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Een calorische vermogensmeter 0.1 

SAMENVATTING 

Voor de klystron-testfaciliteit van het NIKHEF-K is een 
nauwkeurige vermogensmeter gebouwd. 
Het hoogfrequent vermogen van een klystron wordt gedumpt in een 
watergekoelde dummyload. 
De watertemperatuurverhoging en de hoeveelheid doorgestroomd 
water worden met behulp van een mikrocomputer verwerkt tot een 
digitale indikatie van vermogen. 
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VOORWOORD 

Dit verslag vormt een rapport over de afstudeeropdracht die ik 
gedurende mijn afstudeerperiode van 11 maart 1985 tot 15 juni 
1985 bij het nationaal instituut voor kernfysika en hoge 
energie fysika heb uitgevoerd. 

Die opdracht had betrekking op de calorische vermogensmeter, 
een meetinstrument dat in een testopstelling gebruikt gaat 
worden. Er werd voortgebouwd op resultaten die reeds in een 
voorgaande stageperiode (september 1983) bereikt waren. 

Mijn dank gaat uit naar TOm Sluyk voor begeleiding van het 
projekt, naar Bart Heutenik en Lex van der Voort voor de 
gezelligheid en de prima koffie. 
Verder bedank ik iedereen die mij behulpzaam is geweest bij 
het tot stand komen van dit projekt. 
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INLEIDING 

1.1 Het NIKHEF 

NIKHEF staat voor Nationaal Instituut voor Kern- en Hoge 
Energie Fysica. Zoals de naam impliceert verricht men hier 
kernfysisch onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht met behulp 
van MEA (Medium Energy Accelerator), dit is een lineaire 
versneller. Aan de (elektronen-) bundel die deze versneller 
produceert ontlenen experimenten de benodigde hoogenergetische 
deeltjes. Het NIKHEF bestaat al sinds 1946, de versneller werd 
ontworpen in 1972. 

De doelstellingen die het instituut nastreeft zijn: 

* het verrichten van zuiver wetenschappelijk onderzoek op 
kernfysisch gebied 
* het coördineren van kernfysisch onderzoek in Nederland 
* het ontwerpen van meetmethoden en instrumenten om kernfysisch 
onderzoek mogelijk te maken 
* het opleiden van mensen zodat ze kernfysisch onderzoek kunnen 
verrichten, en 
* het opleiden van mensen zodat ze buiten de onderzoekswereld 
kernfysica kunnen toepassen, bijvoorbeeld in de medische 
wereld. 

i'l De organisatie 

Het NIKHEF is een onderdeel van een groter verband, namelijk 
het 'Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer' , dit is de 
nationale overkoepelende organisatie. De komplete organisatie 
bestaat uit de onderdelen 

NIKHEF-K (afdeling kernfysica) 
NIKHEF-H (afdeling hoge energie fysica) 
MC (mathematisch centrum) 
SARA (academisch rekencentrum) 
ANOLF (atoom- en molecuulfysica) 
ANNA'S HOEVE (biologisch onderzoek centrum) 
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1..3. Sectie K 

Sectie Kf de afdeling die de versneller 'runt', is 
onderverdeeld in een wetenschappelijke sector, een technische 
sector en een administratieve sector. 

De wetenschappelijke sector omvat een aantal afdelingen. Ten 
eerste de Lage energie groep (LECH = chemie, LEF = fysica). 

Deze groep doet aan scheikunde met voor chemici ongewoon hoge 
energieën en ongewoon weinig moleculen. Ook op medisch gebied 
verricht men onderzoek, zo wordt bijvoorbeeld gewerkt met 
radioaktieve 'tracers' die de verplaatsing van een chemische 
stof door het menselijk lichaam aan geven. 

Ten tweede is er de 'e-' (ENIN) groep die zich bezig houdt met 
metingen aan de energieverdelingen van verstrooide elektronen. 
Op deze manier wordt kennis verzameld omtrent de inwendige 
struktuur van atoomkernen. Door de hoge 'duty cycle' van de 
bundel (zie 'De versneller') van de versneller kunnen ook 
onwaarschijnlijke gebeurtenissen bestudeerd worden. 

Ten derde is er de Pionen en Muonen (PIMü) groep die, zoals 
voor de hand ligt, fysisch onderzoek doet met pionen- en 
muonenbundels. Pionen zijn de deeltjes die de sterke 
wisselwerking overbrengen (dit is een van de vier basiskrachten 
in de natuur). Deze kracht zorgt ervoor dat de protonen en 
neutronen in de kern bij elkaar kunnen blijven. Muonen lijken 
op elektronen maar zijn tweehonderd keer zo zwaar; ze ontstaan 
onder andere bij het uiteenvallen van pionen. 

Als laatste is er nog de therorie groep welke onder andere 
optreedt als adviesorgaan bij het kiezen van de 
onderzoeksterreinen van het NIKHEF-K. Ook zorgt deze groep 
voor cursussen om fysici de theorie van een bepaald experiment 
bij te brengen. 
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De technische sector vervolgens, bestaat ook weer uit een 
aantal afdelingen ter ondersteuning van de experimenten. 

Allereerst is er de Groep Versneller Techniek (GVT) welke 
verreweg de grootste is. De groep is samengesteld uit 
elektronici en werktuigkundigen die allen behulpzaam zijn bij 
het bouwen, opstarten en onderhouden van het versnellersysteem. 
Naast de zorg voor de bedrijfszekerheid van het huidige 
systeem, probeert men ook de betrouwbaarheid verder op te 
voeren door het toepassen van nieuwe technieken en materialen. 

Ten tweede is er de Mechanisch Technologische Groep (MTG) die 
tot taak heeft het ontwerpen en vervaardigen van instrumenten 
welke vereist zijn voor technisch en wetenschappelijk werk. De 
groep vervaardigt hoofdzakelijk prototypes. Bij grote series 
wordt het werk uitbesteed. 

Tenslotte is er de Digitaal en Elektronische groep (DIGEL). 
Deze groep voorziet de andere afdelingen van ingekochte of zelf 
vervaardigde elektronische apparatuur. Naast bouw en 
ontwikkeling neemt deze afdeling ook service en reparatie voor 
haar rekening. 
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K4_ De versneller 

De versneller .an het NIKHEF is een zogenaamde Medium Energy 
Accelerator (MEA) van 200 meter lengte, die elektronen kan 
versnellen tot een maximale energie van 500 MeV (zie tekening 
1.1). 

De pulslengte van de elektronenbundel is 50 us. Bij een 
herhalingsfrequentie van 2000 Hz komt dit neer op een 
tijdsrendement van 0,1 oftewel 10%. 

Deze hoge waarde van het tijdsrendement is erg belangrijk omdat 
hiermee intensieve secundaire deeltjesbundels (zoals pionen, 
muonen en fotonen) kunnen worden gegenereerd die nodig zijn 
voor kernfysische experimenten. 

De belangrijkste onderdelen van de versneller zijn d3 injektor, 
de versnellersecties en de modulatoren. 

De injektor is een groot elektronenkanon welke de elektronen 
emitteert. Na de injektor komen de elektronen in de 
'prebuncher' waarin van de oorspronkelijke bundel een 
elektronen'pakketje' wordt gemaakt. Deze pakketjes hebben het 
voordeel dat de energiespreiding van de elektronen gering is. 
De energiespreiding of fasespreiding is 1 tot 2 graden van de 
hoogfrequente elektromagnetische golf van 2856 MHz. 

De versneller zelf is opgebouwd uit secties van 7,3 meter 
lengte. Een versnellersectie bestaat uit een aantal trilholten 
welke cylindervormig zijn en welke zijn afgestemd op de 
hoogfrequente elektromagnetische golf. 

Omdat de trilholten bij temperatuurverandering vervormen 
waardoor ze verstemmen, worden ze op een konstante temperatuur 
gehouden van 45 graden Celsius met een nauwkeurigheid van plus 
of min 0,1 graad (de faseverandering van de 
elektronen'pakketjes' is 20 graden per graad Celsius). 
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k'H Het wetenschappelijke doel van MEA 

De experimenten die op het ogenblik bij het HIKHEF-K gedaan 
worden zijn elektronenverstrooilngs experimenten. Hierbij 
schiet men elektronen op een doelplaatje (target) en vangt men 
de verstrooide deeltjes weer op. 

Bij LEF gebeurd dit met een 180 graden verstrooiingsopstelling, 
waarbij men de elektronen die bij een elastische botsing door 
de kern worden teruggestoten opvangt in een spectrometer. 

Bij EMIN staan twee zeer grote spectrometers aan beide zijden 
van de bundelpijp. Omdat de bundelenergie hier veel groter is 
(ongeveer 300 MeV) dan bij LEF (ongeveer 150 MeV) kunnen 
deeltjes uit de kern worden geschoten. Met behulp van de 
opstelling is het mogelijk om wegschietende deeltjes aan beide 
zijden van de bundelpijp waar te nemen waardoor men meer 
informatie krijgt over de samenstelling en struktuur van de 
atoomkern. 

Bij LECH gebruikt men de bundel voor het bestralen van 
voorwerpen teneinde radioaktieve stoffen te verkrijgen voor 
medische en wetenschappelijke doeleinden. 

Op de PIMU afdeling wordt de elektronenbundel op een zeer snel 
ronddraaiend koperen doel geschoten waarbij pionen en muonen 
ontstaan. 
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•Lm§. 5§. werking van de versneller 

De elektronen krijgen hun versnelling door te interfereren met 
een hoogfrequente elektromagnetische golf (HF-em-golf) waardoor 
aanvankelijk hun snelheid toe zal nemen. Komt de snelheid 
echter in de buurt van de lichtsnelheid, dan wordt het elektron 
relativistisch, dat wil zeggen dat bij het toevoeren van nog 
meer energie de snelheid niet meer toe zal nemen; de massa zal 
echter steeds groter worden. 

Wanneer een elektron de gehele versneller heeft doorlopen is 
zijn energioe maximaal 500 MeV. 

De HF-em-golf is afkomstig uit klystrons. Dit zijn eigenlijk 
zendbuizen voor zeer hoge vermogens. 

Een klystron bestaat uit een kathode, een anode, een collector 
en een aantal trilholten met daaromheen een focusseermagneet 
(zie tekening 1.2). 

Het klystron wordt gepulst bedreven waarbij de spanning op de 
kathode naar beneden wordt getrokken ten opzichte van de anode, 
welke op aardpotentiaal ligt. Als dit gebeurd ontstaat er een 
elektronenbundel die langs de anode de trilholten binnengaat. 

De eerste trilholte is al in resonantie gebracht door een 
'drive' signaal. De elektronen die deze trilholte binnenkomen 
zullen versneld en vertraagd worden door de elektrische 
komponent van het heersende em-veld waardoor ze 
dichtheidsmodulatie ondergaan. Er ontsaan nu 'pakketjes' 
(bunches) elektronen. 

Komen deze 'bunches' in de volgende trilholte dan wordt deze 
aangeslagen en in resonantie gebracht. Door die resonantie 
worden de elektronen nog sterker 'gebunched'. 

Na het verlaten van de laatste (vijfde) trilholte komen de 
elektronen terecht in de collector, waar hun kinetische energie 
wordt omgezet in thermische energie. De collector bevat dan 
ook een waterkoelsysteem om de warmte af te voeren. 

De focusseermagneten dienen om verstrooiing van de 
elektronenbundel tegen te gaan. 
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De HF-trilling in de laatste trilholte wordt uitgekoppeld. Dit 
geschiedt door middel van een iris; dit is een gat in de wand 
van de trilholte waarop een golfpijp aansluit. Dit HF-vermogen 
wordt nauwkeurig in tweeen gedeeld in een vermogensdeler waarna 
de energieën terecht komen in de respectievelijke 
versnellersecties. 

Elk klystron krijgt zijn voeding van een modulator. Zo'n 
modulator bevat een aantal pulsvormende netwerken (PFN's). Een 
PFN bestaat uit een aantal spoelen en condensatoren. De 
spanningen van een aantal opgeladen PFN's worden door een 
transformator opgeteld en op het juiste moment op de kathode 
van het klystron gezetr waarna het hierboven beschreven proces 
begint. 
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Tekening Kl^j de versneller 
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Tekening 1̂ .2̂ ; een klystron 
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Tekening 1...3 y klystron foto 
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DE VERMOGENSMETER 

2̂ .1 Algemeen 

Het bij de versneller gebruikte HF systeem bestaat uit diverse 
onderdelen (zie tekening 2.1). De master oscillator verzorgt 
de frequentie van 2̂ ">5 Mhz. Deze gaat naar een AM-modulator 
die 100% moduleert, er komen uiteindelijk HP pulsen uit. Deze 
pulsen worden versterkt in een voorversterker en vervolgens nog 
een keer in een kleine zendbuis of klystron. Deze totale 
schakeling is de driver. 
De driver stuurt de grote klystrons aan die uiteindelijk een 
piekvermogen leveren van 1, 2 of 4 MW. 
Dit piekvermogen wordt in tweeën gesplitst (waardoor het 3 dB 
wordt gedempt) en komt terecht in de versnelIersectie (waar het 
7 dB wordt gedempt). Het oorspronkelijke signaal is nu 10 dB 
gedempt; het overige vermogen komt in de karakteristieke 
belasting terecht. 
Om nu te bepalen of een klystron voldoende vermogen levert, 
brengt men deze naar een testfaciliteit waar het volledige HF 
vermogen in een belasting wordt gedissipeerd. Deze belasting 
bestaat uit een kolom water met karakteristieke impedantie. 
De buis wordt aangestuurd met een pulsvormig signaal waarvan de 
pulsbreedte en frequentie bekend is. Als nu het uittredende 
gemiddelde HF vermogen nauwkeurig wordt gemeten, kan hieruit de 
piekwaarde van het HF vermogen worden berekend. Dan zal 
blijken of het klystron voldoet aan de specificaties die de 
fabrikant opgeeft. 

De reden dat het vermogen op calorische wijze wordt bepaald is 
omdat het onmogelijk is om met bestaande HF vermogensmeters 
grote vermogens met voldoende nauwkeurigheid te meten. 
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Tekening 2^_1; het ver sneller systeem 
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Z.-2. 5® ""et ing 

Het principe van de meting is eenvoudig; het 
temperatuurverschil tussen het ingaande en uitgaande water van 
de belasting en de hoeveelheid doorgestroomd water wordt 
gemeten; men kan nu eenvoudig het vermogen berekenen. 

Ten behoeve van de meetopstelling is een vermogensmeter 
aangeschaft welke zijn oorsprong vindt in de stadsverwarming. 
Dit toestel is echter op korte termijn onvoldoende nauwkeurig 
en de uitlezing is te grof, namenlijk in kilowattuur terwijl 
een uitlezing in kilowattseconde gewenst wordt. 
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2̂ 3_ De stadsverwarmingsmeter 

Het gebruikte meetinstrument van de firma Landis & Gyr bestaat 
uit een temperatuurverschil-frequentieomzetter en een 
doorstromings-frequentieomzetter (zie tekening 2.2). Deze 
laatste levert een frequentie die veel hoger is dan die van de 
At/f omzetter. Die frequenties worden 'vermenigvuldigd' met 
behulp van een BN-poort. Via een aantal delers wordt het 
resulterende pulserende signaal aangeboden aan een telwerk met 
stapjenmotor. Dit signaal is echter onbruikbaar omdat het een 
zeer lage frequentie heeft en omdat de nauwkeurigheid op korte 
termijn onvoldoende is. Daarom worden de afzonderlijke 
signalen (voor de 'vermenigvuldiger') gebruikt. 

De At/f omzetter bestaat uit een brug schakel ing met twee pt-
1000 weerstanden, die van de HF belasting resp. de in- en 
uitgaande watertemperatuur meten. Aan deze brug is een op-amp 
gekoppeld die als integrator werkt. Op de uitgang van de op-
amp staat een driehoeksspanning waarvan de frequentie 
proportioneel varieert met het weerstandsverschil in de pt-1000 
brug. Van deze driehoek wordt met behulp van enkele poorten 
een blokgolf gemaakt. Omdat deze frequentie erg laag was werd 
de terugkoppelcapaciteit verkleind, waardoor de frequentie 
verhoogd werd tot een waarde welke makkelijker te meten is. 

De doorstromings/f-omzetter werkt met ultrasonore geluidsgolven 
(zie tekening 2.3). Twee ultasonore sensoren zijn tegenover 
elkaar in een meetbuis bevestigd. De zendfrequentie is 1 MHz. 
Beide sensoren zenden gedurende korte tijd een toontje uit, dat 
voor de ene sensor stroomopwaarts gaat en voor de andere 
stroomafwaarts. Afhankelijk van de snelheid waarmee het water 
door de meetbuis stroomt, zal de ene sensor het toontje van de 
tegenover liggende eerder ontvangen dan de ander. Het 
looptijdverschil dat nu gemeten wordt is proportioneel met de 
gemiddelde stroomsnelheid van het water. 

Om het vermogen te bepalen is echter niet het doorgestroomde 
volume doch de doorgestroomde watermassa van belang. Bij 
temperatuurverhoging zal het volume toenemen. Om nu toch de 
juiste doorgestroomde watermassa te bepalen, is er ter 
compensatie een NTC-weerstand aangebracht in een van de pt-1000 
opnemers. 



Een calorische vermogensmeter 2.5 

Tekening ^.^; blokschema stadsverwarmingsmeter 
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Tekening .2.2' ^£ doorstroming-meter 
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2^£ De proefopstel1ing met meetinstrumenten 

Om enkele metingen aan het toestel te kunnen verrichten zijn de 
twee hiervoor ter sprake gekomen signalen gebufferd en via 50 
ohm 'line drivers' naar buiten gevoerd. In combinatie met 50 
ohm afsluiters voorkomen de 'line drivers' ongewenste 
oscillaties, welke de metingen ongunstig zouden kunnen 
beïnvloeden. 

De twee signalen werden via een bestuurbare omschakelaar om de 
beurt aangeboden aan een Tektronix teller, die via een IEEE-488 
bus met een CBN 8032 computer verbonden was. Deze computer 
bestuurde niet alleen de omschakelaar maar ook de teller. 
Nadat alles was aangesloten en werkte, werden metingen verricht 
aan de stabiliteit. Het bleek dat de schakeling vrij gevoelig 
was voor temperatuur invloeden, daarom werd de voeding naar 
buiten verplaatst. De elektronika zelf was stabiel; dit bleek 
uit sen proef waarbij de schakeling 20 uur aan stond. De ot/f 
omzetter gaf toen een frequentiezwaai van 0.002 Hz hetgeen te 
wijten valt aan temperatuurvariaties van de omgeving tijdens de 
meting en niet aan de elektronika zelf. 

Het belangrijkste is echter wel dat het mogelijk bleek om op 
deze manier inderdaad vermogen te meten. 
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VOORONDERZOEK 

3_,_1 Algemene probleemstell ing 

Gewenst wordt een instrument dat via calorische weg het 
vermogen in water bepaalt. 

Het instrument moet voldoen aan de volgende technische 
specificaties: 

- Bereik 1 kW tot 25 kW 
- Aflezing vermogen ( 1% nauwkeurig) 
- Aflezing temperatuurverschil ( 0.5 % nauwkeurig) 
- Aflezing doorstroming { 0.5 % nauwkeurig) 

Eventueel een aflezing van het piekvermogen bij een vaste 
frequentie van 100 Hz en het aansluitbaar zijn op een 
computersysteem . 

Verder moet het apparaat in een 19-inch rack passen, eenvoudig 
in gebruik en transportabel zijn. 

Bij de "oude" opstelling met aangekoppelde meetinstrumenten 
traden de volgende problemen op: 

1 Niet constante temperatuur van het aangevoerde water; door 
verschillende tijdconstantes van de temperatuuropnemers ( 25 s 
en 3 min.) veroorzaakte dit een afwijking in de At. 

2 Niet constante druk van het aangevoerde water, waardoor de 
doorstroming varieerde. Alhoewel deze variaties direkt gemeten 
kunnen worden, veroorzaken deze ook temperatuurschommelingen, 
waardoor we weer aangeland zijn op probleem 1. 

3 Weerstanden in het watercircuit (gedacht wordt aan 
gesmoorde kranen, hoekige bochten e.d.) welke zich tussen de 
temperatuuropnemers bevonden, gaven aanleiding tot ongewenste 
warmteontwikkeling. 

4 Lange leidingen tussen de temperatuuropnemers werden 
opgewarmd door de omgeving, welk vermogen de meting ook 
beïnvloedde. 
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.3.2̂  Verschillende oplossingen 

Oplossingen voor de hiervoor geschetste problemen kunnen zijn: 

ad 1 Bij de testfaciliteit wordt g*.. *rkt met een gesloten 
watercircuit. Hierdoor zal de temperatuur variatie beperkt zijn; 
wel kan tijdens het proces de water teirpe ra tuur oplopen, maar 
aangezien dit verloop door de temperatuuropnemers wel gevolgd 
kan worden, verstoord dit de meting niet. 

ad 2 Op het koelsysteem van de testfaciliteit zitten meerdere 
'verbruikers',waardoor het twijfelachtig is of de druk constant 
zal zijn. De eis voor een gelijkmatige druk komt echter meer en 
meer te vervallen naarmate de temperatuuropnemers sneller zijn 
en de tijdconstantes hiervan gelijker zijn. 

Oorspronkelijk zaten de temperatuuropnemers in beschermhulzen. 
Eén van deze hulzen zat in de doorstromings-opnemer geschroefd. 
Om de meting te versnellen is de beschermhuls verwijderd 
waardoor de tijdconstante afnam van 20 seconden naar 5 
seconden. Als dit nog niet snel genoeg is dan moeten er andere 
temperatuuropnemers gebruikt worden. De opnemer afkomstig uit 
het huis van de doorstromings-opnemer mag hier niet meer in 
gemonteerd worden omdat het (relatief grote) messing huis 
aanleiding geeft tot een grotere tijdconstante (en dus een 
tragere respons) van die opnemer. Wel moet rekening worden 
gehouden met het feit dat in een van de hiervoor genoemde 
temperatuuropnemers een NTC-weerstandje zit dat de 
temperatuurafhankelijke waarde voor dichtheid van water 
compenseert (dit in geval andere dan de originele opnemers 
worden gebruikt). Boven de 3,96 graden Celsius zet water 
namelijk uit, waardoor de dichtheid afneemt en daarmee de 
energieinhoud per liter. 

ad 3 en 4 Deze problemen zijn te omzeilen door een slimme 
plek te zoeken voor de temperatuuropnemers, b,v. vlak voor en 
vlak na de belasting in de aan- resp afvoerleiding. Bekeken 
moet worden of en hoeveel de belasting aan warmte uitstraalt, 
aangezien dit uiteraard niet door de schakeling wordt 'gezien'. 
Gedacht kan worden aan het isoleren van de belasting. De 
belasting bevat ook de onder 3 genoemde scherpe hoeken, 
waardoor een beperkte hoeveelheid vermogen teveel wordt 
gemeten. Dit probleempje is op te lossen door eerst de 
hoeveelheid vermogen bij 'nullast' te meten, daarna het 'echte' 
vermogen en vervolgens deze van elkaar af te trekken. Nog 
mooier is om na de 'nullastmeting' een signaal aan de computer 
te geven waarop deze wordt 'genuld' zodat de uitlezing direkt 
het goede vermogen aangeeft. 
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3.«2 Mogelijkheden 

Welke mogelijkheden zijn et om een dergelijk apparaat te maken? 

Altijd is het door Landis & Gyr gemaakte toestelletje nodig, de 
keuze moet gemaakt worden uit diverse randapparatuur. 

Allereerst is daar de PET computer. Het komplete meetinstrument 
zal er daardoor ongeveer uit gaan zien als de proefopstelling 
met meetinstrumenten. Het verschil zal zijn dat de Tektronix 
teller vervangen wordt door een eigenbouw teller bestaande uit 
een aantal flipflopjes. De (basic) software zal iets moeten 
worden aangepast. 

Er kleven nogal wat nadelen aan deze manier van uitvoeren. 

Allereerst is een PET verre van goedkoop, daarnaast is het 
apparaat in deze toepassing absoluut niet gebruiksvriendelijk; 
de gebruiker moet een keuze maken uit een bord vol toetsen en 
nog de juiste commando's onthouden ook. 

De computer is niet makkelijk te transporteren. Als groot 
voordeel springt het eenvoudige programmeren in BASIC er uit. 

Een tweede mogelijkheid is om de PET eruit te gooien en deze te 
vervangen door een computer'board', waarop in machinetaal of 
tinybasic kan worden geprogrammeerd. Zo'n 'board' kan 
gemakkelijk met de nog steeds benodigde eigenbouwteller in een 
19-inch rack worden gebouwd. Een uitl?zing en een paar 
besturingsknopjes kompleteren het geheel. 

Nadeel is bij het machinetaal 'board' dat deze niet eenvoudig 
te programmeren is (delingen en vermenigvuldigingen in 
machinetaal). Bij het BASKIC 'board' (bijvoorbeeld van de 
firma ESSEX of de firma ARCOM) vervalt dit probleem 
grotendeels. Omdat het te meten proces erg traag is wordt de 
grotere snelheid van de machinetaal niet benut, (zie tekening 
3.1). 
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Een variant op de machinetaalkaart is de iRCB 44/10 van Intel. 
Dit is een kaart waarop een 8051 microcontroller. Deze kaart 
heeft 24 I/O poorten (zie tekening 3.2). Deze kaart is tevens 
uitgerust met een bitbus serieSle interface, waardoor het 
mogelijk wordt gemaakt on met een hoofdcomputer te 
communiceren. Het probleem van het programmeren in (8051) 
machinetaal blijft bestaan. Omdat er maar 24 I/O poorten aan 
deze kaart zitten , moet de ingang worden gemuitiplext met de 
display aansturing. 

Ook met een losse 8051 is het apparaat te realiseren (zie 
tekening 2.3). Nu staan alle 32 I/O poorten ter beschikking, 
waardoor minder gemultiplext behoeft te worden (hoewel 
multiplexen op zich met software gemakkelijk uit te voeren is). 
Uiteraard vervalt op deze manier wel de mogelijkheid om te 
communiceren met een hoofdcomputer. Geprogrammeerd moet er 
worden in 8051 machinetaal. 

Alle machinetaalproblemen met de 8051 zijn te omzeilen door de 
hiervoor geschikte hogere programmeertaal PLM 51 te gebruiken. 

Tenslotte dan nog voor de volledigheid de hardware-oplossing; 
het is mogelijk om twee tellers te laden en de tellerstanden 
aan te bieden aan een 16 * 16 codematrix. Gedacht wordt aan 
een RON of een PLA. Deze matrix wordt dan weer met 16 bits 
uitgelezen om vier 7-segments displays te sturen. Zo'n 
schakeling is echter weinig flexibel, eventuele extra 
'features' kosten al gauw evenredig veel hardware. 
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3.4 Conclusie 

Wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van de 
boards stenen de ESSEX Computer Controller Board en de ARCOM 40 
er bovenuit vanwege de mogelijkheid om in basic te programmeren 
in het hiervoor ruimschoots aanwezige geheugen (16 k). 
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Tekening .̂i_; diagram met ESSEX CCBoard 
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Tekening 2-2.? diagram met iRC3 44/10 

f in 

serie tel Ier A 

16 

i 
f in 

serie teller B 

16 
7 \ 

multiplexer 

3̂ 
reset 8 

^ select A 
- ^ select B 

timer K)s 

? 8 S 
PC« 
PC1 

PB PA 

iRCB 44/10 

PC2PC1 
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Tekening 3^ 3.» diagram met 8051 

a/b select 

display 
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A-I De tellers 

Voor de tellers wordt gebruik gemaakt van twee 16-bit 
serietellers. Dit zijn tellers opgebouwd uit flipflopjes 
waarbij de uitgang van de een aan de klokingang van de ander 
zit. Dit type teller telt binair de hoeveelheid pulsen op de 
klokingang van de eerste flipflop. 

Het minimaal te meten vermogen moet 1 kW zijn; wordt er nu van 
uitgegaan dat de doorstroomsnelheid maximaal 1 liter per 
seconde is, dan zal het minimaal te meten temperatuurverschil 1 
graad Celsius bedragen. 

De temperatuurmeting geeft een frequentie af van 20,7 Hz per 
graad Celcius. De serieteller is in staat om minimaal 1 puls 
te tellen, m.a.w. de resolutie is 1 Hz. 

Om nu de frequentie die het temperatuursverschil aangeeft op 
0.5 % nauwkeurig te meten, zal de teltijd minimaal 10 seconden 
moeten bedragen. Bij het minimale temperatuursverschil van 1 
graad Celsius zal na 10 seconden de tellerstand dus 207 zijn. 
De nauwkeurigheid wordt nu kritisch, nl. 0.48 % . Echter, in 
aanmerking genomen dat het minimale vermogen afgegeven door het 
klystron 4 kW bedraagt, zal de nauwkeurigheid niet in gedrang 
komen (in dit geval levert het LSB een fout op van 0,12 % ) . 

De dynamiek is zeer hoog, nl. 300 (theoretisch, als de teller 
geheel volloopt) terwijl 25 verlangd wordt. 

Natuurlijk neemt de nauwkeurigheid toe bij een groter verschil 
in temperatuur, hetgeen bewerkstelligd kan worden door de 
doorstroming kleiner te maken. 

De frequentie van de doorstroming is 3499,2 Hz bij 1 liter per 
seconde. Als er dus 10 seconden wordt gemeten, zal de 
tellerstand 34992 zijn (plus of min een bit). Ook dit getal is 
gemakkelijk te bevatten door de 16-bit teller. Het is duidelijk 
dat het LSB nauwelijks bijdraagt tot het veroorzaken van 
fouten. 
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Tekening 3_.4_; algemene 'flowchart' 

RESET TIMER 

RESET COUNTERj 

START COUNTER) 

STOP TIMER 

1 
MULTIPLEXER STAND 1 *) 

I LEES NOORD il 

I -L 
MULTIPLEXER STAND 2 *) 

I 
LEES NOORD 2 

T 
At = WOORD 1 / 207 

I 
flow = WOORD 2 / 34992 

REGISTER P = At REGISTER P = 
At * flow 

(tekstroutine 
t.b.v. 

display) 

—czz 

I 
(tekstroutine 

t.b.v. 
display) 

I 
-m\ SELECT DISPLAY »») [ 

ZET REGISTER P EN 
TEKST 

IN DISPLAYBUFFER 

REGISTER P = flow 

(tekstroutine 
t.b.v. 

display) 
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.1**1 Uitleg bij algemene 'flowchart' 

RESET TIMER: 

De timer wordt zodanig geprogrammeerd dat deze precies tien 
seconden zal lopen. 

RESET COUNTERS: 
De twee serietelIers worden op nul gezet. 

START TIMER: 
De tien-seconden-teller begint te lopen. 

TIMER = 10 S?: 
Getest wordt of de timer al tien seconden heeft doorlopen. Dit 
zal de eerste keer zeker niet het geval zijn, daarom wordt 
gecontinueerd met de opdracht 

ot = WOORD 1 / 207: 
De inhoud van het register waar de vorige waarde van At in 
staat, wordt gedeeld door 207; het resultaat is de temperatuur 
in graden Celsius. 

flow = WOORD 2 / 34992: 
De inhoud van het register waar de vorige waarde van de 
doorstroming staat, wordt gedeeld door 34992; het resultaat is 
de doorstroming in liter per seconde. 

SIGNAAL 'FLOW' = 1?: 
Getest wordt of er een signaal genaamd 'flow' aanwezig is. Dit 
signaal is afkomstig van een drukknop waarmee wordt gekozen 
voor uitlezing van de doorstroming. 

SIGNAAL *t = 1?: 
Getest wordt of er een signaal genaamd ,t aanwezig is. Dit 
signaal is afkomstig van een drukknop waarmee wordt gekozen 
voor uitlezing van het temperatuurverschil. 

REGISTER P = flow * At: 
De berekende waarden voor temperatuurverschil en doorstroming 
worden met elkaar vermenigvuldigd. Het resultaat stelt het 
vermogen voor en wordt in het P-register gezet. 

DISPLAY SELECT: 
(uitsluitend bij de uitvoering met de iRCB 44/10) 
De poorten die de display aansturen worden als uitgang 
geprogrammeeerd. 
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(routine t.b.v. tekst): 
Indien er gebruik wordt gemaakt van een alfanumerieke display 
dan moet deze routine ervoor zorgen dat voorafgaand aan de uit 
te lezen waarde eerst een paar karakters naar de display worden 
gezonden die betrekking hebben op de uitgelezen waarde (b.v. 
'VERMOGEN' <meetwaaröe> 'KILOWATT'"). 

TIMER =10?: 
Getest wordt of de timer al tien seconden heeft doorlopen. Er 
is uitgegaan van liet feit dat de timer zelf stopt; is dit niet 
mogelijk, dan moet er een interrupt gegeven worden zodra de 
teller klaar is. 

STOP TIMER: 
(uitsluitend als gewerkt wordt op interruptbasis) 
De teller heeft blijkbaar tien seconden doorlopen en wordt dus 
stilgezet. 

MULTIPLEXER STAND 1: 
(vervalt bij de ESSEX CCB) 
Met behulp van de multiplexer selecteert de processor 
serieteller A. 

LEES WOORD 1: 
Het woord dat in serieteller 1 staat leest de processor in. 

MULTIPLEXER STAND 2: 
(vervalt bij de ESSEX CCB) 
Met behulp van de multiplexer selecteert de processor 

serietelIer B. 

LEES WOORD 2: 
Het woord dat in serieteller 2 staat leest de processor in. 

Vervolgens start het programma opnieuw. 

i 
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3_-2 Struktuur van een machinetaal vermenigvuldiging 

Hieronder wordt schematisch aangegeven hoe een 16-bits 
vermenigvuldiging in machinetaal er u i t z i e t : 

I BYTE 3 "1 I BYTfe 2 1 

I BYTE 1 ~1 I BYTE d ~l 

( C < ~ ) ( C <— ) 
I RES L+lH I RES L ~l 

C <— C < ~ 
I RES L»2~l I RES L+l~l 

C < - - C < ~ 
1 RES L»2 i 1 RES L+l I 

C <— C <— 
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3.-.S. Uitleg bij machinetaal vermenigvuldiging 

De vermenigvuldiging van twee 16-bits getallen woedt gedaan in 
blokken van 8 bits. Berst komen 0 en 2 aan de beurt. Het 
produkt hiervan zijn de bytes RES L+ê en RES L. Alhoewel er nu 
nooit een 'carry' ontstaat, wordt deze toch bekeken; dit om de 
bewerking in een uniforme subroutine te kunnen gieten. Hierna 
vindt de vermenigvuldiging tussen byte 0 en 3 plaats. De 
resulterende twee bytes worden opgeteld met carry bij resp. RES 
L+2 en RES L+l. Het produkt van byte 1 en 2 wordt met carry 
opgeteld bij resp. RES L+l en RES L+2. Hetzelfde gebeurt met 
byte 1 en 3. Het produkt hiervan komt bij resp. RES L+2 en RES 
L+3. 

De vier bytes die nu staan in resp. RES L+3, RES L+2, RES L+l 
en RES L vormen nu de uitkomst van de vermenigvuldiging. 



Ben calorische vecmogensmetec 

i.*2 2® verwenigvuldiging in machinetaal 

CIA 
MOV RES L, A 
MOV RES L+l, A 
NOV RES L+2, A ;clear all registers 
MOV RES L+3, A 

MOV A 'BYTE 0' 
MOV B 'BYTE 2' 
LCALL 'SUB-1' 

MOV A 'BYTE 0' 

MOV B 'BYTE 3' 
INC 'addr. RES L' 
INC 'addr. RES L+l' 
INC 'addr. RES L+2' 
LCALL 'SUB 1' 

MOV A 'BYTE 1' 
MOV B 'BYTE 2' 
LCALL 'SUB 1' 

MOV A 'BYTE l' 
MOV B 'BYTE 3' 
INC 'addr. RES L' 
INC 'addr. RES L+l' 
INC 'addr. RES L+2' 

LCALL 'SUB 1' 

RET 

(SUB 1) 

MUL AB 
ADDA 'RES L' 
MOV 'RES L',A 
MOV AB 
ADDC 'RES L+l' 
MOV 'RES L+l',A 
CLA 
ADDC ,0 
MOV A/RES L+2' 
RET 

;A * B 
;A < — A + RES L 
;RES L < — A 
;A < — B 
jA < — A + (L+l) + Carry 
;RES L+l < — A 
;A < — 0 
;A < — A + Carry 
;RES L+2 <— A 
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3.16 Gegevensuitwisseling «et de 8B51 

Het inlezen van bytes gaat met een 8051 vrij gemakkelijk met 
behulp van de volgende instructies: 

MOV Rl, #30 (1) 
MOV SRI, PI (2) 
MOV A , @R1 (3) 

De uitleg is als volgt: 

* regel 1 laadt het getal #30 in register Rl 

* in regel 2 gaat de inhoud van register PI (dit is een van de 
poorten) naar de interne geheugenplaats waarvan het adres in 
register Rl staat. Dit adres is in het voorbeeld blijkbaar 
#30. 

* vervolgens zal door regel 3 de accumulator geladen worden met 
het getal dat op de geheugenplaats staat, waarvan het adres 
(nog) in register Rl staat. Het getal van geheugenplaats #33 
komt dus in de accu. 

Zoals uit bovenstaande duidelijk naar voren komt, zal het getal 
dat aanvankelijk aan poort PI werd aangeboden, uiteindelijk in 
de accu staan. Dit getal kunnen we nu verder in een programma 
bewerken. 

Het wegschrijven naar een poort is net zo gemakkelijk: 

MOV Rl, #30 (4) 
MOV SRI, A (5) 
MOV PI, SRI (6) 

De uitleg hiervan is: 

* in regel 4 gaat het getal #30 naar het Rl register 

* regel 5 brengt de inhoud van de accu over naar de 
geheugenplaats waarvan het adres in register Rl staat. 

* tenslotte zet regel 6 de inhoud van het adres, aangegeven 
door het Rl register, in de latch van poort PI. 

Behalve PI zijn ook P0, P2 en P3 te gebruiken. Verder staat er 
een ruime sortering interne RAM lokaties ter beschikking, nl. 
vanaf #30 t/m #7P. 
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3,'ü 8051 r epiloog 

In paragraaf 7 is aangegeven hoe een machinetaal-
vermenigvuldiging er uitziet. Een machinetaaldeling ziet er qua 
struktuur ongeveer hetzelfde uit, alhoewel die struktuur minder 
overzichtelijk zal zijn. 
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hll êl BASIC kaart 

Zoals hiervoor al even is besproken, kan ook een zogenaamde 
BASIC kaart worden gebruikt. Als eerste werd gedacht aan de 
ESSEX kaart. Zo'n kaart bestaat uit een microcontroller met 
daarbij een partij geheugen en een BASIC interpeter. Omdat 
deze BASIC slechts weinig geheugen in mag nemen, is gebruik 
gemaakt van een 'tiny' versie. Dit houdt in dat er slechts een 
beperkte hoeveelheid commando's ter beschikking zijn, welke 
veelal nog afgekort worden ook. Naast deze commando's kunnen 
ook logische en rekenkundige bewerkingen uitgevoerd worden. 
Dit alles maakt het kaartje bijzonder geschikt voor toepassing. 
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l-ll SfLÈ. ESSEX-alternatief; de ARCOM 40_ 

De ARCOM-40 is, net als de ESSEX, een board op eurokaart 
formaat die een microcomputer bevat, in BASIC te programmeren. 
De mogelijkheid is aanwezig om machinetaal routines te 'mixen' 
met het (BASIC-) hoofdprogramma. Het board is 40 I/O lijnen 
rijk, 16 zijn direkt afkomstig van de Z8 controller, de overige 
24 komen van een PPI. Een aantal lijnen wordt tijdens het 
programmeren van de EPROM gebruikt maar zijn daarna vrij te 
gebruiken. 

Het programmeren van de ARCOM 40 is gemakkelijk; het board 
wordt aan een RS 232 terminal gehangen en vervolgens voert men 
het BASIC- (evt. met machinetaal) programma in. Nadat dit 
programma ge-run'd en goed bevonden is plaatst men een verse 
EPROM in het hiervoor bestemde voetje van de 'programmer'. Als 
de EPROM geprogrammeerd is, komt deze in de plaats van de 
standaard monitor ROM. Het board is nu 'stand-alone' geworden 
en zal na het inschakelen van de voedingsspanning het programma 
automatisch starten. 

Verder is ook nog het ARCOM 42-board beschikbaar dat dezelfde 
eigenschappen als de ARCOM 40 heeft, met als belangrijkste 
verschil dat deze geen PPI bevat en dus slechts 16 I/O lijnen 
heeft. Dit board heeft echter ook geen RS 232 aansluiting doch 
slechts een ongedefinieerde serieële ingang. Wel is er ruimte 
beschikbaar ( 1/2 eurokaart ) om zelf een interface te 
knutselen. 

De firma Tekelek in Zoetermeer (079-310100) kan deze boards 
binnen maximaal 3 weken leveren, waarschijnlijk sneller. De 
firma zendt de rekening mee. Dit zijn grote pluspunten ten 
opzichte van het ESSEX-board dat immers uit Engeland moet 
komen. 
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De prijzen zijn als volgt: 

ARCOM 40 f 875,-
ARCO.M 42 f 440,-
PSü 2T f 300,- (voeding met ringkern trafo) 
PSü IT f 250,- (voeding met conventionele trafo) 

Standaard is het board uitgerust met 2 CMOS RAM's van 2K elk. 
Deze zijn te vervangen door soortgelijke geheugens van 8K elk. 
Die uitbreiding kost: 

8K i.p.v. 2k RAM .... f 90,- per stuk extra 

Als extra is ook een 'compiler' te koop; deze zal het BASIC 
gedeelte van het programma compileren tot machinetaal, wat het 
programma sneller zal maken. Dit grapje kost: 

compiler f 504,-

Aangenomen mag worden dat dit een overbodig attribuut is, 
aangezien het proces zelf erg traag verloopt ( 10 s meettijd ). 
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UITVOERING 

4_.l̂  Het gekozen systeem 

In het vorige hoofdstuk zijn de voor- en nadelen van 
verschillende systemen tegen elkaar afgewogen. 

De uiteindelijke keure is gevallen op de ARCOM-kaart vanwege de 
hoge mate van bruikbaarheid. 
Deze kaart kan, zoals reeds opgemerkt, niet allen werken als 
'stand-alone' computer, ook is het mogelijk om er de 
programmatuur op te ontwikkelen en eenmaal ontwikkeld, deze met 
de ingebouwde EPROM-programmer in EPROM te zetten. 

Verder speelden bij het maken van de keuze het comfort van de 
hogere programmeertaal en de relatief korte levertijd een rol. 

4_.2̂  De bouw 

In het geconstrueerde toestel zijn vier belangrijke onderdelen 
te onderscheiden, welke achtereenvolgens besproken zullen 
worden. 

Deze onderdelen zijn: de computerkaart 
de uitlezing 
de tellers 

en de voeding 

Het geheel is samengebouwd in een oltronix kast, voorzien van 
een pertinax binnenbak. Diverse bevestigingsstukken zijn 
speciaal op maat gemaakt. 
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4^2 Beschrijving van de ARCOM-40 

De kaart is opgebouwd rond de Z8 microcontroller van Zilog (zie 
tekening 4.1). Op een chip bevinden zich alle functies van een 
microcomputer. Deze functies zijn een ALU, een UART, twee 
timer/counters, registers voor intern gebruik (stack, flags, 
etc), machine timing, RAM geheugen (128 bytes) en ROM geheugen 
(2K). De controller communiceert met de buitenwereld door 
middel van vier 8-bits poorten. Twee van deze poorten worden 
op de ARCOM-kaart gebruikt voor respektievelijk adres en 
gemultiplexte adres en data aansturing. 

Op tekening 4.2 wordt de Z8 voorgesteld door IC 1. IC 10 is 
een 'latch' voor het gemultiplexte 'low order' byte van een 
adres en wordt bestuurd door een adres/data selectielijntje dat 
van de Z8 komt. 

De maximale geheugencapaciteit op de kaart is 16K RAM, dit zijn 
IC 5 en IC 6. Bij het gebruik van minder geheugen (minimaal 2K 
RAM) moeten t.b.v. de juiste adres selectie diverse 
draadbruggen veranderd worden (L5, L6 en L7). 

Het in dit geheugen ontwikkelde programma moet in zijn geheel 
in een EPROM passen, daarom kan de kaart ook 16K EPROMS aan (IC 
7). Deze EPROMS worden geprogrammeerd in de speciaal hiervoor 
aangebrachte voet IC 16. 

Bij programmeren verzorgt de 8255 PPI (IC13) de adres selectie, 
de data aansturing en de programmeer 'enable' puis. Een 
gestabiliseerd voedinkje opgebouwd rond IC 8 levert dan de 
programmeerspanning van 21 Volt. Omdat de programmer met 
EPROM's van verschillend formaat kan werken (2K, 4K, 8K of 16K) 
moeten van tevoren op konnektor P7 de juiste draadbruggen zijn 
aangebracht. 

Verder bevat de kaart nog een PAL (IC 9). Deze verzorgt onder 
besturing van de Z8 de diverse 'strobe' pulsen voor de gehele 
kaart. Via buffer IC 4 decodeert de PAL de seinsnelheid 
waarmee de serieSle I/O poort van de Z8 moet werken. De PAL 
vervangt een grote hoeveelheid IC's die gewone poorten 
bevatten. 
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Als geen EPROM's geprogrammeerd worden staan alle poorten van 
de 8255 ter beschikking van de gebruiker. 

Dit zijn drie 8-bits poorten die per bit I/O programmeerbaar 
zijn. Die poorten komen uit op konnektor P5. Bovendien zijn 
poorten A en B gebufferd door middel van IC 14 en 15. 

Om de kaart te progammeren of om bestaande programma's te 
wijzigen moet op konnektor Al een terminal worden aangesloten 
met een RS-232 gedefinieerde uitgang. De konversie van RS-232 
(+ en - 12 Volt) naar TTL (5 Volt) doen IC 11 en 12. 

Op konnektor BUS zijn, behalve de data en adreslijnen, ook de 
overgebleven poorten van de Z8 aangesloten (twee keer 8-bits). 



Een calorische verroogensraeter 4.4 

Tekening 4_.l^ de ^8 microcontroller 
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4_.4_ De uitlezing 

Daac de berekende resultaten van de computer zichtbaar gemaakt 
moeten worden, zonder dat er een terminal op is aangesloten, 
bestond er de noodzaak om een uitlezing te monteren. 
Gekozen is voor een LCD 'dot matrix module' van PCI (zie 
tekening 4.3). De uitlezing bestaat uit een LCD-scherm van 32 
karakters breed. Elk karakter bestaat uit een matrix van 7 
bij 5 punten en kan worden onderstreept door 5 extra punten. 

Gekozen kan worden uit een standaard karakterset, die naast 
alle cijfers en letters een aantal speciale karakters omvat. 

De uitlezing is 'intelligent', dat wil zeggen dat het een 

aantal functies zelf uitvoert. 
Voor besturing is de uitlezing met een 8-bits databus en drie 
besturingslijnen uitgerust. Van de besturingslijnen zijn er in 
deze toepassing twee in gebruik, te weten een 'chip select' 
(CS) -lijn en een 'write enable' (MWE) -lijn. 

De CS-lijn is permanent ge-'enabled', dat wil zeggen dat deze 
aan massa ligt. De computer zet een byte op de databus waarna 
een 'write'-puis (negatief gaand) gegeven wordt en de uitlezing 
het byte inleest. 

Naast de bytes welke karakters vertegenwoordigen, herkent de 
uitlezing ook een aantal bytes voor speciale bewerkingen (zie 
tekening 4.3). Als er voedingsspanning op de uitlezing gezet 
wordt, komt deze in een ongedefinieerde toestand. In de 
praktijk komt het er op neer dat voor gebruik enige 
initialisatie benodigd is. 
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Een typische initialisatie is als volgt: 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

8B: 

70: 

6E: 

6D: 

6B: 

68: 

67: 

65: 

62: 

61: 

00: 

8A: 

breek alle lopende bezigheden af 

kom uit standby 

geen snelladen 

maak een streepje als cursor 
(alternatief: een blokje) 
zet cursor aan 

zet uitlezing aan 

zet op/aftelvlag in optellen 

zet automatisch op/aftellen aan 

laat uitlezing niet knipperen 

laat cursor knipperen 

zet cursor op plaats 0 

maak uitlezing schoon 

Als de uitlezing als hierboven geinitialiseert is zal de cursor 
als een knipperend streepje in de uiterst linkse positie staan. 
Een karakter dat de display nu inleest komt op deze plaats 
(plaats 0) te staan. 
Vervolgens hoogt de uitlezing de cursorlokatie automatisch met 
een op, zodat het direkt het volgende karakter in kan lezen. 

Het is ook mogelijk de cursor naar een bepaalde plaats (tussen 
0 en 31) te dirigeren en op die plaats een karakter neer te 
zetten. 
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Tekening £._3? de u i t l e z i n g 

MODULE BLOCK DIAGRAM 
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£.5i De tellers 

Voor de benodigde twee tellers werd een print ontworpen (zie 
tekening 4.4 en bijlage 10.12). De tellers bestaan uit twee 
identieke serietellers, opgebouwd uit 74293's. Bén teller 
bestaat uit vier 74293's welke in serie staan. 
Hierdoor zijn tellers verkregen welke 16-bits getallen 
produceren. Voor het binnenloodsen van de twee 16-bits 
getallen staan echter slechts twee 8-bits poorten ter 
beschikking. Om deze reden werd bij de tellers een multiplexer 
gezet die de ene of de andere teller selekteert. Deze 
multiplexer bestaat uit vier twee-naar-één multiplexers van het 
type 74157. De tellerstanden worden nu achter elkaar door de 
computer ingelezen. 

Tekening ^.Aj de tellers 

reset ï> 
1/6 4050 •5v 

in A 
timer 10 s 

se-

1/4 7408 

lectr 

• 5v 

74293 

T 
> 

1/6 4050 
+5v 

•5v 

> 74293 

74157 

H V V " 
Isb 

inB 

•5v 

>5v 

•5v 

> 74793 

74157 

H t V 

*5v 

74293 

1/4 7408 l 

•Si 

-> 74293 

74157 

u V v v 
TTT 

•5v 

t> 74293 

I 

• Sv 

74157 

' ' H " 
TT 

msb 

$> 74293 

I 

•5v 
I 

> 74293 

I 
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i.*t». De voeding 

Het voedingsapparaat werd speciaal bij de computerkaart gekocht 
en levert er dus alle spanningen voor (+5 Völtr + en -12 Volt 
voor de RS-232 interface en +30 Volt voor de EPROM programmer}. 
De tellers en de uitlezing welke ook +5 Volt nodig hebben, 
worden door deze voeding gevoed. 

De stabilisatie bestaat uit een drietal klassieke 
spanningsregelaars (een 7805, een 7812 en een 7912, zie 
tekening 4.5). De -1-30 Volt wordt gemaakt met behulp van een 
spanningsverdubbelaar en kan dan ook maar weinig vermogen 
leveren. 

Het meest opmerkelijke is dat de voeding met een ringkern-
transformator is uitgerust, waardoor een minimum aan 
strooivelden optreedt. 

Tekening 4_.̂ ; de voeding 
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DRAWING No J5A 



Een calorische vermogensnieter 4.11 

£•2 Assemblage 

De computerkaart vormt het 'hart' van de schakeling en is in 
het midden van de kast gemonteerd, geflankeerd door de voeding 
en de tellers (zie tekening 4.6). 

In totaal stonden er vijf 8-bits poorten ter beschiking. Twee 
afkomstig van de Z8 en drie van de 8255. 

Voor het uitlezen van de tellers zijn twee poorten nodig; 
gekozen werd voor poorten B en C van de 8255. 
Voor het aansturen van de uitlezing is één poort nodig, 
hiervoor werd poort A van de 8255 gebruikt. 
Al deze poorten verschijnen op konnektor P5. Poort A is 
geprogrammeerd als 'output' en poorten B en C als 'input'. Hoe 
dit gebeurd is uitgelegd in het hoofdstuk "programmatuur". Wel 
moest de richting van buffers IC 14 en IC 15 gedefinieerd 
worden als respektievelijk 'output' en 'input' met behulp van 
draadbruggen L10 en L9. 

Voor de rest zijn een aantal besturingslijnen nodig welke 
betrokken worden van poort 2 van de Z8. 
Deze besturing houdt voor de uitlezing een 'write enable' (MWR) 
puls in en voor de tellers een reset puis, een teller selektie 
signaal en een 'gate' signaal dat de teltijd van de tellers 
bepaald. 
Deze signalen komen achtereenvolgens van poort 2 bit 4, bit 1, 
bit 2 en bit 3. 
Verder i> op poort 2 bit 0 een led aangesloten die diverse 
functies heeft en op bit 7 een drukknop. Bits 0 tot en met 6 
zijn geprogrammeerd als 'output' en bit 7 als 'input' (zie 
hoofdstuk "programmatuur"). 

Enige aanpassingsproblemen deden zich voor bij het aansluiten 
van de besturingssignalen van de tellers. 
Omdat de resetingangen van alle in de teller gebruikte 74293 
teller IC's parallel hangen, zou dit voor poort 2 bit 1 van de 
Z8 een belasting betekenen van 16 TTL poorten. Dit zelfde 
probleem speelde in mindere mate bij poort 2 bit 2 van de Z8; 
hieraan zouden de selektie ingangen van de vier 74154 
multiplexers hengen. Deze problemen zijn ondervangen door de 
hulp van een HEF 4050 in te roepen; dit is een CMOS naar TTL 
omzetter met driver capaciteiten. 

Tenslotte werd het ledje nog gebufferd met een losse 
transistor. 
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PROGRAMMATUUR 

5_.l̂  Programmeren op de Ar com-40 

Om te beginnen wordt een terminal met een RS-232 interface 
aangesloten op konnektor IA van de computerkaart. 
De terminal moet in de 'full duplex' toestand staan en de 
seinsnelheid moet overeenkomen met die van het kaartje (dat 
instelbaar is op gangbare waarden tussen de 150 en 9500 baud). 
Als dat alles in orde is zal de computer, na inschakelen van de 
voedingsspanning, zichzelf voorstellen en vervolgens een menu 
tonen. 
Dat ziet er als volgt uit: 

ARCOM ARC-40 MONITOR 

1 - NEW PROGRAM 

2 - OLD PROGRAM 

3 - COPY MONITOR 

4 - RUN IN EPROM 

? 

Nu moet een keuze gemaakt worden. Een 1 wist het RAM-geheugen 
en laat de programmateller naar de eerste lokatie wijzen. Nu 
kan een nieuw BASIC-programma geschreven worden. 

Een 2 laat het RAM-geheugen ongemoeid, zodat het oude programma 
opnieuw kan lopen. 

Bij het kiezen van een 3 kopieert de monitor zichzelf in het 
RAM-geheugen. Het is nu mogelijk de kopie in te lezen in een 
EPROM, waardoor een exacte kopie van de monitor ontstaat. 
Ook is het echter mogelijk om vóór het wegschrijven naar EPROM 
monitorroutines te veranderen of aan te vullen, waardoor een 
nóg krachtiger geheel ontstaat. 

De 4 maakt het mogelijk om de monitorroutines aan te roepen en 

te gebruiken. 
Handige routines zijn onder meer een EPROM-programmeer routine 
en een EPROM-teruglees routine. 
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5_.2 EPROM behandeling 

Eén van de mooiste dingen van deze computerkaart is wel de 
mogelijkheid om, na inschakelen van de voedingsspanning, 
automatisch aan het programma te beginnen dat in EPROM 
geschreven staat. 
Bij het 'bakken' van de EPROM moet er alleen even op worden 
gelet dat het programma uit de RAM vanaf het zogenaamde 
autostart adres laadt (dat is bij deze computer #20). 

Is een programma geschreven, heeft het proefgedraaid (met 
commando RUN) en blijkt het goed te werken dan moet het in 
EPROM komen. 
Zoals al is gezegd, is het EPROM-prog rammer en een 
monitorroutine. De monitor wordt opgeroepen met !8=#1020. 
Vervolgens wordt de programmeerroutine aangeroepen met GOTO 
30060. Deze routine vraagt dan naar de EPROM-grootte, het 
startadres van het programma in RAM (dat is #4000) , het 
eindadres in RAM (ingevoerd wordt 14-32, dit betekend top+32 
extra bytes) en het adres waar het programma in EPROM moet 
starten (dat is #20). 
Vervolgens slaat de computer aan het bakken. 

De aldus verkregen EPROM verhuist van voet 16 (de 
programmeervoet) naar voet 7 waar hij de oorspronkelijke 
monitor-EPROM vervangt. 
Na aanzetten (de computer was natuurlijk al uit voor het 
verwisselen van de EPROMS) zal de computer automatisch met het 
nieuwe programma aan de slag gaan. 

Indien een programma niet bevalt kan dat eenvoudig gewijzigd 
worden. De monitor-EPROM moet dan weer in voet IC 7, de EPROM 
met het oude programma in voet IC 16. 
Er is een monitorroutine voor het overzetten van de inhoud van 
een EPROM in voet IC 16 naar RAM. Deze routine roept men aan 
door na een reset (S3 op de kaart) uit het menu '4' te kiezen 
en vervolgens GOTO 30090 te toetsen. 
De computer vraagt weer naar de EPROM-grootte, het startadres 
van het programma in EPROM (dat is #20), het eindadres van het 
programma in EPROM en het adres vanaf waar het programma in RAM 
moet komen te staan (dat is #4000). 
Als het programma geheel in RAM staat keert de computer 
automatisch terug naar het menu waaruit '2' wordt gekozen (OLD 
PROGRAM). 
Het programma kan nu veranderd worden en na getest te zijn op 
de hiervoorgenoemde wijze in een nieuwe EPROM gebakken worden. 

Opgemerkt dient te worden dat zowel bij het programmeren als 
bij het teruglezen van EPROMS, de 8255 helemaal vrij moet zijn; 
in de praktijk komt het erop neer dat buffer IC 15 en konnektor 
P7 er uit moeten. 
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5_.3_ Tiny BASIC 

De Z8 microcontroller bevat een BASIC-interpreter die luistert 
naar tiny-BASIC. Dit is een vereenvoudigde versie van 
Dartmouth-BASIC en omvat de volgende commando's: 

GO§ : spring naar machinetaal routine 
GOTO 
IF/THEN 
INPUT (IN) 
LET 
LIST 
NE* 
PRINT f 
REM 
RETURN (RET) 
RUN 
STOP 

i 
De volgende rekenkundige bewerkingen zijn mogelijk: 

+ 

/ : deling tussen + en - 32768 
\ ; deling tussen 0 en 65536 

Er kan uitsluitend met gehele getallen tussen de -32767 en 
3276" gerekend worden (of, indien gewenst met getallen tussen 
de 0 en 65536). 

Verder kan als logische bewerking de AND-functie gebruikt 
worden. 

In totaal staan er 26 variabelen ter beschikking (A-Z). 

Met behulp van het @-teken kan iedere geheugenlokatie bekeken 
en gewijzigd worden. Op deze manier leest de computer de 
poorten in waar d*> tellers op zijn aangesloten (A=@%P900) en 
schrijft de computer naar de poort waarop de uitlezing is 
aangesloten (@%F800=%8A). 
Het %-teken geeft aan dat een hexadecimaal getal bedoeld wordt. 
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5^£ Programmalisting 

zr ' s - -. /-. 

r • • : . * • * - * * * • i 

2 ' iF3O0= ' iSB 

'LAY *"*"*** 

GC^DI I O 0 

OOS'JE 1 0 0 

3 0 ?%F3-"'0=%6E : 0-0 3'JE 1 0 0 

02 !?";rsc-c=%éD: GCSÜBIOO 

7? ~%F8O0=*/=6A: GOSUEIOO 

Oi' ~%F30-0 = %63: GDS'JBIOO 

3 3 Q%FS00 = %6^ : GOS'JB 100 

TC -~7.F3C0=%Ó4: 903UB100 

3 2 ?%F300=%62 r GCS'JBl 00 

o- ^r^-ano^'-'.ói :G33:JBIOO 

~£ 3%F300=%3A:GaSUB100 

33 "?%F800=%00:GOSUB100 

<JO , ? , < . F 3 , O O = % O O : G O S U B I O O 

o n GCT020O 

09 pcY* DISPLAV ENABLE PULSE * 

1 0 0 S 2 = 0 

1 0 2 8 2 « % U 

1 0 4 RET 

1P9 R E M * * * * * MESSAGE * * * * * 

2 0 0 R=7:GDSUB304 

202 0%F800=%43:GOSUB300 

204 9%FS00=%4F:G0SUB300 

ZOó •2%F300=%5O:G0SUB3O0 

r ; r • ; - . - -• ' :>=S4-- OO' 

: : - V - . F ~ O O = % 4 O : O O ; 

3'. ~ 3%F30O=%4O: C-03UB300 

? I 3 QV.F 300 =7,54 : £-03 "JBoOO 

22C :3%c3C0=%20:e05UB3D0 

222 3%F30O=%4E: G0SUB300 

224 3%F800=%49:GOSUE300 

~2c 3%F300=%4B:GOSUB30C 

228 3%F8C0=%48:G0S!JB300 

230 3%FSOO=%45:GOSUB300 

23Z 2%F8CC=%4ó:G0SUB300 

234 3%F500=%2D:GCSUB300 

236 3%F80O=%4B:GQSUB30O 

240 G0T3399 

3O0 52 = 0 

302 Q2=%11 

304 S%F800=R 

305 R=R+1 

306 02=0 

308 82=7.11 

310 RET 

398 REM***** MAIN PROGRAM ***** 

399 Z»2:S=0 

400 @2=%12:REM RESET CNTR 

402 @2=%10 

4C4 R E M * * * * * TIMING 10 S * * * * * 

4 0 6 © = 2 0 é 

4 0 3 5?̂  = %19 



4 i O IFQ=Oe2=%10:GOT0420 

411 IFANTMe2,%80> =03=3*1 :GOT0440 

412 9=e-i:G0T0410 

420 A=@%F900:REM LSBYTE 

422 B=a%FAOO:REM MSBYTE 

424 X=(B/16)*4096*(B-<B/16)*16)#256+A 

426 @2=%14:REM SELECT 2ND CNTR 

428 A=e%F900 

430 B=8%FA00 

432 Y=<B/16>*4096+(B-(B/16)*16>*256+A 

440 IFX<236GOT0910 

442 IFX>6585G0TO91O 

446 T=<X-32>*10S21+<X-32>K2070 

448 F=YS35»6 

4 5 0 K=Tf51000 

452 L=(T-K* lO00)RlO0 

4 5 4 M=<T-K*100O-L*10O)S10 

4 5 6 N=T-K*1000-L#100-M#10 

460 H-FRIOOO 

462 I« (F -H» lO0O) / lOO 

464 J » ( F - H * 1 0 0 O - I # 1 0 0 ) / l O 

466 0 - F - H # 1 0 0 0 - I # 1 0 0 - J * 1 0 

468 U-(N*0+N*J*10+N#I*100+N#H*1000)K1000 

469 U-U* (M#0*M*J#10*M*I»100*M*H#1000)I5100 

470 U-U+(L*0*L*J*10+L* I *100+L*H#1000)«10 

471 U-U+ <K*0*K*J*10*K*I*100*K*H#1000> 

472 U-UK10 

473 GOSUB477 

474 U«7*G*70#E*700*D+7000#C 

475 G0SUB477 

476 GOT0486 

477 C=U/1000 

478 D=(U-C*1000)/100 

430 E=(U-C*lOOO-D*100>/10 

482 G=U-C*100O-D*100-E*10 

484 RET 

486 IFS>2S=0 

488 IFS=OGOT0514 

490 IFS=1G0T0340 

492 IFS=2G0T0560 

500 GOTO10 

514 IFZO0G0SUB600 

516 0%F800-13:G0SUB580 

518 S%F8O0-48+C:GOSUB580 

520 8%F800-14:G0SUBS30 

522 9 % F 8 0 0 « 4 8 + D : G 0 S U B 5 8 0 

524 9%F800^16:G0SUB580 

526 8%F800*48+E:G0SUB580 

528 9»F8O0-17:G0SUB580 

530 »%F800-48+G:G0SUB580 

532 G0T0400 

340 IFZO1G0SUB700 

S42 «%F800-13:G0SUB580 

544 «%F800-48*K:GOSUB580 

5 4 6 «%F800-14:G0SUB580 

546 «%F800-48*L:G08UB580 

5 5 0 «%F800-16:G08UB580 

532 «%F800-48*M:G0SUB580 

534 «%F800-17:G0SUB580 

556 «%F800-48*N:0O8UB5Ö0 
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56C IFZO2G0SUB800 

561 @%F800=13:G0SUB580 

562 3XF30O=43+H:GOSUB58O 

563 @XF800=14:G0SUB580 

564 3XF800=48*I:G0SUB580 

566 @%F80O=16:G0SUB580 

568 @%F800=48+J:G0SUB580 

570 e%F80O=17:ö0SUB580 

572 e%F800=48*0:G0SUB580 

574 G0T04OO 

580 92=0:82=%10 

582 RETURN 

599 REM*** TEXT POWER *** 

600 R=2 

601 9XF800-R:92-0:82-%10 

602 8%F800-X62:G0SUB880 

603 9XF800=X8A:G0SUB880 

604 9XF800=X52:G0SUB880 

605 9XF300«X46:G0SUB880 

606 8XF800«X20:G0SUB880 

607 9XF800«X50:G0SUB880 

608 9XF800-X4F:G0SUB880 

609 8%F80O-%57:G0SUB880 

610 9XF800-%45:G0SUB880 

612 9%F800-%52:Q08UB880 

614 8%F80O-%20:G0SUB880 

616 9%F800»%20:G08UB880 

618 9%F800-%20:G08UB880 

620 9%F800-%2E:G0SUB880 

622 @%F800=X20:G0SUBS80 

624 GXF800=X20:G0SUB880 

626 @XF800=X20:G0SUB880 

628 @%F800=%4B:G0SUB880 

630 3XF800=X49:G0SUB880 

632 eXF800=X4C:G0SUB880 

634 @XF800=X4F:G0SUB880 

636 9XF800=X57:GOSUB880 

638 9XF800=X41:GOSUB880 

640 9XF800=X54:GOSUB880 

642 eXF800=X54:GOSUB880 

643 Z-O 

644 RETURN 

699 REM***** TEXT TMP **• 

700 R-l 

701 8%F800-R:82-0:92«%10 

702 9%F800-%62:G0SUB880 

703 0 % F 8 0 0 « % 8 A : G 0 S U B 8 8 0 

704 8%F800-%94:G0SUB880 

706 «%F800-X45:G0SUB880 

708 9XF800-X4D:G08UB880 

710 9%F800-%50:GOSUB880 

712 9%F800-%20:G08UB880 

714 t%F800-%44:G08UB880 

716 9%F800-%49:G08UB880 

718 9XF800-X46:G0SUB880 

720 9XF800-X46:G08UB880 

722 9XF800-X20:G08UB880 

724 8%F800>%20:G08UB880 

726 0%F800-%20:GOSUB880 



•723 @XF800=X2E:GOSl.'B880 

^30 3XF300=X20:G0SUB680 

772 eXF800=X20:G0SUB880 

"34 9%FSOO=X20:GOSUB880 

736 @XF800=X43:GOSUB880 

738 @XF300=X45:G0SUB880 

740 8XF800=X4C:GOSUB880 

744 a%F800=%53:G0SUB880 

746 8XF8O0=X49:GOSUB880 

748 @XF8O0=X55:GOSUB88O 

750 eXF800=X53:G0SUB880 

751 Z=l 

752 RETURN 

799 REM***** TEXT FLOW ***** 

BOO R=ó 

801 aXF800«R:82«0:82»X10 

802 «XF800=X62:GOSUB880 

803 8XF800-X8A:G0SUB880 

804 SXF800*X46:60SUB880 

806 a%F800*X4C:G0SUB880 

808 8%F800«%4F:G0SUB880 

810 e%F800*%37:G0SUB880 

812 a%F800»%20:GOSUB880 

814 a%F800»%20:GOSUB880 

816 a%F800«X20:OOSUB880 

818 a%F800-%2E:G08UB880 

820 a%F800«X20:00SUB880 

821 aXF800*X20:G0SUB880 

822 a%F800-%20:G0SUB880 

824 a%F800»%4C:G0SUB880 

826 @XFS00=X49:G0SUB88O 

828 SXF800=X54:G0SUB880 

830 @XFS00=X45:G0SUB88O 

832 aXF800=X52:G0SUB880 

834 eXF800=X2F:G0SUB880 

836 ÖXF800=X4D:G0SUB880 

838 eXF800=X49:GOSUB880 

840 eXF800=X4E:G0SUB880 

841 Z=2 

842 RETURN 

830 82=0:a2=X10 

882 R=R*1 

884 aXF800=R 

886 e2-0:«2-X10 

888 RETURN 

909 REM***** ERROR MESSAGE #*** 

910 IF2=4G0T0400 

911 R»4 

912 a*F800-R:a2«0:92»X10 

913 a%F800«X8A:G0SUB980 

915 8%F800»X45:G0SUB980 

916 a%F800»XS2:G0SUB980 

918 8%F800»XS2:G06UB980 

920 8XF800-X4F:G08UB980 

922 9%F800-X32:G0SUB980 

924 8XF800-X3A:003UB980 

926 a%F800-X20:G08UB980 

928 a%F800-X54:G03UB980 

930 aXF800-X4S:G08US980 

932 a%F800-%4D:G08UB980 



9?4 f?\F800=X50:G0SUB980 

936 3XF300=X20:G0SUB980 

938 3%FS00=X54:G0SUB980 

940 <?%FS00=X4F:GOSUB980 

942 9XF300=X4F:GOSUB980 

944 @XF80O=X2O:G0SUB980 

945 IFX>6585G0T0960 

946 @XF800=X4C:G0SUB980 

943 @XF800=X4F:G0SUB980 

950 @%F800=%57:G0SUB980 

952 @XF800=X63:GOSUB980 

954 Z=4 

956 G0T0400 

960 @XF800~X48:G0SUB980 

962 8XF800=X49:G0SUB980 

964 eXF800=X47:GOSUB980 

966 9XF800«X48:G0SUB980 

968 @XF800«X63:G0SUB980 

969 Z-4:GOT0400 

970 aXF800-X4E:G0SUB980 

971 9XF800-X4F:G0SUB980 

972 aXF800-X20:G0SUB980 

973 ÖXF800-%46:G0SUB980 

974 8XF800-X4C:G0SUB980 

975 9XF800«X4F:GOSUB980 

976 aXF80O-X57:G0SUB980 

977 9XF800-X63:G0SUB980 

979 Z-5!GOT0400 

980 B2-0:«2-%10 

982 R«R*1 

984 9XF80O=R 

986 e2=0:@2=X10 

988 RETURN 

998 REM** WRITTEN ON A SUNNY DAY IN MAY ** 

999 REM** (C) 1985 RVA ** 
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5_.5̂  Uitleg bij programma 

10 Poort A van de 8255 wordt input; poort B en C output. 

12 Poort 2 van de Z8 worden bits 0 t/m 6 output; bit 7 input, 

14 Uitlezing inaktief; groene led aan. 

16 t/m 40 Initialisatie van uitlezing. 

100 t/m 104 Subroutine tbv schrijfpuls voor uitlezing. 

200 t/m 236 Tekst "COPYRIGHT NIKHEF-K" 

300 t/m 310 Subroutine tbv schrijfpuls voor uitlezing. 

400 t/m 402 Zet teller in nulstand 

406 t/m 412 Tijdlus 10 seconden. 

411 Test drukknop 'selekt'. 

420 t/m 422 A en B krijgen de waarde van teller 1. 

424 Omrekening van (hex) A en (hex) B naar (dec) X. 

426 Selekteer teller 2. 

428 t/m 430 A en B krijgen de waarde van teller 2. 

432 Omrekening van (hex) A en (hex) B naar (dec) Y. 

440 t/m 442 Test grenswaarden van X. 

446 Bereken temperatuur T uit X (4 cijfers). 

448 bereken doorstroming P uit Y (4 cijfers). 

450 t/m 456 Zet getal T om in de 4 losse cijfers. 

460 t/m 466 Zet getal F om in de 4 losse cijfers. 

468 t/m 475 Bereken uit getal T en F het vermogen U (4 
cijfers). 

477 t/m 482 Zet getal U om in de 4 losse cijfers. 

486 t/m 492 Test de waarde van S. Elke waarde komt overeen met 
een bepaalde tekst die in de uitlezing moet verschijnen. 
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514 Test Z. Z zorgt er voor dat de juiste tekst bij het juiste 
getal in de uitlezing terecht komt. 

516 t/m 530 Zet de 4 losse cijfers die het vermogen voorstellen 
in de uitlezing. 

541 Zie 514 

542 t/m 558 Zet de 4 losse cijfers die het temperatuurverschil 
voorstellen in de uitlezing. 

560 t/m 572 Zet de 4 losse cijfers die de doorstroming 
voorstellen in de uitlezing. 

580 t/m 582 Subroutine tbv schrijfpuls voor uitlezing. 

600 t/m 644 Subroutine voor tekst "RF POWER . KILOWATT". 

700 t/m 752 Subroutine voor tekst "TEMP DIFF . CELSIUS". 

800 t/m 842 Subroutine voor tekst "FLOW . LITER/MIN". 

880 t/m 888 Subroutine tbv schrijfpuls voor display. 

910 t/m 944 Routine voor tekst "ERROR: TEMP TOO". 

945 Test X voor boven- of ondergrens overschrijding. 

946 t/m 956 Routine voor tekst "LOW". 

960 t/m 969 Routine voor tekst "HIGH". 

980 t/m 988 Subroutine tbv schrijfpuls voor uitlezing. 
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jj.£ Verbruikte variabelen 

A lsbyte tellerstand 

B msbyte tellerstand 
C vermogen (10) 
D vermogen ( 1) 
E vermogen (0-1) 
F doorstroming 4 cijfers 
G vermogen (0.01) 
H doorstroming ( 1) 
I doorstroming (0.1) 
J doorstroming (0.01) 
K temperatuur (10) 
L temperatuur ( 1) 
N temperatuur (0.1) 
N temperatuur (0.01) 
0 doorstoming (10) 
P 
Q tijdlus 10 seconden 
R cursor positie 
S controle juiste tekst 
T temperatuur 4 cijfers 
ü vermogen 4 cijfers 
V 
w 
X frequentie (teller 1) 
Y frequentie (teller 2) 
Z controle juiste tekst 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

U-i Aansluiting 

Voor het operationeel maken van de calorische vermogensmeter 
zijn benodigd: de kast, bevattende de computer met tellers; de 
stroomsnelheid opnemer van Landis en Gyr en Ze dummyload van 
het klystron waar in de aan- en afvoer leidingen de 
temperatuuropnemers zijn bevestigd. 

De dummyload wordt op het klystron gemonteerd; in de aan- of 
afvoerleiding van het koelwater wordt de stroomsnelheid opnemer 
geplaatst. 
De temperatuuropnemers zitten al aan de elektronika vast welke 
op de stroomsnelheid opnemer is bevestigd. 
Op het kastje dat deze elektronika bevat zitten twee BNC-
konnektors waarop de signalen van respektievelijk het 
temperatuurverschil en de stroomsnelheid staan. Via coaxkabels 
met 50 ohm afsluiters worden deze verbonden met de 
overeenkomstige BNC-konnektors achterop de computerkast. 

§.'2. Bediening 

Vervolgens kan de elektronika aangezet worden; voor de 
stroomsnelheidsmeter de stekker van het voedingskastje in 
stopkontakt, voor de computer stekker in stopkontakt en de met 
'power' gemerkte schakelaar schakelaar indrukken. 

De computer stelt zich voor en zal direkt daarna met metingen 
beginnen; in de uitlezing verschijnt "RP POWER 00,08 KILOWATT". 
Met behulp van de 'select' drukknop kan de uitlezing worden 
omgeschakeld naar doorstroming ("PLOW 0,00 LITER/MIN") of 
temperatuurverschil ("TEMP DIPP 00.00 CELSIUS"). Bij het 
indrukken van deze knop tijdens het 'timen' onderbreekt men de 
tijdcyclus en zal bij de nieuwe uitlezing de laatst gemeten 
waarde vertoont worden. 

Eén en ander kan worden afgeleid van de groene led; brandt deze 
dan is de computer bezig met de timing van de tellers. 

Als nu de koelwaterpomp wordt aangezet kan de meting beginnen. 

Het maximum te meten watertemperatuurverschil bedraagt 31 C. 
Het minimum is 1 C. Worden deze grenswaarden overschreden dan 
geeft de uitlezing een foutmelding met omschrijving, b.v. 
"ERROR: TEMP TOO LOW". 

De maximum te meten doorstroming van het water is 120,20 liter 
per minuut; bij overschrijding komt er geen foutmelding. 
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CONCLUSIE 

7.1 Conclusie 

De calorische vermogensmeter is uitgerust met een microcomputer 
die bestuurd wordt door een BASIC programma. Met een 
stadsverwarmingsmeter van Landis & Gy- en een ARCOM 40 
raikrocomputer is het mogelijk gebleken om een handzaam en 
betrouwbaar toestel te bouwen. 
De computer neemt de volledige besturing voor zijn rekening, 
zowel het binnenhalen van gegevens als het aansturen van een 
uitlezing waarop de verwerkte gegevens elke 10 seconden getoond 
worden. 

Bij het afsluiten van dit rapport is de nagestreefde 
nauwkeurigheid van 1% nog niet bereikt. De verwachting is dat 
dit op korte termijn gerealiseert kan worden. 
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AANBEVELINGEN 

Ü'-L Verbetering 

Al werkende aan het projekt komen nieuwe ieeên op om bepaalde 
dingen nóg slimmer op te lossen. 

Zo is het bijvoorbeeld erg jammer dat gedurende de timing van 
de tellers dr- computer gedurende 10 seconden niets anders doet 
(lees: kan di ?n) dan de tijd uittellen. 
Een grote verbetering zou zijn om de tellerprint uit te breiden 
met een kristalgestuurde tijdbasis die, na gestart te zijn door 
de computer, na tien seconden stopt, dit kenbaar maakt aan de 
computer en vervolgens wacht op afhandeling. 
De teltijd (10 s.) kan dan gebruikt worden om berekeningen uit 
te voeren en om de uitlezing-keuzeschakelaar vaker te testen. 

Deze verbetering is vrij eenvoudig uit te voeren; op de 
programmatuur grijpt zij nauwelijks in (alleen de wachtlus 
eruit, verder slechts kleine aanpassingen) 

Een andere verbetering kan het opvoeren van de nauwkeurigheid 
zijn door de frequentie van de temperatuur/frequentieomzetter 
te verhogen. Aangezien dit niet mogelijk is met de reeds 
bestaande zou een nieuwe schakeling gebouwd moeten worden 
hetgeen op zich vrij eenvoudig is. 

De teltijd kan hierdoor worden bekort? voor hogere 
betrouwbaarheid van de uitlezing kan over een aantal metingen 
worden gemiddeld. 

8.2 Uitbreiding 

Als er behoefte bestaat om de meting automatisch uit te 
voeren, is het mogelijk om op zeer eenvoudige wijze een IEEE-
488 aansluiting te maken. Dit met behulp van een standaard 
leverbare kaart van ARCOM. 

Een andere mogelijkheid is om een spraak-synthesizer in te 
bouwen, waardoor de gebruiker niet steeds de uitlezing hoeft te 
raadplegen en zijn aandacht bij belangrijker zaken kan houden. 
Deze uitbreiding is eenvoudig te realiseren met behulp van een 
enkel IC op een kaartje. 

Ook kan gemakkelijk de bestaande RS 232-poort buiten de kast 
worden gevoerd. Door in het programma een regel op te nemen 
met "PRINT ü,P,T" verschijnen op de RS 232 poort steeds de 
waarden van respektievelijk vermogen, doorstroming en 
temperatuurverschil. Die gegevens kunnen zichtbaar gemaakt 
worden met behulp van een printer. 
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BIJLAGEN 

MCS®51 ARCHITECTURE 

The major features of the 8051 are: 

• 8-bit CPU 

• on-chip oscillator 

• 4K bytes of ROM 

• 128 bytes of RAM 

• 21 Special Function Registers 

• 32 I/O Unes 

• 64K address space for external Data 
Memory 

• 64K address space for external Program 
Memory 

• two 16-bit timer/counters 

• a five-source interrupt structure with two 
priority levels 

• a full duplex serial pon 

• bit addressability for Boolean processing 

The term "8051" is often used generically to 
refer to the 8051, the 8031, and the 8751. The 
8031 is a ROM-less 8051; it fetches all instruc
tions from external memory. The 8751 is an 
8051 with EPROM instead of ROM. 

«ij» PORT 0 I f POPT2 
DRIVERS 

3 a A U 

TEJJO* 

£ 

I " W P I I "«Ms I K= 

5E 
EROGHAMADOnL'*— 

REGtSTEH fSf—| 

PSEN -

ALE • 

ÉA-

XTAU XTAL2 

Block Diagram of th« 8051 

V M VCC NT<VK> 

« • I I 

FOB' 

«10-
f *0« 
Sft-
ïüfi-

f « -

* » . 

M 

IKMTI 

8051 Microcomputer Plnout Diagram 6051 Microcomputer Logic Symbol 
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Tat»* 4. M C S - 5 1 " Instruction S«t Dtwf lpt ton 

t H I M I M I I K O f l K M I O N S 

M i l ) 
M i l ) 
vun 
\ D I I 
\t>lx 
M U X 
M > I X 

U M H 

M H H 

M H 3 

M H H 

-.1 H H 

I M 

l \ ( 

l \ C 

I V 
I ' l l 

U K 

H l l 

I I I 1 

I M 

« 1 1 

I H V 

\ K n 

\ J i r t v t 

\ -i H i 

A « d j l j 

\ H n 

\ . ! n « i 
\ i H , 

\ " . U u 

A H i 

A . l l f tC ! 

A ' H . 
A «.i-i:.» 

V 

R n 

clire. i 

H i 

A 
K n 

Jirsrct 

I R I 

1 >l> 1 R 

\ B 

\» 

D r x r t p t H M 

Add register to Accumulator 

W J direct hct«: to Accumulator 

Add indirect R A M u» Accumulator 

Add immedia te data to Accumulator 

Add register to Accumulator » i t h Carrv 

Add «lircwt hvt r l o A w i th Carrv f lag 

\ J J injirtvi R AM to A »ithoir* rug 
Add immedia te data tu 4 » i t f t Carry flag 

Subtract register f rom 4 wi th Bor row 

Nuhtract direct bvte f r o m A w i t h Borrow 

Subtract indirect R A M t r o m A * Borrow 

Suhi r *cr i m m r J data ( f i x n A » Borruw 

Increment Accumulator 

Increment rrgtvter 

Increment direct hvtc 

Increment indirect R A M 

l*Cvr*menr Accumulator 

Decrement register 

Decrement direct h u e 

I K i r e m e n t 4ndircct H A M 

Increment Data Pointer 

Mu lhp lv A A ft 

Drvide Abe ft 
D r v i m j i Adiu i t Accumulator 

\ M M %I O P I R A T I O N S 

V R n 

•\ direct 

\ ' R i 

\ « d j t j 

d i rect . A 

direct "da ta 

\ R n 

A direct 

\ « R , 

A " d a t a 

direct . A 

direct "data 

A R n 

\ d i r e u 

\ - »R , 

\ «data 

. f i r e d \ 

J i r c i i « d a l j 

\ \ l 

• \ N | 

• \ M 

\ \ l 

W l 

\ \ i 

O K I 

O K I 

O H I 

O K I 

O K I 

O K I 

\ R I 

\ K I 

\ k l 

\ K I 

\ H I 

\ K I 

( I K 

( IM 

H I 

H I ( 

H H 

K K l 

S W A P 

| > \ M I R W S M M 

A N D register u» Accumulator 

A N D direct b v t r hi Accumulator 

\ N D indirect R A M to Accumula tor 

A N D immedia te data to Accumulator 

A N D Accumulator to direct bete 

A N D immediate data tu direct hvte 

O R regivter ti> Accumulator 

O R direct h>ic lo Accumulator 

O R indirect R A M to Accumulator 

O R immedia te d a t a To Accumulator 

O R Accumulator to direct byte 

O R immedia te data to direct h u e 

r s c l u c i v e - O R register t o Accumulator 

Feclu>ive-OR direct bvte w Accumula ior 

i > c l u * " e - O R indirect R A M t o A 

F i d u M v e - O R imr f lh lM le d^ t * to A 

f ^c ius iv f -OR A^vumulat i t r TO direvr hvie 

I i c I u M i e - O R i m m e d u t c d j u t o direct 

C'lcjr A f i u m u l J i n r 

C o m f t k r r w n i A c i u m u U r o r 

R , . u t c A v c u m u l j t . T I clt 

R o u t e A I eft through tïw i'èti\ ï\*f 

R o u t e A t c u m u U i o r Ripfit 

R n t j t e A R i f h t th rough ( J r r \ (lag: 

S w j p mhhtet w i i h m ihr A c c u m u U i o r 

M f » \ 

M f >\ 

M(»V 

M O \ 

M f > S 

M D \ 

\ l t > \ 

M l » 

M O \ 

\|(»\ 
v i r v 

M m 

M O l 

M O \ 

M O \ 

\ ittrc-i.! 

\ ' Ri 

\ « d j t . i 

K n \ 

K n *d. i l . i 

d i r ^ r ^ 

d i r e i l H n 

dirtr^i direel 

d i n v t <R> 

direct >d<*U 

• K, \ 

i R i d i r t - L i 

" R i « d 4 t j 

D r T R " d j M ^ 

D T K I 

M . » e 

M . n r 

M . n e 

M i n e 

M m f 

M - ^ t 

M o * * 

M m e 

M . n r 

M m f 

M o v e 

M . u e 

M ) * e 

M t » r 

M o » e 

h l i d 

reenter f o Avcuff lu l j lcr 

d r r e a h\ie to Accumulator 

indirect R A M to Ac*.umulJiitr 

immedia fc J J U t;i A t t u m u U i o r 

A i c u m ü l j i o r 'o rcji^ter 

d i r tc i h » ! * t>' r f f t r te r 

• m m e d u i c d i U to tef\\t<r 

\ c tu f t lu lJ to f I " direct h%te 

r e f n t r r to direct h»te 

dt f ivt h u e in J i f c t i 

pndirett R A M to direvt h* ie 

i m m e d u ' f d j u 1 " direct hvte 

Accutn j l a to f (o mdfrrc l R A M 

direct hvle to indirect R A M 

i mme J u t e d ^ u to indirect R A M 

D a u Pointer with « Ir-rt i f tor iMant 

D A T A T 1 I A N S F E B t« 

A . * A - D P T R 
A S - A ' P T 

V I D P T R 

A R n 

Move 
M O V C ' 

M O V * 

M O V X 

M O V X 

M O V X 

PISH 
POP 
X C H 

X C H 

X C H 

\ C H I > 

«-> 
D * i f n p > i M 

M o * t C o d e K r r relative in [ ) P T R to A 

M f t v * C o d e K l c relative to PC to A 

M a v r E « l r n u > R A M ,8 -h . t j d d f I t o A 

M m * E « terru l R A M I I 6 -b t t « M r l to A 

M o v e A to E i l c r n a l R A M lH-tht a d d r l 

Move- A t o fc n r r n a l R A M (Ifr-bit addr ) 

Push direct bytt onto «lack 

P o p direct tare f r o m u^ck 

E v c h a o f r n f i u e T » n h Accumutator 

E i c h a n g c d i r r c i r m e * n h Accumulator 

E . u h a n f r indirrc i R A M » i l h A 

E K h a n f r k>«- i t rdrr I h p i tnd R A M » A 

t f j t 

• O O I f A N 1 A M I A B I E M A N I P 1 I A l l O N 

Clear C j r n t t a f 

Clear d i m i htt 

Net t"arr> f la f 

Set direct Bit 

C o m p t c m r n r Carrv (1«y 

Complement direct M 

A N D direct »nt i n Car r> f lap 

A N D complement of d irect bit to Carrv 

O R direvt hit t o Carry f lag 

O R c o m p k r o e n i of direct Kit to C'arr\ 

M o v e direct ( H I t o C^rrv f lag 

M o v e C a r r \ Hag fo direct h>i 

•?** c; 

n t X J A M A N D M A C H I N I C O N T R O I 

a d d r l l 

addr l f i 

tel 

rel 

hi l. rel 

bil rel 

hu . rei 

AVirevt rel 

A>data . rc l 

R n «data.rel 

"R« ."data . re l 

Rn.rel 

direct rel 

A b w l u t e Subrout ine C a l l 

I ong Nubroiit irtc ( 'al l 

Re turn f rnrn vuhr«>utine 

Re turn f r o m interrupt 

AlHotute J u m p 

I onp Jump 
Short J u m p r re lantc a d d r ) 

Jump indirect re lat ivr To the D P T R 

Jump if Accumulator i? Zero 

Jump d Accumulator i^ Not Zero 

Jump if C a m f U f i« iet 

J u m p i l N o C a r r y Hag 

J u m p if direct Bit te i 

J u m p if direct Bit Not i e i 

J u m p if direct Bit m w t A C k * r bit 

C o m p a r e direct t o A A J u m p if N o t Euual 

C o m p i m m r d i n A ft J u m p if N o t Equal 

C o m p immed to reg ft J u m p d N o t Equal 

C o m p immed to md ft J u m p if N o t Et|ual 

r V c r e m r m regitter ft J u m p if Not Zero 

Decrement direct ft J u m p if Not Z e r o 

N o operat ion 

B y t e r ? « 

« o r b i n g register RO R? 

f 2» i nier nat R A M locat ions anv f O por t , control o r i t * t»« register 

indirect internal R A M locaunn a d d r e w d f n register RO nt R I 

H-bM con^tarti included in inuruc t ion 

Tn-hii conMant included a t b t t c * 2 f t } of instruction 

t > vo ft ware flag>. anv 1 O pin. control or t ta lu t bit 

R n 

direct 

« H i 

• d a u 

• d a l a l r i 

Mil 

a d d r t n D e t l i n a h n n a d d rev) for I C A I I ft I J M P msy be a m where w i t h i n 

the M - K H o b * r e program n w m o r * addrew «pace 

a d d r l l Decl inat ion a d d r o i for A ' A l l ft A J M P « i l l be witfl in the came 

?-Kilot>>ic page of p r o g r a m memorv ac the Tint h> te of the f o l l o w i n g 

i nM rue I ion 

rel S J M P a n d j l l c o n d i i m n a l (umpc include a n fi-mi offset h u e Range i t 

- I * 1 I2 i i h»re% relative to f i w b»te wf the f o l l o w i n g m u r u c t i o n 

Al l m n e m o n i c ! enpvrighted fi Intel C o r p o r « i o n I W 
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CHAPTER 13 
USING THE iRCB 44/10 

REMOTE CONTROLLER BOARD 

13.1 INTRODUCTION 

The IRC8 44/10 Remote Controller B»ard is a DCM core-based single board 
computer with an iSBX bus connector tor I/O expansion and a DIN (Deutches 
Institute fur Normung) connector with parallel I/O. The 1RCB 44/10 board 
is part of the Distributed Control Modules product line, providing a 
low-cost master or slave BITBUS node with I/O capability. Figure 13-1 
shows the iRCB 44/10 board. The board contains a DIN connector with 24 
lines of parallel I/O (16 parallel I/O and 8 parallel input), an iSBX 
connector, and a serial I/O connector. 

This chapter provides the information that is necessary for you to 
install and configure a iRCB 44/10 board in a BITBUS system. This 
chapter contains a high-level description of Che iRCB 44/10 board, a list 
of the board's specifications, and a discussion of the configuration 
options available on the board. 

Because the iRCB 44/10 board is based on the DCM core, many of the 
discussions in this chapter refer you to Chapter 11 which provides a more 
in-depth operational discussion of the core. In order to avoid 
redundancy, this chapter is limited to configuration Information and 
operational discussions of only the sections of the 1RCB 44/10 board that 
are not part of the core. 

Figure 13-1, iRCB 44/10 Remote Controller Board 

BUS 
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ESSEX CONTROL COMPUTER BOARD 

FEATURES 

/mNTHOl COMPUTERS/ 

Single Board Computer 
Cost effective system 
48 Inputs Outputs (expandable) 
Permanent' Control Programme 

" BASIC or Machine Code Programming 
Master Slave plus RS232 on board 
Industrial Reliability (Auto Recovery). 
Supplied with comprehensive user manual 
Self study tutorial (available for hire) 

APPLICATIONS 
For use wherever flexible expandable low cost control is required. Especially 
suitable as a substitute for programmable controllers, relay systems and where 
intelligent control is required and interlinked master/slave systems 
For Example 

AUTOMATION EQUIPMENT 
AGRICULTURE 
BUILDING SERVICES 
CHEMICAL PLANT 
DEFENCE SYSTEMS 

DOMESTIC EQUIPMENT 
ENERGY CONSERVATION 
HORTICULTURE 
LABORATORY EQUIPMENT 
MACHINERY 

PROCESS CONTROL 
PRODUCTION CONTROL 
QUALITY CONTROL 
ROBOTS 
SECURITY SYSTEMS 

SHIPPINGS TRANSPORT 
TELECOMMUNICATIONS 
TEST EQUIPMENT 
VEHICLES 

For more information write to - M V I W f ^ L or contact vour local dealer 

l n t 6 r 3 C t i V C C O n t r O l S y S t e m S L t O . ^ H 58 East Street Colchester Essex C01 2TQ-Tel Ccfchester (0206) 87024C 
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rocaro with many 
• *.i'dnv apuica-
:oiivo' svste'^ s 

"•ee'J 

.-. posse e to contro- snaii c arge -naustr.ai processes 
'••• •T.Ma'j E?sc> Conïro Computer ana ts associated 

=>> o i i idng blocks Ths provcies ai; the flexibility and 
• , 'rat a n coprocessor system achieves but without the 
:•' ao.-ancen programing sk>|:s e'ectronics workshops. 
o''.:."?er? or an expens ve development system AÜ you 
a terminal ana a power supp'v iNote terminals etc can 

:1 'r..,- ICSi 

CONTROL 
48 inputs outputs are available on board it is therefore ideal for 
'03' ' ; ' ' !e operation ana stand alone process control systems 

The p/ovision of a 64 way expansion bus connector makes it a 
natural choice for a wide range of industrial applications It is 
capable o* interlinked master slave configurations and working 
•.meter the direction of a supervisory control computer 

PROGRAMMING 
To make control simple it utilizes a high speed, simplified, version 
of 'he easy to understand and most universal BASIC" language 
Programmes are written in RAM and stored permanentlv in 
EPROM or Instant ROM s 

istant ROM s are battery backed RAM modules I ten year storage 

'e> Ahch can be used m place of conventional EPROM s Both 
EPROM s of Instant ROM s arc supported and the Essex Control 
Computer has been especially designed to accomodate these 
devices For industrial reliability the processor has an automatic 
power up capability to ROM resident programmes as well as a 

'\atch-dog circuit 

The board will accept two 4K bytes (2732) EPROM. or two 8K 
bytes (2764) EPROM. or the Instant ROM alternatives i nere is an 
on board EPROM programme, usmg an additional 21 25 vo't 
power supply This is not necessary with the use of Instant ROM s, 
with which the removal of a imk transfers the module into the 
permanent" ROM status 

ORDERING INFORMATION 
Order TB For standard board 
Order TB7 For a zero insertion force socket when you intend to 
cnange HOM s and blow EPROM's 

Note The standard board configuration is with a D4K memory 
decoder chip fitted to suit 4K memory chips such as 2732 EPROM 
or GR2732 Instant ROM 
Order additionally a D8K decoder it you intend to use 2764 
EPROM s or Instant ROw. 
Order additionally a U2K decoder if you intend to fit the GR 2716 
Instant ROM 
Special decoders can be made to suit up to 16K memory such as 
27128 chips plus 8K RAM chips 
Please discuss these special requirements with ICS 

SPECIFICATION 
INS 8073 NSC Tiny Basic"''' processor with 4MHz crystal 
clock 
RS232 compatible serial interface Switch selectable rates of 
110.300 1200 and 4800 baud 
2K bytes of CMOS RAM. 256 bytes are used by the BASIC 
system the remainder is available tor data and or program 
storage 
2 EPROM sockets configured for 2732 2764 devices, thus 
providing up to 16K bytes of storage The sockets also 
accept instant ROM" / modules, for which suitable write and 
reset signals are generated on-card 
EPROM programming facility for 2732 2764 devices 
Requires external 21v-25v 40mA supply during pro
gramming Optional zero insertion force socket 
2 INS 8255 parallel interface devices giving 48 pro
grammable I O lines Connections made via two 34-way IDC 
headers Pmout organised on a port basis enabling the 

8 
9 

10 

I t 

12 

cable to be split into three 10-way groups each carrying 
8 lOl ines +5vGnd 
Crystal oscillator divider giving switch selectable rates of 2 
4 or 8Hz The output may either be polled or can be an 
interrupt tngger Clocks and other timing functions are 
readily implemented in BASIC 
Watchdog timer with adiustable 1-14 second timeout period 
Power on reset with manual reset button Autostart operation 
of EPROM based programs 
Flexible address decoding using Bipolar PROM Normally 
supplied with decoding for 2732 EPROM s Other versions to 
special order 
64-way indirect DIN connector for system expansion Bus 
compatible with other Essex Control Computer boards 
Single Eurocard 160x100x12mm Requires 5v 500mA 
supply, and 21'25v 40mA supply during EPROM pro
gramming only 

.YSTEM CONFIGURATION ?£& 
<= 

SOFTWARE + HARDWARE 

ACCESSORIES 1 

SlUBD 

< ^ 

SO«W> 

0PIO 
•SOiAl"')* 
so*eo 

L 

NSC BASIC Summary 
COMMANDS 
NEW (set program start address) 
RUN 
CONT (continue) 
L I S T 

STATEMENTS 
REM 
Cl F AR fimlia'i'V! variable etc ) 
if. T 
fpir-jr 
( IHFN 
•' >n t n 
' " , ' ! ' ! ' f ' )R , . , [ . r: r e " . '1 ,1 ' 

DO 
UNTIL (DO loop terminator) 
GOTO 
GOSUB 
RETURN 
INPUT 
LINK 
ON {interrupt handling) 
DELAY (from 1-1024mS) 
STOP 

OPERATORS 
Arithmetic *• » 
Rpia'ionaf - • ' - < - - - •• .. 

FUNCTIONS 
(n (indirection Similar to PEEK POKE) 
STAT (status register) 
TOP (top of program) 
MOD (modules) 
RND (random number) 

OTHER _ 7 

26mteger variables range 32767to * 327b' 
Multiple statements on same line 
Up to 9999 program lines . 
immediate (command morle) execution or 

file://'/atch-dog
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ARC40 
Z8 BAStC/DCBUG development computer wMh IMOM 
programnMr and buffered I/O Unes 

MSJKJL w^^ 
CPU CARDS 
Microprocessor 

The ARC'1, ARC41 and ASC42 ar* band on the ZÜog Z8671, an advanced singw-chip 
microcomputer spedolry designed ter control apptcahans. The ARC82 is similor to ARC42, 
•«•ptlhatrfiuoplwd w * a H o g Z 8 6 8 1 This is o mirv*T»uin chip ROM-lus variant which 
do^rwthovttttton^hipBASKyt^ 

memory con bt used to «ton» a mocbm» cod* program. 

ThefealuresoftneZoVl mdudr 
• An (jn-cf^BASrC/WBUG interpreter 
• Two counter-timen wüfi prescafers 
• M duplo» UART wilti pruyummuuU boud-rote generator 
• \ * o counter-timen wimprescoiers 
• 144byresofRAM 
• 124K byte addressing range 
• 5ix imsRobw vtciored intonupt} 

TheZ867) can outoatart front po*vtr-up so fnot it txtcutts o BASIC program stored in 
EPROM. Th» program con be developed and tested in RAM, Ihtn stored in EPROM using Iht 
EPtC EPROM programmer board. 

ZtyiZBBASKttBUGintmfttlÊrkpo*wiManóh*»nou0ihrmmryamliii 
programming tasks -you con |udgt fcf younttf Dy reromoQ to tho snort spocrftcohona^vwi 
O W N M , Howtvtr, tor moto cwitonding oppfcohons, Arcom offor two Zo AiMfnowi» 

RZB (luppfcid in EPROM) h txctpfonoty tosy ta w : it products mochmo cocfr instructions 
which eon bt Itilod ono ettbugotd in RA 
optralion. XZB s o erosMmtmbltr which runs on o Om-oostd ovvtfopintnt sysftnn using tht 
CP/Mc 

cat* of boordi which uw 
oswel.TheZilogZ8 

ovowooit front Aniont m 

Documofifcrtion 

A vstn fnonuoi ono software oocunitnfolion om inciuotdt *n 
the ZS671. o BASIC/DEBUG Software Reference Manual is 
Tochnicd Momiol and PL2VASM Assombly Longuog* Manual are 
oaomor. 

Bus Connection 

A DIN4 1612 connector oDows acces* lo fh* AKbus and hence lo the h j rang* ol Arcom's 
peripheral and I/O boonk Th* bus is buffered by fransceiven so Ihot o large number of 
memonr-mopped I/O boord» may b* used in a system. Ask for data shorts on th» Arcom 
rong* if you mquir* farther details. 

Boord rotmof 

Sing)* Eurocard size |160mm x 100mm) with a 0IN41612 connector (which i» optional with 
lh*ARC42ondARC82). 

U U J* U U 

The ARC40 is Ih» easy to us* development computer with Z8 BASIC/DEBUG, designed to 
solve your control and instrumentation problems. H w j autostart in BASIC from power-up and 
*oivbooraEI>IK)Mprcflranmi*rconus.2.4.8orl6KEPROMj.Uplo401/Olir)«j, 
iiKkxJing 16 buffered lin»i, ore ovailoble-enough for rr»sU 
mor* ore ovoifabio through o buffered interface fa me AKQMJSJ. 

* 2 ^ Z8471 microcomputer wimZB BASIC/DEBUG interpreter in ROM. 
» EPfrOMi;iop/ammerfor2,4,8oiKn6KEPROMs 
* Atotalof40l/O»mjs,inctuding16buff»r«dl/Olin»s 
e 4K of CMOS RAM-expandable to 16K on board 
» 4Kmonitor on board -con be replacadby BASIC or imchine code programs in ?K,4l(r 

8Kor16rXEPROMs 
* Buffered AlKbus interface to Ih* extensive nana* of Aitom I/O boards, including 8 and 

12-bit A/D and D/A, digital and power I/O ondlEEE488 interface 

There or* (hre* 28-pin memory sockets, on* for EPROM (2,4,8 or 16ft) and two for CMOS 
RAM(2or8iq.TrwCMC$RAMImos*?oratopowwlimtoena^ 
ARC40 is usually supplied wifh two 2K RAM», but 8K RAMs or* now ovoüobl*. 

Wiet I/O 
Two-way RS232 is ovoüobl» on a 5-pin connector. Four more RS232 lines on» ovoüobl» tor 
hondshoke or o software denned second RS232 port also on a 5-pin connector. 

PmtMuWO 

token up with serial I/O. 

A further 24 I/O lines ant provided by a PPI interface chip Sixteen of these ore buffered by 
TTl 24mA transceivers. These are available when EPROMs ora not b*™ programmed Ih» 
unbuffered Knes from th* PPf con b» used to control Ih* oVerton of *»6«nVj , or m» second 
RS232 port, or used aVedty. 

rOWOT Be^lJwvMIOniS 

5V ot 450mA, 12V at 20mA, -12V at 20mA (and for programming EPlWMs, 28V to 35V of 
30mA) or* required. These vohms ore retobly supplied by Arcom's P5U2T power supply unit. 

H o w t o U M f r W M C o * 

The ARC40 con b* connected fa any RS232 terminof and 0 power supply. Enter your 
program in BASK' faff run it, debvgmng ond edmng 0» nexeswry. Then pl«»ofr»sh EPROM 
in the zero insemon fore» socket ond us* th* wROMproonamming routine in lb* monitor. 
After programming, remove tne sfandord monitor EPROM and njpJoc» 4 with tne on* you 
hov* |vlt prognvttmev, Th* board is now a sfcsnd-ofen» contYoiertfKitwi» run yovr program 
oufamotKOffy on power-up. 

If you hovt tpeeiohed I/O reijwinwjntï, you eon us* on ARC42 or ARC82, which both hove 
on on-boord prototyping orao. In this co», th» EPROM you hov» developed on Ih» ARC40 
con simply b» trmsftirred. 



ARC41 
ZS BASIC/DEBUG with real 
control, measurement and 

clock/calendar for 
logging 

ARC42 
ARC82 10.7 

Z8681 tOM-Uss minfmum-chip 
computer with prototyping area 

ZB BASIC/DEBUG minlmum-chtp 
computer with prototyping area 

TheARC41 « designed for date logging, real-time nvonitoring and control application* Tfce 
ccmiCHXttf rms «whip ftASIC/DEBUG ond uses the 1 ^ 
combination with CMOS battery-backed RAM. The dock incorporate» a power-saving 'sleep' 
mode which allows the computer to twitch itself off and be woken up by me reoi-time dock • 
a foalrfy which reduces average power conwmption to ten» of rmcroamps. The on-boord 
reed reioy con be used to iwiteh external loads and o power failure detection araiit isolates 
the RAM ond dock to prevent data corruption. 

Features 
e ZÜog Z8671 microcompwter with Z8 BASIC/DEBUG interpreter in ROM 
• 146818reoUtirneclock/cciemiar with period*^ 
e 4KofCMOSbo1tery-bockedRAM,eiiparKfciblerol6Konboord 
e Power-saving'sleep'mode 
• Relavfw switching external loods 
e Power-fail detection 
e 16 parallel I/O lines 

There ore three 28-pin memory sockets, one for EPROM (2,4,8 or 16K) and two for CMOS 
RAM (2 orSK). The RAM is powered from the on-board battery, which is charged whenever 
the board is extemowy powered-up. 

Clock 

TheARC41 uses the 146818 real-time dock. This has a fut calendar with automat* leap-
year calculation, periodic interrupts, time of day interrupts ond on-chip CMOS RAM. The 
dock con drive a reed relay which switches power either to the rest of Ihe board for'sleep' 
mode operation, or to an external lood. Control lines to Ihe RAM and clock con be isolated 
upon receipt of on external signal or if a power-foil is detected. 

Serial I /O 

lcSJ32«iostomJordDJ5ccKiriector;selectoc^boudrcmMb»rweenl10orKl1920<). 

forolWl/O 
Two 8-bit pom of me Z8 provide 16 I/O Noes, of whk.h right are bidirectional. Two fines may 
be taken up with serial I/O. 

Powsff rvevt r#in#ftff 

5V at 330mA, 12V at 20mA, -12V or 20 mA are needed In 'sleep' r joe the board 
consumes just 20 rmcroomps from the battery. 

The easy way to invent your own computer! The ARC42 runs in BASIC or machine code, has 
up to 16K of RAM and 12K of EPROM on board, serial and paralel I/O, yet lakes up only 
half of a single Eurocard - leaving you with a lorge plated through prototyping area on which 
to develop your own circuits. 

rtis«iecJc»olciw<o»tconlroler,eitherwi*ycw 
extensive range of Arcom I/O boards. I n odciition we offer on economkol service should you 
wish to use larger quantities of ABC42»: we can re-lay Ihe circvit board to take your own I/O 
devices and produce Ihe boards in quantity for you. 

FejoturM 

e ZüogZ8671 ir*rocompu«erwmiZ8BASK7DEBiX; interpreters ROM 
• Piutütyumg orea on-boord 
• 161/0 lines 
e 2Kc/CMOSRAM-expandoblelo16Kon-board 
e Sockets for 2K,4K,8K or 16KEPROMs 
e The ARCbus connector con be installed a» on option, to prcrvide an interface wHh Ihe 

range of Arcom I/O boards 

TSHIMMIJIM DofO 

Though buut on a standard 100 X 160mm Eurocord, the ARC42 provicles a generous 
prototyping area with plated-through holes on o 0.1" grid. In addition, Ihere are two 
decoded chip-select signals, so you con use memew-mooped peripheral chips without ony 
extra draiilry. To inminii»ev/irirü Ihe I/O p o * ore brought out to 
the prototyping oreo. A 0IN41612 connector con easily be added to interface to Ihe 
extensive ARCbus range of peripheral boards. The serial I/O is at TTl levels ond RS232 or 

con be added on the prototyping oreo. 

HowtoUMlfwMGU 
To make me board into a stand-alone controller, irtsto» your program in It» EPROM socket 
on the ARC42. You con develop programs on Ihe ARC42 by using a bus connection to our 
EPIC EPROM programmer board or by usira an ARC44 computer withihon-brrardErllOM 
prog/ornmer. Extra circuitry for your own I/O con easily bt cjded to the ARC42 on me 
prototyping oroo. 

Substantial cost savings con be mode compared to multiple boord systems by using our 
special design and production service for lorger ojxjreitkw of AfhC42-boied prototype». 
Please contod us for more details. 

ARC82 
ARC82 is a prototyping computer, with Ihe same useful feature» as the ARC42-but using the 
Z8681 ROM-less processor wüh machine code at Ihe oppfication longuoge. This means that 
for the more demanding applications, you hove the full available for your mochme 
cade programs. Firmware developed on on ARC40 con be transferred to on ARC82 without 
difficulty 
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APPLICATION EXAMPLES 
Arcom boord level computer products work effedively 'm inony different combinations, ond in 
some of the most challenging environment» that industry can present. Their popularity arises 
from their ease of use: both in configuring the hardware and in programming. 

Two application examples are presented below, in no sense are they 'typical' configuration! -
in our experience mere is no such thing! - but they give an idea of how easy it is to adopt 40-
series uni<s to o given task. 

Example) 1 : A inixiistj p lonl 

This example of industrial control shows on ARC40 running a thermostohcoHy controlled 
mixing plant. 

An AOAl 2 measures me fluid temperature; on IOC is vied to switch the powered valves, o 
heater and a stirrer. A simple BASIC program monitor» any changes in temperature between 
the two soirpling points, using the output from Hotinum resistance thermometers cotwetted to 
two ADA12porkAstirrerisswitchMmbythelCKJfmetemperó 
correct temperature is reached, the heater is switched off OIKJ me lank dechorged by opening 
the outlet votve, after which a fresh charge of fluid is token in. The D/A output of the ADA12 is 
used to drive o local temperature display on on onoioQ iMfttr, o nunotv punter, dnvvn from 
the ARC40*s RS232 output, logs production. 

Z8 BASIC/DEBUG 
BASIC/DEBUG for the Z8671 is o compact imrjlerr^ntotion of Dartmouth BASIC, specially 
designed for process control applications - so it allows fast hardware tests. Any memory 
location or I/O port con be examined and modified: counters, rimers and registers can all 
be accessed from BASIC. Bit manipulation, logical operations and the bü-by-brt exomi nation 
of ports are frxilrrated, as are the accessing of machine code subroutines or functions and the 
processing of decimal or hexadecimal values for input or output. 

After an application program tested, it may be stared in an E PROM and 
ovtomoticolfy executed on power up or reset. 

BASIC COMMANDS 
GOfa 
GOSUB 
GOTO 
IF/THEN 
INPUT/IN 
LCT 
LIST 
NEW 
POINT 
REM 
RETURN/RET 
RUN 
STOP 

branch to machine language subroutine 
branch to subroutine 
chonge sequence of execution 
ccwtononoJ operations and brunches 
request vokie(s) from operator 
assign value to variable 
list program lines 
dear user memory 
list arguments 
introduce commend 
subroutine terminator 
execute instructions in memory 
end program execution 

BASIC FUNCTIONS 
USR 
AND 

% 

(5(orroys) 
+ 

A
 

ll 

<> 
> 
>= 

calls machine code subroutine 
logical AND 
hexadecimal constant 
byte indirection 
word indirection 
array specifier 

integer itKithenHitics 
unsigned division 

relational operators 

I x a m p k t 7: An automatic t w t systam 

In this example, on ARC-4! operates an outomotic test system. An IEEE I interface boord i» 
used to drive o graph plotter on which return, ore logged. 

The above system is being used to monitor an analog cifevit boord ot up to sixteen points for 
temperature drift over time, achieving o one rniBvrt resolution. The ARC41 can instruct the 
plotter to record graphs of voltage ogoimt time • trie reol-tirr» intervolsteing rr»risured from 
the ARC41'«on-boord clock. Test data is stored in battery-backed CMOS fJAM for protection 
OQOfOff power nHfure. 

CrU»31173 flfcom 
Arcom Control Systems Ltd. 
Unit 8, Clifton Rood 
Cambridge. CB1 4BW 
Telephone: (0223) 242224 
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MODEL PCIM 200 / 200L / 201 / 201L / 202 

TIMING DIAGRAM 

1 INPUT TIMING 
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2. OUTPUT TIMING 
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INTERFACE PIN DEFINITION 
PCIM 202 

PIN NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

SYMBOL 

GND 

GND 

VA. 

DO 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

MWR 

MRD 

CS 

OV 

OV 

5V 

FUNCTION 

Power Supply 

Bidirectional data bus 

Terminal to activate 'WRITE' mode. 

Terminal to activate 'READ' mode. 

Terminal to select enable module. 

NOTES: __ __ 
1) MWR, MRD, & CS are 'LOW' active. 
21 Symbol and Function columns apply to PCIM 200,200L, 201 and 201L modules as well. Pin No. of above table is unly for PCIM 202. Actual pin 

designation for PCIM 200, 200L, 201 and 201L? ; screened on rear side of respective modules. Refer to Module Dimensions section for 
more details. 

INSTRUCTION SET 
DESCRIPTION 

Load Character 

Load Cursor Location 
Set Display Control Flaqs 
Get Character 
Get Cursor Location 
Get Display Control Flaqs 
Dec Inc Cursor 
Shift Riqht 
Shift LeTt 
Rotate Riqht 
Rotate Left 
Clear 
Reset Busy (Abort) 

OPCODE 

0OlXXXXXor 
0 I0XXXXX 
000XXXXX 
011XXXXY 
10000100 
10000010 
10000001 
1000100X 
1O00l111 
10001101 
I O 0 O I H 0 
100011OO 
I0001010 
10001011 

INPUT OR 
OUTPUT 

I 

I 
I 

1 Ö ' 

ö 
0 
I 
I "1 
1 
1 
1 
1 
1 

IMMEDIATE 
EXECUTION 

t 

CREATES 
SHORT BUSY 

• 
• 

CREATES 
LONG BUSY 

• 

• 
• 

• 

NOTDURING 
POWER DOWN 

• 

• 2 

• 
• 
• 
• 
• 

NOTDURING 
BUSY 

• 

• 1 

• 2 

• 1 
• 
• 
• 
• 
• 

i l l - Only if busy is due to LOAD CHARACTER. 
i2i Refer to INSTRUCTION EXPLANATION for special precautions. 

Short Busy ranges from 0.1 to 0.2 ms. 
Long Busy lasts up to 3.5 ms. 
Input Instructions are executed when MWfl and CS are held 'LOW'. 
Output Instructions are executed when MRD and CS are held 'LOW'. An output instruction must have been previously written. Output data 
is that of most recent output instruction 

TO AVOID LATCHUP, INPUT SIONAI S M U S T NOT BE APPLIED BEFORE POWER ON 



MODEL PCIM 200/200L/201 / 201L/202 
13.13 

INSTRUCTION EXPLANATION 
LOAD CHARACTER 
""'••• "it' •.•.•.•jr ;ode s oolXXXXX or oloXXXXX depending on 
•'.''••'''"' :>: b -.)f ASCII data s a !' or 'o respectively Refer to 
T ,:• • • ' •- ,\SC'i CHARACTER CQMT This msfucnon creates a 

••• ; : . . . :-•'. j ' -co! :)e performed during ai'existing busy 

GET DISPLAY CONTROL FLAGS 
This instruction enables the contents of the display control flaqs 
register onto the I O bus For details, refer to Table 2 

. 0 3 BITS |2 

ooo 

ool 
olo 
oil 
loo 

' 1ol 
110 

111 

. H I 3 SITS 15.4.3) 

T ü i ~ " ' ~ ~ - - - ._ ooo 
ft 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

ooi 
H 

' 
J 

K 
L 

M 

N 

0 

oio 
P 

Q 

R 

S 
T 

U 

V 

w 

oil 
X 
Y 

z 
i 

N 

1 

-

loo 

! 

* 
S 
% 
& 

101 

< 
I 

+ 

-

110 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

111 

8 

9 

. 
< 
= 
> 
7 

TABLE 1 ASCII CHARACTER FONT. 

condition or a power down. During the busy time, the ASCII data 
is loaded into a memory location that corresponds to the display 
position held in the cursor location register. 

LOAD CURSOR LOCATION 
The instruction code is oooXXXXX where XXXXX can be any 
binary number o through 31 o corresponds to the 1st location and 
31 corresponds to the 32nd location. The left most position is the 
0 location 

SET FLAG 
The instruction code is ol lXXXXY. where XXXX is a binary 
number o-8 which corresponds to one of the 9 flag registers and 
Y is the flag state. Table 2 gives the flag, the flag address, and the 
1 O bus on which the flag contents appear after the GET DISPLAY 
CONTROL FLAG instruction. 

GET CHARACTER 
This instruction will enable the ASCII code for the character 
pointed by the cursor location register onto the I O bus. There are 
two cases to watch for: 

1 After a LOAD CURSOR LOCATION instruction, a time of 3.5 ms 

must be allowed before the GET CHARACTER instruction 

in nrrtpr in guarantee that !h» character retrieved is the one 

pointed by the new cursor location 

2 If the cursor location has been changed during a Power Down, 
the GET CHARACTER instruction will output correct data only 
after the Power Down is stopped and 3.5 ms have passed. 

GET CURSOR LOCATION 
This instruction will cause the number stored in the cursor 
location register to be enabled onto the I O bus The LSB appears 
on Bus o and MSB appears on Bus 4 

FLAG 

Blink Cursor 

Blink Display 

Auto Dec Inc 

Up Down 

Blank Display 

Visible Cursor 

CursorType 

Busy 

Rapid Load 

Power Down 

ADDRESS 

0000 

0001 

0010 

0011 

0100 

0101 

0110 

Output only 

0111 

1000 

BUS 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-

-

TABLE 2 DISPLAY CONTROL FLAGS 

r o AVOID I ATCHUP INPUT SIGNAI SMIJST N 
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MODEL PCIM 200 / 200L / 201 / 201L / 202 

DEC INC CURSOR 
The nst 'uct ion code is l o o o l o o X . where X = l ( o l wi l l cause an 
'T>iTiprJ,<ite increment idecrementi of the cursor location register 
hy MHP 

SHIFT 
The sh ft r gh t (leftl instruction moves every character right (left) 
uy one position and loads a blank into the first l lastl posit ion. 

ROTATE 
The rotate right Heft) instruction moves ever\ character r ight (left) 
by one position and moves the last (first) character to the first! last) 
posit ion The rotation is a 32 character rotation. 

CLEAR 
This instruction loads a blank int every display location 

RESET BUSY 
This instruction aborts any instruction execution which has 
caused a busy signal, resets the Busy flag, and al lows the 
immediate Inading of any instruction. The aborted instruction 
may or may not have been completed. 

DISPLAY CONTROL FLAG 
EXPLANATION 

BLINK CURSOR 
A ' 1 ' in this flag causes the cursor to blink at approximately 1 Hz 
The cursor visible flag must be set. 

BLINK DISPLAY 
When this flag is set, the entire display flashes on and off at 

approximately 1Hz. 

AUTO DEC/INC 
A T in this flag will cause the cursor location register to 
automatically change by one every t ime a character is read f rom 
or written to the character register. 

UP/DOWN 
A T Co') in this f lag works in conjunction wi th the Auto Dec Inc 
flag t o cause automatic incrementing (decrementing) of the 
cursor location register 

BLANK DISPLAY 
A T in this flag wil l blank the display but leaves the display 

memory intact. 

VISIBLE CURSOR 
A T in this flag causes the cursor to be visible. The cursor cannot 

be blinked unless it is visible 

CURSORTYPE 
A ' 1 ' in this flag selects an under line on r i w 8 for the cursor, and 
a 'o' selects a filled character, wi th all dots visible. 

BUSY 
The busy state indicates that an instruction is beincj processed 
and cannot accept certain other instructions. (Refer to 
INSTRUCION SET for details) Busy status wi l l appear on Bus 7 
during all output instructions 

RAPID LOAD 
A T m this flag stops the oscillator and resets the circuit Each 
CHARACTER LOAD instruction loads a cluuacter siartiny with the 
32nd location until the mode is terminated Rapid load can be 
initiated at any time <jnd creates a busy signal All locations should 
be loaded (by pulsing CS 32 times) because Rapid Load may scramble 
the entire display memory No other instructions should be issued 
during a rapid load sequence 

POWER DOWN 
A ' 1 ' In this flag stops the oscillator and all LCD drive signals rise 
to the positive supply. To ensure low power consumpt ion, the 
inputs should be near the power rails. During this condit ion, 
memory is not lost but the circuit w i l l not respond properly to 
some instructions (Refer t o INSTRUCTION SETfor details) 

INITIALIZATION 
The modu le does not power up into a Particular state. Hence it 
requires init ialization on power up. The fo l lowing is a typical 
power up sequence. 

WRITE 8B Reset Busy 

r I W R I T E 7 0 Reset Power D o w n Flag 

I 
Reset Rapid Load Flag 

Enable Underline Cursor 

WRITE 6E 

WRITE 6D 

WRITE 6B Set Visible Cursor Flag 

WRITE 68 Reset Blank Display Flag 

I _ ' 
WRITE 67 Set Up/Down Flag to Up 

I _ Z 
WRITE 65 Enable Auto Dec/lnc Flag 

X 
WRITE 61 

WRITE 62 I Reset Blink Display Flag 

Set Blink Cursor Flag 

Set Cursor to leftmost position 

Clear Display 

I 
WRITE 00 

:rr :. 
WRITE 8A 

TO AVOID LATCKUP. INPUT SIGNALS MUST NOT BE APPIIFD BFTORE POWER ON 
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COUNTER 54/74LS293 

LOGIC DIAGRAM 

4 Q 

"e0« 

' ' - ^ " V ^ 

,=0°^ "3 I I I I 

I ) ml 

OHOmmr 

J a 

e» 
»c„5| 

J o 

«Co» « c 6 | 

o, 

MODE SELECTION FUNCTION TABLE 
RESET INPUTS 

MR, 

H 
L 
H 
L 

MR, 

H 
H 
L 
L 

OUTPUTS 

Q» Qi Q j Oj 

L L L L 
Count 
Count 
Count 

i MI&H .0't*flPf 'ftvff. 
: LOW *!5Jt»g? ie«0i 

COUNT 

0 
t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

e 
9 

10 
i t 
12 
13 
14 
15 

0. 
L 
M 
L 
H 
L 
H 
L 
H 
L 
H 
L 
H 
L 
H 
L 
H 

OUTPUTS 

0 , 

I 
L 
M 
M 
L 
L 
H 
H 
L 
L 
H 
H 
L 
L 
H 
H 

0 , 

L 
U 
L 
L 

w 
H 
M 
H 
L 
L 
L 
L 
M 
M 
H 
H 

Q j 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
H 
H 
M 
H 
H 
M 
H 
H 

NOTE 
Output QQ «0"»*CI»M to »npMl C^j 

DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS 54/74157,54/74158, LS157, LS158, S157, S158 

LOGIC DIAGRAM, '1S7 LOGIC DIAGRAM, '158 

'a, ' n k» <i» >oc 'ic I M 't< i s 
I I) I I ) IS) 1»)| (11) I » ) |1«| H) l l^ i ) | ID 

v c c . » , » i t 
ODD « ' I n | 

•o» 'i« 's» 'i» <H I S 
t » | (J)[ M l M l »l»| 110)! |1»)| I1J)}|1» 

FUNCTION TABLE, '157 

ENABLE 

£ 
M 
L 
I 
L 
L 

SELECT 
INPUT 

S 

X 
H 
H 
L 
1 

OATA 
INPUTS 

(< 
X 
X 
X 
L 
H 

' i 

X 
L 
H 
X 
X 

OUTPUT 

Y 

L. 
L 
H 
L 
M 

1 = I O W vo' l i f l * ie* f i 

FUNCTION TABLE, '158 

ENABLE 

I 
H 
L 
L 
L 
I 

SELECT 
INPUT 

S 
X 
L 
L 
H 
H 

OATA 
INPUTS 

Jo, 
X 
L 
H 
X 
X 

' l 

X 
X 
X 
L 
H 

OUTPUT 

V 

H 
H 
L 
M 
L 

H I G H rfoi'agi» iP¥f: 
10W »on*9e i c e ' 
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8*74293 
4*74157 
1*4050 

l*100uF 16V 

l*print nr.530 001 
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Tekening A ; diagram 
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l—» l 

SDO 
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ai 
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(How) f. 
in 

16 

K5V 

a/b select 

-•' fcd 

a i 3 a3t (f*7> 25 

(mo) 10 

J^ l> IKV a i2 

r 

"5; 

<_ 

«/> 

|V T 

j s 

16 

«V 1 

Ol 'i ' ° 

K 
• v 

/ 

reset 

10 (K.0) 
9 (P67) HRC ltDaiM 

I (PM» 

CIH Éli 

timer 10 s 

• 5 V 

8 

tl CD7) 3,13 

• display 

es 

•,* 

MVR 

*5V 

MIKT 

m.Pft 8.PC . CONN. PS 

a,C . CONN. BUS 


