

e as interrupções, que na entrada da "CONVERT" foram inibidas,

passam a ser reabilitadas. Se o número de médias foi atingido o

"Foreground" termina o que se dá pela desativação dos "timers",

pela indicação do fim da aquisição no sinalizador "AQFLG" para/

isto destinado, e pela não reabilitação das interrupções.

5.4 OS COMANDOS IMPLEMENTADOS

Os comandos constituem-se de um caracterealfanumérico

seguido ou não de argumentos. Estes argumentos por sua vez podem

ser de um ou dois "bytes", em código (cc), em número binário

(bb), ou ainda ambas as coisas. A seguir encontram-se os

comandos implementados. Procurou-se fazer uma discussão

detalhada de cada um deles mostrando-se as variáveis envolvidas

na sua execução.

'D',cc,bb - AJUSTE DA TAXA DE AMOSTRAGEM.

Este comando, que possui 2 bytes como argumento,

permite o ajuste da taxa de amostragem em têrmos do "dwell-

time". O circuito envolvido aqui é o "timer 1" do Z80-CTC. Neste

circuito a temporização é feita por um contador regressivo de 8

bits e um pré-divisor que pode assumir somente dois valores: 16

ou 256. O "clock" do CTC é o mesmo da CPU igual a 4 Mhz, de

forma que, se o pré-divisor estiver em 16 é poss1vel ajustar-se

um intervalo de 4 a 1020 uS em passos de 4 uSo Se o pré-divisor
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estiver em 256, este intervalo passa a ser de 64 a 16384 uS em

passos de 64 uSo

O primeiro "byte" do argumento é um código para o pré

divisor que o coloca em 16 ou 256. O segundo "byte" do argumento

é, em número de passos (4 ou 64 uS), o "dwell-time" desejado.

omínimo "dwell-time" é de 48 uS imposto pelo tempo de

execução

da rotinGl"CONVERT",comoserávistoadiante,eo

máximo são os 16384 uS permitidos pelo CTC. Variáveis envolvidas:DWELLP - Código do pré-divisorDWELLV - Valor do "dwell-time" em número de passos

'T' ,cc.bb - AJUSTE DO "DELAY".

Da mesma forma que a taxa de amostragem, o "delay" é

controlado pelo Z80-CTC só que via "timer 1" que funciona de

maneira identica ao "timer O". Os argumentos têm o mesmo

significado e a faixa de ajuste é de 4 uS a 16384 uSo

Variáveis envolvidas:

DELAYP - Código do pré-divisor

DELAYV - Valor do "delay" em número de passos

'C'.cc - TAMANHO DO REGISTRO.

O ta~anho do registro ou tamanho da memória de sinal é

ajustado por esse comando conforme o código do argumento:

C1 - 256 palavras

C2 - 512

C3 - 1024

Variáveis envolvidas:

RSZCOD - Código do tamanho do registro
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REGSIZ - Tamanho do registro

REGSZ2 - Tamanho do registro X 2

REGSZ3 - Tamanho do registro X 3

Obs. As duas últimas variáveis estão relacionadas com

as palavras de 2 e 3 "bytes" do sinal e média, respectivamente,

e são utilizadas na rotina "DISPLAY".

'N' ,bb,bb - NúMERO DE MÉDIAS.

O primeiro "byte" do argumento é o "bit" menos

significativo (LSB) e o segundo o "bit" mais significativo (MSB)

do número de médias em binário. A faixa de ajuste deste comando

é de 1 a 4096 médias, que é o máximo permitido pelo tamanho de

palavra de 24 bits quando o conversor é de 12 bits.

Exemplos: N,OA,OO 10 médias

N,OO,Ol 256

Variáveis envolvidas:

AV.PROG - Número de médias programado

'S',CC - OpçgO DE DISPLAY.

Este comando estabelece, por código, qual será o

conteúdo da memória de monitoraQão conforme Tabela V.Z abaixo:

-1' memória de sinal dos dois canais

-2 -

memória da média dos dois canais

-3 -

canal1 e sua média

-4-

canal 2 e sua média

, 5 -

canal1 e dados enviados pelo"Host"

- 6 -

"2"

-7-

Sinais enviados pelo"Host"

TABELA V.2 - Opções de "disp!ay" conforle o argulento do cOlando 'S'
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Variáveis envolvidas:

DSPOPT - Opção de display

"R" - REQUISIÇ~O DE DADOS,

O "Host" requisita os dados da memória da média. Este

comando deve ser seguido da leitura dos dados dos dois canais

que são enviados em sequência e em número igual ao tamanho de

registro. O formato utilizado atualmente é o complemento de dois

em 16 bits, portanto, há truncamento da palavra da média que é

de 24 bits.

'L" - REQUISIÇAO DE DADOS SEM TRUNCAMENTO.

O mesmo que o comando anterior, porém, são enviados os

3 bytes da palavra da média,

'W' - ENVIO DE DADOS.

O "Host" solicita o envio de dados para a memória de

monitoração, Conforme a opção de "display" da Tabela V.2 devem

ser enviadas 512 ou 1024 palavras no formato inteiro assinalado.

"I" - INICIAR AQUISrçAO,

Este comando prepara o processo de aquisição através

da subrotina "START" e dispara a aquisição chamando a subrotina

"AQUrS". Os seguintes passos são executados:

1~) Aguardar o término de uma aquisição, se houver

alguma em andamento)pelo teste do sinalizador "AQUFLG",

2~) Desligar o sinalizador do modo "stand by",

3~) Acertar o contador de médias "AC.COUNT" com o

número de médias programado.
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4QJ Chamar a subrotina "AQUIS" para que efetivamente

seja disparada a aquisição.

'p' - PLOTTER.

Este comando ativa o modo "plotter" (ver seção 4.2)

com velocidade da pena fixada em 5 pontos por segundo. Para

retornar ao modo normal repetir este mesmo comando.

'M',cc - ALTERAR CHAVEAMENTO DE FASE.

Se o argumento for '1' o chaveamento de fase é ligado

e se for 'O' ele é desligado.

Variáveis envolvidas:

MODFLG - Sinalizador do chaveamento de fase.

'1' - "STATUS".

O "Host" solicita o "status" do digitalizador, que

responde com 'w' se uma aquisição esta em andamento, e 'R' se a

aquisição

"AQUFLG" .

está pronta, refletindo o estado do sinalizador

5.5 O PROCESSADOR DE COMANDOS

comandos precedentes faz parte de uma

onde se encontra o endereço de entrada da

executa. A

Cada um dos

tabela, a "TABCOM",

subrotina que os subrotina "DECODE" pesquisa

sequencialmente esta tabela realizando um desvio quando o

comando é encontrado, ou simplesmente retornando, caso o dado

recebido não seja um comando inplementado.
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5.6 DISPARANDO UMA AQUISIÇAO

Tanto o modo "stand by" quanto o modo aquisição fazem

uso da subrotina "AQUIS". E" ela que reativa o "Foreground" para

que uma aquisição tenha inicio,

A primeira coisa a se fazer é zerar a memória da

média, o que é desnecessário no modo "stand by", O segundo passo

é indicar que uma aquisição vai es~ar em anàamento pelo

sinalizador "AQUFLG", Depois disto tanto o "timer O" quanto o

"timer 1" são programados e engatilhados para suas funções já

conhecidas restando, finalmente, habilitarem-se as interrupções,

5.1 SUBROTINA AVERAGE

A subrotina "AVERAGE" é chamada logo após o fim de uma

digitalização, Se o chaveamento de fase está ligado, é ele a

primeira tarefa desta subrotina. Dependendo do contador de

médias ser um número par ou ímpar, o "flip-flop" CI U9b será

programado com nivel lógico '0' ou '1', respectivamente,

Em modo "stand by" a média não é realizada, havendo

um desvio direto para a subrotina "DISPLAY". No modo aquisição a

média é processada em qualquer situação para o canal 1, Já para

o canal 2, ela ocorre somente se ele estiver ativo. Estes dois

últimos casos também culminam na subrotlna "DISPLAY",

O processamento da média tem uma fase de preparação de

ponteiroA para o canal em questão, que ocorre na própria

subrotina "AVERAGE", seguida da chamada das subrotinas "AVPROC"

e "WINDCTL".

E' na subrotina "AVPROC" que a memória de sinal será

efetivamente somada à memória da média. Para tal, cada palavra

do sinal é convertida em complemento de dois de 24 bits e se o

chaveamento de fase está ativo, ora ocorre a soma, ora ocorre a

subtração na memória da média.
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A subrotina "WINDCTL" está encarregada de encontrar a

melhor janela de 8 bits para o efeito de escala automática na

visualização da média. Cada canal tem sua própria janela. Esta

suorotina, a "AVPROC" e a "AVRDSP" que será mencionada abaixo,

são adaptações de rotinas desenvolvidas originalmente por

Ulysses Borelli Thomas Jr.(l).

5.8 SUBROTINA DISPLAY

Nesta subrotina verifica-se a opção de display. De

acordo com a opção feita haverá uma iniciaQão diferente de

variáveis e ponteiros, que são passados para as subrotinas

"SGNDSP" e ou "AVRDSP". Conforme estas variáveis e ponteiros

locais e as de âmbito geral, estas duas rotinas são capazes de

transferir a memória do sinal e ou de "average" para a de

monitoração nas várias combinações permitidas pelo sistema.

A variável "WINDOW", ajustada na subrotina "WINDCTL")

aponta na tabela "TABLE",a subrotina que posiciona a janela

corretamente na palavra da média para a transferência deste

sinal.

5.9 LIMITE PARA O ,.DWELL-TIME ,.

As rotinas em "Foreground" usam os registradores

alternativos do Z80 para ponteiros. Isto evita salvá-Ios em

nemória reduzindo-se o tempo de execução das mesmas. Mesmo

assim, a rotina "CONVERT" tornou-se o limitante da taxa de

amostragem elevando o possível limite do "dwell-time" de 32 uS,

que é a velocidade do conversor A/D, para 48 uS, que é o tempo

de execução mínimo daquela rotina antes do fim da varredura.

Como visto na seção 4.5.1, o acesso direto à memória

resolve este problema, porém, julgou-se melhor sacrificarem-se
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16 uS do que tornar o "hardware" mais complexo. Lembre-se que

este valor ainda está abaixo dos 83 uS encontrados na seção 3.3.
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CAPíTULO VI

RESULTADOS E CONCLUSAO

6.1 INTRODOÇ!O

Este capítulo é dedicado principalmente aos testes de

avaliação realizados com o digitalizador. Neste sentido,

primeiramente serão

finais do sistema

relacionadas as características técnicas

para, em seguida, serem relatados os

procedimentos práticos que foram utilizados para verificar as

principais destas características.

Parte destes testes inclui a comparação com um

que apontará possíveis

poderiam aumentar os

instrumento similar comercial. o SIGNAL AVERAGER modêlo 4202 da

Princeton Applied Research Company, PARCo

Para concluir esta parte de avaliação, serão mostradas

algumas imagens que demostram que o objetivo primeiro proposto

foi atingido satisfatoriamente.

Segue-se, então, uma seção

modificações do projeto original que

recursos do sistema.

6.2 CARACTERíSTICAS TéCNICAS FINAIS

O instrumento resultante deste trabalho encontra-se na

Figura 6.1.a. A ausência de chaves e botões no painel, a não ser

por um Liga/Desliga e um "Reset", são evidências da automação.

No monitor X-Y, em detalhe na Figura 6.1.b há um pulso adquirido

no traço superior e sua transformada de Fourier em módulo

enviada pelo "Host" no traço inferior.



a)

b)

Figura U - aI Eotografía do digitalizador e b) destaque do lonitor X-Y

onde há !li palsQ adquirido no traço superior e sua transfonada de Fourier

eI IÓdlllo enfiada pelo "Host· no traço inferior.

ô9
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Características Técnicas

- 2 canais de entrada com conversão A/D simultânea

Faixa dinâmica: 5 Vpp

- 12 bits de resolução

- Taxa de amostragem:

Máxima:

22,7 Khz

Faixas de ajuste em termos do "Dwell-time":

48 a 1000 uS em passos de 4 uS

1064 a 16320 uS em passos de 64 uS

- Tamanho da memória de sinal:

256, 512 ou 1024 palavras de 16 bits

- "Trigger"

Nível TTL

"Pre-trigger" ou "Delay"

4 a 1000 uS em passos de 4 uS

1064 a 16320 uS em passos de 64 uS

- Monitoração

Saídas analógicas para monitor X-Y

Resolução: 8 bits

Modos:

Normal - monitor

Plot - registrador de papel

Opções:

Ver seção 5.4

- Controle a microprocessador (Z80A a 4 Mhz)

- Saída digital

Paralela: 24 linhas programáveis como Entrada ou Saída

Serial: RS-232 ErA

9600 bauds, 8 bits, sem paridade, 2 "stop bits"
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- Processamento local

"Average"

- média acumulativa (de 1 a 4096 varreduras)

6.3 AVALIAC!O POR TRANSFORMADA DE FOURIER

Existe uma série de caracteristicas do conversor A/D

apresentado um teste através do qual

influência destas característicasaavaliarpretendese

como linearidade, monotonicidade, erro de quantização, etc, para

as quais uma avaliação isolada serviria apenas para aferir as

especificações do fabricante. Este mesmo raciocínio aplica-se ao

circuito de "Sample & Hold".

Nesta seção será

conjuntamente ao se realizar a digitalização de um sinal.

Procedimento

Este teste consiste na digitalização de um pulso com

largura de 960 uS, com amplitude tal que cubra toda a faixa

dinâmica de entrada do instrumento e limitado em banda até

1 Khz.

o rico espectro de freqüências do pulso, faz dele um

sinal apropriado para que, através da análise da tranformada de

Fourier (1), seja feita a avaliação pretendida.

A função do filtro é de atenuar as componentes de

freqüência que estão acima da freqüência de Nyquist para níveis

abaixo de 1 bit de resolução do conversor A/D de modo a não se

ter "aliasing".

No caso foi utilizado o filtro da Figura 6.2, um RC

simples de 6 dBs/oitava e a taxa de amostragem foi ajustada no

seu valor máximo, ou seja, 22,7 Khz. Sendo assim, na freqüência

de Nyquist, 11,35 Khz, o sinal está atenuado aproximadamente de
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24 dBs que é mais do que suficiente como mostram os cálculos

abaixo.

Lembrando-se que a transformada de Fourier de um pulso

segue a função sen(x)/x e que as componentes de Fourier têm

picos de amplitude(Z) dados por:

AI (pi. f) <35>

,onde A vem a ser a amplitude do pulso e f é a

frequência no espaço recíproco, tem-se para A = 10 volts e

f = 11,35 Khz, uma componente medindo:

10/(pi.11350) = 2,8 x 10-4 volts <36>

Esta componente, atenuada de 24 dBs, é reduzida a

amplitude de 1,7x10-S volts, nível este bem abaixo de 2,44x10-4

volts resolvível pelo conversor.

3,3 Kà-im!

~

Ent,.1da ---I ·47 t.F

Te = 1 Khz

Salda

figura 6.2 - filtro RC utilizado para lilitar ° espectro de frequências na

avaliação por transforlada de fourier.

6.3.1 Comparação com instrumento comercial

Com o procedimento acima descrito foram feitas medidas

por comparação entre o digitalizador em questão, que passa a ser

chamado de DRMN, e o instrumento similar da PARC já mencionado.

Há duas diferenças a serem consideradas no instrumento da PARC:
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sua resolução menor, de 9 bits, e sua taxa de amostragem de 10

Khz.

a)

b)

Figura 6.3 - a) !!T de UI pulso adquirido COlO PARe e COlO DR!H. b) Idel

COI alpliação de escala el 10 vezes.

As curvas da FFT obtida para cada instrumento podem

ser vistas na Figura 6.3. Nota-se a diferença na taxa de

amostragem pelo deslocamente de frequência entre as curvas.

Observa-se também uma diferença de amplitude entre elas. Esta

diferença foi medida em aproximadamente 0,2 %, ou seja, ela é da

mesma ordem de grandeza da resolução do PARCo



Considerando-se as observacões acima, pode-se dizer

que o decaimento da FFT do pulso dá-se de maneira semelhante nos

dois instrumentos. Supondo-se que o PARe não introduz filtragens

significativas no sinal, então, o DRMN também não o faz.

6.3.2 Co.para~ão entre os dois canais de entrada

o outro teste pela análise de Fonrier, foi a

digitalizacão do pulso da mesma maneira como acima descrito, só

que agora. ele foi aplicado ao mesmo tempo nos dois canais de

entrada do DRMN. O resultado são os gráficos da Figura 6.4.

a)

lIócIu10 da Tl'lRstollMdaele 'ovill' dos dois canais.
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b)

r•••• m.
•
•••

~Il~l
II
••
•
••

Figura b.4 - Co.para~Jo entre os dois canais de entrada pela anUise de
Fourier. aI alplitude, bl fase



75

gráficos demonstra-se que praticamente

dois canais, tanto com relação à

A primeira parte, Figura 6.4.a, mostra a FFT em módulo

dos sinais adquiridos pelos dois canais, as quais, se sobrepõem

perfeitamente. Na segunda parte, Figura 6.4.b, as curvas

mostradas são da fase daquela transformada que também, pode-se

dizer, são idênticas.

Por estes dois

não há diferença entre os

resposta em frequência, bem como, em relação à fase.

Este é um dos resultados mais importantes para TORM

já que a codificação do sinal é feita, tanto em frequência, como

em fase, como foi visto no capítulo I.

tempo dos sinais de

digitalizador há dois

em

6.4 MEDIDAS DE "JITTER"

O "jitter" é uma variação

temporização de um circuito. No caso do

"jitters" a serem medidos:

a) "jitter" entre "trigger" e amostragem e

b) "jitter" de amostragem para amostragem

Para estas medidas foi utilizado o gerador de eventos

programável do espectrõmetro (3), o qual, possui uma precisão de

100 nS.

6.4.1 "Jitter" entre "trigger" e amostragem

Fara medir-se o "jitter" entre "t.'t'igger"e amostragem

foi programada a sequência da Figura 6.5. Foram utilizados dois

pulsos: o primeiro para o "trigger" e o segundo para ocorrer

exatamente na segunda palavra da varredura pelo ajuste do tempo

de separação (ts). O segundo pulso foi programado com largura de

200 nS, que é o valor minimo permitido pelo gerador, e

coincidentemente é 50 nS maior que o tempo de abertura (ta) do

circuito de "sample & hold".
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Dando sequência ã experiência, estes pulsos foram

ligados ao digitalizador, que, por sua vez, foi ajustado com

taxa de amostragem máxima e tamanho de memória de 256 palavras.

Nestas condições, nenhum sinal foi observado.

I tsI"r I,
I

~
I

I
I lL-....J WIItfliHlt'II

.nS
aMOSftI&'IM

rLSL
W

ta158 nSli
2!

paliVl'i
palaVl'i

figura &,5 - Sequência de pulsos para ledidas de "jitter" entre "trigger" e

alostragel ..

Ao tempo de separação, ts, foram acrescentados incre-

mentos de 100 nS e ao se ter ts + 300 nS, pode-se observar que

em algumas varreduras o sinal já era notado. Com ts + 500 nS

quase todas as varreduras mostravam o sinal e finalmente com

ts + 900 nS o sinal desapareceu novamente.

Este teste foi repetido de forma que o segundo pulso

estivesse na 255a palavra da varredura (a penúltima palavra) e

os mesmos resultados se repetiram.

Deste experimento pode-se tirar duas conclusões:

a) O DRMN apresenta um "delay" constante de pelo menos

300 nS a mais do que o programado.

b) Há um "jitter" entre "trigger" e amostragem que é

no máximo de 600 nS.



77

Um exame do circuito permitiu encontrar a causa tanto

deste "delay" quanto do "jitter". Eles são devidos aos atrasos

instrínsecos do circuito de temporização Z80CTC (versão de

4 Mhz), combinados com a defasagem entre o "trigger" e o "clock"

do sistema. Assim, pode-se calcular seus valores e os resultados

são os seguintes:

a) "delay" = 500 nS

b) "jitter" = 250 nS

6.4.2 ..Ji tter" de amostragem para amostragem

Mudando-se para a sequência de pulsos da Figura 6.6 e

variando-se o tempo de separação lá indicado, não foi observado

nenhum "jitter" de amostragem para amostragem.

Sendo a precisão do gerador de 100 nS, pode-se dizer

que este "jitter" está abaixo desta ordem de grandeza.

IMOItnnIt n__ 1L
h ~

ts

figura 6.6 - Sequência de pulsos para ledidas de "jitter" entre alostragens.

Tanto os valores obtidos para o "jitter" entre

"trigger" e amonstragem e de amostragem para amostragem,

estimados no parágrafo anterior, têm valores bem abaixo dos

tempos envolvidos na digitalização. Por exemplo, o "dwell-time"

mínimo de 48 uS e "delays" típicamente programados na casa dos

mili-segundos. Este argumento leva à conclusão que se faz
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desnecessário qualquer esforço no sentido de se corrigir tais

valores.

6.5 AVALIACXO DA TéCNICA DE UAVERAGEU.

Pela técnica de "average" implementada espera-se uma

melhoria com a raiz quadrada do número de médias na relação

sinal/ruido. Os experimentos relatados a seguir n~o foram

realizados no sentido de averiguar este valor, apesar dele ter

sido utilizado como referência. e objetivo aqui foi de ter-se

uma idéia do comportamento desta técnica sob várias condições.

Procedimento

As medidas que se seguem foram feitas com relação à

digitalização de um ciclo de senóide imerso em ruído,

supostamente branco, e limitando-se o espectro de frequências de

acordo com a discussão na seção 3.8.

e ruído foi obtido pela atenuação do sinal com um

divisor resistivo em cerca de 1000 vezes e posterior

amplificação na mesma ordem de grandeza. Este ruído não foi

caracterizado, mas, espera-se que predomine o ruído térmico dos

resistores que pode ser considerado branco.

e cálculo da relação sinal/ruído foi realizado sobre o

módulo ao quadrado do espectro de frequências, obtido por FFT,

do sinal digitalizado. Para um ciclo de senóide tem-se uma única

componente na sua frequência que fornece a potência do sinal. A

potência do ruído foi tomada como sendo a somatória de todas as

demais componentes de frequência. A relação sinal/ruído

finalmente utilizada foi a raiz quadrada da relação destas

potências.
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6.5.1 Comparação com instrumento comercial

Primeiramente foram realizadas medidas simultâneas com

o PARe e o DRMN resultando no gráfico da Figura 6.7. Lá,

observa-se que os dois instrumentos têm comportamento

inicialmente semelhantes.

5 : SIM inicial

131

Z 11
- RMN

.......

~~
V'l •

nu FIAR

::I

A-
55

15 ',00 51,00 101',00 . 'noo.··· 20'1;00Número de medIas
2551;00

'igura 6.7 - Curvas de lelhoria na S/H. COlparação entre o DRHB e o

PARCo

Conforme o número de médias aumenta, as curvas se

distanciam. Este distanciamento é atribuido à diferença de

resolução dos instrumentos. O ruido de quantização é coerente e

quanto menor for a resoluQão do conversor, maior é este ruido e

consequentemente, maior é sua influência no sinal promediado.

6.5.2 ANáLISE DA INFLUêNCIA DA AMPLITUDE DO RUíDO

Alterando-se a atenuação do divisor resistivo, ou

ainda, o ganho do amplificador, pode-se conseguir um sinal mais

ruidoso e menos ruidoso, ou seja, uma relação sinal/ruido

inicialmente menor e maior. Assim procedendo, foram obtidas as

curvas mostradas na Figura 6.8.
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figura 6.8 - Curvas de lelhoria na S/R. COlparação entre o sinal

iniciallente lais ruidoso e depois lenos ruidoso.

Nesta figura

esperada da melhoria

aparece com linha tracejada a curva

na relação sinal/ruído. Observa-se que

para um sinal mais ruidoso há uma maior aproximação da curva

teórica, porém, há sempre o limite atribuido a qualquer ruido

coerente como é o caso do já mencionado ruido de quantização.

Quando o sinal inicialmente é menos ruidoso ocorre um

distanciamento maior da curva esperada. Neste caso, pode-se

dizer que existe um ponto onde não há o que melhorar. Este fato

pode ser observado comparando os próprios sinais nas Figuras 6.9

e 6.10.

6 . 5 _3 RESULTADOS DE ••AVERAGE" EM TORM

Os tipos de sinais envolvidos em TORM se enquadram na

categoria dos inicialmente mais ruidosos e, portanto, os

resultados da técnica de "average" nestes sinais (ver Figura

6.11) são notáveis.

Para avaliar qualitativamente a evolução da qualidade

das imagens foi utilizada a amostra da Figura 6.12 e os

resultados obtidos encontram-se na Figura 6.13.
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se. médias 4 médias

15 médias 64 médias

256 médias

fipa til - boluçãll da S/R na prolediação UI FIn.
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Ao serem otimizadas as condições do experimento no que

diz respeito à relação sinal/ruido, conseguiu-se que, com um

número relativamente baixo de médias,

boa qualidade.

as imagens apresentassem

figura 6.12 - AEostra utilizada para avaliar a evolução na qualidade de

ilagens COE a técnica de "average".

6.6 IMAGENS IN VIVO

o objetivo primeiro proposto foi atingido

satisfatoriamente, ou seja, foram obtidas imagens de boa

qualidade principalmente in vivo como mostram as fotos na

Figura 6.14. Estas imagens são de uma mão humana e do crânio de

um gato. Elas foram feitas nas seguintes condições:

Método 2DF

"Dwell-time" 100 u5

Número de médias .... 8

Tamanho de memória

Tempo de aquisição

256 palavras

~ 1 minutos
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6.7 UTILIZAC!O DO DIGITALIZADOR EM BAIXOS CAMPOS

A TORM pode ser realizada tanto em campos altos, 1 a 5

Teslas, bem como em campos baixos, da ordem de 0,05 Tesla. O

DRMN, que foi originalmente projetado para operar em um sistema

de 2.0 Tesla, já foi também utilizado com um magneto resistivo

de 0,05 Tesla que o laboratório de TORM do DFCM está instalando

para trabalhar-se com campos baixos.

Há uma série de modificacões para operar-se com tais

campos, que fogem ao objetivo do presente trabalho, pois, estas

modificações não provocam nenhuma alteração nas caracteristicas

implementadas no DRMN. A única coisa que vale a pena mencionar

são as perdas significativas da relação sinalíruido (4), que

implicam em um cuidado especial com a blindagem e um número

maior de médias na aquisição de dados.

As fotos da Figura 6.15 mostram as primeiras imagens

conseguidas com o novo equipamento apenas com uma blindagem

interna instalada. Todas são imagens de crânio humano in vivo

obtidas com 16 médias nas duas primeiras e 20 médias na última,

a qual tem aspecto alongado devido a um ajuste errado em um dos

gradientes de campo.

6.8 SUGESTOES PARA APERFEIÇOAMENTO

A utilização quase que diária do instrumento durante

cerca de três anos demonstra o grau de confiabilidade

conseguido. Isto se deve principalmente à simplicidade do

circuito e à automação, que dispensa chaves mecânicas de fácil

desgaste.

Esta solicitação intensa do instrumento também permite

apontar alguns aperfeiçoamentos que poderão aumentar os recursos

do sistema. Estes aperfeiçoamentos são:
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a) Utilização de um teporizador INTEL 8253.

Se por um lado o temporizador da Zilog Z80-CTC

facilita o esquema de interrupções, por outro, ele não permite

acesso total ao "byte" mais significativo dos seus contadores

(ver seção 5.4). Porisso, os incrementos do "dwell-time" e do

"delay" são de 4 ou 64 uSo

A utilização do temporizador da Intel, 8253, permite

programação dos seus contadores o que resultaria em passos

500 nS no ajuste da temporização (A frequência de

operação destes dispositivos é de no máximo 2 Mhz).

b) Filtragem do sinal de entrada

Apesar de ser uma modificação mais complexa, o

digitalizador poderia ter um filtro de entrada com freqüência de

corte acompanhando o "dwell-time",

Isto aumentaria o grau de automação do sistema,

facilitando seu uso por leigos,

c) Outros tipos de processamento local

E' de praxe que, antes da coleta de dados para uma

imagem, se verifique projeções isoladas da amostra a fim de se

fazer um

projeções

ajuste

são a

adequado

FFT de

dos

uma

gradientes

aquisição.

de campo. Estas

Atualmente este

processamento é feito no "Host" e o resultado é retornado para o

circuito de monitoração do DFMN. Este é um dos processamentos

locais que poderiam ser implantados.

Além da FFT, poderiam ser implantados outros tipos de

"average", como a exponencial e a normal.Finalmente, poder-se-ia

fazer a correção da linha de base, além daquela feita pela por

chaveamento de fase, que s6 funciona para um número par de

médias.
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6.9 CONCLUS!O

O projeto descrito mostra-se bastante eficaz e de

qualidade comparável a instrumentos comerciais.

A automação total nesta aplicação específica é

bastante útil,sendo um dos pontos altos do projeto. Em primeiro

lugar, ela evita que por operação indevida de controles manuais

ocorra má interpretação de resultados. Em segundo lugar, ela é

fundamental em experimentos de tomografia por RMN, que seria um

processo extremamente laborioso, caso fosse realizado

manualmente.

Quanto ao seu custo, ele pode ser considerado baixo,

mostrando que é bastante viável a construção deste tipo de

equipamento.

Por ser controlado a microprocessador, o DRMN

apresenta a versatilidade de adaptarem-se a ele novos tipos de

processamento local como já foi sugerido.

Enfim, o projeto tornou-se parte indispensável do

sistema de TORM do laboratório de RMN do DFCM.
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c) d)

ligura &.13 - Ilagens obtidas da alostra da ligura 6.12 COI diferentes

núleros de aédias a saber: a) 1 média, b) 4 médias, c) 8 .édias e d) 16

lédias.



a)

b)

l~ffi.l'4\, - ~;e§ 1!!"iJt),· de UIa lao hUlana e do crânio de UI gato
;.~~i:s.!ll~iitM El nSLA},

89



a~J

b)

c)

Figura 6.15 - Prileirêt 1tag~ns de crânio hUlano obtidas no DFCM el baixo

campo COI lagnet~ resistiv~ t~OO Gauss) ainda el fase de instala~ão.
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5~o Carlos, 27 de julho de 1968

Programa de controle do digitalizador de sinais DRMN.

Autor: André Torre Neto

!Jers~o 1.4

~ii#~j'#i4I###llllllli.II##ilil#llliillililllillllllll1111111111111111##111111

Periféricos especificos do usuário:

1) 2 conversores ADS74, 12 bits, tempo de convers~o láximo 3S uSo

2) 2 ZSO-PIO para arlazenalento temporário das conversOes.

3) 1 ZSO-CTC para controle do trigger, dNell-tile e clock do sistema

de lonitora~30.

4) 1 8255 PPI para cOlunica~30 paralela com cOlputador Host.

5) 1 circuito especial para sistema de lonitora~~o (display)

dos sinais digitalizados, prolediados ou enviados pelo Host.

Filosofia adotada: Foreground & Background

Mo aackground 5:0 recebidos e executados os cOlandos enviados pelo

;Host através da interface paralela. Estes co.andos perfaze.: a programa~30

idos par~letros da digitaliza~30, a tranfer~ncia dos sinais digitalizados e a

;transfer~ncia de dados no sentido Host-digitalizador que se destinam ao

;sistela de lonitora,~o. Ainda no Badkground, s~o disparadas digitalizacOes

;freqeentes caso n~o haja nenhuma el andamento, COI a finalidade de se

;accmpanhar o efeito da mudan~a de par~letros.

; No Foreground, as rotinas s:o acionadas por interrupcOes cada vez

;que uma digitalizal30 é solicitada. Na solicita~:o, o Tiler O do CTe é

;programado COI UI delay entre o trigger e o início da digitaliza~~o e o

;Tiler 1 e' progralado COlO dMell-tile. Guando ocorre o trigger transcorre

;0 delay programado culminando na primeira interrup~~o (Rotina TRI66ER).

;Esta interrup~:o congela o próprio Timer 0, a fil de ignorar outros disparos,

;e talbém prepara ula seqU~ncia de digitalizacOes COlOS ponteiros para a

;Ielória de dados e o ta.anho de palavra progralado sendo armazenandos nos

jregistradores alternativos.

O uso dos r~gistradores alternativos foi adotado principalmente

;visando a recupera~ao rápida destes ponteiros pela rotina de leitura do

;conversor. O tempo de execu,~o desta última rotina é critico pois ele

;é fator li;itante para o dwell-tile.

; Ao fi; do delay, o Timer 1 foi disparado e COI ele uma convers:o. Ele

ificará ea free-running, disparando novas conversOes cada vez que zerar, até

ique seja atingido o ta.anho da lelória de sinal.

A cada fil de convers30 os dados s:o arlazenados temporariaaente

inas PIOS quando ent~o ocorre a segunda rotina de interrup,30, a CONVERT. Esta

;rotina transfere os dados para a se.cria de sinal e verIfica o tamanho de

iregistro. Guando o ta.anho de registre for atingido o Timer 1 e' paralizado,

;ocorre o processa;e~tcr da ~édia e i l?lÓr.a ée ;o~itor3,30 é atualizada de

iàcordoc~. a op~~~~e displa,vr~~r.~aóa.

As digital:;l~aes s~o repetidas ccnfcr;e o numero de medias estabele-

,cIdo.



1 _,
MAPEAMENTO E PALAVRAS DE CONTROLE DOS PERIFERICOS

,-----------------------------------------------------------------------------,

.1· ..· .•li.).!.

?lADAT EdU

P1EDAT EGU

P1ACiL EGU

P1BCTL EQU

?2ADAT EQU

?2BüAT EQU

rzACTL EQU

P2BCTL EGU

~OD01 EQU

PIUCGM EGU

PlODES EQü

PIOHAB EQU

PIOINT EQU

IeO.eie

30H

81H

B2H

33H

90H

91H

92H

4FH

SiH

03H

33H

CiCllH+íl

;Registro de dados do porto A da PIO 1

;Registro de dados do porto B da PIO 1

;Registro de controle do porto A da PIO

jRegistro de controle do porto B da PIO

;Registro de dados do porto A da PIO 2

;Registro de dados do porto B da PiO 2

;Registro de controle do porto A da PIO 2

;Registro de controle do porto B da PIO 2

;Input mode.

;Escrita no controI reg. a Piu estara apta a

;funcionar COI interrupcoes.

;Escrito no contraI reg. desabiIita interrupcoes

jEscrito no control reg. habilita interrupcoes

;vetor de interrupcoes para PIO

CTCO

f'~r'.
l,;!~J.
:~"'I"'"
;.J;'-'~

,.. .•. """ ..•
,,' L·~·

j
REgET

STDP

TSET16

TSET25

TCJT16

TCDT25

CONSEM

EQU

mu

EDU

EQU

mu

EQU

EQU

EQU

EDU

EGU

OAQH

OA1H

OA2H

OA3H

000000018

000000118

00011111B

00111111B

10011111B

10111111B

01010111B
fi Ifrl I1
111"111

111 flt' I
Ifl!'1 f,.
Itl !III
f I! I "I ••
ltll !!
! I , f I t I'~.

ii:i;.I.1
li! I
11111.11"

II
! fi •••• I' I'

bit O.

bit 1

bit 2.

bit 3.

bit 4.
bit 5.
bit b.
oU 7.

deve ser sempre ·1· para indicar controle

"1" reset do canal

"í" espera constante de te.po, ·0· nao espera

"I" trigger externo, 'O" interno

"1" borda positiva, '0· negativa

"1· prescaler 256, ·0" prescaler 16

"1" lodo counter, ·0· lodo timer

"1" habilita interrupcoes, "Q" desabilita

CTCIAT EQU 3200H ;vetor de interrupcao para CTe na RA" estatica.

PORTB

EüU

EGU

QEOH

OEIH



"•.I"\"'~.-'l
rUlilL

CeNTRO

BIDIREC

RSDATA

RSSTAT

lNMASK

DUT~ASK

EQU

EGU

EGU

3251 - SERIAL I/O

EüU

E9li

EGü

EQü

OE2H

OE3H

ODOH

10H

11H

"l

i.

;Porto C

;Registro de controle

;Palavra de controle para ~Qdo bidirecional

;Endereco de 1/0 que deve ser acessado

jantes de ler a porta A no modo bidirecional

;Registro de dados

;Registro de 'status'

;~?scara para indicar chegada de dados,

;Kascara para indicar saida livre.

DTCH,l EGUOAOOOH jBuffer de sinal do canal 1

DTCH,2

EUUOBOOOH ,Buffer de sinal do canal 2

A\iCH.1

EQUOCOOOH jBuffer de average do canal 1

AVCi-L2

E9UODOOOH jBuffer de average do canal 2

BUFSIZ

EQU03FFFH jTa.anho total dos buffers

5ISTEHA DE HONITORACAO E ?HASE-SHIFT.

DSPI'IOD EQüOFOH

"~"'AI"\'-

EQUOü;tíHL.:.

LTRACE

EGU0200H

NORMAL

EQU4

RE3XY

EllU30H

6ERAIS

jEndereco de I/O para .odo do display {siste.a de

jlonitoracaoi, bit (\ e phase-shift, bit 1.

jOff-set para uso do traco superior do display.

jOff_set para uso do traco inferior do display.

jconstante p/ velocidade de display nor.al.

jconstante p/ velocidade de registro e. papel.

CR EllUODH;Retorno de carro.

OS

EQüQFFH;Flag ligada.~-- E9UI)jFlag desligada.Urr

CKADJ

EllU060HjEndereco de controle da velocidade da CPU.

CK41'!

EGli2jPalavra de controle para 4 Hhz.

W256

Ellil256;Registros de 256 palavras.

WS12

mil512jRegistros de 512 palavras.

W1024

EOU1024jRegistros de 1024 palavras.

; TOPRAIf

EGU03800HjTopo da RAIf estatica usada COlO pilha.

1 _,
Definicoes de !fACROS

;-----------------------------------------------------------------------------

SHLR MeRO

3Rt.

'ti

RR

I
L.

ENDI'I

jRotacionar o par HL para a direita.



MACRO

SLA L.

RL H

ENDM

jRotacionar o par HL para a esquerda,

LHU MACRO

LD

LD

Hle

LU

A, (DE)

L,A

DE

A, (DE)

H,A

;Carregar o par Hl com o conteudo de mesoria

;apontado por DE,

r\~C "~iJt, Lit

ENDM

;-----------------------------------------------------------------------------

INICIAL1ZACAO GERAL DO SISiE"A

;-----------------------------------------------------------------------------

CSES

ENiRY:

DI11'1

2

I"
SP,TOPRAI'I1...l!

LD

A,CK411

QUT

(CKAIiJ),A

LIi

A,HIGIHCTCINT)

LD

1,A

LD

Hl,iRI6GER

LD

(CTCINT) ,HI.

LD

HL,CONVERT

LD

(PIOINTJ ,HL

LD

A,RESET

QUi

(CTCO),A

LD

A,LOW(CiCINT)

QUi

(CTeO) ,A

LD

A,LOW(PIOINTl

OUi

(PIACTl) ,A

LIi

A,PIOCOI'I

OUT

(PIACTl) ,A

LD

A,P1OIiES

QUT

(PIACTL; ,A

LD

A,1'I0DOl

QUT

(PIACTL) ,A

OUT

(PIBCTLI,A

QUT

(P2ACTL) ,A

QUT

(P2BCTl) ,A

LIi

A,CONSEI'I

QUT

(CTC2) ,A

lli

A,NORllAl

DUT

(CTC2) ,A

lI)

A,BIDIREC

OUT

(CONTRO),A

1M

A,(STROBEI

,Preparar lodo 2 para interrupcoes.

,Estabelecer pilha na RAII estatica

,Ajustar clock da CPU para 4 !'1hz.

iRegistrar !'ISBdos enderecos dos vetares

ide interrupcoes.

iPreparar vetares de interrupcoes para:

iTiler O

iPIO

;Reset e preparacao do tiler O do CTe para

;receber o lSB do vetar de interrupcao.

iRegistrar lSB do vetar de interrupcao da PIO.

iPreparar PIO para gerar interrupcoes.

iInibir por enquanto as interrupcoes da PIO.

iProgramar os portos A e B das PIOS no lodo 1

;input.

;Ativar clock do circuito de lonitoracao

icom velocidade norlal.

;Preparar porto de comunicacao paralela (8255).

j-----------------------------------------------------------------------------

INICIALIZACAO DE PARA"ETROS

1 -----------------------------------------------------------------------,



LD A,TSET16

lD

{DWELLP1,A

LD

A,l)BH

LD

(DWELLVj IA

I!",
H I TCOTlb\-Ii

LD

(DELAVP) ,A

LD

A,Ol

LD

{DElAVVj ,A

LU

(WINDC1) ,A

LD

(WINDC2I,A

LD

A,'!'

Ln

(DSPOPTi ,A

INC

A

LD

(RSZCOD)IA

Li)

HL,W256

lD

E,l

lD

O,H

lD

(RE6SIZl ,Hl

ADD

HL,Hl

LD

(RESSI2I,HL

ADD

HL,DE

LD

(RESSI3l,Hl

LD

Hl,l

lD

(AV .PR061 ,Hl

lD

A,OM

LD

(CH2Fl6I,A

lD

A,'Q'

lD

(1l0Dfl6),A

lD

(IfODSiSI,A

lD

A,OFF

LD

(AGUFlG),A jDweil-ti;e: 48 uS

;Delay: &4 uS

;Janela pl lonitoracao no LSB pl ambos canais.

jOpcao de display: canais de entrada 1 e 2.

;Tatanho de registro: 256 palavras.

jNuJero de medias: 1

jCanal 2 ligado.

jPhase shift: OFF

jFlag de aQuisicao el andamento: OFF

;-----------------------------------------------------------------------------

B A C K G R O U N D - COMUNICACAO COM IIOST

j-----------------------------------------------------------------------------

\>iAlT •COMMAND:

IN

A, (RSDATAI

CP

03t1

JR

NZ,IfAIT1

RST

B

WAIT1: 1N

A, (PORTC)

BIT

2,A

CAll

I,DECODE

lD

A, (AGUFLGI

CP

ON

JR

I,WAli.COl'!tlAND

LD

A,ON

LD

(ADJFl61,A

lD

til,!

lD

(AV.COUNTl ,Hl

CAll

AQUIS

JR

WAIT .COlltlAND

DECODE:

jControl-C pela serial aborta o programa

jde controle e entra no monitor.

jHa' co.ando?

jProcessar se houver.

jFoi iniciada ula aQuisicao?

jSi., aguardar novo cOlando.

jNao, entrar e. Iodo stand by para ver

jefeito na mudanca de paraletros.

;tlodo de ajuste faz uma aquisicao e

jaguarda novo co.ando.

Decodificacao e execucao dos cOlandos rece~idos.



114 ~,lSTRuBE)

IN

A,(PORTA)

LD

HL,COMTAB

ftE~'

11 Ll:

LD

B, (HLl

INC

B

DEC

a

RET

Z

CO

B"

JR
NZ,DEC2

INC

HL

LD

E,(HL)

INC

HL

LD

D,(HLl

..x

DE,HLt.
JP

(Hl)

DEC2:

INCHl

H~C

Hl

lNC

Hl

JR

DECl

STATUS:

iU comando e' lido e procurado

,na tabela de comandos.

,Fim da tabela de comandos?

;Sim, comando nao foi encontrado.

iNao, compare comando.

iNao e' este, pegar o proximo.

jE' este, executa-Io.

Comando "?": solicitacao de status de aquisicao.

lD A,(ADJFlSl

C?

OFF

JR

I,STiH1

lD

A, 'R'

CALL

WRITE

RETSTAT1 : lD

A,T

CALL

ilRITE

REI

RE6ADJ:

jAquisicao pronta.

;Aquisicao el andamento.

Comando "Cu: Ajuste do tamanho de registro.

CAL LREAD

CP

'1'

JR

NI,RES2

LD

Hl,lI256

RES1:

lD (RSICíJD),A

lD

(RE5SIZl ,Hl

lD

E,L

LD

D,H

ADD

Hl,HL

LD

(RE5SZ2l,Hl

ADD

Hl,DE

LD

(RE6S13l,Hl

RET

RE52:

C?
,."

i..

JR
NZ,RES3

lD

HL,ílS12

JR

REGl

;256 palavras

;Codigo registrado.

;Tamanho ajustado.

;Ta.anho x 2 ajustado.

;Tamanho x 3 ajustado.

;512 palavras



RE63:

CP
, 7' ~

.j ;1024 palavras

AVADJ:

REl NZ

LD HL,Wl014

JR REGI

COlando "NY: Nu.ero de medias por aquisicao.

DWADJ:

CALl

LD

CALl

LO

READ

(AV,PR061,A

READ

(AV,PROG+l),A

;Ler lSB do numero de medias

;Ler MSB do numero de medias

Comando "O": Ajuste do dwell-ti;e.

CALLREAD

BIT

O,A

LD

A, TSETl6

JR

Z,DWADJl

LD

A,TSET25

DWADJ1: LD

(DWELLPI,A

CALL

REliD

LD

(IlWELLVI,A

RET

DLAOJ:

;Ler faixa de operacao.

;'O'ate'l;S

; '1' ) 1;S

;Ler constante de tempo (ct),

;Owell-time = Ct * 4 tiS ou 64 uSo

Calando "T": Ajuste do delay para o "trigger",

CALLREAD ;Ler faixa de operacao

BIT

O,A

LD

A, TCOTli! ;'O' ate' 1 IIS

JR

Z,DLADJ1

LD

A,TCOT25 j'1' ) 1 !lS

DLADJ1: LD

(DELAYPI,A

CALL

READ ;Ler constante de tempo (Ct).

LD

(DELAYVI,A ;Delay = Ct * 4 uS ou 64 uS

REI

DSPADJ:

COlando "S": Ajusta opcao pl !lonitoracao.

\lEAll

UlSPOPT) ,A

jLer OpCàO de lIonitoracào em codigo,



Calando 'W": Recebe dados para serei mandados para a memoria

de lonitoracao.

ReVI:

RiHIJATA:

CAlL READ

lD

lDSrGPT) ,A

LD

HL,LTRACE

PUSH

~F

CO

' 5'.,
JR

Z,RCV1

LD

U,L,IJTRACE

LD

.BC ~ W512

PC?

AF

ro

,~,
.."

,

JR

NI,RCV2

LD

BC,\1/1Q24

CAL L

READ

, li
(HL) ,A..."

IHC

HL

DEC

SC

LD

A,E

GR

r
•..

JR
NI,RCn

RET

;Ler opcao de monitoracao em codigo.

,Supoe-se dados enviados pf canal 2.

;Dados sao p~ra ~~pal 1.

;Supoe-se 512 palavras.

;Sao 1024 palavras.

;Finalmente dados sao recebidos.

COlando "R": Solicita dados armazenados nos buffers.

{COI truncalentoi

LD

('o

iJi

JR

LD

LDCIlJRLDPREP1: PUSHLDLDCALL

LD

LDPOPCAL LRET

5EMD:

sua.:p:~:J,Dl: LD:ALLr~~c
H,(AGUFL5)

ON

I,RGTDATA

A, (\fiINDC1)

HL,ilINDC2

(HL)

NC,PREP1

A,íWINDC2)

AF

DE,AVCH.l

EC, (RE6SIZ)

SEND

DE,AVCH.2

se, (RE6SIIl

AF

SEMD

NC,SENiil

A, (DE)

!lRlTE

~E

jAguardar terlino da aquisicao.

;Tomar janela de 1b bits pelo maior sinal

;entre os dois canais

,Mandar buffer da media do canal 1.

;Acessar numero de palavras.

jEnviar dados no formato cOlplemento de 2

JCOI palavras de 1b bits.

;Mandar buffer da ledia do canal 2.

;Janela ja' posicionada?

;~ao, posicionar.

;Sim, enviar dados.



I i, ,! ;'~-i

DE

DE

•~ I 1":'" :

H~ \ Utj

wR!iE

jVerificar se todo registro foi enviaDO.

jRotacionar AHL ate' obter janela de 16 bits

jel HL

jRegistrar proxilla palavra em A.HL

;Enviar dado.

;Salvar deslocamento da janela.

;Saivar numero de palavras ja enviadas •

A,i.

WRITE

Be

WRlTE

A,H

A

H

L

SEND4

AF

SC

A,E

C

NZ,SEND3

Ar

DE

A, (DE)

DE

DE

A

AF

AF

ac

B,A

, ..I;'

C,~LL"'11''1.

l!~L
p~ClJEC
, "
LU

GR
'"

dO;

RET

Ct:'M~i"':! I

-..!L.i't!.f';;'.

INC
?USHSEND3: POPPü5Hpile"
. ;..a".d1

LDLHUiNCINCLDINCSEND4: SRARRF:RDJNZLDCALL
1ft

\..J
,...!\! !
\"HLL

FJPDECLD
~ft

UI\

JRPOPRET

START:

Comando "I': Solicita uma aQuisicao.

LD

CP

JR

LD

l.D

LD

LD

CALL

REi

A, (AGUFLG)

GN

Z,5TART

A,OFF

(ADJFLG) ,A

HL,(AV.PROG)

(AV. COUNTl ,HL

AGUIS

;A.guardar ter.ino da aQuisicao em andamento.

jDesligar flag de ajuste.

jAcertar nu.ero de .edias.

jlniciar uma aquisicao.

Preparar ~ disparar o processo de aquisicao.



nrLi';',"\.i/
!"O
0.:1."vt\

mRLDLDLDLDLDIRAGUIS1: !U

111

LDrl!tT

W!J!

LD~UiLDOUi(f';

'_U

nUi~ riLDEI

RETPLDTER:
H,(ADJFLG)

ON

I,AGUISl

HL,DTCH.l

DE,DTCH.l+1

3C,BüFSlZ

A, (P1ADATl

A, (DWELLP)

(Crel) ,A

A, (DWELL'J)

(CrCI) ,A

A, (DELAYPl

(GTGO} ,A

A,(DElAYV)

[crCO) ,A

A,ON

(AllUFl6),A

;Em modo de ajuste nao limpar burrers.

;limpar buffers de s~nal e media.

;Cancelar eventual interrupcao pendente.

;Engatilhar limer 1 (dweil-time) que vai

;disparar cada conversao apos trigger.

;Engatilhar riler O Que proporciona

;0 delay apos trigger.

;Indicar aquisicao em andamento.

;Daqui por diante a aquisicao se processara

;por interrupcoes.

Calando "P': Reduzir velocidade de varredura do sistema de ;onitoracao

para uso de registrador de papel.

lD A,27H

GUT

(CTC2) ,A

LD

A,RE6XY

t"urr
(CTC2),AUUI

PLGTl :
CALL

READ

CP

'W
JR

NZ,PLOT1

LD

A,CONSEI1

OUT

(CTC2) ,A

LD

A,NORI'IAL

DUT

(CTC2) ,A

RET

1'I0DADJ:

;Preparar tiler2 pl receber nova constante de

;tempo.

;Registrar nova constante que reduz velocidade

;de varrredura do sistema de lonitoracao.

;Aguardar Calando para voltar ao lodo normal.

Comando "1'1.: Phase-shift 'O' OFF, '1' ON

CAL LREAD

CP

'O'

JR

Z,1'I0Dl

CP

'1'
REi

tlZ

"'OD1: LD

(I'!ODFl6),A

REi



WRITE:

Ratina para eoyiar 1 byte pela interface paralela.

Entrada: A = dado

Registradores destruidos: nennu;

PUSHAF

CHEQBF~

INA, (PORTe}

SI!
T,A

JR

I,CHEOBF

PQP

Ar

QUT

(PORTA l,A

RET

READ:

Rotina que recebe UI byte pela interface paralela.

Saida: dado

Registradores destruidos: nenhum

IN

BIT

JR

IN

IN

REI

H,{PORTC)" .
.::,H

NI,READ

A, (STROBEl

H,(PORTA)

._--------------------------------------------~-------------------------------I
F O R E fi R O U N D

1 ----------------------------------------------- _)

1 ----------------------------------------------- _,
PRIMEIRA ROTINA DE FOREGROUND.

TRIGGER: Ocorreu UI trigger e terminou o delay programado.

;-----------------------------------------------------------------------------

TRIG3ER:

EX AF,AF'EULD

A,STOP

QUT

(CTCO) ,A

LD

HL, (RE6S Il)

LD

DE,DTCH.l

LD

BC,DTCH.2

lD

A,PIOHAB

OUT

(PIACTLI,A

EU EX AF ,AF'EI RETI jO processo de aquisicao utiliza os

jregistradores alternativos.

jCongelar Timer O que devera ser reativado

jcaso nao tenha sido atingido a nu.era de

jmedias progralado.

;A rotina de leitura das conversoes A/D

jja recebe os registradores alternativos

;devidalente carregados tomando assi., o menor

jte.po possivel e. sua tarefa.

jHabilitacao de interrupcoes pela PIO a

jcada canversao pronta.

;-----------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA ROTINA DE FGRE5ROUND.

CONVERT: Terminou uma canversao e o dado deve ser transferido

para a .e.cria de sinal. Se a varredura terminou, processar



a ;edia e atualizar memória de monitora~~o.

1 _!

· , ., , ,

CGNVERT:

1:'1

HF,Ar'~I'.
CV"f

L..~A'\' A, (P1ADAr)11;

LD

(tE) ,Ft

IHC

DE

IN

H, (PIBDATI
I"

(DEi ,Ft•..11

INC

flC
111,.

Hl
H, (P2ADiiT)

LD

IEC) ,Fi
'!":l'"

"f'
lNt" 11!...-

ltl
A, (F2BDAT)

L.D

(BCI,A

1NC

SC

DEC

HL

LD

A,H

GR

Il..

JR
L,AVERA6ER

EU EX

AF,AF'
C'

L.!

RETI

AIJERA.ôER:

jLeitura do canal 1.

;Leitura do canal 2.

;Varredura terminou?

;5i., processar a media.

;Nao, aguardar nova conversao,

Processar a prolediacao do sinal "digitalizado.

Entrada: dados na ;esória de sinal

Registradores destruidos: todos alternativos

Baida: sinal prosediado na sesaria da media

AV1:

AI/1:

LD A,STüP

OUT

(CTCl),A

LD

A,PlílDES

OUT

(F1ACTll ,li
1N

A, (PIADAT)

lD

A, (110DFl5)

BIT

O,A

JR

Z,AVl

LD

A, {AV.COUNTl

BIT

O,A

JR

L,AY1

LD

A, (1l0DSTS)

AND

11111101B

lD

(110DSTS),A

OUT

(DSPI'lOD) ,A

JR

AY2

LD

A, (IIODSTS)

OR

000000108

LD

(110DSTS) ,A

OUT

(DSPI'lOD),A

LD

A, (ADJFl61

CP

UM

JP

I,AV4

LD

Hl,DTCH.l ;Congelar Timer 1 pl evitar nova conversao.

;Desativar interrupcoes pela PIO.

,Cancelar interrupcaa eventuallente pendente.

;Phase-shift ligado?

;Nao, prosseguir COI media.

;l1edia ilpar, 180 graus.

;No caso de ajuste nao processar a media

jindo direto para atualizacao da monitoracao.

;Preparar processa.ento da media pl canal 1.



III
OE~~VCH.l'-11

LD
se, (RE6Sm

CitLL

AVPROC

• n
H, (CH2FL5\LU

C?

ON

....

~'7 AU'"
Úr. 1~4 ,Hy,;

LD

HL,DTCH.2

LD

DE,AVCH.2

lD

BC, (RE6SIIl

CAL L

AVPROC

;Processar media do canal 1.

;Verificar se o canal 2 esta ligado •

;Preparar processa.ento da media pí canal 2.

;Processar media do canal 2.
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Posiciona;ento autolatico na palavra de 24 3its da janela de a bits

utilizada para monitoracao da media.

A variavel WINDOW contem a posicao da janela p! ambos os canais.

AV3:

LD

Hl,A\lCH.l jPosiclonar janela pí canal 1.

LD

BC, (RE6SIl)

CAlL

WINDCTl

LD

Â,(WINOOIiI

LD

OilINDCli,A
LD

A, (CH2FlSI

CP

OM

JR

MZJAV"

LD

. Hl,AVCH.2 jPosicionar janela p/ canal 2 caso

LD

BC, (REIiSIZi jesteja ativado.

CAlL

WINDCTl

LD

fl,(liINDOlU
'li

(WINDC2) ,ALlI

AV4: CALL

iHSPUW ;Atualizar memoria do sistema de lonitoracao.

LD

Hl, (AV.COUNTl

DEC

Hl jNulero de medias atingido?

LD

A,H

OR

l

JR

Z,AV5 ;5il, preparar nova aqulslcao.

LD

(AV .COUNTl ,HljNao, atualizar contador de medias

LD

A,(DWELLPl ;e engatilhar Tilers para continuacao

OUT

(CTC1) ,A jdesta aquisicao.

LD

A, (DWELLV)

OUT

(CTC11,A

LD

A, í!iELAYPl

OUT

(CTCO) ,A

LD

A,(DElAYV)

OUT

(CTCO) ,A

EU tx
AF,AF'

EI RETI

1\\15:

jTerlino da aqulsicao e. andalento.

LD

~,üFF jlndicar aquisicao pronta.

LD

(AQUFL6) ,A

EU EX

AF,AF'

EI



AVPROC:

RETI

Soma no buffer da ;edia a ultima aQuisicao.

..I .J ""'I'
I I.'

Entrada:

Saida:

Destruidos:

Hl - endereco inicial do ouffer de aQuisicao.

DE - endereco inicial do buffer da media

se - ta.anho de registro.

nenhuma

Ar, ac, DE, Hl

SUM:

PiJSrt

LD

LD

rNC

LD

AND

ADD

LD

LD

ADe

LD

INC

PUSH

LD

3IT

JR

LD

BlT

JR

LD

AND

LD

•.nrP1u~

LD

lHC

INC

LD

ADC

LD

lHe

IHC

LD

IIDC

LD

IHC

POP

POP

DEC

LD

OR

JR

SC

A, (HLl

(ADCl,fI

HL

A,(HL)

A

A,OF8H

(ADC+ll,A

A,O

A,OFFH

(ADC+2) ,A

HL

HL

A,(1I0DFLSl

(I,A

Z,SUi1

li, (AV .COUNTl

O,A

NZ,SUBi

HL,ADC

A

A,iDE)

A,(HL)

(DE),A

DE

'til

A"DE)

A,(Hl)

(DE),A

DE

'til

A,IDE)

A, ('til)

(DE) ,A

DE

Hl

BC

BC

A,B
,.
L

NI,AVPl

;salvar o numero de palavras que restam.

,Converter a atual palavra el complemento

,de dois e armazena-Ia no registro auxiliar

;IIDe de 24 bits.

;salvar ponteiro do buffer de dados

;Phase-shift ligado?

;Nao, sOlar palavra ao buffer da media.

;Sim, alternar sOlas e subtracoes

;dependendo da media ser par ou impar.

;Solar variavel auxiliar ADe de 24 bits

;ao buffer da media Que talbel tel 24

,bits por palavra •

;Apontar proxila palavra no buffer da media.

;Recuperar o ponteiro do buffer de dados.

jRecuperar o numero de palavras restantes

;Verificar se ja foram processados todas

jelas.



n~~
M'~'!\I••.'

."\"",,,"

jUt ~:
: r,

Ul :'\nr
IJi..~nLl!J

Lu
A,\HLI

rOl
LD

(HL) ,A
I"n,.

~Li

LD

A, (DE)

ADC

Â,{HLl

LD

(DE) ,A

INC

DE

INC

"I
!'lI..

; li
A, (Hl)

~O'

L: L

LJ

(Hll,A

LD

A, (DE)

ADC

A, (HLl

LD

(DE) ,A

HIC

DE

INC

Hl

LD

A, {HLl

COI

.~ l...

LD
(Hll,A

LD

A, (DE)

liDe

A, !HLl

lD

{DE),A

1NC

DE

POP

HL

POP

SC

DEC

n,.
l:.!I.

LD
A,B

01'(

C

JR

NZ,AVPl

RET

WINDCTl:

;Subtrair variavel auxiliar ADC de 24 bits

ido buffer da media que tambem tem 24

;bits por palavra em complemento de 2.

jApontar proxila palavra no buffer da ledia.

jRecuperaroponteiro do butfer de dados.

jRecuperar o nu.ero de palavras restantes

jVerificar se ja foram processadas todos

;elas.

; Retorna na variavel WIHDOW a posicao da janela para escala

jautomatica, referente ao buffer de entrada e. HL.

flIND1:

Entrada:

Saida:

Destruidos:

XOR

LD

PUSH

CALL

?USH

LD

"O
~l

DEC

LD

AND

lP

A

!\IlINDOlIl,A

SC

COl'lPL

HL

Hl,AULHI6

ftI,iiINU4

HL

A,OFFH

(\-Il)

NZ,WIND2

HL - inicio do buffer da media.

BC - taManho de registro.

WINDOW - janela referente ao buffer de entrada

A, HL, BC

jA principio a janela esta nos bits lenos

jsignificativos.

jsalvar nUlero de palavras restantes.

jConsidera-se so.ente a alplitude da palavra

jQue retorna na variavel auxiliar AUX.

,verificar se o valor da media atingiu o

jbyte 2 da palavra.

;( byte2,bytel,byteO = palavra de 24 bits

jSe ainda nao atingiu, verificar o byte 1



11'\

R,:JOH'-li
l!\ (WIN,AUX),A ;Se nao, entao pegar o bvte

,.
i..~ .~ WINDó

.~

WIND2: LD

• "A"
;Neste caso inicializar ~INDQW no bitH;\J ..H

,ft
(WIN,AUXl,A ;mais significativo do bytel.

'" '-li

LJ
A, (NL)

LD

B~A

WIND3; LD

A,B ;Procurar o valor de shift no bytel,

RLA LD

B,A

1'1
A, iWIN,AUX)_11

DEC

A ;Reduzir WINDOW ate posicionar a janela,

LD

(WIN.AUXl,A

J?

C,WHlDb

Li)

C,01H

CP

C

JP
Z,lmmb

JP

WlND3

WIND4: LD

A,12H ;lnicilizar WlNDOW no bit mais significativo

LD

(WIN.AUX),A ido byte2

lD

A,(Hl)

LD

a,A

WIND5: lD

A,S ;Procurar o valor de shift no byte2.

RlA LD

a,A

lD

A,(WIN.AUX)

DEi:

A ;Reduzir WINDOW ate posicion~r a janela,

LD

(WIN,AUX),A

JP
i:,iHNDb

lD

C,09H

CP

C

JP
Z,WIND6

lP

WlND5

WlNDb: LD

A,(WIN,AUX);WINDOW maximo = 10H

CP

llH

JP

Z,WIND7

lD

a,A

lD

A, (WINDOW)

CP

a

JR

NC,WINDB

LO

A,a

lHC

A

WIN07: DEi:

A

lD

(IiINDOIi),A

WINDB: POP

HL

POP

ac

DEC

ac jFi; do registro?

LD

A,a

CP

C

JP

NI,WINDl

RET



CGMPL~

Retcrna com o modulo em complemento de dois da palavra de 24 bits

;apcntada por HL.

i! ,i-,

Entrada:

Saída:

Destruidos:

LD A,(HLl

LD

(AULLOW) ,A

INC

HL

LD

A, (HL)

lD

(AULMED) ,A

HJC

HL

LiJ

A,(HLl

LD

(AULHI5) ,A

INC

Hl

PUSH

HL

LD

HL,AUX,Hl5

LD

A,OFFH

AND

(Hl)

JP

P,POSIT

LD

A, (Hl)

CPL LD

(Hl),A

DEC

Hl

LD

A, (Hl)

CPL LD

(Hl) ,A

DEC

Hl

LD

A, (HLj

CPL LD

(Hl) ,A

OR

A

LD

A,OlH

ADD

A,IHl)

LD

(Hl),A

lHC

Hl

LD

A,OO

ADC

A,(Hl)

LD

(Hl),A

lNC

Hl

LD

A,OO

ADC

A,(Hl)

LD

(Hl),A

lD

A,OFFH

AHD

(Hl)

POSIT: POP

Hl

REI

DlSPLAY:

HL - ponteiro para a palavra

AUX.LOW, AUX.MED, AUX.HI6

A, HL

;a palavra em questao e colocada em

;uma palavra auxiliar.

;Verificar se a palavra e' negativa e neste

;caso fazer o seu complemento de 2.

Atualizar metoria de monitoracao de acordo cal apcao estabelecida



Entrada:

Saída:

üestruidos:

se - Tamanno de registro

OSPOPT - Qpcao de display

DSPMOD - Modo de operacao do display

nenhuma

LD A, (MODSTSI jAjustar lodo de operacao do display.

G'JT

(DSPMOD) ,A

LD

A,(DSPOPT) .Verificar opcao de display.

CP

'1'
JP

NZ,DISPl2

DIS,"'L1:

jMonitorar os dois canais de entrada.

lD

Hl,UTRACE

lD

(D5PSFT) ,Hl ;traco superior.

LD

DE,DTCH.l iDE = ultimo endereco do buffer escolhIdo,

LD

Hl, (RESSZ2) ;neste caso o registro de sinal do canal 1.

ADD

HL,DE iA ordem da atualizacão e' da ultima para

EX

DE,Hl ;a primeira palavra do buffer.

CALL

S6NDSP ;Transferir memaria de sinal.

LD

HL,LTRACE iTraco inferior.
111

(DSPSFT) ,Hl1.."
lD

DE,DTCH.2
11\

Hl,(REESZ2)1.."

AJD
Hl,DE

EX

OE,Hl;Mostrar registro de sinal do canal 2.

CALL

SEMDS? ;Transferir memoria de sinal.
Ot'T

'H.!

D!SPl2:

;I'lonitorar as medias dos canais 1 e 2.

C?

,.."..
JP

NZ,DIS?U

LD

HL,UTRACE

LD

(D5?SFT ),HL ;Traco superior.
!"-

DE,AVCH.lJ...ú

LD
Hl, (RE6SZ3)

ADD

Hl,DE

EX

DE,Hl ;Mostrar registro da media do canal 1.

LD

A, (tHNDC1)

LD

(WINDOW) ,A ;Fornecer posicao da janela no canal 1.

CAlL

AVRDSP iTransferir registro da media.

LD

HI.,LTRACE

LD

(DSPSFTl ,Hl ;Traco inferior.

LD

DE,AVCH.2

Li)

HL, (RE6SZ3)

ADD

Hl,DE

EX

DE,Hl ;Mostrar registro da media do canal ~.

LD

A,(WINDC2)

LD

(WINDOW) ,A ;Fornecer posicao da janela no canal 2.

CAlL

AVRDSP ;Transferir registro da ledia.

RET

DISPU:

i~Qnitorar Canal 1 e sua media.

C?

' ~,
.)

JP
NZ,DISPL4

LD

HL,UTRACE

LD

(DSPSFT),HL ;Traco superior



• ft

DEJDTCH.iLU

--

HL, (RE5SI:)

ADD

lU ""'"

ht..,lH:

D

"'''''' 111

;Canal 1.iitjML

CALL

SGNDSP ;Transferir sinal.

tD

HLlLTRACE ;Traco inferior,

Lr\

( DSPSFT) ,HL"

LD
DE,AVCH.l

LD

Hl,IRE6SZ3)

ADD

HL,DE

EX

üE,HL ;Media do canai 1.
I "

A,(WINDC1)l..lJ

:n
(WINDOWj ,A ;Janela do canal 1•.."

CALL

HvRDSP ;iransferir media.

RET

DISPU:

;~onitorar Canal 2 e sua media.
~o

' 4'L,

J?
NZ,ilIS?L5

LD

HL,UTRACE

lI}

(DSPSFi),HL iTraco superior
:11

DE,inCH.2'-li
~J

HL, (RE6SZ2 )

ADD

HL,DE

EX

DE,HL ;Canal 2.

CALL

S6NDSP ;Transferir sinal.

LD

HL,LTRACE ;Traco inferior.

LU

(DSPSFT i ,HL

LD·

DE,AVCH.2

LD

HL,(RE6SZ3j

ADD

HL,DE

EX

DE,HL ;Hedia do canal 2.

LD

A, (WINDC2)

LD

(iHNDOW),A ;Janela do canal L.
CALL

AVRDSP ;Transferir media.

RET

DISPL5:

;Media do canal 1 e dados enviados pelo Host.

C?

' 5'
JP

NZ,DISPLb

LD

HL,UTRACE ;Traco superior.

LD

(DSPSFTl ,HL

LD

ilE,AVCH.l

LD

HL, (RE6SZ3)

ADD

HL,DE

EX

DE,HL ;Media do canal 1.

LD

A, (WINDC1)

LD

(WINDOWI,A ;Janela do canal 1.

CALL

AVRDSP jTransferir ledia.

RET

DISPU:

;Media do canal 2 e dados enviados pelo Host.

C?

' b'

JP

NZ,DISPL7

Li)

HL,LTRACE ,Traco superior.

LD

\DSPSFTi ,HL

Ll\

DE,AVCH.2li
LD

HL, (RE6SZ3)

ADD

HL,DE

EX

DE,HL ;Media do canal 2.

1.:1. t3



DI5PL7:

'"
~l}

LD

CAL L

RET

JP

A, (WINDC2l

(~INDuW),A

AVRDSP

'"T'I

~iZ~DrSPLl

" '.-i ' 1"1

;~anela uO cana! L.

;Transferir media.

;Sinais enviados pelo Host.

;Qualquer outro codigo recai no modo '1'.

SGNDSP;

LD 4, (MODSiS)

OR 02

LD (MOD5TSI,A

QUT (DSPMODl,A

REi

Rotina para transferencia da memoria de sinal para a memaria

de manitoracao. A transferencia se da do ultimo para Q pri

meiro endereco.

Entrada:

Saida:

Destruidos:

BC - Tamanho de registro

DE - ponteiro para a ultima palavra da memaria

de sinal do canal em qU2st~0.

nenhuma

todos

DEi:DE

DEC

DE

LD

BC,W512 iA me.oria de monitaracao te. 512 palavras

LD

A,DFF ;por canaL

LD

(FLA6256),A ;Inicializacao de flag no caso do registro

;ser de 256 palavras.SGN01: PUSH

SC ,Salvar numero de palavras a tansferir.

DEi:

SC

LD

HL,(DSPSFT) ;Apontar palavra no traco superior ou inferior.

ADD

HL,SC

PUSH

HL

POP

ac
LHLX

;Ler UI dado e. HL.

LD

A, (RS7COD) ;Verificar tamanho do registro.

CP

'2'

JR

Z,S6ND2 ;512 palavras, transferencia direta.

CP

'3'
JR

Z,S6NDN ;1024 palavras, mandar uma sim outra nao.

LD

A,(FLA6256) ;256 palavras, mandar registro duplicado.

CP

OFF

JR

Z,S6NDF

LI!
A,OFF

lD

(FLA6256 ),A

JR

S6MDS

S5NDN: DEC

DE

DEi:

DE

SGNDF: lD

A,eM



DE

DE

, ..: 'I: II
."\"'\lU''1"

~::;:f1iJi.~
"~~

Ut.L

DEC3SNDS; SHLRSHLRSHLR5HLRLDLDPOP
~"'I"\

;i~!I,;l..:":, "
111'..JJ

GRIJ~
RET

AVRDS?:

A,L

(Bel,A

BC

ac

A,B

NI,S6NDl

;Kotacionar palavra de 12 bits p/

;ctisplay Que et de 8 bits.

iDado em palavra de B bits vai finalmente pí

:memori~ de di5p!~y.

;Proxi~a palavra ou fim de registro.

Rotina para transferencia da temoria de "average" para a ;emoria

de ~onitoracao. A transferencia se da do ultimo para o pri

meiro endereco.

Entrada:

Saida:

Destruidos:

SC - Tamanho de registro

DE - ponteiro para a ultima palavra da memoria

de sinal do canal em Quest~o.

NINDOW - Posicao da janela p/ escala autolatica

nenhuma

todos

DECDE

LD

BC,W512 jMeloria de ;onitoracao = 512 palavras.

lD

A,OFF jlnicializacao p/ 256 palavras.

LD

(FLA62561,A

AVRD1: PUSH

BC

DEC

BC

LD

HL, (DSPSFT I jPonteiro p/ me.oria de lonitoracao ja consi-

ADD

Hl,BC jderando traco.

LD

B,M

LD

e,L

DEC

DE

DEC

DE

LD

A, (WINDOW) jA rotina Que ser a cha.ada para transferencia

RLCA

jdo dado varia de acordo cal a posicao da

LD

HL,TABLE jjanela.

AND

A

ADe

A,L

LD

L,A

JR

NC,NOTCY

INC

H

NOTey: PUSH

DE

n
DE,HL

LHLX
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POP

DE

J?

lHLI

RETDSP:

jPonto de retorno da rotina de display

LD

A,lRSICOD} ;Verificar talanho de régistro.

CP

'2'
JR

l,AVRD2 ;512 palavras, transferencia direta.

CP

''r'
;1024 palavras, alternar."

JR
l,AVRDN j256 palavras, duplicar registro.

LD

A,lFlA625ó}

CP

OFF

JR

I,AYRDF

LD

A,OFF

LD

( FlA625b I ,A

iNC

DE

mc
DE

JR

AVRDS

AVRDN: DEC

DE

DEI:

DE

DEi:

DE

AVRDF: Lll

A,OM

Lll

{FlA625ól,A

AVRD2: DEi:

DE

AVROS: POP

se
DEi:

BC ;Proxi.a palavra ou fi. de registro.

LD

A,i

,

OR

C

JP

NI,AVRDl

RET

Rotinas de ajuste da janela de.8 bits na palavra de 24 bits

e posterior atualizacao da leloria de display co. esta janela.

Entrada:

Saida:

Destruidos:

llE - aponta uaa palavra na 'lIoria da ledia.

Hl - aponta o endereco correspondente na

IIIOria de aonitoracao.

nenhuaa

todos



LHU ;Bits 2 a '1
SHLR SHLR!!'\

A,L:".1..'

LD
{DSPTMP} JH

JP

DSPFMT

i-hiji.): LHU

;Bits 3 a 10
SHLR SHLRSHLRlD

A,I.

LD

(DSPHIP) ,H.~ DSPFMTlJr

AJST4: LHLX

;Bits 4 a 11
SHLR SHLRSHLRSHLRLD

A,L

LD

(DSPTI1P) ,A

JP

DSPFI1T

AJSi5: LHLX

;Bits 5 a 12
5HLL SHLL5HLLLD

A,H

LD

(DSPTIIP),A
'o

DSPFIH')1

AJ5T6:
LHLX

IBits 6 a 13
SHLL SHLLLD

A,H
'n

(DSPT"?) ,ALu

JP

DSPF!'IT

AJST7: LHU

iBits 7 a 14
SHLL LD

A,H

LD

(DSPHIP),A

JP

DSPFI'IT

AJST3: LHLX

jBits 8 a 16
LD

A,H

LD

(DSPTI1P) ,A

JP

DSPFI'IT

AJST9: lHe

DE jBits 9 a 17
LHLX DEC

DE

SHLR LD

A,L

LD

(OS?T"P) ,A

,JP

DSPFI'IT

AJSTlO: lHC

DE ;Bits 10 a 18
LHLX

.; .•.:, .



DEC.

SHLRSHLRLD
I"
!..lJ

JPAJST11~ HlCLHUDECSHLRSHLRSHLRLDLr.

1!

.JP
AJST12 : INCLHUDECSHLRSHLRSHLRSHLRLDLD

DSPFMT:

"~
Ut

A,L

(DSPiMP) ~A

nCr'CMT
U1o.ir! !!!

DE

DE

A,L

(DSPTMP) ,A

DSPF!1T

DE

DE

A,L

(DSPTMPI,A

;Bits 11 a 19

;Bits 12 a 20

Passa para o for.ato do display o dado a ser mostrado.

LD H,D

LD

L,E

INC

HL

lNC

HL

LD

H,aOH

AND

[HL)

LD

A, (DSPT1'IPI

JP

P,DSPFI11

OR

aOH

JR

DSPFI'I2

DSPFt11:

AND7FH

DSPFi'12:

LD L,BOH

ADD

A,L

LD

(BCI,A

JP

RETDSP

TABLE:

;Apontar !'ISBda palavra em Questao.

;Teste do sinaL

iDado positivo, zerar bit 7.

iDado negativo, ligar bit 7.

iFormato do display: ao a FF positivo.

00 a 7F negativo.

Tabela de jUlps para escala auto.atica.

0\11 AJSTO

DW

AJSTl

DW

AJST2

D\I

~JSn
J~

AJST4

DW

~JST5

Di!

AJST b

DW

AJST7



ENTRY

COMTAB:

DW

DW

li!'di

MACRO

DEFB

JEFW

ENDM

AJ5T8

AJST9

AJSTll

AJST12

?CHAR,?AODR

?CHAR

?ADDR

DSE6

DWELLP:

DWELL'J:

DELAYP:

DELAYV:

RSZCOD:

REGSIZ:

Rf3SZ2:

RE5Sn:

AV.PR06:

AV.CQUNT:

DSPOPT:

4QUFLG:

!<\DDFL3:

~ODSTS:

CH2FL6:

ADJFLG:

FLA6256:

TABELA COMNDGS

ENTRY '?' ,STATU5
ENTRY 'C' ,RE6ADJ

ENTRY 'N',AVADJ

ENTRY 'D' ,OWAOJ

ENTRY 'T' ,DLAOJ

ENTRY '5' ,05PADJ

ENTRY 'W' ,RCVDATA

ENTRY 'R' ,RGTOATA

ENTRY 'I' ,5TART

E~TRY 'P',PLOTER

ENTRY 'M' ,MOOADJ

ENTRY 0,0

Area de dados.

Para;etros.

05 1

D5 1

05 1

05 1

DS 1

D5 2

05 2

05 2

OS 2

D5 2

05 1

Flags e 5tatus.

D5 1

\)5 1

OS 1

05 1

OS 1

OS 1

jVariavel de controle (prescaler) do dwell-tile •

iValor do dMell-tile.

jVariavel de controle (prescaler) do delay.

jl/alor do delay.

;Codigo do ta.anho de registro.

iIa.anho do registro.

jTa.anho do registro pl p~lavras de 16 bits.

iTa.anho do registro p/ palavras de 24 bits.

jNu.ero de .edias programado.

jNulero de .adias efetuadas.

;Codigo para opcao de display.

jFlag para aQuisicao.

jFlag para phase-shi1t e lodo de display.

;Status do phase-shift e lodo de display.

;Flag para canal 2 (Ligado/desligado).

jFlag Que indica aquisicao para ajuste de paraletros.

lUSO de registro com 256 palavras.



DSPTMP:

DSPSFT:

WINDOW:

WINDC1:

WINDC2:

WHLAüÃ:

AUX.LOW:

AUU!ED:

i\IJX,HIE:

;~DC:

variayeis auxiliares.

DS 1

DS 2

DS 1

DS 1

DS 1

DS 1

DS 1

DS 1

De \'" ..

DS 3

END ENTRY

jVariavel auxiliar nas rotinas de display.

jDeslocamento do ponteiro para meloria de monitoracao

;0 : Traco superior! 512 : Traco inferior.

jVariavel de posicao da janela no display auto.atico

jda ledia.

jPcsicao da janela para canal 1.

;Posicao da janela para canal 2.

jVariavel auxiliar nas rotinas de posicionamento da

;Janela.

;AUX : Palavra auxiliar de 24 bits p! processamento

ida ;edia.

;Palavra auxiliar para no processamento da media.

i";.' ::::,..! • .1_. _
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