
 

Programma HCC!Forth komende zaterdag 

Zaterdag 13 februari 2016 op de bekende locatie:
het gebouw van peuterspeelzaal Juliaantje naast de Zuiderkapel aan de 
Boslaan 1 in Bilthoven

  10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels

  11:00 Voortgang van de werkgroepen, door Albert van der Horst en Willem 
   Willem Ouwerkerk

  11:20 Een terminalprogramma als IDE voor een SBC, door Albert van der Horst

  12:45 Pauze

  13:15 Demo van verbeterde BIPED robot, door Willem Ouwerkerk 

  13:30 Workshop over het gebruik van de USCI, door Willem Ouwerkerk. 
            Werkende noforth en logic analyzer zijn noodzakelijk om mee 

   te kunnen doen met deze workshop.
  
  15:00 Sluiting.

 Tot ziens

Zuiderkapel Boslaan 1 Bilthoven



Ge  ï  ntegreerde   o  ntwikkel   o  mgeving   v  oor SBC's met Forth  

Albert van der Horst

IDE  Integrated Development Environment
SBC  Single Board Computer, bv. de TI Launchpad

Omdat er Forth op de Single Board Computer draait kunnen we
interactief ontwikkelen. De communicatie met een SBC gaat via een
tekst-console. Dit is natuurlijk zoals Forth in wezen gedacht is.
Een IDE veronderstelt een bepaald beeld van hoe je een project
aanpakt. Hier wordt eerst enige aandacht aan besteed. Belangrijk is
dat bij een project een directory hoort waar alles bij elkaar staat.
Overigens kan die tekst-console wel in een grafische omgeving staan.
Er is voorzien in over en weer plakken van de commando-console en
tekstfiles.

Dan het programma zelf. Dit is een interactieve omgeving,
een zogenaamde IDE, maar nu eens een console IDE.
Van hier uit kunnen we alles doen: communicatie met een
single board computer, editen, testen.
In feite is het gewoon een Forth omgeving met extra commando's.
Uiteraard is de help voor deze commando's ingebouwd.

Als je bezig bent wil je er niets mee te maken hebben,
maar het is onvermijdelijk, het configureren.
Met com-4e5 begin je gewoon. Zodra er iets fout gaat,
springt er een wizard in de bres, die je helpt, niet alleen
met de communicatie-poort maar ook met dingen als
het selecteren van de editor, privilege problemen, baudrates
en het definiëren van funktietoetsen.
Natuurlijk wil je elk probleem maar één keer oplossen.
Daarom wordt een oplossing vastgelegd in de configuratiefile,
die uiteraard voor elk project anders is. De configuratiefile
is Forth source die aan het begin van een sessie ingeladen
wordt.



Werkgroep mededelingen 

Willem Ouwerkerk

1) Low Power noForth voor de MSP430G2553 werkt nu volledig en is stabiel. 
2) noForth voor de MSP430FR5969 is nu ook beschikbaar, gegevens: 
    48 kByte FRAM voor noForth, 16 kByte FRAM voor data 
    DCO freq. 16 MHZ, baudrate 38400 baud. Het ding heeft veel I/O, 
    veel timers, veel USCI's, etc. Extended memory operators voor het 
    datagebied zijn al beschikbaar. 
3) Het Egel project vordert gestaag, de website bevat momenteel al zo'n 
    veertig gedocumenteerde voorbeelden. Ik toon de I2C-master en -slave 
    implementatie via de USCI module middags.

 noForth op de  MSP430FR5969 

MSP430FR5969 LaunchPad Evaluation Kit



Demo en workshop 

Willem Ouwerkerk 

4) De Biped is weer wat slimmer, die toon ik ook 's middags (10 min.). 
5) De noForth software afdeling krijgt in de middag een korte workshop
    (15 min.)  hardware ontwikkeling. 
    Ik laat zien hoe je met een paar experimentele 
    stappen de USCI kan gebruiken als pulsgenerator. Dit wordt de basis 
    voor efficiëntere routines, voor het aansturen van de WS2812 seriële led. 
    Als mensen mee willen doen met deze workshop moeten ze noForth 
    werkend bij zich hebben en de Logic Analyser inclusief software ook. 

Benodigde materialen voor de workshop

p38bu – USCI I²C master en 2 slaves



Egel Kit connectors

Programmeren van de EgelKit MSP430G2553 direct vanaf de Launchpad

Workshop – SPI start signals



Voorbeeld van de Egel website

Aankondiging van de Algemene Leden Vergadering (ALV)

De ALV zal worden gehouden s' middags op de bijeenkomst van 9 april 2016.

Ook   i  ets te melden?   

Stuur uw ideeën, programma’s of projecten naar de redactie, 
zodat anderen daar ook kennis van kunnen nemen. Bijdragen liefst per E-mail, 
Uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst, naar f.l.van.der.markt@kader.hcc.nl

website van HCC!Forth:  http://www.forth.hcc.nl 
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