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1
Samenvatting

Selfflushing is een nieuwe spoeltechniek bij vonkerosie.

De eerst proeven met selfflushing, door Heuvelman en Masuzawa

genomen, hebben aangetoond dat selfflushing de mogelijkheden

bij vonkerosie vergroot.

Om een Agie vonkerosiemachine geschikt te maken voor self

flushing is hier een microcomputer ingebouwd.

Mijn opdracht was software voor deze machine te maken om deze

de selfflushingbewegingen uit te laten voeren.

Omdat er voor deze machine nog geen software was, is begonnen

met het maken van een opstartprogramma en een positioneer

programma voor algemene doeleinden. Later is er een selfflushing

programma gemaakt en zijn er enkele proeven genomen.

rk zou de mensen van de TH ir. C.J.Heuvelman, ir. P.C.Mulders,

G.J.Theeuws en van de HTS ir. P.Zegers en C.H.F.Bulte willen

bedanken voor de goede begeleiding die ze mij gegeven hebben.
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I Inleiding

Vonkerosie is een proces waarbij materiaal verwijderd wordt van

het werkstuk op electro-chemische wijze. Er wordt electrische

energie pu1serend aan het proces toegevoerd en omgezet in ther

mische energie. Door het toevoeren van deze energie smelt en ver

dampt het materiaa1 plaatselijk.

Een groot voordeel van deze methode is dat de"mechanische eigen

~schappen van het te bewerken materiaa1 geen rol bij de bewerking

spe1en. Het is dus mogelijk zeer 'harde materia1en te"bewerken.

Bovendien is het mogelijk vormen te vonken die met andere machines

moeilijker of he1emaa1 niet te verwezenlijken zijn. Het grootste

nadee1 van het vonkerosief bewerken is de erg lage verspanings

snelheid. Dit is de reden dat deze bewerking bijna nooit wordt

toegepast voor massa- of seriefabrikage.

'~-

B.EKTRODE

DielektricWll
of elektrolyt

fig. 1. principe vonkverspanen

Bij het zinkvonken zakt de e1ectr?de langzaam in het werkstuk.

De vorm van de electrode wordt op het werkstuk overgebracht,

omdat op de plaatsen waar de afstand tussen werkstuk en electrode

het kleinst is de pulsen het meeste effekt hebben, zodat hier

het meeste materiaal verwijderd wordt. (zie fig. 1)

Het geheel bevindt zich in een die1ectricum dat een rol bij het

doofproces van de vonk heeft en er voor moet zorgen, dat
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het afvalmateriaal weggespoeld wordt. Een goede spoeling is

noodzakelijk om te zorgen dat het proces stabiel blijft

verlopen en niet wordt verstoord door kortsluitingen.

Een slechte spoeling geeft aanleiding tot bogen. Bij het

bogen blijft de vonk telkens op dezelfde plek doorslaan.

Hierdoor ontstaan in werkstuk en electrode diepe putten.

Omdat er altijd een kleine afstand tussen electrode en werk

stuk blijft bestaan is het mogelijk om de spoeling zijn werk

te laten doe'n.

Gedurende de bewerking moet de electrode op constante afstand

van het werkstuk worden gehouden omdat bij een te grote afstand

geen doorslag optreedt en er bij een te kleine afstand kort

sluiting zal ontstaan. In theorie is het mogelijk de elec

trode tijdens het vonken met een constante snelheid te laten

zakken, maar door de vele variabelen waarvan het proces afhan

kelijk is, o.a. electrode-oppervlak, wordt de aanzet van de

electrode meestal opgenomen in een regelkring. (zie fig. 2)

vera er er
voor

besturingsme-

werkelijke

spleetbreedte

werk
spleet

apl.·e ..
breedte

sensor

fig. 2. schematische voorstelling van spleetbreedteregeling en

van servomechanisme.

Het betreft hier een volg- of servoregeling. Als de spleet on

der de electrode groter wordt, zal er afhankelijk van de grootte"

door de versterker een spanning naar de motor worden gestuurd

die de spleetafstand weer naar de ingestelde waarde tracht te

sturen. In geval van kortsluiting moet de electrode een stukje

gelicht worden om deze op te heffen.
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Het is noodzakelijk dat er tijdens het vonken een goede spoe

ling is om de metaaldeeltjes en de afbraakprodukten van het

-dielectricum te verwijderen. Bij het zinkvonken worden de vol

gende manieren van spoelen toegepast;

.'

zijdelingse drukspoeling

zuigspoeling door

electrode

zuigspoeling door

Ylerkstuk

drukspoeling door werkstuk

gecombineerde druk - zuig

spoeling

drukspoeling door electrode



5

III Selfflushing

Als het niet mogelijk is een goede spoeling toe te passen, bijv.

bij blinde gaten, moet er naar een andere manier ge'ocht worden

om het geerodeerde materiaal onder de electrode vandaan te

krijgen. Een mogelijkheid die toegepast kan worden is het von

en te onderbreken en de electrode over een bepaalde afstand

in de z-richting op en neer te bewegen. Als de te vonken gaten

niet al te diep zijn, gaat dit nog redelijk, maar bij diepere

gaten ontstaan er problemen. De spoeling blijkt dan onvoldoende

te zijn en moet bijvoorbeeld geforceerd worden gespoeld.

Een verklaring voor de slechte spoelwerking van de beweging

enkel in z-richting kan gezocht worden in de aard van deze

beweging. Omdat de electrode slechts langs een as beweegt,

zal het vervuilde dielectricum bij een diep gat niet gemakkelijk

uit het gat komen, omdat het vervuilde dielectricum op en neer

~., al gaan bewegen in de spleet tussen electrode en wl:'rkstuk.

(zie fig. 3)

-

-- .......

fig. 3.

schoon

d~electricum

i
.;

;...

~
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.. .. .." -..... ... ~

schoon

Door nu een zijwaartse beweging toe te voegen is het mogelijk

met de electrode en het werkstuk een pomp te construeren.

Met deze pomp is het'mogelijk effectiever het gebruikte dielec

tricum te verversen.·Tijdens de bewegingen moet het vonken en

het servomechanisme uitgeschakeld worden, omdat vonken tijdens

de, beweging de spleet tussen electrode en werkstuk zal ver

groten. Deze manier van werken wordt selfflushing (zie fig. 4)

genoemd en is geintroduceerd door j''lasUZa\'la (zie Lit. 1). Omdat

d(-;ze term in di t rapport veel wordt gebruikt 'vwrd.t vaak de afkor

ting SF gebruikt.
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fig. 4. principe selfflushing

Om et2n 20 goed mogelijk reinigende en verversende werking te

verkrijgen kan de beweging een aantal malen herhaald worden of

kan de slag vergroot worden. In hoeverre het nut heeft de bewe

ging af te wisselen door de:, e opeenvolgend links- en rechtsom

plaats te laten vinden, valt nog te bezien. Het omdraaien van

de beweging heeft n.l. als nadeel dat vervuild dielectricum

dat zich bij £ bevindt terug onder de electrode wordt gepompt.

Als men de bewegingsrichting wil veranderen, dan lijkt dat aIleen

zinvol als er een aantal slagen Iinksom door een aantal slagen

rechtsom wordt opgevolgd.

De invIoed van de snelheid van de selfflushingbeweging op de

tijdsduur van het proces is van ondergeschikt belang, omdat

het vonken een erg lang aam proces is en de SF dient voor een

vergroting van de mogelijkheden van de te maken produkten.

Wat de invIoecl van de snelheid op het spoelgeclrag zal zijn, is

Illoeilijk te voorspellen, maar aangezien het voordi.:.el van de

SF vooral in de aard van de beweging ligt, is tc~ verwachten dat

de grootte van de snelheid waarmee de bewegingcn plaatsvinden een

minder belangrijke rol zal spelen.
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IV De (dectrode-vorm en de te vC'rwachten geschiktheid voor SF

De invloed van SF is afhankelijk van de vorm van de elec-

trode en de verhouding tussen de vonkspleetbreedtc en het

oppervlak van de electrode. Als er een gat moet worden gevonkt

met een electrode die een groot oppervlak heeft en een relatief

kleine vonkspleet dan zullen er zonder SF snel problemen

optreden, omdat er relatief veel geerodeerd materiaal door de

nauwe vonkspleet moet worden afgevoerd. Deinvloed van SF

zal voor dit soort gaten naar verwachting het best merkbaar

zijn.

Ook de vorm en de richting van de zijwaardse beweging zijn van

invloed op het effect van de SF.

Rechthoekige gaten:

uoor de rechte kanten is het te verwachten dat de SF effectief

bE:nut kan worden.

L
SF zal bij deze v9rm effectiever zijn bij beweginging in de

y-richting dan bij beweging in de x-richting. De pompende

werking wordt bij bewegen in de y-richting door de rechte kant

bij b verkregen. De vonkspleet bij a werkt niet mee aan de

_ pompende werking maar verkleint deze zelfs aanzienlijk, omdat

er vloeistof om de hoek zal stromen. Het is mogelijk effec

tievcr SF toe te passen door de beweging onder c;en hoek van
o

45 te laten plaatsvinden. De lekkage bij zijde a vervalt dan.

D~ verplaatsing in zijwaartse richting moet in dit geval met

V2vermenigvuldigd worden.

Om onder een hoek van 45° te kunnen vonken is het niet nodig

een speciaal programma te gebruiken maar kan de electrode in
o

de machine 45 verdraaid worden.
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driehoekige electrode:

ueze electrodevorm lijkt goed geschikt. Bewegen in de y-richting

zal het meest effectief zijn. Een nog beter resultaat is waarschijn

lijk mogelijk door de electrode voor de SF-beweging een stukje AX
te verplaatsen, zodat hetzelfde effect optreedt als bij de vier

~nte electrode onder 4So.

ronde electrode:

Mind(~r geschikt, omdat er geen grote vlakken zijn die bij de

zijwaartseSF-beweging kunnen worden gebruikt.
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V De gebruikte machine

De gebruikte machine - een Agie EMS 2.20 - is een vorikerosie

machine die op de x-, y- en z-as bestuurd kan worden.

Besturing is mogelijk via een memo maar ook via een extra inge

bouwde EWMC (electro- en werktuigbouw micro computer) met een

8085 processor van Intel. Door de schakelaar van de handbediening

te gebruiken kan er met de hand voorgepositioneerd worden en

kunnen de tellers gereset worden van het memo of de micro

computer om zo een nulpunt te kiezen.

Door het memo te programmeren kan de electrode naar ieder wille

keurig punt worden gestuurd en kan er een keuze gemaakt worden

tussen positioneren en eroderen. Het programmeren gebeurt door

het invoeren van instructi:s in h:t memo. Als men de electrode naar

een bepaald punt wil sturen dan zal de positie van iedere as

afzonderlijk in een aparte instructie moeten worden opgegeven.

Bij het in werking stellen van de machine zal het programma

dan instructie voor instructie afgewerkt worden.

Het zou in theorie dus mogelijk moeten zijn om met het memo

SF toe te passen. In de praktijk kleven hier echter nogal wat

bezvlaren aan.

- Wil men de slag van de SF-beweging op de grootte van de

zijwaartse richting veranderen dan zal telkens een ander lang

programma ingevoerd moeb"n worden. Een universeel programma is

niet mogelijk.

- De bewegingen zullen langzaam op elkaar volgen, omdat het

memo met een versterker werkt, die wordt gebruikt om al de drie

motoren aan te sturen. Door het bekrachtigen van een traag relais

'moet telkens een andere motor worden gekozen.

- Bovendien gaat bij het naden;:n van de ingestelde waarde de

machine zeer langzaam lopen.

- Er kunnen maximaal 222 instructies ingetikt worden (een uitbreiding

voor 478 instructies is te koop).

Wil men gebruik maken van SF dan biedt de ingebouwde EW~~ micro

computer meer mogelijkheden. Met doze computer is het mogelijk een

programma te maken dat univers,el is waar men gemakkelijk de slag,

de zijwaartse verplaatsing, het aantal SF-bewegingen en de tijd

tussen de SF-bewegingen kan instellen (tijd instellen was niet

mogelijk bij het memo, hier moet SF opgegeven worden tlkens na

een 6z). Omdat de nieuwe computer gebruik maakt van twee e~tra

bijgebouwde versterkers kan gebruik van het trage relais vervallen.
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VI Communicatie micro computer met machine

De micro computer is d.m.v. een interface aan de machine gekoppeld.

Belangrijk bij het maken van programma's voor de machine is te weten

hoe de machine beinvloed kan worden en op welke adressen dit

moet gebeuren. De computer kan door middel van een terminal bediend

worden. Gegevens over de pDsitie worden verkregen uit drie meet

linialen die langs de drie machine-assen zijn gemonteerd. Bij het

bewegen van de machine worden er pulsjes gegenereerd die in tellers

worden opgeteld. Het is mogelijk de computer deze tellers te laten

uitlezen.

De adressen waarop de tellers kunnen worden uitgelezen zijn:

Voor x: LSB 23COH voor y: 23C3H voor z: 23C6H

NSB 23CIH 23C4H 23C7H

MSB 23C2H 23C5H 23CSH

Verandering van 1 bit komt overeen met 5 micrometer verplaatsing.

LSB~ = minst belangrijke byte

NSB = middelste byte

rvISB = meest belangrijke byte

Gegevens over de snelheid kunnen niet direct worden uitgelezen

maar kunnen zonodig indirect afgeleid worden door de tellerstanden

periodiek uit te lezen.

De snelheidssturing

Om de snelheid te kunnen sturen moet er een gewenste snelheid

worden opgegeven. Dit digitale signaal zal door een digitaal

analoog converter (dac) omgezet moeten worden in een spanning. De

snelheid wordt in een byte opgegeven. De maximaIe snelheid (+lOV)

kornt·,/ove;reen met FFH op de dac, de maximaal negatieve sne Iheid

(-lOV) met OH op de dac en stilstand SOH op de dac. Voor andere

gewenste snelheden kunnen tussenliggende waarden worden opgegeven.

De snelheid wordt in een regelkring d.m.v. een tacho teruggekoppeld.
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De terugkoppeling zal proberen de werkelijke snelheid gelijk aan

de gewenste snelheid te maken.

De adressen waarmee de dac's aangestuurd kunnen worden zijn:

dac x 23COH, dac y 23CIH, dac z 23C2H. Deze adressen worden dus

gebruikt voor de tellers en tevens ~oor de dac's.

Keuze positioneren/eroderen

Deze keuze kan gemaakt worden door adres 23C3H aan te sturen met

OOH positioneren -met dielectricum

OlH -zonder dielectricum

02H eroderen in x-richting

04H eroderen in y-richting

OSH eroderen in z-richting

r



12

VII Manieren van programmeren

De programma's moeten in assemblertaal worden geschreven,

hierbij wordt de instructieset van de Intel 8085 gebruikt.

Programmeren in een hogere taal zoals Basic of Pascal was niet

mogelijk vanwege de tijdkritische werking van het positioneer

programma. De hogere talen zijn ! 1000 x trager dan assembler

taal. Omdat gebruik wordt gemaakt van een EWMC kan men user

routines, die in de monitor van deze computer zitten, aanroepen

en gebruiken~ in zelfgemaakte programma's. De routines kunnen

opgezocht worden in de monitor listing van de EWMC.

Voorbeeld waar deze routines voor gebruikt worden zijn het

plaatsen van tekst op het scherm en het 1 milliseconde laten

wachten van de computer. Ook bij het ophalen van getallen van de

terminal wordt er gebruik gemaakt van monitor-routines.

De meest directe manier van programmeren is het in machinetaal

rechtstreeks intoetsen van het programmaOp de terminal en het zo

te laden in ram-geheugen. Voor kleine programma's en om met de machi

ne om te leren gaan is dit een handige manier. Het nadeel van

deze methode is dat van de gebruikte mnemonics de bijbehorende

hexadecimale codes ingetoetst moe ten worden en dat het programma

verdwijnt bij het uitzetten van de machine.

~en tweede manier van programmeren is op de Prime computer een

programma in assemblertaal te maken en dit via de "microsim" assem

bler van de Prime in te lezen in ram-geheugen van de ~WMC.

Voordeel van deze methode is dat er snel programma's in de

computer kunnen worden geladen en veranderd kunnen worden.

Bovendien bewaart de Prime de programma's. Van deze mogelijkheid

kon i.v.m. een gebrek aan lijnen aan de Prime geen gebruik gemaakt

,vorden.

De manier die het meest gebruikt werd is het maken van programma's

op een ontwikkelsysteem (Intel MDS 236).

De programma's kunnen op dit systeem geassembleerd en uitgeprint

worden. Door het prgramma te laden in een Eprom en deze Eprom

te zetten in het lege romvoetje op de EWMC-print kan gebruik

gemaakt worden van op het ontwikkelsysteem vervaardigde pro

gramma's. Bij het maken van de nieuwe programma's werden deze

programma's aanvankelijk voorzien van een org adres in ram-geheugen.

Door de programma's vanui t de ep rom naar ram-geheugenruimte te

verhuizen bestond de mogelijkheid kleine wijzigingen in de

programma's direct aan de vonkerosiemachine uit te voeren. Toen

de programma's. eenmaal goed functiOneerden hebben ze een org adres
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in rom gekregen zodat overladen niet meer nodig is rn er

niet onnodig ram-geheugenruimte wordt gebruikt.

Het eerste programma dat gemaakt is, is een opstartprogramma met

beginadres lOOOH. Dit programma was nodig omdat bij het inschakelen

van de computerbesturing er een willekeurige waarde op de dac's

bleek te staan waardoor de machine in beweging kon komen.

Het opstartprogramma zorgt ervoor dat bij het resetten van de

computer aan de dac's de waarde SOH wordt gegeven, zodat de

motoren stil blijven staan. Bovendien wordt op adres 23C3H OOH

gezet zodat de machine niet automatisch kan gaan vonken.
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VIII Het positioneer-programma

Er was behoefte aan een universeel programma dat de electrode

naar een bepaald punt kan sturen. De weg die de electrode hier

bij moet volgen is niet belangrijk. Dit in tegenstelling tot

programma's voor bijvoorbeeld draaibank,n, die de beitel

contouren moet laten beschrijven.

Het is dus mogelijk een programma te maken dat as na as de elec

trode naar een bepaalde positie stuurt. (zie fig. 5)

----IJ
fig. 5 fig. 6

Nadeel van zo'n programma is, dat het onnodig lang duurt voordat

de ingestelde posi tie bereikt is. Omdat de rnogL,lijkheid aanwezig

was de machine op dric assen tegelijk aan te sturen, is er een

programma gernaakt dat de drie motoren van de dric-,: assen tegrlijk

aanstuurt.

Een opgegeven verplaatsing op de x- ~n y-as zal zoalsin fig. 6

worden uitg(~vo(rd. Aanvankelijk zullen de ass n met dezelfde

snelheid gaan lopen.Als een van de beide assrn zijn eindpo~itie

nadert, zal deze snelheid minderen.

De weg naar dE::: ingestelde waarden zal dus in i~en bocht lopen.

Het programma moest geschikt zijn om later aan te roep(~n in

and,,:re programma's, bijvoorbeeld het SF-programma. Het moest

daarom met een retour worden afgesloten. Omdat het programma

werkt op dr~e assen tegelijk moeten er telkens 9 bytes werkelijke

waarde met 9 bytes ingestelde waarde vergelc::kcn vlOrden (drie

bytes per as). Afhankelijk van de berekende verschillen 2ullen

er drie verschillende gewenste snelheden naar de motoreD moeten

worden gestuurd. (zie fig. 7)
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A1s het verschi1 tussen de ingeste1de waarde en de werke1ijke

waarde groot is za1 voor een maxima1e sne1heid worden gekozen;

bij het bereiken van de ingeste1de waarde is het echter niet moge1ijk

de motor dan pas sti1 te zetten, omdat dan de ihgestelde waarde

voorbij wordt geschoten. Het is nodig voor het bere~ken van de IW

de sne1heid zodanig aan te passen dat er geen overshoot optreedt.

Het b1eek moge1ijk de sne1heid in een defel van het laatste byte (1,28 r

af te bouwen. Omdat de machine snel stopt vanuit de maximum sne1heid

en er van de invloed van de sne1heid QP de selfflushing-werking niet

veel valt te zeggen is gekozen voor een eenvoudige niet-lineaire

proportione1e regeling van de snelheid. Voor een meer geavanceerde

sne1heidsregeling is het nodig om gegevens over de werkelijke snel

heid te hebben. Deze zouden dan berekend moeten worden door perio

diek de tellerstanden uit te lezen. Het maken van zoln programma

zou niet erg zinvo1 zijn geweest en bovendien zou het teveel tijd

gekost hebben om het te maken.

Mogelijkheden om snelheid af te bouwen.

I .

lOV

OH

-IOV

10V

OH

-IOV

B5H

FFH.

IW-vlW

FFH

fig. B.

fig. 9.

+ = voordeel

nadeel

- overshoot

- oscilleren

FFH = 14 mm/s

BOH = 0 mm/s

OH = -14 mm/s

+ geen overshoot

- oscil1eren

- motor komt niet op

gang bij kleine ver

p1aatsingen
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SSt

FFH
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+ geen oscillatie

\
. I TtJ-W'1J

7AH bit

OH

-10v

fig. 10

10

OH -10V

FFH

FFH

fig. 11

+ geen overshoot

+ geen oscillatie

- motorrkomt bij kleine ver
plaatsingen niet op gang.

OH -10

fig. 12

+ motor komt goed op gang

- oscillatie
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FFH

fig. 13

+ komt goed op gang

+ geen oscillatie

+ geen overshoot bij goed

gekozen \'laarden

7AH

OH

10V

-10V '

FFH

fig. 14

uiteindelijk gekozen mogelijkheid

+ geen oscillatie

+ motor komt goed op gang

+ verschil IW en WW waarbij

met afbouwen kan worden

begonnen kan makkelijk in het

programma veranderd kan worden.
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De laatste methode lijkt de beste te zijn, omdat hier geen oscillatie

optreedt en de motor bij kleine verplaatsingen beter op gang komt

dan dat het geval zou zijn bij het in een keer afbouwen van maxi

male snelheid naar de minimale snelheid.

Om van de laatste mogelijkheid gebruikt te maken moet de minimale

snelheid waarop de motoren nog net draaien worden bepaald. De hoogst

voorkomende waarde die op de dac's moest worden gezet bleek 85H te

zijn (of 7AH bij negatieve snelheid), zodat deze als minimale waarde

is gekozen. Het afbouwen van de snelheid is zodanig gedaan dat de

waarde op de dac met 1 verminderd wordt als het verschil IW en WW

met 1 vermindert.~ Het~~~schil IW en WW waarbij met het afbouwen

moet worden begonnen is vastgesteld door in het programma deze 'i

waarde telkens te veranderen en zo de waarde te zoeken waarbij net

geen overshoot optreedt. Deze waarde bleek 53H te zijn voor de

ongunstigste van de drae assen. Om nog een veiligheidsmarge in te

bouwen is uiteindelijk voor een waarde van 55H gekozen ( 55H x 5

micron = 0,425 mm). Om oscillatie te voorkomen wordt'bij een verschil

kleiner dan 1 bit de spanning op de dac 0 (80H) gemaakt.
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IX De programma-opbouw van het positioneer-programma

Om precies te weten hoe het programma functioneert is het het

beste om met het flowschema de listing van het programma door te

lopen. Het programma zal nu worden besproken.

Het positioneer-programma heeft als startadres l200H in de eprom
en kan in ~en ander programma telkens aangeroepen worden om

de machine'naar een bepaald punt te sturen. Het programma

eindigt met een retour, zodat het teruggaat naar de plaats

waar het aangeroepen werd. De ingestelde waarden moeten in

ram-geheugen worden opgegeven.

De adresverdeling is als voIgt.

- as-offset

WW

~lIW

verschil i!BPS

LSBx NSBx HSBx LSBy NSBy fvlSBy LSBz NSBz MSBz

23COH 23ClH 23C2H 23C3H 23C4f- 23C5H 23C6H 23C7H 23C8H

3DCOH 3DClH 3DC2H 3DC3H 3DC4H 30C5H 3DC6H 3DC7H 31JC8H

3_COH 3EClH 3 ~::C2H 3,.:.:C3H 3£C4H 3':'C5H 31';C6H 3~~C7H 3EC8H

fig. 15 adresverdeling

In het programma worden de bovenstaande adressen telkens berekend

om steeds van dezelfde programmablokken gebruik te kunnen maken.

Om van as te veranderen wordt er een asoffset bij het adres opge

teld. De asoffset voor de x-as = 0, voor de y-as = 3 en voor de

z-as = 6. Om bijvoorbeeld van LSBX naar LSBY te gaan wordt bij

23COH 3 opgeteld. LSBY : = 23C3H.

Om van de werkelijke waarde naar de ingestelde waarde te gaan

wordt er lAH bij het belangrijkste byte van het adres bijgeteld

(nodig om in ~aM-geheugenruimte te komen), onafhankelijk van het

feit of het om bijv. MSBX of LSBZ gaat. Om van de ingestelde

waarde naar de verschilwaarde te gaan, wordt het belangrijkste

byte met 1 verhoogd.

Door het telkens aanroepen van dezelfde routines van de negen

verschillende bytes van die assen is het programma compact van

opbouw.
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X Bespreking aan de hand van flowschema (zie bijlagen)

POSITIONEERPROGRA~~~ (zie B 1)

Na het toekennen van de verschillende adressen wordt in het

E-register de as-offset van x (0) gezet. De subroutine regel

wordt aangeroepen, die afhankelijk van het verschil tussen de

ingestelde waarde en de werkelijke waarde van de drie bytes een

waarde naar de digitaal analoog converter van de x-as stuurt.

Hierop volgend wordt de as-offset van y (3) in E gezet en ge

beurt hetzelfde voor de y-as. Als ook de z-as aan de beurt is

geweest wordt gekeken of de negen bytes ingestelde waarden

bereikt zijn (C = 0). Is dit niet zo dan wordt het geheel

weer herhaald. Zijn al de ingestelde waarden gelijk aan de

werkelijke waarden, dan wordt er teruggesprongen naar het

hoofdprogramma, waarin het positioneer-programma werd aangeroepen.

REGEL (zie B 2)

REGEL roept de subroutine VERSCHIL aan, die voor de drie bytes

van de betreffende as de verschillen tussen de IW en W~ bere

kent. Als er een verschil is tussen deze waarden dan wordt het

c-register gelijk 1 en zal REGEL de subroutine AFBOUW aanroepen.

AFBOUW zal afhankelijk van het verschil een waarde op de desbe

treffende dac zetten. Als het verschil nul is zal er 80H op de

dac gezet moeten worden, wat de motor stilzet. Om de juiste dac

te kiezen wordt subroutine KEUZEDAC aangeroepen. Als REGEL voor de

desbetreffende as doorlopen is wordt er naar het positioneer

programma teruggesprongen.

VERSCHIL (zie B 3)

VERSCHIL berekent.de verschillen tussen de drie IW's en WW's

van de gegeven as. R~GEL zal naar het C-register gaan kijken of

er al dan niet naar afbouw moet worden gesprongen (C = 0 of C = 1).

Daarom wordt het C-register eerst nul gemaakt. Om te beginnen

wordt het verschil berekend tussen IW least signi~icant byte

en WVJ least significant byte. Hicrvoor wordt het adres van

~~ LSB van de x-as in het H,L-registerpaar gezet. Hier wordt de

as-offset van de gekozen as bijgeteld. De carry wordt op een apart

adres opgeslagen. Dit is nodig omdat de carry lang bewaard moet
~- _-.----~-_. -,- ~ ~ .,:~'~ >

. _. --- - _/--~
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worden. Dit adres wordt nu bij het begin van de berekening

leeggemaakt. Nu wordt VERI aangeroepen, dat het verschil berekent

en de carry zet. Als dit gebeurd is, wordt in H,L IW NSB gezet en

wordt hiervan het verschil berekend. Als dit voor IW MSB ook ge-

beurd is worde er terug gesprongen naar REGEL.

VERI (zie B 4)

VERI berekent het verschil tussen een IW en WW van een byte en

zet zonodig de carry-vlag. De WW wordt in het B-register

gezet. Het adres van IW wordt berekend door bij het adres van de

WW lAH op te tellen. Nu wordt er op het adres carry gekenen of

er een carry bij de vorige berekening was opgetreden. Was dit het

geval dan zet ZET de carry-vlag. Nu wordt het verschil inclusief

carry berekend en wordt het adres voorEPS-verschil berekend en

wordt het weggezet. Ook de carry-vlag wordt op het adres carry

bewaard.

Was het verschil ongelijk 0 dan \'lOrdt C = 1 (nodig in REGEL).

AFBOUhT (zie B 5)

AFBOffiv zet verschil MSB van de betreffende as in H,L. Is dit

verschil negatief dan springt het naar het label negatief in

afbom'l.

Is het verschil positief dan wordt er de maximaal positieve waarde

FFH op de dac gezet. Is het verschil 0 dan vJOrdt er naar het

verschil van NSB gekeken. Is dit niet a dan wordt FFH op dac

gezet. Als NSB weI a is dan wordt er naar het LSB gekeken.

Is het verschil van LSB groter dan 55H dan wordt de maximaal po

sitieve snelheid op de motor gezet. Is het verschil kleiner dan

wordt de waarde van het verschil plus 85H op de dac van de

betreffende as gezet, zodat de snelheid wordt afgebouwd.

Was het MSB negatief en niet a dan moet de maximaal negatieve

snelheid OH op de dac gezet worden. Is het MSB gelijk aan a dan

wordt naar het NSB gekeken. Als deze niet 0 is wordt eveneens de

maximaal negatieve snelheid op de dac gezet. Als het NSB gelijk a
is wordt er naar het LSB gekeken. Nu wordt het geheel gecomplemen

teerd. Als het gecomplementeerde verschil groter dan 55H is dan

wordt e:r de maximaal negatieve snelheid op de dac geet. Is het

gecomplementeerde verschil kleiner dan wordt er 7AH min het

gecomplementeerde verschil op de dac gezet om de snelheid af te

bouwen.
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KEUZEDAC (zie B 6)

K~UZ2DAC kiest afhankelijk van deas waarmee gewerkt wordt de

bijbehorende dac. Voor de keuze wordt naar de as-offset gekeken.

De inhoud van de accumulator wordt in het B-register gezet. Als

de dac gekozen is wordt de inhoud van B op de gekmen dac

gezet.
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XI Testen van het positioneer-programma

Het programma is getest op een goede werking. Omdat het programma

als routine gebruikt moet worden is er een klein programmaatje

nodig dat het positioneer-programma~aanroept. Dit programmaatje kan

het gemakkelijkst hexadecimaal bij de machine worden ingetoetst,

bijv. op adres 3COOH met het insert of substitute commando van de

monitor.

mnemonics:

CAll POSI·

Hex code:

CD 00 12 POSI start op 1200H

CFRST 1 ; nadat POSI is afgewerkt wordt com-

mando aan monitor teruggegeven.

Na eventueel de tellers te resetten en de gewenste waarden op adres

3DCOH tot 3DC8H te zetten kan het programma gestart worden met

G3COO.

De gewenste waarden moeten hexadecimaal worden opgegeven volgens de

~rols complement methode. Een verplaatsing van bijv. 50 micrometer

positief op de x-as moet als voIgt worden opgegeven (als de tellers

zijn gereset):

50 = 10 x 5 fA 10 decimaal = OA Hexadecimaal.

LSB NSB t1SB

3DCO 3DCl 3DC2

OA 00 00

een verplaatsing van 15 micrometer negatief = 3. x·- ~ f. is

als voIgt:

oem - 3H = FDH

3DCO

FO
":-

3DCl

FF

3DC2

FF

Het programma is getest door verschillende ingestelde waarden telkens c

'eenas te zetten en te kijken of het programma goed naar de inqestelde

waarden loopt. Het testen van een as afzonderlijk heeft als voordeel

dat geconstateerd kan worden of er overshoot optreedt omdat bij het

bereiken van de ingestelde waarde uit het positioneer-programma

wordt gesprongen. Als:·nu de tellerstanden worden ui tgelezen kunnen

deze vergeleken worden met de ingestelde waarden. Het programma blijkt

de machine perfect na2r de ingestelde waarden te sturen: ook bij het
tegelijkertijd aansturen op de drie assen blijkt het programma goed ti'

functioneren.
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XII Het selfflushing programma

Aan het uiteindelijk prograrruna is een SF-programma vooraf

gegaan, dat geen gebruik rnaakte van het positioneer-programma.

Dit programma was niet erg gebruikersvriendelijk en moest met

lage snelheden werken i.v.rn. overshoot. Het nut van dit programma

is vooral geweest het leren orngaan met de computerapparatuur, maar 00

h~eft het gezorgd voor ideeen voor het uiteindelijke programma.

Het uiteindo.lijke SF-programma is gebruikersvriendelijk en heeft

geen last van overshoot.

Door het programma aan te roepen op adres 1300H verschijnt de tekst:

lIHoe groot wordt de vonkspleet minirnaal?lI

Hier wordt de grootte van de zijwaartse slag gevraagd. Afhankelijk

van de procesvariabelen zal er een waarde in decirnale getallen.
ingetikt moeten worden. Een verandering met 1 komt ovcreen met 5

micrometer verplaatsing.

Vervolgens verschijnt de tekst:

"Hoe groot mo,·t de se Ifflushingslag worclf:C~n?"

DEze slag wordt decimaal in ee:nheden van 5 micrometer opgegeven.

Nu worclt go.vraagd:

"Hoe di p moet het te vonken gat worden?"

Na dit opgegeven to. hcbben wordt gevraagd:

"Om de hoev,.e 1 tij d moet er SF zij n?"

De tijd mo(~t ook decimaal worden ingevoerd (eenheid 0,255 sEcondo. ).

Als laatste verschijnt de tekst:

"HOG vaak moet de SF-beweging herhaald worden?"

Hier wordt geinformeerd naar het aantal SF-bewegingen dat er per

vonkonderbreking gemaakt moet worden.

fig. 16.

beweging electrode bij

selfflushing-programma

.. ~

% S•

•

. ~."

:</•• -_ .....<.!J. .• ~r.--.l
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Dit programma maakt gebruik van de servo-regeling : er wordt normaal

gevonkt, na de opgegeven tijd wordt het vonken gestopt en wordt de

SF-beweging uitgevoerd. Na de SF-be~eging wordt het vonken weer her

vat. Deze cyclus zal een aantal malen herhaald worden totdat de

gewenste diepte bereikt is.
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programma-opbouw

Het programma zal eerst de gewenste waarden van de slag, etc.

op geheugen-plaatsen zetten d.m.v. de monitor user routines,' TEXT

en GETDEC. Bij het label aanvang wordt met vonken begonnen. Door

een wachtlus waarin iedere miliseconde gecontroleerd wordt op het

bereiken van de gewenste diepte, wordt de ingestelde tijd gevonkt.

Bij het label begin wordt begonnen met de SF-beweging; door de in-

gEstelde waarden te veranderen en telkens het positioneer-programma

aan te roepen wordt de beweging uitgevoerd. De beweging wordt ge

superponeerd op de stand van de electrode op het moment dat het

vonken gestopt werd~ Als het aantal bewegingen nog niet bereikt is,

wordt er teruggesprongen naar het label begin. Is het aantal bereikt

dan wordt er naar het label aanvang gesprongen en wordt weer begonnen

met vonken. Is de gewenste diepte bereikt dan wordt de machine

gestopt en gaat men terug naar de monitor. am precies te zien hoe

het programma in elkaar zit moet men het programma m.b.v. het

flowschema doorlopen.

De ram-adressen 3COOH tot en met 3COCH worden door dit programma

gebruikt. Omdat gebruik wordt gemaakt van het positioneer

programma zijn ook de ram-adressen die het positioneer

programma gebruikt nodig.



XIII

28

Testen van het selfflushing-programma

Dit programma is aanvankelijk getest zonder de machine te

laten vonken. Gecontroleerd kon worden of de bewegingen goed

worden uitgevoerd, of er bij de gewenste diepte wordt gestopt

etc. Door de machine zeer grote SF-bewegingen te laten maken

kon zichtbaar gemaakt worden, dat de bewegingen goed werden

uitgevoerd. Door de bewegingen te onderbreken en de teller

standen uit te lezen was controle van de verplaatsingen moge

lijk. Het programma is ook getest bij zeer kleine SF-bewegingen

door stukken van het programma door te lopen en aan de hand

van de tellerstanden te controleren of de gewenste verplaat

singen hadden plaatsgevonden.

Het programma bleek goed te functioneren.

Het nemen van SF-proeven heeft in de praktijk nogal wat pro

blemen gegeven. Bij het inschakelen van de generator bleek dat

de computer werd gestoord waardoor deze uit zijn programma

sprong. Bovendien bleek er een fout in de koppeling machine

microcomputer te zitten, waardoor de electrode omhoog ging

vonken i.p.v. omlaag. Door de verbindingskabels etc. zo kort

mogelijk te maken is geprobeerd de storing te verhelpen. Ook

de richting van het vonken is omgedraaid. Gevolg hiervan is

geweest dat het programma een kleine wijziging heeft moeten

ondergaan. Voor de z-as moet nu voor een positieve verplaatsing

een negatieve waarde op de dac gezet worden. De subroutine

keuzedac uit het positioneer-programma is daarom veranderd

voor de z-as.

MOV M,B is vervangen door MOV A,B

e~

INR A

MOV M,A

Als in de toekomst de machine zodanig veranderd wordt, dat er

weer bij een positieve verplaatsing een positieve waarde op

de dac moet worden gezet, moet het positioneer-programma weer

in de oorspronkelijke vorm hersteld worden.

Bij het testen van de machine na deze veranderingen bleek, dat

het inschakelen van de generator nog steeds de computer stoor

de.
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Om toch nog proeven te kunnen nemen is besloten de hardware

tijdelijk zodanig te veranderen dat de generator tijdens de

SF-bewegingen ingeschakeld blijft, zodat het storen bij het

inschakelen vervalt.

Na deze verandering bleek de computer zelf niet meer gestoord

te worden. De vonken van het proces bleken echter weI invloed

te hebben op de tellers. Deze versprongen door het vonken en

omdat in het SF-programma telkens het positioneer-programma

wordt aangeroepen, worden de tellers iedere keer weer gelijk

gema0kt aan de ingest~lde waarden; hierdoor begon de machine

in het wilde weg te bewegen.

Hierna is de machine weer veranderd en minder stoorgevoelig

geworden. Het is nu weI mogelijk proeven met SF te doen (onder

breken van de generator is nog niet mogelijk). De tellers

worden nog weI een beetje gestoord maar weI veel minder.

De storing bedraagt nog altijd een paar bits, wat voor SF

eigenlijk ontoelaatbaar is. Toch zijn er nog sen aantal proe

vcn met SF gedaan (generator continu aan), rwaaruit toch duide

lijk de invloed van SF blijkt.

wil men meer verantwoorde proeven doen dan zal de machine

zodanig veranderd moeten worden dat de generator tijdens de

SF-beweging uitgeschakeld kan worden en de tellers geheel

niet meer gestoord worden.
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XIV Het proeven nemen met selfflushing

Er zijn a1 eens enke1e proeven genomen met selff1ushing door

Heuvelman en Masuzawa (Lit 1) • Met deze proeven is aangeto0nd

dat een zijwaardse beweging duide1ijk effect heeft op het ver

loop van het proces.

Uit onderstaande fig. 17 is te zien dat het mogelijk was

met een kleine zijwaartse verplaatsing de maximale diepte van

het gat aanmerke1ijk te vergroten (de maximaal bereikte diepte

vlordt door de stippen aangegeven). Bovendien blijkt het materiaal

als SF wordt toegepast sneller te word~n weggevonkt.

62

100 t-------+-"7I4--......,.",.~-_+_-----_4

200 ..---------r-----~----........_.;o__-__,.,

Time
(min)

10~-X
5

DEPTH (mm)

fig. 17

aachinin9 condition x-O x=O x=o x=37
z=62 z-125 z=250 z=125

average
a.tal r.aoval rate (cllUll/llin) 1.1 1.3 1.3 1.6
correc,;ea
a.tal r.aoval ra~e (cllllll/llin) 1.7 2.2 2.4 2.6

fig. 18
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Nadeel van de SF-methode is met deze experimenten in het

slechtste geval het optreden van een ongeveer 14% hogere

relatieve electrode-slijtage. Vooral scherpe randen van de

electrode worden met SF aangetast.

Bij het nemen van proeven lijkt het mij goed om van deze proeven

de relatieve electrode-slijtage vast te leggen, zodat na af

loop gekeken kan worden of de SF-bewegingen hierop invloed

hebben gehad.

Proeven die naar mijn mening in eerste instantie interessant

zijn om te nemen hebben betrekking op:

1 invloed van de bewegingsrichting bij rechthoekige!elec-

troden

a) geen SF

b) bewegen in de richting waar de electrode het smalst is.

c) bewegen in de richting waar de electrode het breedst is.

d) bewegen onder een hoek van 45° op deze richtingen;

de zijwaartse verplaatsing moet dan met 2 vermenigvul

digd worden.

2 invloed van de vorm van de electrode (oppervlak hetzelfde

als bij 1).

a) vonken met ronde electrode totdat max. diepte bereikt is.

b) vonken met vierkante electrode totdat max. diepte bereikt
o

is, op de meest effectieve manier waarschijnlijk onder 45 •

Om ronde met rechthoekige vormen te kunnen vergelijken lijkt een

vierkante electrode het meest geschikt, omdat de verhouding

oppervlakte vonkspleet en oppervlak van de electrode bij deze

electrode-vorm het meest met de ronde overeenkomt. Als een

vierkante electrode met een zelfde oppervlak als de ronde wordt

gebruikt, kan met dezelfde machine-instelling gevonkt worden

zodat een goede vergelijking mogelijk wordt.

In figuur 19 is de verwachte diepte uitgezet voor bovengenoemde

mogelijkheden 1 a - d en 2 a, b.

Als de proeven worden uitgevoerd, is het belangrijk om de machine

instellingen, etc. goed te noteren, omdat het herhalen van proeven

erg tijdrovend is.



32

t

>

I

2a la lb lc 2b ld

fig. 19. verwachting van de proeven

2B zal waarschijnlijk iets lager liggen als ID omdat een vierkante

electrode relatief minder oppervlak aan vonkspleet heeft dan een
rechthoekige .:
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XV. Proefresultaten met selfflushing

Er is een gat gevonkt zonder selfflushing, en eenmet SF.Hierbij moest

de generator tijdens de selfflushing-bewegingen noodgedwongen

aan blijven.

Condities:

UB 270

IB 6

IT 2,5

t 75

8,25

electrode: afmeting 10 x 10 mm

materiaal koper

werkstuk: materiaal 210Cr12

proef 1 normaal vonken

De maximale diepte die bereikt kon worden was 4,5 mm. IDi~per

vonken was niet mogelijk omdat er zich te veel geerodeerd

materiaal onder de electrode bevond.

De tijd die nodig was om daze diepte te bereiken bedroeg 62

minuten.

proef 2 SF-vonken

zijwaartse verpla(itsing 55 pm
slag 125 yrn

tijd tussen bewegingen in 4 s

aantal slagen 3

De maximale diepte die nu bereikt kon worden bedroeg 13 mm,.

hiervoor was 143 min. nodig.

Uit bovenstaande proeven blijkt dat het mogelijk is dieper te

vonken met selfflushing. Bovendien zakt de electrode sneller in

het werkstuk.Omdat er voor de be\vegingen ook _ tijd nodig is

geweest (--~3/ bew(gingen 1,5 s) is duidelijk dat het vonken

bij prosf 2 een stuk effectiever is geweest dan bij proef 1.
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bepaal

offs'st z

r



B 2

regel



verschil

adre s ~'VWLSB'

-.. H,L

HL:=HL+as
offset

adre s 1ifirVNSB
-+ H,L

HL:=HL+asoff
set

adre s WV'lMSB
-+H,L

HL:=HL+
asoffset

Ret

B 3



ver.l

H:=H+IAH
bereken .
adres IW

B 4

A:=A-E
bereken EPS

H: =H+l
bereken
adres EPS

A-+ H, L
zet EPS weg

zet carry
weg

Ret

a
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A:=EPSMSB

neg snel
A:=OH

neja

os; snel neg snel

A:=FFH A:=OOH

L:=L-l L:=L-l
A:=EPSNSB

A:=EPSNSB

nee pos snel complementee

A:=FFH accumulator

L:=L-l
A:= EPSLSB

neg snel

A:=OOH

a pos snel

A:=FFH L:=L-l
A:= EPSLSB

A:=A+85H
be!:ekenl'lgarae .

A:=7AH-A
8~ra~~n waar

vier



keuzedac

nee

B 6

.>_........l...:::a:-----tl-t dacx : =B

dacy:=B

dacz ~ =B

zc:ve



haa1 D en E
terug

ja

E:=E-l

IWZLSB:=

WWZLSB-SLLSB

IWZNSB:=
WW:"NSB-SLNSB

IWZMSB:=

WWZHSB-carry

terug naar
positie

IWZ'S:=WWZ'S

stop vanken

,begin

bewaar 0 en
E

IWLSB:=
PSLSB+VKSLSB

IWZLSB:=

WWZLSB+SLLSB

IWMSB:=
OPSLMSB+
carry

IWNSB:=
Vk~~~B+
+ ca

H;NSB: =OPSLNS
B-VKSNSB
carry

IWLSB:=
OPSLLSB-VKSLS
B

IWZMSB:=
WWZMSB+ carry

IWZNSB:=
WWZNSB+SLNSB+
carry

aanvang

selff1ushing programma

SFL2 start vonken

initia1iserell tij~ 0

ii bacle

IW's:=WW's 'terugl B:=FFH I
delay

vraag vonksp1eet W'il::lj,'i 1
tni i-

2 bytes second

ZNSB= nee
WWZNSB ?

vraag slag
ja2 bytes

RDZLSB=
\'/wZLSB ?

vraag diepte

2 bytes
stop vonken

vraag tijd labelIB:=B-l }1 byte

nee

~
'\

vraag aantal
slagen 0:=0-1
1 byte tijd wordt "

~~~d1 vermin-

<E:?RDZLSB:= nee
,WWZLSB-
DZLSB

E:= aantal
RDZWSB:=

WWZNSB-OZNSB

I
TWMSB:=

OPSLMSB-carry
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vonkerosiemachine

1 _

2 __

3

4

procesbesturings
een}'leid

; . ~

5

6

7

8

l:elektrodekop
2:werkstukhouder
3:verdeelblok voor het dielektrikum
4:kruistafel (hier met handbediening, in het lab met servomotoren)
5:aansluitblok elektrodekabels
6:bedieningspaneel
7:pulsgenerator
8:dielektrikumagregaat

~~- ; Agie EMS 2.20 vonkerosiemachine met procesbesturing.
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i. . '

t· .

-~

~'-~·-.f'B 9' .::':

X-Y-Z-Memo

controle paneel

Rek met
X-Y-Z servo
besturing

voeding
van
eenheld

hoofdschakelaar

.'

De b~ de EMS 2.20 behorende X-Y-Z-programmabesturing
'--€:-

\



B 10

Belangrilke drukknoppen:

M-funkties
Mal = erosie met uitvonken
M03 • eroaie zonder uitvonken
M04 • beweging zonder servo-

kontrole
beweging met servokontrole
eprongbevel
geprogrammeerde stop
programma-einde

MO? •

M12 •

MOO •

M02 •

G-funkties
G04 • wachttijd

• HC-stop

.-NC-start

• programma invoer

• tekenopgave

• zinaanduiding

• geheugen wissen

• numerieke invoer

• zin tuasenvoegen

• zin schrappen

• asinvoer

• G-funktie

• handbediening

• M-funktie

NGHMXYZKE
000000000

ODDDD
00000
00000-
DODol§
D~~[iJ~
~~[j]]~~

.voorkeuze verwerking :J ffilmoo[jJ]
=voorkeuze verw~~~i~n lITfl [OJ >1 Tn 1 1Ql I

aIle zinnen
• terugspringen naar pro

grammabegin
• zinovername in geheugen

~'

-

tID
N
0...9
X,y,Z

overzicht van drukknoppen en funkties van het memo



Xt>:w""!:t S(t81VatrB5 MAC1i.'O ASSEI'I8LEIt, V'l. 0 1

1-.1:NE -stlURC-e: STA ('EriEi'IT

,......

.AiJRES DIGrrAAL ANALOOG CONVERTER X
,At'JR1:.--S "O:rc1TAAL ANAL'tiOG CONVEfnEI1: Y
tAOOt:S DIGl:TAAt.. ANALOOC;- CONVERTEn z
tnDRES "CARRY

""E:~LIJKE WAARDE: LSB
'·WERi<."Et..IJH£ WA'iRi:JE N:')6
h.jE:Rf~LI.Jt<E WAAF<OE MSB

t:IS C 1 DAN NH?IR AFBDtlW

HNDEX Z

HNDE:X Y

23Clltl
"231:1.1'1
23C':..'H

"3DC91'1

23COIt
"23Cll-l
23C"LH

VERSOiIL
ArC
O.tH
'"Lf.N
AFE:OtIW
1:l.F
A,08ltH
KEtlZEI)"AC

1:,6
REGEL
A,C
l!l
C
f"0!3rrroNE1~PROGRHMMA

"C ,1]

IhWWI.S'':f ~

"0 t ASOF"l"S"ET 1-:RI::1.:I
A ;A REGI:S)"E.RO

"CARi\'Y

(), 0
E,O
1~E.C."Et.

c:

I:DLt
"EQtl
EDLt

"EGO

E,3
1~Et;Et_

A,C
ll!
C
e,A
B

I~QLt

"Ecm
El:n.t

RET

12""01»1

CALt.
MO~

CF'l:
JNZ
CALt.
.:Ji'iP
1'iV'.I

"C'RLL

MVI
-CALL
MW
POP
ORA
JNZ
HET

MV'.I
"CALL
I'IOV
':'01'
ORA
I'1OV
I'USH

1'iV'.I
MV1
CALL
1''l;';~1

1 ORG"
2: NWI...m.

-:3 "W\iNSB
"t NWMil£.
~

6 OAC"X
7 "OAC"l'
8" OACZ

-11 "'CHRRY
:ro-

"1.1.
:r7-
13 paSIT:IEONEERt>ROC.1tAMHA t'

"1.'"
:r5
1.6
:r7

1.13
n>
~

"'Z1
2:'£

"23
Z"+
"25
2:6
'27
2B"
'2';
30

"3"1
32'

"3'.3
3"l
-as
3c!;

"37 'R-EGEU
3B"
"39
'\0-
"11-
'\2:-
"t'.3
"t'" T:tEN't
"5
"t6 ELf't'
"7
'\E~

..9 l;1ERi;OfI.L t
"~.Hl MVI
51 tXI
~'2 "OAO
53 XRA

-:=;"1 "STA

rnr:: (,'03312
l~.t'.l1. 79
1222:" FEO!

-.t:22:"t "C22Dl"2
1227 C:061"12
"t"2'UI "C'3321:2
1220 ~-n::B(f

"1"'.l2F mtnn

"1"'1:33 1JE:il1I
1~j 2tCi.r".l3
T2".3S "1"9
1239' At'

"1.'Z".:tf:\ "32CY~

t2tl i:r tt: 03"
T.ltlA "L"D1.1::1."2
1.2111') 79

"1:"1:'0£ i:1.
1Z1tF En

"121.11 "F
t2t:r C:5

121tO 160 (r

"1~O-O2 "1£1)'(!
1::..>tt'\ c:tr.rE12
T.ltl71:;5

1.2tZ 1EM
"1Zl"l i:011-:-12
12'17 79
"1~'"le "L'1.
12'19" at

l.Zlt-l "C'.lmt1"2
i2tC C:9"



PAGE z

'SOURCE S"rATEMENT

tZ3D t~}"tFt2"

"t2"t1) "21."cr1:3
tZ"t3' t'T

1"2"'1 -CD'lf-~2

12"17 nero
"12"'" ""1"9
1~"'tE; t~"\FtZ

55
"56
57
~ja "CALL
59
6"t1
61
t,2
63
o"t
6~j

CALL
1-X1:
DAD
"VEFtl
t.XJ:

1)AO
CALt.

nET

VERi H::E:REKEN EF'm.SE:
H,WioINSB
[) ; ASOFFSET ERiiIJ Oi"TE1.LEN
t1..F.f;:EKE~ -EPSNSB
lhWWMSE:
o -; ASOFrl'>ET t-:RE:I:.:1 Of"TEL1.F.i'il
VER1 ;E:ERE,I<E:N EF'iiMSE:

01..
67 VE"'''tt

"t2>'tF ..,6 613
69

T1:513 7C 1"tI
t25:t (''"6:tA 7t
~"""3 67 n
t~"t ~of'!'lIC930 73"
175/1::601 7"l
1~9 t:202:1Z 75

/6 "VEftDEJU
trJI:: 7E 77

""t25O -<n:'l 713
79

~""'E "'2"+ -8tl
t25F r~ 81

1"2611 ~7 "S2
t2"6:t -~-I2t~-ltt 83

""126'1 ""11- -e..
r.aiS Fr:Otr 85

-e6
r..t67 t:n6E:t2" 87

\1,\ "Elf.!
\.,v

B9
""12bA 79 "90
1Z"6£: F'iSO 1 9t
1:260 -W 9'!

93 DRIEt
Tl:6c 't.""9 '<;;"l

~~ 95
96 AFE:OllWt
..,7
9tr

r..t6F 7E 99
""127'0 "87 1:0"tl
127:1 FfmEl1:Z tOt
T..!7'l "C'd-l71? ~1)'2

103
r",.7:'''O' 104

""127S "3£O1l ""1-1)'5
lOA Bt~ 106

'"t27B -C-..!t'-\7t2 ~1l7

lOS
T.!7E '"'2D ~1)9

1'ICiV B,i'!

1'IOV 'A, f1
ADI o-!AI-t
MClV -H,A
LOA CAF:R'r'
ANI O-H1
JNZ ZET

MDV A,M
-SBB B

!:NF~ 11
MOV i'!,A
r.:At.
STA CARRY'
R'HR
Cf'J: OH

JZ [)R!.E

l'lOV A,C:
OJ;:I oni
l'lOV C,A

,o.:ET

MiN A,i"i
--ORA A
JH NEGATIEF
.:Jt.1Z F'O'3Si~EL

OCR l.
1'1\11 A,tiM
CMF' M
JNZ F"OS~;NE'L

-OCR L

;EF'i; WEGZETTEN

E:PS=()[)AN NAAR OR:n~

;C WDRiJT GEOHD MET t

;EF'H I'iSB NAAR A
tHIJK LiF t-lE'f c1::~ 1·uS!:TXEF GETAt. IS
;-IB tiET N£GATIEF [JAN N~IAH NEGATIEF
-; NXET "tI I)AH NA~IR f>OSSNE~L

; NAAH E:P5i-iSB

;"l<J:J1' OF I-IET 0 IS
t i>lIET 11 i)AH NAAR POSSi-iE:.'L.

I-'
I-'



3

• IS riET NJ:ET II [JAN NAAR NEGBNEL

HILS EPSLSE: GROT~R DAN NAM POS5HEl.

'VERWIb·SL~1.. It MET 1

.KIJl~ OF OFFSET D IS

HILS OFFSET HlET GU.:I..I\ IS f'Ari It OF 1
t [j~ rif*'R OHCZ

•
• TRi::!' a VMN lit AF

; fEL aSH Cir> 1::IJ Ei":iLSB

.6 EN 1 OMDRAAIEN
.. KtJi< -oF l:.i>SMSB 0 :IS
HiIET 0 r,AN NHI~R NEGSNEL

• BIJ EEH tJi::f<i>CHII. GkOTE:R DAN 55H
-;NA~ NEGSitEL

.NHAR EPSLS8

A,H
-e'.3H
VJ:ER

A,"
55"
POS5HEl.

A,ll'uH
VJ:ER

R
NEGSNEL

A,iiFf'H
v:IER"

,hA

H ..ORCZ
'hE:

03H
""Hl!I

a,A
A,E
DOH

'XAS

'";:...'5.1
NEGSNEL

HW
ACt
.JHF.

RET

HOV
MVI
SUEr

CALL
~T

CP1:
JZ

"SOURCE "STATEI'lENT

no
~~~

Itt
~1.3

u~

1.~~

u.s
1.1.1
t:rEt NEGATIEF t
II? CHA
~'21l 1>RA
t2"1 .JNZ
~

1Z3
n ...
1~

LZ6
127
-rze
129
"1'30
131

"1'32
133'
~

J:35
"1'36
t37
ns "'\1]ER"t

139
1. ...0
1'tl
1..2

.1.·U

I""
1.15
t'f.s Nt:GSNl::L t
1.... ,. HVt
t'tEt .JHFP

"1...q'1 l(EUZE:O~

150 l'iQV
1.t:l"1 HOV
J:'5Z' CP1:

-r.:53 .JZ
J:'51
J:'55

"t'5t.
~

-r.ss
159

"1.6"11
161
16Z'
1.0 ZEVEN1
%61

J:29E! 2f'"
-rzac -e7
IZ9D (."ZACt'2"

J:29.r ~7

tiB2 ;,oS
1283 FI"Olr

"t21!l5 ~1.-Z

~ 2LC223
1ZC1t n

TZCl. ~

t2'P7 ZO
~"2?8 7E
1299" 2f'"
"1"2'nll 1''E:S5
lZ9:C D2RCt2"

t.'OC tlEl.3

1211"' n
-n:81J ~"5
1282" D2'A'n%"

J:%9lt ZO
~7E

1~ 2f'"
1:29'3 1:17
1~ c:!RC't2"



l.OC" C/i;j l.INE SOtlRC"E STATEl"iioNT

"16~

1(;06 XASt
T..!C't "'2:1.'Ctt'.0!3 "1.67 1..XI 1"l,OACl<
1ZC'"I" 7tl" 168 I"iOV 11 ,E:

"t"2:Ca -c-.:n::n"2 "1.6-<1 .:Jl'IP Z1:.VEN
170'
1.71 ~AS-:

rLCE: ztctn 17z- t.XI H,OACY
"t"'2CE 71l "1r.~ HOV M,B
lzef' C:3i;".:l'r.!" 17'" JMF' l.EVEN

"175 ZET1
120;(. :-t;Y 176 STC

"1"200 1..""3:.'11:':12 1.77 .:Ii-if" VEf<i)E:R
178
179 END

'l'1.iBl.:I:C b"YMBOLS

!:XTEt<NAl. 5""';BOt.S

MODUL.E

• ZET WA~li(DE Il Ot> DAG

"tlEl£:.'R -SYl'll:'Ot.:s
f\f'E:cnM A r2(,1'

ra::1llEO III l.~tEr1

VE:I'"t. A:tz.tiF
"XA~3 III 1.'!C",,+

CAA'trt'" A 3DC9
NE,;A,I A 1.2Bl~

VERDEI': A lZCJC
YA!' A 1.~Z:CB

IJADe
HE."GSNE
VEHSCH
ZEi'

A ZaCtl
A 1.2AC
A 1233
A ':tZl.i2

DAC"t'
PG8ITI
Vn],:
ZEVEN

A 23CJ.
A '1;'.00
A 12.,:\3
A '1.;?C3

[iACZ A 2:::~C;t'

I:'OSSN£ A 1.;'A7
kioiLSil A Z3Cii

[liUE
kEGE."L
WioiM5F.:

A 126E
A 1.2:1E
A 23CZ

E:LF
T:lEi<l
WioiNSEr

A 1;~2:

A'l"2;m
A 23C:t

r\!;sEMt::t..Y COI"ii"LETE,
'·S..F-L~<! .. 1-S-'-



ASI'i€tt1 SFL2:

MOvLlLE: 1

,!
l..I:NE -SOURCE STArEHENT

LXI

t..XI:
tiOI,!
STA

tXI
HOIJ
STA

I-'
N

~ WE:RitEL.I..n<E WH('~Ri)E BELAN~R:Idi\STE. E:'(TI~

.. WERKELIJr\E. WAHRDE HIt/DaSTE 'EriTE
;WW t.AATSTE Irn'E.
WONt<ADfi:ES
~WE:RltELIJk:i:.: WH('~kiiE Z E:ELANGRIJk:ijj·E: BYTE

.. WERKi:."'l.IJI-';E WAARIJt:: z HrDVEt:5TE Co'irE
i10IW Z l,AATSTE EIIT

'1 l:NGESTEUiE1ilAARliE E:E.l..ANGRED<:STE iSHE
fJ:NGr::STELOE WA('~RDE MIDDEt.STE E:,,,t.
'1~ l..AATSrE. E:YTE
i10IW Y EIEt.ANGF<I..JI-\STE: Irt'TE
-;~iit 'Y H:IDU£:.1..:S fE 1::'(YE
.\.IW Y LAATSTf, EI'(TE
• Lit '( BEU~NGRIJKSfE E,'('TE
aw " MI.liDE:LSTE: B'ITE

1 rit 'Y LAATSTE tHTE
aNGESTEt.ljE: WAARiiE Z EIELAriGRIJk:£,TE BYTE
.. !i'lGESTE.l..OE WAARiiE Z MIOlifJ..STE ~E:'t'"f£':

nw Z L{IATS1E E:'r'n.:
11 MILLISECONi.it. WACHTTIJD
~ F'OijITIOi'iEE:RI'ROGHAMMA

-; ROUTJ:NE DIE fEXT iJP 1-lET ~SCHEFcM ZET
~ROUTl:NE m:E uE:CII'i~ILt, r;;ETALLI.N VAN HET SCHERH
1LEES,.

IhWwYLSB

1-1.ioiwi"ISB
A.I'I
I:WHSI:: .; LDEM i'iSB
OF-SLI1SE:

liP W\.I7.I'I&'EI
A.M
IWZHSEl ~mEH I'iSi,

thWWNSEI
A.11
IWrittB" ; J:uE.11 limn

'OF'SLNSB

IhWioiZLSB
A.11
:I~SEr n:WZLSEI CELIJk: M,:.KEN AAN WWZi.SE:

1-1,ioiWLSB
A,M nWLSB EN OPSLUm AAN Wioii.SEI CELIJk: M,:.k'EN
II'lI.;SEI
OF-l:>1...t.SE:

thWWZNSB
A.M
:IWZNSEr ':IDEM Nsn

2"3l.--zt1
'23C"iH
23COii

"231:31-1
?3t-"tiii

"2:3C7H
23C(,H
~2H

3DCtH~

~OCOl-l

Z3C5fi
"23C",I'1
23C:iii

"301:51·1
3i:1C"iii
301:3H
3DCtlH'

-:301:71'1
:~DC('H

-o8DEI"
tZCIOH
-o£S6H
li9C.~H

t.XI:
1101,!
STA

tlO:
HOV
STA
~TA

"LXI
I'iDV

oTA
STA

1..')(1
I'lDV

iSTA
STA

1 ORG 13CJOlt
2: WWHSi~ EQU'
'3 'WWNSB 1::Cm
"t NiolLSif EQU
"5 'VNt~AO 'ECm
6 NWZMSF.: (,QU'
, 10MZNSB 1::00
B' NWZt.SB EOO

"9 nn;SEI 1::QU
to- :IWNSa' EQU'

1.1. :o:n....SEI 1::ClU
tt NW'rl'tSS EOO

1:3 'WW'r'NSB 'EQU
:t., NW'rt..S't:r EOO
1.'5 :I:m'MSB 'EQU
16 IWYNSB EQU
1., Di'1'LSB 'EQU
Ut IWZMSEr COU

1.'1 :I:I~ZNSB 'EQU
2:0' IWZLSE' I.GU'

'21. 'Dl::.L.A'( 1::alj
Zz- t>os'L r~QU

'2:3 "1:,'XT 'Eau
24 CETDt,C EOO
'2'5
2:0

7"
zet

"29
3CJ
'31
3Z
'33
3";
"35
36
-:3,
38'

-:39
"til'
~

"tZ"
~3

It....
-qs
1t6
~,

"tet
19
SO'

'S1
52
'53
5'"

13ttA nctn
'1"3O'D 7E
131tE~
"t'311. 320-13C

r.:ttE: 2t"Ca23""
"1"321. 7E
t322" :i2C6:m

r301) '21.ett23
13tt3" 7E

-:t'3tl"\ "3'1:Ctt3D
13117 :-r.?:O2.:olC

t32:t:: nCEra
1.32F 7E:
l:1f30 :-I2CEI~"O

1325 2'tC723""
'1"32.8 7E
132:9' 32C7".:lD'

'131." ~z:tt:%23

13t77t.
1:31:8 "32t:23D
UtB :-r.?:O ir".:IC

13tto
ZO.:JC2:

-z3C1
23C1t

"23C3
23CS

-z3C.f
23C"/!;

"'3DC2
3DC:r

""3DC1I
%3C5
~

2:-lC3"
~~J

3DC't
"'3OC3
3Dt:8

<lrJC.f
3DC"6
-oSDE
121ttl
"OE~;8

OilC:t

".
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SO\JR(,'t, Sl ATEI'it:NT

tolOV A,l'l
STA llool'I"t.~'Er nl-fr'[.SE: ~EI.,I.JK l'if~KEN AAN wwvt.Si::

LXI th WHYNSB
110" A' M
STA lIolYNSE, tIDEM Ni;[$

l.x:r H, Wi-lYliSB
1101;1 R, i1
STA IW"t"i'lSE,; IDEM !'iSH

tJj

I--'
N

\

H,SLfo1CTX
TEXT
bETtiEC ", VRA~~C RANT Al_
IhAAHTAL
'M,I::

IhTI.JOTX
TEXT

'GETDE:C tvRAAG T:t:JD
ttrTlJO
i'I,C

1-1,:,1..1'X
TEXT
GE'jj)EC
tlrSU.SE: 'iJl':HHG Si.AG
M'L
Ii,SUiSi,:
!'I,a

H,HiHX
TEXT

"GE"ii)E:C
H, DZl.SE: ; VRAf'\G' [)IEF'T!~

M,C
H,DZNS"F.:
!'Iya

H,VTX
TEXT ;ZET VTX TE:XT UP HET SCHi~Ri'i

'GETDl:"X: ,l-lAAL WAARDE -V~\" TOET5ENI:;u~(O

H,Vi,<SLS8
1'I,.t:: '; zt~T 1: til:> 'Vl<SLSB
H, Vi<SNS1:i
M,e ';ZET B '01:> ·t"<~;NSB

1..'J(1:
CALL

"'CAL1..
l.x:t
HOV

1.."XI:
CALL

"'CALL
l.XI
HQV

l-X'.I: II , WWZ1:.b'B
HOV A,M
l.x:t II,DZLSEr

-SUB 1'1 \

STA IUYZLSB tTREIt DZt.Si:r EN ~i.jZU;i$ VAN E:LI~AAR AF EN Zi.r DE un
''KOHS1' "OF' RDZLSB

1.,)(1
CALL

-cAL1..
l.XI

1"101,1
lxr
!-telV

1..X1
CALL

"'CAl.1..
LX]:
HOV
l.XI
MOV

1..X1
CALL

--CAL1..
lXL
1101,1
l.XI
HOV

LOC- O,$,J" L:INE

"1"'336 7E ~""5
1337 ~-l7.C33O :S6

"57
1::i3A 2'1C"1r.3 :sa
T.330 71:: "59
1-.:I3E :-t2C"I<10 60

6~

t:-ttt .r 2t~Z3 67-
T3"t1 n:: 63
1.:J"t'5 :~:iO 6't

6"5
U

""t3..~ "'21."En" 67
13'tEr t:tr.".i~ 69

"'t3"fE -eDC1.1l9 6"9
13'';1 210~iC 70-

"1"351 71. n.
l:-J:5~j 210~\~iC 72:

"1:35S ;ro n
7 ...

-:t3'59 "21.tr.n., r5
1;-151:; l:t)5ai!!~ 76
1~3SF -ct:C1-n9 1'7
1~62 21tii:1'3C 78

'"t36'S 71- 7"
1366 210C3C Bu

"1"'.369 :r-o 81
82:

"t36r.l "'21.FE-:t., 1:r.3
1:'I"6D (:t)5BD£ S'"
"1~7tJ -ct:C11l9 "as
1373 21033C" B6
"1"'.376 71- ~7

1;;t'"n' 210-=t:iC B8
-r.37A 7tJ 1:i9

9-0-
-r37B "'21.'2f.>~<':; "91
1:-t7'E (:DSBD£ 92:
"1:3t~1. 1:DC11l9 "9;3
1*t"l' 2107'£ 9';
T381 71- "95

96
"1"3813 "21."'1'.-1'5 "97
13SB t:DSBD£ 9B
"t3l:lE "COC11'J9 "99
1.:t9:t 2tOa:iC 100-
r.39., 71. 1.1)-:\

102:
1,03

1395 nC6Z3 10";
r.39S n:: "11)"J
1399" ZtcJ33C" 106
"1"39C -<16 "11)7
1:-190 :~3C" lOa-

1.1l9



i'l

l'iODULE 3

1.:01: "OS.:!

;-VERi.A~IG E MET 1
-,S 1'lU::T 1l DAN "NA''tR TEHUG
m WORDT D MIN 1
,0 NrET ~D~N NAAR 8ACK

l.AE:EI.

A,.oel'! '"BEI;Ii';t TE WNt(EN
VNKA[)

H,iolWZNSE;;
A,M
H,1>Li<lSB
M
HDZi-iSE: nREI( OZi-iSE: EN WWZi>i513 Vl-iN ELI(AAf< Ai=" EN ZH OE

'UI:TKGi'iS·r UP ROZNSB

I'\,AANfflL
~,M .liT AANTAL. IN E

IhRDZLS~

A,M
IhWWZLS8
i"I '-U'f.l (jm~ 8F.RI::Un· STD'" OAi-l \'lET -VCri>it(EN
l.AE:El.
1hii uH
Vi'lKAtI ; STOP l.,JW~KE:N

1

ti, "IJti
D, i'I -; ZET TI.JD rN 0

OEl.A'!' ; WACHT 1. !'il:Lt.ISECOi>iDE
1'1. RPZNSE:
A,M
t·hwW:Z:NSE:'
1'1 tKIJH OF DE GEWENSTE. IJIE.l'lE VAi>i NSE: BEREIKT IS

-; 1:S DI:T NIET 2:0 "GA 0':'11<1 1'lAt=iR 1..t=iBEL

!hOFFH

o
T£RUG
[)

"BACK

A,liH
VNKAO ; STeW VONKEN

-\'I, uF'St.LSI::
A,rol
H.\I~(SL6B

M HI::L VONi(SF'L!oET 0:1:,J tn:n;ANGSWHARi:rE Of> ZET
!:wt.SB -; zt::T Ul:TKOMST UP J:NGESTE:.l.JjE WAl-iRi)E

" ....

Ji>iZ

HST

oet'"<
.JNZ
[)et'"<
.:JNZ

LXI.
..KiV

LXI
nOV
LXI

"Ci-if'
JNZ
l'IVI
STA

l.:X1:
MiN"

1..X:X:
MOV

"t..:}(l:
SEiEr
STA

CALL
1..Xl:
I'iOV

1..-X:X:
CI11'"

MVl:
STA

1..Xl:
MOV

1..-X1:
ADO
-S,.~,

AAN'>1ANGr
i'lVl:
STA

UO
"11.1.
U2:
"11.~3

11"i
115

1.1.6
t:t7
118

1.1."9
12:0
LZ1
122:

""tZ3
12"1
1."25 "E't'-lt::l<:
12:6

"1"2.7
lZS n.:r.:UG-'
1"29

"1"31l
13"1

1:3".!
133
1."3~

13'5
1:36
137

"1."313
139
"1"\"tI
l~.l

"1.,.z
H3"
1......
145
"1~l>

1..,7
"1";13 1..At"sE.1...1
1'\9
1.~"'Q

151
"1"".32
153
-r.:i~

155
-r.:i6
1"57 r~GJ:N;

"1~a

1:59
"16"t1
161
"16'!
163
"16~

J:"'~AB ~1)a

13AO :-121:3..."3"

-1"3E1. -.3E1tO
1.~3 :-tzC323

"1"3E6 -;n112"31:
1*09 n::
"1"3EA -.n1l'r~
1':lEO EtlS

T.3I:."'E -.321:"030

"'t"3A1) "2l.t:723
1~'I'R3" n::
1.J 3A'I "n1l'"i3C
13R7 9to
r--1R8 321i63C"

r--m-o Z! O?::-tC"
-r.3S3 "56

13n""t C:1'"

1:it~6 c:nlJE:oa
-r31::9 -;n1llS3C
1~im::- n:

1."3f:1O -.nt:72:3
1 ~'lC"O" BE:

r.m5 D5
1"306 "1:2:Bl>-r'3
1~ 15

-r3OA "C2t~

13C., :">"10;:;3C
""t3C1 7E
1~iCt~ ::"'1:C6Z3

-r.3t.'"B -e:E
1.:ICC (:zt)5t3
-~t3CF "31:-:ml
:t~m-:t <1'21::323



MOOULE:

'SOURCE STA fEi'i1::i'-lT

POSX ; ROEI' F'OS:l:TIOi-iE:EHi"ROGRAI"inH AflN

A
lirWWZLS8
A,i'l
IhSLl.Sl::
1'1 ,n:L 5LHG B:I.J TE.'L.LERSTAND -UP ZET -UIii-l."(iMl>T tiP IW
IHZLSE:
H.WH:l:NSE:
A,M

1'l,S1...NSB
I'i
U1ZNSB
tf , Wior?HS'B
A,ijl-l
H
UIZMSB

IhOF'SLNSB
A,i'l
IlrVi<Si'iSB
M
IWN::m
H,t)f'SLMSF.l
A,OH
M
IWi"iSB
H "WI~:l:ri::iE:

A,M
l:i-ll.i'iSB
tirWiolZNSEr
A,M
IWZNS8 tl'iAAi\ Z INGESTELliE WAARDE GEI.l:JK AAN DE TELLER

-H, WH21.:SEr. STANDEH
A,I'j
:rWZLSS
[i

POSI -,nOEl" POSIT:LGNEI'.:RPR()Gt(fIMi"IA AAN

tIl
I--'
tv

VAN Ul:TGAI-i(OSPOSITIE AF
INbESTEL.OE WAARuE

H ,!If"SUISI::
A,M
I-hVKt;riSB
I'i
1:i~NSI::

ti ,OPSLMSlt
'A,M
n,c
B

A
H , (If'SLt.SI::
A,M
1'1 ..VK~)LSB
I'i tTREI( VONKSPLE:E:T
~.S';J -; ZET tJITKGi'lST 1lf"

1...XI
MOV

LXI
SErEr
Sf'A
LXI
1'10\1
I'IV'.I
-S(~a

)(i'(A

1...XI
MOO

LXI
SUEr

-STA

CALL

IXt
MOO
ua:
RDC
STA

1...XI
MVl:
ROC
STA

1...XI
MiN

-SrA
1.X"L
Mti"
STA

1...XI
MDV
STA
I'Uf:,1't

'Cfu..L

XRA
LXI
Ha"
tXt
AiiC
STA

1...XI
MDV

1...XI
AOC
-SrA
IXL
t-IVI
AOC
-SrA

105
1.66
167

"1613
169
'170
171
1.n
173
'17'"
1~

1./6
177
'1713
17"r
1.80
1a-t

1.Cl:.!
183'
1.8"t
185
1.86
187

1.-el13
18"r
1.erO
:t<?1

"1:'9"..!
19:i

1.-<;1...
195
1.'16
197

1.'913
199

7.[1'0
2-0-1
ztlZ

"2:03
ztl ...

"20':',i
21)'0

"2:07
21tS

"2:09
:t.ttr

7:11.
~L:

"21-:3
Z!"t

7:15
Z!6

"217
Z!8

:7:1'"

1"M! AI-
1."t"f2 "2'1-oz'~

1.ft'r.5 7t:
1......6 -~'11)';3C

1"t"f'T '16
1."t"tA -:r.""'2H',C-"O"'3kt"D

1M! 21013C
~3F'\ 7E
1m's 210A"3C
T3FS -BE
1::lF9 ~i2Ct~-lt)

1.3F'C Zl1)\t3C
13FF ~iE0-0

1.ot01. BE
1"roZ~~

1."t05 -.r.l"CB23
1"'tltl:r 7E
1.~9 "32Ca3D
1"l1l'C" :"'1:C"723
1."tttf' 7E
1.tt10" ~~-lt)

1. ~L-::l Zl"C6'23
1.tt16 n:

1. '\'17 "32CiS3D
l.tt1A ~
1.-n-n 'COO01.2

1."t'tO 7:1,1l1.'3C
1"'150" n:

1. '¥.:i1, Zl1)].'.l3C
1"'15"t 9E

"1"'r.:J'5 "32C1."3D
1"'1513" 210o-:-te

1.-r.=iB 71::
1"'I5C 1t60 (T

1.~ -<ro

1.-nl:' ~lF

1.tt1F' :"'1:Co",'3"
1."2.2 7E
1.<tZ3' nOi,r"lC

1. "tZ:6 '81::
1"r.!7 ~-tZC6:-lO

1.'4zr.t -.z:TCr..!'.3
1"f2lj 7t,

1."12E -.l1-ot.'"3C
1"l'3:r tn,

1."l32 "32C7'30
1"1?S 2tCS23
1."t'~a -.3I::1l0
1.1!'3A tit,

1. "l3I.~ -.32:C8'~D



MODULE PAGt,

tIl

I--'
N

POS!

~HOE Gr.'OOT !'iOET DE SELFFLUSHINGSLAG HClRiii,N?', tl

H,t)f·Sl.t.SB
A,M

Ii,WWlLSB
A,i'!
thSLt.SE:
1'1 'TREK SLHG VAi'l TELLERSTANDf.N HF EN ZE1" tll:ll((ji"iST
!WZLSEr ~OF' INGESTELliE Wf\AROF.
H,WWZNSB
A,M
l-1rSLNSB
M
ntL.:NSB
tt,WiolZMS8
A, I'!
B,OH
E:
IWZMSE:

POS!
D
E ;£ WDRDT E MIN 1
1'0,£
tlH
[sEGIN as HET AAN·iAL. Si.AGEN NI.H tl [ifIN HE:RHAI1L Di::
AANVANGi BEi-iEGINGt':tl ANLiEI;;S WEER -c,':\flill VGNi<Etl

IWUlB ;GA NAAR DE: UJ:TGl\i-iGt;POBITIe:
"H , Of>SLNSI:l
A,M
DiNSE:
H,OPSLMti,l
A,I'!
IWl'IStf

CAU.

STA

liEr

CALL
"f"(iP
[)CR

MQIJ
Cf'J:
JI'iZ
.:.IMP

l...X1:
MW

"CAI..L

l.XI
HOI)
LXI

"SUB
STA

l..:)(I
MDV
l...XI
SE:E1
"SfA
Lx:!:
1'10"
Mil!

"S8B
STA

STA
1..XI
t'iOV

"Sf}'!,
tX[
HQi)

STA

oOURCESTAf~HENT

2:63" SLTl(t

1...:tNE

Z2"O
"221
22Z

"2:2:3
2Z"t
725
2:.2"6

7.27
zza
729
7.3(r

7:31
23"J:

-z33
7.3"1
"2~5

7.36
-z37
7.38

-z39
2';-0

"2'11
2'rJ:

7:'13
ZXt"l
"2~

~6

"2".,7
zattt

"2"\'/1
250

"2';;;'1
252
~-.:I

25.tt
"25'5
256

7;57
25B'
259

"26"tl
2:61
2:6.2" UTl(r

t19fJ conlTtZ
1."\A1l tn
1"'tA:t to"
1.4R2 7'El
1"'tR3" Fr:: 0 (r

t"'tA5 C:2E:l:t3
1."'AS "C3tlB1.3

t "'tAB ~"F"r.52tr
1."\"AF ...,...n-W-W
1-'m'3 5~7"F

"t...BI 'S"£"l-<r.:io;:!11
1.1ffiEr ..,"'t~21t'56

1.""ElI~ >\F'tE"tB'S3
1"l"C3" 5lt"tt.~'\5

1."leI ~"t :!1I-tD "'/I
1.qcs iit::'\9"lt)"\ .t
1.",CF -n'lC3F
1"1O"Z D1I
1"ItY.~ 'tEt"ti'""r.52tr
1."\1)J' ...rJ2"'\F'iF

.'~-" ~

t"m{~ :~<r3D

1.-mF "211t1:31:
1"'t92: n:

1."r'nJ "32C:t3O
1~6 noo-.:!C

1."l?9 7E
1.If9A :-m:-.aro-

1"'t6S 2tC623"
1.~t>El 7'1::
l"'tcSc,? zrOi:l3C
1.~t>-C ~6

1"'t60 :-tZC630
1."\70 -n:t:n3
1"'1""1'3" n

1."\7"1 "Zl:OC3C
1"'1""17 9E

""1,,\,.S ""32C73D
1"rn:r 2'!C8"'.l3
1....n:: 7E
1"'1"";r-" tr6lt1r
1.'W1. "9S
t"!"SZ 3ZCEt".3D

1..:01: "OB.l

i.



I5:tS"-:U: Btt81r~15 1'if.lCR0" ASSEI'IE:t.EIt, V't. 0 MODlii.E 6

SOliRCEs'rA rEMENT

Z&7 ORb 3CttOtt
2613 OPSLi-iSiH uS 1 ;1:lPSLi-lG i-iSS
269 OPSLNSErt' liS 1 ;OF'SLAG liSE:
"V'lI UPSL1..SB1 1)S 1. ; (jPSL?ll~ 1_::iO
27t [),ZLSI~ liS 1 ;D:I:EPT£ Z LSi'
7.n. 1)lNSE:~ DS 1 ,DIEF'1'E Z H:;E:
2:73' RDZt.SE:t liS- t ~Rt::t.AT]:EVE [)IEF'Tl~ Z LSi::
'V'''I ROZNSB1 DS 1. N::iO
77t.:j 1''''. tr',~- rl~~ 1"

1"mB" 'S'tZ"O"ro"W"
1"lJF '15'.3"fZO"I"
1"lt'.:3" ...-:s2"053"t~

1."'lE)' "lC16"\6itt:
t"lt'.:Et'S5~~

1."+EF 'iE17S"..HC
t"W3" "t:tAfr~7

1-tF~ "IF'.::'C!'H''t5
1"Wet .q;s3F
1.4FO -uo
1"WE r,lNF.....5ZCr
1:~1l2 "+"'\91550
150"& 2'lt"tj).q1'""~

1<,:;uA ~j"~~"15

1~'iltE 5'tZ0"51"\:5
'1"51.2 J.lu~64F'1E

151& ~5"!EZO"

15"1(.1 47'11'5"2"0
1:-i1E ~i7'.,FS~"t
1.~"-2 4S'l1:."3F
152:5 0'1t
15:?:0 'I.."ti:.JZ1t+'t
"t"S'Lr"I 4S2"O"1S.,F
15ZE 'lS:S6...-:s~

1~..12 4CZ1!'5.,.....'
153"6 "lA"+"'+~'1t-m

1:"S3A ''IF -r.:."'5"'T.'!1l
153E ...-:s:5Z".l1l'53"
1"'5-;2 '\(;Z(t5A"l'JI
t5'M 'lA"1E3F
-l"'5"t'l' 1)1)

154"1'4 "I13'\F...-:sZO"
1:'5%: "'564"1 't14B
1552'" 2tt"j)"W~
1"'556 5'i:!O"1"'15
1'55A 2'lt:5~621t

1"'55£ "'t'J. '"r.:l"'57"IS
1'562'" ....7''W'W::Af7

1:"'566 "ZO'~_~
156A "tB"t:t"tt"tC

1:"'56£ "l-r.!'0'57·lF
157'2'" ~j~"t"t5"1E

1:"'576 "3F
157'7 0'1t
3C.'1tO"
~:rt."1l0

3l:tt:t
"':'lC0'2
:-l(:tt3'
~:rt."1l'"
3(:"0"5
~:n~e
":~, .. ."...:",

:?:6"t IiD'tXt liE:"

2:65 Tl:.JOTXr liEr

Z6& SLAt.'Xr DE:"

'HOE r.O:I:EP MOn HET TE l,lljiii<:EN GAT WORii::N·.. ·,CI

•01'1 liE HClEVEI~L TI.Ju MOi::T ER SF ZI,Ji'i?', 0

I,



1

LOC Oisj LINE SiJUr,-c:E STATEMENT

HODUL£ PAGE

t:X'rEttNAL S''l''l'tBOLS

"Z7B 1;IKSNSB1
~t79 SLLSEft

-za1l 1:>"t.NSI:";1
2B1

LS2 1::NO

1:15
OS

1:15

1.
1
1.

1
;SL.AG um

1 ;1:,.,:
NSB

tlSl:."R SY!'lE:CIL13
"ANTnt.. A :3CttB

"GETOEC A "'tl"'1'r:1.
IW'l'NSi:r A 3DC'i

U':"LN5 A "3C1)1
SL.TX 1'1"1103

-vt'lt(Rl) A ~3
HW'l'N5Er A 23(....

AANVAIIt A t3AB"
"HOTX A 1.4Ft::
IWZLSEr A 3Ui:.b

1"051: A 1."2.CI il
TERUG A 1"3ii'6

-t;ITX A l.-lHB
Wwzt.SEr A 2:3C6

E:AC1<
IWLSB
IWl.riSE,
RD2:LSB
TEXT
WioiLSB
Wioi I.MS8

fill t3E"l
A31)CO
A :mC8
A3Cti5
A tiE5fJ
A "2.3CO
A Z3CB

8E,(;IN A 131::1 flELAY A 0801' DZLSB A 3Clt3" DZNSE: A 3CO.,
IWMSB A 3£iC2 IWi'iSEl A 3DC1 Iiof'l'LSB A 3OC3 I:W","M5"B A ~DC5

IWZNSB A 3JJC7 LAE:EL A 13D5 OF'SLLS A 3CiiZ OPSLMS A 3COO
RDZi'i5B A 3CiJ6 SLAGTX A '1~i4A SLLSB A 3COB SLNSn A~uC

TIJU I~ 3CiJ7 TIJDTX A 1526 Vi<SLSi:: A 3C09 Vr(SI'</S'B A 3COA
ioiWi-lSS A "2.3C2 'Wioii'iSB A -Z3Cl ioiif'l'LSB A "2.:3C3 WW·"MS"B A T.:$C5
Hioi2N5B A 23C7

I-'
tv



It;I:S··:!:I 9i18tt~r.s MACF.1J As&1::MF.:LER, lJ+j. 0 - 1'i000n.E
"t>'U.1'T-'L:tJS1-1l:NG .'ROGRAMMA -VOOR VONKEf(uS~l': l+IAOUi~E

1

LOC- OLlj LINE

; 1" l'iILLISECONtiE WACHTTJ:Jti
-; MII:iDELSTE BITGE:W£NS fE WAARU£ Z
;LA(,TSTE E1IT GEWENS.,.t: IolAARDE Z
-; MJ:DDELSTE BIT TEL1..ER Z
.LAATSTE E:Il TELLER Z
-n.AATSTEBIT TELLER X
.unGAI-iGSF'm;nIE )(
,DIGJ:Tf'AL ANALOOG COi-iVE-:RTER X
;ul:GITAAi. ANflL.OOG CONVERTER Z
tLANGZA",M POSITIEVE SNE~HEX~

;LANGZAAM NEGATIEVE SNEUiEIli
-;SNEL OMI-iO,jG
; SNEl. Oi'ii.A(.·IG
IVu~<TI~' TtJSSE~ SF eEwEGINGEN
.VOi'ii{SPLEET BREEtlTE
'. MOTOR -STOP
• SL.AG 1,100'1'( ~iF E:EWEGING

.BEt;INWAARi:iE )( IN Xi) ZETTEN

;WAClfT EEN I'iXl.LJ:SEeXlNDE
-; ZET riGZ IN A

• BEGI.N A[/RES
'; ZET 8iiH IN A
tZET HE:T OF' liAe Y

OBDEIl
-::lCiiuH
3COW
L3t5H
Z3C(,H
'23CiiH
3C09H

"2:3CuH
23CZH
3Ctl7H
3(.,"(,H

-acoSH
3CI)';H

'3t'tl3H
3COZH

BiiH
3COilH

l),OFFH

A,iiBl-l
Z'3C:-lH
1'1, n:dO
lhl'i

tiELAY
MGZ
lirl'iTZ
I'l 'ilJERGEL:I:Jl< riTZ M1,:T i+iSZ
V()LGEND ;IS HET NIE:T HF.:TZE:LFliF.: G'-I IJAN NA"~R VOLGE:Ni:i

LGZ
H,LTZ
M
u:n

3EOOH
BOt!
Z3Cl:H

LTX
''';0

EOO
C:QU
EDU

C:OU
EUU
EQU
EllU
EOU
EllU
C:OU
ElllJ
c:ou
t:lllJ

C:QU
EllU
E(iU
EUU

CAt_L
1.:OA
LXI.

1:i'iP
JI'lZ

1..0A
LXI

"Ci'iP
.JZ

LOA
-STA

ORG
1.:tiA
STA

DELAY
11GZ
LGZ
I'llZ
LTZ
1..1')(
XO
1)"~CX

tiACZ
1..1"tJS
I.NEG"

-SOHH
SOI'iL
n:JO
Uk'S?

-S1LiP
SLAG·

t .TZTI.E ('SEt_FFLUtHUNG PROGRAMM", lJODR VDi'it~ERili;IE i'iHCHINE')
"2
3
"t
"5
o.,
Et

"'1
ttt

1.1.
12:
1.-3

1"
1."5
t6

1..,
tEt

1.9
zn

"21
Z;'.

-:!":3
Z"t

"2S
Z6
-Z.,
Z8'
Z9
~1I

31
-;32

:-~3" AAi'IVANG t
-::\"1 HVJ:
35 STA

-::16 t:XI
37 l'IiN

-::It:l
39
"ill 1::El;IN1
"\1
--r.!
"'3 START:

""....
~

"\6

"'.,
"\8
""19
50
~'1.

52:
~"3

5"1 tIOt..GENI:1t

"3E.'Ot: "'31:.1)t~

3EOE :-r.!C::t'.l3"
"'3E.'1.1. -n1r.3':!n:
3Et"t -'t6

3EM ~Ctr;..-'3

"3I:."'tl9~

3EtS t6FF

3Et7 c:orJF.:lt8
"3E."1A "3AU1l3C
3EtO ztC523
-3E'.tll c:E:
3EZi (:z2£:~*:

-3E2'1 "3A1l1.-:3C
3EZ7 zteon

"3EZA -aE
3E2Er CAS33E

3Ettii
~:sE'O \) "3P,8(ltl\)
3E03 :iZC1::<''3

otlOE
"3CtrO
3lm

"23t.."':i
2~i'C6

"23t.'1l
3t:.:1t9"

-r.3C1l
23CL
-:3CtI7
3t:.:tr6
~

31::tr~

"3C1l3
3l:tlZ
110011
3t::ttt:t



:rsrs-:u: "81lB1ll'S"OB5 1'\ACRO ASSEHl::':1...£l~, "'V"'+.O MODULE
SE~HLtJS'f.ING F''''OGRt~MA VOOi': VOrlKEROSIE Mr"lCHINE

PtiGE 2

1.:0t "OBJ 1..:INE SOURCE: 1S'I'A fEl-iEi-ll

HVX
STA

1..:D"

[iCR
..Ii'll
OCR
..iNl

STA
1..:DA
l.XI
~;tiB

SlA
1..:DA
LXI
1'100

tJ:J

I-'
W

H.1..TX
I'i ; l-E~li OF X W"ARDE E:EnEIKT IS
TEl'll
A,SlOP
I)ACX -; ZET X STOP

[i
Sf..RT
B
E:l:."TaN

OAt.-X ;X LArlGZAAl-i ,'QSITIEF
XO
IhVl-'~Sf'

I'l

H.1..TZ
I'i . ; I-"~l:"t{ OF GEWi:NS'Tl: SLAG m:RE::un IS

'CHECK
A,STOP
'CHez t STOP l'IOT(iH Z
I.NE:C-

OAG)( ;MOTOR x LANGZAAM Ni:.G..TII:F
xo
Ii, v...:SF'
M

li..CZ ~LAHi E:Ll:CTkOuE: OMHLiOG BEWE:GEN
-o,L"Z
A,I:>
H, ,iL':'lG
Ii

Hit..TX
M ;COi-iiRClLEER OF VONK!WLE:ET?lFSiAND E:EREIKT IS

1:0NTI.;OLE
A,STOP

1:IRt.X -; ALS BERE.!t(T -O,:,~ 1'tOTGf'( 5TQP
Ii,SOMi-l
A,M

A,OOH
Z3C3H ;STC)I> VCli>ii<EN l'i':'lCHINE I<AN E:EWEGE:N

1..POS

LXI
Ci'1I:
JNZ
1iV".I:

-S'fA
I.DA

1..XX
CHi"
..INZ
MV"l:

-SrA

STA
1..XX
MOV

1..XI
AOO

:55
"56
:57
"59
:5<;>
l.o
61
62
63"
6"'+
l,~

66
"67
6Et
a''l
7ir
11.
77:
73 CONl"ltoLE:-
7"1 1..XI
7'5 Ct'iF-
'16 ..iNZ
77 MV".I:
7S -STA
79 l.XI
Btl MOV
at
BZ-

133
B":;
85
B6

137
B8

"S'>'
9 ir CHt.:C:r.:

'?1.
9Z
9:3
9';-
95
96
~7

98'
~9

100-
"1'01.
:tttz

1.1)3
1CJ.... TH.lT:

"11l'5
106
1.117
10B

1."0'9

"3E"tS -.Z:l:Ctt'..!3
3E:"tl:r Br::
"3E'iC 1:2"HI3l::
3E'W ~-lt:au

""31:.'5'1. "32:Ctt'..!3
3£:S,", ::''1 0'5~-JC

-3E57 7E

"3E7C 21C02::l
3E7F Bt:

-:3E81l 1:27C'3E
3E83 ~-lt:air

""3Ef.r..'i "32C'tt2:::l

::IE?''':: 3Zt..""tr".l3
"3E75 "'3A~
3E7e z:t o-L:-JC

-3Ern '<16

-;~E:6~ '"21.1:lSZ'3
3E66 at::

"3E6! 1:26~3r::

3E6A ~-lt:Bo

"31::61: "32:C'.!Z'3
3E6F ~-l'Ao-6~-JC

3E:SI~ 32CZ"L'3
"3ESS "11:1:623
3E:SE 71\

-:!l1:.""Sf' "2:1-ne3C
3E6Z H6

3E2E 1:5
~:lE'.tF "CZ17'3E
3E3'Z ~

"3£33 1:':.tl:';j3\::

::IE'3E: 32t.""tr".l3
"31::"'1. -:m1)'13\:
3E:'r~ no-.c.-JC

""3E"t'1 136

"'3E36 '3Etl1I
3E3a :-l2t'.3'...'3"
~"3a3A1)r.3C



IS'nr-:n BmlO'/80d5 I'iACRO ASSEMElL.Efh V,\. 0 MODULE
~Ll""'LtJSFO:NG 1"ROGnR11I1A "VOGR 1JClNKERl)SlF. MACHINE

PA(~E 3

H,1.n:
1'1

"SF-R:J:NC
A,STOP
~LX ; 2£''' X STOP
AANVAr.lG

tel

tLAAT X LANG-lA(-lM F'OSITIEFBEWEGEN

;LAHT Z Si-lEL oriL(~AG BF-WE-GEN

,MOTOR Z STIt.

SOUt':CE STATEMi,NT

L-oA Sui'lL

STA OACZ
HClV A,D

LX".r H,LTZ
"CHP 1'1
..JNZ It:IJK
1-iVl: A,STOP
STA rtACZ

1.:OA "Ll"OS

STA OAC;X
L:OA "Xl)

5Pr;::r.N~-r

1.:X:I:
CMF'
Ji-IZ
I'IV'J:
'STA
..ItiP

1:1-0
111
112
1..:3
11"t

1.1.<S K:I.JK:
116
1.1.7
118

1.1."'1
12:0'
1."2'1
:t2:2
123

1:"2"1
125
L:!6
r.t.'?

1.'28
129"

1.'3"0
131
'1.~.~

133
1.'3"
1~ tJITt

1."36
137

1."31!l 'END

LINE

3EBF 2tC6Z3
"31:.'92 "BE
3E93" C2:8F3E
""3£96 "3EEtQ
3E98" :iZC"'r.ar

"'3E."i'B "3A1)r~

3E9E 3%\..\r"ar
"3EA1. "3A'tl'r.3C

3EBB :oJ2l..-rar
~'8E 7A

"3EA" "21."t:"ti..!3
3EA"7 Br::

-:!!EM "'C2n~

3EAB :-1£80
"3EAO "321:1123
3EB1J L'3'CIG3E

EXTEfttoiAL &1'tiiJ'OLS

tlS1:."R SYI1BOL'S
MNVArt A 3e:o-c

1(:J:.JI': A "3E8F'
l'lT,Z A 2:3(:"5
'Tl:."'ST A"3E7C

F.lEC.;'!~

1.;r.;Z
5L~

T:l:JD

A 3E15
A "3C01.
A 3Gtl8'
A '3Ctl3

CHECK A 3E63 CONTRO A 3E'\ti
LNE:C A "3CD6 1.-POS A 3C07
S01'\i-1 A 3C05 SOMi.. ?l 3CO"i
tl:n "A "3EEI:3 'iKSP A '3Cii2

OAC); A 23C'O fJACZ A 23CZ
Lrx A A?31:0 , t.TZ "A '23C6
SPRING A 3E:A'i START A 3E17
'iOLG1::N A -aE'2.E XO A 3CU9

DEl-AY A DBDE
11GZ A "3C Ii 0
STOP A DOSO

, A!>SEI'\E.t.Y COl'\Pt.ETE, NO ERI':OmS

.,_._-------._._-_ .•.. --_._--- --_._._-.._-_._._-_. -----_._----- ....... -- ._.----- .------------------------- -
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BOSSA

808SA INSTRUCTION SET SUMMARY BY FUNCTIONAL GROUPING
Table 5-3

I_ute_ell lO...lICli•• C... lll- -.- DJ D, D. De OJ Oz 01 De .... - O_iJIio. OJ 0, 0, 04 OJ DZ 01 De ....
MOVE, LOAD, AND STORE
1I0y.l,Z 11_ ....... ,..;- 0 1 0 0 0 5 5 S 5-4 CZ CIII on UfO. 0 0 1 0 0 5·14
1I0Y II.' - ...........1IlO'Y 0 I 1 1 0 5 S S 5-4 CNZ till DAna IIr. 0 0 0 0 0 1-14
1I0Y,.1I 11... -.... .. ' ..... 0 I 0 0 0 1 • 0 5-4 CP elll on P..tiw • I 0 0 a 5·14

IIY"
___10 ......

a a 0 0 0 1 1 a 5-4 CM C.II OR minus 1 I I a 0 .14
IIYIII ....._........, a a I 1 0 1 I a .. CPE CIII on parity "'" I a I a a 5·14

LXII Lo.. illUllllliolt ...... a a 0 a a a a I u CPD Call GO parily odd I a a a a .14
..... UC RETURN

LXIO L....i_•• _ ... a a a 5·5 RET Return a a a a 1 .14
..... D.E RC R.turn on ell'" a I a a a 5-14·

LXIH L.... i.._ .. ,..... U RNC Rlturn on no wry a 1 a a a 5·14
I'IirH'L RZ Return on IttD 0 0 a 0 a 5-14

STAllI S'or.A incbrecl a a a 0 5-6
RNZ R'lu,n an no lifO 0 0 a 0 a 5·14

ITAXD $I_Ai_. a 0 1 a H RP R.tur" on POli'I'" I I a a 0 5·14
lO.. 1 l .... AitIIli.... a a a 0 55

RM 1 0 a 0R'lur" on mtnul I 5-14
lOAXO lo.. A....i...' a a I 0 U RPE R.turn on p.rity ,wn 1 0 0 a a 5-14
IlA S.... Adiflc. 0 0 1 0 5·5 RPO Rltum on Pliny odd 1 0 0 0 5-14a
LOA l ... Adiflcl a 0 I 0 H

RESTART
IIIl0 5._ H• 1 d,roc. 0 a 0 0 5-5
lHLO R5T Rllt.... A A A 5·14l .... H.l iii.... a a a a 5-5
XCHG Ea'h.... 0 • E_ H• 1 I I 0 a H

INPUT/OUTPUT

R,,".m IN Input 0 0 5-16

STACK OPS DUT Dutput 0 0 5-16

PUSH I ....... ,.....'P."B. 5 IS INCREMENT AND OECREMENT
Con,.k INR, lncrtmtnt "'lfne, 0 0 0 0 5-8

PUSH 0 ....... ,....., Poi, 0 • S-IS OCR, Otcflment flgililf 0 0 0 I 5-B
E o.lIOCk INRII Incrlm.nt memory 1 I a 0 S-8

PUIII H ' ..... _',."H. S-IS OCRM O"'lment memory , I a I 5·8
loo_

INXI lnertmtnt 8 & C 0 a 0 1 5-9
PUIII PSW P..... A.... fl.. 0 5·15 IOQIS'III

on SlICk INXD Intrement 0 • E I 5-9
PO,. Pop'.....,I'Iir •• I SIS '.....'"

Co'''lICk INX H In".m.rt1 H & l 1 5·9
POPD P... ' ........... D. 5·15

_on
EoH_

POPH ..... '... ".,H.
DCX I Dte,.mtnt B &. C 5-9

S·IS
l."_k DCX D D..' .....'O. E 5·9

PDPPSW 1'00 Aood fl.. I 5· IS DCXH 0.""'"1 H&l 5·'
oll.lOck ADD

XTHl EllCh..... l~ of 5·16 ADD, Add Itfln" 10 A 5 5-6
" ..k. H.l AOC, Alia reg'Ite. to A S 5-6

SPHl H• L'.lIOCk poi.... I I I 0 5·\6 w.th ,.ry

LXIIP l .... I..IllIdiolo_k 0 0 0 0 5-5 ADOM Add memory 10 A 5·6
p...... ADCM Add m.mory to A 5-7

INXIP J,,",,"lnt datil pennt" 0 a 0 5·9 With 'wry

DCX., 1lc_.lOck a D 0 .1 ADI Add tmmecktt, to A 5·6

""lOf ACI Add Immtdl.tI to A 57
JI/W' ..Ill Clrry., ..........ondi_ a 0 0 0 1 I 5-13 DADI Addl.CI.H.l a D 0 .9
~ Ju...... corry a I 1. 0 1 a 5·13

OADD AddD&EloH&l 0 a 0 5·9

JIlC ............ COlIy I I 0 a 1 a 5-13 DAOH AddH&l,oH'l 0 0 D 5-9

JZ ............. 0 0 1 D I 0 6·13 DAOIP Add II." poinl.r 10 0 0 a 5·1

JIlZ ............... 0 0 0
H.l

0 I a .IJ

" Julllll .. pooi.... 1 I 0 0 I 0 .13 SUBTRACT

JlI .........- I I I a 1 0 .13 SUI, SubUlt1 "9Stlf 0 S 5-7

JPI J_ooponly_ 1 a 1 0 I 0 .13
'romA

lID Julllll 00 pori.. 0lId 0 a a .13
588, $ublr.t rl9l11n frOIft 5-7

I • 1 AWllh borrow
PCHL H'l .. ,..... 1 0 1 0 0 1 .15 SUIM ~1rlCt mlmory 5·1

,_..
lromA

CAll
588M SubtrIC1 memory hom 50.

CALL CalI_dil..... a 5-13 A wilh borrow
CC CoIl .. COlIy 0 .14 SUI SubuK11mmediitl!' .1
CIll: ColI .. flO corry a 6-14 llamA

·All mnemoniea copyrightedlfJlntel Corporation 1916.
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808SA

808SA INSTRUCTION SET SUMMARY (Cont'd)
Table 5·3

Instnodian Cod. (II-- __.i..
0, 0, o~ 0, OJ 01 01 00 "" MntlMftic

_,.;0.
S81 SubfrKt imm.d','t 58 RRC Rotatt A right

hom A wIth bOfJOW RAL Ro.... A1.1. th,ou'"
LOGICAL '11"1
ANA, And register with A S S 5·9 RAR R••tI. Arith. th,.....
XAA, E.elusive 0 R",utP, S S 5·10 '1f"I

w,thA

ORA, oA"",,,, with A S S 5·'0
SPECIALS

CMP, Compar. ,egi,'ff with A S S 5·11 CMA Compl.m.nt A

ANAM And memOfy with A I 0 5·10 STC St. ''''v
XRAM E.eluSlve 0 A mfmory 1. 0 5·10 CMC Camp',ment tlf"

'Mtb A OAA Otcimll .djust A

ORA M OR memory with A 1 0 5·11
CONTROL

CMPM tompl" m'mOlY with A I 0 5·11
ANI And ,m,"fdl'I' with A 0 0 5·10 EI Enul. 'nt,rrupts

XRI htlUllvt OR ImmedIate 0 0 510 01 Oisabl' tnt."upt

WIth A NOP NO-OOI'.tlon

ORI OR imm,di'1' Wt,h A 5·11 HLT HIli

CPI Camp." "'u,,,d,." 5·11
WIth A NEW aol5A INSTRUCTIONS

ROTATE RIM Alld lnttfrupl "otis"

RLC Rotlte A tift 5-11 SIM Set Interrupt MMk

NOTES: DOS.r SSS: 8000. COOl. 0 010. EOI1. H 100. L 101. M,m.,v 110. A 111.
2. two pouibl. cycl, IImt. 161l]) ,ndlut, t""ructlon cycles d.Ptndtnl on condition fl•.

• All mnemonics copyrighted ( Intel Corporation 1976

I_C..11I
0, 0, 0, D. 0, DI 01 tit ""0 0 0 I·ll

0 0 0 I·ll

I·ll

0 , 5·12

0 0 1·11

0 I 1·12

0 0 ,.g

I '.11
I ,.\1

0 5·11

0 5·\1

5·H

5·"
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