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RESUMO 

Desenvolveu-se um sistema de aquisição e t ra tamento de dados de análise 

química instrumental para um espect rómetro de fluorescência de raios-X 

marca Rigaku, modelo 3134. Foi construída uma interface eletrônica 

interconectando o espect rómetro a um microcomputador IBM-PC. A coleta e 

processamento dos dados , antes manuais , passaram a ser "on- l ine" e em 

tempo real. A automat ização foi real izada com programa elaborado 

especialmente para os cálculos e rotina de impressão dos re la tór ios . 

Empregou-se uma interface paralela "Cent ron ics" original do PC para a 

transferência dos dados . 

ABSTRACT 

It was developed an instrumental chemical data acquisi t ion and processing 

system for a model 3134 Rigaku ' s f luorescence X-ray spectrometer . An 

electronic interface was built to connect the spect rometer to a IBM-PC 

microcomputer . The former manually data collection and processing was 

improved to an on-line and real time process . The automat ion was carried out 

with specially tailored program for the calculat ion and printing result 

procedures . It was employed a P C ' s original parallel "Cent ronics" interface 

for the data transfer. 
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O estado atual da tecnologia nas áreas de eletrônica e informática permitiu a 

incorporação de maiores recursos aos aparelhos modernos . A potencial idade 

destes recursos vem aperfeiçoando a instrumentação analítica, melhorando 

suas característ icas quanto à precisão, resolução, velocidade, exat idão, entre 

outras desejáveis neste tipo de equipamento. 

Instrumentos antigos, quando devidamente modernizados , passam a contar 

também com recursos, superando deficiências originais, aperfeiçoando 

característ icas antigas ou incorporando novas apt idões . Estas modernizações , 

embora gratificantes, const i tuem-se em um desafio e exercício de 

aprendizado. O "retrofi t t ing" exige que o profissional conheça de cada área 

específica envolvida: funcionamento do equipamento do ponto de vista 

analítico e eletrônico, conhecimentos de programação e projeto eletrônico. 

Cada modelo de equipamento é singular e suas peculiaridades demandam 

soluções diferentes. 

O baixo custo de um microcomputador pessoal e seu poder de cálculo 

viabilizam a implementação de adaptações de equipamentos ant igos, 

capaci tando-os a desempenhar funções automat izadas de t ra tamento e 

armazenamento dos dados obtidos em análises. As funções de controle do 

equipamento analítico também podem ser apr imoradas ou criadas com as 

facilidades oferecidas pelo microcomputador . 

Existem equipamentos de análise química que ainda operam com bom 

desempenho, fornecendo resultados satisfatórios, apesar da idade e 

obsolescência de seus componentes . Tais equipamentos encontram inúmeros 

campos de aplicação, permitindo a determinação de elementos químicos em 

amostras . 

Dentre os métodos de análise química, a espectrometr ia por fluorescência de 

raios-X detém uma posição peculiar por consti tuir-se em um método 
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qualitativo e quant i ta t ivo, ágil, não destrut ivo, preciso e que se presta muito 

bem para análises em série. Tem sido bastante empregado em análises de 

minério, notadamente de urânio. 

Há no CDTN três espect rómetros de fluorescência de raios-X, fabricados 

pela firma japonesa Rigaku, que se encontram em bom estado de 

funcionamento: dois do modelo 3064-M e um do modelo 3134, objeto deste 

t rabalho. 

No modo de operação mais uti l izado, o operador trabalha com uma 

quantidade grande de amost ras , podendo chegar a uma centena, executando, 

para cada uma, uma contagem para cada elemento a ser identificado. Além 

destas contagens , é usual uma contagem de ruído de fundo ("background") , 

elevando a quant idade de dados envolvidos. Todo este procedimento é 

precedido de contagens dos padrões dos elementos a serem analisados, com 

seus respect ivos "backgrounds" . 

O volume de dados , a seqüência repeti t iva de operações e a realização de 

cálculos caracter izam o computador como solução para a tarefa. Ele é capaz 

de atender aos quesi tos com vantagens, pois permite ainda o armazenamento 

dos dados. 

Buscando agilizar a emissão de relatórios de análise, otimizar a utilização do 

espectrómetro e minimizar a carga de trabalho repeti t ivo e manual do 

operador , procedeu-se à modernização do equipamento, sem descaracter izá-

lo ou comprometer seu funcionamento original. Os dados das análises 

passaram a ser cole tados diretamente do espectrómetro para um 

microcomputador pessoal ( IBM-PC compatível) , evitando as anotações 

manuais intermediárias e digitações em calculadoras de mesa. O relatór io, 

após os cálculos automat izados , passou a ser emitido por uma impressora de 

oitenta colunas. 

A realização envolveu o estudo do funcionamento da eletrônica do 

espect rómetro , avaliação das soluções de interfaceamento, familiarização 

com o procedimento de operação e a programação do microcomputador para 
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a coleta dos dados , execução dos cálculos e impressão do re la tór io . O 

trabalho realizado contr ibuiu, também, para o aumento da capaci tação na 

área. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - Aná l i se por Ra ios-X 

Alguns princípios empregados são abordados , com o objetivo de esclarecer o 

funcionamento do espectrómetro de ra ios-X. 

• Raios-X 

A radiação eletromagnética, cujo comprimento de onda se situa entre 0,1 e 

100 Angstrons , é considerada como radiação X. Após o descobrimento dos 

raios-X, em 1895, por Röntgen, vários experimentos demonstraram a 

dualidade da natureza destes . A natureza corpuscular pode ser observada 

através de experimentos de espalhamento e ionização, enquanto o 

comportamento de onda se caracter izou em experimentos de difração [1] . 

Os raios-X são produzidos dentro de um tubo com vácuo, onde um filamento 

de tungsténio, ao ser aquecido por uma corrente elétrica (corrente de 

filamento), gera uma nuvem de elétrons. Uma parte destes elétrons é 

acelerada por um potencial elétrico ( tensão de aceleração) , indo atingir, por 

meio de um tubo de focalização, um alvo (ânodo) . Como resultado deste 

choque, este alvo passa a emitir radiação X, dirigida para o exterior através 

de uma janela como mostra a Figura 1. A janela é construída em berílio, 

absorvendo pouco a radiação de grande comprimento de onda e resistindo ao 

alto gradiente térmico. O material do ânodo é de número atômico al to, para 

permitir uma emissão considerável de radiação contínua. 

O processo de geração de raios-X é de eficiência muito baixa, da ordem de 

1%, convertendo grande parte da energia em calor, que deve ser ret irado por 

resfriamento do ânodo. Este processo de emissão é denominado radiação 

primária. Existem métodos de conversão direta, mas que têm grandes 

limitações, conseqüentes do alto vácuo necessário ao processo . 



Figura 1 - Tubo de Raios-X 
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• Fluorescência de Raios-X 

Uma amostra , ao ser atingida por um feixe de raios-X (feixe pr imário) , 

excita-se e passa a emitir radiações e le t romagnét icas (feixe secundár io) , 

caracterís t icas dos elementos nela presentes . Este efeito de emissão 

secundária denomina-se fluorescência. 

O feixe secundário (policromático) contém radiações de várias freqüências. A 

separação destas radiações, em função da freqüência, é geralmente obtida por 

meio de propr iedades de difração em monocr is ta is , visando a determinação 

das intensidades individuais dos elementos da matriz. 

Os fótons de raios-X incidentes na amostra são espalhados (coerentemente 

ou não) ou absorvidos pelos átomos da matriz. Os fótons absorvidos 

produzem, pelos á tomos da matriz, fotoelétrons do tipo fótons de raios-X ou 

elétrons Auger. Somente os fótons de ra ios-X, depois de devidamente 

colimados, contr ibuem para a intensidade medida em um espectrómetro de 

fluorescência. 

• Difração 

Um feixe de raios-X monocromát ico , ao atingir uma rede cristalina, p roduz 

um feixe difratado somente em determinadas direções. Para que haja a 

difração, duas condições são necessárias: 

1. As ondas eletromagnéticas emitidas por todos os á tomos de um 

único plano devem estar em fase. 

2. As reflexões de ondas nos planos sucessivos também devem estar 

em fase. 

A primeira condição será satisfeita se o raio incidente, o raio difratado e a 

normal à superfície refletora estiverem no mesmo plano e se o ângulo de 

incidência for igual ao ângulo de reflexão. 
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A segunda condição pode ser verificada pela observação de dois raios 

paralelos incidindo sobre os planos de um cristal a um ângulo 0 . Conforme a 

Figura 2, eles são refletidos e seguem caminhos cuja diferença de 

comprimento é igual a x , calculado como d . s e n 0 . 

A radiação emergente é reforçada quando a diferença no caminho dos dois 

raios for igual a um número inteiro de vezes o comprimento de onda ou seja, 

nX=2.x. 

Matemat icamente , é o que expressa a lei de Bragg, que relaciona o 

comprimento de onda com o ângulo de reflexão e o espaçamento interplanar: 

nX=2 .d.sen 0 

onde: 

n = inteiro 

X = comprimento de onda do raio incidente 

d = espaçamento entre os planos da rede cristalina 

0 = ângulo de incidência 

Fica, assim, evidente a dependência do comprimento de onda do raio 

refletido com o ângulo do raio incidente, um dos fatores determinantes 

utilizado na discriminação de freqüências em um espectrómetro de 

fluorescência de raios-X. 

• Espectrómetro de Raios-X 

O espectrómetro de fluorescência de raios-X é um equipamento de análise 

química que apresenta boa sensibilidade, reprodutibi l idade e, principalmente, 

rapidez na obtenção dos resul tados. Sendo bastante utilizado na 

caracterização quanti tat iva e qualitativa de elementos químicos nas matrizes, 

permite a identificação de amostras de minérios, metalurgia e novos 

materiais. Trabalha com amostras líquidas (solução ou coloide) ou sólidas 

(em pó ou blocos) , requerendo para isto um preparo simples, porém de modo 
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Figura 2 - Difração de Raios-X 
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não destrut ivo, o que possibilita o uso repet ido da mesma amostra em outra 

análise química [2] . 

O princípio de funcionamento do equipamento explora a emissão de radiação 

eletromagnética liberada pela amostra , após excitação por uma fonte de 

raios-X. Cada elemento químico irradiado emite um feixe com característ icas 

de freqüência e intensidade próprias . Tais caracter ís t icas permitem a 

determinação dos elementos const i tuintes da amostra . O espectrómetro de 

fluorescência de raios-X bombardeia a amostra com radiação X e analisa, 

através de um detector , a radiação emergente da amostra . A cada elemento 

químico presente na amostra , corresponde uma determinada freqüência 

emergente. A separação de freqüências se faz com cristais, uti l izando-se de 

propriedades físicas de seus planos. 

A radiação emitida pela amostra deve ser "fi l trada" para a seleção da 

freqüência desejada, pois tem espectro de freqüência bastante diversificado e 

os detectores não são suficientemente seletivos. O feixe secundário é dirigido 

a um cristal, onde a sua es t rutura molecular reflete apenas uma das 

freqüências desta radiação, segundo a lei de Bragg. O ângulo com o qual a 

radiação atinge o cristal é um dos determinantes desta freqüência, sendo que 

a capacidade de resolução espectral está associada à distância interplanar e 

perfeição deste cristal. O método de difração em cristais não é o único para a 

separação de freqüências. Retículas de difração, filtros balanceados e seleção 

pela altura do pulso são também usados. 

A Figura 3 esboça um arranjo geométrico de um espec t rómetro . O feixe 

oriundo do tubo de raios-X é dirigido sobre a amostra . A seguir, é colimado, 

permitindo que apenas o feixe paralelo atinja o cristal de difração. O feixe já 

"fil trado", após a passagem por um segundo colimador, atinge o detector , 

onde gera pulsos que são t ra tados eletronicamente com amplificação e 

discriminação. 
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AMOSTRA DETECTOR 

CRISTAL 

Figura 3 - Geometria do Sistema de Detecção 



12 

2.2 - In ter faces para P C s 

A popularidade e baixo custo do microcomputador pessoal da IBM 

dispuseram-no como forte al ternativa à incorporação em equipamentos de 

análise em geral. Por causa da sua limitação em termos de interface para 

processos , os fabricantes têm procurado usar as interfaces incorporadas 

originalmente, como a paralela e a série, por estarem presentes em todo PC. 

A seguir são analisadas algumas opções de interfaceamento do PC para 

aplicações em tempo real e aquisição de dados . 

Os circuitos eletrônicos de interface fazem a comunicação de dados entre o 

interior e exterior do equipamento, compatibi l izando as caracter ís t icas dos 

sinais elétricos em termos de ampli tude, forma de onda, freqüência, t empo , 

sincronismo, etc. Algumas vezes realizam ainda funções complementares , 

cuidando do protocolo de transferência ou armazenamento transi tório dos 

dados. 

Uma interface genérica para computador pessoal está esquematizada na 

Figura 4. A lógica de decodificação de endereços seleciona o disposit ivo de 

entrada/saída de dados, quando o endereço correspondente estiver presente 

no barramento de endereços. Isto é feito em consonância com os sinais do 

barramento de controle, que estabelecem a direção do fluxo de dados 

(operação de escrita ou leitura) e o sincronismo para o acesso no momento 

exato. O "buffer" de dados tem por função evitar que o barramento de dados 

sofra carga dos circuitos de entrada/saída - o que viria a prejudicar o seu 

desempenho, devido às al terações das caracter ís t icas elétricas dos sinais -

além de manter estes sinais estáveis durante o tempo requerido pelos 

dispositivos vizinhos [3]. 

O dispositivo de entrada/saída tanto pode ser um integrado de lógica 

convencional TTL ou CMOS, quanto um disposit ivo especialmente concebido 

para esta função. Dentre estes , encontram-se os programáveis , possuidores 

de registros determinantes de sua configuração e os inteligentes, cujo 

comportamento é função também de processamento próprio [4] . 
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Figura 4 - Diagrama de uma Interface para PC Genérica 
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O computador pessoal da IBM foi originariamente proje tado com vistas a 

atender às tarefas de escri tório. Por esta razão não trazia consigo a 

capacidade de interfaceamento com processos em tempo real, como é o caso 

de aplicações de laboratório e industriais. Com o passar do tempo, a 

capacidade deste tipo de máquina foi aumentada, uti l izando processadores 

mais rápidos, memória maior, incorporação de novos concei tos de 

arquitetura, etc. 

Porém, o compromisso com a compatibil idade em termos de programas e 

algumas peças de "hardware" limitou a introdução de a l terações profundas 

nos novos modelos . O PC cont inuou desprovido de recursos de 

interfaceamento para processos em tempo real ou "on-l ine". 

Por outro lado, a filosofia de barramento com conec tores para expansão 

("slots") - oriunda do famoso sistema S-100 - já havia demonst rado sua força 

nos primeiros computadores da linha Apple. A versat i l idade conferida por 

este tipo de arranjo facilita a reconfiguração do microcomputador , 

permitindo a introdução de placas para desempenhar funções especiais ou 

aumentar o número de interfaces padrão [5] . 

O PC traz, em uma configuração convencional , interfaces paralela (padrão 

Centronics) e série (padrão RS-232) . O número destas pode ser aumentado 

mediante a simples introdução de uma placa específica em um dos seus 

"slots" . 

As interfaces do tipo "especial" ( termo empregado aqui para diferenciar 

qualquer tipo de interface da RS-232 ou Centronics) são consti tuídas de 

circuitos integrados lógicos convencionais (família TTL) ou específicos 

(circuitos integrados de interface programáveis ou dedicados) montadas em 

uma placa de circuito impresso com conector e caracter ís t icas compatíveis 

com o barramento do PC. Elas podem realizar, por exemplo, um Acesso 

Direto à Memória (ou DMA -"Direct Memory Access") , quando se necessita 

de velocidade na transferência dos dados , funções de contagem de pulsos e 

temporização, conversões analógico-digitais ou digitais-analógicas, e tc . [6] . 
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Como limitações destas interfaces "especiais" em aplicações genéricas, ci tam-

se: uso dedicado, não permit indo, normalmente, uti l ização com ou t ros 

periféricos; necessidade da abertura da máquina para a instalação da 

interface, o que impossibilita o seu uso com " lap- tops" ou "no tebooks" ; 

software específico; possibilidade de conflito de endereços . 

As interfaces padrão, apesar de terem sido projetadas para uso específico, 

podem ser util izadas para out ros fins, aprovei tando-se o fato de es tarem 

presentes em, prat icamente , qualquer PC. 

Sugestões de utilização diversificada da interface paralela Centronics são 

mais freqüentes na l i teratura em relação à interface série. Provavelmente , o 

seu maior atrativo é ser diretamente compatível com circuitos lógicos 

convencionais TTL e CMOS e dispor de um maior número simultâneo de bits. 

Já a interface RS-232, além de contar com um número menor de bits , 

necessita de circuitos para a conversão das tensões relativas aos níveis 

lógicos CMOS ou TTL, sendo também mais lenta por transmitir os dados em 

série. Em ambos os casos, pode-se beneficiar dos recursos de " in ter rupt" por 

"software" ou "hardware" que integram o sistema do PC original [7] [8][9] . 

A escassez de interfaces do PC para aplicações em tempo real leva à 

util ização, até mesmo, da interface do tec lado. Esta solução pode ser 

bastante interessante quando se pretende simular a entrada de dados pelo 

teclado, aprovei tando-se programas já prontos , sem modificá-los [10]. 

A interface paralela foi concebida no PC original, em 1981, oriunda do 

padrão da empresa Centronics (um renomado fabricante de impressoras) , que 

era adotado pela maioria dos fabricantes de computador da época. Como 

serviria apenas para impressoras, o fluxo de dados podia ser unidirecional. 

Além disto, considerando-se o estado da arte da tecnologia e o alto custo dos 

circuitos TTL desta época, a interface paralela não foi projetada para suprir 

um nível significativo de corrente: 2.6 mA. Consequentemente , a terrando-se 

qualquer um dos pinos de saída, como poderia ocorrer na tentativa de enviar 

dados para ela, poderia queimar um dos seus sensíveis integrados TTL. 
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Para prevenir a possibilidade da queima da interface, a IBM estabeleceu que 

ela funcionaria só como saída, podendo somente enviar dados. En t re tan to , 

nem todos os fabricantes de "c lones" respei taram esta regra e passaram a 

incluir a parte de entrada de dados. Por este mot ivo, não se pode garantir o 

funcionamento de periféricos conectados em interfaces Centronics de marcas 

diferentes, que utilizam-na como entrada de dados . 

O padrão Centronics foi se deformando com o tempo, não representando hoje 

um padrão como o RS-232. Visando corrigir este problema, significativo em 

vista da grande oferta de periféricos disponíveis para P C s utilizando esta 

interface, em 1994 foi criado o padrão IEEE 1284. O padrão , também 

chamado EPP (Enhanced Parallel Por t ) , além de definir novos modos de 

funcionamento da interface, dotou-a de taxa de transferência de dados de 

cerca de 50 a 100 vezes mais rápida do que a original. Disposi t ivos de 

comparti lhamento de impressoras, unidades de CD-ROM, unidades 

acionadoras portáteis de disquetes e de fitas são apenas alguns exemplos de 

uma classe de periféricos que se utilizam desta nova interface paralela. Os 

sinais da interface Centronics e suas respect ivas funções estão identificados 

na Tabela 1 [11][12] . 

Quando se utiliza uma interface Centronics para a aquisição de dados, os bits 

de "s ta tus" são aprovei tados como bits de entrada. Por serem estes em 

número de cinco, se faz necessária uma multiplexação caso se queira coletar 

um número maior de bits em paralelo. O processo se torna mais lento, pois 

são necessários dois acessos ao mesmo endereço, além do tempo necessário 

ao chaveamento do multiplex. No entanto , esta é uma maneira bastante 

utilizada, podendo-se compensar a lentidão através da programação em baixo 

nível (linguagem de máquina), quando a velocidade for fator crí t ico. Pode-se 

chegar a taxas de transferência da ordem de 150kB/s, dependendo da 

velocidade da CPU [ 1 3 ] [ 1 4 ] [ 1 5 ] . 
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Conector 

DB-25 

n. do pino 

Sinal Função 

Entrada 

/ Saída 

1 /STB DADO VÁLIDO CONTROLE E/S 

2 DO BIT 0 DADOS S 

3 Dl BIT 1 DADOS S 

4 D2 BIT 2 DADOS S 

5 D3 BIT 3 DADOS s 

6 D4 BIT 4 DADOS s 

7 D5 BIT 5 DADOS s 

8 D6 BIT 6 DADOS s 

9 D7 BIT 7 DADOS s 

10 /ACK DADO RECEBIDO STATUS E 

11 BSY IMPRESSORA OCUPADA STATUS E 

12 PE FIM DE PAPEL STATUS E 

13 SEL IMPRESSORA PREPARADA STATUS E 

14 /AUTOLF AL. LINHA AUTOMÁTICO CONTROLE E/S 

15 /ERR ERRO STATUS E 

16 /INIT INICIALIZAR IMPRESSORA CONTROLE E/S 

17 /SELIN SELECIONA A IMPRESSORA CONTROLE E/S 

18-25 GND TERRA - -

Tabela 1 - Sinais da Interface Paralela Centronics 
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3 - ANTECEDENTES 

Foram examinados os diagramas dos circuitos disponíveis do espec t rómetro , 

bem como levantados os detalhes não documentados "in loco" . Para a 

realização automat izada dos cálculos interagiu-se com o operador , no sentido 

de entender os procedimentos de análise e as rot inas util izadas para os 

cálculos. 

3.1 - Ca rac te r í s t i cas Pr inc ipa is do Espec t rómet ro R igaku 3134 

O espectrómetro de fluorescência de raios-X, marca Rigaku, modelo 

Geigerflex 3134, util izado neste trabalho, é funcionalmente consti tuído pelo 

sistema de geração de raios-X, sistema de detecção do feixe secundário, 

eletrônica de análise, componentes eletromecânicos para variação do ângulo, 

dispositivos de saída de dados e sistema de t roca de amostras . Existem ainda 

sistemas auxiliares tais como o de vácuo, refrigeração do tubo de raios-X, 

proteção e ou t ros . Os blocos da Figura 5 não representam módulos físicos do 

equipamento, mas módulos por função. 

O sistema de geração de raios-X produz o feixe primário em um tubo de 

raios-X, podendo-se selecionar a alta tensão de aceleração entre 0 e 50 kV e 

a corrente de emissão entre 0 e 40 mA [16] . 

O sistema t rocador de amostras aceita até 6 por vez, realizando a t roca em 

uma seqüência contínua (ciclo fechado - carrossel) , manual ou 

automaticamente, quando ocorre o fim de impressão de uma taxa de 

contagem. 

O conjunto de detecção possui seis cristais intercambiáveis: LiF ("Lithium 

fluoride"), EDdT ("Ethylenediamine-d-tar t ra te") , ADP ("Ammonium di-

Hydrogen phospa te" ) , KAP ("Potassium acid-phta la te") , Topaz (Topázio) e 

RAP ("Rubidium acid-phtalate") e dois de tec tores : o de cintilação (Nal com 

fotomultiplicadora) e um proporcional (de fluxo cont ínuo) . 
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Figura 5 - Diagrama Funcional do Espec t rómetro de Raios-X 
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A eletrônica de análise é responsável pelo condicionamento, discriminação e 

contagem dos pulsos provenientes dos de tec tores . O tempo de contagem 

pode ser variado entre 1 e 8 x 10 4 segundos , controlando um contador de seis 

décadas com mostrador , disparado manualmente [17] . 

A impressora é utilizada para registrar o número do elemento, número da 

amostra e contagens. O registro do espectro completo de uma amostra é 

realizado em um registrador analógico de papel cont ínuo. 

Um goniómetro eletromecânico faz variar o ângulo de difração entre o cristal 

e o detector , de modo programado ou manual. Este disposit ivo 

eletromecânico executa o deslocamento com três motores bifásicos (um de 

alta velocidade, um de baixa e outro para o posicionamento dos décimos e 

centésimos de grau) , conjugados a um conjunto de engrenagens redutor de 

velocidade. Por questões geométr icas , a velocidade angular de deslocamento 

do detector é o dobro da velocidade do cristal analisador, para que o ângulo 

de incidência seja sempre igual ao de reflexão. 

Para homogeneização da exposição da amostra , ela pode ser girada em torno 

de seu próprio eixo por um motor elétrico dedicado, com uma velocidade de 

30 rpm. 

A grande maioria dos circuitos do espect rómetro foi construída com 

componentes discretos - t ransis tores , d iodos , resis tores , capaci tores , etc . -

para a parte lógica e para a parte de comando dos motores , acionamento de 

partes mecânicas e de potência com relés e chaves. Apesar de já terem sido 

bastante usados e de geração antiga, ainda garantem ao espect rómetro um 

bom desempenho, graças, principalmente, aos cuidados de manutenção. 

3.2 - P roced imento em Operação Normal 

As análises são por elemento ou varredura . No modo por elemento, os 

ângulos caracterís t icos dos elementos químicos são previamente selecionados 

e as contagens resul tantes são específicas para estes ângulos. O modo por 

varredura varia o ângulo cont inuamente , percorrendo todo o espectro de 
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fluorescência, gerando um gráfico com os picos caracter ís t icos dos elementos 

presentes na amostra versus ângulo de varredura, como mostra a Figura 6. 

Freqüentemente o operador executa, no modo por elemento, um 

procedimento de análise onde está envolvida uma grande quant idade de 

amostras e de e lementos a serem identificados. Normalmente , o 

"background" também deve ser considerado. Este procedimento pode ser 

sintetizado nas e tapas: 

1- Obter a concentração dos padrões através de amostra conhecida ou 

padrão sintét ico. 

2- Obter a taxa de contagem e eventualmente o "background" dos 
padrões . 

3- Calcular os fatores de correção com base nas taxas de contagem 

("background" eventualmente) e concentrações dos padrões . 

4- Obter as taxas de contagem das amostras e respect ivos "backgrounds" 

(eventualmente) para cada elemento. 

5- Efetuar os cálculos para a obtenção da concentração dos elementos 

analisados ( teor) de cada amostra. 

Para a execução deste procedimento , sem o auxílio do sistema desenvolvido, 

o operador t ranscreve manualmente os dados impressos para uma planilha. O 

quinto passo é executado somente após o término de todas as contagens , 

quando, então, os valores são lançados em uma calculadora de mesa e os 

resultados dos cálculos t ranscr i tos para a planilha. 
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Figura 6 - Espectro de urna Amostra . 
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4 - 0 SISTEMA DE AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE 
DADOS PARA ESPECTRÓMETRO DE 
FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X 

O sistema de aquisição e t ratamento de dados é const i tuído por um 

microcomputador pessoal da linha IBM (PC-XT) , p rograma para cálculo e 

impressão e uma interface desenvolvida especialmente para o acoplamento 

com o espect rómetro , como pode observar-se na Figura 7. 

Na Fotografia 1 observa-se da esquerda para a direita: fonte de al ta- tensão 

do espect rómetro; microcomputador PC e impressora de oi tenta colunas, 

impressora (mod.EP-101) do Rigaku (em cima do PC) ; eletrônica de análise 

com contador (sobre o gabinete do registrador e controlador da impressora) 

e módulo do espectrómetro (direita). 

Os dados coletados (número do elemento, número da amost ra e contagem) 

são transferidos para o computador , que os apresenta no vídeo e, após 

t ra tamento, são impressos em forma de boletim de análise e armazenados em 

meio magnético (discos), quando desejado. 

Além da coleta e t ra tamento dos dados, o sistema desenvolvido exerce, 

ainda, uma única função de controle: t roca de amostra . Mesmo assim, o 

espectrómetro pode trabalhar no modo convencional (original) sem que se 

tenha que ligar ou desligar qualquer dispositivo da adaptação . 

A interface condiciona os sinais provenientes do espec t rómetro , 

compatibil izando-os com as característ icas elétricas adequadas ao 

microcomputador e faz o sincronismo da transferência dos dados. 

Toda a interface desenvolvida com sua fonte própria foi acondicionada em 

uma caixa plástica de 20 x 10 x 25 cm. A conexão é feita por meio de 

conectores e cabos, tornando rápida e simples a ret irada ou instalação no 
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Figura 7 - Sistema de Aquisição e Tratamento de Dados. 
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Fotografía 1 - Espectrómetro e Sistema de Coleta e Tratamento de 

Dados (vista geral) 
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interior do gabinete do controlador da impressora do espec t rómetro , 

mostrado na Fotografía 2. 

Procurou-se obter uma solução simples, de baixo cus to , confiável, baixo 

consumo, com componentes convencionais e que alterasse o mínimo possível 

a montagem original do espect rómetro . 

4.1 - M ic rocompu tador 

Utilizou-se um microcomputador pessoal PC-XT, clock de 10 MHz, com 

640kB de RAM, monitor CGA monocromát ico , unidade de disco flexível de 

360kB, unidade de disco rígido de 50 Mbytes , interface série RS-232 e duas 

interfaces paralelas de impressora (padrão Centronics) , o que torna fácil 

instalar o sistema em um outro microcomputador de maior capacidade. Os 

resultados são impressos em uma impressora matricial de nove agulhas e 

oitenta colunas. 

Uma das interfaces paralelas está conectada à impressora, enquanto a 

segunda conecta o microcomputador ao sistema de coleta de dados. Como se 

trata de uma interface padrão, é, por isto, passível de conexão a qualquer 

microcomputador que possua este mesmo tipo de interface, como é o caso de 

prat icamente todos os microcomputadores atualmente no mercado. Com isto, 

o sistema de coleta pode ser instalado em outro microcomputador sem 

necessidade de modificações extras ou instalação de interfaces internas 

especiais. 

4.2 - in te r face 

A montagem da interface eletrônica foi executada em uma placa de circuito 

impresso perfurada padrão e as ligações com fio soldável "Pirasold", cujo 

isolamento se derrete com o ferro de solda. Esta técnica reduz 

substancialmente o tempo de montagem, pois dispensa desenhos de tri lhas, 

leiaute da placa de circuito impresso e decapagem dos fios por processo 
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Fotografía 2 - Instalação da Interface no Gabinete do Controlador da 

Impressora. 
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mecânico convencional. A interface e sua fonte acondicionadas em uma caixa 

plástica são mostradas na Fotografia 3. Ela é consti tuída de três blocos 

principais, simbolizados na Figura 8, onde as linhas tracejadas representam 

sinais de dados e as cheias os sinais de controle . 

O bloco de condicionamento de sinais compatibiliza os sinais do contro lador 

da impressora, ent regando-os ao circuito de serialização que, por sua vez, 

coleta os dados em paralelo e os envia em série ao microcomputador . Este 

processo é gerenciado pela lógica de controle e sincronismo de transferência 

dos dados. 

Um ponto de conexão entre o espectrómetro e o microcomputador pessoal se 

fez necessário para a realização da coleta direta dos dados. Após exame dos 

diagramas eletrônicos do espect rómetro , cons ta tou-se a possibilidade de uma 

interconexão entre o contador ("scaler") e a unidade contro ladora da 

impressora ("Printer Control ler") , para o microcomputador . Esta par te do 

circuito apresenta três números organizados na forma BCD, conforme a 

Tabela 2. 

O número do elemento se refere a uma dentre dez chaves do painel do 

equipamento, que seleciona, respect ivamente, um entre dez car tões de 

circuito impresso instalados no gabinete inferior do espect rómetro . Cada 

cartão pode ser modificado, mediante ajuste de um potenciómetro e t roca de 

pontes , para corresponder a um ângulo de determinado elemento químico e 

cristal de análise. 

O número da amostra indica a sua posição no carrossel , cuja capacidade 

máxima é de seis amostras . 

A contagem é o número de pulsos recebidos pelo contador , dentro de um 

intervalo de tempo definido pelo temporizador , sendo, na verdade, uma 

" taxa" de contagem. Como o tempo programado não é variado para uma série 

de análises, é usual t ra tar-se esta taxa como "contagem" simplesmente. 



Fotografía 3 - Montagem da Interface Desenvolvida 
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Figura 8 - Diagrama em Blocos da Interface Desenvolvida 
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DESCRIÇÃO QTDE. DE DÍGITOS V A R I A Ç Ã O 

Número do elemento 2 1 a 10 

Número da amostra 1 1 a 6 

Contagem 6 0 a 999999 

Tabela 2 - Dados BCD do Controlador da Impressora 
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Estes dados codificados em BCD, de lógica negativa ("0" = nível a l to , " 1 " = 

nível baixo), são enviados ao controlador da impressora pelo contador 

("scaler"). O sincronismo da transmissão destes sinais se faz, basicamente, 

através do sinal "Print Command", gerado pelo contador , informando ao 

controlador que os dados da última contagem estão pron tos e devem ser 

impressos. Este sinal dispara uma série de eventos no controlador da 

impressora, culminando com o fechamento dos conta tos do relê RL2 ("Print 

End") . Este evento sinaliza para o contador o final da impressão, deixando o 

espectrômetro pronto para a t roca da amostra e nova contagem (quando no 

modo automát ico) , ou liberação para outro procedimento , como visto na 

Figura 9. 

Foram avaliadas algumas alternativas para o método da coleta de dados , com 

base nos sinais a serem coletados. O disposit ivo de coleta de dados deve 

coletar simultaneamente 36 bits, ou seja, nove dígitos na forma BCD; uma 

quantidade expressiva de bits e que excede a capacidade dos circuitos 

integrados de entrada paralela específicos para microcontroladores e 

microcomputadores . Uma solução seria o emprego de mais de um destes 

dispositivos ou optar-se por uma lógica auxiliar de seleção (mult iplexação), o 

que, de qualquer forma, levaria à ligação de um cabo de grande número de 

condutores (estima-se em 15 a 36, dependendo da solução) entre o 

microcontrolador e o controlador da impressora. Além destes sinais, os de 

controle e sincronismo para a transferência dos dados elevariam ainda mais o 

número de condutores . Um grande número de condutores complica a 

montagem, requisitando cabos robustos , pesados e com riscos de problemas 

mecânicos ou de contato elétrico. 

Como a velocidade de transferência não é um fator crí t ico, a al ternativa 

adotada foi transferir os sinais em série, em sincronismo com comandos do 

microcomputador e os sinais "P .C . " ("Print Command") e "P .E . " ("Print 

End") , já existentes. Para isto foram criados três sinais de controle: "CLK", 

"RDY" e " E N B " e um outro de dados "DTA". 
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Estes sinais são admitidos na interface paralela Centronics , ocupando dois 

bits do canal de dados e dois bits do canal de "s ta tus" , conforme a Tabela 3. 

Reduziu- se, assim, o número de condutores para apenas cinco (com o terra 

inclusive). 

4.2.1 - Lóg ica de Con t ro le 

O artifício empregado para a execução da t roca de amostras pelo 

microcomputador levou em conta o funcionamento do controlador da 

impressora, aprovei tando, em parte , o controle já existente. A lógica do 

espectrômetro executa uma t roca de amostras ao receber o sinal de término 

de impressão da última contagem, quando no modo automát ico . 

O controlador da impressora, ao término de uma impressão, fecha os 

contatos de um relê (RL2) durante 140ms, comunicando ao contador o 

término da impressão (sinal "P .E ." ) . 

O circuito da lógica de controle está representado na Figura 10. Os conta tos 

do relê RL1 operam em paralelo com os conta tos de RL2, capaci tando a 

interface a produzir também este sinal, simulando, deste modo , o controlador 

da impressora. Para não haver conflito, a prioridade é dada à impressora pelo 

sinal "SENSE" , que está ligado à fonte de alimentação interna do 

controlador. Assim, quando o controlador estiver l igado, o bi-estável FF3 

estará bloqueado e o relê RL1 não atuará. Quando a impressora é desligada, 

o monoestável consti tuído por FF3 estará apto a fechar RL1 por 40ms, tempo 

determinado por C3 e R3 . O disparo deste monoestável é feito quando 

ocorrem pulsos em " D " e "CK". Com isto, a interface identifica, 

automaticamente, a condição do controlador da impressora [18] . 

O conjunto formado por FF1 e FF2 armazena os dados nos regis t radores de 

deslocamento (pino P/S) , após o aparecimento do sinal "P .C . " . A retenção 

dos dados só é possível quando o sinal " E N B " , mostrado na Figura 11 , é 

at ivado. Isto não significa, porém, que os dados representam a contagem 

final (após o tempo de contagem preestabelecido) . Eles são os dados 
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SINAIS FUNÇÃO NA 

INTERFACE 

INTERFACE PARALELA 

FUNÇÃO ORIGINAL NO. DO PINO 

DTA DADOS EM SÉRIE STATUS(3) -ENTRADA 15 

RDY DADOS PRONTOS STATUS(4) - ENTRADA 13 

CLK PULSOS P/ TRANSF. DATA(BIT 0) - SAÍDA 2 

ENB HABILITAÇÃO DATA(BIT 1) - SAÍDA 3 

G ND TERRA TERRA - 0V 18-25 

Tabela 3 - Sinais da Interface Desenvolvida 



36 

Figura 10 - Lógica de Controle da Interface 
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Figura 11 - Sinais da Lógica de Controle da Interface 
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presentes no instante da ocorrência de " E N B " . Pode-se , desta forma, 

acompanhar a evolução da contagem, quando desejável. O final da contagem 

só é determinado pelo sinal "RDY", anunciando que os dados estão p ron tos 

para a aquisição, à espera do microcomputador . 

Em resumo, o sinal " R D Y " só aparece quando há a habilitação ("ENB") e a 

seguir a retenção dos dados produzida por "P .C . ' ' . 

O monoestável formado por FF1 garante que os dados só serão amos t rados 

nos regis tradores de deslocamento se est iverem estáveis e não em uma 

transição, o que provocaria uma leitura falsa. 

4.2.2 - Cond i c i onamen to de Sina is 

Os sinais fornecidos pelo contador ao cont ro lador da impressora não 

poderiam ser conectados diretamente às entradas dos regis t radores de 

deslocamento por dois motivos: 

1 - Os sinais lógicos " 0 " são de tensões diferentes: 

Contagem 6V 

Número da amostra 9V 

Número do elemento 9V 

2- Os diodos internos de proteção das entradas dos regis t radores de 

deslocamento (circuito integrado 4021) passariam ao estado de condução 

direta, se a tensão de alimentação neles aplicada fosse maior que Vdd + 

0,9V, ou quando fosse desligada a al imentação da interface. Isto faria com 

que out ros circuitos da interface fossem al imentados por estes d iodos , 

gerando uma condição de funcionamento irregular, que poderia danificar as 

entradas pela passagem de uma corrente acima da máxima tolerável pelo 

dispositivo . Os dois t ipos de circuito de entrada podem ser comparados pela 

Figura 12. 

A equalização dos sinais de entrada é realizada com "buffers" da família 

CMOS (CD4050) , específicos para este t ipo de tarefa, reduzindo-se o nível 
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Figura 12 - Proteção de Entrada dos Circuitos Lógicos 40XX e 4050 
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lógico de todos os sinais para 5V. Além dis to , as entradas destes "buffers", 

quando não energizados, não carregam os circui tos geradores dos sinais, por 

não possuírem os diodos de proteção l igados para Vdd, caracter ís t icos em 

quase todos os integrados da família lógica C M O S , série 4000 [19] . 

4.2.3 - Se r ia l i zação 

A serialização dos dados é obtida por cinco circui tos integrados 4 0 2 1 , de 

lógica CMOS, regis tradores de des locamento , l igados em cascata, 

representados na Figura 13. 

O circuito integrado 4021 é um dispositivo lógico fabricado com tecnologia 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor ) , cujas principais 

característ icas são: baixo consumo, elevada imunidade a ruído, índice de 

integração médio, alta impedância de entrada, faixa larga de tensão de 

alimentação, velocidade de trabalho alta. 

Este dispositivo é part icularmente utilizado na serialização de dados, por se 

tratar de um registrador de deslocamento de oito bits, conectados em série, 

conforme a Figura 14. Os bits a serem transferidos são colocados em paralelo 

nas entradas dos bi-estáveis (P1-P8), sendo transferidos para estes de acordo 

com o comando do pino de controle P/S. O deslocamento em série é 

sincronizado pela subida do sinal aplicado na entrada "CLOCK". 

A sua lógica possui , também, uma entrada adicional de dados em série 

(SER.IN) , que permite a ligação de mais de um destes disposit ivos em 

cascata, aumentando a capacidade de carga de bits em paralelo. A saída em 

série pode ser obtida em três pinos dist intos, cor respondendo às saídas dos 

três últimos estágios (Q6, Q7 e Q8)[20] . 

Os bi-estáveis e mono-estáveis são também implementados com a mesma 

família lógica, circuitos integrados 4013 , possibil i tando um baixo consumo e 

alta imunidade a ruído. 

Os dados ret idos nos registradores de deslocamento são transferidos para o 

microcomputador obedecendo ao sincronismo do sinal "CLK". A cada 
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Figura 13 - Regis t radores de Deslocamento (Serial ização dos dados) 
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transição do nível " 0 " para o nível " 1 " , os 36 bits armazenados deslocam-se 

para a saída, em série e simultaneamente. 

4.3 - P rog ramação 

A programação do sistema desenvolvido divide-se em quatro par tes : 

• Módulo principal; 

• Rotinas de controle e transferência dos dados; 

• Rotinas de tes tes ; 

• Rotinas de cálculo, impressão e armazenamento; 

todas estas executadas na linguagem "QuickBasic" , versão 4 .5 , da empresa 

Microsoft [21][22] . 

O programa foi compilado, após os testes e depuração, sofrendo os ajustes 

necessários para atender ao usuário. O programa-objeto gerado é composto 

por um único módulo, não necessi tando do ambiente QuickBasic para ser 

executado. Além de ocupar um espaço menor de memória, possui a vantagem 

de ser mais robus to , pois não permite ao usuário o acesso às linhas de 

programação, que poderiam ser al teradas de modo inadvertido ou intencional, 

comprometendo o funcionamento do programa e os resul tados das análises. 

Qualquer alteração da programação só pode ser executada com o programa 

fonte e o ambiente QuickBasic, restr ingindo o acesso e minimizando 

possíveis modificações sem a assistência de pessoa qualificada ou com 

conhecimento suficiente para tal. 

A programação desenvolvida visou contemplar o modo de operação por 

elemento, no qual as análises são executadas com o prévio ajuste dos ângulos 

correspondentes aos elementos a serem examinados na amostra. 

Apesar da linguagem BASIC não ser uma linguagem estruturada por 

natureza, uti l izou-se uma construção modular com um grau mínimo de 

interdependência entre as sub-rotinas, o que permite al terações em sub

rotinas sem o comprometimento do funcionamento de outras. Da mesma 
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maneira, as rot inas foram criadas com um só ponto de entrada e um de saída 

[23]. 

Os módulos foram concebidos com um padrão de telas o mais regular 

possível, visando uniformizá-los e conceder ao "sof tware" uma característ ica 

própria. As opções de cada módulo foram ordenadas segundo a importância 

ou freqüência de util ização. Alguns exemplos de tela podem ser vistos nas 

Figuras 17, 18, 19 e 20 do Anexo. 

O operador é or ientado pelo programa, que o dirige às diversas rotinas do 

sistema, avisando-o do andamento do processo e pedindo-lhe que tome 

determinadas at i tudes necessárias à execução daquela etapa, como por 

exemplo: disparar o contador , entrar com a concentração dos padrões , 

fornecer o número de amostras , etc. Mesmo sendo um programa auto-

orientado, admitiu-se uma certa flexibilidade na seqüência das operações , 

possibilitando uma maior versatil idade em sua uti l ização. 

• Módulo principal 

E responsável pela chamada das sub-rotinas. Aí estão definidas as seqüências 

das principais operações , conforme pode ser observado na listagem do 

Anexo. 

• Rotinas de tes tes 

Para a verificação do funcionamento do sistema como um todo , o usuário 

pode utilizar as rotinas de tes te , que mostram os dados lidos da interface, 

bem como o " s t a tus" desta, além de acionarem o t rocador de amostras . 

• Rotinas de controle e transferência dos dados 

Estas rotinas executam operações de entrada e saída, usando para isto os 

instruções específicas do BASIC " I N P " e "OUT" , perfazendo as seguintes 

funções: 
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• Preparação da interface para a captura dos dados (habil i tação); 

• Verificação do estado da interface (término de contagem); 

• Coleta dos dados (transferência e formatação); 

• Troca da amostra . 

A habilitação da interface é efetuada com um pulso aplicado no pino " E N B " . 

Com isto a interface está preparada para capturar os dados novos ao final de 

uma contagem. 

A verificação do estado da interface indica a ocorrência do término da 

contagem, sinalizando, além disto, que houve a captura dos dados nos 

registradores de des locamento. 

A rotina que cuida da recepção dos dados monta cada dígito, bit a bit, 

formando um BCD, a cada quatro bits. Ela gera pulsos de "c lock" para 

transferir os bits da interface desenvolvida até a interface paralela. Os dados 

coletados são armazenados nas variáveis AMOST, CONT e ELEM e 

acessados por outras rotinas através delas. 

A rotina de t roca da amostra pulsa a linha de " E N B " , enquanto mantém a de 

"CLK" em nível lógico " 1 " . 

• Rotinas de cálculo, impressão e armazenamento dos dados 

Os cálculos executados pelo programa corrigem as contagens dos picos das 

amostras , segundo um algoritmo modelado por fórmulas matemáticas 

baseadas em padrões conhecidos. 

A Figura 15 ilustra a relação teórica entre a intensidade de pico (Tpa) e a sua 

concentração (Ca) em uma amostra, para determinado elemento. 

A equação é a de uma reta, onde se conhece a inclinação (m), dada pela 

relação entre a contagem líquida do padrão e sua concentração (Cp), ou seja: 
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Figura 15 - Fator de Correção para Medida de Concentração 
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m= (Tpp - Tbp)/Cp 

Onde: 

Tpp = Taxa de contagem de pico do padrão 

Tbp = Taxa de contagem de "background" do padrão 

Cp = Concent ração do padrão 

m = Fator de correção 

A concentração da amostra é obtida calculando-se: 

Ca = (Tpa-Tha) I m 

ou seja, a contagem líquida dividida pelo fator de cor reção . 

Onde: 

Tpa = Taxa de contagem de pico da amost ra 

Tba = Taxa de contagem de "background" da amost ra 

Para a execução dos cálculos foram usadas duas matr izes: 

• A matriz dos padrões MP$(QE,6) , do tipo bidimensional, guarda, 

para cada elemento (linhas), o número e nome do elemento e sua 

concentração (fornecida pelo operador ) , a contagem para o e lemento, 

o "background" e o fator de correção calculado. 

• A matriz MA( 100,10,3) tridimensional guarda para cada amostra 

analisada, as contagens por elemento, os "backgrounds" e as 

contagens corrigidas. 

Um exemplo de relatório de análise pode ser observado na Figura 16, onde 

estão listadas nas colunas as contagens das amostras , "background" e 

concentração calculada para cada elemento. 

Os dados coletados e calculados podem ser armazenados em discos 

magnéticos e são formatados em ASCII , sendo passíveis de util ização em 

outros microcomputadores ou programas como, por exemplo, planilhas 

eletrônicas e processadores de texto . 
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CNEN - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

CDTN- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

ANALISE POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X 

ANALISTA: 

INTERESSADO: 

PROCEDÊNCIA: 

CONDIÇÕES 
KV 

MA/ 
SEG . / 

DATA : HORA: 

PADRÕES 

ELEM. CONCT CONT. BACK. FATOR 

2 SI 10 4183 515 366 . 8 

5 TI 10 671 42 62 . 9 

10 FE 5 3456 120 667 . 2 

BOL N. 001 PG.O 

AM . N SI 

4087 
523 

9.716 

3167 
406 

7.527 

3175 
383 

7 . 612 

TI 

662 
39 

9 . 905 

243 
33 

3 . 338 

923 
44 

14.613 

Contagem da 
amostra 

Contagem do 
"Background" 

Concentração 
calculada 

3630 
494 

8 . 55 

1549 
59 

24.537 

10549 
116 

15.637 

Figura 16 - Exemplo de Relatório de Análise 
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5 - CONCLUSÃO 

A modernização implementada no espec t rómetro de fluorescência de raios-X 

trouxe melhorias no seu desempenho com relação ao t ra tamento de dados e 

operação. 

O armazenamento dos resul tados em discos magnét icos tornou mais segura a 

manipulação dos dados, embora o metódo de análise não tenha sido a l terado. 

A realização automática dos cálculos conferiu maior rapidez, versati l idade e 

confiabilidade às análises, além de possibili tar ao operador maior confor to , 

dispensando-o de tarefas elementares e repet i t ivas . 

Os problemas eventuais de manutenção são de correção mais rápida e mesmo 

a introdução de aperfeiçoamentos é de real ização mais fácil, tendo em vista o 

completo domínio do desenvolvimento. 

O emprego de PCs com adaptações de interfaceamento pode ser estendido a 

instrumentos analíticos do CDTN tais como: espect rómetro de difração de 

raios-X, espectrómetro de ultra-violeta, espect rómetro de massa, entre 

outros , que podem assim ter suas funções complementadas ou melhoradas. 

Ficou demonstrada a qualidade do serviço pres tado por um equipamento 

analítico ant igo, quando assistido por um computador . Seu resultado se 

verificou no aumento do desempenho a um custo baixo, se comparado à 

aquisição de unidades mais novas. 

A geração de competência nesta área tanto pode atender aos interesses de 

centros de pesquisas como de indústrias na recuperação do parque de 

instrumentos analíticos, representando uma economia e adequação às 

necessidades de atualização dos aparelhos às novas tecnologias . 
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LISTAGEM DO PROGRAMA 

1 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA ESPECTROMETRO RIGAKU 

RIGAKP1.BAS 

DataPort = &H378 'endereço de base &h378 = Ipt1; &h278 = Ipt2 
StatusPort = DataPort + 1 
ControlPort = DataPort + 2 
StatusMask = &H80 'Status register contem o complemento de S7. 

'XOR com 80h retorna o valor do sinal 
'no conector. 

ControlMask = &HB 'Control register contem o complemento de: 
'C0,C1.C3.'XOR com OBh retorna o valor 
'sinal do conector. 

'definição dos pinos da interface do Rigaku 

'fun cao funcao pino Comentário 
'interfc/masc. original DB25 (no micro) 

Dta = &H8 'S3 15 Entrada de dados 
Rdy = &H10 'S4 13 Entrada de "pronto" 
Clk = &H1 'DO 2 Saida Sincr. dos dados 
Enb = &H2 'D1 3 Saida Habilita coleta 

CLS 
KEY 15, CHR$(0) + CHR$(1) 'define tecla de escape 
KEY(15) ON 
KEY(1)ON 
'LOCATE 24, 10 
'PRINT "aperte Esc para abortar" 

' DIMENSIONAMENTO DE MATRIZES 
ADYNAMIC 
DIMMP$(10, 6) 'MATRIZ DE PADRÃO 
DIM MA(100, 10, 3) 'MATRIZ DE AMOSTRAS 

,QA,QE 1(CNT,BKG,CONC) 

' « « « « « « « « ROTINA PRINCIPAL » » » » » » » » » » » > : 
DO 

GOSUB MENUPRINC 
LOCATE 20, 20 
INPUT "OPCAO"; OP 
ON KEY(1) GOSUB ABORTA 
ON OP GOSUB PREPARAÇÃO, PADRÕES, AMOSTRAS, IMPR, ARMAZ, 

TESTES, ABORTA 
LOOP 



PADROES: 
TRC = 0 'FLAG P/TROCA AUTOMATiCA DE AMOSTRAS 
GOSUB MENUPADROES 
LOCATE 20, 20 
INPUT "OPCAO"; OP3 
ON KEY(1) GOSUB ABORTA 
ON OP3 GOSUB APPADRAO, CALCPADRAO 
SLEEP 1 
VIEW PRINT 1 TO 24 

RETURN 

AMOSTRAS: 
TRC = 1 
GOSUB MENUAMOSTRAS 
LOCATE 20, 20 
INPUT "OPCAO"; OP3 
ON KEY(1) GOSUB ABORTA 
ON OP3 GOSUB APAMOSTRAS, CALCAMOSTRAS 
SLEEP 1 
VIEW PRINT 1 TO 24 

RETURN 

IMPR: 
GOSUB MENUIMP 
LOCATE 20, 20 
INPUT "OPCAO"; OP3 
ON KEY(1) GOSUB ABORTA 
ON OP3 GOSUB CABEC, IMPSAIDA 
SLEEP 1 
VIEW PRINT 1 TO 24 

RETURN 

ARMAZ: 
LOCATE 23, 5 
PRINT "salvando os dados" 
GOSUB SALVA 
SLEEP 1 
LOCATE 23, 5 
PRINT " 
RETURN 

TESTES: 
TRC = 0 
GOSUB MENUTESTE 
LOCATE 20, 20 
INPUT "OPCAO"; OP2 
ON KEY(1) GOSUB ABORTA 
ON OP2 GOSUB COLETA, TROCA 
SLEEP 
VIEW PRINT 1 TO 24 

RETURN 
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ABORTA: 
SOUND 1000, 3 
SOUND 900, 3 
STOP 

RETURN 

i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

• MENUS 

MENUPRINC: 
CLS 
LOCATE 9, 10 
PRINT "MENU PRINCIPAL" 
SOUND 900, 2 
LOCATE 10, 10 
PRINT "1 -PREPARAÇÃO" 
LOCATE 11, 10 
PRINT "2 -PADRÕES AQUISIÇÃO E CALCULO DOS FATORES DE CORREÇÃO)" 
LOCATE 12, 10 
PRINT "3 -AMOSTRAS (AQUISIÇÃO E CÁLCULOS)" 
LOCATE 13, 10 
PRINT "4 -IMPRESSÃO" 
LOCATE 14, 10 
PRINT "5 -ARMAZENAR" 
LOCATE 15, 10 
PRINT "6 -TESTES" 
LOCATE 16, 10 
PRINT "7 -SAIR" 

RETURN 

MENUTESTE: 
SOUND 1000, 1 
CLS 
LOCATE 1, 1 
PRINT " MODULO TESTES " 
VIEW PRINT 2 TO 24 
LOCATE 11,10 
PRINT "1 -INTERFACE" 
LOCATE 12, 10 
PRINT "2 -TROCA AMOSTRAS" 
LOCATE 13, 10 
PRINT "3 -SAIR" 
LOCATE 24, 2 
PRINT "" 

RETURN 

MENUPADROES: 
CLS 
LOCATE 1, 1 
PRINT " MODULO PADRÕES " 
VIEW PRINT 2 TO 24 



VIEW PRINT 2 TO 24 
SOUND 900, 1 
LOCATE 11, 10 
PRINT "1 -COLETA" 
LOCATE 12, 10 
PRINT "2 -CÁLCULOS" 
LOCATE 13, 10 
PRINT "3 -SAIR" 

RETURN 

MENUAMOSTRAS: 
CLS 
LOCATE 1, 1 
PRINT" MODULO AMOSTRAS 
VIEW PRINT 2 TO 24 
SOUND 900, 1 
LOCATE 11, 10 
PRINT "1 -COLETA" 
LOCATE 12, 10 
PRINT "2 -CÁLCULOS" 
LOCATE 13, 10 
PRINT "3 -SAIR" 

RETURN 

MENUIMP: 
CLS 
LOCATE 1,1 
PRINT " MODULO IMPRESSÃO 
VIEW PRINT 2 TO 24 
SOUND 900, 1 
LOCATE 11, 10 
PRINT "1 -CABEÇALHO" 
LOCATE 12, 10 
PRINT "2 -SAÍDA NA IMPRESSORA" 
LOCATE 13, 10 
PRINT "3 -SAIR" 

RETURN 

• SUB ROTINAS 
APPADRAO: 

CLS 
GOSUB MATDIM 
GOSUB ENTRP 
GOSUB TABFAT 

RETURN 

APAMOSTRAS: 
CLS 
PRINT "ENTRE COM AS AMOSTRAS" 
PRINT "POSICIONE A AMOSTRA NUMERO 1" 
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PRINT "APERTE QQ. TECLA PI PROSSEGUIR" 
SOUND 500, 1: SOUND 440, 1: SOUND 600, 2 
SLEEP 
CLS 
FOR CNTAMST = 1 TO QA STEP LT 'VARRE AS AMOSTRAS 

FOR R = 1 TO QE VARRE A POSICAO DO ELEMENTO 
T = 1 'PICO 
LOCATE 2, 15 
PRINT "CONTAGEM DE PICO " 
VIEW PRINT 3 TO 24 
GOSUB APMOSTRA 
VIEW PRINT 2 TO 24 
IF BC = 0 THEN GOSUB APAM2 
T = 2 'BACKGROUND 
LOCATE 2, 15 
PRINT "CONTAGEM DE BACKGROUND" 
VIEW PRINT 3 TO 24 
GOSUB APMOSTRA 
VIEW PRINT 2 TO 24 

APAM2: 
FOR Z = 1 TO 6 - LT 'REPOSICIONA AS AMOSTRAS 
GOSUB TROCA: BEEP: SLEEP 1 

NEXT Z 
NEXT R 'NOVO ELEMENTO 

LOCATE 18, 5 
PRINT "TROQUE O LOTE DE AMOSTRAS" 
SOUND 700, 2 
NEXT CNTAMST 

RETURN 

APMOSTRA: 
LOCATE 21 , 4 
PRINT "POSICIONE O ELEMENTO "; MP$(R, 1) 
SOUND 1300, 1 
SLEEP 
SOUND 1300, 1 
FOR S = 1 TO LT 'VARRE POSICAO NO LOTE 

LOCATE 22, 1: PRINT "DISPARE O CONTADOR"; 
SLEEP 1 
GOSUB COLETA 
GOSUB TROCA 
MA(CNTAMST - 1 + S, R, T) = CONT 'GUARDA CONTAGEM 
LOCATE 15, 1 
PRINT "AMOSTRA "; CNTAMST - 1 + S; "DE"; QA 
PRINT "ELEMENTO"; VAL(MP$(R, 1)); MP$(R, 2) 
PRINT "CONTAGEM"; MA(CNTAMST - 1 + S, R, T) 
SLEEP 

NEXT S 'NOVA POSICAO NO LOTE 
RETURN 
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CABEC: 
CLS 

CABEC2: 
LOCATE 3, 1 
INPUT "NOME DO ANALISTA"; NA$ 
INPUT "NOME DO INTERESSADO", INT$ 
INPUT "PROCEDÊNCIA"; PRO$ 
INPUT "NUMERO DO BOLETIM"; NB$ 
INPUT "CORRENTE DE FILAMENTO (MA)"; CF$ 
INPUT "ALTA TENSÃO (KV)"; AT$ 
INPUT "TEMPO (S)"; TS$ 
LOCATE 20, 5 
INPUT "CORRIGIR"; COR$ 
IF COR$ <> "N" THEN GOTO CABEC2 

RETURN 

CALCAMOSTRAS: 
'CALCULO DAS CONCENTRAÇÕES 
FOR CTAMT = 1 TO QA VARRE AMOSTRA 

FOR R = 1 TO QE VARRE ELEMENTO 
MA(CTAMT, R, 3) = (MA(CTAMT, R, 1) - MA(CTAMT, R, 2)) * VAL(MP$(R, 6)) 
'CONCENTRAÇÃO = ( CONTAGEM - BACKGROUND) * FATOR 

NEXT R 
NEXT CTAMT 

RETURN 

PREPARAÇÃO: 
PRINT " ****** ROTINA PARA ENTRADA DE VARIÁVEIS ******" 
ENTRAVAR: 
'ENTRAR COM VARIÁVEIS 

CLS 
VIEW PRINT 3 TO 24 
LOCATE 6, 1 
PRINT "QUAL A QUANTIDADE DE AMOSTRAS POR LOTE (max=6) ="• LT 
LOCATE 6, 48. INPUT A 
IF A <> 0 THEN LT = A 
IF A > 6 THEN BEEP: GOTO ENTRAVAR 
LOCATE 8, 1 
PRINT "QUAL A QUANTIDADE TOTAL DE AMOSTRAS = "• QA 
LOCATE 8, 44. INPUT A 
IF A <> 0 THEN QA = A 
LOCATE 10, 1 
PRINT "QUAL A QUANTIDADE DE ELEMENTOS = "; QE 
LOCATE 10, 44: INPUT A 
IF A <> 0 THEN QE = A 

BAK: 
LOCATE 12, 1 
INPUT "CONSIDERAR BACKGROUND (S/N)"; bk$ 
BC = 0 
IF bk$ = "S" THEN BC = 1 



IF bk$ <> "N" AND bk$ <> "S" GOTO BAK 
LOCATE 15, 2 
INPUT "CORRIGIR (N)"; COR$ 
IF COR$ <> "" THEN GOTO ENTRAVAR 
VIEW PRINT 1 TO 24 

RETURN 

MATDIM: 
' DIMENSIONAR MATRIZES 

ERASE MP$: ERASE MA 
REDIM MP$(QE, 6) 'MATRIZ DE PADRÃO 
REDIM MA(QA, QE, 3) 'MATRIZ DE AMOSTRAS 

RETURN 

ENTRP: 
'ENTRAR COM PARÂMETROS DOS FATORES 
CLS 
PRINT " ****** ROTINA PARA ENTRADA DE PARÂMETROS ******" 
FOR B = 1 TO QE 
ENTRAPAR: 

CLS 
LOCATE 4, 45 
PRINT "ELEMENTO ="; B ; " DE "; QE 
LOCATE 6, 1 
PRINT "NUMERO DO ELEMENTO = "; NE$ 
LOCATE 6, 44: INPUT A$ 
IF A$ <> "" THEN NE$ = A$ 
LOCATE 8, 1 
PRINT "NOME DO ELEMENTO = "; IE$ 
LOCATE 8, 44: INPUT A$ 
IFA$ <> "" THEN IE$ = A$ 
LOCATE 10, 1 
PRINT "CONCENTRAÇÃO DO PADRAO (%) = "; CT$ 
LOCATE 10, 44: INPUT A$ 
IF A$ <> "" THEN CT$ = A$ 
LOCATE 15, 2 
INPUT "CORRIGIR (N)"; COR$ 
IF COR$ <> "" THEN GOTO ENTRAPAR 
MP$(B, 1) = NE$ 
MP$(B, 2) = IE$ 
MP$(B, 3) = CT$ 

NEXT B 
RETURN 

IMPSAIDA: 
'IMPRIME CABEÇALHO 

LPRINT 
LPRINT 
LPRINT 
LPRINT" " 
LPRINT " CNEN - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR" 
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LPRINT" 
LPRINT " CDTN - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA 

NUCLEAR" 
LPRINT" " 
LPRINT " ANALISE POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X" 

LPRINT" " 
LPRINT "ANALISTA:"; NA$ 
LPRINT "INTERESSADO:"; INT$ 
LPRINT "PROCEDÊNCIA:"; PRO$ 
LPRINT " " 
LPRINT "CONDIÇÕES:"; TAB(20); CF$ ; " MA/" 
LPRINT AT$; " KV/"; TAB(20); TS$ ; " SEG/" 
LPRINT "DIA:"; DATE$; TAB(20); "HORA:"; TIME$ 
LPRINT "====================================================== 

'IMPRIME CÁLCULOS 
LPRINT TAB(27); "PADRÕES" 
LPRINT" " 
LPRINT "ELEM."; TAB(18); "CONCT"; TAB(28); "CONT."; TAB(38); "BACK."; 

TAB(48); "FATOR" 
LPRINT" " 

FOR F = 1 TO QE 
LPRINT MP$(F, 1); TAB(7); MP$(F, 2); TAB(18); MP$(F, 3); TAB(28); MP$(F, 4); 

TAB(38); MP$(F, 5); 
LPRINT USING "####.##**"; TAB(48); VAL(MP$(F, 6)) 

NEXT F 
LPRINT " " 

LPRINT 
LPRINT "AMST. N."; 

'IMPRIME NOME DOS ELEMENTOS 
FOR F = 1 TO QE 

LPRINT TAB(8 + F * 8); MP$(F, 2); 
NEXT F 

'IMPRIME CONTAGENS, BACKGROUND E CONCENTRAÇÃO 
FOR F = 1 TO QA 

LPRINT TAB(3); F 'NUMERO DA AMOSTRA 
FOR G = 1 TO 2 'CONTAGEM, BACKGROUND 

FOR H = 1 TO QE 
LPRINT USING "######"; TAB(8 + H * 8); MA(F, H, G); 

NEXT H 
LPRINT 

NEXT G 
G = 3 

FOR H = 1 TO QE 'CONCENTRAÇÃO 
LPRINT USING "###.##"; TAB(8 + H * 8); MA(F, H, G); 

NEXT H 
LPRINT 

NEXT F 
RETURN 
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TABELAR FATORES 
TAB FAT: 

CLS 
PRINT " ****** ROTINA PARA TABELAR FATORES ******" 
LOCATE 4, 10 
PRINT " MEDIDA DOS PADRÕES"; 
VIEW PRINT 4 TO 24 
FOR C = 1 TO QE 

LOCATE 22, 10 
PRINT "MEDIDA DO PICO DO PADRAO "; MP$(C, 1) 
LOCATE 23, 4 
PRINT "DISPARE O CONTADOR" 
SOUND 1000, 1: SOUND 0, 2: SOUND 1000, 1 
SLEEP 
GOSUB COLETA 
MP$(C, 4) = STR$(CONT) 

'background dos padrões 
IF BC = 0 THEN GOTO fitabfat 
LOCATE 22, 10 
PRINT "MEDIDA DO BACKGROUND DO PADRAO "; MP$(C, 1) 
LOCATE 23, 4 
PRINT "DISPARE O CONTADOR" 
SOUND 1000, 1: SOUND 0, 2: SOUND 1000, 1 
SLEEP 
GOSUB COLETA 
MP$(C, 5) = STR$(CONT) 

fitabfat: 
NEXT C 

RETURN 

'CALCULAR FATORES 
CALCPADRAO: 

CLS 
PRINT " ****** ROTINA PARA CALCULAR FATORES ******" 
LOCATE 4, 10: PRINT " CALCULANDO FATORES "; 
FOR D = 1 TO QE 

N1 = VAL(MP$(D, 3)) 'CONCENTRAÇÃO 
N2 = VAL(MP$(D, 4)) 'CONTAGEM 
N3 = VAL(MP$(D, 5)) 'BACKGROUND 
IF BC = 0 THEN N3 = 0 'SEM BACKGROUND 
IF N2 - N3 = 0 THEN LOCATE 20, 10: PRINT "ERRO !!! DIVISÃO POR ZERO": 

GOTO CALC2 
MP$(D, 6) = STR$(N1 / (N2 - N3)) 

CALC2: 
LOCATE 6, 1 
PRINT TAB(10); "CONC. CONT. BACK. FATOR" 
PRINT TAB(2); D, TAB(10); N1; TAB(18); N2; TAB(26); N3; TAB(34); MP$(D, 6) 
SOUND 1100, 1 
SLEEP 

NEXT D 
RETURN 
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SALVA 
NOMEPROG$ = LEFT$(TIME$, 2) + MID$(TIME$, 4, 2) + LEFT$(DATE$, 2) + 

MID$(DATE$, 4, 2) 
'NOME DO ARQUIVO = HORARIO (H/M) E DATA (DIA/MES) 
OPEN NOMEPROG$ + ".TXT" FOR OUTPUT AS #1 

PRINT #1, "CNEN-CDTN - ANALISE POR FLUORESCENCIA DE RAIOS-X" 
PRINT # 1 , "ANALISTA:"; NA$ 
PRINT # 1 , "INTERESSADO:"; INT$ 
PRINT #1 , "PROCEDENCIA:"; PRO$ 
PRINT #1 , "CONDICOES:"; TAB(20); CF$; " MA/" 
PRINT #1, AT$; " KV/"; TAB(20); TS$ ; " SEG/" 
PRINT #1 , "DIA:"; DATES; TAB(20); "HORA:"; TIMES 
'SALVA CALCULOS 
PRINT # 1 , "PADROES" 
PRINT # 1 , "ELEM."; TAB(18); "CONCT"; TAB(28); "CONT"; TAB(38); "BACK."; 

TAB(48); "FATOR" 
FOR F = 1 TO QE 

PRINT #1 , MP$(F, 1); TAB(7); MP$(F, 2); TAB(18); MP$(F, 3); TAB(28); MP$(F, 
4); TAB(38); MP$(F, 5); 

PRINT #1 , USING TAB(48); VAL(MP$(F, 6)) 
NEXT F 

PRINT #1, "AMST. N."; 
'SALVA NOME DOS ELEMENTOS 
FOR F = 1 TO QE 

PRINT # 1 , TAB(8 + F * 8); MP$(F, 2); 
NEXT F 

'SALVA CONTAGENS, BACKGROUND E CONCENTRACAO 
FOR F = 1 TO QA 

PRINT #1 , TAB(3); F 'NUMERO DA AMOSTRA 
FOR G = 1 TO 2 'CONTAGEM, BACKGROUND 

FOR H = 1 TO QE 
PRINT # 1 , USING "######"; TAB(8 + H * 8); MA(F, H, G); 

NEXTH 
PRINT #1 , 

NEXT G 
G = 3 

FOR H = 1 TO QE 'CONCENTRACAO 
PRINT #1 , USING "###.##"; TAB(8 + H * 8); MA(F, H, G); 

NEXTH 
PRINT #1 , 

NEXT F 
CLOSE 1 

RETURN 
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ROTINAS DE INTERFACE ============ 

COLETA: 
Elem = 0 
AMOST = 0 
CONT = 0 
DADO = 0 

'prepara para contagem 
CLS 
GOSUB habilita 

'Indicação na tela 
LÓCATE 5, 5 
PRINT "habi l i tação/"; 
LÓCATE 5, 5 
PRINT "habilitação \"; 

'espera fim da contagem 
GOSUB lestado 

espera: 
ON KEY(15) GOSUB ABORTA 
GOSUB lestado 

WHILE estado <> 0 
ON KEY(1) GOSUB ABORTA 
ON KEY(15) GOSUB ABORTA 
GOSUB lestado 

WEND 
SOUND 420, 1 
SOUND 0, 3 
SOUND 350, 1 
SOUND 0, 2 

'buscar os valores 
GOSUB leval 

IF TRC = 1 THEN GOSUB TROCA 
RETURN 

• definição das funções 
'LER OS VALORES DA INTERFACE 
' LE OS VALORES E TRAZ NAS VARIÁVEIS: Elem, Arnost, Cont 

leval: 
'leitura do numero do elemento 

GOSUB ledado 
Elem = DADO * 10 
GOSUB ledado 
Elem = Elem + DADO 
LOCATE 10, 5 
PRINT "Elemento="; Elem 



'leitura do numero da amostra 
GOSUB ledado 
AMOST = DADO 
LOCATE 11, 5 
PRINT "Amostra="; AMOST 

'leitura das contagens 
FOR N = 5 TO 0 STEP -1 

GOSUB ledado 
CONT = DADO * (10 A N) + CONT 

NEXT N 
LOCATE 12, 5 
PRINT "Contagem="; CONT 

RETURN 

'LER DADO 
'LE UM DIGITO BCD DA INTERFACE 

ledado: 
DADO = 0 
FOR I = 3 TO 0 STEP -1 '1 digito BCD 

BITDADO = ((INP(StatusPort) AND Dta) / Dta) XOR 1 
DADO = BITDADO * (2 A I) + DADO 
GOSUB transmite 

NEXT I 
LOCATE 7, 5 
PRINT "dado="; DADO 

RETURN 

'LER ESTADO 
lestado: 

'verifica se pronto 
estado = INP(StatusPort) AND Rdy 

RETURN 

'TROCA AMOSTRAS 
TROCA. 

OUT DataPort, 0 
OUT DataPort, Clk 
OUT DataPort, Clk + Enb 
OUT DataPort, Clk 
OUT DataPort, 0 
LOCATE 21 , 5 
PRINT "AMOSTRA TROCADA"; 
RETURN 

'HABILITA 
habilita: 

OUT DataPort, 0 
OUT DataPort, Enb 
OUT DataPort, 0 

RETURN 



TRANSMITE OS DADOS 
'GERA SINAL DE CLOCK PARA O REGISTRADOR DE DESLOCAMENTO 

transmite: 
OUT DataPort, 0 
OUT DataPort, Clk 
OUT DataPort, 0 

RETURN 

END 



MENU PRINCIPAL 
1 -PREPARAÇÃO 
2 -PADRÕES (AQUIS IÇÃO E C A L C U L O DOS FATORES 
DE CORREÇÃO) 

3 -AMOSTRAS (AQUISIÇÃO E CÁLCULOS) 
4 - IMPRESSÃO 
5 -ARMAZENAR 
6 -TESTES 
7 -SAIR 

OPCAO? 

QUAL A QUANTIDADE DE A M O S T R A S POR LOTE (max=6) ? 3 

QUAL A QUANTIDADE TOTAL DE A M O S T R A S = 0 ? 30 

QUAL A QUANTIDADE DE ELEMENTOS = 0 ? 4 

CONSIDERAR B A C K G R O U N D (S/N)? S 

CORRIGIR (N)? 

Figura 17 - Telas do Menu Principal e Menu de Preparação 
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1 -COLETA 
2 -CÁLCULOS 
3 -SAIR 

ELEMENTO = 1 DE 4 

NUMERO DO ELEMENTO = ? 1 

NOME DO ELEMENTO = ? FE 

C O N C E N T R A Ç Ã O DO PADRAO ( % ) = ? 10 

Figura 18 - Telas do Menu de Padrões 



MODULO TESTES 

1 - INTERFACE 
2 -TROCA A M O S T R A S 
3 -SAIR 

OPCAO? 

MODULO AMO STRAS 

1 - C O L E T A 
2 -CÁLCULOS 
3 -SAIR 

O P C A O ? 

Figura 19 - Telas do Menu de Testes e Amostras 



M O D U L O IMPRESSÃO 

1 - C A B E Ç A L H O 
2 -SAIDA NA IMPRESSORA 
3 -SAIR 

O P C A O ? 

M O D U L O IMPRESSÃO 

NOME DO A N A L I S T A ? RENATO 
DATA? 22 /07 /95 
NOME DO I N T E R E S S A D O ? CNEN 
P R O C E D Ê N C I A ? BAHIA 
NUMERO DO BOLETIM? 001 
HORA? 10:30 

CORRIGIR? 

Figura 20 - Telas do Menu de Impressão 
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