Rozładowarka i miernik
pojemności akumulatorków
Część 1 − moduł sterujący

Przyrz¹d prezentowany
w†artykule s³uøy do
mierzenia pojemnoúci, zarÛwno
pojedynczych ogniw jak
i†baterii akumulatorowych
o†napiÍciu (bez obci¹øenia)
do 35V. Wymagane jest
jedynie, aby napiÍcie
pojedynczego ogniwa mieúci³o
siÍ w†granicach od 0,5V do
2,5V. Podczas roz³adowywania
napiÍcie jest mierzone
i†zapisywane w†pamiÍci
w†minutowych odstÍpach.
Pozwala to na wykreúlenie
krzywej roz³adowania
natychmiast po zakoÒczeniu
procedury.
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Jak widaÊ na fotografii, miernik pojemnoúci cechuje prostota
konstrukcji. Jest on wyposaøony
w†12-przyciskow¹ klawiaturÍ do
wprowadzania danych, a†wszystkie informacje s¹ wyúwietlane na
16-znakowym wyúwietlaczu ciek³okrystalicznym. BateriÍ do³¹cza
siÍ do dwÛch zaciskÛw wyprowadzonych na zewn¹trz - czerwonego i†czarnego. Na p³ycie czo³owej
s¹ wmontowane takøe dwa prze³¹czniki suwakowe, z†ktÛrych jeden s³uøy do w³¹czania i†wy³¹czania, funkcja drugiego bÍdzie opisana dalej. Z†ty³u obudowy
umieszczono duøy radiator z†tranzystorem roz³adowuj¹cym oraz
osiem sporych otworÛw, przez
ktÛre w†trakcie roz³adowywania
(z†umieszczonego w†obudowie
wentylatora) w†kierunku radiatora
jest wydmuchiwane powietrze
ch³odz¹ce. Umoøliwi³o to niemal
dwukrotne zwiÍkszenie mocy roz³adowywania.
Roz³adowarka jest ca³kowicie
autonomicznym przyrz¹dem, ale
jak zostanie dalej wyjaúnione, do
jej prawid³owej pracy - w†niektÛ-

rych sytuacjach - niezbÍdny bÍdzie jeszcze komputer. Dlatego
z†lewej strony obudowy znajduje
siÍ 9-stykowe z³¹cze do ³¹czenia
z†portem szeregowym PC. Z†Dzia³u Obs³ugi Klienta Elector Electronics (http://www.elektor-electronics.co.uk) moøna otrzymaÊ dyskietkÍ z odpowiednim oprogramowaniem.

Opis dzia³ania
Po w³¹czeniu przyrz¹du na
wyúwietlaczu pokazuje siÍ napis
ìNiCad Dischargerî (Roz³adowywarka NiCd). NaciúniÍcie klawisza ì*î wywo³uje wyúwietlenie
pierwszej opcji menu, drugie jego
naciúniÍcie wyúwietlenie drugiej
opcji itd. W†sumie jest 6†opcji
menu. Klawisz ì#î s³uøy do potwierdzania poleceÒ, czyli jest
odpowiednikiem komputerowego
klawisza ìEnterî. Jego naciúniÍcie
po wybraniu w³aúciwej opcji menu aktywizuje te opcjÍ. Dane
wprowadzone z†menu ukazuj¹ siÍ
na wyúwietlaczu, gdy klawisz ì#î
pozostaje wciúniÍty. Po jego zwolnieniu na wyúwietlaczu pojawiaj¹
znaki zapytania i†moøna za pomoc¹ klawiszy cyfrowych wprowadzaÊ nowe dane. Trzeba je nastÍp-

45

Rys. 1. Podstawowym elementem modułu sterującego jest mikrosterownik
typu ST62T65.

nie potwierdziÊ naciúniÍciem klawisza ì#î.
W†trakcie pos³ugiwania siÍ klawiatur¹ w†tle dzia³a licznik czasu.
Po kilku sekundach od wprowadzenia b³Ídnych danych lub po
przerwie w†ich wprowadzaniu na
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wyúwietlaczu ponownie pojawia
siÍ napis ìNiCad Dischargerî.

Menu
Istnieje szeúÊ opcji menu. Zostan¹ one krÛtko omÛwione. Poznamy rÛwnoczeúnie wszystkie

moøliwoúci (i ìniemoøliwoúciî) roz³adowarki. Pozycje ustalania w†menu s³uø¹ do wprowadzania danych, a†pozosta³e do prze³¹czania.
Set loadcurrent? (ustaliÊ
pr¹d roz³adowania?) - PrzyciúniÍcie i†przytrzymanie
klawisza ì#î powoduje wyúwietlenie aktualnie ustawionego pr¹du roz³adowania. Po zwolnieniu klawisza pojawia siÍ pytanie
ìCurrent: ???? mAî, po
czym moøna wprowadziÊ
nowe natÍøenie pr¹du roz³adowania. Jeøeli nie chce
siÍ go zmieniaÊ, naleøy
albo odczekaÊ chwilÍ, albo
nacisn¹Ê klawisz ì#î (w
celu potwierdzenia), a†na
wyúwietlaczu pojawi siÍ
komunikat ì! not accepted
!î (!†nie zaakceptowane !),
po czym nast¹pi niemal
natychmiastowy powrÛt do
menu opcji. Najmniejsza
wartoúÊ natÍøenia pr¹du
wynosi 1000mA, najwiÍksza 2500mA, a†najmniejszy
przyrost wartoúci pr¹du
10mA. Wartoúci do 5mA s¹
zaokr¹glane w†dÛ³, a†powyøej 5mA w†gÛrÍ.
Set nr of cells? (UstaliÊ
liczbÍ ogniw?). - Wprowadza siÍ liczbÍ ogniw baterii
(maksimum 20).
Set volts/cell? - (UstaliÊ
napiÍcie ogniwa?). Opcja ta
s³uøy do ustalenia napiÍcia, przy ktÛrym ogniwo
naleøy uznaÊ za roz³adowane. WartoúÊ ta musi mieúciÊ siÍ w†granicach od 0,5V
do 2,5V. Dla ogniw NiCd
lub NiMH, roz³adowywanych pr¹dem 0,5A, w³aúciwym napiÍciem koÒca roz³adowywania jest 1,1V.
Przy wiÍkszych wartoúciach
pr¹du za napiÍcie to moøna przyj¹Ê 1V, a†nawet
0,9V, uwzglÍdniaj¹c spadek
napiÍcia na rezystancji wewnÍtrznej ogniwa. Zaciski
ogniw ze sprÍøynowymi stykami
mog¹ mieÊ spore rezystancje stykÛw. Duøy zakres napiÍÊ pozwala
roz³adowywaÊ takøe kwasowe akumulatory o³owiowe.
Start discharge? - (Rozpocz¹Ê
roz³adowywanie?). Po potwierdze-
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niu klawiszem ì#î napiÍcie baterii jest porÛwnywane z†iloczynem
liczby ogniw przez napiÍcie ogniwa. Jeøeli jest wiÍksze, rozpoczyna siÍ proces roz³adowywania.
Najpierw zawartoúÊ pamiÍci prÛbkowania jest kasowana, (ìClearing
memory!î, kasowanie pamiÍci),
a†nastÍpnie pr¹d jest zwiÍkszany
do wybranego natÍøenia (ìSetting
current!î - ustalanie pr¹du). Wtedy zostaje w³¹czony wentylator
ch³odz¹cy, a†czas kasowany do
zera. W†trakcie roz³adowywania
na wyúwietlaczu pojawiaj¹ siÍ na
przemian czas, ktÛry up³yn¹³
i†wartoúci roz³adowanej pojemnoúci. W†tym czasie menu opcji
pozostaje aktywne, jednak bez
moøliwoúci zmiany wyúwietlanych
wartoúci. Proces ten jest kontynuowany aø do osi¹gniÍcia ustalonego napiÍcia, albo zatrzymania
roz³adowywania:
Stop discharge? - (ZatrzymaÊ
roz³adowywanie?). Polecenie to
umoøliwia w³aúnie wczeúniejsze
zatrzymanie procesu roz³adowywania.
See last result? - (WyúwietliÊ
ostatni wynik?). Po zakoÒczeniu
roz³adowywania rozlega siÍ sygna³ düwiÍkowy i†na przemian s¹
wyúwietlane czas jego trwania
i†zmierzona pojemnoúÊ. Informacje te znikaj¹ z†naciúniÍciem dowolnego klawisza. Opcja ta pozwala ponownie wyúwietliÊ wyniki pomiaru.

Modu³ steruj¹cy
Dzia³aniem roz³adowarki zarz¹dza niewielki modu³ steruj¹cy, ktÛrego schemat pokazano na rys. 1.
Jego ìrdzeniemî jest zaprogramowany mikrokontroler. W†uk³adzie
tym nie mieúci siÍ program do
sterowania roz³adowark¹, zawiera
on natomiast interpreter, odczytuj¹cy i†wykonuj¹cy programy. Programy te s¹ zapisywane w†EEPROM i†mog¹ byÊ ³adowane bezpoúrednio z†PC. Programy roz³adowarki s¹ napisane w†jÍzyku
Chip i†skonsolidowane za pomoc¹
asemblera Chip.
Najwaøniejszym elementem
urz¹dzenia jest mikrokontroler
ST62T65 firmy ST-Microelectronics (IC2). Mikrosterownik ten
zawiera szereg dodatkowych
sk³adnikÛw, jak timer standardowy, timer samoprze³adowuj¹cy siÍ,
przetwornik analogowo-cyfrowy
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Rys. 2. Mozaika ścieżek płytki drukowanej modułu sterującego oraz
rozmieszczenie na niej elementów.

i†interfejs szeregowy SPI. Timer
standardowy jest uøywany jako
zegar odmierzaj¹cy czas w†sekundach, minutach, godzinach,
dniach tygodnia i†tygodniach roku. Przez ten zegar s¹ kontrolowane poszczegÛlne timery programowe. Samoprze³adowuj¹cy siÍ
czasomierz moøe byÊ miÍdzy innymi uøywany do niezaleønego
sterowania dwoma serwomechanizmami, ale takøe przeprogramowany do generacji napiÍcia. Zegar
reguluje siÍ dok³adnie za pomoc¹
bajtu programowego, co moøe byÊ
dokonywane przez uøytkownika.
WartoúÊ tÍ ³aduje siÍ do czasomierza co minutÍ.
PiÍÊ
wyjúÊ
cyfrowych
(Out0...Out4), za poúrednictwem
chroni¹cych mikrosterownik rezystorÛw szeregowych, zosta³o wyprowadzonych na z³¹cze K1. Wyj-

úcia te mog¹ byÊ ustawiane lub
kasowane, a†stan kaødego z†wyjúÊ
moøe byÊ odczytywany ponownie.
Wyjúcia serwo K2 i†K3 mog¹ byÊ
uøyte do zwyczajnych serwomechanizmÛw, albo moøna z†nich
otrzymaÊ napiÍcie. Blok doprowadzeÒ K4 s³uøy piÍciu wejúciom
(Input0...Input4), ktÛre mog¹ byÊ
odczytywane zarÛwno w†trybie
analogowym jak i†cyfrowym.
Z³¹cze sub-D K6 jest przeznaczone do komunikacji z†PC. Sygna³ wejúciowy jest obcinany przez
R21, D6 i†D7, a†za poúrednictwem
R13 jest doprowadzany do wejúcia
SPI (SIN) mikrosterownika. Szeregowy sygna³ wyjúciowy (SOUT)
dociera do wyjúciowego styku
z³¹cza za poúrednictwem analogowego wy³¹cznika IC3A. Gdy wy³¹cznik ten jest rozwarty, wyjúcie
jest sprowadzane do poziomu nis-
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kiego przez R18. Poziomy sygna³Ûw nie s¹ zgodne z†norm¹ RS232,
ale pomimo to uk³ad dzia³a niezawodnie, o†ile kabel ³¹cz¹cy nie
jest zbyt d³ugi. W†czasie trwania
po³¹czenia na PC0 wystÍpuje poziom wysoki IC3A zwarty, a†IC3C
i†IC3D rozwarte. Gdy PC0 przyjmuje poziom niski, EEPROM (IC4)
³¹czy siÍ z†SPI, a†zapis zostaje
dozwolony za poúrednictwem WC.
Procedury programowe mog¹ teraz, za pomoc¹ protoko³u I2C,†dotrzeÊ do EEPROM z†operacjami
odczytu i†zapisu. SPI transmituje
dane z†czÍstotliwoúci¹ 308kHz.
Jednowierszowy, 16-znakowy
wyúwietlacz ciek³okrystaliczny,
jest po³¹czony z†modu³em za poúrednictwem z³¹cza K7. Do sterowania magistral¹ danych wyúwietlacza jest uøywany przetwornik
szeregowo-rÛwnoleg³y (IC5), dziÍki ktÛremu do tego zadania wystarczaj¹ trzy sygna³y mikrosterownika: z PA5 (sygna³ zegarowy,
z†PA6 (dane) i†z†PA7 (sygna³ strobuj¹cy). Dla IC5 sygna³ strobuj¹cy
jest dodatni, wiÍc sygna³ z†PA7
moøe byÊ uøywany takøe jako
(ujemny) sygna³ strobuj¹cy do
taktowania przep³ywu danych do
wyúwietlacza. PA6 jest wejúciem
i†do niego jest przy³¹czony przycisk S1. Stan tego przycisku jest
testowany co sekundÍ przez system operacyjny i†jeøeli zosta³ on
naciúniÍty, dzia³aj¹cy program
Chip zostaje zakoÒczony, a†sterowanie jest przekazywane do procesora rozkazÛw. S1 nie jest wiÍc
przyciskiem kasowania, tylko dzia-

³a jako przycisk przerwania zegar czasu rzeczywistego dzia³a
nadal. Po³¹czenie Reg/Sel wyúwietlacza s³uøy do wybierania
miÍdzy trybem znakowym a†trybem poleceÒ. Terminal ten jest
sterowany sygna³em z†wyjúcia
PB5, ktÛre s³uøy rÛwnieø do sterowania brzÍczykiem BZ1. Przy
pierwszym opadaj¹cym zboczu
sygna³u zegarowego - wpisuj¹cym
dane do rejestru przesuwnego wyúwietlacza - rozwierany jest wy³¹cznik analogowy IC3B i†brzÍczyk jest od³¹czany (D3, R15, C7).
Po zakoÒczeniu przesy³ania danych C7 ³aduje siÍ przez R15
i†IC3 zostaje zwarty. Kontrast wyúwietlacza reguluje siÍ potencjometrem P1.
Zerowanie mikrokontrolera po
w³¹czeniu zasilania zapewnia obwÛd D1, R14 i†C6. Auto-start
interpretera Chip moøna zapewniÊ
zwork¹ w†K5. W†czasie w³¹czania
modu³u Chip przez C8 i†D5 jest
na moment zwierany przycisk S1.
Kondensator C8 ³aduje siÍ przez
R17 i†przycisk zostaje zwolniony.
Gdy w†K5 nie ma zworki, ten sam
efekt moøna uzyskaÊ naciskaj¹c
S1 w†czasie w³¹czania.
Na schemacie w†nazwie mikrosterownika jest litera B. Moøna
jednak uøyÊ nowszej wersji mikrosterownika ST62T65C. Jeúli zostanie w†nim dozwolona opcja LVD
(detekcja niskiego napiÍcia) to
elementy D1, R14 i†C6 mog¹ byÊ
pominiÍte. Naleøy wiÍc wczeúniej
sprawdziÊ wersjÍ zastosowanego
mikrosterownika.

Montaø
Na rys. 2 pokazano schemat
montaøowy jednostronnej p³ytki
drukowanej modu³u sterowania.
P³ytka ta moøe byÊ dostarczona
wraz z†p³ytk¹ modu³u roz³adowarki, ktÛry bÍdzie opisany w†nastÍpnej czÍúci artyku³u.
Montaø takiego modu³u rozpoczynamy od wlutowania oúmiu
zworek ze srebrzanki, nie zapominaj¹c o†zworce pod podstawk¹
IC2. NastÍpnie powinno siÍ wlutowaÊ elementy niskoprofilowe,
a†na koniec wyøsze, jak kondensatory elektrolityczne C1 i†C2.
Uk³ady scalone wstawia siÍ do
podstawek dopiero po skoÒczeniu
lutowania i†starannym sprawdzeniu ca³ej p³ytki.
Uøycie jako pamiÍci EEPROM
uk³adu innego niø sugerowany
(ST24C16) wi¹øe siÍ ze zmianami zwi¹zanymi z†jego wyprowadzeniem 7. W†innych pamiÍciach
EEPROM funkcja wyprowadzenia
WC moøe byÊ inna, co mog³oby
zablokowaÊ operacjÍ zapisu.
W†takim przypadku koÒcÛwkÍ 7
naleøy zwork¹ JP1 po³¹czyÊ
z†mas¹.
Po³¹czenie z†wyúwietlaczem
moøna wykonaÊ albo przewodem
taúmowym, albo luünymi giÍtkimi
przewodami o†d³ugoúci 15cm. Po³¹czenia dokonuje siÍ poprzez 14stykowe z³¹cze K7. Do zasilania
p³ytki (4,5 do 6V) przy uruchamianiu wystarczy p³aska bateria
4,5V (3LR12).

System operacyjny
Modu³ steruj¹cy komunikuje
siÍ z†PCtem, na ktÛrym jest program terminalowy, za poúrednictwem interfejsu szeregowego. Parametry interfejsu ustala siÍ na
19200, 7, n, 2. Oprogramowanie
zawiera program terminalowy
CHIPTERM.EXE (i jego wersjÍ do
Windows ìVBTERMî), za pomoc¹
ktÛrego moøna ³adowaÊ programy
do EEPROM. Opis dzia³ania jest
zawarty w†README.EXE.
Przy wprowadzaniu moøna
uøywaÊ jedynie ma³ych liter. Po
wpisaniu polecenia i†potrzebnych
parametrÛw, wiersz koÒczy siÍ
naciúniÍciem klawisza ìEnterî, po
czym procesor przechodzi do dzia³ania. B³Ídy moøna korygowaÊ
klawiszem ìBackspaceî, a†ca³y
wiersz kasowaÊ klawiszem ìEscapeî (Esc).
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WYKAZ ELEMENTÓW
Płytka sterowania
Rezystory
R1: 2,2Ω
R2: bezpiecznik IAT (zwłoczny)
Picofuse (np. Farnell 446−944)
R3...R12: 1kΩ
R13, R18: 27kΩ
R14: 100kΩ*
R15: 120kΩ
R16: 1,5kΩ
R17: 220kΩ
R19, R20: 4,7kΩ
R21,R22: 10kΩ
P1: 5kΩ, potencjometr nastawczy
Kondensatory
C1, C2: 100µF/25V, stojący
C3, C10...C13: 100nF, ceramiczny
C4, C5: 27pF
C6: 1µF63V, stojący*
C7: 4,7nF, odstęp 5mm
C8: 4,7µF/63V, stojący
C9: 470pF
Półprzewodniki
D1*, D3...D7: BAT85
D2: 1N4148
IC1: 4001
IC2: ST62T65, zaprogramowany,
kod 010201−41
IC3: 4066
IC4: ST24C16
IC5: 4094
Różne
K1−K4: złącze sztyftowe 12 x 3
K5: złącze 2−sztyftowe
K6: złącze D−9 żeńskie, kątowe,
do druku
K7: 14−sztyftowe złącze SIL
JP1: złącze 3−sztyftowe ze zworką
S1: przycisk typu D6 (ITT/Schadow)
X1: rezonator kwarcowy 8MHz
Bz1: brzęczyk prądu zmiennego
LCD: wyświetlacz ciekłokrystaliczny
z matrycą punktową 1 x 16
znaków, 80 x 36 x10 (np. Farnell #
142−542) oraz 14−stykowe złącze
żeńskie SIL
płytka drukowana, kod 010201−1
(dostarczana wraz z płytką
rozładowarki 010201−2
*) nie montować przy ST63T65 typu C

Wszystkich poleceÒ jest siedem. Zostan¹ one omÛwione krÛtko, poniewaø s¹ oczywiste. Po
w³¹czeniu modu³u, gdy program
zosta³ uruchomiony, naciúniÍcie
klawisza ìEnterî wywo³uje na
wyúwietlaczu napis ìcommand?î,
a†w†nastÍpnym wierszu symbol
zachÍty ì?î. Wprowadzenie znaku ì?î (zakoÒczone przez Enter)
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wywo³uje ukazanie siÍ na ekranie zestawu wszystkich poleceÒ
(rys. 3):
prog [adres]: polecenie to
umoøliwia odczytywanie i†zapisywanie danych do EEPROM. Wyúwietlane s¹ numery tylko parzystego adresu, po ktÛrym nastÍpuj¹
bajty zapisane pod tym i†kolejnym
adresem. Kaøda instrukcja Chipa
sk³ada siÍ z†dwÛch bajtÛw. Najniøszym adresem jest 000h, a†najwyøszym 7FFh. Adresy moøna
podwyøszaÊ lub obniøaÊ za pomoc¹ klawiszy + i†-. Po wprowadzeniu dwÛch bajtÛw zostaj¹ one
zapisane, a†adres zwiÍkszony. Do
powrotu do procesora poleceÒ
s³uøy klawisz ìEscapeî.
chip: polecenie to uruchamia
program zapisany w†jÍzyku Chip
pod adresem 000h. Procesor poleceÒ zaprzestaje wtedy dzia³ania.
Program Chip moøe takøe byÊ
uruchomiony przez naciskanie S1
w†czasie w³¹czania modu³u, albo
gdy w†K5 jest wstawiona zworka.
Dzia³anie programu moøna przerwaÊ naciúniÍciem przycisku S1.
Instrukcja przerwania lub b³¹d
mog¹ takøe przerwaÊ dzia³anie
programu.
time: po wprowadzeniu tego
polecenia na ekranie zostanie wyúwietlony 24-godzinny zegar. NaciúniÍcie ìEnterî wywo³uje szare
pole, umoøliwiaj¹ce korektÍ ustawieÒ zegara. Dwukrotne naciúniÍcie ìEscapeî pozostawia stan zegara bez zmian.
page, mem i†put: polecenia te
s³uø¹ do zapisywania i†odczytywania rejestrÛw w†mikrokontrolerze. Najpierw jednak kilka uwag
o†zakresie adresÛw 00h...3Fh.
W†mikrosterowniku, oprÛcz normalnej pamiÍci RAM, znajduj¹
siÍ dwie stronice EEPROM i†dodatkowa stronica RAM. Za pomoc¹ polecenia ìpageî jedna z†tych
stronic jest odwzorowywana
w†zakresie adresÛw 00h...3Fh. Na
stronie 0 EEPROM, w†zakresie
adresÛw 00h...0Fh, umieszcza siÍ
komunikat pocz¹tkowy, a†pod adresem 10h bajt regulacyjny zegara. Najpierw za pomoc¹ ìmem 0î
naleøy wybraÊ adres 00h mikrosterownika. Na ekranie pojawi siÍ
ten adres (na stronicy dodatkowej
RAM) wraz z†odpowiednim bajtem. Za pomoc¹ ìpage 0î wybiera siÍ stronicÍ 0†EEPROM. Pod
ten adres poleceniem ìput byteî

Rys. 3. Przedstawiany na ekranie
zestaw poleceń.

wpisuje siÍ ìbyteî. Klawiszem
ì+î zwiÍksza siÍ wartoúÊ adresu
(a†klawiszem ì-î zmniejsza). Moøna teraz wpisaÊ komunikat pocz¹tkowy do EEPROM-u mikrosterownika:
2a, 20, 48, 69, 2c, 20, 49, 27,
6d, 20, 43, 68, 69, 70, 20, 2a.
Po wprowadzeniu do EEPROM-u wszystkich bajtÛw, do
procesora poleceÒ przechodzi siÍ
naciúniÍciem klawisza ìEscî. Maj¹c listÍ znakÛw w†kodzie ASCII
moøna bez trudu rozszyfrowaÊ
ten komunikat. Aby go wyúwietliÊ na wyúwietlaczu, trzeba wyzerowaÊ modu³ kontrolny wy³¹czaj¹c na krÛtko zasilanie. Pod
adresem 10h tej samej stronicy,
dok³adnie w ten sam sposÛb,
umieszcza siÍ bajt regulacyjny
zegara. Zegar prawdopodobnie bÍdzie wskazywa³ w³aúciwy czas
przy wartoúci EAh. Zatem ìmem
10î, ìpage 0î, ìput eaî. Ze
zwiÍkszeniem tej wartoúci zegar
bÍdzie szed³ wolniej, a†ze zmniejszeniem, szybciej. Wynik bÍdzie
zauwaøalny dopiero po 24 albo
wiÍcej godzinach. Nie moøna zapominaÊ o†skasowaniu modu³u,
bajt ten bowiem jest odczytywany
jedynie przy w³¹czeniu zasilania,
tak jak komunikat pocz¹tkowy.
B. Stuurman, EE
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