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Voorwoord 

!!aE,k!?e.:!:.ulgln.s: 
Het in dit verslag behandelde afstudeerprojekt heeft betrekking 

gebad op de aktiviteiten aan de Tecbnische Hogescbool te Eindho

ven, speciaal de afdeling der Werktuigbouw, vakgroep Produktie 

Tecbnologie, Sektie Fys·ische Bewerkingen (afgekort PT-FB). 

Binnen deze vakgroep wordt aandacht besteed aan materiaalbewer

kingsmethoden en in het bijzonder die, welke gebruik maken van 

het materiaalverwijderend effekt van vonken, de Vonkerosie. , 
Gedurende het onderzoek hierover is de wens ontstaan een vonk-

erosiemachine te automatiseren en om dit te doen is gekozen voor 

de gebruikmaking van een microprocessor. Mijn afstdeerprOjekt 

behande1t de eerste opname van een microprocessor in de vonk

erosiemachine: a1s metend en a1s regelend orgaan. 

Tijdens mijn afstuderen heb ik bijzondere hu1p gehad van de heren 

C. Heuve1man en G. Theuws, beiden werkzaam in voornoemde vak

groep en van de heer M. Stevens, werkzaam op de afdeling Evan 

de TH. 

Aan ben benik mijn dank verschuldigd, 

J. van Lierop 

De in dit vers1ag a1s uL_ ••• " verme1de nummers verwijzen naar 

de overeenkomstige vermeldingen in de oj!. bijlage opgenomen 1i

teratuur1ijst. 
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SUHMARY 

The erosion-effect of sparks has been made usefull in the erosion

machine with which it is possible to machine~material: 

by periodic supplying of electrical energy into two electrodes 

there wil~ be sparks between them and thus also material-removal. 

The quality of spark-erosion is highly affected by some machine 

adjustments, mainly based on audio-visual observations in the 

process by the operator. 

This method is not giving optimal results, so an automatical 

system is needed, which adjusts the machine. The erosion-machine 

needs to be continuously adjusted at two places: 

- the generator which is giving the periodical energy 

- the servosystem which arranges the gap between the electrodes 

The voltage across the gap between the electrodes informs how 

the process is gOing on and how adjustment is needed. 

To do these adjustments, an auto~atical system is realised 

which includes a microcomputer with a microprocessor, type 8080. 

Also extra hardware has been built to handle correctly all 

measure- and control signals. 

Realised measurements are concerned to pulse-characteristics 

like ignition delay, pulse efficiency and the distribution of 

eroding-, open-, short circuit- and arc-pulses; needed servo

controls are only realised in hardware. 

The system-hardware guarantuees universal use ,and expansion of 

the total system is always very easy. 

The system-software needed to operate the hardware correctly is 

defined and software for doing a complete measurement, included 

the printing of results, is given too. 
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1. INLEIDING 

1.1._0!s£h!ilv!n~ ~an ~e_a!s!u~e~rQP~r~cQt 

Het vonkeroderen is een methode van materiaalbewerking, gebruik 

makend van het materiaalverwijderend effekt van een vonk, optre

dend bij de spanningsdoorslag tuseen twee elektroden. V~~r deze 

methode wordt een vonkerosiemachine gebruikt, die een aantal in

stellingen bezit die verricht worden door een operator op basis 

van audio-visuele waarnemingen aan het proces. 

Dit garandeert niet bepaald de meest optimale bewerkings-situatle om 

met minimale energie een maksimale, gewenste materiaalverwijdering te 

krijgen. 

Ter verbetering van de bewerkingsresultaten is daarom voor het 

verrichten van de instellingen een automatiseringssysteem met 

een micrprocessor, type 8080, opgezet en van dit systeem is de 

basisopzet bepaald en gebouwd als afstudeerprojekt. 

Het huidige totale systeem voorziet in de hardware die nodig is 

om de verschillende gemeten procesgrootheden teverwerken ter

wijl ook eon besturing van de machine al beperkt mogelijk is. 

Met de ontwikkelde software is een reeks metingen te verrichten 

waarna de meetresultaten in gemakkelijk leesbare vorm ter bestu

dering kunnen worden uitgeschreven. 

1.~._V~r~n!wQo!d!n~ ~an he! ~e!slag 
Nadat eerst het principe van vonkerosie nader is toegelicht, wor

den de verschillende procesgrootheden met bijbehorende metingen 

en regelingen beschreven. Vanuit deze procesgegevens ontstaan de 

eisen die gesteld moeten worden aan een automatiseringssysteem: 

eisen die zowel betrekking hebben op de procestechnische als op de 
elektrotechnische kant van de automatisatie.' 

Vervolgens is ih hoofdstuk vier de gekozen opzet van het automa

tiseringssysteem in grote lijnen besproken: vooral de verschil

lende delen krijgen hier een konkrete vorm. 

In hoofdstuk vijf voIgt dan de beschrijving van de hardware die· 

de verwerking van de meet- en besturingssignalen verzorgt in het 

automatiseringssysteem. De uitgewerkte schema's van deze hardware 

zijn terwille van de duidelijkheid en leesbaarheid van het verslag 



als bijlagen opgenomen. 

Hoofdstuk zes is een uiteenzetting over het verrichten van een 

meting en welke verwerking van meetgegevens hiervoor noodzakelijk 

is. De hoofdstukken zeven en acht beschrijven de ontwikkelde 

software: 

In hoofdstuk zeven de software die pers~ nodig is om het automa

tiseringssysteem op de jUiste manier te laten werken, terwijl 

hoofstuk acht de blokschema's van de software bevat die nodig 

is om een meting,zoals in hoofdstuk zes beschreven, te verrichten. 

Hoofstuk negen bevat tenslo~be een listing van de software die 

in hoofdstuk acht besproken iSi ook de resultaten van die meting 

zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 

10 



2. HET VONKEROSIEPROCES IN RET ALGEHEEN 

~·l·_H~t_vQn~e£o~i~f_b~w~r~e£ 

Vonkerosie is een elektro-erosieve materiaalbewerkingsmethode, 

waarvan het praktisch gebruik vooral de laatste decennia meer 

en meer to~neemt. Dit voornamelijk doordat onderzoeksresultaten 

pas sinds de vijftiger jareri een industriele toe passing recht

vaardigen. 

Onder "elektro-erosief bewerken" wordt dan verstaan: 

- aan een werkstukoppervlak wordt elek,trische energie 

van elektrische pulsen omgezet in thermische energie; 

hierdoor vindt aan dat oppervlak een materiaalafname 

plaats ten gevolge van het smelten en verdampen van het 

materiaal -

Uit deze definitie (L-l) blijkt aI, dat het grote voordeel van 

vonkerosie het ontbreken van mechanische krachten betreft, 

waardoor zowel harde als zachte materialen bewerkt kunnen worden. 

Beperkend voor de materiaalkeuze is slechts, dat er elektrisch 

geleidend materiaal gebruikt moet,worden. Een nadeel van vonk-

eroBie het betrekkelijk tr~ag verlopen van de bewerking en 

een relatief grote gereedschapsslijtage ten opzichte van de 

konventionele bewerkingswijzen (boren, draaien, frezen). 

De feitelijke bewerking berust op het z6 dicht bij elkaar 

brengen van twee elektroden (fi~n is de onder spanning staande 

gereedschapselektrode en een is het te bewerken materiaal) 

dat er een vonk overspringt waarna een materiaalafname door 

het hierboven omschreven proces een feit • Tijdens de bewer

king dringt de elektrode in het te bewerken materiaal totdat de 

gewenste werkstukvorm bereikt is. 

g.g._VQn~e£Q~i~,_ele~t£o!e£h£i~ch £e~i~n 

De elektrotechnische inhoud van een vonkerosiemachine (figuur 1) 
bestaat uit eon pUlsgenerator waarvande generatorpulsduur 

en de pulspauzetijd t ingesteld kunnen worden;VQuk is een o 
variatie van de uitgangsspanning mogelijk. 

If 



Ook er een (vaak e1ektro-hydrau1isch) servo systeem aanwezig, 

dat de gereedschapse1ektrode in het te bewerken materiaal doet 

dringen op een manier waarbij de bewerking optimaal ver100ptj 

ho~ de servobeweging dan verloopt is hier verder onbelangrijk. 

Meer informatie hierover kan worden gevonden in L-2. 

De erosiemachine wordt gekomp1ementeerd door een bak met een 

dielektrische v1oeistof waarin het materiaa1 zich bevindt (onder 

het vloeistofoppervlak)j de vloeistof heeft een twee1edige 

funktie: koe1ing van de e1ektroden en afvoer van het geerodeerde 

materiaal. Verder zijn er aan de machine a11er1ei regelingen 

en metingen met bijvoorbeeld betrekking tot de plaatsbepaling 

van de e1ektroden en de grootte van de v1oeistofstroming. 

Een en ander is weergegeven in figuur 1. 

generator 

.. 

I 
I 

servosysteem l 
I 
I 

--I 

~-------------------------------------------1~ 
gereedschapselektrode ------~~~ 

te bewerken materiaal--t--..... _~ 

bak met dielektrische. 
"""-1;----

vloel.stof 

figuur 1: opbouw van een vonkerosiemachine 



~.2._D£ kw~lit£i! yag £e! yogk£r£sieEr£c£s 
Voor de kwaliteit van de vonkerosievebewerking blijkt in prak

tijk voornamelijk het verloop van de doorslag maatgevend te zijn. 

Om deze reden is de vonk als basis van de kwaliteitsmeting ge

kozen: de doorslagkwaliteit (dit is de vonkkwaliteit en dus de 

erosiekwaliteit) wordt gemeten door het spanningsverloop in ,de 

tijd over de elektroden"te meten, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van de wetenschap, dat vlak na het aanzetten van de puIs de 

elektrodespanning nog gelijk moet zijn aan de generatoruitgangs

spanning. Als er sprake is van een juiste manier van doorslag 

dan treedt na een ontsteekvertragingstijd td doorslag op waarna 

de elektrodespanning daalt tot een bepaalde restwaarde. De 

feitelijke materiaalafname vindt slechts plaats gedurende de tijd 

dat de elektrodespanning deze lage restwaarde heeft; deze tijd 

wordt daarom gedefinieerd als de erosietijd t • e 
Komt de elektrodenspanning beneden een bepaalde minimumwaarde, 

dan duidt dit niet op een doorslag maar op een galvanische kort

sluiting tussen de tweebelektroden. Verder dient om een goed ver

spreide materiaalverwijdering te garanderen, de ontsteekvertra

gingstijd td groter te zijn dan een minimale w~arde td~' terwijl 

een puIs tijdeas welke geen doorslag plaats heeft natuurlijk oak 

geen materiaalverwijdering ft. Met deze karakteristieke 

doorslagkenmerken kunnan nu vier soorten "doorslagen" gedefinieerd 

worden: 

- open 

- bogen 

er treedt geen doorslag op, zodat td ~ti 

or is te snel doorslag zodat td kleiner is dan t d¢ 

kortsluiting: te lage restspanning; er is een galvanische 

kortsluiting 

- erosie er is een juiste doorslagj materiaalafname vindt 

plaats gedurende de tijd t ~ t. - t e 1 0 

])e puIs tijdens welke geen doorslag optreedt wordt een "open puIs" 

genoemd; voor de andere situaties geldt een soortgelijke naam

geving. 



Bij de meting van de elektrodespanning ontstaan naast de infor

matie over het verloop van de spanning en de hieruit volgende 

doorslagsoort nog twee meetresultaten: 

- de duur van de ontsteekvertragingstijd td 

- het rendement , dat de relatieve tijdsduur aangeeft (ten 

opzichte van de generatorpulsduur t.) tijdens welke werkelijke 
1 

materiaalafnamen plaatsvindt; in formule: 

rendement 

In figuur2 zijn de spanningsverlopen voor de verschillende 

situaties nogmaals grafisch weergegeven. 



bp ... U If 
I • eo • I ti :.e 111M ..: a) onbelaste • I • generator 
f--

pulsen 

ti = generator pulsduur 
t = pulsintervaltijd 

0 
t = pulsperiodetijd p 

U 
b) kortsluitsituatie 

c) .boogsituatie 

td = ontsteekvertraging 

t = erosietijd 
e$ 'f 

td = grensontsteekver- w~~ 

traging tussen bogen 

en erosie 

d) open situatie 

e) erosie situatie 

rendement 

Ur~ 

~ 

figuur 2: spanningsverloop over de elektroden bij gebruik van 

een rechthoek-pulsgenerator 

.. 
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3. OPNAHE VAN EEN HICROPROCESSOR IN EEN VONKEROSIENACHINE 

2.1._R£g£lin~eg in_e£n_k2n!e~tio~ele_e£o~i£m~c£ine 

Een vonkerosiemachine zoals die bestaat van het type waarbij 

een gereedschapselektrode als "negatief" in het materiaal wordt 

overgebracht heeft een aantal instellingen die kwa karakter op 

manieren te verdelen zijn: 

a) - elektrische instellingen: hiertoe behoren onder andere de 

generatorpulsduur t. en pulspauzetijd t ; ook de grootte e 1 0 
van de gen~atorspanning over en de stroom door de elek-

troden vallen hieronder. 

- mechanische instellinge~ te weten de spoeling van het di

~lektrikum (hieronder wordt destroming verstaan) en de 

verdeling tussen de diverse spoelwegen. Een andere mecha

nisehe ins telling heeft be trekking tot de beweging van de 

servomotor. 

b) - instellingen v66r het eroderen zoals de t. en de t ; 
1 0 

verder natuurlijkde spannings- en stroomgrootte aan de 

generatoruitgang. 

instellingen tijdens het eroderen: dit zijn dan vooral de 

servQversterking (dit is de mate van reaetie van de servomo

tor op bepaalde veranderingen) en de servo(pre)set. 

Deze instellingen hebben voornamelijk plaats tijdens de 

inloopfase van het erosieproces en worden verricht op basis 

van gehoor- en gezichtswaarnemingen direkt aan het proces. 

Verder worden tijdens de inloopfase de diverse voorinstel

lingen waar nodig bijgeregeld. 

Bij het type vonkerosiemaehine waarbij een draad als gereedsehaps

elektrode dient, die door het werkstuk wordt. gesneden (vergelijk 

hiermee het figuurzagen), ontstaat een extra instelling voar de 

ruimtelijke plaats van de. draad in het werkstuk; omdat deze 

instelling eehter niet vaorkomt op de machine waarvaor het 

processorprojekt opgezet, wordt hierop niet verder ingegaan. 



Door het in tijd samenvallen van dit vrij grote aantal regelingen 

wordt het vonkeroderen een bewerking die hoge eisen stelt aan de 

operator van de vonkerosiemachine; deze eisen betreffen dan vooral 

de materialenkennis maar ook de ervaring die met vonkerosie aan

wezig is. Deze ervaring is vooral belangrijk omdat een aantal 

meetresultaten samenhangend gelnterpreteerd moet worden, terwijl 

andere meting~n individu~el belangrijk zijn. 

Hierdoor zal de inhoud van de interpretatie niet gemakkelijk 

eenduidig vastgelegd kunnen worden: bij samenhangende instel

lingen is een algemeen "recept" moeilijk te geven! 

2.~._V£oKd~l~n_v~n_a£t2m~tis~ring 
Uit het voorgaande blijkt dat het vonkeroderen met een konven

tionele machine erg arbeidsintensief is, terwijl de resultaten 

van de bewerking sterk afhankelijk blijven van v:eel (meer of 

minder te beinvloeden) faktoren. Vooral met betrekking tot dit 

laatste kunnen verbeteringen worden bereikt door het opnemen van 

geautomatiseerde regelingen in de erosiemachine. 

Voor deze automatisatie leent zich dan in het bijzonder de 

microprocessor; niet aIleen vanwege de geringe kosten ten opzichte 

van een "grote komputer" maar vooral ook door de geboden mogelijk

heid de automatisatie zowel hardware als software helemaal'naar 

eigen inzicht in te voeren, waardoor een redelijke verhouding 

tussen gebruiksgemak en kosten wordt verkregen. 

Eeri bijkomend voordeel van automatisatie met een (micro)co~puter 

is de mogelijkheid orr. gegevens op te slaan in een geheugen 

waardoor een uitvoerige stu die van de verschillende vonken 

(zie hoofdstuk 2.3) en hun optredingsfrekwentie en -volgorde 

mogelijk wordt. Op dit kennisgebied zijn nog diverse onbeant

woorde vragen aanwezig. 

2·2·~N~d£1£n_v~n_a£t2m~tis~rin~ 

Een nadeel van de automatisering is misschien het ten koste gaan 

van arbeidsplaatsen: in de eerste plaats bij de bedrijfstoepas

sing van de geautomatiseerdo en daardoor minder arbeidsintensieve 

vonkerosiemachine maar indirekt op langere termijn misschien ook 



bij de toepassing van andere materiaalbewerkingsmethoden. Dit 

omdat door een betere kennis van de vonkerosie, verkregen uit 

bijvoorbeeld vonkbestudering, het vonkerosieproces zodanig ver

beterd wordt dat de toepassing ervan meer toeneemt dan die van 

andere bewerkingsmethoden. 

Een z~ker nadeel van de huidige, praktisch toepasbare micropro

cessoren is dat de werking als komputer nog zodanig traag is, 

dat de toepassing snelle processen,zoals vonkerosie kan zijn, 

een vrij uitvocrige en, wat belangrijker is, voor specifieke 

situaties opgezette hardware eist. 

Ter illustratie wordt verwezen naar de al~ uitbreidingsmogelijk

heid beschreven kortsluitbevciliging; de ontwikkeling van snelle 

processoren zal in de toekomst voor dit probleem misschien een 

oplossing bieden(H,5.4.2,Q.) 

2.~._MQg~lijke_a~n~a~ yag ~e_aEtQm~tis~tie 
Van alle regelingen zoals die in het voorgaande genoemd zijn, is 

in eerste instantie voor (gedeelte jke) automatisatie van twee 

regelkringen gekozen: het servosysteem en de generator. 

a) Het servosysteem bepaalt de afstand tussen het werkstuk en de 

gereedschapselektrode. In de huidige machine reageert het servo

systeem op de ontsteekvertraging t d " Een kleine td duidt hijvoor

beeld op relatief veel boog- en kortsluitpulsen; de afstand tus

sen de elektroden zal dus vergroot moeten worden. Een andere vaak 

gebruikte servoregeling is die, waarbij de servomotor reageert 

op het rendement. Een laag rendement duidt op veel open-pulsen 

zodat de afstand tussen de elektroden verkleind moet worden. 

Met welke karakteristiek en op welke kriteria de servo werkelijk 

geregeld moet worden is nu nog ten dele onbekend, onder andere 

omdat de kennis van het vonkerosieproces hier tekort schiet. 

Misschien komt hierin verbetering door de intensievere meetmoge

lijkheid bijtoepassing van een processorsysteem. 

b) De generatorregeling bepaalt.de pulsduur t. en pulspauzetijd t 
1 0 

maar voor de beslissingskriteria en de vorm van bijsturing geldt 

bijna eenzelfde vaagheid als bij de servoregeling. Ook hier zal 

dus een intensievere meting noodzakelijk zijn. 
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Op langere termijn gezien zijn er nog twee regelingen waar de 

toepassing van een microprocessor gereehtvaardigd 

c) De klepregeling die de hoeveelheid spoeling door de elektroda 

regelt. 

d) De generator moet zodanig worden aangepast dat ook het uit

gangsvermogen via de microprocessor te regelen is. 

Voor deze laatste twee regelingen is in de opzet van de hardware 

wel een aerste aanzet gegeven in de vormvan databuffers (zie 

hoofdstuk 5) maar verder is hieraan niet gewerkt; om deze reden 

wordt daarom in dit verslag afgezien van een verdere behandeling 

van die twe~ regelingen. 

Voor de opzet van het microprocessorsysteem is in eerste instantie 

gewerkt naar een meetsysteem dat makkelijk uit te breiden moet zijn. 

Deze uitbreidingen moeten dan zowel op' de metende als op de . 

regelende funktie van het systeem gericht kunnen zijn zodat een 

zekere mate van flexibiliteit in de opzet vereist is. 

De uitbreiding als regelaar van de servomotor en de generatorpuls

tijden is eehter al in de opzet verwezenlijkt. 
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!i. DE OPZEl' VAN DE AUTOHATISATIE 

~.!._D~ ~1~e~e~e_o~bQu~ ya£ £e_a~tQm~t!s~t!e 
In de oorspronkelijke vonkerosiemachine zoals die is weergegeven 

in figuur 1 bestaan slechts twee elektrotechnische eenheden: 

de generator en ae servoregeling; in eerste instantiezijn bij 

een automatiseringssysteem dus ook maar twee uitgangen vereist. 

Het aantal ingangen van een dergelijk systeem hoeft daarbij maar 

een te zijn, de elektrodenspanning. Uit deze ene ingang kan dan 

aIle informatie omtrent de soort vonk CErosie, Bogen, Open, 

Kortsluiten, afgekort ESOK), de ontsteekvertraging td en het 

rendement tv worden afgeleid. Jv1et deze informatie kunnen de 

servoregeling en generatorsturing "volledig" (met de huidige 

kennis) worden verwezenlijkt. 

De inhoud van een dergelijk automatiseringssysteem is hiermee 

kwa funktie volledig vastgelegdj de manier van verwezenlijking 

van de funktie is echter nog helemaal vrij! 

~.6._D~ ~e~o~eQ £p~e! yaQ £e_a~t£m~t!s~t!e 
De in dit hoofdstuk beschreven apparatuur is deels al door an

deren gebouwd en wordt d~arom hier niet diepgaand beschreven. 

Een beknopte beschrijving van de werking en een literatuur

verwijzing is voldoende voor het begrip van de verdere inhoud 

Van dit verslag. 

Bij de vonkerosiemachine is het sturend orgaan van het servo

systeem een servomotor met voorgeschakelde servoversterker, die 

een analoge ingangsspanning nodig heeft (L-3). De generator is 

bij de machine zQ opge2et, dat enerzijds een handinstelling van 

ti en to met duimwielschakelaars mogelijk is, maar dat anderzijds 

deze tijden ook met binaire getallen kunnen worden ingesteld (L-4). 
Het automatiseringssysteem moet dus een analoge en een digitale 

uitgang bezitten. 

De in gang van het automatiseringssysteem is de,elektrodenspannin; 

en dus ook analoog. Deze spanning(svorm) is. de bQsi~ VOOY" de 

t d-' ~- en EBOl: - bepQ.\\t'\S 



De EBOK-bepaling kan worden voorgesteld als een schakeling met 

een analoge ingang en vier digitale uitgangen waar~~neen 

aktie; per generatorpuls:" de uitgang die de sODrt doorslag 

aangeeft tijdens de laatste generatorpuls (L-5). 
Td en ~ worden weergeveven als een binair getal. Dit getal 

geldt in principe niet voor een generatorpuls maar voor een 

groep ter grootte van tlD"TLI! generatorpulsen. ItDTL" is t deel tal '; een 

geheel getal tUBsen 0 en 256 waarvan de betekenis wordt toege

licht in hoofdstuk 5. Td en 'f worden eimm-al per "DTl.J" generator

pulsen gereset en opnieuw geset (L-6; L-7) zodat voor de digitale 

td en fuitgangen geldt: 

i=DTL 
ontsteekvertraging td = D 

i=l 
td per puIs 

i=DTL 
rendement f =( ~ t e ) / ( 

.L=l 

Omdat in verband met de reset vanuit het microprocessorsysteem 

door mij nog wijzigingen zijn aangebracht in de apparatuur voor 

td en ~ bevat de bijlage ook een hoofdstuk waarin deze wijzigingen 

worden toegelicht. 

De t d , ~ en EBOK-bepaling zijn ondergehracht in een kast die 
~ u 

bekend staat onder de naam vonkanalysator en die kast heeft 

een analoge ingang en Hm digitale uitgang(sbus). 

In figuur 3 is het voorgaande schematisch weergegeven als het 

totale (omstippelde) automatiseringssysteem waarbij de digitale 

in- en uitgangen meestal meerdere bits groot zijn en de bus

struktuur hebben; de weergave in de figuur maakt een en ander 

duidelijk. 

Binnen het automatiseringssysteem is de vonkanalysator apart 

weergegeven van de microprocessor met bijbehorende hardware; 

dit omdat ae IIhard'ware met microprocessorsysteem" als afstu

deerprojekt ont','dkkeld is. De inhoud van de volgende hoofdstukken 

zal daarom hierop gericht zijn. 

~\ 
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~.2._D~ £e~t~r!n~ ~el ~e_m!c!OErQc~s~o~ 

Ofschoon de "hardware met microprocessorsysteem" bij het afstu

deren als metend systeem afgerond is, is toch voor de naam 

"besturing" gekozen. Dit omdat het geheel uiteindelijk toch een 

besturende funktie krijgt; het bepalen van de meetgegevens ge

beurt grotendeels in de vonkanalysator. 

De besturing bestaat uit twee delen (figuur 4) waarvan een deel 

het gemonteerd aangeschafte microprocessorsysteem (hoofdstuk 4.4) 
voorstelt. Het and~re deel (hoofstuk 5) is de hardware die rond 

het microprocessorsysteem is opgezet om een koppeling van sys

teem met machine (servo en generator) en vonkanalysator te 

realiseren, die de besturing van de vonkerosiemachine met behulp 

van een microprocessor mogelijk maakt. 

I microprocessor I 

hardware van het 

microprocessorsysteem 

microprocessorsysteem 

figuur 4: de komplete bestu~ing 

extra 

hardware 

uitgangen 

~ 
A 

['?. 
ingangen 

I 

,. , 
digitaal en analoog 



De extra hardware, samen met de hardware die al opgenomen is in 

het microprocessorsysteem zal voor deze koppeling de 8-bits 

databus van de microprocessor zo moeten behandelen, dat meting 

van diverse ingangs- en uitgave van diverse uitgangssignale~ 

mogelijk is. Schakelingen met betrekking tot signaalnivo-aanpas

sing, digitaal-analoog omzetting, verwerking van (te) snelle 

signal en en data-opslag zullen hierbij bepalend zijn voor de 

inhoud van de hardware. 

!t.!t._H!'lt_m1c!:.o.E.r.Q.c~s~o!:s~s!e!'lm_80/?:.0::.4 

Het microprocessorsysteem (L-8) is opgebouwd rond een Intel 

Single-board computer, type 80/20-4. Dit is een microcomputer 

waarbij gebruik is gemaakt van een 8080-microprocessorchip 

terwijl met de verder ingebouwde hardware aan aIle besturings

voorwaarden die de 8080 kent is voldaan. Voor de gebruiker van 

de 8020-4 staat standaard een 4k-RAM (4096 bytes) geheugen ter 

beschikking terwijl een in ROM opgeslagen monitorprogramma 

gebruiksmogelijkheden biedt voor o.a. programmadebugging. 

Met kaarten, zoals de uitbreidings~oards genoemd worden, zijn 

allerlei aanpassingen met randapparatuur te verwezenlijken, ter

wijl ook een geheugenuitbreiding tot maksimaal 64k mogelijk is. 
. " De 80/20-4 bezit zes programmeerbare I/O-poorten, d~e elk een 

btte informatie kunnen verwerken; deze poorten worden voor de 

besturing van de vonkerosiemachine echter niet gebruikt omdat 

met een extra I/O-kaart (hoofdstuk 4.5' ) zowel een nivo-aan

passing van 5V,TTL (80/20-4) naar 15 V (LOCHOS; extra hardware), 

als een galvanische scheiding wordt verkregen. 

V~~r het bediencn van de 80/20-4 staat een video display unit 

met toetsenbord (VDU) ter beschikkang, maar omschakeling naar 

een teletype met ponsbandlezer en -schrijver (TTY) is mogelijk 

zodat ponsbanden als permanent geheugen dienst kunnen doen. 

Voor de omschakeling tussen VDU en TTY is gebruik gemaakt van 
. . 

een Teletypewriter Adapter (Type SBC 530; L-9). 

AIle in- en uitvoer naar het systeem geschiedt in machine code 

dus hexadecimaal; v~~r ontwikkeling van grote programma's 

staan echter ontwikkelsystemen elders op de TH ter beschikking. 
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~.2._H~t_ILO~bQa!d_m~t_oEtis£h~ ~oEP~l!ng 

Hoewel het extra I/O-board (type SBC5SbjL-IO) feitelijk voor de 

~utomatisering van de vonkerosiemachine is aangeschaft, wordt he'lt 

niet bij de daartoe gebruikte hardware behandeld. Enerzijds omdat 

dit extra board is ingebouwd in de kast van de 80/20-4 computer 

maar anderzijds ook omdat het I/O-board niet noodzakelijk bij de 

besturingshardware gebruikt dient te worden (maar weI is toepassing 

van het I/O-board slechts mogelijk bij gebruik ~an de 80/20-4 
computer;). 

Hoewel de 80/20-4 computer dezelfde uit-/ingangsconfiguratie 

mogelijk maakt als het extra board is toch tot aanschaf van dit 

extra board overgegaan; dit met een tweeledig doel: 

- er wordt een signaalaanpassing van 15V naar ,5V bereikt voor de 

ingangen (vanuit de processor gezien) en een aanpassing van 

5V naar 15V voor de uitgangen. Deze signaalaanpassingen intro

dUceren helaas weI een vertraging, die minimaal moet zijn. Met 

snelle komponenten worden tijden bereikt van ca 75 ns. 

- door het gebruik ban opto-couplers (LED + LDR + versterker 

zodat signaal als licht wordt overgedragen) ontstaat een gal

vanische scheiding tussen het micro'processorsysteem enerzijds 

en de vonkerosiemachine met besturing en hulpapparatuur anderzijds. 

De galvanische scheiding geeft naast de extra veiligheid ook een 

kleinere kana op storingen ten opzichte van andere signaalaan

passingsmethoden. 

Het I/O-board is aan een zijde verbonden met het 80/20-4 systeem 

terwijl de andere zijde voor de gebruiker ter besehikking staat. 

De gebruiker heeft daar de keuze tussen 48 lijnen die in groepen 

van 8 als in- of uitgang geprograrnmeerd kunnen worden. 

Voor de besturingshardware zijn twee ingangspoorten en twee 

uitgangspoorten vereist; een poort is hierbij een groep van acht 

lijnen (dus aeht bits). Omdat op het I/O-board slechts twee 

ingangspoorten gedimensioneerd z!jn voor snelle opto-eouplers 

zijn de twee uitgangspoorten hier extra op aangepast: 

- op de print is een extra voedingslijn voor 5V aangebracht 

- de opto-eoupler ic-voeten hebben een veranderae "pinning" 

- ingangslijnen bevatten stroomversterkers 

- uitgangslijnen worden geinverteerd 



De uitvoering van deze wijzigingen '$ In de do\c.(.lmeot:a.be Van ~ boc:u"ct 

behandeld(L-,o). 

In figuur 6 is aangegeven hoe het I/O-board is opgezet; tevens is 

in deze figuur aangegeven hoe de naamgeving (met aanstuurkode) 

van de diverse poorten is. 
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PPI = Programmeerbare Peripherie (= randapparatuur) Interface 

figuur 6: organisatie van het I/O-board 
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CNTR = CoNTRole ingangspoort; code 04 ) in hoo~dstuk 5.2 
CHIP = CHIP selektiebus; code 05 } 



5. DE OPZET VAN DE BESTURINGSHARDTI!ARE 

Met de kennis van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven 

hulpapparatuur voor metingen en regelingen bij een vonkerosie

machine kunnen een aantal eisen voor de besturingshardware 

worden opgesteld. Deze leiden tot een blokschematische beschrij

ving van de besturingshardware. 

2.1._D~ ~i~n~alo!e£d£a£h! ~e~t~r!n~s£aEd~a£e~vQ~a~aly~a!o£ 

Voorlopig is de vonkanalysator nog de enige signaalbron waaruit 

de besturingshardware informatie krijgt; voor een andere bron 

kan tezijnertijd de methode van signaalverwerking worden gehan

teerd uit paragraaf 5.4 maar voor de vonkanalysator geldt het 

volgende: 

5.1.1. Invoering van een deeltal DTL 

Een generatorpuls bij een vonkerosiemac1ine van het gebruikte 

type heeft een minimale periodetijdvan I vs. De vonkanalysator 

analyseert per generatorpuls en de uitgangsdata van de analysator 

zullen daarom met een maksimale frekwentie van 1 MHz. veranderen. 

Omdat de 80/20-4 intern een klokfrekwentie kent van 2,154 MHz. 

kan ~en instruktie enkele microsekonden duren, zodat een data

verander~ng per microsekonde veel te snel is! De uitgangen van 

de analysator zijn daarom van tussengeheugens voorzien waarvan 

de inhoud de somwaarden van t d , ~ en EBOK weergeeft over een 

groep aaneengesloten generatorpulsen. De grootte van deze groep 

,wordt gedefinieerd als deeltal DTL en de waarde van dit deeltal 

kan bepaald worden door de operator. De waarde DTL kan varieren 

van I tot 256. 

5.1.2. Signalen bij de deeltalbepaling 

Als er DTL-generatorpulsen verstreken zijn, dan moet er een 

kontrolesignaal gegenereerd worden: Bereiken Deeltal (BD) en 

dit vindt, met de deeltalbepaling, plaats in de besturingshard~ 

ware vOlge"ns het blokschema van figuur 7. (ook. 'o\}o..ge 3) 
De gewenste waarde voor het deeltal wordt via een softwarerou

tine (hoofdstuk 7.2) in een 8-bit latch (latch = geheugen) 

geplaatst als hexadecimaal woord van twee karakters. 



Een logisch signaal, dat is afgeleid van de generatorpuls en 

daarmee synchroon loopt wordt aan een 8-bits binaire teller 

toegevoerd, waarna de tellerstand met de inhoud van de DTL-Iatch 

wordt vergeleken. Als beide aan elkaar gelijk zijn, dan wordt 

een aantal signalen gegenereerd: 

BD Bereiken Deeltal; dit wordt aan de besturingssignaalge

nerator toegevoerd (bijlage 4) alwaar het zorgt voor 

de andere signalen. 

STDL store Td Latch; dit signaal gaat samen met het MR signaal 

naar de vonkanalysator en zorgt daar voor het nSTORE" 

van de Td latch. 

CNTR-DO: Co!~TRole Data 0; dit signaal gaat naar de 80/20-4 en 

wordt daar gebruikt om bepaalde routines te gaan door

lopen. 

ST STore; dit signaal dient in de besturingshardware als 

4lgemeen store-signaal' store = inklokken van data in 

een latch). 

MR Master Reset; dit signaal reset de tussengeheugens 

(hoofdstuk 5.1.3 en 5.1.4) en mogelijk ook de DTL-teller. 

opmerking: bij DTL = nul stagneert de opwekking van deze s~nalen! 

Zoals blijkt uit figuur 7 kan de DTL-te1ler gereset worden door 

twee signalen: 

- SM; Start Neting dat via de stuurselektor (zie 5.2.2) ontstaat 

- MRj dit signaal is hierboven omschreven. 

Het signaal dat voor de feitelijke DTL-teller reset zorgt, wordt 

gekozen met een elektronische schakelaar, bediend door het sig

naal HM (lierhaald I'leten). Deze schakelaar is uitgevoerd met twee 

tttri-state"-buffers(Bijlage 4) en als HM = Ifl", dan is de stand 

aangenomen, waarbij MR de teller reset met een vertraging AT~AT 

na het aktief worden van BD. Als 2, AT kleiner wordt gehouden 

dan een pulsperiode van de generatoB, dan is DB een signaa1, dat 

periodiek ontstaat met een periodeduur: t (generatorpuls) x DTL. 
p 

Als liM = "011 , dan kan de DTL-teller gereset worden met SM; de 

opzet van de DTL-bepaling brengt ech:ber met zicll mee, dat na DTL 

pulsen DB ontstaat en verder wordt DB dan ~regelmatig gegenereerd. 
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"""CNTR-DO 

stuurselektor 

STDL 

monostabiele 

multivibrator 

vergelijker 

DB , 

STD4J--------__________ ~ 
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A/ 

liM ------~·r~---------------------------

figuur 7: blokschema van do deeltalbepaling 

reset 

•• 



Van een. "tri-statetl-eleme.nt wordt in de besturingshardware vaker 

gebruik gemaakt, ~S voIgt hierover ee~ kleine uitleg: 

Een tri-state element heeft drie uitgangstoestanden; een laag

ohmige "0" of "I" aan de uitgang waarbij het logisch nivo bepaald 

wordt door de funktie van het element en zijn ingang)en een derde 

uitgangstoestand met een hoogohmige uitgang! Het laag- of hoog_ 

ohmig zijn van de uitgang wordt bepaald door een stuuringang aa~ 

het element: de DIS-able of EN-able (=DIS) ingang. Als de uitg~g 

van zoln element hoogohmig is, dan mag er door een ander (vaak 

soortgelijk) element een logisch nivo op die uitgang gedrukt worden. 

BD _-----in _____ --__ 
CNTR-DO 

____ ~n~~~~~~--_ 
I ~<nono I .... -~----&l~'-----------~, -

STDL 

ST _____________ ~_AI~ L _________________ __ 

HR ~~-------------------
figuur 8: de signalen in de deeltalbepaling 

Figuur 8 laat de signalen in de deeltalbepaling opt'dend zien 

waarbij dan weI opgemerkt dient te zijn, dat slechts de tijds

afhankelijkheid geillustreerd wordt en dus niet de polariteit. 

Voor deze laatste grootheid wordt verwezen naar figuur 29 bij 

bijlage 4., 

2. 1 .3. Het tussengeheugen voor td en ~ 

De somwaarden die voor td en ~ verkregen worden met de tussen

geheugens zijn beschreven in hoofdstuk 4.2. Vanwege de opzet va~ 

de vonkanalysator is het eenvoudiger geweest om deze tussenge

heugens in de vonkanalysator onder te brengen dan daarvoor een 

schakeling in de besturingshardware op te zetten. 



de wijzigingen die hiervoor in de vonkanalysator z1Jn aangebracht, 

staan beschreven in L-ll eon bijlage 12. Hierui t blijkt dat als 

sturing van de tussengeheugens de signalen HR en STDL gebruikt 

zijn. 

5.1.4. Het EBOK-tussengeheugen 

Voor EBOK is het tussengeheugen in de besturingshardware opgeno

men.De uitvoering van dit tussengeheugen is in de vor~ van vier 

tellers (bijlage 8): de vier signalen E,B,O en K worden elk aan 

een 8-bits binaire teller toegevoerd waardoor de maksimale tel

lerstand 28_1 = 255 bedraagt. Omdat de tellers met HR worden ge

reset zal de teller nooi t Ildoor" deze maksimale tellerstand "heen 

tellen", eenvoud~g omdat de maksimale deeltalwaarde ook 255 is. 

De minimale deeltalwaarde is gebonden aan de soort meting (zie 

hoofastuk 6) maar is altijd groter dan nul. ~et blokschema van 

dit tussengeheugen is, evenals het td en q tussengehugen op

genomen in figuur 10 achter dit hoofdstuk. 

5.1.5. De verbinding tussengeheugen-microprocessor 

De informatie in de tussengeheugens geldt met de hiervoor beschre

ven signalen voor een hele groep van DTL generatorpulsen en zal 

dus ook als eindresultaat niet meer behoeven te veranderen 

vooraleer er een nieuwe groep DTL verstreken is. De tussengeheu~ens 

zelf blijven zich echter wijzigenl 

Om nu met informatie te kunnenwwerken die over een maksimale 

tijdsduur stabiel is (namelijk de duur van vTL pulsen) wordt vlak 

nahet verlopen van het DTL pulsen de informatie van de tussen

geheugens overgenowen in latches. Dit overnemen van informatie 

wordt geaktiveerd met het ST-signaal (figuur 7). De tijdsver

traging tussen ST en MR is aangebracht om ~erst de tussengeheugen

inhoud met ST in de latch te plaatsen en pas dan met MR de tussen

geheugens te resetten. 

Een totaaloversicht van besturingshardware en vankanalysator is 

opgenomen in figuur 10. 



Bij figuur 10 horen nog een drietal opmerldngen: 

- de verbindingen tussen microprocessors,fsteem en de besturings

hardware worden in paragraaf 5.2 uitge1egd. 

- De gemeenschappe1ijke aansluiting van de latches op de DATI-bus 

wordt hehandeld in 5.2.1. Ook de werking van de 1atch-selektor 

volgt in dat hoo'dstuk. 

- Zoals vermeld zijn de tussengeheugens voor td en~ ondergebracht 

in de vonkanalysator vanwege praktische redenen. De uitgang 

van het Cf tussengeheugen is daarbij acht bit, terwijl het 

td-tussengeheugen een zestien bit uitgang bezit. Er zouden dus 

24 lijnen van de vonkanalysator naar de besturingshardware gaan. 

Omdat de latches die aan deze ui tgangen zi tten toc.Q Mm gemaen

schappelijke bus als uitgang bezitten zijn de latches ook in 

de vonkanalysator ondergebracht hetgeen is duidelijk gemaakt 

met een stippellijn. Hierdoor wordt het aantal datalijnen ge

reduceerd van 24 naar 8. 

2.g._D~ ye£b!n£ing_m!c£oEr£c~s~o~s~s1e~m~b~s1u~i~g~h~r£w~r~ 

De verbinding van het microprocessorsysteem met de besturings

hardware verloopt zoals in hoofdstuk l~.5 beschreven is via de 

extra I/O-board. Voor de besturingshard staan dus zes 8-bits 

poorten ter beschikkeng die in praktijk gebruikt worden zoals 

beschreven is in 5.2.4 nadat eerst de te verdelen funties zijn 

doorgelicht. De uiteindelijke opzet is verdeeld weergegeven 

in de figuren10, 11 en 12. 

2.2.1 Invoering van het bussysteem 

Voor het datatransport vanaf de vonkanalysator, via de besturings 

hardware naar het microprocessorsysteem zijn al 56 1ijnen, ge

groepeerd in bytevorm noodzakelijk: 32 voor het EBOK-tussengeheu

gen, 8 voor het rendement en zestien voor de weergave van t d -

Het I/O-board heert echter maksimaal 32 lijnen ter beschikking, 

zodat het bussysteem oplossing moet brengen; een en ander is al 

weergegeven in figuur 6. 

Dit bussysteem-gebruik betekent we1, dat een soort schakelaars 

de inhoud van de verschil1ende latches per latch op de bus moet 

plaatsen. 



Door hiervoor latches met tltri-state fl uitgangen te kiezen 

wordt met ~en chip zowel de latch- als de schakelaarwerking 
verkregen. 

5.2.2. De latch- en stuurselektor 

De tri-state stuursignalen moten in de besturingshardware worden 

gegenereerd en dit gebeurt met een zogenaamde tlatch-selektor'. 

Elke latch die met de latch-selektor kan worden aangestuurd 

heeft een .decimaal nummer tussen nul en zestien; door dit 

nummer hexadecimaal (4 bit) weergegeven vanuit het microproces-. 

sorsysteem op de ingang van de latchselektor te plaatsen wordt 

de inhoud van de gekodeerde latch vrijwel onmiddelijk op de 

bus., waarop aIle latch-ui tgangen zijn aangesloten, geplaatst. 

Identiek van opbouw is de stuurselektDr, die zoals de naam al 

zegt, gereserveerd is om zestien hardware-stuursignalen te gene-

reren. 

,.2.3. ve werking van het CNTR-DO signaal 

Het CN'l'R-DO signaal wordt opgewekt in de besturingshardware als 

er DTL generatorpulsen verstreken zijn. Op dat moment hebben 

de latches namelijk een nieuwe inhoud gekregen (via ST) zodat 

deze nieuwe inhoud ook verwerkt kan worden. Voor de behandeling 

van CNTR-DO door de microprocessor bestaat de keuze tussen twee 

mogelijkheden: 

- Het CNTR-DO signaal bezit een INTERRUPT-karakter waardoor al 

bij een kortdurend signaal de microprocessor gaat stoppen met 

het lopende programma en voortgaat met een programma dat door 

de INTERRUPT bepaald wordt. Het CNTR-DO s1gnaal heeft dUB een 

(waarschijnlijk te) grote invloed op de processorwerking: 

een regelprogramma zou bijvoorbeeld onderbroken kunnen worden. 

Gebruik maken van de instruktie DI (Disable Interrupt) is in 

dit geval onmogelijk omdat dan een eventueel weI signifikante 

~nterrupt ook genegeerd wordt. 

Het CNT~-DO signaal bezit cen DATA kal'~tter waardoor de pro

gramma-onderbrekende werking vervalt maar weI een diepgaandere 

signaalbehandeling nodig is: 



Met een programma-loop zal de inhoud van de desbetreffende 

databus steeds gekontroleerd moe ten worden op het al of Diet 

aktief zijn van CNTR-DO. Tijdens dit kontroleren kunnen andere 

programma's niet doorlopen worden (nadeel) maar tijdens het 

doorlopen van andere routines heeft het CNTR-DO signaal geen 

invloed (meestal een voordeel). 

Hardwarebetekent dit data-karakter weI, dat het CNTR-DO signaal 

met een loop slechts"zeker gezienfl wordt, ,:-ls het minimaal zoe 

lang duurt als de duurtijd van de loop; een en ander wordt in 

hoofdstuk 7.4 nader toegelicht. 

5.2.4. Toekenning van de I/O-poorten 

Met de nu bekende verbinding(seisen) tUBsen microprocessor en 

besturingshardware kunnen de verschillende poorten van het 

I/O-board van een funktie worden voorzien. 

- poort 00 kan dienst doen als universele DATa Ingangspoort (DATI) 

via welke aIle data aan de processor wordt toegevoerd waarvan 

de eksakte (ver)we'rking op dit moment nog niet bepaald is. 

De DATI ... bus geeft ook de mogelijkheid tot ingangsuitbreiding. 

- poort 04 werkt als CoNTRole poort CNTR via welke aIle data 

aan de processor wordt gegeven waarvan de uitwerking nu al in 

zekere zin bekend is. De inhoud van deze poort zal steeds met 

een loop gekontroleerd moe ten worden en omdat nu nog geen bus

karakter is ingevoerd voor deze pDort staan voor uitbreiding 

in principe nog zeven lijnen ter beschikking. 

Vanuit DTL ontstaat het signaal vNTR-DO; dit betekentCoNTRole 

poort, Data O. 

Omdat de verbinding processor-besturingshardware of via een 

ingangspoort of via'een uitgangspoort gaat, zal de data-in gang 

DATI niet tegelijkertijd ook data-uitgang kunnen zijnl 

Poort 01 heeft daarom de funktie van data-uitgangspoort gekre

gen DATO (DATa Out) en hierop wordt cen soortgelijk bussysteem 

geplaatst als op DATI (zie 5.3). Ook voor uitbreidingen naar de 

uitgangszijde zal deze poort gebruikt moeten worden. 



- De voor de aansturing van de diverse latches op,enomen latch

selektor moet ook via d~icroprocessor aangesturd worden, even 

evenals de stuurselektor. Voor deze aansturing is een uitgangs

poort op het I/O-board vereist, maar de DATO kan hiervoor niet 

gebruikt wordenJ Als namelijk de latch-selektor aangestuurd wordt 

neemt de betreffende latch vrijwel onmiddelijk de data over van 

de DATO-bus (zie 5.3). Omdat dit niet de 'latch-selektordat~ 
mag zijn, moet voor deze laatste dus een eigen bus gereserveerd 

worden; dit is poort 05, genaamd CHIP. 

De poort is CHIP genoemd, omdat in principe chips worden ges~ 

lekteerd die weI een latch-fuuktie kunnen bezitten, maar dat as 

niet noodzakelijk. Omdat ook Stuurfunkties bedoeld kunnen zijn, 

is de CHIP-poort ook aangesloten op de stuurselektor(bijlagen 6,7,8). 

5.3. D~ ~i!g~nAs~i~n~l~n_v~n_d~ ~e~t~r!nssha~d~a£e 
5.3.1. Signalen naar de generator 

Het digitale uitgangssignaal naar de generator bestaat uit 36 . 
bits \10 bits voor ti' 10 voor to en 16 v~~r de power). Deze 36 
bits worden afgeleid uit de DATO-poort met een soortgelijk bus

systeem als op de DATI-poort. De inhoud van de diverse latches 

wordt nu overgenomen vanuit de DATO-bus met een door de latch

selektor aangegeven STORE-signaal. De uitgangen van de latches 

zijn daarbij altijd laagohmig. In figuur 11 is de totale DATO-bus 

organisatie weergegevenzterwijl bijlage 10 de koppeling tussen 

microprocessor en generator bevat. 

Bij dit onderdeel horen nog twee opmerkingen: 

De latches v~~r de power zijn weI al aangebracht en kunnen ook 

bediend worden, maar verder is de hele power-regeling nog niet 

uitgewerkt. 

Het aantal'verbindingslijnen tussen besturingshardware en genera

tor had minder kunnenajn~ als de splitsing van de DATO-bus pas 

in de generator had plaatsgevonden; wegens plaatsgebrek in die 

kast is hiervan echter afgezien. 



.. 

5.3.2. De sturing voor het servosysteem 

Met het blokschema van figuur 9 (zie ook bijlage9) wordt de 

analoge uitgangsspanning verkregen voor de servoversterker. 

Weer met een latch wordt de inhoud van de DATO-bus hiertoe 

vastgelegd en met omzetters naar 5 V (vanaf 15 V) gebracht. 

Dit laatste omdat de 8-bits DAC (Digitaal Analoog Converter) 

met TTL-nivo ingangssignalen werkt. Na de DAC is een versterker 

opgenomen, die uiteindelijk een analoge uitgangsspanning levert 

tUBBen -10 V en +lOV waarbij een lineair verband tUBBen de 

(hexadecimale) ingang en de (analoge) uitgang geldt: 

00 (hex) geeft -10 Volt, 

80 (hex) geeft 0 Volt en 

FF(hex) geeft +10 Volt. 

DATO 

bus 

poort 01 

I/O 
board 

._.-._._.""'- ........... 

15 Volt 

naar DAC 

5 Volt (8 bit) 

figuur 9: opwekking van de analoge uitgangsspanning voor de 

servoversterker 



2.~._U!t£r~i£ing~n 

5.4.1. Uitbreidingen met konventionele aanpak 

Onder de uitbreidingen met konventionele aanpak worden het soort 

uitbreidingen verstaan dat vrijwel gelijk is aan het al bestaande. 

Dit betekent dat voor ingaande data naar de. processor de DATI-

en voor uitgaande data de DATO-bus gebruikt moet worden)waarbij 

op a1 beschreven wijze (5.l resp. 5.3) latches moeten worden 

aanJ?:ekoppeld. Voor de aansturing van de latches kan een tweede 

latChse1ektor ingesteld worden die dan als aanstuurkode bijvoor

bee1d "-Oll---- 1t krijgt (zie bijlagen 6 en 7). 
Deze tweede 1atch-se1ektor wordt dan ook op de CHIP-bus gep1aat:st 

terVlij1 voor stuurlijnen nog vo1doende ruimte (15 stuks) aanwezig 

is. 

Controlelijnen kunne~p een van de overgebleven lijnen van de 

controle-poort worden geplaatst maar juist bij dit soort infor

matie ge1dt een tweede uitbreidingsmogelijkheid: 

5.4.2. Individuele uitbreidingen 

a) Enerzijds zijn er de uitbreidingen die gebruik maken van een 

INTERRUPT-signaal, waardoor bijvoorbeeld een aantal korts1uit

ingen altijd gedetekteerd kari worden. Dit kan gamaakt worden 

met een Ifaantallt-teller die op de telingang de 1ijn K heeft 

van de vonkanalysator terwijl de reset-ingang bediend wordt 

uit een of-poort van de lijnen E, B en O. De telleruitgang 

moet dan als interrupt-lijn de processor beInvloeden! 

b) Anderzijds zijn er de uitbreidingen die meer te maken hebben 

met de beschikbare hardware voor de 8080. Hiertoe behoren 

onder andere programmeerbare timers die bijvoorbeeld de 

regeltijd exact aa~ouden kunnen geven, door tijdeas het 

doorlopen van het regelprogramma zelf, onafhankelijk van de 

8080 te tellen en dan na het regelprogramma de telstand 

uit te geven. 

Voor beide methodes geldt echter dat de fantasie van de ontwerper 

de beperkende faktor zalzijn. 
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CHIP 

Ht1 

dee1ta1 

bepa1ing 

1atch-se1ektor 

(-110----) 

16 uitgangen naar latches: 

- DIS-funktie bij ingangs1atch 

- ST-fu~ktie bij uitgangs1atch 

stuurse1ektor 

(-101----) 

16 stuur1ijn uitgangen: 

stuur1ijn 00 = SM 

CNTR-DO. 

CNTR 

figuur 12: organisatie CHIP en CNTR in besturingshardware 



6~ HET UITVOEREN VAN EEN METING 

2.1._D~ ~n~ele~~~t!ns 

"Enkele Meting!! is de naam van de meetmethode die over ~&n groep 

Van DTL-generatorpulsen een meting verricht van EBOK; td en 'f eo 
dan een CNTR-DO signaal uitgeeft, waarna aIle aktiviteit in de . . 
besturingshardware wegvalt. Dit betekent dat inhoud van zowel 

tussengehugen als latch ongewijzi~ blijft totdat een (software 

te genereren) stuursignaal anders bepaald. 

Dit wordt als volgt gerealiseerd: 

- DTL programmeren 

- otuursignaal SM genereren met de stuurselektor 

- CNTR-DO kontroleren terwijl HM 1IOll blijft. ID>1 is de inhoud 

van het meest signifikante bit van de CHIP-poort. 

Als CN.TR-DO is "Ill dan kan de inhoud van aIle latches door de 

processor"worden verwerkt. 

6.2. De Herhaalde Meting ------------
"Herhaalde j':eting tf iG de !!!anier van meten waarbij een software 

. te programmeren aantal metingen over elk DTL-pulsen wordt uit

gevoerd. Het te programmeren aantal kan bijvoorbeeld bepaald 

worden door de beschikbare ruimte in het processorgeheugen om 

meetgegevens op te slaan. 

Deze meetmethode moet ook worden gehanteerd ala een kontinue 

meting gewenst is zonder dat bijvoorbeeld elke keer dat 

CNTR-DO = "1" alle meetresultaten verwerkt moeten worden. 

Een en ander is als volgt te programmeren: 

- DTL programmeren 

- Stuursignaal SM genereren via de stuursclektor 

- EM = "ll' roaken 
- CNTR-DO kontroleren 

Omdat bij deze meetmethode gebruik wordt gemaakt van een reset 

van de deeltalteller die onafhankelijk van de microprocessor 

plaats vindt moeten enige dingen bedachi worden: 



Het deeltal kan in principe van 1 tot 256 varieren, mits voor 

de grootte van het produkt(DTL x generatorpulsperiodeduur] 

maar voldaan is aan de eisen: 

- het produkt MOET groter zijn dan de duur van de monostabiele 

multivibrator die CNTR-DO genereert; dit komt nu neer op een 

waarde van 21 fS. 
- de duur van de totale'software-routine die doorlopen wordt 

n~dat CNTR-DO is gekonstateerd moet korter zijn dan voornoemd 

produkt, als tenminste op elke gegenereerde CNTR-DO reaktie 

verwacht wordt! 

Deze Iaatste eis vervalt dus bijvoorbeeld als niet alle genera

totpulsen parse in de meting moe ten worden meegenomen zoals 

kan voorkomen bij een situatie \Vaarin tussentijds regeling 

(en berekening) van een grootheid plaatsvindt 

Het juist verlopen van een herhaalde meting kan op de besturings

hardware enigszins worden gekontroleerd doordat bij daze meting 

het DO-bit van CNTR niet steeds 1I1H maar ook niet steeds 110" 

is, zodat bijbehorande LED (zie bijIage 2) met konstante Uzwakte" 

brandt! 



7. DE DOOR DE HARDWARE-OP'ZET VEREISTE ::>OFTWARE 

Door de opzet van de hardware ontstaan eisen voor de software, 

speciaal met betrekking tot in- en uitgaande signalen van de 

besturingshardware. 

Z·1·_Igi1i~1!s~r~n_v~n_h~t_ILO=b£a£d 

Het initialiseren van het I/O-board is nodig om de Programmable 

Peripheral Interfaces (PPI) op dit board de juiste in- en uit

gangspoortkonfiguratie te geven; dit dient nl .lke "reset" van 

het 80/20-4 systeem te gebeuren. De methode van initialiseren 

is beschreven in de beschrijving van het I/O-board (1-10, bIz. 5.3). 

Voor de gebouwde besturingshardware dient de konfiguratie te zijn 

als: pcorten 0,2,4 en 6 zijn ingangen en 

poorten 1 en 5 zijn uitgangen. 

Zowel de in- als uitgangspoorten werken volgens het meest een

voudige principe, zodat er bijvoorbeeld geen "handshake"-signalen 

tussen besturingshardware en microcomputer bestaan (Bij de .pPI(~~5S') 

heet dit Mode 0, basic input/output). 

Om dit te krijgen dient het programma: 

3E 99 HVI A,099H 

D3 03 OUT 03H 

D3 07 OUT 07H 

2.g._P~o£r~m~e£eg yag ~eg ~ilg~n~s!alch 
De latches met de funktie om data vanuit de processor naar buiten 

te brengen kUnnen bediend worden analoog aan het volgende pro

grammavoorbeeld: 

Stel, latch XX (XX is een acht bit binair dus een twee-karakter 

hexadecimaal woord volgens bij1age zes) moet de data DD (DD is 

twee-karakter hexadecimaa1 woord) naar buiten uitgeven, dan 

kan dat volgens: 

3E DD HVI· A,ODDH 

D3 01 OU1' DATO 

3E XX ~IJVI A,OXXH 

D3 05 OUT CHIP 

44 



Met het uitvoeren van de i"nstruktie "OUT CHIP" komt de data DD 

op de uitgangen van latch XX te staan. 

De 1atche Bie aanges10ten zijn op de DATO-bus, zijn a11emaa1 

voorzien va~ een pulsgestuurde "STORE"-ingang: Met het uitvoeren 

van de latch-aanstuurkode wordt weI de latch-selektor definitief 

aktief totdat een nieuwe kode wordt geadresseerd maar hardware 

wordt deze tijdsduur gemaakt tot minder dan 1 ps, zodat de data 

op de DATO-bus onmidde1ijk na de "CHIP OUT" instruktie mag veran

deren. 

1·2·_G~b~uik~n_v~n_e~n_i£g~n~s!aich 

De inhoud van een ingangslatchkan door de processor worden ver

werkt analoog aan het vo1gende programmavoorbeeld: 

De inhoud van latch XX wordt naar het A register van de 8080 

gebracht met de instrukties: 

31 99 
D3 05 
00 

DB 00 

MVI 

OUT 

NOP 

IN 

A,OXXH 

CHIP 

DATI 

De NOP-instruktie is noodzakelijk omdat de nieuwe data (inhoud 

van latch XX) niet altijd a1 volledig stabiel op de DATI-bus 

aanwezig is, als de processor aan de instruktie na de "OUT CHIP" 

begint. De duur van Hm NOP-instruktie (1,86 ps bij de 80/20-4; 

zie L-8) is lang genoeg om w~l stabiele data op de DATI-bus te 

krijgen. 

Eventueel kan de nOP-instruktie vervangen worden door een, van

wege het gewenste programma t~ch noodzakelijke instruktie, mits 

daardoor de CHIP-bus niet verandert. 

l·~·_KQnirQl~r~n_v~n_CgTg-QO 

Het CNTR/DO signaal moet gekontroleerd worden met een programma

lo,Op zoals weergegeven op de volgende bladzijde. Hierbij moet 

vermeld zijn, dat opname van de ANI-instruktie de nZ"-flag al 

(re)set, zodat de ItCPI OIR" overbodig wordt. WeI moet bij het 

weglaten van deze instruktie de "JNZ" veranderen in IIJZ"! 



De vereiste duur van het hardware gegenereerde signaal CNTR-DO 

is bepaald door de duur van het eenmaa1 door1open van de loop. 

Gerekend met gebruikmaking van de CPI-instruktie komt de. loop

door1ooptijd op 16 ps <34 states, zie L-8). Met enige marge is 

het CNTR-DO signaa1 ingeste1d (door gebruikmaking van een mono-
I stabiele mu1tivibrator) op 21 FS. 

Programma1oop: 

DR 04 IN CNTR 
E6 01 ANI OlH 
FE 01 CPI OlH 
C2 JNZ 

1-2 Qp~etkin~ yarr !e~ ~t~u~sig~a~l 
Als voorbeeld van een stuursignaal is het !lstart meting" (SM) 

signaal gekozen, waarmee de tellers en tussengeheugens gereset 

worden. Dit gebeurt via de stuurselektor met stuurlijn nul (zie 

bijlage zes) volgens de instrukties! 

3E 50 HVI .A,050H 

D3 05 OUT CHIP 

Op het einde van de "OUT CHIP" instruktie wordt dan het start

meting signaal gegenereerd. 



~. DE SOFTWARE VOOR EEN VOLLEDIGE }1ETING 

De software die nodig is om met het totale automatiseringssys

teem een meting te verrichten, waarna de meetresultaten getabel

leerd in decimale vorm uitgeschreven kunnen worden, is beschre

ven in dit en het volgende hoofdstuk. 

In hoofdstuk 9 is een listing van het programma opgenomen, zoals 

het met de 80/20-4 (in machinecodeingevoerd) kan worden gebruikt. 

Hoe het programma is opgezet en waarom het z6 is gedaan wordt 

duidelijk gemaakt in dit hoofdstuk met behulp van blokschema's, 
• 
waar nodig vergezeld van een begeleidende tekst. De volgorde van 

behandeling komt overeen met die van de listing, evenals de labels, 

welke in blokschema en listing dezelfde plaats hebben. 

Bij de lezer van dit programma is wel enige kennis verondersteld 

over binaire getallen en het rekenen ermee; wat betreft de omzet

ting van blokschema naar listing wordt de lezer vertrouwd geacht 

met de instruktieset van de BOBO-processor. 

~.!._O~s!a£tEr£g£a~m~ ~e! ~a£a~t~r~e!e~t1e 

Het in figuur 13 weergegeven blokschema behandelt het opstart

programma voor de meting en een karakterselektie opdat de 

. machine-operator met e~n karakter een programma kan laten draaien. 

In het opstarten is een initialisatie van de diverse kodewoorden 

opgenomen, tevens een initialisatie van de poorten van het 1/0-
board en het presetten van de geheugen-"wijzerll (registers) B,L. 
Via het randapparaat wordt dit ken"\:mar. ,gemaakt met het herken

ningskarakter~. Hierna is het systeem vrijgegeven aan de ope

rator die een (wlhllekeurig) karakter in kan toetsen. Het inge

toetste karakter wordt vergeleken met vier voorgeprogrammeerde 

kommando-karakters en bij overeenkomst met een van de vier gaat 

de verlangde opdracht uitgevoerd worden. Een foutief karakter 

resulteert in een #-teken via het console, onmiddelijk gevolgd 

door het herkenningsteken. 

De voorgeprogramm~rde karakters zijn: 

S •••• stop alles en reset 80/20-[t systeem. Nieuwe programma-invoer 

is mogelijk. 

R •••• Resultaten schrijven via routine SRES 

M •••• Meting uitvQeren via routine METG 

D •••• Deeltal wijzigen in nieuwe hexadecimale waarde 



opstartprogramma met karakterselektie 

initialiseren van: 

- twee benaamde geheugenplaatsen: 

DTL met de hexadecimale waarde voor deeltal 

HRSL als beginadres van de meetresultatenopslag 

- CI en CO als resp. Console Input en Console Output; 

dit zijn startadressen van monitordeelroutines voor 

het gebruiken van randapparatuur 

- HONI als startadres van het monitord~elprogramma 

dat de 80/20-4 reset 

- DATI, DATO, CNTR en CHIP met de bijbehorende kode

ring van de poorten op het I/O-board 

- bet I/O-board als uitvoering met twee uitgangs- en 

presetten gebeugenwijzer H,L op HRSL 

herkenningskarakter ~ 

S ingetoetst 
y 

naar 
HONl 

G2 

H ingetoetst 
y 

uitgeven fout-karakter #: 

naar G3 

figuur 13: opstartprogramma met karakterselektie 



~.g._D~elt~l!ilz!g!n~ 

Figuur 14 bevat het blokschema voor wijziging van het hexadeci~ale 

getal op geheugenadres DTL. Dit gebeurt door een karakter, inge

toetst na de D te onderzoeken op hexadecimale geldigheid. Als het 

karakter hexadecimaal is (O,1, ..• ,8,9,A t •• F) dan.komt het in de 

plaats van het minst signifikante nibble van de inhoud van adres 

DTL. De oude minst-signifikante-nibblewaarde wordt daarbij 

meest signifikant. Bij invoering van een niet-hexadecimaalkarakter 

(behalve bij M) wordt de foutmelding met het herkenningsteken 

daarna gegeven. Een M resulteert in een meting. 

Bij invoering van een reeks (meer dan twee) hexadecimale karakters 

staan steeds de twee meest recente ingevoerde op geheugenplaats DTL. 

" G3 .V,-------------------------------------------~----~ 
tf 

is volgende karakter een M 

Ir------,l y 

I METG I 
N 

is karakter een hexadecmmale letter 

karakter een G4 
cijfer askii-korrektie voor letterj 

I-..-.~ 
'-----------------------~ 

naar G2 v~~r 
foutmelding 

figuur 14: deeltalwijziging 

G5 

wijziging inhoud- DTL: 

bit 3,2,1,0 VJorden bit 7,6,5,4 
bit 3,2,1,0 krijgen nieuwe waarde 



~.2._U!tyo!r~n_v~n_e~n_m~t!n~ 

Figuur 15 bevat het blokschema voor het uitvoeren van een meet

cyclus,geprogrammerd voor een cyclusduur van 150 metingen. Elke 

meting duurt daarbij DTL-generatorpulsen, dit volgens de procedure: 

De metingenteller (register C) wordt op nul gezet en de deeltal

latch wordt op de gewenste waarde gebracht. Hierna start de me

ting en software wordt CNTR-DO gekontroleerd. Als CNTR-DO : fll" 

dan wordt de latches LO tot en met L6 (resp.:E~ B, 0, K, ~ , 

td-MSByte en td-LSByte) via register A naar het geheugen gebracht. 
Daarbij geldt dan, dat voor meting C (C:l, •• ,150) en latchnummer 

n (n:0, ••• ,6) het resultaat (dit is de inhoud van de latch) ge-
plaatst wordt in geheugenadres: _ MRSL + 7(C-l) + n. 
Als de inhoud van de zeven latches verplaatst is, dan wordt op

nieuw CNTR-DO gekontroleerd, tenzij er 150 metingen verricht zijn. 

In dat geval wordt het karakter R (ready) uitgegeven, gevolgd 
door het herkenningskarakter. 

,It 

V 
¥iETG 

metingenteller op nul zetten en DTL-latch inlezen 
meting starten 

MTl 

N 
~~ 4~ 

CNTR-DO = HIlt 

Y 
Inhoud van latch 0 tot en met latch 6 verplaatsen 
naar geheugen met behulp van loop rond NT£! 

J 
zijn er 150 metingen verricht H 

'f 

karakter R uitgeven 
naar GO 

• 
figuur 15: het uitvoeren van een meting 

5"0 



8.4. Het uitschrijven van'resultaten ------------------
De meetresuttaten dienen te worden uitgeschreven in tab lvorm en 

ala decimale getallen. Dit wordt bereikt met het blokschema van 

figuur. 16, volgens welk de ko1ommen in de tabe1 deze grootheden 

met hun uiterste waarden bevatten: 

metingnummer 

dee1ta1grootte 

aanta1 erosie-situaties bij DTL generatorpulsen 

aantal bogen-situaties bij DTL generatorpulsen 

1 ••••• 150 

1 ••••• 255 

1 ••••• 255 

1 ••••• 255 

aantal open-situaties bij DTL generatorpulsen 1 ••••• 255 

aantal kortsluj.t-situaties bij DTL generatorpulsen, 1 ••• 255 

gem±ddeld rendement per genera~orpuls 0 "% 100'~1 o. •• io 

gemiddelde td per generatorpuls 0 •• 6553,5 ps. 

Om de hexadecimale inhoud van een geheugenadres in de juiste 

kolom als decimaal getal weer te geven, wordt gebruik gamaakt 

van: 

- een regelteller (register..9) die van nul tot vijftien gaat en 

het aantal geschreven regels telt. Na vijftien regels wordt 

opnieuw het herkenningskarakter uitgeschreven; bij opnieuw 

intoetsen van de R volgen dan de resultaten van meting 16 e.v. 

- een metingteller (register D) die van nul tot 150 gaat en 

dan weer herbegint met nul. 

- een kolomteller (register E) die van een tot en met acht gaat 

en op wiens waarde de keuze van de te doorlopen subroutines 

bepaald Vlordt. 

- diverse subroutines: 

• GRLF voor Carriedge Return, Line Feed = nieuwe regel, vooraan. 

• TEXT waarbij een geprogrammeerde tekst uitgeschreven wordt. 

• SPAT waarbij een vast aantal spaties wordt tluitgeschreven". 

• SHXD = Schrijf HeXadecimaalgetal als Decimaal getal met weg-

1attng van een niet-signifikante nul. 

• PROG = PROCentenomzetting waarbij een hexadecimma1 getal wordt 

omgezet naar een waarde tUBseh nul en honderd; 00 is 0%; FF is 99%. 
• TDSB = td Schrijven en berekenen zodat de 16 bits td waarde 

wordt omgezet naar decimale grootte en uitgeschreven als zodanig 

met weglating van niet signifikante nullen. 

Deze subroutines worden in de volgende paragraven behandel~, waarbij 

geldt dat in de subroutines de diverse registerinhouden "beveili{gd tl 

worden. 



52. 

'i 
SHES 

TEXT doorlopen voor kop boven meetwaarden 

regeIteIIer wordt nul 

SRI ~ 
kolomteller wordt een 

regelteller en kolomteller beide een ophogen 

SPAT doorlopen voor uitschrijven van spatie 

metingenteller naar register A 

SR2 'l 
register A uitschrijven met SHXD 

kolomteller een ophogen 

SPAT doorlopen 

kolomteller = 2?~ tt 
y 

inhoud van DTL SR3 
naar register A 1 geheugenwijzer H,L een ophogen J 

j j ~ kolomteller = 7? .).!L 

I 
Iy SR4 

inhoud va1'l geheugenadres r!!( kolomteller = 8? 
H,L naar register A SH5 

Y 
PROe doorlopen TDSB doorlopen, 

I zodat inhoud 11 an ,r 

I adressen H,L en 
inhoud van adres H,L H,L+l wordt 
naar register A uitgeschreven 

I r 
/ ( 

CRLF door1open I 
K metingentel1er = 150? 

JV . 
naar GO in opstartprogramma 

I 
H 

rege1teI1er = 151 

. t'i 
naar Gl ~n opstartprogramma 

figuur 16: het uitschrijven van resu1taten 



~.2._D~ ~u£rQu!i~e_CgLE 

Bij deze subroutine, waarvan het bloksc~ema in figuur 17 staat, 

worden aan het console achtereenvolgens de kommando's "Carriedge 

Return" en "Line Feed" gegeven, zodat ·eventuele volgende gegevens 

vanuit de processor op een nieuwe regel komen staan. 

CRLF 

uitgeven van kommando's: 

'CR' en 'SP' 

figuur 17; 

de subroutine CRLF 

~.£._D~ ~u£r£u!i~e_SEA! 

SPAT 

Vlordt vijf 

SBl 

uitgeven van kommando 'SP' 

verlaag spatieteller met een 

= 01 

figu'..lr 18: 

de subroutine SPAT 

Bij de spatie-uitgevende subroutine SPAT zoals die in figuur 18 

is weergegeven, wordt net zo vaak het kommando 'SP' naar het 

console gezonden als bij het begin van de subroutine is gepro

grammeerd. Het aantal spaties dat geplaatst is, wordt bijge

houden met het als spatieteller werkende register B. 
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~.Z._D~ ~u£r2uiiQe_T~X! 

Bij deze subroutine worden de kodes die in cen bepaald geheugen

blok als data zijn opgenomen uitgezonden naar her konsole. D~ 

uitgezonden kodes betekenen askii-karakters, zodat op het kon

sole een leesbare tekst.ontstaat: de kop van de getabelleerde 

meetresul t.aten. 

Het aantal karakters dat uitgezonden wordt is opgenomen in ge

heugenplaats AKAR (Aantal KARakters) en de feitelijke karakters 

zijn opgenomen in geheugenblok AKAR+l tot en met AKAR+(AKAR). 

Het als karakterteller fungerende register B geeft steeds het 

aantal karakters weer, dat nog uitgezonden moet worden; een en 

ander is weergegeven in figuur 19. 
De karakterkodes kunnen in het geheugen worden geplaatst met de 

methode van paragraaf 8.13. 

C TEXT 

geheugenwijzer H,L komt op AKAR 

de inhoud van AKAR naar de karakterteller 

I 
TEXI 
Y 

geheugenwijzer een ophogen 

inhoud van het aangewezen geheugenadres naar console Ai 

karakterteller een verlagen 

I 
karakterteller = 01 

~. 

figuur 19: de subroutine TEXT 
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~.~._D~ ~u£r£u!iEe_S£XQ 

In figuur 20 is het blokschema van de subroutine SHXD (Schrijf 

HeXadecimaal getal als Decimaal getal) opgenomen waarmee de in

houd van register A wordt omgezet en uitgeschreven als decimale 

waarde. Niet-signifikante nullen worden daarbij weggelaten. 

Met de inhoud van register A worden drie andere registers bepaald: 

Register C als honderdteller. register E als tientalteller en re

gister DaIs eenhedenteller. Register B geeft door de inhoud '0' 

aan dat er sprake is van een niet-sig~ifikante nul. 

Met het programma wordt A eerst z6 behandeld, dat het nog slechts 

een getal kleiner dan honderd bevat terwijl de hond9rdteller ge

korrigeerd is. Hierna wordt van A steeds tien afgetrokken totdat 

A zelf kleiner is dan tien: deze A-rest gaat naar de eenhedenteller. 

Het aantal malen dat A met tien verminderd is, is opgenomen in de 

tientalteller. 

( SHXD ) 
I 

I tientalteller wordt nul en register B wordt Mm I 
I 

A groter 
",tt 

dan 2001/, SHI 
'I 

honderdteller wordt 2 H/ 
A groter dan 100? 

A wordt A-200 V 

SP2 honderdteller wordt 1 

honderdteller Vlordt 'SP' A wordt A-lOO 

reg. B met Mm verlagen 

SH3 

honderdteller naar consoleJ 

SH4 
M 

A groter dan 91 ,SH5 ., ,... 
A wordt A-IO tientalteller +B =0'( 

tientalteller een OPhOgen 
lY' 

, tientalteller wordt I SP 'J 

figuur 20: blokschema SHXD 
~SH6 

tiental- en eenhedenteller 
naar console 

(;;~ 

S5 



8.2._D~ ErQc!n!e~o!z!t!iRg_PEOQ 

Met de subroutine PROC wordt de hexadecimale inhoud van register 

A (OO •• FF) lineair omgezet naar een percentage, dat wederom hexa

decimaal is weergegeven (OO=0%;FF=99% dus 63HEX). Deze omzett'ing 

vindt plaats door afhankelijk van het weI of niet "In zijn van 

het ne bit van A,de uitkomst met €len getal, het bitgewicht, te . 
. , 

verhogen. De uitkomst wordt dus opgebouwd vanaf nul. Hierbij 

dient register C als bitwijzer voor het ne bit en register D be

vat steeds het bitgewicht. Register B bevat gedurende de bereke~ 

ning de omgezette waarde. Een en ander is opgenomen in onderstaande 

tabel en figuur 21. 

dJn 
. 

A1s bit n. =1, uitkomst verhogen met het hexadecimale 
I 

bitgewicht + korrektie; met de decimale waarde(%) 

7 32 - -- _____ .. __ 50 -) ... --_. 

.-- ... 6 .. _-1-~_._ 0 25 ) 

OC 0 12 ---- .---,-~ ~ 
".~-- .' -- .. . 

4 06 0 6 ) 
99% .-. 

3 03 0 3 
-----_.- ~ 

2 01 1 2 ) - .... -_._-- ---- .. __ ._,------
1 00 1 1 

-------_. -_ .. --- -~--

0 wordt niet.meer gekont~oleerd! 

tabel 1: de bitgewichtsfaktoren bij dePROC-subroutine 

8.10. De subroutine TDSB ------------
Met de subroutine TDSB(td Schrijven en Berekenen) wordt de zes

tien bits somwaarde van td omgezet naar een decimaa1 getal tussen 

nul en 65536. Omdat ~en eenheid hierin vanwege de opbouw van het 

tussen-geheugen €len tijdsduur betekent van 100 ns. wordt het 

decimale geta1 geschreven als ~---,- us. met weg1ating van de 

niet-signifikante nu1len. 

De TDSB-subroutine maakt gebruik van twee andere subroutines: 

- DEEL voor het uitvoeren van de feitelijke de1ing 

- OMRE voor het OMREkenen van hexadecimaa1 naar decimaa1 getal. 

Het TDSB wordt slechts de inhoud van de geheugenadressen H,L en 
H,L+l in de registers D,E geplaatst. 

-



register C wordt bitwijzer voor bit 7 (n = 7) 
register D is bitgewicht bij 100% dus 64HEX. 
uitkomstregister B wordt nul 

PR~ 

bitgewicht wordt gedeeld door twee m.b.v. rotatie 

is bit n gelijk aan lilt! 

is n gelijkaan 1 of 21 

~itkoms~ 'An verhogen 

PR2~ ______________ __ 

'uitkomst" wordt 'uitkomst + bitgewichtt 

is 

PR4 

'uitkomst' naar register A brengen 

figuur 21: de subroutine PROC 

~.ll~ Qe_s~b~o~t~n~ QE~L 

De subroutine DEEL deelt de zestien bits inhoud van de registers 

D en E door het acht bits getal dat is opgenomen in geheugenadre$ 

DTL. Hierdoor ontstaat een zestien bits uitkomst die tijdens de 

berekening is opgeslagen in de registers B en C maar uiteindelijk 

in II en L staat. 

liet delen gebeurt door herhaald van het te delen getal aftrekken 

van het deeltal terwijl op het laatst een afronding op de halve 

waarde van het deel tal plaatsvindt. Als het deel tal AAnmaal j.n ver

mindering is gebracht, wordt steeds 13,C Aen opgehoogd. Figuur 22 
maakt dit duidelijk. 



-

't 

( DEEL) 
I 

H en L bevatten hat te delen getal; H is dus l{SByte terwijl L 

het LSByte is. B en C zijn nul. 

I ,., 
is het deeltal nul of Mm?> 

I 
I 

f< is het HSByte gelijk 

LSByte wordt verminderd 

met het deeltal en B,C 
worden een opgehoogd 

I 
~ was er een carry? ) 

1'1 
MSByte met een verlagen I 

I 
DL3 

1 
y 

DLI 

aan nul? 

DL2 r 

~is LSByte groter dan het 
! '" deel tal 

~---------TI,V-------------

LSByte met deeltal ver-

minderen en B,C met een 

verhogen 

<~~~~----~~----~------~--~--~ is LSByte groter dan het halve deeltal ~ 
1'( 

B,C met een verhogen) 

DL4 r 

B,C naar rasp. H,L verplaatsenl 

figuur 22: de subroutine DEEL 

!i.12.!. ~e_sl!b!:0l!tin~ QHEE 
De subroutine OHRE dient voor OMREkening van het zestien bits get.. 

tal in H,L naar zijn decimale ekwivalent. Dit gebeurt niet met de 

SHXD-subroutine omdat deze slechts voor een-byte omzettingen werkt. 

De t~eebyte-omzetting 

berekening: 

> ge baseerd op de volgende wiskundige 

s8 



Somwaarde in H,L is '1 HI HO Ll LO 

..... ", 

V" 
vier 4-bits faktoren 

Som = 4096 HI + 256 HO + 16 Ll + LO 

= 1000(4Hl) + 100(2HO) + 10(8Hl + HI + 4.HO + HO + Ll) + 

(4Hl + 2Hl + 4HO + 2HO + 4Ll + 2Ll + 10) 

= 1000(4Hl) + 100(2HO) + 10(8Hl + 4HO + Z) + (L~Z + 2Z + LO) 

als Z = HI + HO + Ll 

Hieruit ontstaat een routine zoals die is weergegeven in figuur 23. 
(alk ~e.b:lI.Ue.n 2.~n dec.imaa1) 

( OMRE ) 

bepaal Z, 2Z en 4Z waarbij Z = HI + HO + Ll 

tienteller'en'honderdteller'worden nul 

bepaal 'eenhedentelle~ = 4Z + 2Z + LO 

is er een carry ontstaan bij de eenhedenteller J 
tf 

'1 

'honderdteller wordt 2 

'eenhedenteller'ophogen met 56 

Tl 

"'" 
\.. is 'eenhedenteller' groter dan g~ 

'eenhedentelle~met 10 verlagen 

~ientaltellet AAn ophogen 

T2 

l' t I • I tientalteller wordt tten~alteller+ 8Hl + 4HO + Z 1 
T3 
"'-. 

is 'tientaltelle~ groter dan .~ 
'\.t.I 

" 
... 

'tiental teller' met 10 verlagen 
'honderdtellel een o"p_hoBen 

zie volgend blad u 



&0 

van vorig blad 

T4 

honderdteller wordt honderdteller + 2HO 

duizendteller wordt nul . 

T5 

(is honderdteller groter dan 9r 
It 

, honderdteller met 10 verlagen 

duizendteller ~,lm ophogen 

T6 

duizendteller wordt ctuizendteller + 4Hl 

tienduizendteller wordt nul 

T7 

rf 
is duizendteller groter dan 9 /' 

~I It 
duizenuteller met tien verlagen 

tienduizendteller een ophogen 

T8 

zend uit naar console voor uitschrijven: 

tienduizendteller 

duizendteller 

honderdteller 

tientalteller 

, 
eenhedenteller 

~ 
figuur 23: blokschema van de subroutine OMR8 



~·13~ liel in~chrij!en yan !e~s! 
D~ subroutine TEXT maakt gebruik van een geheugenblok waarin de 

askii-karakters van de door het konsole te schrijven tekst staan. 

Deze askii-karakters kunnen worden ingevoerd in het geheugenblok 

met de in figuur 24 opgenomen subroutine en listing. 

De werkwijze is: kommando G'adres INTT' 

tekst invoeren via konsole 

na afloop van tekst 'INTERRUPT' op 80/20-4 

in AKAR nag aantal karakters invoeren 

6, 

H,L op AKAR + 1 21 INTT:·LXI H,AKAR+l 

IT1~· ____________ --. 
V ,~ 

~ 
karakter ingetoetst? 

I~ 
berg karakterkode op in 

door wijzer aangegeven 
geheugen adres 

I 
geheugenwijzer ~en ophogenl 

I 

CD 12 00 ITT1: CALL CI 

77 MOV M,A 
4F MOV C,A 

CD OF 00 CALL CO 

23 INX H 

C3 -- -- JMP ITfl 

figuur 24: routine voor het inschrijven van tekst 



9. DE PROGRAMMALISTING VAN EEN VOI,LEDIGE HETING 

D1t hoofdstuk bevat de listing van het programma waarvan de blok

schema I s in het vorige hoofds·uk beschreven zijn. Deze listing' 

is u1t ~en stuk opgebouwd waarbij dan weI naast het commentaar 

diverse malen een subtitel gebruikt is ter verdu1delijking van 

(een groep) 1nstrukties; volgorde en subtitels komen overeen 

met de inhoud van hoofdstuk acht. 

De in een kader 1- -1. aangebrachte hexadecimale woorden zijn de 

bytes die veranderd moe ten worden als het programma op een ander 

adres georganiseerd wordt. 

Onderstaand ~ijn getabelleerd de tesultaten afgedrukt van 15 
metingen met DTL = 5. De tabel is het resultaat van een meting 
met werkende vonkerosiemachine. 

METING TOTAAL EHOSIE BOGEN OPEN KORTSL REND TD(US) 

.. 1 5. 2 1 2 0 66 .39.4 
2 5 2 .1 . 2 121 57 33.2 

·3 5 5 0 0 0 55 27-.0 
4 5 4 1 0 121 62 21.8 
5 5 2 1 1 1 61 2121.7 
6 5 1 2 2 ·0 40 .33.3 
7 5 2 2 1 0 54 27.6 
8. 5 2 3 0 0 94 0.9 
9 5 3 2 0 0 66 20.2 

10 5 4 1 0 0 78 12.2 
.. 11 5 2 3 0 0 88 4.8 

12 5 1 3 1 ,0 88 1 • 1 
13 5 0 4 0 1 94 0.0 
14 .5 3 2 0 0 81 8.5 
15 5 3 2 121 121 86 5.7 

tabel 2: afdruk van de meetresultaten vol gens het 

gegeven programma 
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0001 · , 
"0002 • OP STA RTPR OGR AM~IA MET KARAKTERSElEKTIE , 
(l003 · , 
:1004 . 0000 ORG 3000H 
0005 3flO OTL EQU 3FI0H 
1)006 3500 HRSL EaU 3500H 
0007 0012 Cl EaU 0012H 
1')008 OOOf CO EaU OOOFH 
1)009 003C HONI Ei}U (,,03eH 
001:> 0000 OAT I EQU COH 
0011 0001 OATO Eau 01H 
0012 0004 CNTR EQU 04H 
0013 0005 CHIP EQU 05H 
:)1)14 · , 
(\015 · INITIALISEREN 110 BOARD: ZIE l 10; BLI 3.3 , 
J01£> • , 
0017 3000 3E99 MVI A ... 099H 
0018 3002 0303 OUT 03H 
')019 3004 0307 OUT 07H 
0020 · , 
1)021 · PRESETTEN GEHEUGENWIJZER H ... L , 
·j022 • , 

" ')023 3006 210035 GO: LXI H,HRSL 
0024 3009 2B OCX H 
)025 300A 1600 MV I O,OOH 
.}026 ; 
JO 27 : UITZENOEN HERKENNINGSKARAKTER :il 
0028 .. , 
,)029 300e CDF830 G 1 : CAll CRlF , 
(1030 300F OE40 MVI C ,040 H 
0031 3011 COOFOO CALL CO 
0032 3014 C01200 CALL CI 
0033 3017 4F HOV C,A 
0034 3018 CDOFOO CALL CO 
0035 · ... 
~O36 · FEITElIJKE KARAKTERSElEKTIE: S,R,M EN 0 , 
') 0 37 ; 
0036 3018 79 HOV A,C 
1)039 30IC FE03 CPI 003H 
004(\ 30IE CA3COO JZ HONI ;S DAN MOU 
0041 3021 FE02 CPI 002H 
0042 3023 CAAr30 JZ SRES iR DAN S RES 
') 0 43 3026 FEeD ePI DCOH 
"044 3028 CA7130 JZ METG 1M DAN HErG 

• 0045 3028 FEC4 CPI OC4H 
0046 3020 CA3830 JZ G3 ;0 OAN A NOER OTl 
:) 047 .. ,. 

• 0048 · KENNISGEVING VAN FOUTIEr KARAKTER MET fI. , 
0049 · , 
:;050 3030 OE23 G 2: MVI C,.023H 
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J051 3032 COOfOO CALL CO 
·0052 3035 C30e 30 JMP G1 

0) 53 • /I 

c,~ 54 · HIJZIGING VA N OTL: IS !tAR AIHER HEXAOEClt'AAl? , 
)055 · /I 

0056 3036 C01200 G3: CALL Cl 
f) 0 57 3038 4f HOV C,A 
"058 303C COOfOO CALL CO 
," 0 59 303f 79 MOV A,e 
)06() 3040 fEeD CPI OCOH 
n061 3042 C A7130 JZ METG ; H O~N METG 
'1062 3045 fEC7 CPI OC7H 
0063 3047 023030 JNC 62 
C 064 304A fECI CPI CCIH 
n065 304C 025C30 JNC 64 
rJO 66 304f fEB A CPI OBAH 
C067 3051 D2 30 30 JNC 62 
'1066 3054 fEBO CPI aBOH 
(1069 3056 o A30 30 JC 62 
C070 3059 025E30 JNC G5 
'071 305C C609 G4: AOI 09H ;LETTERKORREKTIE 
:] () 72 305E EGOf 65: ANI OfH 

" ~O73 3060 47 MOV a,A 
1'1074 3061 3A 10 3f LOA OTL 
1)075 3064 E60f AN! OfH 
'1076 3066 07 RLC 
0077 3067 07 RLC 
(\078 30&8 07 RlC 
(' 0 79 3069 07 RLC 
l'O 8~ 306A 80 ADO a 
\) 081 30&8 32103f STA OTL 
0082 30&E C33830 JMP G3 
:) 0 83 · , r,o 84 " MEETROUTINE: 150 METIN6EN eVER OTL PULSEN /I 

0085 ; 
')08& 3071 210035 METG: LXI H,HRSl 
1)067 3074 OEOO MV I C,OOH ;C I S ME TIN GTE L l E R 
()O68 3076 3A 10 3f LOA OTL 
iJ089 3079 0301 OUT OATO 
)093 3078 3EEO MV I A,OEOH'INLEZEN DEELTAL 
)091 3070 0305 OUT CHIP 
., 0 92 307f 3E50 MV I A,050H; START HETING 
0093 3081 0305 OUT CHIP 
0094 3063 3EEO MVI .A,OEOH; HH SElTEN 

" 0095 3085 0305 OUT CHIP 
I) 096 3087 0804 MTl: IN CNTR ;CNTR DO KONTROlE 
0097 3089 E601 ANI 01H 

• f) 398 3088 fEOl CPI 0IH 
0099 3080 C26730 JNZ MTl 
)It)~ · , 
JI01 · AlS CNTR DO "1" DAN VERDE R GA AN , 
~ 102 " , 
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JI0] 3090 06EO MV! 8,(lEOH; LATCH 0 AANSTUREN 
""104 3092.78 MOV A,8 

'IDS 3093 O30S MT2: OUT CHIP 
lil06 309S 04 INR 8 
')107 3096 0800 IN DATI 
0108 3098 77 MOV H,A 
1)109 3Q99 23 INX H 
~110 309A 78 HOV A .. 8 
Jill 3098 FEE? CPI OE7H ;LATCH 71 
, 112 3090 C29330 JNZ MT2 
; 113 · , 
'H14 · ALS 7 LATCHES IN DAN OPNIEUW CNTR DO , 
JllS · .. 
)116 30,4,0 DC INR C 
~117 lOAI 79 MOV A,C 
)118 lOA2 FE96 CPI 096H ':IS0 ~ETI~GEN 
0119 lOA4 C287 ]0 JNZ MTl 
:) 12: 30A7 OE52 MVI C,OS2H 
r} 121 301\9 CoOFOO CALL CO ; R UITSCHRIJVEN 
: 122 30AC C30630 JMP GO 
) 123 · , 
,) 1 l4 · SRES I S 8 A SIS R 0 UTI NE RESUL1ATEN UITSCHRIJVEN , 

if ') 125 • , 
:' 126 lOAF CO 18 31 SRES: CALL TEXT 
;) 127 3082 0600 HV I e .. OOH ;8 REGEL TELLER 
"'128 30B4 lEOl SR1: MV I E,t'lH,;E KClCMTELLER 
) 129 30B6 04 INR B 
0130 30B7 14 INR 0 io MET ING TELLE R 
(1131 3088 C00831 CALL SPAT 
"1132 308B 7A MOV A,o 
~133 lOBe C02C31 SR2 : CALL SHX!) iUITSCHRIJVEN A 
(1134 lOBF lC INR E 
~ 135 30CO C 008 31 CALL SPA T 
'i 13& 30C3 78 MOV A,[ 
J 137 30C4 FE02 CPI 02H iKOLOH 2 OAN oTL 
",136 30C6 C2CF30 JNZ SR3 
>139 30C9 3A103F LOA oTL 
(I lit a 30CC C3BC 30 JMP SR2 
)141 30CF 23 SR3: INX H iKOLOM 3 •• 8 UIT GEHEUGEN 
(i 142 3000 78 MOV A .. E 
1143 3001 fE07 CPI f)7H iKOLOM 7 : PROC 
)144 3003 C2 DO 30 JNZ 5 R4 
') 145 3006 7E HOV A .. M 

, :'\ 146 3007 C07431 CALL PROC 
" )147 300A C3SC 30 JMP SR2 

) 148 3000 FEoa . SR4: CPI 08H ; KOLOH a: Tosa 
')149 300F CAE630 JZ SR5 
') 150 30E2 7E MOV A.M 
0151 30El C 3BC 30 JMP SR2 
"Ie 152 30E6 COA431 SR5: CALL TOSS 
') 153 30E9 C OFB 30 CALL CRLF 
"1154 30EC 3E96 MVI A,c/96H 
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, 155 30EE 8A CMP 0 . 150 t-'ETINGEN? , 
• '156 30Ef CA0630 JZ GO 

'157 30f2 lEOf MVI A,OfHi15REGELS 
:l156 30f4 88 CMP B 
')159 30f5 CAOClO JZ Gl 
;\ 16:> lOf6 C3 84 30 JMP SRI 
J 161 · , 
') 162 · SUBROUTINE CRLf: CARR lEDGE RETURN; LINE fEED ? 

1163 · , 
1)164 30fB C5 CRLf: PUSH B 

"165 30fe OEOO MVI C,OOH i "CR" 
:; 166 30rE COOfOO CALL CO 
'J167 3101 OEOA MVI C,OAH ; "Lf" 
IJ 168 3103 cooroo CALL CO 
ry169 3106 Cl POP B 
n 170 3107 C9 RET 
0171 · , 
''1172 .. SUBROUTINE SPA T: UITSCHRIJ\lEN VAN 5 SPATIfS ? 

)113 ; 
I} 174 3108 C5 SPAT: PUSH B 
"1175 3109 0605 MVI B,05H . B SPATtETELLER , 
0176 310B OE20 MV I C,020H 

• J 177 3100 COOfOO SP1: CALL CO 
r; 178 3110 05 OCR B 
') 179 3111 Af XRA A 

• n 180 3112 B6 CMP B 
~ 1 81 3113 C2e031 JNZ SPI 
() 1 82 3116 Cl POP B 
0183 3117 C9 RET 
rJ 184 i 
J 165 · TEXT: UITSCHRIJVEN VAN TEXT , 
') 186 · ? 

') 187 3116 C5 TEXT: PUSH B 
0186 3119 E5 PUSH H 
~ 189 ' 311A 219232 LXI H,lsr+l 
o 19() 3110 46 MOV B,M i B BE VA T AKAR 
p 191 311E 23 TEX1: INX H 
J 192 31lf 4E MOV CI'M iKARAKTER INC 
)193 3120 CDOfOO CALL CO 
0194 3123 05 OCR B 
0195 3124 Af XRA A 
J 196 3125 B6 CMP B ;(AKAR) UITGESCHREVEN? 
:; 197 3126 C21£31 JNZ TEX1 
() 196 3129 £1 POP H 
0199 312A Cl POP B 
'200 3128 C9 RET 
0201 • , 

.0202 · SHXD IS Or-Z£TTEN HEX ~AAR DECIMAAL EN UITSCHRIJVE~ , 
J 203 · , 
') 204 312C C5 SHXD: PUSH B 
C20S 312D 05 PUSH 0 
0206 312£ lE30 t1V I E,030Hi E IS TIENTAL 
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')207 3130 0601 MVI B,01H 
• , 208 3132 FE'C8 CPI OC8H pALS A>200 DAN C IS 2 
~209 3134 OA3E31 JC SHI 
') 21:) 3137 OE32 MVI C,032H; C IS UO~OERDTAl 
~211 3139 06C8 SUI OC8H 
, 212 313B C34031 JMP SH3 ; A I S HE X _200 
, 213 313E FE64 SHl: CPI 064H ;AlS A >ICO DAN C IS 1 
:' 214 3140 OA4A31 JC SH2 
')215 3143 OE31 MV I C,031H 
, 216 3145 0664 SUI 064H 
) 217 3147 C34031 JMP SH3 ;A IS HE X _100 
': 218 314A OE20 5H2: MVI C,020H 
)219 314C 05 OCR B 
j 220 3140 57 51-13 : MOV O,A 
0221 314E COOFOO CALL CO . A IS BESCHERMO VOCR CO # 

') 222 3151 7A MOV A,D 
~ 223 3152 FEOA SH4 : CPI OAH 
') 224 3154 OA5031 JC SH5 
) 225 3157 060A SUI OAH 
:> 226 3159 lC INR E ; E TElT TIENTAL 
:t227 315A C35231 JMP SH4 

1 ') 228 3150 f630 SH5: OR! 030H 
r)229 315F 57 HOV O,A 
!) 230 3160 7B MOV A,E 

- ') 231 3161 4f MOV C,A 
) 232 3162 80 ADO B 
0233 3163 fE30 CPI 030H ;A IS 0 BIJ NIET SIGN. NUL 
c· 234 3165 C26A 31 JNZ SH6 
:> 235 3168 OE20 MVI C,020H 
') 236 316A COOfOO SH6: CALL CO 
"237 3160 4A HOV C,O 
;\ 2 38 316E CDOFOO CALL CO ; SCHRI JF EENHEOEN 
)239 3171 01 POP 0 
n 240 3172 Cl POP B 
0241 3173 C9 RET 
j 242 • , 

FF WOR DT '4 )243 ; PRCCENTENOHZETTlf!.G Q() WORoT 0; 
) 244 . ,. 
1"j245 3174 C5 PROC: PUSH B 
") 246 3175 05 PUSH 0 
)247 3176 5f MOV E,.A 
'"1248 3177 OE80 t~V I C,080H; C IS 8ITWIJZER 
)249 3179 1664 HVI O,.064Hi 0 IS 8ITGEWICHT 
!) 250 317B AF XRA 'A 
("1251 317e 47 HOV B,A . B IS OMGEZETTE HAAROE ,. 
') 252 3170 37 PR1: STC 
1253 317E 3F CHC 
:) 254 317F 7A MOV A,'O 
1\ 255 3180 1f RAR ;BITGEWICHT HALVEREN 
') 256 3181 57 MOV O,A 
~) 257 3182 79 HOV A,e 
j 258 3183 A3 ANA E 
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·1259 3184 FEOO CPI DOH ;PR3 AtS BIT NUt IS 
IJ 26' 3186 CA 93 31 JZ PR3 
0261 3189 7A MOV ",0 , 

318A FE02 CPI 02H ; AtS BIT 1 OF 2 DAN 1 EXTRA ,)262 
)263 31BC 029031 JNC PR2 
\264 3IBF 04 INR B 
;)265 3190 78 PR2: HOV A,B 
C266 3191 82 ADO 0 
) 267 3192 47 MOV B,A 
1)268 3193 79 PR3: MIJY A,C 
J269 3194 37 STC 
n270 3195 3F CHC 
0271 3196 IF RAR ; BITWIJZER VERNIEUWEN 
')272 3197 4F MOV C,A 
:)273 3198 FEOI CPI 01H 
') 274 319" CA AO 31 JZ PR4 
) 275 3190 C37031 JMP PR1 
') 276 31AO 78 PR4: MOV A,B 
'j 277 31A1' 01 POP 0 
('12'78 31A2 C1 POP B 
r,279 31A3 C9 RET 
0280 · , 
0281 · TOSB OEEL l DOOR OTt EN ZET OM NAAR OECIMAAl GET~L , 

• '282 · , 
I) 283 31A4 C5 lOS B: PUSH B 
0264 31A5 05 PUSH 0 

~:)285 311\6 56 MOV O,M ;(H,Ll NAAR 0 
., 286 31A7 23 INX H 
=' 2 67 31A8 5E MOV E,M ; (H,L+1) t.AAR E 
~288 31A9 E5 PUSH H 
~ 289 31AA CD8431 CAll OEEt 
., 2 90 31AO CO£731 CAll OMRE 
0291 3180 E1 POP H 
:) 2 92 31B1 01 POP 0 
') 293 31B2 C1 pOP B 
('294 31B3 C9 RET 
1295 ; 
1296 · OEEL BEVAT FEITELIJKE OELlt.G . OElING VAN O,E/OTt , • 
j 297 · HARR .DIE , 
') 2 98 31B4 EB OEEt: XCHG 
~ 299 31 B5 AF XRA A 
(130:> 31B6 47 MOV B,A iH,L IS TE OELEN GETAl NU 
0301 31B7 4F MOV C,A 
t) 302 3188 3A 10 3F tOA OTL 
(J303 318S 57 MOV D,A 
:)304 31BC FEOl CPI 01H ;OTl IS o OF 1 DAN NIET OElEN 

• j 305 318E o.AE631 JC Ol5 
~ 306 31C1 3EOO OLl: MYI A,OOH 
:) 307 31C3 BC CMP H iMSBYTE NIET NUL DAN 

~ :)3(18 31C4 CA 02 3.1 JZ Dl2 iHERHAAlO AFTREKKEN 
Cl309 31C7 70. MOV A,L 
03l!) 31C8 92 SUB 0 
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l311 
« , 312 

, 313 
t) 314 
) 315 
'316 
0317 
, 31B 
LH9 
1'32:' 
''\321 
OJ 322 
:; 323 
1324 
,) 325 
('326 
) 327 
r,328 
') 329 
I) 3 30 
') 331 
'332 

, ) 333 
0334 
) 335 
)336 
J 337 
0338 
0339 
('340 
0341 
)342 
) 343 
') 344 
1)345 
:) 346 
;1347 
'\348 
,.:3 49 
:) 350 
('351 
;)352 
C 353 
') 354 

,. I) 355 
, 356 
:) 357 

.} 358 
:,359 
C' 360 
Q 361 
0362 

31C9 6F 
31 CA 03 
31CB 02C131 
31C£ 25 
31Cf C3C131 
3102 70 
3103 BA 
3104 DA0031 
3107 92 
3108 6F 
3109 03 
3IDA C30231 
3100 3f 
310£ 07 
310F BA 
31£0 OAE431 
31E3 03 
31£4 60 
31E5 69 
31E6 C9 

3'tE7 7C 
31E8 EGfO 
31EA Of 
31E8 OF 
31EC OF 
31EO OF 
31EE 47 
31Ef 70 
31ro EGfO 
3Ir2 Of 
31r3 OF 
3If4 Of 
31f5 OF 
31F6 60 
31f7 47 
31f8 7C 
31f9 EGOf 
3IfB 80 
31fC 47 
31fO 07 
lIfE 4f 
31ff 07 
3200 57 
3201 70 
3202 EGOf 
3204 81 
3205 82 
3206 OEOO 
3208 51 

Ol3: 

Ol4: 

Ol5: 
• , 

MOV l,A 
INX B 
JNC Oll 
OCR H 
JMP Oll 
MOV A,l 
C HP I) 

JC Oll 
SUB 0 
MOV l,A 
INX B 
JHP Ol2 
eMC 
RlC 
CMP D 
JC Dl4 
INX B 
HOY H,B 
MOV l,C 
RET 

;8IJ H IS NUL DAN HER 
iHAAlO AfTREKKEN ZOlANG 
il GROTER DAN 0 

;l*2 EN VERG MET OTl 

;H,l BEVAT UITKOMST 

; OMRE ZET TO OM NAAR 5 CIJfERS DECIMAAl . , 
OMRE: MOV 

ANI 
RRC 
RRC 
RRC 
RRC 
MOV 
MOV 
ANI 
RRC 
RRC 
RRC 
RRC 
ADD 
MOV 
MOV 
ANI 
ADD 
MOV 
RlC 
HOY 
RlC 
MOV. 
MOV 
ANI 
ADO 
ADO 
MVI 
MOV 

B 
B,A 
AJot-t 
OfH 
B 
B,A 

C,A 

0,.1.
A"l 
n.fH 
c 
o 
C,DOH 
O,C 

;B IS H1 *ll 

; A IS HO 

; B IS Z 

;A IS El+lO 
; C IS HO~OEROETElLER 
; 0 IS TIENTELlER 
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fl363 3209 021032 JNC T1 
• J 364 320 C C638 AOI o 38H ;KORR£KTI£ ALS A > FFH 
136~ 320£ 0£o.2 MV I C,02H 
) 3&0 3210 FEOA T 1 : CPI OAH iB£PALING ££NH£OEN 
1367 3212 OA IB 32 JC T2 
') 368 3215 060A SUI OAH 
fi 369 3217 14 INR 0 
) 370 3218 C31032 JMP T1 
) 371 321B SF T.2 : HOV £,1\ • E IS E£~H£OENT£LLER l' 

) 372 321C 7C HOV A,H 
':, 373 3210 £60F ANI OFH 
, 374 321F 07 'RLC 
r 375 3220 07 RLC 
,) 376 3221 80 ADD 8 
,.. 377 3222 47 HOV B,A ;8 IS 4*HO +Z 
'378 3223 7C MOV ~,H 

() 379 3224 £6FO ANI aFOH 
., 380 3226 OF RRC ;A IS 8*Hl 
t' 381 3227 80 ADO 9 
') 382 3228 82 ADD 0 ; A IS 8*H1+4*HO+Z 
, 3A3 3229 FEOA~ T3: C PI OAH ; B£PALING TIENTALLEN 
J 384 3228 01\3432 JC T4 
': 385 322E 060A SUI OAH 
'386 3230 OC INR C 

•. ) 387 3231 C32932 JHP T3 
1388 3234 57 14: HOV O,A 
0389 3235 7C HOV A,H 
0390 3236 E60F ANI OFH 
(\ 391 3238 07 RlC ; A IS 2*HO 
) 392 3239 81 ADO C · A IS HOI\OEROTElLER , 
C 393 323A 2EOO MV I L,OOH ; L IS OUIZENOTELlER 
~ 394 323C FEOA 15: CPI OAH iBEPAlING OUIZENOTAL 
"395 323£ OA4732 JC T6 
J 396 3241 060A SUI OAH 
'1397 3243 2C INR l 
) 398 3244 C33C32 JMP T5 
) 3 99 3247 4F T6: HOV C.A 
0400 3248 7C MOV A.H 
;401 3249 E6FO ANI OFOH 
:) 402 3248 OF RRC 
')403 324C OF RRC · A IS 4*Hl , 
)404 3240 85 ADO l 
;)405 324E 2600 MVI H,OOH ; H IS TIENDUIZENDTAl 
)406 3250 FEOA 17: CPI OAH ;OUIZENOTAL8EPAlING 

,. ) 407 3252 OAS832 JC T8 
J40a 3255 060A SUI OAH 
~ 409 3257 24 INR H 

. :'410 3258 C35032 JMP T7 
0411 ; 
:.1412 ; UITSCHRIJVEN GETAl IN VClGCRO£ H.l.C,O •• ,[ 
'1413 . , 
') 414 325B 6F T8: HOV l,A 
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.. j 415 
)416 
tl417 
)418 
J419 
)42:> 
'j 421 
"422 
j 423 
.. 424 
) 425 
.'426 
, 427 
'428 
r, 429 
f) 430 
J 431 
"\412 
i 433 
,434 
~ 435 

~ ') 436 
, 437 
) 438 

-.."439 
:J 440 
(1441 
0442 
0443 
J 444 
I) 445 
'l 446 
')447 
:1448 
"'449 
I),. 50 
0451 
),. 52 
,'453 
") 454 
:'1455 
) 456 
'1457 
\458 

It )459 
1) 460 
0461 

, ') 462 
~'4 63 
: 464 
0465 
(} 466 

325C 0601 
325E 7C 
325F C5 
3260 C07B32 
3263 70 
3264 C07832 
3267 C1 
3266 79 
3269 C07832 
326C 7A 
3260 04 
326E C07R 32 
3271 OE2E 
3273 COOFOO 
3276 78 
3277 C07B32 
327A C9 RET . ,. 

MVI 
MOV 
PUSH 
CALL 
MOV 
CALL 
POP 
MOV 
CALL 
HOV 
INR 
CALL 
I~V I 
CALL 
MOV 
CAll 

R,OtH i8 IS NUL NIJ NIET SIGN. NUL 
A,H 
B ; ANDERS C WEG TIJOENS CO 
un 
A,L 
U IT 
B 
A,.C 
UIT 
A,.O 
B ;TIENTAL AlTIJO SIGN 
UIr 
C,02EH; KOMMA UITSCHRIJVEN 
co. 

• 

; Ulr SCHRIJFr INHOUO VAN A ~AAR CONSOLE 

3278 
3270 
327E 
3280 
3283 
3284 
3266 
3289 
328A 
328C 
328F 
3290 
3291 
0000 
OOOA 
3291 
3292 
3293 
3297 
3298 
329F 
32A3 
32A7 
32AB 
32AF 
3283 
3286 
32BA 
32BE 
32C2 
32C6 
32CA 

. ,. 
F630 UIT: 
4F 
FE30 
C28C 32 
78 
FEOI 
C28C32 
05 
OE20 
CoOFOO UTI: 
04 
C9 

00 
49 

CR 
IF 
LST: 
DB 
DB OOOAOA20 

20404554 
494E4720 
20544FS4 
4t414C20 
2045524F 
53494520 
2020424F 
47454E 
20202020 DB 
4FS0454E 
20204B4F 
5254534C 
20202020 
52454E44 

ORI 
HOV 
CPI 
JNZ 
HOV 
CPI 
JNZ 
OCR 
MVI 
CALL 
I NR 

RET 
ORG 

EOU 
EOU 

NOP 
049H 

030H iKARAKTER WOROT ASKII 
C,A 
030H 
UTl 
A'B 
OlH 
UTI iUT1 DAN SIGN CIJFER 
B 
C ,Q20H 
CO 
B 

3291H 
OOH 
OAH 

CR,LF,LF,' METING TOTAAL EROSIE 

t OPEN KORTSl "ENO 

BOGEN' 
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.. '467 
:' 466 
;)469 
047) 
0471 

32CE 20202020 
3202 20544428 
3206 55532900 
320A OADA 
0000 

NUHBER OF ERRORS DETECTED = 0 

'~O T PUNCH EO (2) 

END OF ASSEMBLY. 

ASSEMBLER ERROR MESSAGES 

CODE EXPLANATION 

B BALANCE ERROR 
E EXPRESSION ERROR 
r fORMAT ERROR 
I ILLEGAL CHARACTER 
H MULTIPLE DEfINITION 
N NESTING ERRDR 
P PHASE ERROR 
o QUESTIONABLE SYNTAX 
R REGISTER ERRCR 
S STACK OVERfLOW 
T TABLE OVERfLOW 
U UNDEfINED IDENTIfIER 
V ILLEGAL VALUE 

END 



LA8EL LISTING 

GI2J 31211216 PROC 3174 
61 312JI2JC PRI 3170 
G2 31213121 PRl 319121 
G3 312138 PR3 3193 
G4 305C PR4 31AO 
G5 312J5E' TOS8 31A4 
METG 312171 OEEL 31B4 
MTl 312187 DLl 31Cl 
MT2 312193 OL2 3102 
SRES 30AF DL3 3100 
SRl 312JB OL4 31E4 
SR2 30BC DL5 31E6 
SR3 3121 \:.t: OMRE. 31E7 
SR4 30DO T1 3210 
SRS 3121E6 T2 321B 
CRLF 30FB T3 3229 
SPAT 311218 T4 3234 
SPI 3100 T5 323C 
TEXT 3118 T6 3247 
TEXl 311E T7 325121 
SHXD 312C T8 325B 
SHI 313E UIT 327B 
SH2 314A UTI 328C 
SH3 314D LST 3291 
SHl.t 3152 
SH5 3150 
SH6 316A 

TEKST VANAF 3293H; 'AKAR' = 32g2; (AKAR) = 49H 

CR,LF,LF, 
•• METING •• TOTAAL •• EROSIE ••• BOGEN •••• OPEN •• KORTSL 
•••• REND ••••• TO(US) 
CR,LF,LF 

'(. = SPATU~) 



ADRES DATA 
3000 3E 99 D3 03 D3 07 21 00 35 28 16 00 CD FB 30 0E 
3010 40 CD 0F 00 CO 12 00 4F CD 0F 00 79 FE 03 CA 3C 
3020 00 FE D2 CA AF 30 FE CD CA 71 30 FE C4 CA 38 30 
3030 0E 23 CD 0F 00 C3 0C 30 CD 12 00 4F CD 0F 00 79 
3040 FE CD CA 71 30 FE C7 D2 30 30 FE Cl D2 5C 30 FE 
3050 BA D2 30 30 FE 8 I.? DA 30 30 D2 5E 30 C6 09 E6 0F 

-3060 47 3A 10 3F E6 0F 07 07 07 07 80 32 10 3F' C3 38 
3070 30 21 00 35 0E 00 3A 10 3F D3 01 3E ED D3 05 3E 
3080 50 D3 05 3E E0 D3 05 DB 04 E6 01 FE 01 C2 87 30 
3090 06 E0 78 D3 05 04 D8 00 77 23 78 FE E7 C2 93 30 
313A0 0C 79 FE 96 C2 87 30 0E 52 CD 01" 00 C3 06 30 CD 
3080 18 31 136 00 IE 01 04 14 CD 08 31 7A CD 2C 31 lC 
30C0 CD 08 31 78 FE 02 C2 CF 30 3A 10 3F C3 BC 30 23 
30D0 78 FE 07 C2 DD 30 7E CD 74 31 C3 8C 30 FE 08 CA 
30E0 E6 30 7E C3 BC 30 CD A4 31 CD 1"8 30 3E 96 8A CA 
30F0 06 30 3E elF 88 CA 0C 30 C3 84 30 C5 0E 0D CD 0F 
3100 00 0E 0A CD 0F 00 C1 C9 CS 06 05 0E 20 CD 01" 00 
3110 05 AF B8 C2 0D 31 Cl C9 C5 E5 21 92 32 46 23 4E 
3120 CD 0F 00 05 AF BB C2 IE 31 El Cl C9 C5 D5 IE 30 
3130 06 01 FE C8 DA 3£ 31 0E 32 D6 C8 C3 4D 31 FE 64 
3140 DA 4A 31 0E 31 D6 64 C3 4D 31 0E 20 05 57 CD 01" 
3150 00 7A FE 0A DA 5D 31 D6 0A 1 C C3 52 31 F6 30 57 
3160 7B 4F 80 FE 30 C2 6A 31 0E 20 CD 0F 00 4A CD 0F 
3170 1.30 Dl CI C9 C5 D5 5F 0E 80 16 64 AF 47 37 3F 7A 
3180 IF 57 79 A3 FE 00 CA 93 31 7A FE 02 D2 90 31 04 • 
3190 78 82 47 79 37 31" IF 4F FE 01 CA A0 31 C3 7D 31 
31A0 78 Dl Cl C9 C5 D5 56 23 5£ £5 CD B4 31 CD E7 31 
31B0 E1 Dl Cl C9 EB AF 47 41" 3A. 10 31" 57 FE 01 DA E6 
31C0 31 3E 00 BC CA D2 31 70 92 6F 03 D2 Cl 31 25 C3 
3100 Cl 31 70 SA DA. DD 31 92 6F 03 C3 D2 31 31" 07 BA 
31£0 DA E4 31 03 60 69 C9 7C E6 F0 elF 0F 0F 0F 47 70 
31F0 E6 F0 0F 0F 01" 0F 80 47 7C £6 0F 80 41 07 4F 07 
3200 51 7D E6 elF 81 82 0E 00 51 D2 10 32 C6 38 0E 02 
3210 FE 0A DA 18 32 D6 0A 14 C3 10 32 SF 7C E6 0F 07 
3220 07 80 47 7C E6 F0 0F 80 82 FE 0A DA 34 32 D6 0A 
3230 0C C3 29 32 57 7C E6 elF 07 81 2E 00 FE 0A DA 47 
32413 32 D6 0A 2C C3 3C 32 4F' 7C E6 1"0 0F 0F 85 26 00 
3250 FE 0A DA 5B 32 D6 0A 24 C3 50 32 61" 06 01 7C C5 
3260 CD 7B 32 7D CD 7B 32 Cl 79 CO 7B 32 7A 04 CD 7B 
327el 32 0E 2E CD 01" 00 7B CD 78 32 C9 F6 30 4F FE 30 
3280 C2 8C 32 78 FE 01 C2 8C 32 05 0E 20 CD 0F 00 04 
3290 C9 00 49 0D 0A 0A 20 20 4D 45 54 49 4E 47 20 20 
32A0 54 4F' 54 41 41 4C 20 20 45 52 4F 53 49 45 20 20 
32B0 20 42 4F 47 45 4E 20 20 20 20 4F 50 45 4E 20 20 
32C0 4B 4F 52 54 53 4C 20 20 20 20 52 45 4E 44 20 20 
32D0 20 20 20 54 44- 28 55 53 29 0D 0A 0A ,-

32E0 

TABEL 3; D£ HEXADECIMALE ~EERGAVE VAN HET P~OGRAMMA 
MET TEKST 



10. SAHENVATTING EN KONKLUSIE 

A1s tussen twee e1ektroden een spanningsdoors1g optreedt, dan 

b1ijkt de vonk een materiaa1verwijderend effektte hebben. 

Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de toepassing van vonkerosie 

a1s materiaa1bewerking: aan twee e1ektroden wordt periodiek 

e1ektrische energie toegevoerd die tot doors1ag leidt; tijdens 

de doors1ag wordt van een van de e1ektroden materiaal verwijderd 

door de yonke 

De kwa1iteit van de bewerking is sterk afhanke1ijk van diverse 

inste11ingen aan de vonkerosie-machine, instel1ingen die onder 

andere gebaseerd zijn op audio-visue1e waarnemingen aan het 

proces. 

Omdat op deze wijze geen optima1e resu1taten kunnen wornen geg~ 

randeerd is de wens naar een automatiseringssysteem ontstaan, 

dat op grond van meetgegevens de machine inste1t. De ingeste1de 

procesgrootheden zijn dan in eerste instantie: 

- de generator die de periodieke elektrodenspanning opwekt en 

waarvan de pu1stijden ingeste1d worden. 

- het servosysteem dat de afstand tussen de elektroden bepaa1d. 

Van beide rege1ingen zijn de regelkriteria nog niet vol1edig 

bekend zodat het automatiseringssysteem wat dit betreft fleksibel 

moet zijn. 

Het automatiseringssysteem is opgezet met een microcomputer rond 

een microprocessor, type 8080, terwijl de bijgebouwde hardware 

een juiste verwerking van meet- en rege1signalen verzorgt. 

De metingen betreffen het spanningsverloop in de tijd over de 

sp1eet tussen de elektroden. Dit spanningsverloop blijkt vee1 

gegevens te bevatten over de kwaliteit van de bewerking; gegevens 

die afgeleid zijn uit een kwalifikatie van de doorslag (erosie-, 

boog-, kortgesloten circuit- en open situaties) en een bepaling 

van enkele karakteristieke doorslagwaarden zoals ontsteekvertra

ging en rendement. 

De regelingen van het servosysteem en de generator zijn e1ektr~ 

technisch weI, maar regeltechnisch nog niet voltooid, maar door 

de mogelijkheid van programmawijzigingen voor de microprocessor 



.. 

is voor deze regelingen voldoende fleksihiliteit gewaarborgd. 

De opzet van de hardware van het automatiseringssysteem is zo

danig dat verschillende manieren van meten en regelen mogelijk 

zijn en of schoon de huidige opzet voldoet aan momentele wensen 

is een uitbreiding eenvoudig te realiseren. 

Naa.st de voor de hardware noodzakelijk software is ter afronding 

van de afstudeeropdracht een meting uitgevoerd, inklusief de 

verwerking van de meetgegevens totgemakkelijk leesbare resulta

ten. 

Voor toekomstige ontwikkelingen in het systeem zal vooral het 

ingangscircuit aan wijzigingen betreffende signaaltiming ·en 

-behandeling onderhevig zijn. 

Verder zal de hardware sterk bepaald worden door het snelle ka

rakter van het vonkerosieproces zodat ook Ilgegevensopslag" 

buiten het processorgeheu~en de aandacht verdieut. 

Voor besturingsuitbreidingen bevat ook de eigenlijke microcom

puter enkele mogelijkheden zoals het gebruik van "Interrupt"

signalen en de aanwezigheid van interne programmerbare tttimers ll• 



Bijlage 1: De hardware in praktijk 

Van de blokschema!s die in dit verslag besproken zijn, worden in 

de volgende bijlagen eksakte schema's gegeven. Een schemabeschrijj

ving is daarbij niet opgenomen, omdat de verschillende delen van 

een blokschema gemakkelijk in het werkelijke schema te herkennen 

zijn, zodat de werking van de werkelijke schakeling ook eenvoudig 

af te leiden is. 

Eeheer alvorens de schema's te bestuderen moeten eerst enkele al

gemene opmerkingen hierover geplaatst worden: 

- De sehakelingen zijn gebouwd op dubbelzijdige printen (formaat 

11 x 15 em) die allemaal voorzien zijn van een dertig pennige 

konnektor waarvan de penaansluitingen in de schema's opgenomen 

zijn. Met de konnektoren is een konnektorsysteem opgezet, dat 

voorzien is van de voedingsspanningen: 0 V, +15 V, +5 V, -15V 

en -5 V, allemaal verkregen uit mini-voedingen van het type 

'01"")\ 'Ioed',ns \ -~ 565 (\6'\1) ~ 5'-12 (SV) 

- V~~r de gebruikte IC's is waar mogelijk gekozen voor gebufferde 

C-MOS typen waardoor (bij 15 V voedingsspanning) een hoge mate 

van storingsONgevoeligheid wordt bereikt hetgeen vereist is 

in verband met de direkte aanwezigheid van een sterke storings

bron: de vonkerosiemachine. 

- Als extra storingsbeveiliging zlJn alle printen voorzien van 

een spoeltje (6 PH) in de positieve en negatieve voedingslijnen. 

Tevens zijn aIle IC's ontkoppeld met kondensatoren, meestal ter 

waarde van 2n2 F, terwijl een tantaalelko (6,3 pF) op elke print 

een eventuele rimpel op de voedingsspanning nog eens extra 

afvlakt. 

In de schema's zijn de IC's niet voorzien van voedingsaansluitingen 

vanwege de duidelijkheid van het geheel; algemeen geldt: 

24 pens IC: OVV op pen 12 en +15 V op pen 24 

14 pens Ie: 0 v op pen 7 en +15 V op pen 14 

16 pens IC: 0 V op pen 8 en +15 V op pen 16, behalve de bufferICs 

4049 en 4050, daar is pen 1 de +15 V. 

- Het gebruik van gebufferde C-MOS IC's geeft een tweede voordeel 

ten opzicnte van TTL-typen: de hoge ingangsimpedantie maakt een

voudige signaalvertraging mogelijk. Daze vertraging ontstaat 

door een RC-netwerk aan de ingang van een poort te plaatsen, 
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zoals vooral gebeurd is in de besturingssignaalgenerator uit 

bijlage 4. 
- De ontwerpen van de printen en de aansluitingen van de kon~ek

toeren zijn niet in dit verslag opgenomen, omdat de bruikbaar

heid ervan zich beperkt tot de TH Eindhoven. Dit omdat de meeste 

printen ee.n experimentele opzet hebben zodat wijzigingen te 

verwachten zijn, vooral in verband met oppervlaKteverkleining. 

V~~r de gebruiker van het systeem zijn deze ontwerpen, samen 

met konnektoraansluitingen en bedradingslijsten te vinden op 

de THE, afdeling W, sektie PT-FB zoals is vernoemd in L-12. 
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Deze schakeling is voor de volledige besturingshardwaredriemaal 

uitgevoerd volgens de samenstelling van figuur 26• 

figuuir' 25 schema van LED-uitlezing stuurprint 
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Bijlage 5: schema latch- en stuurselektor 
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Bijlage 12: De wijzigingen in de vonkanalysator 

Bij de aansluiting van de oorspronkelijke vonkanalysator op de 

besturingshardware traden problemen op met de grootte-bepaling 

van td. Deze problemen zijn opgelost met de schakelinguitbrei~ing 

vol gens figuur 35 die betrekking heeft op een print (print 5) in 

de vonkanalysator, met als basis de volgende denkwijze: 

De groothe~d bd wordt bepaald door een teller en een schuifregis

ter op bepaalde manier met elkaar te kombineren (1-6; 1-7) zodat 

in de besturingssignaalschakeling (print 5) sprake zal zijn van 

twee signalen: tel- en schuifklokpulsen. In de origimele opzet 

werd voor beide hetzelfde signaal gebruikt, dat een frekwentie 

had van 15 MHz. 

Deze frekwentie was dermate hoog, dat een detektieschakeling die 

het schuiven moest do en ophouden te traag was: voordat het kom

mando "stop schuiven" was verwerkt, was al een nieuwe schuifpuls 

doorgegeven,waardoor td een te kleine waarde kreeg. Een eerste 

remedie hiervoor is gezocht in een versnelde werking van de 

detektieschakeling maar dit bleek technisch onmogelijk. Daarom 

zijn nu de schuifklok- en telpulsen van een verschillende frekwen

tid. L- u) 
De telpulsfrekwentie is nag maar 1011Hz terwijl de schuifklokfre

kwentie omlaag is gebracht naar 2,5 MHz. De 10 MHz telfrekwentie 

resulteert overigens in een tijdsduur "100 ns per eenheid ll waar

van bij de td-omrekening (hoofdstuk 8.10) gebruik is gemaakt. 

Het in figuur 35 omstippelde gedeelte is extra toegevoegd: 

de flipflop is opgenomen om een synchroon PE-signaal (Parallel 

Enable) te verkrijgen ten opzichte van de schuifklokpulsen. 

De schakelaar is nodig om de vonkanalysator eventueel te laten 

werken met een op het laboratorium aanwezige kunstpulsgenerator. 
Door de invoering van deze wijziging zijn waarschijnlijk ook de 

problemen opgelost die vermeld staan in paragraaf 7.6 van 1-6. 
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Bij1age 13: a1gemene geg~vens over vonkerosie 

Ve1dsterkte tijdens doors1ag minimaa1 104 V/mm. 

Restspanning over e1ektroden na doors1ag ca. 20 Volt. 

Spleetbreedte minimaa1 100 urn. 
10 2 Stroomdichtheid tijdens doors1ag ca, 10 A/m. 

Ontsteek~ertraging voor erosie.situatie varieert van 50 ns tot 

250 ns. 

Bij gebruik van een gestuurde pu1sgenerator; dit is een generator 

waarbij een bepaa1de pulsvorm door een stuursignaa1 tlgetriggerd ll 

wordt: 

Open generatorspanning; instelbaar 60 - 400 V 
gemidae1de pu1sstroom: inste1baar 5 - 200 A 

generatorpu1s-duur: instelbaar 500 ns - 1 ms 

pu1speriodeduur: inste1baar 1 ps - 2 ms 

optredende energiedaarden: varierend van 1 mJ tot 5 J 

Bij gebruik van een RC-generator; dit is een generator waarbij 

een opgeladen kondensator weer via de elektroden wordt kortge

sloten: 

Open generatorspanning: 

gemitde1de pulsstroom: 

generatorpu1s-duur: 

pu1speriodeduur: 

optredende energiewaarden: 

br-on·. L-3 

afhankelijk van de gebruikte 

gelijkspanningsbron 

inste1baar 250 - 1000 A 

instelbaar 10 ns - 1 ms 

inste1baar 50 ns - 1 ms 

varierend van 20 ~J tot 20 J 
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