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SAMENVATTII{G.

Dit verslag beschrijft het ontwerp en de reallsatle van een appa-
raat dat ln staat is om langs elektronlsche weg een beperkte hoe-
veelheid spraak (maxlmaaL 59 seconden) van goede kwallteit tegenereren. Door wiJzlgtng van de lnhoud van de seml-permanente
halfgeleidergeheugens (EPROI!ís) waarln de voor de klankgeneratie
nodlge informatle 1s opgeslagen kan het apparaat voor diverse
toepassingen geschikt gemaakt worden,

Het apparaat, dat is opgebouwd rond een 6899 8-blt microproces-
sor, een groot geheugen en een digitaal naar analoog converter,
wordt bestuurd vanuit een (micro-) computer waarmee het via een
eenvoudige serlele lnterface verbonden wordt.

De
de

gerealiseerde versle van het apparaat kan worden gebrulkt
afzonderliJke nederlandse fonemen te genereren.
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1. INLEIDII.IG.

Dit verslag beschrijft de werkzaamheden die lk heb uitgevoerd
tijdens mlJn tweede TH-Stage voor het Il-Examen van de afdellng
der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Elndhoven.
De stage is ultgevoerd op het Instituut voor PerceptÍe Onderzoek
(IPO) te Elndhoven ln de perlode Januari 1985 - Maart 1985.

Aan het IPO wordt in het kader van het project rOntwikkeling van
een leeshulpmiddel met spraak-naar-keuze in het aanvankeliJk le-
zen' (Bouwhuis,1983), onderzocht of het beschlkbaar stellen van
kunstmatlge spraak een biJdrage kan leveren aan de verbetering
van het aanvankellJk lees-onderwijs op de baslsschool. BiJ expe-
rj.menten waarbiJ gebruik werd gemaakt van kunstmatige spraak die
werd gegenereerd met behulp van de MEA-89Q9, een aan het IPO ont-
wikkeld systeem, 1s gebleken dat de verstaanbaarheid van deze
spraak voor klnderen ln de leeftiJd van 5 tot 7 Jaar, onvoldoende
ls [Llt1]. In [Lltl] worden de resultaten van een onderzoek naar
de verstaanbaarheid van op 3 verschlllende manleren gegenereerde
kunstmatlge spraak (directe Digltaal/Analoog conversie ( II{PUT),
formant-synthese (MEA899[) en difoon-synthese) gepresenteerd . Zo-
wel de verstaanbaarheld van Iosse fonemen .als dle van complete
woordjes 1s onderzocht.
Ult dit onderzoek bfljkt dat met name de verstaanbaarheld van een
aantal losse fonemen gegenereerd vÍa de MEAEpIP te wensen over-
laat. Om de experimenten ten behoeve van het bovengenoernde pro-
Ject te kunnen voortzetten 1s er behoefte aan een apparaat /me-
thode dat/die wel goed verstaanbare fonemen produceert.

In dit verslag wordt het ontwerp van een dergellJk apparaat
schreven.

be-

Het verslag is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 worden de ont-werp-elsen en ontwerp-speciflcatie opgesomd, hoofdstuk 3 bevat
een beknopte beschrljvlng van een aantal overwegingen en keuzen
dle gemaakt zLjn ten aanzi.en van het ontwerp en de reallsatle, in
de hoofdstukken 4 en 5 worden de hardware en software gedetail-
leerd beschreven. Hoofdstuk 6 is een gebruikers-handleiding voor
het apparaat en kan onafhankelljk van de andere hoofstukken wor-
den gelezen. In hoofstuk 7 wordt beschreven hoe modlflcaties aan
het klanken-arsenaal kunnen worden aangebracht, daarblJ wordt
verondersteld dat de lezer bekend is met de inhoud van paragraaf
5.1.

Deze stage ls ultgevoerd onder begeleiding van D D. van Dongen
en Dr. Ir. L. Vogten die ik hlerbij wil bedanken voor de prettige
samenwerking.



2. OMTWERP-EISIX.I EN ONIWERP-SPECIFICATIE.

2.L Ontwerp-eisen.

De belangriJkste elsen die aan het te ontwerpen apparaat worden
gesteld zlJn:

- Het apparaat moet ln staat zíJn om losse fonemen goed verstaan-
baar weer te geven.
Het totaal aantal fonemen bedraagt pngeveer 5p , de totale duur
1s ongeveet 2Q seconden.
- Het apparaat moet eenvoudlg bruikbaar zLjn met verschillende
typen en merken computers.
- Wijzlgen of uitbreiden van het opgeslagen fonemen (klanken)
arsenaal moet mogellJk zijn, biJ voorkeur zonder veel moeite.

2.2 Specificatie.

Het ontworpen apparaat heeft de volgende speciflcaties:
Klankgeneratie vlndt plaats door de rechtstreekse ultgave van

8-bit samples van een met L9 kHz bemonsterd signaal. Dit betekent
dat frekwenties tot SkHz kunnen worden weergegeven. De samples
zljn opgeslagen in 32kByte EPROMs, deze geheugens ziJn te wissen
met UV-1lcht en te programmeren m.b.v. een speciaal programmeer-
apparaat. Er kunnen maxlmaal 16 van deze bouwstenen worden ge-
bruikt waardoor data voor 5p seconden spraak kan worden opgesla-
gen.

- Er zLJn 2 RS-232 interfaces aanwezlg, hlermee kan het apparaat
met een computer en eventueel andere randapparaten worden verbon-
den. Dit vergemakketijkt het gebruik met computers die over
slechts 1 RS-232 interface beschlkken, zoals blJ een groot aantal
microcomputersystemen het geval is. Het apparaat kan 'tussen' de
besturende computer en een randapparaat worden geplaatst. In dat
geval worden Commando-sequences die door het apparaat worden her-
kend uit de passerende data stroom gefllterd en verwerkt, alle
andere data wordt doorgegeven.
Er worden 2 handshake-protocol len ondersteund (XOn /Xot f en
RTS/CTS).
De baudrate is instelbaar tussen 75 en 96QP baud en kan voor de
beide lnterfaees afzonderliJk worden ingesteld.



3. OI{TWBRP OVER!ïEGI I\EEN .

Voor de generatie van kunstmatige spraak vla de 'dlrecte' methode
is een enorme hoeveelheid data nodig. Voor 1 seconde spraak ziJn
biJ de gebruikte methode t99gP (!) getallen van 8 bit nodig. T9"veigetijking: voor de generatie van 1 seconde spraak vla de MEA-
89pg ziJn LQQP tot 2999 BITS nodig.

De totale duur van alle ongeveer 5p fonemen bedraagt 29 seconden.
Er is dus een geheugencapaciteit van ongeveer 2pQ lr.bytes beno-
digd. De ontwikkeling van geheugenbouwstenen met steeds grotere
capaciteit maakt het mogefiJk om een dergelijke hoeveelheid data
Ín slechts enkele IC's op te slaan. De data moet permanent 1n het
apparaat aanwezLg zi-Jn dat wil zeggen dat het voor deze toepas-
sing niet acceptabel is dat alle data die nodig is eerst vanuit
de host-computer moet worden verstuurd. Het moet echter wel moge-
fijk zLJn om de opgeslagen klanken op een- redeliJk. praktlsch-e
maiier té wijzigen.-Daaroó ls in dit geval het gebrulk van EPROMs
het meest geschikt. (EPROM = Erasable Programmable Read Only líe-
mory ). EPROMs zijn geheugenlC's die met behulp van gv-licht kun-
nen- wórden gewist en met een zgn. tEPRold-Programroert van nieuwe
data kunnen worden voorzlen.

Voor de communlcatle met de besturende computer zíjn er een twee-
tal voor de hand llggende oplossingen moge1iJk. Ten eerste een
zogenaamde Centronlcs-parallel lnterface. Deze interface die vaak
gebruikt wordt voor het verbinden van mlcrocomputers met prlnters
voorziet in data transport in slechts een richting. Er worden
steeds 8 bits simultaan overgezonden van de computer naar het
randapparaat. De tweede mogeliJkheld is gebruikmaking van een se-
rieele lnterface (RS-232). BiJ de RS-232 interface is bidirec-
tionele communicatie mogeliJk, de datablts worden echter na el-
kaar verzonden waardoor de maxlmale transportsnelheid lager wordt
dan biJ de paral lel interface.
Er ls in dit geval gekozen voor de tweede mogelljkheid, er zijn
zelfs twee volledige seriele interfaces ln KlankKast aanwezlg.
Hierdoor wordt het mogefijk om KlankKast tussen de besturende
computer en een ander apparaat dat eveneens op de seriele uitgang
van die computer moet worden aangesloten te plaatsen.

Klankkast maakt gebruik van een mlcroprocessor voor de besturing.
De keuze van het type microprocessor is voornameliJk bepaald door
de op het IPO aanwezLge ontwikellngs-systemen. Hierdoor is de
keuze beperkt tot processoren uit de hlotorola 68Q$-fanilie en de
^8f99. Er is gekozen voor de 6899 [Lit2] omdat deze ruim voldoen-
de 'capaciteltt heeft voor deze toepassing. De grote hoeveelheld
ROM-geheugen (512k) ls ondanks het 64k-adresseri-ngs-bereik van de
6899 processor geen probleem omdat de inhoud van dit geheugen
toch sekwentleel wordt gelezen, hi-erdoor kan van bank-swltching
gebruik worden gemaakt.
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Om het spraaksignaal te genereren moeten met een nauwkeurlge in-
terval tUd bytes ult het EPROM-geheugen naar een Digltaal Ana-
loog Converter (DAC) worden gestuurd. Ook hler zLjn er weer di-
verse realisatie mogellJkheden. Een erg eenvoudige oplosslng is
om de mlcroprocessor dit geheel zelfstandig te laten doen biJ-
voorbeeld met behulp van de onderstaande routlne. (LISTII\n 3.1)

t
;This routine sends the data
;lncluding EndAddress to the

LDX StartAddress
LDA ,Xf
STA DAC
CPX EndAddress
BHI DONB
BSR WAIT
BRA LOOP
RTS

from Startaddress upto and
DAC at lpp uSEC intervals.
Address of flrst databyte ln X
get byte, and lncrernent X
Send byte to DAC
Finished ?
Yes, exlt
No , walt

and handle next byte

LOOP

DONE

ISTI}SG 3.1

,

De IIAIT routlne duurt zolang dat de totale lus-tiJd precies tQP
mlcro-seconden bedraagt. Deze oplossing heeft twee nadelen:
1) De processor kan gedurende de periode dat spraak gegenereerd
wordt, nlks anders doen.
2) TiJdens de ultvoering mogen
daar anders de lntervaltUd niet

geen interrupts worden verwerkt
k lopt .

Een andere oplossing ls oro het spraakslgnaal bulten de mlcropro-
cessor om met aparte hardware te realiseren. Deze hardware zou
kunnen bestaan uit een adres-teller die vanuit de processor kan
worden geladen, een byte-tel ler die wordt geladen net het aantal
ult te geven bytes en een LQ kHz puls generator. De lnhoud van de
adres-teller wordt gebruikt als adres voor de EPROIU, dê resulte-
rende data wordt lngeklokt ln een register waarvan de uitgangen
met de DAC verbonden zLJn. BiJ ledere lppuSEC puls wordt de aclres
teller opgehoogd en de byte-teller verlaagd, als de byte-teller
de waarde I bereikt ls de weergave van de klank voltooid.
Deze oplossing heeft als voordeel dat de processor nlet wordt
'belastr tiJdens de ultgave van de spraak. Een nadeel van deze
oplossing is de grote hoeveelheld extra hardware.

De derde oplosslng is een tussenvorm van de belde vorige. Gebruik
een LP kHz pulsgever als interrupt generator voor de mlcroproces-
sor. De rout ine dle de lnterrupt verwerkt verhoogt het adres,
haalt het volgende byte op en klJkt of dit het laatste byte is.
Na de uitgave van het laatste byte worden verdere lnterrupts niet
rneer toegestaan. Een voorbeeld van een dergellJke lnterrupt
handler is te zien 1n LISTIIË 3.2
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Example of lnterrupt driven DAC output routlne

STARTTALK LDX StartAddress
STX CurrAddr ; inltialíze data polnter
BSR StartTimer ; Start timer and enable lnterrupt
RTS

; Interrupt handler, assume processor state saved on entry

IHAI{DLBR LDX CurrAddr
LDA ,X*
STA DAC
CI{PX EndAddr
BHI DONE
STX CurrAddr
RTI

Get data byte, increment polnter
Send it to DAC
Last byte done ?

No, update data pointer.

DONE BSR StopTimer
RTI

Yes, stop tlmer, flnished

LISTII\rc 3.2

De bovenstaande routine werkt goed als de tiid die verloopt tus-
sen het aanvragen van de interrupt en de start van de interrupt
servl-ce routine constant ls (en de lnterrupt nlet dusdanig vaak
optreedt dat de lnterrupt wordt aangevraagd tiJdens de afhande-
llng van een interrupt). BiJ de meeste processoren, dê 6899 vormt
hlerop geen uitzonderlng, wordt narnellJk alleen nadat een 1n-
structie is ultgevoerd gekeken of er een lnterrupt is opgetreden.
Indlen dus tlJdens de ultvoering van een instructle een lnterrupt
aànvraag optreedt wordt de betreffende lnstructle eerst afge-
maakt. BiJ de 6899 (1 ItÍHs) kan hierdoor een tiJd van maxlmaal 18
microseconden tussen de interrupt a.^avràag en het begin van de
interrupt afhandellng optreden. Dit wordt de rlnterrupt latency'
genoemd. De 6899 kent een aantal verschlllende lnterrupts, biJ al
deze lnterrupts , met uitzondering van de FAST II'ITERRUPT wordt
voordat aan de ultvoering van de lnterrupt afhandelingsroutine
wordt begonnen eerst de inhoud van al le reglsters op de Stack
gezet, hierdoor ontstaat nog 18 uSEC extra vertraglng. De routlne
die de FAST interrupt verwerkt dient dus zelf de registers die
gemodiflceerd worden te redden en deze weer te herstel len voordat
de routlne wordt verlaten.

Orn de tlnings-Jltter die ontstaat bfj deze nethode te ellnineren
wordt de taak van de interrupt handler gewijzigd en een extra
reglster toegevoegd voor de DAC. De lnterrupt verwerkings routine
zet een data byte op een 8-bits output poort. Deze poort is ver-
bonden met de ingangen van het register, de ultgangen van dit
reglster gaan naar de DAC. BiJ lcdere stiJgende flank van de Lg
kIJz klok wordt de waarde op de poort overgeklokt ln het register
en wordt een lnterrupt gegeven aan de processor. De enlge els die
aan de verwerking van de lnterrupt wordt gestel d 1s dat er blnnen
Lgq uSEC een nleuwe waarde op de poort moet verschlJnen. Dit

c
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Blokschema Klankkast Hardware



wordt een tDouble Buffered DAC'

In FIGUUR 3.4 is een blokschema

genoemd. (FIGUUR 3.3)

van KlankKast weergegeven.
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4. ITARDTTARB.

BiJ de ontslkkeling van de hardware ls gebruik gemaakt van een op
de Labbus ILlt3] gebaseerd ontwlkkelsysteem, dit heeft duidelijk
voordelen -ten op zlchte van het direct ontwlkkelen van een
'stand-alonef prototype, het opbouwen en testen kan 1n stappen
worden gedaan en er kan gebrulk worden gemaakt van een aantal
standaard Labbus-kaarten en software (bv. een monltor programma).

4.L Labbus 6899 CPU Kaart.

BiJ de ontwlkkeling van het prototype is gebruik gernaakt van de
Labbus 6899 CPU Card. Deze Processor-Kaart bevat naast de CPU een
RAM geheugen van maximaal 2 kbyte en tot maxlmaal 8k ROM/EPROIU
geheugen. Tevens zLjn op deze kaart een RS-232 interface en een
programeerbare timer/counter van het type 684p aanwez|g. De RS-
232 interface is opgebouwd rond een ACIA van het type 6551 (ACIA
= Asynchronous Communlcation Interface Adapter) .
Ook is op de kaart het zogenaamde Extended Address Register (EAR)
aanwezig, Deze naam ls wat ongelukkig gekozen omdat de lnhoud van
dit reglster op de DataBus komt te staan, d€ Labbus systeem bus
heeft een nameliJk een 16 bits databus. De 68Pg is een 8 bits CPU

en gebruikt slechts de laagste 8 databits. De hoogste 8 bits van
de externe databus zIJn aangesloten op de uitgangen van het
Extended Address Register dat daardoor kan worden gebrulkt voor
Memory BankSwitchlng.
Een uitgebreide beschriJving van de Processor Kaart is te vinden
in ILit4].
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4.2 EPROM-Kaart.

De EPRO!,Í kaart is bedoel d voor gebruik van EPROMs van het type
27256 en kan maximaal 32Q kByte EPROM (L!*SZ KByte) bevatten. Dit
ls veel meer dan de 68Qg direct kan adresseren. Daaron is gebruik
gemaakt van BankSwitching. AfhankellJk van de lnhoud van het
BankSelectReglster kan de lnhoud van een van de 79 EPROMs worden
uitgelezen 1n het adresgebied lgQg..7FFF (hexadeclmaal). Het ont-
werp is zodanlg dat eventueel nog zes EPROMs kunnen worden toe-
gevoegd waardoor de maxlmale capacitelt 512 kByte wordt.

De hardware van de kaart is vriJ eqnvoudig en kan worden verdeeld
ln drle delen nameliJk:
1) Bus-Buffering
De IC's BUF2 en BUF3 bufferen de AddressBus.
IC BUF1 verzorgt de DataBus. De EPROMs kunnen al leen worden
gelezen zodat de data-richtlng van de buffer niet hoeft te worden
bes tuurd
Voor BUF1,BUF2 en BUF3 ziJn om praktlsche redenen toch bidirec-
tlonele buffers gebruikt.

2) EPROMS
De IC's PROM9. .PROM9. (eventueel PROI'íIp. .PROM1S ) .
Hiervoor kunnen EPROMs van het type 27256 worden gebruikt mlts
de toegangstiJd (E:access time) minder dan 45p nSEC bedraagt.
In het prototype zIJn 27256s van het merk AMD (Advanced Miero
Devlces) gebrulkt.

3) Decoderlng en besturing
líet behulp van de 4 selectleliJnen die afkonstig zLin van
BD8..BD11 ,dê laagste 4 bits van het EAR van de CPU Card, zte
paragraaf 4.1,kan worden gekozen welke EPROM 1n het gebied
|pgQ..7FFF kan worden ultgelezen. De 4 naar 16 decoder opgebouwd
met DEC1 en DEC2 zorgt voor de selectie van de Juiste EPROM. De
Decoder ls opgebouwd met 2 stuks 3-naar-8 decoders omdat dit voor
de componenten-layout beter ultkomt dan een enkele 4-naar-16 de-
coder (2 stuks 16 pens IC's ln plaats van eenmal 24-pLns).

In Appendlx A figuur A-1 ls het schema van de EPROMKaaTt afge-
beeld, Figuur A-2 geeft de componenten opstelling van het gebouw-
de prototype.



4.3 VIADAC-Kàart.

De VIADAC kaart bevat een VIA (Versatile Interface Adapter) type
6522 en een zogenaamde Double Buffered 8-bits DAC (Digltal to
Analog Converter). Door toepasslng van Double Bufferlng kan de
nauwkeurige timlng biJ de uitgave van samples, die door de appli-
catie verelst wordt, gerealiseerd worden (zLe HFST 3).

4.3.1 De 6522 VIA.

De VIA is een complexe VlSl-bouwsteen die een aantal functles die
vaak nodlg zLJn in I/O-lntensieve microprocessor applicaties 1n
een 4p-pens IC verenigt. De gegevens ultwisseling tussen de VIA
en de CPU vindt plaats via een 16-tal registers. De bouwsteen is
bedoeld voor gebruik met processoren uit de 65XX processorfamilie
( Synertek, Rockwet I ) . De bus-tlmlng en besturlngs-signalen ziJn
echter zodanlg dat ook gebrulk met processoren uit de llÍotorola
68XX-famllie mogeliJk is. De functies die ln de 6522 blJ elkaar
gebracht zljn zullen hleronder beknopt worden besproken. Voor een
complete beschriJving van de bouwsteen z1-e ILlt5]
Ten eerste bevat de 6522 twee bidirectlonele 8-bits I/O poorten
(PA9-PA7 en PBp-PB?) met mogeliJkheden voor Handshake en Inter-
rupt generatie. De richtlng van elk van de 16 T/O liJnen wordt
bepaald door de inhoud van de registers DIRA en DIRB. Indien een
'pinr van poort A ls ingesteld als input kan de waarde van het
lngangsslgnaal in het overeenkomstige bit van REGA worden gele-
zen, biJ gebruik als output neerat de pin een waarde aan overeen-
komstlg de waarde van het ermee corresponderende bit. (Een'1f ln
REGA komt overeen met een fhoog' op de in/ultgangs-pin). Een als
uitgang lngestelde pÍn kan 1 LS-TTL-load sturen. De werklng van
poort B is biJna ldentiek aan die van poort A, er Ls een verschll
bij het teruglezen van de waarde op als output geprogrammeerde
pinnen. Blj 'teruglezen'van de waarde op poort B wordt de echte
waarde op de ultgangsPlN teruggelezen en nl-et de lnhoud van het
register, zodat bij een zware belasting van de uitgang mogellJk
ts dat een output dle als '1 | 1s geprogrammeerd wordt teruggele-
zen als'9'. BiJ ledere poort horen twee extra llJnen (respectie-
veliJk CAI,CA2 en CBl,CBz) dle gebruikt kunnen worden als hand-
shake llJnen voor toepasslngen waarblJ met 'STROBE' en 'ACKNOW-
LEDGE? slgnalen het transport van data wordt bestuurd ,verder 1s
het mogelljk om biJ veranderlng van de slgnaal nlveaus op de liJ-
nen CA1 of CBl een interrupt te genereren naar de proeessor,
waardoor lnterrupt-gestuurde I/O mogefiJk ls

Naast de belde l/O-poorten zlJn op de VIA een tweetal Tlmers-
Counters aanwezig. Deze Tlmers/Counters, verder aan te dulden met
Timerl en Timer2, kunnen op verschillende manleren gebruikt wor-
den. De Tlmers zj-Jn belde 16-bit breed, €D bestaan elk ult een
zgn. rl,atcht en een rCountert Zowel Timerl als Tlmer2 kunnen als
'One-Shot' worden gebruikt. In deze mode wordt de Latch vanuit de
CPU geladen met een initleele naarde en vervolgens wordt de timer
gestart. De waarde ln de latch wordt overgenoÍlen in cle counter en
de counter begint nu synchroon met de klok aangeboden op de PIII2-
lngang.van de VIA, meestal de CPU-klok, af te tellen. Als cle
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tel ler de waarde I bereikt wordt een Interrupt naar de CPU gege-
neerd en gaat het aftel len door, zodat de tiid dle verloopt tus-
sen de aanvtaag van de Interrupt en het afhandelen van de Inter-
rupt lndlen nodig kan worden bepaald. De lnhoud van de counters
ls toegangkeliJk via de reglsters T1CL en TlCH.
Timerl kan ook worden gebruikt voor het generen van lnterrupts
met constante lntervaltiJd. In dat geval wordt blJ het bereiken
van de waarde A ln de counter een lnterrupt gegenereerd en wordt
de counter automatisch opnieuw geladen vanuit de latch, waarna
het aftellen weer doorgaat. Een extra mogellJkheid is om bii
gebruik van Tlmer1 ln deze mode de waarde van het slgnaal op ui t-
gang PB7 iedere keer dat de tel ler de waarde I berelkt te inver-
teren
Timer2 kan worden gebruikt als puls-teller ,in dat geval wordt T2
eerst geladen, waarna biJ iedere negatieve puls op de liJn PBG de
inhoud van de counter met 1 wordt verlaagd, als de counter inhoud
daardoor gelijk wordt a^n p wordt een interrupt gegenereerd.

In de VIA ls ook een schuifreglster opgenomen dat kan worden
gebrulkt voor biJvoorbeeld serlele lO-operatles

ZoaLs uit de beschrlJvlng van de VIA hlerboven bliJkt zíJn er een
aantal conditles die een Interrupt veroorzaken. De VIA heeft ech-
ter slechts een Interrupt Request uitgang (IRQn), de oorzaak van
de Interrupt kan worden bepaald aan de hand van de lnhoud van het
Interrupt Flag Reglster (IFR). Met behulp van het Interrupt Enab-
le Reglster ( IER) kunnen de verschll lende interrupt bronnen se-
lectief worden gemaskeerd.

4.3.2. De VIADAC-Kaart.

De VIADAC-Kaart ls uitgevoerd als Labbus-Kaart, het schema
afgebeeld ln Appendlx A-3. De electronica op deze kaart kan
een aantal 'blokkent worden onderverdeeld :

- bufferlng en decodering
- VIA
- Digitaal Analoog Converter (DAC)

laagdoorlaat filter
- elndversterker.

IC DBUF verzorgt de databus bufferlng. De decoderlng is erg
eenvoudig uitgevoerd. De VIA wordt geadresseerd ln het gebled
Cgg!..CFFF. Er ls geen gebrrrik gemaakt van de Labbus lO-Decode-
ring omdat deze zo Ls uitgevoerd dat lO-bouwstenen dte meer dan 4
'geheugenplaatsenr lnnemen lastlg te decoderen ziJn en omdat het
nu gekozen gebied toch rvrlJf i-s voor deze appllcatie.
De Digltaal-Analoog conversie schakeling 1s opgebouwd rond een
Signetlcs SE5p19 DAC [L1t6l. De SE5p19 is een 8 bits DAC dle door
de lngebouwde 8-blt latch uitermate geschlkt ls voor gebruik met
mlcroprocessorsystemen. De latch 1s echter tlevel-sensltiver ter-
wlJl een redge-sensltive' gedrag nodlg is voor deze toepassing
daarom wordt de LEn lnput van de DAC op een constant nivo gelegd
waardoor de Latch transparant wordt. IC AREG vervult de functie
van 'edge-triggered' reglster, AREG klokt biJ een stlJgende flank
op de klokingang ( pln 11 ) de waarde die op de PA-uitgangen van

1s
1n
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de VIA staat |n. De klokingang kan op twee manleren worden ge-
stuurd namellJk vanult de CA2 ll.Jn van de VIA of vanult de IRQn-
IlJn, dlt ls lnstelbaar met behulp van J2.
Hiérdoor ontstaan de volgende mogellJkheden voor het 'klokken'
van AREG:

1) J2 in stand A,AREG wordt geklokt net een dalende flank op CA2.
De VIA kÍan zo worden geprogrammeerd dat blJ het schrlJven naar
Output Reglster A een positieve puls met een duur van 1 mlcro-
sec-onde op-de CA2 liJn komt. fn dat geval wordt op de dalende
flank van deze puls de data ln AREG overgenomen. Deze lnstelllng
kan worden gebruikt tlJdens het testen van Hard- en Software.

2) J2 in stand B,CA} hoog. AREG wordi nu geklokt lndien de Inter-
rupt-uitgang (IRQn) van de VIA laag wordt. Deze methode wordt
gebrulkt on fdouble-buffering' te realiseren.

De DAC is gebruikt in zogeaaamde bipolalre mode. De relatie tus-
sen de biná1re waarde (B) op de ingang van de DAC en de ultgangs-
spanning (Vuit) ls in dat geval:

Vuit = (B-128)*Vmln /256

I{aarbiJ Vmin de absolute waarde van de uitgangsspannlng is bii
B=9. Deze waarde kan worden blJgeregeld met de I[k potentiometer
op de VIADAC kaart.

Het filter is een vierde orde (24 dB/octaaf) Sallen-Key laagdoor-
Iaat-filter met maximaal vlakke karakteristlek ILit7].
Het schema van het fllter is opgenomen in Appendix A-5.
Het filter is zo gedimensionèerd dat de verzwakking biJ 5 F.Hz

gellJk is aan 24 dB. (Nyquist-criterlum ,LQ }r.Ez sarnplef rekwentle)
De ÓpAmps A2 en A3 vormen de 'kern' van het filter, OpAmp A1 ls
gebruitct als buffer tussen het DAC-clrcuit en het fllter.

Om dlrect een luldspreker met de kaart aan te kunnen sture! _is 9p
de kaart een eenvoudige elndversterker gebouwd met een LM386. De
versterking ls lnstelbaar met de lk potentlometer.
De eindversterker schakellng Ís weergegeven in Appendix A-5.
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4.4 Labbus Dual ACIA Card.

De Labbus DuaI Asynchronous Communicatlons Card
serleele interfaces (RS-232C).
Elk van de lnterfaces ls ultgevoerd met een 685p ACIA (Asynchro-
nous CommunicatLons Interface Adapter). De baudrate ls voor beide
interfaces zoweL voor zenden als ontvangen apart instelbaar tus-
sen 75 en 9699 baud, d€ lnstelling gebeurt met behulp van vier
Jumpers op de kaart.
Iríet een tweetal andere Jumpers ( Jumperblok IÍ1) kunnen de Inter-
rupt ul tgangen van de ACIAs verbonden worden met de bus. In de
KlankKast software wordt verondersteld dat beide interruptuit-
gangen zLJn verbonden met de IRQn van de 68p9.
Een complete beschriJvlng van de kaart is ILit8].

bevat twee
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5. SOFTWARE.

5.1 Aannaken van EPROMS met SpraakData.

De voor KlankKast benodlgde dlgitale spraaksamples ziJn verkregen
met behulp van het IPO-Spraak Analyse/Synthese systeem (LVS).
Eerst is in een speclale opnamerulmte een bandopname gemaakt
waarop de fonemen een voor een zíJn lngesproken. Met behulp van
het programma INP , een van de programmafs ln het LVS-pakket, ls
de data vanaf deze tape omgezet naar zogenaamde N-Flles [Litg].
Deze N-files bestaan ult blokken met daarln opgeslagen samples
van het analoge si.gnaal. De gebruikte sample-frekwentle is Ip kIJz
, d€ gebrulkte Analoog-Dlgitaa1 Converter levert l2-bits-samples.
Íervolgens ls met behulp van het progranma SEC de 'stilte' aan
het begin en elnde van de klanken verwiJderd. De resulterende
datafiles zullen in het vervolg worden aangeduid net de namen
' NKLANK1 ' tot en met I I{KLANK49 ' .

Deze dataflles zíJn gebrulkt als ultgangspunt voor de data 1n de
EPROMs. Voor het aanmaken van de EPROITÍ-flles ls een apart PASCAL-
progranuna geschreven. Dit progranma, genaamd I MAKEPROI\í ' , wordt
gestuurd vanult een textflle genaamd tMAKEPROI,Í.CIJD'. De organtsa-
ite van de huldige versle van het besturlngsprogramma in Klank-
Kast vereist dat alle data dle hoort biJ een enkel foneem ls op-
geslagen ln dezelfde EPROIÍ, met andere woorden het ls nlet toege-
étaan om de data voor een foneem te verdelen over twee EPRO!,Ís. In
de textfile staat beschreven welke fonemen ln welke EPROITís worden
opgeslagen.

Voorbeeld:
De fite MAKEPROII.C!,ÍD bevat de volgende regels :

<1
<2
<3
>9
<6
<4
<8
>1

Een regel dle beglnt met het (-teken geeft het nummer van een
NKLANK-Fl 1e.
Een reget dle beglnt met het )-teken geeft het nummer van een
EPROM-FT Ie.
In het bovenstaande geval wordt de inhoud van de flles IIKLANK1,
NKLANK2, NKLANK3 gebruikt voor het maken van de data voor EPROITíp;

de files NKLANK6, NKLANK4, NKLANKS worden gecombineerd tot
EPROMl.
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Om de flexlblllteit van het apparaat te vergroten ls het nodig
dat de inhoud van de EPROMs kan worden gewlJzLgd zonder dat daar-
voor het besturlngsprogramna ln KlankKast hoeft te worden gewij-
zígd. Hiertoe ls áe- volgende 'organisatie' van de EPROMs bedacht:

De eerste 4 bytes van ledere EPROM bevatten 4 rbiJzondere' waar-
den de zogenaamde KeyBytes. Deze waarden zLJn zo gekozen dat het
hoogst onwaarschlJnliJk is dat de processor deze blJ rtoevalr op
deze adressen leest. Indien EÈ vla het BankSelect Reglster een
EPROM wordt gekozen dle nlet aanwezLg is, leest de CPU op de be-
wuste 4 plaatsen een ongedefinierde waarde. Het besturlngspro-
grsmma kan dus detecteren ln welke voeten EPROMs zltten.

De volgende 2 bytes ln de EPROl,l bevatten het adres van de PTOC
(PTOC=Prom Table Of Contents). De PTOC bestaat uit een 1lJst van
'records' dle elk 5 bytes groot zíJn en waarin de volgende infor-
matie is opgeslagen:

byte I
byte 1
byte 2
byte 3
byte 4

FoneemNummer
StartAdres van de data
StartAdres (Lage byte)
Aantal bytes data voor
AantaI bytes data voor

voor het foneem (I{oge Byte)

bet foneem (Hoge Byte)
het foneem (Lage Byte)

De records staan achter elkaar ln de EPROM, het eerste record op
de plaats aangewezen door de bovengenoemde polnter, bet tweede 5

bytes verder etc. Het einde van de PTOC wordt aangegeven door een
record waarln het foneemnummer veld de waarde 255 (hexadeclmaal
FF) heeft.
Door de gekozen structuur ls het mogellJk dat data voor een be-
paald foneem 1n meerdere EPROIIs voorkomt (of eventueel zelfs twee
of neer malen ln dezelfde EPROM). In dat geval gelden de volgendetregelst:

Indien een foneem voorkomt ln 2 of meer verschil lende EPROMs
wordt de data in de EPROM geplaatst in de voet met het hoogste
nuromer gebrulkt .

Indlen een foneem 2 of meer maal ln dezelfde EPROI! voorkomt
wordt die waarvoor het record op het hoogste adres ln de EPROM
staat gebruikt.

Het programna MAI(EPROM voert de volgende bewerkingen uit:

- Bepaal van de data 1n de NKLANK-f1le het absolute maxlmum.

- Converteer de data naar 8-bits representatle.
De conversie geschiedt zodani-g dat het vol ledige dynamische
bereik benut sordt.

- VerwlJder de rstlLte' aan het begln en elnde van het foneem,
(Dlt maakt de bewerklng van de N-Files met het SEG-programna
zoals hierboven beschreven is elgenllJk overbodig). De gebruiker
kan dit proces belnvloeden door keuze van de waarde van tMinimum
Anplltude' dle tlJdens de ultvoering van het programma wordt in-
gevoerd. Zolaog de amplltude van het naar 8-btt representatie
geconverteerde slgnaal beneden ldinAmpf bliJft wordt d1t beschouwd
als 'ruisr aan het begln van de klank. De waarde wordt GÉ ook
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gebruikt om het einde van een foneem segment te vlnden, in dat
geval wordt rachteruitr-gezocht vanaf het einde van het data-
segment. De waarden 1 en 2 bliJken goed te voldoen voor MinAmpl,
bÍJ gebruik van grotere waarden besteat de kans dat belangriJke
lnfornatle verloren gaat.

Indlen er nog voldoende rulmte 1s ln de huidige EPROIÍ voeg dan
de geconverteerde data toe aan de EPROMdata en pas de lnformatie
in de PTOC (= Prom Table Of Contents) aan. In de PTOC die ln de
EPROM wordt opgeslagen ls te vlnden welke fonemen ln de betref-
fende EPROM zlJn opgeslagen en waar de data voor de foneem in de
EPROM staat.

- Vul al le ongebruikte plaatsen ln de EPROM met de waarde 255
($FF). D1t is de waarde die een nog niet geprogrammeerde locatie
in de EPRO!Í bevat. Hierdoor wordt het mogeliJk later nog data aan
de EPROM toe te voegen.

- Genereer een outputfile
door een EPROM-Programmer.
'MOTOROLA S1/S9 formaat I

ILltlpl.

ln een formaat dat kan worden verwerkt
In dlt geval ls gekozen voor het zgn.

. Dit formaat is o.a. beschreven ln

Het programma MAKEPROM draait op de VAX op het IPO. De EPROMS
kunnen worden geprogrammeerd m.b.v. de DataIO 298 Programmer.
In Appendlx B is een llsting van het MAKEPROM programma afge-
drukt
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5.2 Uet besturingsprogramma voor KlankKast.

KlankKast kan worden tussengeschakeld in een RS-232 liJn. alre
data die over de llJn wordt getransporteerd gaat dus als het ware
door KlankKast heen. I\íet rHostf wordt ln het vervolg het apparaat
dat is aangesloten op de RS-232 connector die gemerkt ls met Host
aangeduid, dlt is in de meeste gevallen het apparaat dat de
commando's naar K1ankKast stuurt. Alleen de karakterrlJ die wordt
ontvangen vla de Host interface wordt door de KlankKast-software
bekeken op de aanwezlgheld van getdige commando's. De data die
vla de Slave-lngang binnenkomt wordt nlet onderzocht. Geldige
commando's worden afhankelijk van de lnstelling van de DIPSwitóh
op de vraDAc card wer of nlet doorgbzonden naar de siave.
Het besturingsprogramna ln KlankKast vervult de volgende taken:

1) Communi.catie met Host en Slave
Ontvangen van data die over de RS232 lngangen blnnenkomt; de data
wordt in een tweetal buffers geplaatst (HIB=Host Input Buffer en
SIB=Slave Input Buffer).
Verzenden van data die 1n de outputbuffers (SOB=Slave OutputBuffer en HOB= Host Output Buffer) wordt opgeslagen.
BiJ de communlcatle kan naar keuze gebruik worden gemaakt van het
RTS/CTS-protocol en van het XOn/XOff-protocol.
Het ontvangen van data vla de RS-232 interface gebeurt onder
lnterrupt, het legen van de srave- respectievellJk Hostoutput
buffer gebeurt ln hoofdprogramma.

2) Onderzoek of de Host Input Buffer karakterriJen bevat die gel-
dige commando's voor KlankKast zlJn. Ats dat zo 1s voer deze com-
mando's dan ult. De huidlge softwàre kent slechts 2 commandofs :

het insterlen van de wachttud tussen de weergave van twee fo-
nemen en de opdracht om een foneem uit te spreken. Indien eenopdracht van het tweede type wordt herkend wordt het nummer van
het betreffende foneem toegevoegd aan de foneem output-buffer.
(POB=Phoneme Output Buffer). Het analyseren van de data in de HIBwordt ul tgevoerd in het hoofdprogramma. De rout lne die de
herkennlng van commandots ultvoert ls gecodeerd als een rfinite
state recognizêF', hierdoor is de routlne veel beter leesbaar dande gebrulkeliJke 'IYHILE IF IIHILE IF ...'-coderlng.
3) KiJk of er data ln de PoB aanwezLg is, als drt zo is en het
Talker-proces ls nlet 'runnlngr haal dan de volgende Klank u1t de
POB en start het Talker-proces. Het Talker proces wordt simultaan
met het_hoofdproces uitgevoerd en wordt bestuurd door interrupts
van de Tlmer.
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Het data transport blnnen KlankKast
weergegeven.

is ln FIGUUR 5.1 schemat isch
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FIGUUR 5.1

In eerste lnstantle 1s de software (gedeelteltJk) gerealiseerd in
6899 Assennbly language. Dit heeft als voordeeL dat een zeer effi-
ci'ent programma ontstaat en dat het verwerken van interrupts van
de diverse bronnen makkelljk geprogrammeerd kan worden. Een na-
deel ls echter dat het programma lastlger te wtJzigen ls dan een
programrna dat is geschreven 1n een rHigh-Level' language.

Voor de 6899 ls op het IPO een Pascal compiler beschlkbaar die
geoptlmaliseerde nátive code genereert. Deze compiler, XCOM,
draai-t onder het POtdME Pascal systeem ILlt11] en kent een aantal
ultbreidlngen die baar geschikt maken voor het programmeren van
'low-leveli routlnes zoals nodig ln KlankKast. Zo ls het mogelÍJk
om absolute adresSen voor varlabelen aan te geven, lnterrupt
handlers te programmeren, êtr routlnes geschreven ln 6899 assembly
tussen te voègen (CODE procedures). Een nadeel van de compiler is
de geringe compilatle-snelheld, met name het optimallseren van de
gegenereerde code ls tlJdrovend.

Het hele besturings programma voor l(lankKast ls nu ln PASCAL ge-
schreven, €r is slechts een CODE procedure, de FAST INTERRUPT
service routlne. De omvang van de gegeneerde code is ongeveer 2

KByte.

In Appendix c is een listing van het programmrl afgedrukt.
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6. GEBRUIKSAANÏT I JZ I}ÍG .

6.1 Instal latle.

In deze paragraaf wordt beschreven hoe KlankKast moet worden ver-
bonden met respeetlevellJk llost- en Slave apparaten. KlankKast ls
voorzien van twee RS-232C lnterfaces. Helaas ls dlt type lnter-
face erg slecht gestandardlseerd , daarom ls ln de volgende para-
grafen een volledige beschriJvlng van de gebrulkte signalen mgt
Éun rlchtingen gegeven. Ook wordt eep beschriJvlng gegeven van de
kabels nodig voor verbindlng met enkele andere apparaten.

6.1.1 Pinout Host InterfaceConnector

De connector voor verbinding met de lIost is een DB-25 female
type, met daarop de volgende slgnalen. (RS-232 DTE)

PlnNr In/Out SignaalNaam
1 - Protectlve Ground
2 In Data In
3 Out Data Out
4 In RTS **
5 Out CTS 'F *
6 Out DSR
7 Slgnal Ground
8 Out DCD
29 In Data Terminal ReadY

** pln 4 en pln 5 ztjn lntern doorverbonden.

6.L.2 Plnout Slave InterfaceConnector

De pinout van de Connector naar het Slave Device is ldentlek à^n
die van de Connector voor het Host Devlce (Zíe 6.1.1). Indien
geen Slave Devlce gebruikt wordt dient de Slave Interface te wor-
den voorzlen van een zgn tEchoplexr connector, dlt is een male
DB-25 connector waarln de volgende vebindlngen zlJn aangebracht:
- pin 2 met pln 3

- pln 5 met pin 6 en met Pln 29
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6.1.3 Een aanslult voorbeeld.

Kabel voor verbindlng met Apple v1-a CCSTTLQ Serial Interface board.

6.1.3 Instel ling Data Formaat.

Het DataFormaat dat wordt gebruikt door K1ankKast is zowel voor
de Host als de Slave Interface :

7 DataBits
2 StopBits
Geen Parlteitsbit

Dit kan slechts worden veranderd door aanpasslng van de procedure
InltACIAs ln het KlankKastbesturlngs programma.

6.L.4 Instelllng van de BaudRate.

De BaudRate die gebrulkt wordt voor de communlcatle met de llost
en Slave kan wórden lngesteld op de Dual ACIA Card. De Zend- (Tx)
en Ontvang- (Rx) BaudRate kunnen voor belde poorten onafhankel-ljt<
worden lngesteld door plaatsing van de Jurnpers op cle Dual ACIA
Card.

** ** ** ** 96Q9
'r* ** ** ** 4899
't'i *,f :1.* ** 24Qp
)t't 'i* ** ** L29q
,tti ,1.* ** tf * 6Qp
,t'l ** ** :lt| 399
** ** *'r 'r* L5Q
***,t***'t75

Rx Tx Rx Tx
Host Slave

FIGUUR 6. 1

Apple Klankkastplnnr pinnr
11
23
32
45
54
629
77
296
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6.1.5 Instelllng Cornmunlcatie Protocol .

De KlankKast ls voorzlen van een aantal buffers voor de cornmunl-
catle Kanalen. Deze buffers hebben een beperkte capaclteit. In-
dlen een van de buffers vol raakt za| KlankKast aan het zendende
apparaat proberen mee te delen dat tiJdeflJk geen karakters meer
kunnen worden verwerkt. Ook 1s het mogeliJk dat Klankl(ast de data
sneller wegstuurt dan deze door een aangesloten apparaat kan wor-
den ontvangen. Een oplossing voor deze moelllJkheden 1s het ge-
bruik vau of het Cts/Rts-protocol, of van het Xon-Xoff protocol.
De KlankKast-Firmware ondersteund beide protocollen. IIet proto-
col dat voor de communlcatie met de llost respectievellJk Slave
wordt gebruikt kan worden lngesteld met behulp van de schakelaars
1 respectlevelijk 2 van de DIPSwitch op de VIADAC Card.

S1 HostProtocol : On = XOn/XOff
Off = Rts/Cts

52 SlaveProtocol : On = XOn/XOff
Off = Rts/Cts

6. 1.6 Instelltng transparant /filter.

Met schakelaar 7 van de DIPSwitch op de VIADAC-kaart kan lnge-
steld worden of KlankKast de herkende commandors moet doorsturen
naar de slave of nlet.

Off = Stuur herkende commando's nlet door (fitter).
On = Stuur alle karakters door (transparant).

6.L.7 Instelllng van het geluldsweergave nivo.

Dit gebeurt met de volune regelaar op KlankKast.

6.2 TestMode.

KlankKast heef t een lngebouwde TestlyÍode. In deze mode, di-e kan
worden lngesteld door schakel-aar 8 van de DIPSwitch op de VIADAC-
kaart VOOR het lnschakelen of 'Reset'-en van het apparaat in de
Stand 'Off' te zetten worden alle klanken die ln KlankKast zijn
lngebouwd na elkaar ten gehore gebracht. Tussen de klanken wordt
steeds een halve seconde gewacht. In de TestMode kan worden ge-
controleerd of het Apparaat werkt zonder dat daarvoor een verbin-
dlng met de 'Host' en of 'Slave' hoeft te worden gemaakt. (De
seriele lnterfaces worden in de TestMode dus niet mee getest).

S7
s7
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6.3 Aansturlng.

Om een foneem vla KlankKast te laten horen moet vla de Hostlnter-
face de KarakterriJ <ESC>$K gevolgd door een foneemnummer (in
ASCII representatie) en afgesloten met een <CR> worden verstuurd.
In Tabel 6.3.1 ls een overzlcht gegeven van de ln KlankKast aan-
wezige fonenen met de biJbehorende foneemnummers.
Alle karakters tussen de'Kr en de afsluitende <CR> die geen cÍi-
fer ('Q' .. t9') representeren worden 'overgeslagenr . Indien er
geen enkel cijfer tussen de'K'en de <CR> wordt ontvangen wordt
het foneem met foneemnummer p gekozen. Na de ultspraak van een
foneem door KlankKast wordt een halve seconde gewacht voorrlat het
volgende foneem wordt uitgesproken. Indien de Host snel een aan-
tal commando's stuurt gaat de spraakweergave tachterlopent, dit
dient vooral blJ lnteractleve toepassingen in de gaten te worden
gehouden. (Ook 1s het mogeliJk dat de spraakweergave tlJdefiJk
stll komt te llggen doordat de Slave geen karakters wll aannemen-
,ln dat geval kan de buffer voor output naar de Slave volraken
vaarna ook de verwerking van de data in de llost lnputbuffer wordt
gestaakt, lmmers eventueel door te sturen karakters kunnen niet
meer worden geplaatst in de outputbuffer.

De tiJd dle mlnlmaal moet verstriJken tussen de ultgave van op-
eenvolgende fonemen kan met het <ESC> $ W (Number) <CR> commando
worden veranderd. (Nunber) geeft de wachttiJd 1n mllliseconden
aan.

AfhankellJk van de stand van DIPSwltch 7 worden de karakterrlJen
dle geldlge commando's voor KlankKast zíJn wel of nlet doorgege-
ven naar het Slave-apparaat. (zie paragraaf 6.1.6)
In het geval dat Klankkast ln fllter-mode wordt gebrulkt :

De karakter-rlJen ESC$K respectieveliJk ESC$IY en alle karakters
dle daarop volgen tot en met het eerstvolgende (CR)-karakter wor-
den nlet doorgegeven naar het apparaat dat ls aangesloten aIs
Slave. Alle overige karakters worden doorgezonden naar de Slave.
Door het gebrulk van Input- en OutputBuffers kan een behoorliJke
vertraging optreden blJ het doorgeven van karakters.
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FoneemNummer-Foneem

I
1
2
3
4
D

6
7
8
9
L9
11
L2
13
L4
15
16
L7
18
19
29
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
3p
31
32
33
34
35
36
37
38
39
49
4l
42
43
44
45
46
47
48
49

Ja.
mAAt
mAAIt
Bas
Das
bEs
KEEs
bEEr
gEEUIÍ
mi I ltAI r
Fok
Gok
Gok
Goal
IIang
prt
pI EP
KIEUW
Jan
Kas
Lang
Meer
Neer
baNG
kop
kOm
rOOd
wOOrd
nOOI t
Pas
Rang
Rang
Sok
Tas
put
f UUt
Veer
IYang
rEIs
Zeer
Journaal
rOEt
rOEI t
koud
kAUw
rnUI s
kEUs
kEUr
mayonAlse

(hui g-G )(zachte G)

( tong-R )
(hulg-R )

TABEL 6.3.1 Foneemnummer-foneem tabel
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7. IIET MAKEN VAN MODIFICATIES.

Opmerking: Het
in de EPROTís ls
7.L Veranderen

MAKEPROM-programma en
beschreven ln paragraaf

van de Klanken.

de organlsatle van de data
5.1

Zo1ang er nog ruj-mte beschlkbaar is voor de opslag van klanken,
hetzlJ doordat binnen een EPROI,Í nog voldoende_ongebrulkte loca-
tles áanwezig zLJn, of doordat een yan de EPROM voeten nog onbe-
zet ls kan het klanken arsenaal eenvoudlg gewijzlgd of ultgebreid
sorden.
De te volgen werkwiJze kan het best aan de hand van een voorbeeld
beschreven worden.

VOORBEELD: Klank nummer 24 rloet
versle, d€ data voor deze nieuwe
INKLANK24 I .

Methode 1:
Voer het programma
24 terecht komt en

Methode 2:
Maak een nieuwe
daarln de regels:

vervangen worden door een betere
versie ls opgeslagen ln de file

MAKEPROM uit, kiJk ln welke EPROM-FILE klank
programmeer de biJbehorende EPROIí opnleuw.

commando-file voor het [ÍAKEPROM-prograÍnma met

<24
>8

Na uitvoering van het MAKEPRO!,Í programma bevat de flle EPROMS de
data voor een nleuwe EPROII met daarln alleen klank 24. Door deze
EPROM te plaatsen 1n een voet met een hoger nummer dan die waarin
de origlnele (oude) klank 24 ls opgeslagen, zàl de KlankKastpro-
gramrnatuur automatlsch de nieuwe versie gebrulken.

Methode2 kan ook worden gebrulkt voor het toevoegen van klanken.
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7.2 WlJz1-gen van de KlankKast software.

Voor het wlJzlgen van de software is een goed lnzlcht ln de spe-
cifieke eigenschappen van de POMME PASCAL-compiler noodzakellik.
De source ttsttng van het KlankKast programma ls van veel commen-
taar voorzlen, met name op die plaatSen waar 'vreèmde' dingen
gebeuren.

Nadat een eventueel gewlJ zígde versle van het programma gecompi-
leerd 1S, moet deze 1n een EPROM gezet worden . Voordat dlt kan
gebeuren moeten de 68Q9 vectoren nog.worden lngevuld !

TabeL 7.2.L geeft een overzicht van de ln te vullen waarden.

Adres Vector waarde

FFF2 SWr3 F999
FFF4 Sl{r2 F999
FFF6 FIRQn Adres van de procedure FIRQ (nlet van FIRQH !!!) (f.)
FFFS IRQn Adres van de procedure IRQH (#)
FFFA SrÍr F9Q9
FFFC NMIn F999
FFFE RESETn F999

(#) Deze adressen worden door de corcpiler afgedrukt.

TabeL 7.2.L

De door de compiler gegenereerde code ls positle-onafhankellJk,
ln KlankKast wordt ze in een EPROM op FQ99 geplaatst.

Nog een waarschuwlng tot slot:
Gebruik geen een-dimenslonale ARRAYS met lndex bovengrenzen tus-
sen t28 en 255 de compller genereert hl-ervoor foutleve code (?).
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8. CONCLUSIE.

TlJdens de stage is een compact, vrlJ universeel en relatief
goedkoop stand-alone apparaat voor de generatie van een beperkt
arsenaal kunstmatige spraakuitingen ontworpen, gebouwd en getest.

De gebruikte, êrB lnefficlente codering van de voor de opwekking
van de kunstmatlge spraak benodigde data wordt ln dit geval ge-
rechtvaardlgd door de gestelde kwallteits- en flexibillteits-
elsen, het beperkte klankenarsenaal en de verkriJgbaarheid van
hatfgeleider geheugens met de benodigde capaciteit tegen redeffj-
ke pri jzen.

TiJdens de ontwlkkellng van het apparaat ls gebruik gemaakt van
het POilÍIÍE PASCAL systeem, dit vergemakkellJkt het programmeren
van low-level , real-tlme software , zoals de software in Klank-
Kast, aanzLentiJk.
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APPENDIX A

SCIIEMA ' S BI.I COMPONEITTEN OPSTELLINGEN.

A-1 schema EPROII Kaart
A-2 componenten opstel ling EPROM Kaart
A-3 schema VIADAC Kaart
A-4 componenten opstel ling VIADAC Kaart
A-5 schema filter en eindversterker
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APPEI,IDIX B

LISTII{G MAKEPROM.PAS



1íAFí-:EF.FïI-|IV| a
F,Rl:tLiRAtí l'lakeFroms ( I neut r Du tprl t r Ëm'JF i I e r I rrF i I e r Fr omF i I e ) i
.[ NN Ër50tr'0 v0.5 Ëonver.t LVi; N-Fil es to EFRt]tll-Files f or' use with ]
{t{lanl.:t<.a9t.ThePro9Fàmistontno]le,Jfr.omaTextF:i.|e,:onfonmirig>
'[ to the syrrtax destr'it'e'J beJ ow. ]
{ The senenated EFRBl"l f il es have the MDïrlrRrlrLA ,!L/:a::,t Fr:'Rt'lAT. }
{ E:<amp] e:

<1
<2
<5
>0
<4
<7
>1

Meanins: l"ler.se files Nlí:t-AM{1 rNI{.LANX.2rNtl.LANlF into file FRtlt|vlo

Mer'ee files N}í:LANK4TNF:LANI'::7 into file FRtllMl

Lavorrt of FRtItMs eenerated!
+0000 IdBvtel
+0001 IdEvteZ
+0002 I,JBvte;-!
+0003 IdBvte4
+00Q4 AddnPTtltl hi
+0001 AddrFTtttl I o FTCIC = Pr'om Tabl e Etf tlonterrts
aaaaa

+FTlll+O FNunrben This sertion repeated f or' €àrrh sr'apheÍrre.
+PTtlË+1 StantAd'JP hi
+FTOC+! StartA,Jdr lo
+PTDt-l+3 Lensth hi
+PTt:ul+4 Lensth I o
aalaa

F'Numben = 255 in'Ji':ates end of F'Ttlll
)

CL]NST Ma;<A'Jdn = ??7t!.7; t Maxirnr.lnr Addr'ess for' 77'fr6 )
Ma:<Bvte = 255;
EmptvBvte = 255; t Contents of Er'ased EFR':rf'l Bvte )
IdBvte 1 = 0; { Bvtes rlsed to identi f v EFRIIME }
I 'JEvt el = 255 i
IdBvte3 = ITOI
IdBvte4 = $5;
Reclíax = ZEF; { Ma;<imrlm Inde:< in 9ampl eRe':ond }
BrlfMax = HaxAd,Jn i { Maxinrr:m Index in InBr-tf f er' }
StrinsLen = É0;
DAOf f$et = 12Ê; { ErArl DE-Level Of f set }
DAMaxAmpl = L27i { DAll Maximr.lm Ampl itr:'Je }

WpE AddrRanee = 0..1'laxAddri t EF,R':tf,l A,l,Jr.esses )
BvteRange = O..Ma:<Bvte; ( EFRI]M Elata )
Intesenlá = fWl:tRDl-327/aÊ..3.2767 i { Input Etatananse }
EFRDMSSá = PAIÏED AFFAY [AddnRanse] BF BvteRànse;
Sampl eRet = ARRAY [0..RecMax] OF IrrtesenlÉ,i
stnins = VARyINTf [:StrinsLen ] rllF ÊHAR;



IV|AI=:-EF Ftt:tl-l '='
VAR L:ÍÍr'JFile 3 TEXï;

InFile ! FILE [tF :lslpleReri
PnomFile : TEXT;
Cm'JFName r

I nFName r

PnomFName : tltn i ns ;
CmdLine ! Stnins;
InBuf f en : ARRAYf 0..Fr:fl"laxl DF Inteserl6i
Prom : EFFltllMiS/:,i { Stor'es FRrltM Imase }
InMaxr { Last elenrerrt ussrj in InEuffer }
SamAddrr { First free location for. sample )
1s6d'J,Jr : AddrRanse; { Finst f ree I oratiorr f or. FTtltll }
InFileNum z 0..255; { The ,:upnent, infi'l e nr:mben }
MakeFi I es : Bt:tt:TLEAN; { eener.ate FRr]t'lFi 1 es i f tr'ue }
MHinAmpl : REAL; { Use'J bv 'Dl ippins' noutirre }

rRr--lrl:EETLIRE Er Fon ( líss ! STRINTS) i
]EBIN

WniteLn('**t ERROR 'rl'1ss) i ha] t
illEt; (* Ennon *)
:fiOCEDUFE DpentlmdFi'l e ;
]EIJIN

ËmdFName : =' I N I SS I Nl,í . PAS ] l"lAt{EFRDI''l . CMD' t
rllpe n ( Ëm dF i I e r ËmdFName r H I STrlRY : =r--rLD ) i
Reset(tlmdFile)

iNDt (* Dpentlm,JFile *)
:6ggfPl-lRE Cl osetlmdFi I e i
]EIJIN

Cl ose (L--m'JFi'le )

ND; (* rlloEetlmdFile *)
:ftr-r::EtL|RE I n i tPr.om i
/AR i : Ad,JrRansei
lEr-'ïIN

PnomE0J:=1dBvte1i F'nom[1] !=IdBvte2; PnomE2l !=IdEvte3; F'nom[:]l:=I,JByte4;
TabAddn:=64; { Set star't of FTt-lË }
Pnom[4] ;=J3$firJrJn DIV Z5/ti
From[5] : =TabAddr' MtlrEr ?A/:,i
FOR i:=ó TD 355 Drl Fronr[i]:=EmptvBvte; {'rllear'' nest of ficst pese i
9anrAddr' : =15é

ND; (* InitProm *)

ftL]CEDURE FinishProm;
: Fi I I in nemeining bvtes in EFRDIÍ )
,AR i : A'JdrRaneei
IE'3IN

FOR i:=SamA'Jdr TO Ma:<Addr. Dt-.) Fnom[i]:=EmptvBvtei
:,NE; (+ FinishPnom *)

ïït:'t:EtlLlRE Open InFi I e i
, Dneate InName from Info in Êm,JLiner calcr.rlate InFileNr.lm )
, Open InFil e with Name InNarne )
IEISIN

I nFName : =', DRË 0 : t SFRAAH. . VANEil:lNLlEN I Nlí;LANt';' +
Ërrb:3tr (tlnljLirr€ r!rLength (tlmdLine )-1 )+' .' i

ReadV(9ubStr (llnrdLine r?r Lerrsth (Ênr'JLine )-1 ) r InFi I eNum) ;
l-Jeen ( InFi I e r I nFName rH IËTrlrRY : =rlrLD ) ;
Feset(InFile)

NEt;, (* DpenlnFile *)



l_tAl=:-EF.Rr_lF4 :3;
PRI:r-*EDURE Ëe t I nEtata ;
t Ëopv the Eata f rom IrrFi 1e to InEr.rf f er' and set IrrMax to the in,Je:< of )t the last element use,J in InBuffer. )
VAR i : 0..Re':Ma:<i

Re':Br.r f f en : Sampl eRec i
BEGIN

InHax:=0; Rea'l(InFilerRe':Brrf fen); t Ienore fir'st Re':ord )
WHILE Nt-]T ERF( InFi I e ) Ettll BEI-'ïIN

Read ( InFi I e rRe':Buf fer ) ;
FOR i!=0 TEI Rerl"la;< Dfl EEGIN

InBtl f fenI Inl'la:<] :=ftsr;$uf f ent i I ; InMa:< :=Inlía:<+1
END

END i
InHax:=Inpax-1

ENEI; (* rSetlnEtata *)

FËtlttlEDURE Cl osel nFi I e ;
BEIJIN

C'l os
e(InFile)
END; (* Cl oselnFi I e *)
PRLIDEDI-IRE OpenPnonrFi I e i
{ Ëneate PromFil eName f rorn Inf o in Cmdline }
{ tlpen PromFile with Name FnomName }
EEGIN

PnomFNamei='tNI:l:llNt,l.EFRtltM:ilEPRt:lM/+5r:b:itn(r-lmdLinertrLensth(rlm,JLine)-1);
Open ( PromFi I e r FnomFNaÍne r HI::;Tt:tRY : =NEW ) i
Rewnite(PromFile)

EhlEt; (* OpenFr.omFi I e *)
PRï:IËEU-IRE Pr.r tPn omData ;
{ Wr'ite the Etata fnonr ARRAY Fnom to the FILE FnonrFile }
{ The f il e has l'lDTORrlrLA :)L/Ë'7 reror.,J f onmat .}
tltlN$T BytesPer.Line = :r?;
VAR ar I rbrSum: INTET:'ER;
EEL1IN

a3=0;
FÊR |:=1 T0 (MaxAddr.+l) E|IV BvtesFenLirre ElLl FELIIN

Nnite (PnomFi I e r':i1'rHe:<(BvtesPenLine+3r2r!) rHex (ar4r4) ) ;
Srlm:=BytesFenLine+3+(a l,tlrB 35á)+(a DIV 25é,) ;
FOR b:=1 TD BvtesPenLine ErD BE']IN

tlr i te ( FnomFi I e r Hex ( Fr'omIa] r 2 r 2 ) ) i $rlm ; =9unr+Fr'onrIa] ; a : =e+1
END;
WniteLn ( PnomFi I e rHex (3EF-(9r:m Mt:rEr ?5É,) r2rl) )

EÏ{D;
l.lr i teLn ( Pn ornFi I e r' -€;?03 0 00 0FË. ")

END; (* PutPnomData r)

FRCTCEDURE Cl oseFnomFi I e;
BEISIN

Close(PromFile)
ENE; (* Cl osePromFi I e *)



l-lAF,:-EF.Fïr-tl-l 4
FR':IËEDLIRE Ëo nver' tToProm i
{ Convert tf'e Etata fr'onr InFr:ffen to the Fornrat rJSêrJ irr FRIIH ]
t Resrale the 'Jatar Ad'J Dffsetlje'l ete lea,Jins an'l tr'ailins )
{ 'Blank :lpare' }
{ Up,Jate the PTt:'tl }
VAR Absl''lax r l"linAnrpl : InteEer'14'i

i rFinst rLast rLensth : A,JdrRanse;
Sral eFac ! REAL;

BEDIN
{ Update FTtrC }
Pnom[TabAd,lr]:=InFi I eNrrm; t Nr:mt'en ]
Prom[TabAddn+l ] : =$616firJ'J1 EIIV 3.:6 t { Star't A'J'JnesE }
Fnom[TabAddr+!] :=tlamA,l,Jn MrIrB Z=,hi
{ Find the absol ute ma;<imum ampl itude }
Absf'la;< : =0;
FOR i!=0 T[r InMa;< DEt

IF AB:3(InBr:f f enIi]))=AbsMax THEN AbsMa:<:=AE:i(InBuf f enEil);
Scal eFac : =EtAMa;<Amp I ./AbsMa:< i
HinAmpl 3=ft;ll-llrlp(MHinAmpl /5,:al eFac ) ; l.lnite(líinAnrpl 35) ;
Fi rst: =0 i Last : =IrrMa:< i
Wni te (Hex ( InMa;<+1 rSr4) ) i
t Delete'Blanl.: 9pare'at S;tant arrd Errd of Data )
WHILE ABS( InBr:f f enEFinstl )'(MinAmpl D0 Finst:=Finst+1;
t^JHILE AB:3( IrrBu f f enILast ] )<.MinAmpl DO Last !=Last-t;
Lensth:=Last-First+1+2; { 2 extr'a bytes with val r.re $tl0 }
Wnite (Hex ( Lenstfr rF t 4l ) i
IF SamA'l,ln+Lensth)l"lar:A,Jdr THEN Enror('From lltverf I ow') i
Pr.om[TabAddr.+3+]:=Lensth E|IV ?5É.; { Lensth }
PnomtTabA'J,Jp.r41 : =Lensth lÍl:lEl :q/:,'
TabAddr: =1364d,Jr+5 i
{ tlopv and tl.onvert the 'Jata }
Prom[:3amAddr. ] : =EtAtltf f set i EarnA,Jdr. : =E;anrAd,Jn+ 1 i
FoR !:=Finst Ttlr Last Drl BELïIN

Fn om I S,amA,l d r ] : =fiflrlr f f s e t +RrlrLlNEr ( :lr a I e Fa t * I nF r: f f e r. t i I ) ;
SamAd d 7. ! =:1s61fl ,J,J r+ 1

ENEI;
PnomtSamA,J'Jnl : =DAtltf fset i SamA,J'ln 3 =$s6firJ,Jr+1 ;
t Extna bvte 'ri'l I leave 0 Vol t at EtAtl output )

END; (* ÊonventToFrom *)

BESIN
WniteLn('EPRtlM Fil e mal*:er fon Klanh:l(ast tNNr:t50?0/:')' 1 i
l.lnite('6(enenate files or'A(nalvse onlv ? ')i
ReadLn ( tlm,JL ine ) ;
MakeFiles!=(ÊmdLine[1] IN E's' t'G'l) ;
Wnite('Enten Minimr:m Ampl itude Limit:'); ReadLn(Ml'tinAmpl ) i
OpentlmdFi I e; InitFnonr;
WHILE NDT EI:|F(DM'JFiIE) DD BE'JIN

ReadLn ( CmdFi I e rl-nrdLi ne ) i
IF Length (tlmdLine ) )0 THEN BEDIN

IF CmdLine[1J='(' THEN BEr:iIN
OpenInFi I e i
Write( InFName) ;
IF InFileNr:rn{10 THEN Write(' 'ri
Get I nEtata i
Wn i te (He;< ( :lamA'Jrln 17 t 4l I i
Conven tToPr'onr;
CloselnFilei
WniteLn

END
ELSE BEIiIN



l_,tA;,:-EF.tït=tlí F
IF CmdLine[1]=']' TI€N EtEr:iIN

IF Mal:eFi I es THEN BpenFr.omFi I e;
t^lniteLn (FnonrFNaÍÍrer' Fnee:$'rHe;<(l"la:<A,Jdr.+1-:]anAd,tr.t4r4) );
FinishFnom;
IF MakeFiles THEN Fr.rtFr.omDatai
IF Mal:eFi I es THEN tll oseFromFi I e i
InitF'nom

END
ELS;E Ennor ( 'Bad ComnrandLine')

END
ENR

END;
Êl osefimdFi I e

iND.



APPENDIX C

LISTI NG KlankKast besturingsprogramma



t
.I
(
{
{
{
t
t
{
t
t
\
{
{

ËDNST l'laxPhoneme =
S;pCvr I e =DefIFWait =
Ma;<From =
MaxA'J,Jn =Kevl =
Kev2 =

ItltBu f Ma:'l =
IOBrlf.Si=e =
Neanl vFul I =
Nean I yEmpty=
Xtln =
XDff =
ESË =
ËR=
IFf,iVector =
FIRSVecton =
NlíI Ve r ton =
SWI lVe,:ton =
St^lI?Vetton =
SWISVector =

l.:-F=:- - F A:=:
for' F.larrh:l::.aEt )

1
F,R'lrjRAM HLANlr.l:iA:!;Ti .[ NN 17 l"tar. El5 Fi nmwar'e

A'.rthon : N.T.M. Nissink
On I arljo 'J i Las sostr'aat ?3
5?r:r:3 HX Boxtel
04Ltt-7=137

Elate tlneated | 02 líar' t]4
Eate Last Rev: 17 líar' lilS

This pnoenem uses mànv non-stan,Jar,J FA:3;tlAL featunes frorn
the FBMME-Fas,:al systenr. It must Ère compi I ed with Xrj':í"|.

WARNINI:i: Êhanse ARRAY Siies with Êa,*er t.he Xrl:rlrtl rl:onreiIer.
sener'ates er.roneorJs rto,le for ARRAYs with in,Je:res in ranse
1?$ to 335 l:1

Ft:fRUr*D70Q $EIFFF;
s : $D?00 .. $nÉ.FF;
NPR : 901;

blabla : TRLIEt
optimize ! TRUE;

Tnanspont of data :

)

)
)
)
)
)
)
)
]
)
)
)
)

Ë
L
A
V
ts

A
Ê
I
A
2

A
D
I
A
1

H
D
S
T

{
t
t
{
{
{
t
{

)
)
)
)

)
)

LOQ i
10Q i

=00i15i
iTFFF i
g00FF i
$4A55;

134;
135;
1 10;
50;
t7;
1';/ ;
?7,
t3;
$FFF:];
9FFF6;
$FFFL:;
$FFFA;
$FFF4;
$FFF2;

\--- FtltB
\--- Tal ken

{ Hishest I esal FhonemeNumL,en }
{ $peech Êy,:le Tinre (r.r:i;Et--:)r10 kHr }
{ WaitTime between phonemes (mÊErl:) }
'[ Hishest I esa] Pr'onrNr.lmber. ]
{ Hiehest Ad,Jress in:jpeechPr.oms }
{ Finst F'nom Kev Wor'd }
t 9econ'J Pnom ll.ey Wor.,l )

{ Hishest IOBr.rffen in,Je:.1
{ ItltBr.r flÍa:<+l
{ IF EufLen = THEN stop sen'Jer'
{ IF Br.rflen = THEN r'estar.t senden( A:lÊII llontr'ol-8 eFral,le sen'Jer.
t A:iËII Êontnol-li stop sen'ler
{ A:JËI I E:JL:
t A::lr:I I rlR

t $El00B Ê'F:09 lRfivector
t 9El00F rr'ê0? FIRtllVe':tor
'l bF:ï'? NMIVertor'
{ b$ï':,t 9t^lI lVe,:tor
t ÊEt0'7 SWI':,Verton
{ 6,.A'7:j;WISVertor

)
)
)

I

)
)

)
J

)
)
)
)



l'íF:. - F'A=:

0..ItltBr.rf5ire;
0. . ItltEr: f Max i
0..IrltEr.lfMax;
ARRAYt 0., ItllBr:fMa:<l':rF I:.HAR

--.à
TYF,E It]Btl f fer

PhonemeNum
Evte
Bits
SFnom
FnomNtrm
FTt-lCEn trv

FTtlttlPtn
AtlIADevi ce

Ul6ggvir:e

VAR Pnom
VIA
AËIA1
ADIA2
PnomSe I ett
PromW0
PromWl
AddnPTtlC
CtrrAddn
EndA'J'J n
Tal kenBusv
IPWai tTime
Cur IPWai t
AËIAtMode r
AËIA2Ho,Je

= REt::t:tRD
Len :
Pr.rtId:< :
tliet I'J;< !
Erlf :

ENEI;
= Q. .MaxFhoneme;
= 0. .':55 i
= gET DF 0..7i
= ARRAY[ 0. .Ma:<Addr] t-lF Bvte i
= 0..HaxPromi
= RECrllREr

Lensth: INTETiER i
Stan t : INTEI:iER;
PhNr:m : FhonemeNunri

ENEI;
= ^.FTr-_rr,*Entry;
= RErl.rlREr t Dec'lar'ation mr.rst mat':h with har'dwane ! ! !

Eata : ËHAR;
l'lo,let--tr.l : Bits;

END i
= REËr-tRD '[ Det'l arat i on

IER : BvtEi { DOOF
S;FllA ! Bvte; { t:008
Fl:R : Bvtei { D00D
IFR : Bvtei ( C00Ë
ËHR : Bvtei { tl00B
AtlR 3 Byte; { C00A
TSIL!Bvtei{r:AqP
T3::H!Bvte; {Ë00Et
T1LL : Bvtei { r:007
T1LH : Bvte; { E:006
TlËL : Bvte; t C005
T1CH : Bvtei { í:004
DIRB : Bvtei { 11003
ETIRA:Bvteitt::004-
RErjB:Bits;tCQ0L
REtliA ! Bvtei { trA00

END;

! SPr'om e, i0000i
: VIADevice e Er::O00;
: AtllABevice e $FF00;
: AtllADevice Q 9FF0i;
: Bvte G 9FF74;

: INTEIJER Q, gOAOOi
: INTEI];ER € $OOOT;
: PTOtlPtn Q, S0Q04i
: INTEËER G $E,110 ;
! INTETJER E $EIl12;
: BtllltLEAN e 9Et114;
: INTEIJER E 9D11á;
! I NTEIJEF E $D 1 1g ;

Copv of AtIIA lÍode negister val tle
AËIAMode Resi Eter is rrrr'ite-onl v

mrrst mat,:l'r with har'dwar'e ! . .

: Internupt Enable Resister'
: REtliA withor.rt handshake
: Per'ipl'reral Ëontr'ol Resister'
: Inter'r'upt F'las Register
:5hift Resisten
: Au;<i'l iar.v E:ontrol Res i ster'
: R: Tltlorlr'ter.Lo W: TZLat':hLo
: Tlll:or.rrrter.Hi
: TlLat':l-rLo
: T 1Lat,: frHi
: R: Tltlor:nterLo W: TlLat':l-rLo
'TlLlor:nter'Hi
: Etire'rtion Resister for REIIB
: Etirettion Resister'for F:Er:iA
: Data Resister for' Fort B
: Elata Resi ster' f or F ort A

{ Cunr'errt Pr'omlmase }
TVIA }
t HostAËIA )
{ .SIaveAËIA }
{ Pnom Ban[': nesister'

t First [^lor',1 i n Fnorn ]
{ Secon'J Wor',J in From }
{ tlt-]ltl3T Ftr to PTtltl }
{ Used bv FIRSHandl er }
t Use,J bv FIRtlHan,J'l er )
{ Used bv FlRtllHarrdleF }
{ Use'l bv FlRtiHarrdl er }
t Ltsed bv FIRr.lHarrdlen )

)

J
t

1

J

J

)

J

{: Bits; t
I
)



A 1 XBn Xtltf f r

AlRtsllts r
AlXOrrXOffr
AlRtstlts r
Sl ave.9topped r

Hos t9toppe,J r

ToEl aveË;topped r
ToHos tStoppe'J : Br:tr:TLEAN;

F=:-l=:- - FA:= :=:
{ Xrlrn-Xrlrf f pr.oto,:o I i
{ RT:i-t:tË pro to':o I i

HIB r

SIB r

FrllEr r
9DB 3 IL'IB'Jf f en;

{ Output to :--lave blorh:e,J }
{ Dr:tput to Host bl o,:ked }
{ Host Input Buffer }
{ .5lave Input Br.lffer }
{ PhoneíTre rltutpr.lt Brl f f er. }
{.5lave tlrlfprlt Br.lffen }

OF PnomNr.lm iFhonemeTab : ARRAYtFhorremeNr.lmJ

t*** I n te nrr.rpt 5tr.r f f **************t**********++******t************.***Jl
FÊËIL-:EETURE FIRr,-rEnab'l e ;
DLIDE $ 1Ë r $BF r $3:? ;

{ ANt'ltC 7.10t 11 111 }
PRI:IDEETURE FIR'lRi sabl e i
t:DErE $1Ar$40r$:19;

{ DRfID L0100000q }
FllOCEf'LrRE lRrltEnab I e;
DIEE $1Ë r $EFr $:J'ir;

{ ANDL-.'I :zlt 101 1 1 1 }
FRI]'IEDLIRE IRËEi sab I e;
ÊlEE :SlAr $40 r $3r:?;.[ DRË'] 7.00010000 ]
{*** Initial iration ******************{.**{.***************************1.
PRËDEDLIRE InitVIA;
BEBIN

T^IITH VIA EID EEI]iIN
ETIRA:=ÍËFFi { Fort A orltpr:t
DIRB 2=$00; { Por't B inPut
REGA!=1!$; { Zer'o ErArl vol tase
AËR :=0; t TlrTl Time,J Intennr:ptr .fhiftReg,Jisable,J
PCR !=$EE; { CA?rCBl : Hi Outprlts r (tlEi not use,J)sl{R : =0 i t shi f tReg not used
IER r=c.7F; { Al I intenr.upts disabl e,J
IFR :=$7F; { Dlean a'l I pendins internupts

END
iND; { InitVIA }
3ROCEDLIRE Ini tBr.r f s ;
SEIJIN

WITH HIB DO FEGIN FutI,!x2=e i 6etI,J:<l=g i Leni=0 ENni
TJITH SIB EtO BE']IN Pr.rtId;<:=0i 'ietI,J:<:=6i Len:=0 END;
TJITH FOB Etl BET]IN FutId;<:=0; Cietldx:=0 i Len:=O END;
TJITH SOB DD BET]IN FutIdx:=0; 6etId:<:=0i Len:=0 ENEI;:ND; { InitEufs }

)
j
)
)
J

)
)
)



F=:-D-l - FA:= 4
3fir:rt:EfrltRE I n i tAt:IAs ;
BE'JIN

AIXDnXDf f r=0 IN VIA.RELIEI; AlRtsr_lts :=Nt:rT AlXrlrnXrlf f ;
A2XrlnXDf f :=1 IN VIA.RET:iB; AlRtsrlts:=lrlrlf AlXrlrnXr--tf f ;
Af::IAlMode t=17 t 07 i AtlIAiMode r=87 t 0) i
AEIAl.Ho,JeËtpl:=E1rrr' t:S0:l Reset AIIIA )
ACIAI .Mo'JeCtnl 2=C7 r0Ji { t$:t1 Re,:eive Irrternrlpt r 7+!+Nor Dl l,;*1ó }
AflIA2.Mo,iet--tnl:=[1r0]' .i $0:l Reset AtIIA ]
ACIA!.Mode[:tnl t=E7 tO)i t SF]1 Receive Irrternrlptr 7+i+Nor Cl k*1ó ]

iND; { InitAËIAs }
:fiCËEDLIRE I n i tFhonTat' i
/AR CurPhon : FhonemeNr:nr;

Cr:rFnorr ! Fr'omNr.lm i
FPTDTI : FTrlrlFtn;

€L-ïIN
tlunlPWait:=DefIFWait; .i IntenFhoneme WaitTirne (m5Erl.) )
F[tR CurFhon :=0 Tt]l l"laxFhorreíÍre El0 PhonemeTabIt]ur.Pl'rorrl :=$FF;
FDR DurPnom:=O TD I'ta:<From Eil-_r BELïIN

FnomSe 1 e rt : =tlurPronri
IF (PnomW0=F.ev1) ANEI (FromWl=lt.evl) THEN BE']IN

FFTOÊ : =Add rpT0rl;
WHILE PPTI]II]^.PhNrIm.{]}$FF DD BE6IN

Ph o n e me T a b t PF T[tt]'' . F l'rN unr I I =L-- u n P n o m i
PPTËC :=FTOrlF,tn ( ad,Jnes s ( FFTt:rË^ ) +5 ) ;

ENEI;
END

END
ND; t InitPhonTab )

.*** g66munications and Buf fenHandl ing *{.{.****************************}
i-INCTIDN Gettlh(VAR B: IrltBrrf fen): rIHAR;
, Get a chararten f nom ltltBu f f en F I àssumes B. Len ),0 )
I IF no char avaÍ I ahl e tlHR( 0 ) wi I I be netr.lnne'J )
I The ugep has to cherk B.Len befone cal I ins j
, mutex ??? )
íEGIN

WITH B DO
IF Len)O THEN BEGIN

GetDh : =Br.l f Itfe t I d;< ] ; t3e t I'J){ : = ( tje t I dx+1 ) lïlB ItltBr.r f::l i : e ;
Len : -1

END
ELS;E GetCh:=llHR(0);

ND; t Getrlh )

fiOCEDURE FutÊh(Ch:CHAR; VAF| B: IEtEuf f en);
, P'.rt chanarten Dh in lr-tBuffer B r assumes B.Len ( Ir--lBufSise )
: IF B.Len=IOBr.lf 9ise THEN the rhar wi I I be I ost. )

mutex ??? )
IEGIN

WITH B DO
IF Len()ItltEufSise THEN EEGIN

Brlf IPr.ltIdx] :=í:h ; PutIrJ;< :=(PutIdx+1 ) f',lOD lrlrBuf:fize i
Len : +1

END
NE; T FUtCh }



}{:F{--FA:= =FFÉ'::EDLIRE 9t opHo st i
t Ëienal the 'Jevire ronnerted to A'lIAl. to stop sendins rhars )

EEIJIN
IF NrlT Host5topped THEN BELIIN

Host$topped: =TRL|E i
IF AlXtlnXt-]f f THEN AËIA1.Eata:=rlHR(XDf f ) t
IF AlRtsDts THEN A'lIA1 .Mo,Jetl:tp'l :=flsilg1Mo,Je+[6]

END
EIID; t StopHost )

FRDËEDURE ÊontHost;
{ Sisnal the device connetted to ACIA1 to pesume sendÍng chars }

BE'-jIN
IF Host5topped THEN BELïIN

Host:itopped:=FALEE;
IF Al Xt-1nXr:rf f THEN Ar::IA1 .Data!=r::HR( Xrlrn ) ;
IF AlRtsÊts THEhI ADIAl .Moderltr I : =ArlIAlNo,Je-tál

END
ENEr; { DontHost }

FfrCIËERLTRE gtopSl ave;
{ signal the devi':e tronne':te'J to ArlIA2 to stop sendins,:hans }

EEGIN
IF NOT SlaveStopped THEN EEr:iIN

Sl aveSto peed : =TRUE iIF AlXDnXr:rf f THEN A'IIA4'.Data:=ËHR(Xrlf f ); t tlhe,:k empty '? )IF A?RtsCts THEN AtlIAl.Moderltr I : =66IAg-Mo,Je+tÉ,1
END

END; t Stop$l ave )

PRr:rrlEELlRE tlontEl ave i
{ S;isnal the devi,:e connected to AC:IAl to Fesume sendins char.E }

BEDIN
IF SlaveStopped THEN BET]IN

S I ave:f t o ppe d : =FALËE ;IF A2XL:lnXÊf f THEN AL-:IAe'.Erata:=rlHR( XOn ) ;
IF fu*Rtsrlts THEN AtlIA4^. Moderltr I :=AËIAlMo,Je-tÉ,1

ENEI
ENDi { Cont5lave }

F'RLICEIrURE IRRHandl er i
{ Handl e Íntennupts fnom both ACIA1 and ADIA: }
{ No Check for Enron,/tllther. IRrll gsr6itions :ll }
{ Cherk if code ends with RTI ?'77 }

VAR Ëh : tlhan i
BEI3IN

IF 7 IN ADIA1.l"lodet---trl Tl€N BET3IN
Ch:=66IA1.Datai
IF AlXOnXOf f CAND (Ch=tl:t'ft(XCtn) ) THEN ToHostÊtopped:=FAL€;E ELS;E

Pr.rttlh (ChrHIB);
IF HIB.Len=Neanl yFr.rl I Tl€N StopHost

END;
IF 7 IN ACIA?.Moder;-tnl Tt€N BET]IN

Ch ! =ADIA?. Erata ;
IF ASXOnXLlf f CANB (Ch=r:t+i(Xtln) ) THEN ToSlavegtopped:=FAL:IE ELSE

PutDh (ËhrSIB) ;
IF SIB. Lerr=Nean I vFr.l'l 'l TI-EN Stopgl ave

ENtr
iNDi { IRrlHandler.}



FRR Intenrupt( IRf.lVertor) : (N{:tT initial ire) IRt-tHarrdl er.;

FR'IÊEDIJRE SendFromtllrltBr: f ;
{ Trv to set rid of ,:har'attens
{ HDB not rrsed r :f IB f unctions
ÊE6IN

IF NCIT ToHost:Jtoppe'J ÊANEI

ACIA 1 . Data : =tlettlh ( SIB ) ;
IF SIB. Lerr=Neàrl yEnrpty

END;
IF NLIT ToSl aveStopped ÊANEI

Atl IA2. Data: =rjetrlh (:jt:rB )
ENEI; { SendFnomll'rtBr:f

F=:-H- - FA:=; tr=.

stored in 611fP11fllffer's ]
as HtlB )

IN AÊIA1.lío'Jer---tr.l ) I::ANB (giB.Len).0) Tt-€N
BEI:.;IN

THEN Cont5l ave

( 1 IN ACIAz-.ModeÊtr.l ) t-^ANfr (SCIB.Len)0 ) THEN

(1

{**.5pee,:hDr.ltput **********{.******.**********************rrr.***********1.

fi'L']CEEIURE F I Rr-.1 ;
]DRE
$:314r$12r t FSrl+S ArX i Save Ress )
c^'7Et$10r { LDX <TIURADDR i ,'.

$Aór$.90r { LEtí{ rX+ i Advarrce Cr.rr.Addr }
9B7t9CQt900t { STA VIAFEI]A i Dr.rtprrt hvte }
l€tF tiL0 t { STX <CURADDR ; }tÈ'.:/Dr$l2r { rylFX <ENEADBR i Dorre ? }
$32r60c.t { BHI TALt(.Etr:,N ; }
:38ór$t-10 r $05r { LnA >VIATII::L i tll ear. Intenrrlpt I'
$ir5r$l!r { PI-LS ArX ; }
$J'Br { RTI ; }

t$Í:lOr$lFr t TALIII'I:rN LEAX -1rX i Êur.Ad,Jr to last t,yte asairr ]g:?Fr$lor T STX <ËURADDR ; }
t99rEr 9Lt!,t { LBX < IPWAIT i }
$l?Êr$1Ër { CI'1PX <:'lr-rRIFt^,AITi Finst wait ? ,..

$16r$0Ar { FNE r,-}{WtttltNE ; }
*,l-:6t$Et>t t LEA ËLr:rTlM5E'l i yesrneinit timer foF )
*B7t*t0t$05r { STA VIATIL--L i 1 rrse': interval }
$.;!,btio:3t { LttA ÊHITltl::E'l ; l.
*87trËË0r904t { STA VIATI']H i }

$36t$rl0r905r { ÊI(WBINE LnA VIAT1ËL i clean intenrrrpt l.
$30r$1Fr { LEAX -lrX i dernement waittime }
$PFrc^Lt>t t STX <IPWAIT i wait rompleted'? )
X26t$14r ( BhlE WNOTDT:IN t )
$BórSD0t$0Ar { LDA >VIAA'IR i yest }
$t-!4r$3Fr { ANEA fl.00111111 ; timer' I to oFrê shot ÍTro,Je }
9-87t9Ê0r90Ar { STA >VIAAIIR ; l.
$8ár948t { LEIA t7.01080000i disable tinrer l intenrupt }
9B7t$L0t*0Ft { 9TA >VIAIER i }
9Êórv^7Ft { LEIA ë7.0t111111; clean pendirrE intennupt }
5B7t9í)0tl^89t t 9TA >VIAIFR t I'
$0Ft$L4t { ÊLF <:TAL}(ERBLISY talkerhr.rsy:=FALÊE }
$:35r512r { WNrlTEr:tN FUL:] ArX r l.
$:rB;tRTIi)



F=:-!-=::-FA:!: 7
Fr:lR Inter.rupt (FIRrl.-.Ve':ton ) : (N:rT initial ire ) FIRr.-t;
t ïhe stnrrrtrlr'e 'FtltR Irrter'rupt (FIRtl.tVector.) : Llt:rErE Í3 r$ i ' i s not at,:epte,J l.{ bv the corrpi I en r the nor.ltine ahove sives àfr extr.a sut'r'outine ral I }{ ovenheadr whi':h is not a,:,:eptable in this par'tiru'lan Ëà5e. Thenefore il-rel.t nesul tins code mr.lst be patrhe,J in the f ol I owirrs qray! )
t Find the initial ization ':o'Je f on the FIRI.ï Ve,:tor an'J make the lRLltVe,:tor, )
{ point to the start of the co,Je ror:tine IRt,:!. }
3RL]ËEDLIRE StantTal ken (NewFfron; PhonemeNum) i
t Stant Tal ker Fnocess r Assume Tal kerBrlsy=FALgE )
/AR PPTBD! PTDDFtn;
BEGIN

IF (NewPhon'(=Ma:<Fhonerne ) I-AND (PhonemeTab[NewFhon].(]$FF ) THEN BEGIN
Fnom.ie I ert : =Fhon emeTab[NewFhon ] ;
FPTr:,tl : = Add r.PTt--nl ;
WHILE FF'TBtl^. FhNunr'{ }NewPhon ErR FFTTJT-:: =FTtlttlFtr.( a,Jdr'ess (PF'TrlË" ) +5 ) ;
rlunAd,Jn | =PF TrlÍl^. 5tar. t ;
En dAd dr : =Ëur Ad dn+F F Tt:tË^'. Le nst h- 1 i
IF (Ct.rrAddn,"0) A IB (EndAd,Jn),0) ANE (Dr.rnAddr.{.EndA,J'Jr) THEN BEGIN

IFtJa i tTime : =Cun IFtJa i t ;
Tal kenBusv !=TRl_lEi
VIA.ALIR:=940; { Timen I continr:or-ls Inter.nupt Mode }
VIA. IER:=ITËO; t Enab I e Inter.ruptE f nom Timen I )
VIA.TILL:=Sptlyr'le-?; { Set or.ltput cycl e tinre }
VIA.TlrlH:=9; { gtant Timec 1 i

ENN
END

$lD; { StartTalker }
[*** Main Pnosnam Loop ********************{'*rt*{.*****.r****************].
il_lNËTION TestMode l B|:[]LEA t;
}EI3IN

TESTI'IO.JE:=7 IN VIA.REGB
NEt; { TestMo,Je }
il_lNËTILlN Flode 1 : Br:tLlLEAN;
IEIJIN

Model:=6 IN VIA.REtiB
iNE,i { Model }

fir:'t]EttllRE EroTest;
fAR P: PhonemeNum;
EuiIN

FIRtlEnab I e;
WHILE TRUE ECI

F|JR P:=1 Ttl MaxPl'roneme Enl BELjIN
IF PhonemeTabTF].(>$FF THEN BEIJIN

StantTal ker(F );
WHILE Tal kerBusy ftl-t;

END
EhID

:ND; { DoTest }



D=:-F=:--FA:= Ë:
FRrlrlEDl-lRE DoNormal 1 ;
{ This compl ex r.or:tine has !,€€fi Éoded as a Finite Ëtate Rerosnizen. }
t)
{ IF the sequerr':e ESll I K or EÊt:: $ l.: is detecte,J in the data stnearr }
t receive,J fnom the hostr all chans r:pto an'J in':lrrrJirrg the ne;<t >

{ sarriase netrlrn wil I not he s€Írrj f unther via tl're s'lave AI-*IA. }
{ The same holds for the sequen,:es stantins with E:!;ll I tJ on E:rD $ w l.
{}
t The REPEAT statement at the top of the loop assur'es that: )
{ 1) Thene is a char.acter'available in the HostlrrputBuffen }
t 2) There is Foom f or at I east 3 ,:hanattens irr the :f laveCIutBuf f en .,''

{ TJHILE rrot both these conditions ar'e satisfied tl're routine tr'ies l'
t to make the outputbuf fens enrptv. .

VAR Stat e : ( t:tu tS i d e r I nE:iË r Elit--Eto I r $Et.-tl,íFn d r $EGthJFn,J ) ;
NextF honeÍÍre,
Num : INTEGER;
Ch ! CHAR;

EEI3IN
.3tate : =Du tSi,J e i FIRt-lEnab I e ; IRt-ïEnab I e i
pHILE TRUE E[:t BET3IN

REPEAT
IF (NL:IT TalkenBusv) L-êlEr (Fr:'B.Len)0) THEN

StantTal ken (rlRD(rietrlh (Pr:rB) ) ) i
Sen dFn ornÍJu tBu f

UNTIL (HIB.Len)0) ANn (5t:rB.Len( ItlBtrfSi=e-:3) ;
Ch:=GetCh(HIB);
IF HIB.Len=Nearl vEmptv THEN DontHosti
CAËE S;tAtE OF

rltr.ltSi'le : IF Êh=ËHR(E:!;D) THEN State:=InE:irl EL:]E Futrlh(rlh'::;r:lB);
I r'ESD ! IF Llh='IF' TFEN S;tAtE : =E5E:EIO I ELS;E BEI:iIN

Putrlh ( r::HR ( EE;r-- ) r SrlrB ) ;
IF Ch.()L1Ffi(E::r::) THEN BE6IN

Fr.rttlh (tlh'Ë:t:tE ) ; State :=OutEi,Je
ENR

END;
ESCDoI : IF (Cfr='K') ErR (rlfr='k') THEN BEr:iIN

Nrlm!=0 i :3tate: =:fEtlfl'Fnd
END ELgE
IF (rl:h=,[^l') DR (Ëh='w') THEN BEr:iIN

Nr.16l=9 ; Ë:tate :=SEnt^lFnd
END ELËE BELfIN

Putt-lh(tlHR(E5D) rSOB) i Puttlh (' 9' tStltE) ; FutÊl'r (Cfr r SrlrB) ;
IF Dh=ËHR(E$'l) THEN State :=InE::;Ë EL:;E $tate;=tlr1f:lirJg

END;
sE0KFnd : IF (Ëh)=',0') AND (rlh'(=',:?',) TI'{EN

Num : =1 0*Nr.lm+ORE( tlh ) -OR[t (' 0',
EL:]E IF Êh=ílHR(CR) THEN BET]IN

FutÊh (t-:FlR(Num) r PrllB) ; S;tate !=tlut:iide
END ÉL:]E IF I]h=ËHR(E:3I:) THEN StAtE:=INEËCi

SEQWFnd r IF (Ch)=,0, ) AN t (Ch(='?') THEN
frlr16 :=1 O*Nr.rm+DRD (t-h ) -ORD (' 0' )

ELSE IF Êh=T]HR(CR) THEN BEI.IIN
tlr.rnIPWai | !=ftl116 ; State :=tltttÊ;ide

END ELSE IF Ch=DHR(ESC) THEN !;tate:=InEEIli
END { CASE }

END T WHILE }
END; { DoNonmall }



F=::H: - F A:=
PR'_lrlEDLlRE BoNorma I 2;
{ This compl ex routirre has t'€€Fr roded as a Finite :--tate Recosni:er. }

l.{ Al 1 tlhans wil I be serrd to slave ,Jevirer in,:l u6i.= the coÍÍrmàn,J }{ seqr.lences E:]Ë$H an,l ESll$W r,rith thein panametei; 'án,: Èfrà-<r:ril;. }{}
t rhe REPEAT statement at the top of the loop essunes that: l.t 1) Thene is a char'arter available in the HostlnputBuffen ){ 2) Thene is noom f on at I east one chanacten in the SlaveCIutBr.rf f erl.{ WHILE not both these conditiorrs ar'e satisfied the nor.ltine tnies }t to mal,;e the outputbuf f ens empty. I.

VAR Stat e : ( t-lr.r t S i de r I nEËL-- r E:!;rl.Do I r gESKFn d r,SE[lhJFn,J ) ;
NextPhoneme t
Nunr ! INTELIER;
Ch : CHAR;

EEGIN
State :=tlr.1f$!dE i FIRr*:Enab I e ; IRr.ilEnab I e i
WHILE TRLIE DI]I BEI]IIN

REFEAT
IF (NOT TalkenBusv) CAhtEr (Fr:rB.Len)0) THEN

Se n dFn onr0u tBu f
UNTIL (HIB.Len)0)
Ch:=6"16h (HIB) ;
IF HIB.Len=NearlvEmptv THEN ËontHost;
Fr.rtCh (Éh r.SrlrB ) ;
CASE State CtF

OutSide ! IF Ëh=r;HR(EED) THEN $tate:=InEÊrl;InE:jll : IF tlh=,9, TI{EN State:=EilL-:Dol EL:]E

E:iËDo I
IF Ch< )t-:HR( E:]Ll) THEN tltate :=rlrutSi,Je ;: IF (t]:h='E') rlR (Ëh=,[,.:,) THEN BETjIN
Nr.lm :=0 ; E;tate :=:tErltl(Fnd

END ELI]E
IF (tl:h='w') FR (Ch=,w, ) THEN EEr-iIN

Num:=0 ; State !=:iELi,.,Fn'J
END EL:..E EEIJIN

IF Ch=ËHR(E5Ë) THEN Etate :=InE:jD ELE;E State :=Dut:ji,Je
END;

SEQI(F nd : IF (Ëh)='0' ) AND (r:.h{=,P, ) THEN
Nrlm :=l Q*Ns6+BÊEt( rlh ) -CtRtl (' 0, )

ELSE IF I:h4HR(I::R) THEN BEL;IN
PutDh (CFfi(Nurn) r FOB) ; State :-rlr.1fgi dE

END EL::E IF I]h=CHR(EgD) THEN StAtE:=INEËÊ;
SERtlFnd : IF (Dh)='0') ANEr (Ëh(=,9, ) THEN

Nrrm :=1 o*Num+LlRD(Ëh ) -ORn (, 8' )
ELSE IF Ch=I]1IR(CR) THEN BEGIN

llr.rn IPt^lai f ! =lrl116 ; Stat e : =tJrJtEi rle
END ELSE IF Ëh=rlHR(ESË) THEN gtate:=InESrli

END T CA:1E }
ENB ( I.'HILE }

ND; {EoNormal2} t

E6I N
ToHos tStopped : =FA-5E; ToSl ave:itopperi : =p6g5g.Host$toppe d : =FALSE i gl aveStoppe,J : =FALSE;InitVIA;
InitBufs;
InitACIAs;
InitPhonTab;
Ta I kenBr.t s y : =FAL:IE ;

v]

StantTal ker (DRD ( ÊetËh (FrlrEr 1 I I .

CAND ( ËL]B. Len( IrlrBr.r fËi re-:3) i



l=:.0::.-F.A:= L@
IF Testtíode THEN EtoTest ELtiE
IF Model THEN EtoNormal 1 ELE;E EtoNonmal2

ENEI.


