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0 samenvatting 

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een 

'sprekende bandteller' voor visueel gehandi

capten. Het betreft een microprocessor ge

stuurde spraaksynthesizer waarvan het programma 

in assembler is geschreven en opgeslagen in het 

eprom. Het signaal en de voeding voor de spre

kende bandteller wordt verkregen van de remote

output van een recorder. Het prototype is als 

unit buiten studioapparaatuur opgebouwd. 

Op de voorgrond staat de gebruiksvriendelijkheid 

van het systeem. Enige evaluatie heeft plaats

gevonden, vooral op technische aspecten. Aanpas

singen,conclusies en aanbevelingen zijn hieruit 

voortgekomen. 
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INLEIDING. 

Bij de opleiding 'Middelbaar elektronicus Dirksen' aan 

het Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen te Apel

doorn is het zoeken naar een stage in een bedrijf en het 

leggen van een netwerk in het 'nieuw' geleerde vak een 

essentieel onderdeel van de opleiding. 

Ik had het geluk binnen het samenwerkingsverband tus

sen het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) en de 

vakgroep Medische Elektrotechniek aan de TUE geplaatst 

te worden, begeleid door ir. R.P.Waterham. 

Binnen deze samenwerking is er een know-how op het ge

bied van compacte microcomputer gestuurde communicatie

hulpmiddelen voor gehandicapten. Van deze expertise heb 

ik gebruik mogen maken bij de ontwikkeling van de 

SPREKENDE BANDTELLER. 

Visueel gehandicapte operators van de Stichting Gespro

ken Boek te Nijmegen, dienden een verzoek in voor hun 

studio te Eindhoven bij de vakgroep Medische Elektro

nica. De tellerstand van hun studiorecorders (boeken 

worden voor blinden ingesproken) wilden ze hoorbaar 

gemaakt hebben. 

In dit verslag beschrijf ik de ontwikkeling van de 

hardware, software en implementatie van gebruikerseisen. 



Onder de zeer toegewijde begeleiding van met name ir. 

Waterham heb ik het programma in assembler kunnen 

schrijven, proefprinten gesoldeerd, eprom's ge

bakken en kennis kunnen nemen van de wereld van 

de microprocessor en microcomputer, waarvan ik in 

mijn huidige funktie dankbaar gebruik kan maken. 

De inhoudsopgaaf spreekt voor zich, schema's, pro

gramma en flowcharts treft u als bijlagen aan. In 

de evaluatie zet ik alle worstelingen met het proto

type van deze sprekende bandteller op een rijtje. 

september 1988. 
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2 EISEN GEFORMULEERD DOOR TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS. 

Met degenen werkzaam in de studio is middels intensief 

kontakt in de vorm van gesprekken en observatie een ei

senblad samengesteld ten aanzien van het prototype vin 

de teller.in~~ praktijk. Observatie vond plaats door mij 

onaangekondigd op de werkplek bij het verrichten van rou

tine opnames van boeken,tijdschriften en periodieken. 

De visueel minder valide operators van deze studio "ge

sproken boek" Eindhoven hebben een maand gelegenheid 

gehaà hun wensen ten aanzien van de sprekende bandtel-

ler te formuleren. Bewustgeworden van ingeslepen recor

der-onvriendelijke routine handlingen, staat men wel open 

voor verandering. Hierbij blijkt wederom dat ruime tijds

investering en zorgvuldig psyche-ergonomisch evalueren in 

deze fase van het project essentieel zijn.Het te construe

ren apparaat wordt ~o aangepast aan de gebruiker, deze ac

cepteert derhalve sneller de aanwezigheid van een "tech

nisch",soms bedreigend-complex hulpmiddel, en blijft er 

gebruik van maken, precies waar het de ontwerper en con

structeur om te doen is. Dit lijkt een open deur intrap

pen, de praktijk leert echter dat de mens zich meestal te 

veel aan het hulpmiddel moet aanpassen, hetgeen uiteraard 

maar zelden goed gaat. Jtol 
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2.1 ONTWERPEISEN 

De functionele, technische en ergonomische eisen 

luiden als volgt: 

*Eisen aan de functie van de bandteller. 

0 Het apparaat meld bij spoelen hele minuten 

en bij stoppen hiervan de exacte tellerstand. 

0 Een andere uitspraak moet worden:Einde band als 

de teller op de recorder 43 minuten aangeeft. 

0 Het melden als recorder vijf minuten niet heeft 

gedraaid van slechts eenmaal de uitspraak "RESET" 

0 Er moet "spoorsafe" klinken als de tellerstand door 

nul gaat. 

0 Het apparaat moet bij een druk op een toets de exacte 

ook negatieve tellerstand uitspreken. 

*Eisen aan de behuizing van de sprekende teller. 

0 Plat kastje tussen recorders met aan de zijkant 

goed voelbaar volumeregelwieltje en schakelaar 

om van reel naar rec2 te kiezen. 
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0 Speaker naar onderzijde van kastje gericht, 

daarom 1cm rubberen pootjes onder kastje. 

°Koppeling recorder-bandteller middels lint en 

connector. Verplaatsing en aanpassing bij reorga

nisatie van bedieningspanelen in studio dan goed 

mogelijk. 

* Eisen aan de bediening. 

0 Eenvoudig,eenduidig en fullproof 

0 Geluidsniveau moet traploos instelbaar zijn en 

middels duidelijk te onderscheiden draaiknop te 

regelen zijn. 

0 Met het oog op service-werkzaamheden moet het 

pluggenstelsel van het processorkastje eenvoudig 

(de)montabel zijn, zonder de nu gebruikte remote 

funkties te onderbreken. 

0 Braille-codering op of naast bedieningsknop of 

schakelaar. 

0 Bij schaakverslagen en magazins zijn soms twee 

recorders simultaan in gebruik. De sprekende 

bandteller moet simpel omschakelbaar zijn. 
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3 BESCHRIJVING VAN DE INPUT VAN DE SPREKENDE 

BANDTELLER: DE RECORDER studer B67. 

In studio's van de stichting "Het Gesproken Boek" 

worden STUDER B67 MK2 recorders gebruikt met vele 

gebruiksvriendelijke mogelijkheden, zoals optische 

bandbegin en eind-detectie, programmeerbare band

stop,etc. Deze faciliteiten worden vaak niet ge

bruikt, de gebruikte banden zijn er niet op aan

gepastofde operator heeft niet de achtergrond ken

nis om deze snufjes ten volle te benutten. 

3.1 Constructie van de teller van de studer B67. 

·Rond een P-channel MOS counter, de Mostek 50396, is 

het tellersysteem opgebouwdj4J. Dit counter I.C. 

stuurt via een vast ingestelde 'ota' (ca3082) 191 het 

realtime 7-segmentdisplay aan. De vast ingestelde 

'ota' is een stroomversterkende OPAMP met een vast

ingestelde versterkingsfactor. Dit om het display 

met constante helderheid en met voldoende stroom 

aan te sturen(10 mA per segment). Op pin 36 van 

de Mostek-counter staat een countpuls, op pin 40 

een up/down count-level op 12 volt niveau. De weg 

van band naar counter I.C. is als volgt:De geluids

drager loopt tegen een roterende cilinder met een, 

ten opzichte van elkaar verschoven, uitsparingspatroon. 

Een optisch systeem (een optocoupler,zie bijlage A) 
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tast deze uitsparingen af en geeft twee pulstreinen 

met d~=90°. TTL logica, waaronder schmittriggers, NEN

poorten ,D-flipflops 16,71, wordt in het "predivider net

werk" aangewend om de verschillende bandsnelheden te 

corrigeren (7.5/15/30 impulsen per seconde). Logiscne 

bouwstenen van de 741s serie zorgen via NEN funkties 

van de twee in fase verschoven pulstreinen en de ni

veau's uit de twee tape transport detectoren(zie sche

ma bijlage) voor het up/down level dat uiteinèelijk 

op pin40 van de MOSTEK50396 staat. Een 74LS193 (4bit 

binair up/down synchroon counter) als 1:8 deler via 

EXORpoorten(74LS86) (exor van msb resp.lsb uit coun

ter en draairichting uit tape transport detectie) en 

via EN-poorten(and output exorpoorten en slow/fast 

signaal uit sensorboardleft-sectie van recorder) 

levert nu dan de real-time countpuls voor ons al-

oude MOSTEK I.C. 141 

Het signaal op pin36, 40 en 20 van de MOSTEK staat 

ook op pin46, 13 en 45 van de 50pins remote control 

connector, evenals +12V op pin 12 (ruim bemeten 

voeding van 3,2 A) en +5V op pin 16. De hierboven 

genoemde signalen op de connector zijn resp. count, 

up/down en reset. Deze signalen zijn aanwezig op 

de remotecontrol plug op achterzijde van de Studer. 
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4 REALISATIE VAN HET PROTOTYPE: DE HARDWARE. 

Nu volgt een beschrijving van het hardware

gedeelte, de eisen die hieraan gesteld worden 

en de systeemconfiguratie. Enige systeemonder

delen komen hierna aan bod. 

4.1 overwegingen ten aanzien van het ontwerp. 

Het betreft hier een aanvullende schakeling 

binnen een bepaald systeem, daarom moet het 

geheel compact, verplaatsbaar en plat zijn. 

Dit eist het gebruik van: 

1 - Kleine, complete elementen. 

2 - De vereiste functies moeten met een mini-

mum aantal componenten geimplementeerd . worden. 

3 - Voeding en besturing vindt louter en all~en 

plaats vanuit recorder. 

4 - Logic levels van +12volt van signalen uit 

de recorder moeten geconverteerd worden 

tot signaalniveau compatibel met de micro

processor. 

? - Alle functies (zoals reset tellerstand etc.) 

moeten door een en dezelfde bedieningsmanoevre 

vanuit de recorder geregeld worden, geen addi

tionele elkaar overlappende regelingen of scha

kelaars dus. 
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4.2 Beschrijving systeemconfiguratie. 

Rond de µP 8 0 c 3 1 zijn de volgende circuitonderdelen 

aangebracht: 

0 level converter ' (1) 

0 E e n 32 K b y t e E P R OM ( 2 ) 

0 Spraaksynthesizer(3) 

0 Audioversterker (4) 

0 Adreslatch (5) 

° Connector voor aansluiting op recorder (6) 

Hef4050 

1 

~ 

µp 

80c31 

2 

~========t21c256 

Figuur 4.1:De systeemconfiguratie van 
de sprekende bandteller . 

De microprocessor heeft 4 I/0-poorten van 8 lijnen 

met software instelbare functies. Poort O =een ge

multiplexed data/adres-bus en poort 2= hoge orde 

adresbus zijn al'-;in gebruik. We geb1•uiken 15 adres-

lijnen, goed voor een 32Kbyte, Deze 32 kilobyte 
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eprom-ruimte,d.m.v PSEN-puls bij deze bandtel-

ler aangestuurd,bevat zowel programma- als spraak

geheugen.(zie verklaring van RD;WR,PSEN in analo

g i e me t r e s p m n e m on i c s m o v c e n m ov x . -1 • I 
Van poort 1 wordt P1.0 en P1.1 gebruikt als bestu

rings- resp. commandolijn voor de spraaksynthesizer. 

P 1. 2 en P 1. 3 als signaalinput na levelconvers.ie van

uit recorder. De rest is N.C.=not connected. Van poort 

3 is P3.2 en P3.3 interruptlijn voor resp de MEA req. 

en de COUNT-puls vanuit recorder. P3.6 is de write

lijn naar de MEA. De overige pins zijn niet gebruikt. 

Een overzicht van de indeling der poorten is opge

nomen in tabel 4.1. De charme van deze telg uit de 

mcs-51 serie van INTEL dat poort 3.0~3 ~7 zowel als 

i/0 als control-bus gebruikt kan worden,door het feit 

dat elke lijn van deze poorten bit-adresseerbaar en 

in functie programmeerbaar is. lto 1 

poortpins: 0 2 3 4 5 6 7 

poort 1 :i/o meace meaAo i 1B67 re~gf v. NC. NC. NC. NC. 1 

poort 2: 0 A8 A9 A10 A 11 A12 A13 A14 NC. 

poort 3: SF NC. NC. int g mear int l coun ~±~er NC. meawr NC. 

poort O:i/o, DAO DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 

(B67=recorder/mea:spraakch~p/A=adres/D=dat?/SF:specialfunction/ 
i=input/o:output/'i/o'=input-output/NC.=not connected.) 

Tabel 4.1: Poortindeling van de microcontroller 
in de sprekende bandteller. 
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De keuze is gemaakt voor een microcomputer met 

on-board RAM (128 bytes) met paralelle en seri

ele poort. Het EPROM, handig in de ontwerpfase, 

is niet in deze 80c31 ingebouwd. Gekozen is voor 

een 256K EPROM(een 27c256), ruim voldoende voor 

het programma en de spraakdata 141. 

Tussen CPU en Eprom is de PC74HC/HCT573, een MSI 

3-state transparant latch voor low order adres

byte opslag.Deze is qua pineut ontwerpvriendelijker 

dan de 40373. 

De 12 volt signalen uit de recorder worden via zes 

non-inverting buffers(HEF4050) naar 5 volt niveau 

omgevormd(voeding van de HEF4050=5volt). 

De MEA8000 is een 24 pin-Nmos voice synthesizer, 

geschikt voor µp-gestuurde systemen. De kwaliteit 

van de spraak is natuurlijk te noemen. Eigen

schappen van deze chip: 

0 8 bit databus . 
0 32 bit databuffer voor spraakcode-frames. 
0 digitaal filter met programmeerbare format-

frekwenties en formantbandbreedte. 
0 programmeerbare amplitude. 
0 natuurgetrouwe stemloze component. 

°CCO:Crystal Controlled Oscillator. 
0 Nauwelijks externe audiofiltering vereist. 
0 Enkele +5volt 121 131, 

Rond twee LM388 opamps in brug, goed voor theo

retisch 4 Watt, gemeten 3,1 Watt uitgangsaudio

vermogen, is de audioversterker opgebouwctl41. 
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4. 3 beschrijving ayateemonderdelen. 

De sprekende bandteller is opgebouwd rond de 80C31, 

een CMOS µ-processor uit Intel's MCS-51 serie. Deze 

processor, ook wel microcontroller genaamd, heeft 

nogal wat in huis: 

0 Een 128-byte RAM on board, deels bit-adresseer

baar. 
0 Verscheidene interrupt mogelijkheden met priori-

teitenniveau's programmeerbaar. 
0 4 RAM-banken met RO en R1 als scratch-pad. 
0 Oscillator en clock-circuit. 
0 Volledige I/0 faciliteiten. 
0 Een 64K programma- en 'n 64K data-adres bereik 

Extemal 
interruptS BKROM 

in 8052 ;---;} ;r:;2~} 
Interrupt 
control 

osc 

4K 
ROM 

in8051 

Bus 
control 

256 bytes (8052) 
RAM in 8052 ----1 Count8! 

128 bytes Timer 1 inputs 
RAM 

41/0ports 

~ P2 

Address/t1ata 

12 

P3 

l 

T1mer0 +-

Serial 
port 

neo RXD 

Zie verder lsl 



4.4 Het non-inverting / levelconverting buffer

circuit. 

De HEF 4050B bevat 6 nie~inverterende buffers 

waarvan er 4 gebruikt worden om resp. de toets

,count-, reset- en up/down pulsen of levels van

uit de recorder gebufferd en geconverteerd naar 

het~5Volt niveau van de processor door te voeren. 

De ingangen van deze buffers zijn via een weer

stand van 1Mohm elk naar 12 volt of Ovolt gezet 

zodat de uitgangen(bij losraken van connector) be

kend is. Evenzo met de niet-gebruikte ingangen. 

Dit hex-buffer wordt uiteraard gevoed met een 

enkelvoudige +5Vol t voeding. 141 

4.4.1 De µ-processor en op de databus aangeslo

ten onderdelen. 

Informatie omtrent de timing van : de µ-processor 

kan men vinden in het microcontroller handboek 

van In tel. l t I Op de µ-processor zijn een geheu

gen en een spraaksynthesizer aangesloten.In de 

bespreking van de onèerdelen wordt verwezen naar 

de in de bijlage opgenomen schema's van de scha

keling. 

4.4.2 Het geheugen. 

Het interne RAM van de processor is ruim voldoen

de voor deze toepassing. Program- en Data-ROM zijn 

gecombineerd want het adresseerbereik van deze 

MCS-51 serie is groot genoeg. 

1 3 



De aansturing van het geheugen gaat via de . 

Program-Store-ENable(PSEN) puls uit de µ-pro-<:es

sor(zie timing uitlezen van program-memory). 

Het LO-adres wordt via de databus naar de 

latch gezonden en ingeclockt met het Adrëss 

Latch Enable signaal(ALE). Het HO-adres staat 

gedurende de instructieleescyclus op poort2. 

De PSEN-puls is de output enable voor het E

PROM. Dit geheugen bevat het programma, der

halve moet het permanent geselecteerd zijn . 

De geheugenindeling (memory-map) is te vin-

den in figuur 5.1. 

4.4.3 De spraaksynthesizer. 

In dit ontwerp wordt gebruik gemaakt van de MEA 

8000 van Philips in standaardconfiguratie met de 

80C31 van Intel. 

De data request wordt hardwarematig gereali

seerd(req-lijn aan interrupt van de processor). 

De selectie van de MEA geschied via de op een 

I/0 poort aangesloten chipselectlijn evenals de 

selectie van het commandoregister of van het da

taregister. Aangezien de MEA een clockfrequentie 

van 4 Mhz eist, is ~er oesparing van een kristal, 

de systeemclock hierop gelijkgezet.De requestlijn 

op pin 2 van deze MEA is via een pull-up weerstand 

van 39k aan de voeding gekoppeld in verband met de 

NMOS opendrain output van deze synthesizer.Het ana

loge output signaal moet ontdaan worden van de 64khz 

DAC-sampling frequentie.Daartoe zien we een LC-filter 

(zie schema bijlage A). 
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4.4.4 De audio-versterker. 

Deze audio-versterker is opgebouwd rond twee LM388 

integrated audio power amplifiers. Deze vormen een 

brugschakeling(BTL) gepealiseerd conform de "Typi

cal Aplications" l4lop enkele details na.Ten eerste 

is hier een inputfilter toegepast(R1osC15) om oscil

latie en hoogfrequente storing te voorkomen.Ten twee

de is tussen pin 6 en pin 2 eeDcondensator van 4,7µ 

aangesloten om de versterking van de LM388 te ver

hogen. Het maximale uitgangsvermogen bij 10% totale 

harmonische vervorming bedraagt niet ~,o maar 3, 1 

Watt(P audio=(Veff) 2 /Rbelasting=(0.5V2x8) 2 /8:4Watt. 

De geluidssterkte van de bandteller kan door de ge

bruiker met potmeter Pl ingesteld worden en met de 

schakelaar S2 uitgezet worden. Voor schema verwijs 

ik naar de bijlage. 
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5 BESCHRIJVING VAN DE SOFTWARE. 

In dit hoofdstuk wordt de software beschreven. We 

gaan achtereenvolgens in op de eisen en uitgangs

punten bij het ontwerp van de software, we verdui

delijken de programma-opzet en de werking ervan en 

tenslotte bespreken we de gebruikte subroutines. 

5.1 EISEN EN UITGANGSPUNTEN TEN AANZIEN VAN HET 

PROGRAMMA. 

De software van de sprekende bandteller regelt: 

0 Het uitlezen+ interpreteren van de count

puls uit de recorder. 
0 Het scannen van spreektoets- en resettoets

indruk 
0 Het interpreteren van het teken van de tel

lerstand. 
0 Het scannen van condities voor obligate ak

tie. 
0 Het zonodig de spraaksynthesizer voorzien 

van spraakdata 

5.2 PROGRAHMASTRUCTUUR EN WERKING. 

Eerst zal beschreven worden hoe programma-en data

geheugen en het interne RAM van de µ-processor is 

ingedeeld. Ook definiëren we de afzonderlijke lijnen 

in de externe controlbus en hun naam in het program

ma. 
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Het besturingsprogramma voor de microprocessor 

en de spraakdata voor de MEA zijn opgeslagen in 

het EPROM(27C256). 

Hieronder volgt in fig. 5.1 en 5.2 de indeling van · 

het EPROM geheugen en die van de spraakdata~lokkenl 101. 

HEX 
öoöo -
03FF - - -
0400 
0486 - - -
0488 

JE~4 -
7FFF 

DEC - - -0 

1023 - - -
1024 
1 158 - - -
1 1 6 0 

j6.Q5_g 

32767 

programma blok 1Kbytes 

adressenlijst van beginadrés

sen van spcaakdatablokken 

spraakdatablokbegin 
spraakdata-einde. 

laatste adres in eprom 

Figuur 5.1:Geheugenindeling van het 

EPROM. 

In het spraakdata-blok van de sprekende bandteller 

zijn 67 uitspraken opgeslagen: 60 tellerstanden(0-

59) en 7 meldingen (uur/minuut/seconde/reset/spoor

safe/einde band/min). Het spraakdata-blok begint met 

e e n a d r e s s en 1 i j s t (2 b y t e p e r a d re s ) we 1 k e de p 1 a a t s 

aangeeft waar de uitspraken te vinden zijn. 

In geval van tellerstand=O vinden we op adres 0400 

het adres 0488.0p 0488 lezen we dan 005C = lengte 

van deze uitspraak. Dus als we 005C optellen bij 

0488 (het beginadres immers van de spraakdata) is 

de som het begin van het volgende blok spraakdata 

dus het beginadres van uitspraak "een".Dat stemt 

dan overeen met het adres van uitspraak "een" welke 

we in de adressenlijst op adres 0402 zien staan. 
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HEX DEC 
0400-1024 

2 bytes 
adres uitspraak"nul" 
adres uitspraak"een" 
adres uitspraak"twee" 

adres uitspraak"negen en vijftig" 
adres uitspraak"uur" 
adres uitspraak"minuut" 
adres uitspraak"seconde" 
adres uitspraak"reset" 
adres uitspraak"spoorsafe" 
adres uitspraak"eindeband" 

0484 1156 adres uitspraak"min" 
0486- 1158- adres: FF 00 
04 8 8- 1160- ~l~e=n~g~t~e~u~i-. t~s~p-r_R_a_k--11 ... n-:.u:1-~-"~----_-_-_-_-_-_-_-_ 

don't care byte pitchstart byte 
0492 1170 _b~gj,11_s~r_aélkd....at_ab_lQk ...'.:IU.!~ __ _ 
ü4E2- 1250 einde spraakdatablok -"-n_u_l_" __ _ 
o4E4- 1252- lengte uitsprfil.k_"_e_e~o~'-'----
~4]:6= }2~4= don't care byte pitchstart byte 
04E8 1256 _begin S.J?raakdatab_lok "een" __ _ 

.Q5].2 __ ,!_3].0_ einde spraakctatablok "een" 

3E60 15963 
3E62-15970-

3EB4 16052 

lengte uitspraak "rriin" 
don't care byte ~itchstart byte etc. 

einde spraakdatablok "min". 

Figuur 5.2: Indeling van een spraakdatablok. 

*Het dataformaat van een segment spraak is voor de MEA 8000 

een blok van 4bytes dat frame · wordt genoemd l 2 l l 8 I. 
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In de processor is een 128 byte RAM aanwezig dat 

ten behoeve van het programma wordt gebruikt. De 

onderverdeling van de registers is beschreven in 

tabel 5.1 

register 
0 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 

1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 

1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
20 
2 1 
22 
23 
24-31 
32 
33 
34 
35-50 
52-59 
60-6 3 
64 
65 

functie 
algemeen gebruik 
algemeen gebruik 
teller:uren 
teller:minuten 
teller:seconden 
spraakbufferpointer Out 
scorebord(t.b.v.Limer) 
scorebord(,, , , , , ) 
:rO bank1 ;algemeengebruik 
=r1 bank1 ;algemeengebruik 
=r2 bank1 ;codebufferpointer in* 
=r3 bank1 ;codebufferpointer out* 
:r4 bank1 ;spraakbufferpointer* 
niet in gebruik 
niet in gebruik 
niet in gebruik 

=rO bank2 ;algemeengebruik 
=r1 bank2 ;algemeengebruik 
=r2 bank2 ;niet in gebruik 
=r3 bank2 ;counterreg.voor quartetMEA 
=r4 bank2 ;L.O.spraakdatapointer 
=r5 bank2 ;H.O.spraakdatapointer 
=r6 bank2 ;L.O.eindadres spraakdata 
=r7 bank2 ;H.O.eindadres spraakdata 
niet in gebruik 
Device Status Word (DSW) 
Teller Status Word (TSW) 
codebyte(bij codebuffer) 
codebuffer 
spraakbuffer 
spraakdatabuffer 
pitchstartbuffer 
Stack 

Tabel 5.1:Indeling van de Ram plaatsen. 

*In bovenstaande tabel is sprake van een codebuffer 
i.e. een cyclisch buffer(zie hiervoor] 10L)met twee 
(in+out)pointers, welke steeds~ plaatsen verschuiven 
(zie verder) i.t.t.het spraakbuffer dat slechts de 
adressen van één uitspraak bevat. Het codebuffer kan 
immers 4 verschillende uitspraken vasthouden. 1101 
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In tabel 5.1, de lijst met de registers in het in

terne RAM van de processor; is sprake van een de

vice status word (DSW). Dit byte bevat een verzame

ling van 8 bits met als overeenkomstige eigenschap 

dat ze de status van de sprekende bandteller aange

ven. Door deze bits te checken inhet programma, kan 

op elk tijdstip uitsluitsel gekregen worden over het 

gebeuren op dat moment in de processor. 

Voor de betekenis van de verschillende bits raad

plege men onderstaande tabel 5.2 

Bit 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Naam 
speane 
fast 
fkey 
end 
Dcount 
speaking 
zerob 
score 

Omschrijving 
Hoog zolang het spraakbuffer niet leeg is 
~,rdt geset als recorder spoelt 
Wordt geset bij spoelstop of toetsindruk 
Wordt geset bij tellerstand=43 minuten. 
wordt geset bij elke nieuwe tellerstand 
Is hoog als synthesizer bezig is 
Wordt geset bij nuldoorgang van tellerstand. 
Wordt hoog als er langer dan 5minuten geen 
nieuwe tellerstand is geweest 

Tabel 5.2: De bits van het DSW. 

Bit Naam Omschrijving 

7 min Wordt geset als tellerstand negatief is 

Tabel 5.3: Het b~t van het TSW. 

Het zelfde geldt voor het teller status word (TSW). Op elk 

moment kan de status van de teller afgelezen wor

den. Omdat de poorten bit-adresseerbaar zijn krij

gen ze in het programma ook een naam(label) zie 

tabel 5.3. 
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In onderstaande tabel 5.4 hebben we de namen van 

de poorten afgedrukt zoals vernoemd in het hard

ware schema en hun naam in het programma. 

poortnummer naam in schema 

P1.3 
P 1 • 2 
P 1 • 1 
P 1 • 0 
P3.6 
P 3- 3 
P3.2 

S1 (HEF) 
up/d (HEF) 
Mea AD 
Mea CE 
Mea WR 
Count (HEF) 
Mea REQ 

naam in programma 

ke y 
updo 
comm 
meaen 

Tabel 5.4:na me n van poort- en programmanummer. 

Nu alle namen die in het programma zijn g e~oemd, 

zijn beschreven, kunnen we de werking ervan be

spreken. 

De hoofdtaak van de sprekende bandteller is het 

uitspreken van de momentane tellerstand als de 

spreektoets wordt ingedrukt, van de momentane mi

nutenstand als de recorder spoelt en van enige o

bligate uitspraken (in het programma gecodeerd of 

getabellerd). Als eerste bekijkt de processor of 

er een nieuwe tellerpuls binnenkomt. Is dat zo dan 

vergelijkt deze de tellerstand met de geprogrammeerde 

tellerstand(en) waarcij iets uit g esproken moet worden. 

Vervolgens worden het DSW en TSW onder de loep ge

nomen, met de vraag: moet er ·iets gesproken worden? 

Zo ja, dan wordt aan de hand hiervan een code ge

creëerd dat in een buffer, het codebuffer, wordt op

geslagen al of niet gevolgd door een tellerstand. 
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Vervolgens worden enkele DSW/TSW-bits weer onderzocht, 

om te weten of het spraakbuffer gevuld mag worden(in

formatie mag immers niet overschreven worden als de 

bandteller spreekt). Zo wordt ook het scorebord elke 

keer dat het hoofdprogramma doorlopen wordt,gewist. 

En wordt bekeken of de synthesizer bezig is, zo~at 

de pro c essor de gan g van zaken kan indelen en time

sharend kan werkenElke keer nadat het gehele hoofd

programma doorlopen is, gaat de processor in Idle ,een 

str o om besp a ren d e s ta tus.Z o we l Via reset als door een 

inter r upt kan de pr oc e~s o r g ea Kt i vee rd w~rdGn. 

Aktivatie bet~kP.nt hier: Beginnen oo het programma

adres d a t de interruptvector aanwijst. Het programma

beloop is het best te doorgronden aan de hand van de 

flow-c h art van het hoofdprogramma.Als er geen inter

rupt request vanuit de spraaksynthesizer, noch een 

door de countpuls uit de recorder wordt gegenereerd 

(en er ook geen hardware reset zou zijn), zou de 8031 

stilliggen in idle-mode, hetgeen niet gewensd is in 

het raam van de vereiste functies van de bandteller. 

De arrousal stimulus komt van het tellerregister van 

timer 1 Deze is in mode2 geinitialiseerd(zie Intel's 

handboek), zodat bij overflow hier een int. plaatsvindt 

elke 0,2seconde. De interrupt geeft een absolute jump 

naar het beginadres van de subroutine scrbord, waarin 

een 16bits register met 1 wordt verhoogd . en dient als 

stopwatch voor timing en checking van programmadelen. 

(zie def.idle mode en interruptsources/priority Intel) 

161 191 

22 



5.3: Beschrijving van hoofdprogramma, sub- en 

interruptroutines. 

Na initialisatie wordt het rlsw getest op nieuwe 

tellerstand en of er iets uitgesproken moet wor

den. Aan de hand van de status van een aantal 

vlaggen(bits v.h.dsw of tsw of psw)wordt er ge

rekend met inhouden van in het programma aangewe

zen telregisters(voor uur/minuut/sec.) en aan 

vlaggen verbonden getallen, om zo tot een adres 

te komen om spraakdata op te halen en aan de MEA 

als frames van 4 bytes aan te bieden.Het gevulde 

codebuffer (cyclisch) bevat codegetallen die met 

getallen uit de telregisters en een zekere offset 

een bruikbaar adres vormen om spraakdata uiteinde

lijk uit het Eprom te ontsluieren. Onderweg in het 

hoofdprogramma worden enige testen op vulling van 

het code- en spraakbuffer gedaan, en getest of de 

voicesynthesizer nog bezig is. Hoeft er niets ge

daan te worden,dan gaat de processor in de idle 

mode. Timerinterrupt 1 maakt de processor als een 

watchdog elke 0.2 sec weer even aktief om het hoofd

programma op veranderingen tescannen en alle testen 

zoals boven beschreven uit te voeren. 
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IHJT 

CR CODE 

( he l e 
t. 5 .) 

IDtE 1 ~ 
--------r--~ 

Flowchart van het hoofdprogramma. 
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De subroutine Compt, Fcode en Crcode: 

Compt's flowchart spreekt voor zich, in Fcode wordt (als 

de recorder spoelt) ·de hele minutenstand event. voorafge

gaan door het codegetal voor min en gevolgd door een stop

code, in het codebuffer geladen .In Crcode wordt eveneens 

een codering in de vorm van een getallenrij opgebouwd, 

nu met de uren, minuten, seconden telregistergetallen er

bij en worden de pointers van dit cyclische buffer even

als in Fcode nauwgezet bijgehouden en bijgesteld. 

De subroutine Fills: 

Hierin wordt dan het eigenlijke adres van het spraakdata 

beginadressenbestand geladen, door een bepaalde offset 

en vermenigvuldiging aan de codes uit het codebuffer te 

geven en deze in het spraakbuffer te plaatsen. Als stop

code wordt dan nog FF(hex) toegevoegd. 

De subroutine Scrbord: 

Scorebord is de naam van een door ons gedefinieerd 16-

bits register(r6 en r7 bank 0, zie tabel5.1) dat als 

teller is gedefinieerd. Aan de hand van de inhoud wordt 

er aktie ondernomen, zoals een vlag zetten(dsw bit3) 

voor de uitspraak"reset", te detecteren aan de ruimte 

tussen twee countpulsen of de recorder spoelt of niet 

en om elke keer als scrbord doorlopen wordt de spkey( 

schakelaar waarmee de gebruiker te kennen geeft dat er 

een tellerstaand moet worden uitges~roken)te scannen . om 

dan na 250X dezelfde waarde uit spkey te hebben gelezen 

dsw 2 te setten. 
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COMPT 

set 
cornp 

bit 

RET 

FCODE 

Code v. 
tn in' is 

8 

laad 1 
code=~ 

laad ge 
tal uit 

minuut r .. 
' en stopc. 

(_R--ET) 

Flowchart subroutines compt(tellerstand in minuutregister 

wordt vergeleken)en Fcode(code opbouw tijdens spoelen v.rec.) 
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clear 
betref
fende 

"jumpbit' 

0 

crcode 

inpointe 
stand 
vastleg-

gen. 

bouw 

code 
op 

bouw 

code 

op 

bouw 
code 

op 

G 
1 

COST CUMS 

inpointer 

bijwerken. 

RET 

Flowchart van code 

opbouw.De subrouti

nes cost en cumms 

laden resp. de uur, 

minuut en seconden

code+stopcode in het 

codebuffer. 



FILLS 

FICOD 

MULTS 

rninutenstand 

in bu!Ter ! 

SET FF 

SET SPEANE 

RET 

N 

UMSMUL 

In deze flowchart ziet men het algoritme volgens welk 
het spraakbuffer gevuld wordt. 
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Subroutine flowcharts van processen uit de 

subroutine FILLS. 

FICOD 

CODEREG.INHOUD 

+ OFFSET IN 

SPR.BUFFER ! 

div poin

ters bijw. 

RET 

MULTS 

IELLERST.UIT COD 

BUFFER MAAL TWEE 

POINTERS BIJWER 

KEN 

RET 

29 

UMSMUL 

UREN IN SP.BUFFER 

MULTS 

MINUTEN IN BUFFER 

MULTS 

SECONDEN IN BUFFER 

GET 



SCRBORD 

INCREMENT 

R6/r7 

setDSW7 

CLEAR SCORE 

SPKEY 

RETI 

SPKEY 

SET DSW 

2 

RET 

N 

interrupt/subroutine:scorebord en flowchart spraaktoetsscan. 



De interruptroutine Count: 

Deze spreekt voor zich, als men rekening houdt met 

nuldoorgangen en het signaal uit de recorder:up/do 

(vooruit of achteruit) .De vlaggen dsw 1, 4 en 2 

worden gezet al naar gelang de recorder spoelt, 

er een nieuwe countpuls ontvangen is of er een spoel

stop is geweest.Daartoe wordt het scorebord geraadpleegd. 

De subroutine Speak: 

De microprocessor schudt frames van 4bytes in de 

voice synthesizer na lengte uitspraak en pitch

start te hebben aangeboden. De MEA mag dan inter

rumperen(vragen naar weer een frame en nog een), 

spraakbufferpointers worden angstvallig bijgehouden 

in het nauwe samenspel ~an de 80c31 en de MEA8000. 

De interruptroutine Semea: 

De MEA8000 kan na twee frames te hebben ontvangen 

evea vooruit en de processor kan ondertussen andere 

taken en interrupts honoreren. De processor bepaalt 

aan de hand van zijn programma in het Eprom wanneer 

de Mea hem mag interrumperen. Dan voltrekt zich deze 

routine. 
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COUNT 

ZTEST 

RESET 
MIN 

CLKDECR 

set 

Ncount 

SET FAST 

RETI 

N 

N 

N 

SET 
MIN 

CLKINCR 

0 



Hieronder de subroutines uit het count program-

ma. Ztest=nuldoorgangsdetectie, clkincr en clkdecr 

zijn tellerstand verhogende resp. verlagende akties. 

ZTEST 

N 

SET ZEROB 

RET 

CLKINCR 

verhoog 

teller. 

60:maak dan 0 

en verhoog vol

gende register. 

CLKDECR 

verlaag 

teller 

FF in register 

maak dan 59 en 

verl.volg.reg. 

N 

SET MINUT BI 
nieuwe minuut 

SET MI NUT BIJ 
nieuwe minuut 

RET RET 
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SPEAK 

set bit 1 
speaking 

zoek het 
adres v,an 
spraakdata 

1 en haal op 

zoek lengte 
uitspraak 
en sla op 

mea in wacht 
kamer,haal 
pitch op en 
stuur 't op 

stuur 2Xbyte 
quartet op, 
vul mea voor 
dat hij stop~ 

sp.buf.poin 
ter out bij 
werken.Ena-
ble .. meaint. 

(...___RE-T) 

Subroutine van het hoofdprogramma :uitvoerroutine 

speak. 
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SEMEA . 

SEND 
FRAME 

J 

STOP .MEA 

SP.B .out:52 

RESET 
SPEANE 

RETI 

n 

n 

Flowchart mea interruptroutine :serve mea 
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6 EVALUATIE. 

Na een half jaar praktijksituatie zijn de volgende punten 

naar voren gekomen ten aanzien van: 

a)Gebruiksvriendelijkheid: 

De gekozen bedieningsknop-indeling bleek in de praktijk 

bruikbaar, het aantal knoppen is gereduceerd tot twee.Voor 

rechtshandigen geld,dat zowel de tellerstand-uitspreek

toets als het volume wieltje probleemloos door de linker

hand gemanipuleerd kan worden, terwijl met de andere hand 

de recorder bediend wordt (uit bezuinings-aktie is er nog 

maar sprake van een recorder type Studer B67). Voor de lay

out van recorder/sprekende bandteller configuratie in stu

diopaneel zie figuur 6.1 . 

b)Hardware: 

Reset recorderdisplay=reset sprekende bandteller: De reset 

controllijn op de remote output staat bij reset op Ovolt 

en default op 1.4volt. De 80c51 heeft 5volt 12 kristaltril

lingen lang nodig, terwijl de stijgtijd van de 5volt puls 

binnen 1 mseconde moet liggen. Na niveau-aanpassing middels 

de opampschakeling van figuur 6.2(inverterende comparator) 

stak een ander probleem de kop op; reset bij terugspoelen! 

Klein spikes van 0.5 mseconde werden bij indrukken van de 

terugspoeltoets op remotereset output gevonden.Een RC-scha

kelingetje met re-tijd 5 mseconde bleek effectief in het 

voorkomen van ongewenst resetpulsen uit de recorder(zie 

figuur 6.3. 
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volumeregeling> 

tellerstand-uitspeek
toets 

• 24 0 V 34 

oov 35 
(LOC ENB ) 
S·REW )6 

S·FORW 71 

S-REPR 38 

S-STOP 39 

S·REC 40 

41 

S·MONO 42 
------

FAD-1 43 

FAD-2 44 
---- -
S-RESET 45 

Y- CLK 46 

47 

11.EY 48 

00 V 49 

- - - - ""'!1-0 

.... 
- - ---

• • 1 OOV(S- RE" e1e • C 2 K[Y 
019 • • 3 8-RCW 

• 020 • 4 8· FORW 

• 021 • s B- REPR 
022 • • 6 B-STOP 
on • • 7 B - REC 

0 
024 

0 8 
025 . ~--. 9 B·MONO 

-- ' .16 - - - -- ----.. ·,. 10 8-FADRED 
' 027 

• ; :e 11 oov 
- --, 028 - -------
• , :e 12 • 12 0 V 

: 029 
• :e 13 Y· REVRS 

: 030 
0 · : o 14 

' 031 o · :o 15 
: 032 . : : . 16 .sov 

- - . 033 
0 /_ , 0 17 

Remote control connector 

sprekende bandteller. studer b67 •.••. 

6.1 De la yout van de recorder en sprekende bandteller 

in het studiopaneel. 

+12v 

50k 

-

6 naar pin5 van 
HEF 05 B(IC04) 

6.2 Inverterende enkel gevoede opamp (CA 3140AT) • 

pin 45 v~ 100 K} ::r._ 
remote Studer 

T 
a 

50nF 
( fig 6. 1) RC=5* 10- 3 

5*10-3 
c---- = 50 nF ,os 

6.3 RC-netwerkje aan de inverterende ingang van de 3140. 
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c)Software: 

Gelijkloop display van recorder en uitspraak van de spre

kende bandteller laat te wensen over. Dit ligt in de orde 

van seconden. Loopt de software "dicht"? Is de prioriteit 

van interrupt 1 ( int 1) toch niet de hoogste, hoewel het se_t

ten van bit px1(blz2 van praggrammalisting) int1 een ho

gere prioriteit geeft?j1j 

Bij stoppen na spoelen zwijgt de bandteller en reageert 

niet op uitspreektoets-indruk. Dat wil zeggen(zie flow

chart van'main') DSW1 blijft gezet en de Crcode subroutine 

wordt gepasseerd. Er is een time-out nodig om dsw1 te re

setten met daarbij een setten van DSW2(spkey:request om 

exacte tellerstand uit te spreken, word gereset in Crcode). 

DSW1 blijft geset, de processor wacht op de laatste count 

puls(om in de interruptroutine 'count'de tijd te meten tus

sen de vorige en deze puls), alleen het scorebord(interrupt

routine Scrbord) wordt elke 0.2 seconde doorlopen(door over

loop 16 bits register van timer1 in mode1j1j. In 'Scrbord' 

kunnen we dan reset van DSW1 en set van DSW2 onderbrngen na 

r6(8bits register van het scorebord) te hebben onderzocht 

op een time-out van 1.2 seconde(waarde 6 decimaal voor r6). 

Einde band is door het hoofdkantoor : " Lesage Tenbroek" 

in Nijmegen recentelijk weer op 42 minuten gedefinieerd 

voor de studio's in het land. In'compt' wordt dat veranderd. 

Als de recorder spoelt ijlt de sprekende bandteller teveel 

na:De uitspraak 'minuten' duurt te lang. Dit wordt in 'umsmul' 

via het regeltje' jb fast,3f' veranderd. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De volgende leerpunten put ik uit dit project: 

-De tijd besteed aan inventarisatie van het gebruikers

aspekt leek me veel te lang!(ongeveer 2 maanden). 

Conclusie:Het slimste ontwerp door de briljantste tech

nicus, laat men ongebruikt,als de mens zich 

teveel aan het ontwerp moet aanpassen.De essen

tie hiervan is, dat de gebruiker in de dagelijkse 

routine, het nieuwe hulpmiddel ook 'eigenmaakt' 

Dit bereikt men via expliciete en uitvoerige opzet 

van een eisenblad, opgesteld in overleg met ge

bruiker en ontwerper.Mijn ervaring is, dat veel 

onbewuste routinehandelingen en onuitgesproken 

wensen naar boven komen middels feedback en onaan

gekondigde observaties. 

-Houdt rekening met overspraak in lintkabels >0.5meter! 

-Zie bijlage A, zesde blad. 

-Gebruik zo weinig mogelijk 'nieuwe' bedienings-elementen 

en laat de niet dominante hand deze bedienen. 

-Onderzoek ALLE signaal-,regel- en voedingslijnen (als een 

bestaande output wordt gebruikt) op niet gewenst of on

voorspelbaar pulsgedrag. Spikes van 50 tot 100 nanoseconde 

op interruptlijnen geven 'dichtlopen'. Dit weet elke tech

nicus, toch is het in mijn geval vergeten! 

-Kies een goede stage-begeleider, die van mij is een gave. 

eeee 
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~ 
.list 
! 
Hnclude 
! 

"decl . h" 

.sect 

.base 
reset 

0 
.extern init 
! 

ajmp init 

!****************************************************************************** 
! 
.sect 
.base 

mint 
üx03 

.extern semea 
! 

ajmp semea !ga mea routine in 

!***************************************************************************** 
! 
.sect 
.base 

cintl 
Oxl3 

.extern count 
! 

ajmp count !ga klokken 

!******************************************************************************* 
! 
.sect 
.base 
.extern 

timint 
Oxlb 
scrbord 

ajmp scrbord !voor detectie spoel,waarschuw reset 

!****************************************************************************** 
! 
. sect init 
.define Tnit 
! 
Lnit: mov sp,t0x44 

anl dsw,t0 
anl tsw,t0 
mov r6,#0 
mov rS,#52 
mov r7,t0 
mov r4,tO 
mov r3,tO 
mov r2,f0 
clr rsl 
setb rs0 
mov r2,t35 
mov r3,t35 
setb itl 
setb exl 
setb pxl 
mov tmod,#0xl0 
clr tfl 
setb trl 
setb etl 
setb ea 
ajmp main 

!stackp op 68 
1klaar device status word 
klaar teller status word 
scorebord nul 
initialiseer spbout=spraakoutpointer 
scorebord clearen 
seconden 
minuten 
uren 
zeker bankl 
bank 1 
codebufferpointer"in"laden 
codebufferpointer"out"laden 
falling edge. 
enable intl 
en voorrang cave acc. 
timerlmodel 
tl vlag in orde 
runnen maar 
tl mag nu gaan hakken,elke 0,2 sec 
enable de interrupts 
terug in hoofdprogram 

!******************************************************************************* 
! 
.sect main 
.define main 
.extern compt,crcode,fills,speak,fcode 



main: 

1: 

6: 

2: 

5: 
3: 

4: 

jnb 
clr 
lcall 
jb 
mov 
anl 
jz 
lcall 
sjmp 
mov 
jnz 
clr 
lcall 
jb 
mov 
cjne 
sjmp 
lcall 
jb 
jnb 
lcall 
mov 
sjmp 

ncount,lf 
ncount 
compt 
fast,6f 
a,dsw 
a,tOxcc 
2f 
crcode 
2f 
a,4 
2f 
fast 
fcode 
speane,3f 
a,r2 
a,11,Sf 
3f 
fills 
speaking,4f 
speane,4f 
speak 
pcon,tOxl 
main 

nieuwe ts. 
en meteen klaren 
obligate uitspraak? 
bij spoelen 
2367 testen 
van dev stat word 
niets gezet dan naar spreekbuf bekijken 
code aanmaken en in codebuffer plaatsen 

kijk naar de seconden 
niet nul ,dan overslaan 
spoelbit resetten,anders op O blijven spr. 
alleen hele minuten coderen 
spreekbuf vol,dan testen of mea spreekt. 
code 
vergelijking 

vul spraakbuffer 
wordt er geluld,sla dan over 
is spraakbuf leeg,dan niets uitspreken 

.spraakbuffer vol dan lullen 
!ga in idle 
! 

!****************************************************************************** 

.sect compt 

.define compt 

compt: 

1: 

clr 
clr 
cjne 
cjne 
setb 
clr 
setb 
ret 

rsl 
rsO 
r4,#30,lf 
r3,#42,lf 
end 
rsl 
rsO 

!moet er iets uitgesproken worden 
!ja,"einde band" 

!terug in bank 1 

!***************************************************************************** 
! 
.sect 
.define 
.extern 
! 
fcode: 

1: 

2: 

fcode 
fcode 
mist 

mov 
mov 
mov 
jb 
mov 
mov 
inc 
lcall 
inc 
clr 
cjne 
mov 
mov 
mov 
ret 

a,r2 
rO,a 
34,#8 
min,lf 
34,tlO 
@r0,34 
rO 
mist 
rO 
fkey 
r0,t51,2f 
r0,#35 
a,ro 
r2,a 

laad inpointer in bank 1 
en doe dat! 
code voor negat.tellerst.•8 
geef die als "minbit"geset is 
10 is dan code voor pos.tellerstand 
code alvast in buffer. 
eentje opschuiven om ts.te laden 

.en hele minuten en stopcode erin. 
!eentje opschuiven,sprongen van 4! 
!maar een keer hele minuut. 
!inpointer controleren en 
!bijwerken 
!red dan de 
!pointerpositie 

!**************************************************************************** 

.sect crcode 

.define crcode 

.extern curnss,cost 

crcode: mov a,r2 



mov 
mov 
jbc 
mov 
jbc 
mov 
jbc 
mov 
jb 
mov 
mov 
inc 
lcall 
clr 
clr 
sjmp 
anl 
lcall 
inc 
inc 
cjne 
mov 
mov 
mov 
ret 

rO,a 
34,t2 
score,lf 
34,i4 
zerob,lf 
34,t6 
end,lf 
34,tB 
min,2f 
34,tlO 
@r0,34 
rO 
cumss 
fkey 
Ox02 
4f 
dsw,t0x37 
cost 
rO 
rO 
r0,#51,Sf 
r0,#35 
a,rO 
r2,a 

!laad inpointer,dus nu in bankl 
!bouw code op 
!scorebord vol =2="reset" 
!ga zo door 
!test op nuldoorgangsbit=4=spoorsafe 
!code 
!einde band=6 
!code voor neg.ts. =8 
!code en tellerstand bekijken 
!positieve ts is code 10 
!bankl,code 8 of 10 alvast in buffer 
!na code de ts laden 
!uur,minuut en seconde coderen 
!even reset van toetsbit 
!rsest van toetsbit 
!weer inpointer bijwerken 
!bit7 6 en 3 resetten! 
!code en stopcode 

!inpointer met 2 verhogen 
!ingangspointer al beneden? 
!dan zet 'maan het begin 

!pointer positie behouden 

****************************************************************************** 

sect mist 
define mist 

ist: mov 
inc 
mov 
inc 
ret 

@r0,3 
rO 
@r0,t60 
rO 

!hele minutenstand in buffer,nog in bankl 
!codepointer ophogen 
!zet dan stopcode 

****************************************************************************** 

3ect cumss 
iefine cumss 

lmSS: mov @r0,2 uren,bank 1 nog steeds 
inc rO 
mov @r0,3 minuten 
inc rO 
mov @r0,4 seconden 
inc rO 
ret 

'**************************************************************************** 

,eet cost 
lefine cost 

,st: mov @r0,34 
inc rO ! 
mov @r0,f60 !stopcode 
inc rO 
ret 

************************************************************************** 

eet fills 
.efine fills 
xtern ficod,mults,umsmul 

lls: mov r0,t52 !laad spraakbufpointer 



1: 

2: 
3: 

4: 

5: 

6: 

mov 
mov 
mov 
clr 
subb 
je 
lcall 
mov 
inc 
inc 
inc 
sjmp 
cjne 
mov 
lcall 
sjmp 
inc 
lcall 
cjne 
inc 
inc 
inc 
mov 
sjmp 
lcall 
mov 
clr 
setb 
cjne 
mov 
mov 
mov 
ret 

a,r3 
rl,a 
a,t6 
C 

a,@rl 
lf 
ficod 
@rO,tOxff 
rl 
rl 
rl 
Sf 
@rl,t8,2f 
@rl,#8 
ficod 
3f 
rl 
mults 
@rl,t60,4f 
rl 
rl 
rO 
@rO,tOxff 
Sf 
umsmul 
@rO,tOxff 
fkey 
speane 
rl,t51,6f 
rl,t35 
a,rl 
r3,a 

!laad met stand van code uitgangspointer 
!test op alleen code gezet 

!inhoud codeoutpointer naar accu 
!meer dan alleen een code,dan verder 
!codenr en ofset 
!spraakbuffer vol 
!outpointer ophogen 

!een v.d.3 codes 
!test nu op code 8=negatief 
!zekerheid. 
'code negatief in spraakbuffer=l32 
outp al opgehoogd wegens lx code 
posit.ts dus geen voorafcode dus 
haal ts en verdubbel,ik weet nog 
stopcodecheck,nu wel 
outpointer op 
vijfde plaats 
nu nog spraakbuffer vullen 

!maak spraakbuffer af 
!weg ermee 
!nu uur,minuuut en sec. 
!zet paraaf 
!zekerheid 
!spreekbuffer is nietleeg 
!outp pointer evt.terugzetten 

!red code outpointer positie 

p+l 
niet welke 

!dus rO is hier de spraakbufferpointer 
!en rl de codebufferoutpointer 

!***************************************************************************** 

.sect ficod 

. define ficod 

ficod: mov 
add 
mov 
inc 
inc 
ret 

a,tl24 
a,@rl 
@rO,a 
rO 
rl 

!offset voor codeadres 
!codeoutpointerinhoud erbij 
!in spraakbuf is nu bruikbaar adres 
!spraakbufferp ophogen 
!code outpointer ophogen 

!*************************************************************************** 
! 
. sect rnults 
.define mults 
! 
mults: rnov 

rl 
rnov 
inc 
ret 

a,@rl 
a 
@rO,a 
rl 

!inhoud outpointer 
!maal 2 
lts X2 in spraakbuf als bruibaar adres 
!outpointer ophogen 

!***************************************************************************** 
! 
.sect 
.define 
.extern 
! 
urnsrnul: 

urnsrnul 
urnsrnul 
rnults 

mov 
jz 
inc 
mov 
inc 

a,@rO 
lf 
rO 
@r0,t120 
rO 

!nul uur 
!niet uitspreken 
!anders wel 
!uur 



1: lcall 
jz 
inc 
jb 
mov 
inc 

2: mov 
rl 
mov 
inc 
mov 
inc 

3: inc 
ret 

mults 
2f 
rO 
fast,3f 
@rO,t122 
rO 
a,@rl 
a 
@rO,a 
rO 
@r0,t124 
rO 
rl 

!ts X 2 
!als minuten O dan niet uitspr. 
!spraakbufferpointer ophogen 
!geen "minuten" uitspreken bij spoelen. 
!minuten 

!inh. van outpointer 
!tellerst. x2 
!ts maal2 in spraakbuf=adres 
!spraakbufferpointer in 
!seconden in spraakbuf 

!**************************************************************************** 
! 
.sect 
.define 
.extern 

scrbord 
scrbord 
spkey 

! 
:;crbord:push psw 

'. 

push 
clr 
clr 
inc 
jnb 
cjne 
clr 
setb 
cjne 
mov 
inc 
cjne 
mov 
setb 
lcall 
pop 
pop 
reti 

ace 
rsl 
rsO 
r6 
fast,lf 
r6,t6,lf 
fast 
fkey 
r6,t250,2f 
r6,tO 
r7 
r7,t4,2f 
r7,t0 
score 
spkey 
ace 
psw 

!zekerheid! 

r6 dus ophogen 
hangt het spoelbit? 
is er timeout 
spoelbit resetten 
set dsw2 
eerste gedeelte vergelijken . 

. echt nul 
tweede gedeelte 

te lang stilgestaan 
de maat is vol 
is toets op pl,3 ingedrukt 
terug naar oorspr.bank 

****************************************************************************** 

sect spkey 
define spkey 

pkey: mov 
jnb 
djnz 
setb 
ret 

rO,t250 
key,2f 
rO,lb 
fkey 

!250 naar rO bankO 
!kijk of toets is ingedrukt 
!anti dender 
!set dsw2 

********************************************************************** 

sect count 
define count 
extern ztest,clkincr,clkdecr 

ount: push 
push 
clr 
clr 
lcall 
jnb 
jnb 
clr 
sjmp 
setb 

psw 
ace 
rsl 
rsO 
ztest 
zerob,lf 
updo,Of 
min 
lf 
min 

!zekerheid met banken! 

nuldoorgangstest aanroepen 
door nul gegaan dan 
op of aftellen 
zekerheid,"min" klaren 
nu weet ik of er een pos 
of neg ts is 



1: 

4: 

3: 
2: 
5: 

7: 
8: 

jb 
jb 
lcall 
sjmp 
jb 
lcall 
setb 
mov 
clr 
subb 
je 
clr 
sjmp 
setb 
anl 
anl 
pop 
pop 
reti 

min,3f 
updo,2f 
clkdecr 
Sf 
updo,4b 
clkincr 
ncount 
a,r6 
C 

a,#3 
7f 
fast 
8f 
fast 
6,to 
7,to 
ace 
psw 

!bij neg ts test op f/b= up/down 
!pos.ts en heen dan optellen 
! 
!ga verder naar ent.down 
!als neg.ts en down dan optellen 
als neg ts en terugspoel of pos en forw. 
set dsw4 
lees scorebord 

meet tijd tussen 2 counts 
spoel of ree/play 
dswlresetten 
haasje over 
dswl set,"fast" 
veeg het 
bord schoon 

!voormalige bank in 

!******************************************************************************* 
! 
.sect ztest 
.define ztest 

ztest: 
2: 

1: 

mov 
mov 
jnz 
dec 
cjne 
setb 
ret 

r0,#4 
a,@rO 
lf 
rO 
r0,#1,2b 
zerob 

laad rO met 4,dus in bank 0 
adresseer indirect 
als inhoud ace niet nul is 
doe ook met r3 en r2 
niet met rl 
dan nuldoorg.bit setten. 

!******************************************************************************* 
! 
.sect clkincr 
.define clkincr 
! 
clkincr:inc 

cjne 
mov 
inc 
cjne 
mov 
inc 

1: ret 

r4 
r4,#60,lf 
r4,tO 
r3 
r3,t60,lf 
r3,tO 
r2 

uur,dus in bankO 
weg 

minuut 
weg 

uren 

!******************************************************************************* 

.sect clkdecr 

.define clkdecr 
! 
clkdecr:dec 

cjne 
rnov 
dec 
cjne 
mov 
dec 

1: ret 

r4 
r4,f0xff,lf 
r4,f59 
r3 
r3,f0xff,lf 
r3,#59 
r2 

!seconden verminderen,dus in bankO 
!na nul 
!weer 59 en 
!minuten verminderen 
!idem 
!weer 59 plaatsen 
!en uren afrukken 

!****************************************************************************** 
! 
.sect speak 
.define speak 
.extern ssas,sssl,xrntstp,gtpst,xmtpst,rdqfr,sqtmea 
! 
speak: setb speaking !set "speaking"bit 



push 
push 
setb 
clr 
lcall 
lcall 
lcall 
lcall 
lcall 
lcall 
lcall 
lcall 
lcall 
setb 
inc 
pop 
pop 
ret 

psw 
ace 
rsl 
rsO 
ssas 
sssl 
xmtstp 
gtpst 
xmtpst 
rdqfr 
sqtmea 
rdqfr 
sqtmea 
exO 
5 
ace 
psw 

psw op stack 
accum.ook voor zekerheid 
nu dan 
in bank2 
zoek adres v.uitspraak en sla op 
zoek uitspraak-lengte en sla op 
stuur stop over 
haal pitch-startbyte op 
stuur dat byte dan ook 
en haal quartet uit eprom 
en stuur naar MEA 
nogmaals uit eprom 
nogmaals vullen voordat mea stopt 
enable interrupt MEA 

!sp.b.out=spraakbuf.pointer out ophogen 
!ook accum. 
!terug in voormalige bank 
!en return 

****************************************************************************** 

sect semea 
define semea 
extern rdqfr,sqtmea,eoxmt,xmtdfr,xmtstp 

:emea: push 
push 
setb 
clr 
lcall 
lcall 
lcall 
jb 
lcall 
lcall 
clr 
mov 
mov 
cjne 
mov 
clr 
pop 
pop 
reti 

ace 
psw 
rsl 
rsO 
rdqfr 
sqtmea 
eoxmt 
speaking,lf 
xmtdfr 
xmtstp 
exO 
r0,5 
a,@rO 
a,#Oxff,lf 
5,#52 
speane 
psw 
ace 

accu op stack in deze interrupt routine 
psw op stack (we zitten in b.2 hier) 
in bank 2 
dus 
lees quartet uit rom 
zend quartet naar MEA 
eind van transmissie 

.als er gesproken wordt is er nog geen eot 
transmit dummy frame 
transmit stop 
disable interrupt 0 
laad sp.b.out 
vergelijk en 
is het einde al in zicht 
dan pointer bovenaan plaatsen 
reset SPEANE 
psw terug van stack 
accu terug van stack 

****************************************************************************** 

sect ssas 
define ssas 

sas: mov 
mov 
mov 
mov 
clr 
move 
mov 
inc 
clr 
move 
mov 
ret 

r0,5 
a,@rO 
dph,t0x4 
dpl,a 
a 
a,@a+dptr 
r5,a 
dptr 
a 
a,@a+dptr 
r4,a 

laad rO met stand van sp.b.out 
en adresseer indirect 
offset aanbrengen van lk 
en dit wordt .lage orde adresdeel 
alle data transport is gerelateerd inh.a 
dat is dus gewoon a,@dptr 
schrijf in sp.b.out met zijn offsetstore 
16 bit increment;haal l.o. addres 
zie boven 
haal l.o=lage orde adres 
store in r4 

****************************************************************************** 

sect sssl 
jefine sssl 



! 
sssl: mov 

mov 
inc 
clr 
move 
clr 
add 
mov 
dec 
clr 
move 
addc 
mov 
inc 
inc 
inc 
ret 

dph,rS 
dpl,r4 
dptr 
a 
a,@a+dptr 
C 

a,r4 
r6,a 
dpl 
a 
a,@a+dptr 
a,rS 
r7,a 
dptr 
dptr 
dptr 

!laad data pointer 
!laad met het adres van lengte uitspraak 
!haal eerst l.o. byte 
!eerst accu nul 
!dan lage orde uitspraaklengte in accu 
!carry kan voorheen geset zijn 
resultaat is lo eind addres 
store in r6 
stapje terug,haal h.o 
accu kuizen 
ho uitspraak lengte in accu 
resultaat is ho eind address (met lo overflow) 
store in r7 
dptr op adres van .. 

. dptr op adres van . . 
! ... pitchstartbyte 

!****************************************************************************** 
! 
.sect xmtstp 
.define xmtstp 
! 
xmtstp: jb 

setb 
clr 
mov 
movx 
setb 
ret 

int0, . 
comm 
meaen 
a,J0xfb 
@r0,a 
meaen 

!wachtlus int0 moet laag zijn 
!mea in command mode 
!enable mea 
!mea in slow stop mode 
!stuur accuinhoud naar imaginair address 
!disable mea 

!****************************************************************************** 
! 
.sect gtpst 
.define gtpst 

gtpst: clr 
move 
mov 
mov 
inc 
ret 

a 
a,@a+dptr 
r0,#60 
@r0,a 
dptr 

!eerst accu nul 
!dan pitchstart naar accu halen 
!sla pitch start op in reg 60 
!gebeurd 
!dptr op adres eerste byte van data spraak 
! 

!********************************************************************** 
! 
.sect _xmtpst 
.define xmtpst 

xmtpst: jb 
clr 
mov 
mov 
clr 
movx 
setb 
ret 

int0,. 
comm 
r0,#60 
a,@r0 
meaen 
@r0,a 
meaen 

wachtlus,int0 moet eerst 0 worden 
mea in speech mode 
haal pitchstart uit reg60 
pitchstart naar accu 
enable mea 
stuur accu naar imaginair adres 
disable mea 

!****************************************************************************** 
! 
. sect _rdqfr 
.define rdqfr 
! 
rdqfr: mov 

mov 
0: clr 

move 
mov 

r3,#4 
r0,#60 
a 
a,@a+dptr 
@r0,a 

!counter op 4(zie tabel 5.1) 
!begin quartet buffer 
!zuiver accu 
!haal eerste en laatste byte v.frame(•4) 
!naar ram adres 60-63 



inc 
inc 
djnz 
ret 

rO 
dptr 
r3,0b 

!next ram adres 
!volgende byte for mea 
!telaf tot nul 

!****************************************************************************** 
! 
.sect sqtmea 
.define sqtmea 

3qtmea: mov r3,i4 !counter op 4 
mov r0,i60 !begin quartet buffer 

) : jb intO,. !weer wachtloop tot intO laag is 
clr comm !mea in speech mode 
clr meaen !enable mea 
mov a,@rO !@rO naar accu 
movx @rO,a !stuur byte to mea 
setb meaen !disable mea 
inc rO !volgend byte adres in intren ram 
djnz r3,0b !telaf tot nul 
ret 

!****************************************************************************** 
! 
.sect eoxmt 
.define eoxmt 

~oxmt: mov 
cjne 
mov 
cjne 
clr 

l: ret 

a,r6 
a,dpl,Of 
a,r7 
a,dph,Of 
speaking 

!kijk of r6 == dpl 
!niet gelijk dan nog geen einde 
!idem voor r7 en dph 
!niet gelijk dan geen einde 
!nou wel end of transmissie 

****************************************************************************** 

sect xmtdfr 
define xmtdfr 

:.mtdfr: mov r3,t4 !counter op 4 
1: jb intO, . !wachtlus om te wachten tot intO is laag 

clr a !stuur nullen 
clr comm ! mea in speech mode 
clr meaen !enable mea 
movx @rO,a !stuur naar mea 
setb meaen !disable mea 
djnz r3,0b !telaf r3 wordt vastwel een keer nul 
ret 

****************************************************************************** 




