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Dit is een reactie op het artikel uit PTC-PRINT nr.60 over het aansluiten van een 
fotoscanner op de joystick poort van de MSX. Als argument voor het niet gebruiken van 
de PDL instructie wordt een variabele tijd voor de uitvoer van de instructie genoemd. 
Tevens wordt hierbij verwezen naar PRINT nr.44. Daar ik PRINT nr.44 niet in mijn bezit 
heb, weet ik niet wat daar in staat. Met enig passen en meten is het echter wel degelijk 
mogelijk met een soort PDL instructie te werken. De oplossing is tamelijk simpel. Een 
routine in assembier schrijven, die hetzelfde werkt als de PDL instructie maar waarvan de 
uitvoer wel voor elke meting even lang duurt. De aanroep vindt plaats met de USR 
instructie. 
Routine l is zo'n routine. Met het oog op gebruik bij een fotoscanner heb ik gekozen voor 
een bereik tot 63 omdat de meettijd dan aanzienlijk korter is, dan bij een bereik tot 255. 
Het feit, dat deze routine slechts de paddies l en 2 kan meten komt doordat de routine 
anders opgebouwd is, dan de routine van de PDL instructie. 
Routine 2 heeft net als de PDL instructie een variabele meettijd maar wel een veel groter 
bereik. Voor niet tijdcritische metingen kan deze routine zeer bruikbaar zijn. 
Beide routines kunnen overal in het geheugen geplaatst worden. 
Ik hoop, dat iemand iets met deze routines kan doen. Voor mij was het in ieder geval een 
leuke uitdaging om een routine te schrijven met een vaste meettijd, die het zelfde 
resultaat levert als de PDL instructie. 
 
Bronvermelding : BIOS routine PDL NMS 8250 Machinetaal voor MSX computers 
(John Vanderaart) 
 
Kort overzicht: Listing 1: Listing 2: 
Te meten paddies: l en 2  alle 
Resultaat i.v.m. PDL: hetzelfde afwijkend 
Meetbereik:  0 tot 63 0 tot 32767 
Meettijd:  vast  variabel 
Aanroep:  USR(0) USR(paddle) 
 



 


	Wilbert Brants
	Scanned, ocr’ed and converted to PDF by HansO, 20

