
Wist U: 

 

Jouw privacy is belangrijk 
voor ons. We informeren je 

daarom graag over onze 

privacy statement vanwege 
de nieuwe Europese 

privacywetgeving (AVG). 

Deze privacy statement 
informeert je onder andere 

over: 

•De gegevens die wij van jou 
verzamelen en voor welke 

doeleinden wij deze gebruiken. 

•De maatregelen die wij 
hebben genomen om jouw 

persoonlijke informatie te 

beveiligen. 
•Welke rechten je hebt met 

betrekking tot jouw 

persoonlijke gegevens en hoe 
je deze rechten kunt uitoefenen. 

Voor meer informatie lees 

ons privacybeleid op 
https://witd.waalamo.com/

index.php?id=over-ons 

 

WiTD websites zijn nu SSL 

beveiligd. 

 

De MOS 6502 is een van de 

bekendste 8 bit-processoren. 
De processor werd in 1975 

ontworpen door Chuck 

Peddle bij 
halfgeleiderfabrikant MOS 

Technology (na overname 

door Commodore, 
Commodore Semiconductor 

Group geheten). De 6502 

werd in licentie ook door 
onder andere Rockwell en 

Synertek geproduceerd. De 

6502 dankte zijn populariteit 
aan zijn prijs en prestaties: 

destijds was de processor 6 

keer zo goedkoop als 
concurrerende processoren 

en hij was vaak nog sneller 

ook. De 6502 startte een 
enorme reeks 

computerprojecten en was 

samen met de Zilog Z80 de 
aanzet tot de 

homecomputerrevolutie in de 

jaren 80. De eerste 
computerboards waren de 

KIM-1 (1976), SYM en 

AIM65, waarbij op de laatste 
reeds een ASCII-toetsenbord 

en papierrolprinter aanwezig 

waren. 
Hierna volgde De 

Commodore PET ,de Acorn 
BBC, de Apple II, de Atari 

2600 en het Nintendo 

Entertainment Systeem. 
 

Als klant kunt u uw projecten 

met documentatie en 
software terug vinden op 

onze WiTD supportWiki 

pagina’s. 
http://supportwiki.waalamo.com 

Eerste windturbine ter wereld voor productie waterstof komt in 
Nederland 
Leverancier HYGRO, windturbinefabrikant 
Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN willen 
dat deze windturbine, die in de Wieringermeer 
komt te staan, begin 2019 duurzame waterstof 
produceert. 
De turbine, met een vermogen van 4,8 MW, gaat waterstof produceren via 
elektrolyse. Dit maakt de productie van waterstof goedkoper en efficienter. 
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Oplossingen blijven ontvangen? 
Als jullie deze jaarlijkse nieuwsbrief met weetjes, innovaties en productnieuws nog wat 
langer willen ontvangen laat het dan even weten via onderstaande link. 
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Met vriendelijke groeten, 
 
Frank de Waal 

Oplossingen 

Nieuwe mogelijkheden met Flexible Printed Electronics 

                      Door de flexibiliteit van geprinte elektronica ontstaan nieuwe 
                      vormfactoren in de ontwikkeling van toepassingen. De vaste 
                      Vormen en de hoekige behuizingen krijgen bijvoorbeeld 
nieuwe kansen met flexibele displays. De actuele mogelijkheden liggen in 
draagbare elektronica, smartphones en de automotive, maar ook juist in de 
machinebouw en apparaten. Een oppervlakte dat flexibel en elastisch is past 
heel goed bij moderne toepassingen in de industrie en 
consumentenmarkten. 
De kosten zijn er al uit te halen bij relatief lage productievolumes al laat de 
resolutie nog te wensen over. Maar Xerox is al goed opweg met 
verpakkingen met geheugen (https://www.xerox.nl/nl-nl/innovation/printed-
electronics). 
Een goede tussen optie is semi-flex, nu al in de pool van Eurocircuits.com 

Een huis? Dat 3D-print je toch in een dag... 

Het eerste exemplaar staat in Austin, Texas en 
Is door de lokale overheid goedgekeurd voor 
permanente bewoning. 
Het Amerikaanse constructiebedrijf Icon is erin 
geslaagd om binnen een etmaal een huis te 
3D-printen. 
Icon print de wanden met zijn eigen Vulcan 
printer en een custom-made betonmengsel dat al uithardt tijdens het 
printen. Het duurt een dag of wat voordat het beton helemaal is uitgehard, 
maar aan het eind van het zes uur durende printproces, is het materiaal al 
hard genoeg om ramen en kozijnen aan te brengen en om er een houten 
dak op te leggen. De bedoeling is om het dak op termijn mee te printen, 
maar horizontal printen lukt nu nog niet. 

MCU 

Een microcontroller (afgekort μc of MCU) is een geintegreerde schakeling 
met een microprocessor die wordt gebruikt om elektronische apparatuur te 
besturen. Om van een microcontroller te spreken moet het systeem minimal 
bestaan uit een cpu, geheugen en I/O. De microcontroller is tegenwoordig 
niet meer weg te denken, bijna alle moderne apparaten bevatten een 
microcontroller, denk aan wasmachines, telefoons, wagens, 
robotgrasmaaiers, afstandsbedieningen, slimme TV’s etcetera. Maar ook in 
de industrie zijn ze niet meer weg te denken, neem bijvoorbeeld de PLC en 
motor regelaars. 
De eerste Microprocessor was de 4-bit Intel 4004 uitgebracht in 1971, 
waarna de Intel 8008 en andere meer bekwame microprocessoren 
verkrijgbaar werden in de volgende jaren. Beide hadden echter nog externe 
componenten nodig om te functioneren. 
Fabricanten van microcontrollers als Microchip (Atmel), NXP (Freescale), 
STMicroelectronics, ect. baseren hun laatste realtime MCU’s nu op de 32bit 
ARM Cortex-M7 processors waarmee meer dan 2000 punten in CoreMark 
gehaald is op 400Mhz. 
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