
 

Programma HCC!Forth komende zaterdag 

zaterdag 8 april 2017 in Bilthoven 

• 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels 
• 11:00 Voortgang van de werkgroepen, door Albert van der Horst. 
• 11:15 Een ochtend met (no)Forth, door Willem Ouwerkerk 

• Verslag noForth en Egel 
• Lezing met discussie: Een toekomst voor Forth? 
• Het op gang brengen van Mushi 
• Mecrisp op het Gekko bordje met ARM cpu 

• 12:30 pauze 
• 13:00 Algemene Leden-Vergadering (ALV) 
• 15:00 Sluiting. 

Let op: De bijeenkomst is eenmalig niet in de Boslaan, maar in de Noorderkerk, 
Laurillardlaan 6 in Bilthoven.



Een ochtend met (no)Forth  (bijlagen)       
Willem Ouwerkerk

Adjustable boost converter

Gate resistor mosfet



Gekko en Mecrisp

\ 12-bit ADC using internal ADC12 of MSP430FR5xxx
: ADC-ON    ( -- )
    02 800 **bic            \ ADC12CTL0  Clear ENC
    37 20A *bis             \ P1SEL0     P1.4 = ADC in  (37 see below)
    37 20C *bis             \ P1SEL1     (37=P1.0, P1.1, P1.2, P1.4 & P1.5)
    06 22A *bis             \ P3SEL0     (P3.1, P3.2)
    06 22C *bis             \ P3SEL1
    31 1B0 !                \ REFCTL0    Activate VREF at 2.5 Volt
    0410 800 !              \ ADC12CTL0  Sampletime 64 clocks, ADC on
    2200 802 !              \ ADC12CTL1  Clock/4, use sample timer
    0020 804 !              \ ADC12CTL2  12 bit resolution
    02 800 **bis ;          \ ADC12CTL0  Set ENC

\ We need to clear the ENC bit before setting a new input channel
\ ADC can be used with VCC and VREF (2.5V) as reference voltage
: ADC       ( +n fl -- u )
    02 800 **bic            \ ADC12CTL0  Clear ENC
    100 and >r              \ Use VREF when fl is true
    1F and  r> or 820 !     \ ADC12MCTL0 Select input
    03 800 **bis            \ ADC12CTL0  Set ENC & ADC12SC
    begin 1 802 bit** 0= until \ ADC12CTL1  ADC12 busy?
    860 @ ;                 \ ADC12MEM0  Read result

: ACCU          04 -1 adc ; \ Read accu level at P1.4 using VREF
: REFLECTION    0 adc ;     \ Read sensor level at Ax using VCC

\ End



Mushi in opbouw

 
Mushi voor het eerst op eigen wieltjes



Mushi onderkant

Mushi met noForth in Teraterm



Algemene Ledenvergadering (ALV)      

Let op:  deze bijeenkomst vindt plaats op een andere locatie in Bilthoven omdat 
onze normale plek op die dag niet beschikbaar is.
Het adres is Laurillardlaan 6 in Bilthoven (de Noorderkerk).

De Laurillardlaan is in Bilthoven Noord (zie kaartje). We kunnen daar in de straat 
parkeren. Het is wel wat verder van het station dan de Boslaan.

De bestuursleden Albert van der Horst en Dick Willemse zijn dit jaar aan de beurt 
om af te treden. Beiden hebben aangegeven opnieuw beschikbaar te zijn.

   Agenda

• Opening
• Vaststellen van de notulen van de ALV 2016 
• Aanwijzing notulist
• Verslag van de penningmeester
• Verslag van de secretaris
• Wijzigingen in het bestuur
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

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:  https://forth.hcc.nl 
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