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Samenvatting 

De Pocketstem [Waterham,1989] is een speciaal voor gehandicapten ontwikkeld apparaat, 
waarmee door middel van het indrukken van zich daarop bevindende toetsen zinnen kun
nen worden uitgesproken. Omdat dit apparaat in produktie wordt genomen, werd het 
noodzakelijk geacht een testapparaat voor de hardware te ontwerpen. Hierdoor is het 
niet noodzakelijk hoogwaardige apparatuur en hoogegeschoold personeel in te zetten om 
eventuele productiefouten te kunnen vinden. Dit testapparaat moet productiefouten, zoals 
slechte soldeerverbindingen, snel en nauwkeurig kunnen opsporen. Bovendien moet het 
ook gebruikt kunnen worden voor Pocketstemmen die tijdens gebruik defect zijn geraakt. 
Door F.L.A.J. Kamperman [Kamperman,1990] zijn een aantal eisen opgesteld waaraan een 
dergelijk testapparaat moet voldoen. De hardware voor dit apparaat is ook door F.L.A.J. 
Kamperman ontworpen. Dit verslag behandelt de realisatie van het testapparaat. Hierbij 
ligt het accent op de ontwikkelde testsoftware. Het uiteindelijke resultaat is het prototype 
van een testapparaat waarmee een niet deskundige gebruiker de Pocketstem kan testen op 
productiefouten. Dit apparaat voldoet aan de eisen zoals die door F.L.A.J. Kamperman 
gesteld zijn: 

1. De fouten worden nauwkeurig aangegeven. 

2. Het testen gaat snel. 

3. Het testapparaat kost ongeveer evenveel als één Pocketstem en is m.a.w. relatief 
goedkoop. 

4. Aan de hardware van de Pocketstem zijn weinig veranderingen aangebracht 
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1 Inleiding 

Binnen de interfaculteitswerkgroep "Communicatie hulpmiddelen voor gehandicapten" ( een 
samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Perceptie Onderzoek IPO en de vakgroep 
Medische Elektrotechniek EME van de Technische Universiteit Eindhoven), is in augustus 
1984 gestart met de ontwikkeling en realisatie van een proefmodel van een communica
tie hulpmiddel voor vocaal gehandicapten. Na een aantal ontwerp- en testcylci is hier 
uiteindelijk een prototype, de Pocketstem [Waterham,1989], uitgekomen. 

De Pocketstem is een klein, draagbaar apparaat met een keyboard dat 28 toetsen be
vat. Door het indrukken van een toets op het keyboard kan één van de 28 van te voren 
geprogrammeerde zinnen worden geselecteerd, waarna deze wordt uitgesproken. Verder is 
elke toets voorzien van een pictogram, dat de betekenis van de betreffende zin weergeeft, 
om de gebruiker te helpen onthouden welke zin onder welke toets zit. 

Nadat de Pocketstem [Waterham,1989] in de praktijk goed bleek te voldoen, is besloten 
het ontwerp te moderniseren en op de markt te brengen. Dit moderniseren houdt in dat 
sommige delen van schakelingen van de pocketstem vervangen worden door modernere com
ponenten. Bovendien kan, doordat er tegenwoordig relatief goedkope en grotere EPROM's 
(128kbyte) te verkrijgen zijn, het aantal zinnen dat wordt opgeslagen flink vergroot worden. 
Hierdoor krijgt de gebruiker meer dan 200 standaard zinnen tot zijn beschikking. Aan elk 
van de 28 toetsen van de pocketstem kan nu één van de standaard zinnen worden toegekend 
(zie [Zelissen,1990]). Bovendien kan deze versie van de pocketstem, indien gewenst, door 
één toets bediend worden [Bierens,1989]. 

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de nieuwe Pocketstem [Zelissen,1990] is begon
nen met de ontwikkeling van een testapparaat hiervoor. Dit is gedaan omdat er binnenkort 
in kleine series Pocketstemmen gemaakt gaan worden. Onder een kleine serie wordt een 
aantal van zo'n 50 stuks verstaan. Het is dan te duur om hooggeschoold personeel en 
hoogwaardige apparatuur in te zetten om eventuele produktiefouten op te sporen. Dit 
kan sneller, gemakkelijker en goedkoper door een speciaal voor de pocketstem ontworpen 
testapparaat gebeuren. Bovendien kan het testapparaat worden gebruikt voor de localise
ring van fouten bij een defect geraakte Pocketstem. Doordat het testapparaat nauwkeurig 
aangeeft waar een eventuele fout zit, kan een reparatie snel uitgevoerd worden. 

De hardware van het testapparaat is ontworpen door F.L.A.J. Kamperman 
(zie [Kamperman,1990]). Dit verslag behandelt ,de uiteindelijke realisatie van het test
apparaat. Als eerste wordt een korte beschrijving van de hardware gegeven. Vervolgens 
wordt de software aan de hand van de testalgorithmen beschreven. Als laatste is een 
gebruikershandleiding toegevoegd. 
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2 Eisen aan het testapparaat 

2 .1 Redenen om een testapparaat te ontwikkelen 

In de inleiding stond al vermeld dat de Pocketstem binnen niet al te lange tijd in kleine 
series wordt geproduceerd. Zoals bij elke serie-productie zullen er defecte exemplaren van 
de 'lopende band' komen. Een eerste oplossing lijkt het laten repareren van de Pocketstem 
door een deskundige. Hier gaat echter veel tijd mee verloren omdat er op de eerste plaats 
een deskundige opgeleid dient te worden. Ten tweede zal deze deskundige relatief veel 
tijd kwijt zijn met het opsporen van de defecten. Omdat het gaat het om een kleine 
serie Pocketstemmen (circa 50 stuks) is de 'deskundige' een tijdsintensieve en dus dure 
oplossing. Een tweede mogelijkheid is het ontwikkelen van een testapparaat dat in staat is 
om alle (soldeer)verbindingen van de serieproducten te testen. Een dergelijk testapparaat 
is vergeleken met de kostprijs van de Pocketstem relatief duur. Aangezien zo'n testapparaat 
terugverdient moet worden met de verkoop van Pocketstemmen is een dergelijke oplossing 
alleen commercieel rendabel wanneer er grote series Pocketstemmen geproduceerd worden. 
Bij een grote serie moet gedacht worden aan 100 of meer exemplaren. Dit rendabel zijn 
hangt echter ook van de kostprijs van de Pocketstem af. Er zal een compromis gezocht 
moeten worden. Allereerst moet vastgesteld worden welke fouten gedetecteerd moeten 
worden. In de praktijk blijkt het te gaan om slechte soldeerverbindingen en kortsluiting 
door soldeerklodders en verkeerde onderdelen. Deze zijn vaak met het oog te zien. Het 
is dus voldoende wanneer een testapparaat een indicatie kan geven waar zich een defect 
bevindt. In de meeste gevallen zal de reparateur dan zelf het defect op kunnen sporen. 
Wanneer alle soldeerverbindingen in orde zijn en een deel van de Pocketstem nog steeds niet 
goed functioneert kan geprobeerd worden door met het vervangen van enkele componenten 
dat deel van de Pocketstem alsnog 'aan de praat' te krijgen. 

2.2 Eisen aan het testapparaat 

Door F.L.A.J. Ka.mperman [Ka.mperman,1990] zijn een aantal eisen opgesteld waaraan het 
testapparaat moet voldoen. Deze luiden als volgt: 

1. Er moeten zoveel mogelijk fouten worden gevonden tegen zo min mogelijk kosten. 

2. Gevonden fouten moeten zo gedetailleerd mogelijk gemeld worden. 

3. Er mogen zo min mogelijk veranderingen aan de Pocketstem worden aangebracht. 

4. Het testen moet snel gaan. 

Door F.L.A.J. Kamperman is de hardware voor een dergelijk testapparaat ontworpen. In 
zijn verslag is tevens een eerste aanzet gegeven tot de te volgen teststra.tegieën. Deze stra
tegieën worden in dit verslag na.der uitgewerkt. Daarbij wordt gepoogd aan bovenstaande 
eisen te voldoen. 
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2.3 Voorstelling van het testapparaat 

Zodra de Pocketstemmen van de lopende band af komen worden deze stuk voor stuk met 
behulp van het testapparaat getest en afgeregeld. Gedurende deze test moet de gebruiker 
een aantal handelingen verrichten. Allereerst wordt de gebruiker door het testapparaat 
gevraagd om een aantal connectors op de Pocketstem te bevestigen. Vervolgens wordt hem 
gevraagd om allerlei handelingen te verrichten zoals het omzetten van de aan/uit knop, 
het plaatsen van een draadbrug etc. Om deze handelingen te kunnen verrichten heeft de 
gebruiker een pincet, een trimmer en een schroevendraaier nodig. Daarnaast worden er 
allerlei vragen gesteld die de gebruiker moet beantwoorden met behulp van een van de twee 
drukknoppen op het testapparaat. Wanneer er gedurende de testcyclus fouten optreden 
worden deze met behulp van het LCD- display aan de gebruiker gemeld. Tijdens de test
cyclus worden zo veel mogelijk fouten gedetecteerd. Sommige fouten kunnen echter alleen 
gevonden worden wanneer andere delen van de Pocketstem correct functioneren. Wanneer 
dit niet het geval is dan zijn twee of meerdere testclycli noodzakelijk om alle fouten op 
te sporen. Foutmeldingen kunnen op twee manieren gegeven worden afhankelijk van het 
doel van de test. Hiervoor zijn twee versies van de testsoftware beschikbaar. Wanneer de 
Pocketstem na het testen direct gerepareerd wordt, kunnen de foutmelding m.b.v. van een 
tekst gegeven weergegeven worden die de fouten direct aangeeft. Worden alle Pocketstem
men in een keer getest en daarna pas gerepareerd dan is het efficient om de foutmeldingen 
m.b.v. cijfers weer te geven. Dit bespaart de gebruiker een hoop schrijfwerk. Op dit mo
ment is nog niet bekend welke van de twee methoden in de praktijk gebruikt ga.at worden. 
Een derde mogelijkheid om de fouten te registreren is het aansluiten van een printer aan het 
testapparaat. Een printer is echter vele malen duurder dan het testapparaat. Bovendien 
moet er dan een manier bedacht worden om het serienummer van een bepaalde Pocketstem 
te vermelden bij de te printen fouten. Dit verhoogd de complexiteit en dus de prijs van 
het testapparaat. Het verbinden van het testapparaat met een computer stuit op dezelfde 
bezwaren. Omdat vanwege de kleine serieproductie het testapparaat zo goedkoop mogelijk 
moet blijven zijn de laatste twee mogelijkheden niet verder uitgewerkt. In figuur 1 wordt 
een mogelijke opstelling van de test weergegeven: 
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Figuur 1: Testopstelling 
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3 De hardware van het testapparaat 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de grondslagen waarop de hardware van het testapparaat is ge
baseerd. Omdat deze van de hardware van de pocketstem afhankelijk is worden aan de 
hand van de functionele blokken van de pocketstem de verschillende onderdelen van het 
testapparaat behandeld. Met pocketstem wordt de door M.L.M. Zelissen[Zelissen,1990] 
gemoderniseerde pocketstem bedoeld. Op basis van de hardware van deze pocketstem is 
het testapparaat ontwikkeld. De functionele blokken van de pocketstem zijn: 

1. de voeding 

2. het geheugenblok 

3. het reset-puls gedeelte 

4. de batterij-controle 

5. de spraakchip 

6. de audioversterker 

7. het keyboard 

8. het microprocessor gedeelte 

Figuur 2 geeft het blokschema van de pocketstem. Het complete schema van de pocketstern 
staat weergegeven in bijlage A. De precieze werking van de functionele blokken en de 
werking van de pocketstem staat beschreven in [Zelissen,1990]. Een uitvoerige beschrijving 
van de hardware van het testapparaat is te vinden in [Kamperman,1990]. Een compleet 
schema van het testapparaat is te vinden in bijlage B. 

3.2 Algemene opbouw 

De pocketstem is opgebouwd rond de Intel 80C31 µucrocontroller ([Intel,1985]). Het ligt 
voor de hand om de hardware van het testapparaat op dezelfde processor te baseren. Het 
'hart' (processor + geheugen) van het testapparaat wordt gevormd door de schakeling 
uit figuur 3. Het testapparaat wordt gevoed door een spanning van 12 Volt. Deze span
ning is noodzakelijk omdat er naast de logische spanning van 5 Volt er ook een spanning 
van 9 Volt geleverd moet kunnen worden om de pocketstem te voeden (Voor details zie 
[Kamperman,1990], blz 30). Het testapparaat beschikt over een vijftal connectors die op 
de pocketstem worden aangesloten. M.b.v. deze connectors heeft het testapparaat toegang 
tot de verschillende onderdelen van de pocketstem. Een van deze connectors wordt in het 
processorvoetje van de pocketstem gestoken. Via deze connector zijn de data-, adres- en 
controlbus van de pocketstem op de gelijknamige bussen van het testapparaat aangesloten. 
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Figuur 4: Blokschema van het voedingsblok van de pocketstem 

Omdat kortsluiting in bijvoorbeeld de databus van de pocketstem ervoor zou zorgen dat 
het testapparaat zijn eigen EPROM niet goed zou kunnen uitlezen, zijn de aansluitingen, 
al dan niet bidirectioneel, gebufferd (Details [Kamperman,1990), blz. 35). In de rest van 
dit verslag zal worden aangenomen dat bekend is dat het testapparaat via de connector in 
het processorvoetje toegang heeft tot de data-, control- en adresbussen van de pocketstem. 
Dit zal niet meer expliciet worden vermeld. Op plaatsen waar dit eventueel verwarring kan 
geven met de interne bussen van het testapparaat zal dit duidelijk aangegeven worden. 

3.3 De voeding 

Dit blok voorziet de pocketstem van spanning. De ingang van het blok heeft één ingang 
waarop een accu ( =oplaadbare batterij) en een laadapparaat kunnen worden aangesloten. 
Voor de accu is in de pocketstem een connector aanwezig. Het laadapparaat kan d.m.v. een 
plug extern worden aangesloten. Deze twee aansluitingen zijn gescheiden door een diode 
(zie figuur 4). Het voedingscircuit levert twee spanningen aan de pocketstem. Allereerst 
een logische spanning van 5 Volt. In de praktijk mag deze liggen tussen de 4,5 en 5,5 volt. 
Ten tweede levert het voedingsblok de batterijspanning aan het audiocircuit. Tijdens het 
gebruik van de pocketstem raakt de accu leeg. De minimale ingangsspanning waarbij de 
pocketstem nog juist moet kunnen functioneren bedraagt 7,5 Volt. Het testapparaat dient 
dit te controleren. Gedurende de testcyclus wordt de pocketstem via de laderplug vanuit 
het testapparaat gevoed. Met behulp van de elektronica uit figuur 5 kan de pocketstem 
gevoed worden met 9 of 7 ,5 Volt. De door het testapparaat geleverde spanning bedraagt 
geen 9 of 7,5 Volt maar 9,7 of 8,2 Volt, afhankelijk van de toestand van de schakelaar (HEF 
4066). Dit in verband met de spanningsval over de diode! D.m.v. een stel comperators kan 
nu vergeleken worden of de logische uitgangsspanning binnen de eerder gestelde grenzen 
blijft (figuur 6). 
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Figuur 8: De aansturing van het 128kbyte EPROM door het testapparaat 

3.4 Het geheugenblok 

Dit blok bestaat uit een EPROM van 128kbyte en een latch. Het blokschema staat weer
gegeven in figuur 7. Om dit blok te testen moeten er data woorden gelezen kunnen worden. 
Daarom zijn de data- en adreslijnen van de microcontroller van het testapparaat op de 
pocketstem aangesloten. Omdat het testapparaat ook een eigen geheugen (EPROM) heeft 
is er een speciale voorziening getroffen om de voor het EPROM in de pocketstem benodigde 
PSEN ,UDP en RIJ te genereren (Zie figuur 8). Het geheugen van de pocketstem kan 
nu door het testapparaat beschouwd worden als extern datageheugen. M.b.v. de lijnen 
C E( epr.high) en C E( epr.low) worden of de onderste 64kbytes of de bovenste 64kbytes ge
selecteerd. De adres- en datalijnen dienen gecontroleerd te worden op kortsluitigen en/ of 
slechte soldeercontacten. Om nu in het geval van slechte soldeercontacten toch een ge
definieerde spanning te krijgen zijn de adres- en datalijnen d.m.v. een weerstand met de 
aarde verbonden. In het geval van een slecht soldeercontact wordt dus altijd een logische 
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3.5 Het reset-puls gedeelte 

In de pocketstem worden op twee manieren resetpulsen gegenereerd. Allereerst wordt 
de pocketstem gereset zodra het apparaat m.b.v. de aan/uit schakelaar aan of uit gezet 
wordt . Ten tweede krijgt de pocketstem een reset zodra er een toets ingedrukt wordt, mits 
de pocketstem aan staat. Een en ander is weergegeven in figuur 9. Om het optreden van 
resetpulsen te detecteren is het niet nodig om extra hardware in de pocketstem aan te 
brengen. M.b.v. een van de timer ingangen van de microcontroller (zie evt. [Intel,1985]) is 
het mogelijk om opgaande logische flanken te detecteren. De uitgang van het reset circuit 
wordt met een van deze timer ingangen verbonden. 

3.6 De batterij-controle 

Omdat de pocketstem gevoed wordt door een accu is het noodzakelijk om aan te geven 
wanneer de accu-spanning zijn kritische grenzen nadert. Dit om te voorkomen dat de 
gebruiker met een niet (goed) werkende pocketstem op pad gaat en uiteindelijk zijn vooraf 
ingestelde zinnen kwijt raakt [Zelissen,1990]. Hiervoor is een circuit aanwezig dat d.m.v. 
een LED aangeeft of de accu zijn kritische spanning van 7,5 Volt bereikt heeft. Dit circuit 
bestaat in feite uit twee delen, zoals in figuur 10 vermeld staat. Om het circuit te kunnen 
testen moet de voedingsspanning van de pocketstem naar 7,5 Volt gebracht worden. Dit 
kan met het al eerder besproken circuit van figuur 5. Het controleren van het LED kan in 
interactie met de gebruiker vanuit het testapparaat gebeuren. Tegelijkertijd met het testen 
moet het circuit d.m.v. de potmeter afgeregeld worden. Dit wordt uitvoerig besproken in 
het volgende hoofdstuk. 
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Figuur 11: Het blokschema van het spraakchip gedeelte 

3.7 De spraakchip 

Bij het testen van de spraakchip moeten twee dingen getest worden. Allereerst wordt de 
referentiespanning van de spraakchip getest. Wanneer de spraakchip in de zogenaamde 
power-down mode staat wordt de referentie-spanaing van de spraakchip op de uitgang 
gezet. Dit is te controleren m.b.v. een circuit zoals we ook al gezien hebben in de paragraaf 
over het testen van de voedingsspanning. Omdat de referentie-spanning ligt tussen 1,6 en 
3,2 Volt kan dit circuit echter gevoed worden met een spanning van 5 Volt (figuur 12). Ten 
tweede moet getest worden of de spraakchip de aangeboden spraakdata omzet in spraak. 
Dit komt neer op het testen van de adres- en databus. Hiervoor hoeft geen additionele 
hardware toegevoegd te worden omdat het testapparaat toegang heeft tot deze bussen. 

12 



LM119N 
IC12 

5V 

12\' 11 H 
100nT 

}

1' 
~1 
GIID:I 

lffl 

A2 

e-3 ___ r18_: IC14b ~IR(bulfer2) 

74HCTOO 

Figuur 12: Het testen van het audiocircuit 

AUDIO IN 

m ee tp e n 
VERSTERKER 

AAN/UIT 

/ PCON2 
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3.8 De audioversterker 

Zoals al in [Kamperman,1990] staat vermeld is het audiocircuit het enige blok waaraan 
een meetpin is toegevoegd om het geheel te kunnen testen. De hardware om dit circuit te 
controleren is vrij eenvoudig en staat in figuur 13 aangegeven. Het versterkercircuit heeft 
twee ingangen: AUDIO IN en AAN/UIT (ofwel PCON2) . De meetpin bevindt zich op de 
AUDIO IN ingang. Hierop kan door het testapparaat een blokgolf aangeboden worden. 
M.b.v. de AAN/UIT ingang kan in interactie met de gebruiker bepaald worden of het 
versterkercircuit werkt, m.a.w. of de versterker wel of geen toon produceert. 

3.9 Het keyboard 

Wanneer de pocketstem van de lopende band komt is het keyboard nog niet aangesloten. 
Op de connector van het keyboard in de pocketstem kan nu het testapparaat aangesloten 
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worden. Hierdoor kunnen aanslagen van het toetsenbord vanuit het testapparaat gesimu
leerd worden. In figuur 14 is het een en ander weergegeven. Het circuit boven de stippellijn 
is aanwezig in het testapparaat. 

3.10 Oscillatortest 

Voor het goed werken van de processor van de pocketstem is het noodzakelijk dat het alle 
onderdelen van het oscillatorcircuit goed zijn aangesloten. Dit wordt getest door dit circuit 
m.b.v. een inverter in oscilla.tie te brengen. Door dit signaal te delen kan worden bepaald 
of het op de goede frequentie oscilleert. De schakeling staat in figuur 15. Ook hier is het 
circuit boven de stippellijn aanwezig in het testapparaat . 
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4 Testsoftware 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de teststrategieën en de daarbij behorende software besproken 
worden. In deze bespreking worden zoveel mogelijk dezelfde namen gebruikt zoals die ook 
in de software gebruikt worden. Omdat er redelijk veel verwezen wordt naar figuren uit 
het vorige hoofdstuk is er achter de literatuurlijst een lijst van figuren toegevoegd. 

4.2 Algemene struktuur 

Het hoofddoel van de testcyclus is het vinden van zoveel mogelijk fouten in een cyclus 
(liefst alle). Sommige blokken zijn echter afhankelijk van het goed functioneren van andere 
blokken. Daarom zijn meerdere testcycli soms noodzakelijk om alle fouten te detecteren. 
De volgorde van testen dient dus zodanig te zijn dat het aantal testcycli zo klein mogelijk 
is. De afhankelijkheid van de verschillende blokken kan weergegeven worden door een 
zogenaamde "a.fh.ankelijkheidsboom" (figuur 16). De wortel van deze boom wordt gevormd 
door het voedingsblok. Wanneer dit blok niet goed functioneert kunnen de overige blokken 
niet getest worden. De verschillende takken van de boom kunnen in een willekeurige 
volgorde worden getest. Het niet (goed) functioneren van een knoop of blad in een tak 
heeft geen invloed op het functioneren van een knoop of blad op gelijk.liggend niveau in een 
andere tak. Hebben ze echter een gemeenschappelijke knoop op een hoger niveau dan zijn 
ze beiden afhankelijk van het juist functioneren van deze knoop. Alle knopen en bladeren 
van de boom zijn afhankelijk van het goed functioneren van de wortel, in figuur 16 het 
voedings blok. 

4.3 Hoofdprogramma 

Uitgaande van bovenstaande afhankelijkheidsboom komen we tot een volgorde zoals die 
vermeld staat in het stroomdiagram van figuur 17. Zodra er een defect geconstateerd 
wordt in een hoger liggende knoop van een tak, worden de onderliggende knopen/bladeren 
niet meer getest. Het testapparaat zal echter moeten beginnen met het initialiseren van 
de IC's van de Pocketstem. Dit alles wordt gedaan in de procedure INIT. Daar wordt 
ondermeer het audiocircuit uitgezet (mits dit aan/uit zetten werkt). Daarnaast zijn er 
een aantal procedures die zorgen voor de commurucatie met de gebruiker. Om mededelin
gen/opdrachten door te geven is er een LCD-scherm aangebracht. Om te reageren op de 
opdrachten/mededelingen staan de gebruiker twee drukknoppen ter beschikking. Een om 
ontkennend te antwoorden en een voor bevestigingen. In het vervolg zullen we deze knop
pen respectievelijk negbut en posbut noemen. Na het geven van een mededeling/opdracht 
is het nodig om posbut in te drukken zodat met testen kan worden doorgegaan. Om de 
stroomdiagrammen zo eenvoudig mogelijk te houden wordt dit niet aangegeven. Afwijkin
gen hierop zullen expliciet worden vermeld. 
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Figuur 18: Stroomdiagram van de routine TAROUT 

4.4 De LCD-routine 

Deze routine verzorgt de uitvoer van teksten naar het twee regelige LCD-display. De 
data voor dit scherm staat in een apart gedeelte van de testsoftware. In dit data-gedeelte 
wordt een regelovergang van de tekst aangegeven met het hexadecimale getal 14. Het 
einde van de tekst wordt aangegeven met het getal 13. Bij het aanroepen van de routine 
dient de data-pointer van de processor het startadres van de te printen tekst te bevatten. 
Het stroomdiagram van de LCD-routine staat weergegeven in figuur 18. In de overige 
stroomdiagrammen zal een actie van deze routine aangeven worden door het synbool van de 
aanroep van een externe routine met in dit blok de te printen tekst tussen aanhalingstekens. 
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Figuur 19: Stroomdiagram van de routine POWERT 

4.5 Test van het voedingsblok 

Doel van deze test is het controleren of de logische voedingsspanning binnen de toegestane 
grenzen van 4,5 en 5,5 Volt blijft. Dit controleren gebeurt met het circuit uit figuur 5. 
Afhankelijk van de voedingsspanning geeft het circuit de volgende logische niveau's aan de 
uitgangen: 

'\i'ïn pin 12 pin 7 
½n > 5,5V 1 1 

4,5V < ½n < 5,5V ,0 1 
½n < 4,5V 0 0 

Met behulp van de uitgangen van dit circuit kan de processor met IClO van het testap
paraat (Zie bijlage B) bepalen of de spanning binnen de gewenste grenzen ligt. Een en 
ander staat uitgewerkt in het stroomdiagram van figuur 19. Allereerst wordt getest of de 
voedingsspanning aanwezig is wanneer de pocketstem gevoed wordt door een spanning van 
9 Volt. Daarnaast wordt getest of pin 31 van de processor laag is. Dit moet namelijk te 
allen tijde het geval zijn. Tevens wordt getest of de GND ofwel pin 20 van de processor 
ook laag is. Wanneer dit het geval is wordt m.b.v. het circuit uit figuur 5 de spanning van 
de pocketstem verlaagd naar 7,5 Volt, d.m.v. het openen van het relais uit deze figuur. Nu 
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wordt ook weer getest of aan bovenstaande condities is voldaan. Aan het einde van deze 
test geeft de inhoud van de accumulator de status van de test weer. Als de accumulator 
nul is wil dit zeggen dat er geen fouten zijn geconstateerd. Aan het einde van de test wordt 
de voedinsspanning van de pocketstem weer verhoogd naar 9 Volt. 
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Figuur 20: Stroomdiagram van de routine Freqtest 

4.6 Testen van het oscillatorcircuit 

Hier dient getest te worden of het oscillatorcircuit een klok op de juiste frequentie levert. 
Op de eerste plaats wordt getest of er een klok aanwezig is. Een slecht soldeercontact of 
kortsluiting kan ervoor zorgen dat de klok afwezig is . Daarnaast is het mogelijk dat er 
een kristal met een verkeerde frequentie is gemonteerd. Dit levert een te hoge of te lage 
frequentie op. Hetzelfde geldt voor het monteren van de verkeerde condensatoren. Zoals in 
paragraaf 3.10 al stond vermeld is het noodzaklijk ·om de frequentie eerst een aantal malen 
te delen. Met behulp van de Timer-functie van de processor kan nu het aantal pulsen van 
het circuit geteld worden. Het stroomdiagram van de routine staat vermeld in figuur 20. 
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4. 7 Testen en instellen voedingscontrole 

Behalve het testen van het voedingscontrole-blok heeft deze routine ook nog het instel
len van dit circuit tot taak. Het instellen gebeurt door middel van een potmeter (Zie 
figuur 10). De gebruiker heeft hiervoor een kunststof trimmer nodig. Het stroomdiagram 
van de routine staat vermeld in figuur 21. Allereerst wordt getest of de LED naar behoren 
werkt. Wanneer de LED niet werkt kan het circuit niet ingesteld worden. Dit wordt in 
interactie met de gebruiker getest. Bij een goed werkende LED wordt hierna de spanning 
verlaagd naar 7,5 Volt. Vervolgens wordt de gebruiker verzocht om de potmeter recht
som te draaien. Wanneer hij dit gedaan heeft geeft hij dit te kennen door het indrukken 
van de knop 'POSBUT'. Nu wordt hij verzocht om de potmeter voorzichtig linksom te 
draaien totdat de LED brandt. Het testapparaat wacht nu het laag worden van de lijn 
BATCONTR af (figuur 10). Zodra het testapparaat dit detecteert wordt de LED weer 
aangezet. De gebruiker houdt op met draaien. Om nu te controleren of de lijn PCONl ook 
goed functioneert wordt deze hoog gemaakt. Het circuit dient hierop te reageren met het 
hoog maken van BATCONTR. Wanneer dit niet het geval is kan geconcludeerd worden 
dat PCONl niet goed is aangesloten. Wanneer de gebruiker echter de potmeter volledig 
heeft rondgedraaid zonder dat de LED ging branden dient hij dit te kennen te geven door 
het indrukken van 'NEGBUT'. Het testapparaat concludeert dan dat het circuit defect is. 
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4.8 Testen van het EPROM 
Doel van het testen van dit blok is het detecteren van loshangende pinnen en kortsluitingen 
in de data- en adreslijnen. De kortsluitingen die hier gedetecteerd worden beperken zich 
echter niet tot het blok EPROM + Latch. Alle kortsluitingen die zich waar ook in de adres
of databuB bevinden worden gedetecteerd. Wanneer de EPROM-test met succes wordt 
doorlopen zijn we er zeker van dat er zich geen kortsluitingen in de data- en adresbussen 
bevinden en dat geen van de adres- en data.lijnen aan de processorzijde los hangen!. Bij het 
testen van de overige blokken die aan de bussen hangen zijn de bij die tests geconstateerde 
fouten aan de adres- en databus lokaal, d.w.z. bevinden zich aan de adres- en databus 
zijde van dat specifieke blok. 

Het principe van de test is gebaseerd op het één voor één testen van de adreslijnen. 
De waarde die zich op deze adressen moet bevinden is in het testapparaat bekend. Het 
startadres bedraagt 0000000000000001B = 0001H. De waarde van dit adres wordt uit het 
EPROM gelezen en vergeleken met de waarde die in het testapparaat bekend is. Komen 
deze twee waarden niet overeen dan zijn er zes mogelijkheden: 

• De adreslijn die hoog is hangt los. 

• De adreslijn heeft kortsluiting met zijn buren/buurman. 

• Een data.lijn hangt los. 

• Er is kortsluiting tussen twee data.lijnen. 

• De Chip-select of voeding van de latch hangt los 

• De Chip-select of voeding van het EPROM hangt los 

De manieren om bovenstaande mogelijke fouten te detecteren zullen achtereenvolgens be
handeld worden. Zodra een fout geconstateerd wordt wordt de naaste adreslijn van de 
geteste adreslijn verhoogd. Er wordt nu gekeken of er dezelfde waarde uit het EPROM 
gelezen wordt. Is dit het geval dan wordt geconstateerd dat de twee adreslijnen zijn kort
gesloten. Is dit niet het geval dan wordt geconstateerd dat de adreslijn loshangt. Het is 
uiteraard statistisch mogelijk dat er twee dezelfde waarden daadwerkelijk in het geheugen 
staan. Wanneer we uitgaan van een uniforme verdeling 1 van alle mogelijke getallen dan 
bedraagt de kans hierop: 

1 1 , 
-• - = 0,0000153 
256 256 

Wanneer een van de data.lijnen los hangt dan zal er op die bewuste data.lijn altijd een 0 
gelezen worden door het testapparaat. De data- en adresbus zijn immers d.m.v. weerstan
den met de aarde verbonden (zie paragraaf 3.4). M.a.w. de waarde van die datalijn blijft 
altijd gelijk en laag. Dit wordt gedetecteerd door de functie: 

n 

Testdata. = 1 • Il~ 
ir-0 

1 Dit ia uiteraard niet het geval maar de berekening dient ■lechb om een indicatie te geven 

26 



registreer fout nee 

in adresli' 

Figuur 22 : 

EP!mST 

lnit foutvlaggen 
startadres data 

selecteer onderste 
ehe en bank 

haal datawoord 
lesladres td) 

haal in teslapp. 
bekende dala 

bewaar huidig 
lesladres 

schuif testadres 
naar links 

registreer 
kortsluit' 

haal vorig 
tesladres 

ja 

schuif testadres 
naar limks 

selecteer 
bovenste bank 

lees datawoord 

haal bekende 
datawoord (bd) 

selecteer 
onderste bank 

lees da la van 
adres 80H (td') 

Stroomdiagram van de routine eprtest 

27 

2 



Geef evl fouten 
door 

Geef hogere korlsl 
door 

Geef lagere kortsl. 
door. 

Geef lagere adres
fouten door 

Geef hogere adres
lijn fouten door 

lU,j\JR)I 

nee 

registreer kortsl. 
a16 en al7 

Geef alle data
fouten door 

nee 

ja 

Geef erl. fouten 
door 

~er fout 
in al7 

'lalch defect' 

Figuur 23: Vervolg stroomdiagram EPRTEST 

28 



Waarbij x het betreffende databit aangeeft en y het y'" gelezen datawoord uit het EPROM. 
Wanneer een bepaald databit altijd O blijft zal dit resulteren in een Testdata. die 1 is. Het 
is uiteraard ook hier weer statistisch mogelijk dat dit inderdaad het geval is en er dus geen 
fout is opgetreden maar, de kans hierop is weer vrij klein. Er worden 17 adreslijnen getest en 
dus minimaal 17 datawoorden van het EPROM ingelezen. Deze datawoorden(testdata) zijn 
bovendien in het testapparaat bekend. De testdata in de huidige versie van het testapparaat 
is zodanig dat dit niet voorkomt. Om absoluut uitsluitsel te geven kan de testdata hier 
eventueel op getest worden. Gezien de kleine kans op het optreden van dit speciale geval 
is een dergelijke testroutine in de huidige software niet geïmplementeerd. Kortsluiting op 
de databus is hetzelfde als kortsluiting op de laagste 8 bits van de adresbus en wordt 
daar dus ook gedetecteerd. De data- en adresbus worden immers gemultiplexed. Het niet 
werken van de latch komt tot uiting in het detecteren van kortsluiting op alle 8 laagste 
adreslijnen. Het niet goed werken van het EPROM komt tot uiting in het constateren van 
kortsluiting tussen alle adreslijnen. Er dienen echter kanttekeningen geplaatst te worden 
bij bovenstaande methoden. Wanneer een van de datalijnen los hangt levert dit ook een 
aantal schijnbaar defecte adreslijnen op. Ook kortsluiting tussen twee datalijnen en dus 
adreslijnen levert ook een aantal schijnbaar loshangende adreslijnen op. Er worden dus 
meer foutmeldingen gegeven dan er in de praktijk blijken te zijn. De defecte lijnen worden 
echter ook altijd vermeld. De test geeft dus een lijst van mogelijk defecte lijnen. Met een 
visuele inspectie moet het voor de gebruiker mogelijk zijn om aan de hand van de gegeven 
hints het defect op te sporen. Het stroomdiagram van het precieze algorithme bevindt zich 
in de figuren 22 en 23. 
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4.9 Testen van het keyboard 

In deze test worden de loshangende pinnen en kortgesloten pinnen gedetecteerd. Kortslui
ting hoeft echter alleen 'in' het circuit gedetecteerd te worden. Eventuele kortsluiting op 
de databus is al gedetecteerd met de methode van paragraaf 4.8. Zoals al in paragraaf 3.9 
vermeld staat heeft het testapparaat toegang tot het keyboardcircuit via de keyboard
connector. Figuur 14 suggereert dat de lijnen op de connector in dezelfde volgorde zijn 
aangesloten als op de latches en de buffers. Dit blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. 
Kortsluiting tussen een van de pinnen van de connector resulteert dus niet altijd in het 
hoog worden van twee naast el.ka.ar liggende pinnen van een buffer! De teststrategie is 
als volgt: Allereerst wordt IC! getest. Een voor een worden de lijnen Q1 t/m Q1 hoog 
gemaakt. M.b.v. IC8 in de POCKETSTEM kan nu de uitgang van ICl ingelezen wor
den. Komt deze uitgang niet overeen met het datawoord dat in de latch geschreven is dan 
bestaan er 5 soorten mogelijke fouten: 

• Een van de ingangen van ICl hangt hangt los. 

• Een van de uitgangen van ICl maakt slecht kontakt. 

• Een pin van de connector hangt los. 

• Twee pootjes aan de uitgang van ICl maken kontakt . 

• Er bevindt zich kortsluiting tussen twee pinnen van de connector. 

Tussen de eerste drie fouten kan geen onderscheid gemaakt worden. Indien de buren van 
een lijn in de latch niet hetzelfde zijn als de buren van dezelfde lijn in de connector dan kan 
er onderscheid gemaakt worden tussen de laatste twee gevallen.Wanneer de te testen lijn in 
IC8 hoog is en een van zijn buren ook dan wordt kortsluiting tussen twee uitgangspinnen 
van IC! geconstateerd. Wanneer dit niet het geval is maar een van de andere lijnen in !Cl 
hoog is dan wordt geconcludeerd dat er pinnen in de connector zijn kortgesloten. Het testen 
van IC3 gaat op soortgelijke wijze. De ingangen van dit IC worden vanuit het testapparaat 
hoog gemaakt met IC9. Omdat de uitgangen van Q1 t/m Q8 niet direct gerelateerd zijn 
aan de ingangen A1 t/m A8 van IC3 wordt bij het controleren van de uitgang van IC3 
gebruik gemaakt van een tabel. Er treden weer dezelfde type fouten op als bij de test van 
!Cl die ook weer op dezelfde manier opgespoord worden. Om de lijnen A6 en .Ae te testen 
wordt gebruik gemaakt van IC! in de POCKETSTEM. Vervolgens wordt Lijn Q1 wordt 
hoog gemaakt. De gebruiker wordt gevraagd om de schakelaar aan de onderkant van de 
POCKETSTEM in de stand 'Instellen Scansnelheid' te zetten. M.b.v. de tabel wordt de 
uitgang van IC3 gecontroleerd. Hetzelfde gebeurt voor de stand 'Instellen toetsen'. Als 
laatste wordt IC2 getest. De uitgangen Q1 t/m Q1 worden een voor een hoog gemaakt. Met 
een tabel worden de uitgangen van IC3 gecontroleerd. Met de boven beschreven methoden 
worden uit de gelezen waarden en de waarden van de tabel de conclusies getrokken voor 
wat betreft het optreden en het type fout. Om de uitgangen Q3 , Q4 en Q6 te testen wordt 
de gebruiker gevraagd om de draadbrug achtereenvolgens in de drie standen te zetten. 
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Eventuele fouten en kortsluitingen worden geregistreerd m.b.v. binaire flaggen. Nadat 
alle IC's getest zijn worden de foutmeldingen gegeven. Dit heeft aanzienlijke voordelen.De 
gedetecteerde fouten staan namelijk niet altijd op zichzelf. Wanneer de chip-enable van 
een ic niet werkt resulteerd dit in allemaal foute waarden aan de uitgang. Dit kan pas 
geconstateerd worden als alle uitgangen getest zijn. De gebruiker moet tijdens de test 
bovendien een aantal handelingen verrichten. Tussen deze handelingen door wordt hij 
niet geconfronteerd met allerlei foutmeldingen. Het stroomdiagram van deze routine staat 
vermeld in de figuren 24, 25 en 26. 
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4.10 Testroutine voor het resetcircuit 

In deze routine wordt gecontroleerd of het resetcircuit van figuur 9 resetpulsen genereerd. 
Reset pulsen moeten worden gegenereerd als de AAN /UIT schakelaar wordt omgezet of 
als er toets van het toetsenbord wordt ingedrukt . Om dus de laatste situatie te kunnen 
testen moet het keyboa.rdcircuit van de Pocketstem wel goed functioneren . Totaal moeten 
er dus 3 resetpulsen gedetecteerd worden. Analoog aan het tellen van de pulsen van het 
oscillatorcircuit kan dit m.b.v. de timer-functie van de processor. Het stroomdiagram van 
deze testroutine is te vinden in figuur 27. Allereerst wordt de gebruiker gevraagd om de 
AAN /UIT schakelaar twee keer om te halen. Vervolgens wordt vanuit het testapparaat 
een toetsindruk gesimuleerd. Deze acties moeten in totaal 3 gedetecteerde resetpulsen 
opleveren. Wanneer er maa.r een puls gedetecteerd is wordt geconcludeerd dat het aan/uit 
zetten van de Pocketstem geen resetpulsen oplevert. Bij twee getelde pulsen werkt het 
genereren van een resetpuls bij het indrukken van een toets niet. Wanneer alle pulsen 
afwezig zijn is er een fout in het resetcircuit die het totaal functioneren van het circuit 
belemmert. 
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'Reset circuit' 
'werkt niet oed' 

ja 

lnit alle tellers 
+ alle IC's 

'Zet aan/uit' 
'schak. om' 

'Zet A/U schak.' 

'Zet de schak. in' 
'de aan stand' 

Simuleer toets
indruk 

'A/U schal niet' 
' loten' 

ja 

ja 

'PCONI niet goed' 
'aan reset cire' 

Figuur 27: Stroomdiagram voor de testroutine RESETT 
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4.11 Controle van de audioversterker 

In deze routine wordt getest of de versterker een op de meetpin van figuur 13 aangeboden 
blokgolf versterkt en of de luidspreker goed aangesloten is. Ten tweede wordt gecontroleerd 
of het circuit aan en uit te zetten is met het signaal PCON2. Dit laatste kan alleen als de 
versterker goed werkt en de blokgolf op de luidspreker zet. Een en ander wordt getest in 
interactie met de gebruiker. De teststrategie is uitgezet in figuur 28. Het goed functioneren 
van dit circuit is van belang voor het testen van de spraakchip. 
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'Hoert 11 geluid?' 

7.el het audier 
circuit uit 

'Is het geluid' 
'Dil ~?' 

Plaab blaqalf 

IITUII 

ja 

ja 

Figuur 28: Teststrategie voor het testen van het audiocircuit 
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Geef desbetref. 
foutrieldin 

nee 

SPEAK 

Stuur COl'll'lnndo 
naar PCf 

nee 

Geef desbetreffende 
f outl'l!.'ldin 

Figuur 29: Stroomdiagram voor het testen van de spraakchip 

4.12 Testen van de spraakchip 

In de zogenaamde power-down mode van de spraakchip staat de referentiespanning van 
de spraakchip op de uitgang van deze chip en dus op de AUDIO-IN meetpin (figuur 11). 
Door het bepalen van de hoogte van deze spanning m.b.v. een zelfde circuit zoals we ook 
al bij het testen van de voedingsspanning gebruikten kunnen we controleren of: 

1. De referentie-spanning goed is aangesloten 

2. De uitgang van de spraakchip goed is aangesloten 

Tussen deze twee fouten kan geen onderscheid gemaakt worden. Bij het constateren van 
het niet aanwezig zijn van de referentiespanning dienen beide mogelijkheden onderzocht 
te worden. Ten tweede moet gecontroleerd worden of het digitale deel d.w.z. de data- en 
controlbus kant van de spraakchip naar behoren functioneert. Dit wordt getest door het 
sturen van commando's naar de spraakchip. Wanneer de spraakchip zich aan het commu
nicatieprotocol houdt kan geconcludeerd worden dat het digitale deel correct functioneert 
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5 Gebruikershandleiding 

5.1 Opbouw van het testapparaat 

Het testapparaat zal bestaan uit de volgende onderdelen: 

• Een aan/uit knop. 

• Een netsnoer 

• Een resetknop 

• Een twee regelig LCD-display 

• Twee drukknoppen 

Een schets van het testapparaat werdt al gegeven in figuur 1. Omdat de drukknoppen meer
voudige functies hebben zullen ze voorzien worden van meerdere bijschriften. Drukknop 
A zal dan als bijschriften 'JA', 'gezien', 'gedaan' hebben. Drukknop B zal als bijschrif
ten 'NEE', 'Fout!' hebben. Met het display kan het testapparaat allerlei opdrachten en 
mededelingen doorgeven. Mededelingen zoals foutmeldingen zijn bedoeld om gelezen en 
eventueel genoteerd te worden. Wanneer u een mededeling gelezen heeft geeft u dit aan het 
testapparaat te kennen door het indrukken van de knop met bijschrift 'gezien'. Daarnaast 
vraagt het testapparaat u om bepaalde handelingen te verrichten. Wanneer u een opdracht 
heeft uitgevoerd geeft u dit aan door het drukken op de knop met bijschrift 'gedaan'. In 
de volgende paragrafen wordt aangenomen dat dit bekend is. Deze handelingen zullen niet 
meer expliciet vermeld worden. 

5.2 Benodigdheden 

Naast het testapparaat heeft u een aantal attributen nodig om de Pocketstem te kunnen 
testen: 

1. Een pincet 

2. Een schroevendraaier 

3. Een kunststof trimmer 

4. Pen en papier 

De pincet is nodig om een draa.dbrug te (ver)plaatsen. Met de schroevedraaier kan de 
volumeknop verdraait worden en de keyboardschakelaar omgezet worden. Een trimmer is 
nodig om een potmeter af te regelen. Pen en papier worden gebruikt om de door het test
apparaat geconstateerde gebreken te noteren. Wanneer de Pocketstem direct gerepareerd 
wordt is het bovendien nuttig om een schema van de Pocketstem bij de hand te hebben. 
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5.3 De testcylcus 

In deze paragraaf wordt de testcyclus beschreven zoals die doorlopen wordt wanneer er 
een Pocketstem getest wordt die wel functioneert. Zodra het testapparaat wordt aangezet 
verschijnt de volgende tekst op het display: 

Plaats connector 
1 t/m 5 

Het testapparaat vraagt u om de connectoren met nummer 1 t/m 5 op de betreffende 
plaatsen in de zojuist geassembleerde print van de Pocketstem te plaatsen. Deze plaat
sen met gelijkluidende nummers zijn aangegeven in figuur 30. De connectors hebben de 
volgende functies: 

connector 1: Dit is een 40-polige connector die het testapparaat toegang geeft tot de 
data- adres- en controlbus van de Pocketstem 

connector 2: Deze connector voorziet de Pocketstem van spanning en moet in de oplaad
plug gestoken worden. 

connector 3: Hiermee wordt een toetsindruk van de eentoetsbediening gesimuleerd. Deze 
moet op de desbetreffende ingang aangesloten worden. 

connector 4: Deze wordt op de voor het testen in de Pocketstem aangebrachte meetpin 
aangesloten. 

connector 5: In plaats van de connector van het keyboard wordt deze connector aange-
bracht. 

Alle connectors zijn zodanig van aard dat ze niet op de verkeerde plaats aangebracht kun
nen worden. Zodra u de connectors heeft aangebracht kan het echte testen beginnen. Als 
eerste verschijnt de volgende tekst op het display: 

Brandt de LED? 

Afhankelijk van uw waarneming antwoordtt u door het indrukken van de knop met een 
van de bijschriften 'JA' of 'NEE'. Hierna verschijnt de tekst: 

Draai potmeter 
rechtsom 

De potmeter die in figuur 30 aangegeven is door de pijl met nummer 6 moet met de 
trimmer rechtsom naar zijn uiterste stand gedraaid worden. Nu geeft het testapparaat de 
opdracht: 
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Figuur 30: De plaats van de connectoren in de Pocketstem 
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Draai potm. tot 
de LED brandt 

De potmeter moet nu voorzichtig linksom gedraaid worden totdat de LED gaat bran
den. Het voedingscontrole deel van de Pocketstem is nu getest en afgeregeld. Wanneer 
de potmeter linksom naa.r zijn andere uiterste stand is gedraaid en de LED niet is gaan 
branden geeft u dit aan door het indrukken van de knop met bijschrift 'Fout!'. In het geval 
van een correct werkende Pocketstem zal dit niet gebeuren. Vervolgens verschijnt de tekst: 

Zet de switch op 
stand lnst Scant 

De schakelaar onderop de Pocketstem moet nu in de stand 'Instellen Scantijd' gezet wor
den. De hierna verschijnende tekst vraagt om de andere stand van de schakelaar. 

Zet de switch op 
stand lnst Toets 

Nu verschijnt de volgende tekst driemaal. 

Zet de draadbrug 

in stand x 

X neemt hierbij achtereenvolgens de waarden 7 ,8 en 9 aan. De draad brug moet ach
tereenvolgens op de in figuur 30 met pijlen nummer 7, 8 en 9 aangegeven plaatsen gezet 
worden. Met de tekst: 

Zet aan/uit 

schak. om! 

De aan/uit schakelaar van de Pocketstem moet een keer omgezet worden. Dit moet in 
totaal twee keer gebeuren. Het testapparaat vraagt om een tweede keer met de tekst: 

Zet A/U schak. 
nog eens om! 

Wanneer na deze tweede keer de schakelaar niet in de aan-stand staat verschijnt de vol
gende tekst: 

Zet de schak. in 
de aan stand 

43 



Wanneer de schakelaar na de tweede keer omzetten wel in de aan- stand staat verschijnt 
bovenstaande tekst niet. In de volgende tekst wordt gevraagd om de volumeknop rechtsom 
te draaien: 

Draai de volume
knop rechtsom 

Deze draaiknop bevindt zich a.a.n de onderkant van de Pocketstem. Zodra dit gedaan 
is wordt gevraagd of u geluid hoort: 

Hoort u geluid? 

En vervolgens of het geluid weer is verdwenen: 

Is het geluid 
nu verdwenen? 

Dit dient u op grond van uw waarneming bevestigend of ontkennend te beantwoorden. 
Het testapparaat vraagt weer om het plaatsen van de connectors, zodat het testen van 
een andere Pocketstem kan beginnen. Wanneer het testapparaat fouten heeft gevonden, 
worden deze op het scherm vermeld. Afhankelijk van het type fout worden er na een fout 
eventuele volgende fouten vermeld of er wordt teruggegaan naar het begin van de testcy
clus. Tijdens het verrichten van bepaalde handelingen die bij elkaar horen zoals het twee 
keer omzetten van de aan/uit schakelaar worden geen foutmeldingen gegeven. In het geval 
van een goed werkende Pocketstem kunnen alle vragen beantwoord worden met de knop 
met bijschriften 'JA', 'gezien', 'gedaan'. 

5.4 foutmeldingen 

Zoals al eerder is gezegd bestaan er twee versies van de testsoftware met ieder een andere 
manier van het geven van foutmeldingen, nl. numeriek en met teksten. De gebruikte 
foutmeldingen zijn afhankelijk van de toepassing van het testapparaat. Een overzicht van 
de meldingen van fouten die op kunnen treden sta.~.t in tabel 1. In tabel 1 worden de twee 
manieren van foutweergave gezamenlijk weergegeven. Gepoogd is om de foutmeldingen in 
de vorm van een tekst zodanig te geven dat de foutmelding voor zich spreekt. Indien het 
testapparaat de numerieke foutmeldingen gebruikt kan de tabel als een referentie dienen. 
Omdat het testapparaat slechts de beschikking heeft over 2 regels van 16 karakters zijn er 
in de foutmeldingen van de tabel enkele afkortingen gebruikt: 

Ppin: pin van de processor. 

a : adreslijn. 

Epin: pin van het EPROM. 
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Lpin: pin van IC6 

p : algemene afkorting voor het woord 'pin' 

con.: connector voor het keyboard 

Ksl.: kortsluiting 

P : zie Ppin 

L : zie Lpin 

E: zie Epin 

Audcir: Audiocircuit 

CBS : Controle batterijspanning 

/ : Geeft de woorden 'en/of' weer. 

- : Geeft het woord 'of' weer. 

Met behulp van de foutmeldingen en het schema van bijlage A moet het mogelijk zijn de 
gedetecteerd fouten op te sporen. 
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Tabel 1: Foutmeldingen van het testapparaat 

1 Pin 40 (Vee) te hoog 
2 Pin 40 (Vee) te laag 
3 Pin 20 (Vss) te hoog 
4 Pin 31 te hoog 
5 Latch defect 
6 Adreslijnen niet aanstuurbaar 
7 Adreslijn 16 circuit defect 
8 Adres a15 Ppin 28 Epin 3 defect 
9 Adres a14 Ppin 27 Epin 29 defect 

10 Adres a13 Ppin 26 Epin 28 defect 
11 Adres a12 Ppin 25 Epin 4 defect 
12 Adres all Ppin 24 Epin 25 defect 
13 Adres al0 Ppin 23 Epin 23 defect 
14 Adres a9 Ppin 22 Epin 26 defect 
15 Adres a8 Ppin 21 Epin 27 defect 
16 Ppin 32 Lpin 9 Epin 21 defect 
17 Ppin 33 Lpin 8 Epin 20 defect 
18 Ppin 34 Lpin 7 Epin 19 defect 
19 Ppin 35 Lpin 6 Epin 18 defect 
20 Ppin 36 Lpin 5 Epin 17 defect 
21 Ppin 37 Lpin 4 Epin 16 defect 
22 Ppin 38 Lpin 3 Epin 15 defect 
23 Ppin 39 Lpin 2 Epin 14 defect 
24 Adres a 7 Lpin 12 Epin 5 defect 
25 Adres a6 Lpin 13 Epin 6 defect 
26 Adres a5 Lpin 14 Epin 7 defect 
27 Adres a4 Lpin 15 Epin 8 defect 
28 Adres a3 Lpin 16 Epin 9 defect 
29 Adres a2 Lpin 17 Epin 10 defect 
30 Adres al Lpin 18 Epin 11 defect 
31 Adres a0 Lpin 19 Epin 12 defect 
32 ICl werkt niet! 
33 IC2 werkt niet! 
34 IC3 werkt niet! 
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Tabel 2: Vervolg foutmeldingen 

35 ICl pl2-9 of con . p8 defect 
36 ICl p13-8 of con . p8 defect 
37 ICl p14-7 of con. p9 defect 
38 ICl p15-6 of con. pl0 defect 
39 ICl p16-5 of con. p5 defect 
40 ICl p17-4 of con. p2 defect 
41 ICl p18-3 of con. p3 defect 
42 ICl pl9-2 of con. p7 defect 
43 Ksl. ICl p9/8-12/13 
44 Ksl. ICl p8/7-13/14 of con 8/9 
45 Ksl. ICl p7/6-14/15 of con 9/10 
46 Ksl. ICl p6/5-15/16 
47 Ksl. ICl pS/4-16/17 
48 Ksl. ICl p4/3-17 /18 of con 2/3 
49 Ksl. ICl p3/2-18/19 
50 IC3 p9-11 of con. p8 defect 
51 IC3 p8-12 of con . pll defect 
52 IC3 p7-13 of ICl p12 defect 
53 IC3 p6-14 of ICl p12 defect 
54 IC3 pS-15 
55 IC3 p4-16 of con . px defect 
56 IC3 p3-17 of con. pl defect 
57 IC3 p2-18 of con. p4 defect 
58 Ksl. IC3 p9/8-11/12 
59 Ksl. IC3 p8/7-12/13 
60 Ksl. IC3 p7 /6-13/14 
61 Ksl. IC3 p6/5-14/15 
62 Ksl. IC3 pS/4-15/16 
63 Ksl. IC3 p4/3-16/17 
64 Ksl. IC3 p3/2-17 /18 
65 IC2 p9-12 defect 
66 IC2 p8-13 defect 
67 IC2 p7-14 of drukknop defect 
68 IC2 p6-15 defect of draadbrug 
69 IC2 pS-16 defect of draadbrug 
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Tabel 3: Vervolg 2 foutmeldingen 

70 IC2 p4-17 defect of draadbrug 
71 IC2 p3-18 defect 
72 IC2 p2-19 defect 
73 Kortsluiting IC2 pin 12/13 
74 Kortsluiting IC2 pin 13/14 
75 Kortsluiting IC2 pin on xx/yy 
76 
77 Kortsluiting IC2 p14/15 of pl 7 /18 
78 Kortsluiting pin 18/19 
79 
80 Frequentie te hoog 
81 Frequentie te laag 

82 Kortsl. P32-33 L9-8 of E21-20 
83 Kortsl. P33-34 LS-7 of E20-19 
84 Kortsl. P34-35 L7-6 of E19-18 
85 Kortsl. P35-36 L6-5 of ElS-17 
86 Kortsl. P36-37 LS-4 
87 Kortsl. P37-38 L4-3 of ElS-14 
88 Kortsl. P38-39 L3-2 of E14-13 
89 Kortsl. P28-27 
90 Kortsl. P27-26 E29-28 
91 Kortsl. P26-25 
92 Kortsl. P25-24 
93 Kortsl. P24-23 
94 Kortsl. P23-22 
95 Kortsl. P22-21 E26-27 
96 Het audiocircuit werkt niet goed 

97 PCON2 maakt geen çontact (Audcir) 
98 CBS circuit werkt niet 
99 PCONl aan CBS c. werkt niet 

101 LED wordt niet goed aangestuurd 
102 PCONl niet goed aan reset cire. 
103 Reset circuit werkt niet goed 
104 A/U schak. niet goed aangesloten 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Met de realisatie van een testapparaat voor de Pocketstem is een apparaat verkregen waar
mee een niet deskundige in staat is om op eenvoudige en goedkope wijze productiefouten 
in de Pocketstem op te sporen. Het huidige testapparaat bevindt zich nog niet in een 
kast en dient nog door een externe voeding van spanning te worden voorzien. Het tes
ten gebeurt minimaal op functioneel niveau. Dit houdt in dat de essentirele fouten hoe 
dan ook gevonden worden. De kosten voor het apparaat zijn vrij laag en liggen in de 
zelfde orde van grootte als die van de Pocketstem. Het uiteindelijk gerealiseerde appa
raat voldoet nog steeds aan de eisen zoals die gesteld zijn in het verslag van F .L.A.J. 
Kamperman[Kamperman,1990]. Het slagen van de test is afhankelijk van de inhoud van 
het geheugen van de Pocketstem.De huidige inhoud van het geheugen van de Pocketstem 
gaf echter geen problemen. Om willekeurige geheugens te kunnen testen zullen er extra 
maatregelen getroffen moeten worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er door het 
testapparaat meer fouten gegeven worden dan er in werkelijkheid bestaan. De echte fouten 
zullen echter altijd gegeven kunnen worden zodat bij het oplossen van deze fouten de lijst 
van foutmeldingen meer dan evenredig kleiner wordt. Om fouten efficïent op te kunnen 
sporen is het noodzakelijk dat er naast het testapparaat een reparatiehandleiding bestaat 
die aan de hand van de door het testapparaat gemelde fouten aanwijzingen geeft om de 
defecten te herstellen. 

6.2 Aanbevelingen 

Indien gewenst kan het apparaat uitgebreid worden zodat uitvoer naar een printer of com
puter mogelijk is. Voor deze mogelijkheid kunnen de lijnen TXD en RXD van de mi
crocontroller gebruikt worden. De afhankelijkheid van het testapparaat van het EPROM 
van de Pocketstem zou kunnen worden opgeheven door het toevoegen van het EPROM 
van de Pocketstem aan het testapparaat. Aan de buitenkant van het testapparaat zou 
dan een Textool-voetje bevestigd kunnen worden waar dan het EPROM van een bepaalde 
serie Pocketstemmen wordt ingestoken. Het testapparaat is dan in staat om de benodigde 
waarden hieruit te lezen. Momenteel bestaan er ' twee versies van de test software. Een 
met het geven van de volledige foutmeldingen en een met genummerde foutmeldingen. In 
de praktijk is het waarschijnlijk handig om de gebruiker hiertussen te laten kiezen zonder 
EPROM's te hoeven verwisselen. De huidige versie van de routine die de spraakchip test 
laat de Pocketstem nog geen zin uitspreken. Dit kan eventueel nog toegevoegd worden 
alhoewel dit voor de testcyclus niet direct noodzakelijk is. Naast het tellen van het aantal 
resetpulsen is ook de lengte van deze pulsen van belang. Verkeerde componenten in het 
resetcircuit kunnen een andere lengte van de resetpuls opleveren. De testsoftware dient op 
dit punt uitgebreid te worden. Zoals al in de conclusie stond vermeld moet het testappa
raat in een kast geplaatst worden. Daarnaast moeten aan de huidige hardware nog een 
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voeding, een zekering, een aan/uit schakelaar en een netsnoer toegevoegd worden. 
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A Schema's van de pocketstem 
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Figuur A.2: De processor 
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C Listing testsoftware 

;************************************************************************* 
; • Thi s is the main program . update: 21-08-90 • 

;••······································································· 
$pl(60) 

org Oh 

Main 

MStart 

Mend 

org 200H 

lcall 
mov 
lcall 
lcall 
mov 
lcall 
lcall 
mov 
lcall 
lcall 
jnz 
lcall 
jnz 
lcall 
jnz 
lcall 
jnz 
lcall 
jnz 
lcall 
jnz 
lcall 
lcall 
mov 
lcall 
ajmp 

$include (init .aSl ) 
Sinclude (taroutl.aSl) 
$include (buttons . aSl) 
$include (tekstdat.aSl ) 
$include (wait sec.aSl) 
Sinclude (powert.aSl) 
$include (eprtest.aSl) 
$include (freqtest.aSl) 
Sinclude (keytest.aSl) 
$include (audiot.aSl) 
$include (ledtest.aSl) 
$include (restest.aSl) 
$include (pcf.aSl) 

init 
dptr 
Display 
SeclWait 
dptr 
Display 
PosBut 
dptr 
Display 
PowerT 
MStart 
EprT 
Mstart 
FreqT 
MStart 
KeyT 
MStart 
audioT 
MStart 
LEDT 
MStart 
res 
PCF 
dptr 
Display 
MStart 

,#tekstO ;contains version number 

;wait for appr. 1 sec 
,#tekstl ;"Plaats con ..... . 

;wait til button pressed 
, #tekst2 ;"testen" 

;Test power and pin31 

;Test adres and dataline 

;Check oscillatorfreq 

;Test keyboardconn. 

;Check audiocircuit 

;LED installation & test 

;check reset circuit 
;Test pcf 

,#tekst3 

End . 
;*********************************************************************** 
;* This routine initialises the ports of the pocketstem • 

;••···························~········································· 
init: mov 

mov 
movx 
ret 

pl 
A 
@RO 

, 100110000B 
,JOOOOOllOB 
,A 

;select OElatch 
;disable pconl etc. 
;wri te to ICll 

;••····································································· ;* This routine reads a character and checks if the cursor has to be • 
;* moved toa new line or if a registerstored number has to be inserted* 
;* or if the last character has been read. • 
;• Update: 1-8-90 • 

;••····································································· 
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display 
displayst: 

dpO: 

dpl: 

dp2: 

dp3: 

dp4: 
id: 

lcall 
clr 
move 
cjne 
lcall 
ljrnp 
cjne 
mov 
lcall 
ljmp 
cjne 
mov 
lcall 
ljmp 
cjne 
mov 
lcall 
ljmp 
cjne 
ret 
lcall 
inc 
ljmp 

initlcd 
A 
A ,@A+DPTR;get character from Eprom 
A ,#13,dpO;move to new line? 
NextLine ;Cursor on next line 
id 
A ,#10,dpl;Compare character 
A ,RO ;RO contains variable numberl 
WriteNurn 
id 
A ,#ll,dp2;compare character 
A ,Rl ;Rl contains variable number2 
WriteNurn 
id 
A ,#12,dp3;compare character 
A ,R2 ;R2 contains variable number3 
WriteNum ;again write that number 
id 
A ,#14,dp4;end of text? 

WriteAsc 
dptr 
Displayst 

;Write the ascii-letter to the LCD 

;********************************************************************** 
;• This routine causes the procesor to wait • 

;••···································································· 
Wait mov R4 ,#OFFH ;wait approx. 1. 9 msec 
lusje nop 

nop 
djnz R4 ,lusje ;count down R4 
r et 

;********************************************************************** 
;• This routine initialises the liquid crystal display • 
;********************************************************************** 

InitLCD clr P3.3 ;comrnand mode 
mov pl , UllllOOlb ;select LCD 
rnov A ,#l OH ;reset display 
movx @RO ,A 
lcall wait 
mov A ,#3BH ;set B bit range 
movx @RO ,A 
lcall wait 
mov A , # OlH ;Clear display code 
movx @RO ,A ;write action 
lcall wait 
lcall wait 
mov A ,#OCH ;display on 
rnovx @RO ,A 
lcall wait 
ret 

;• NextLine moves the cursor to the next line 

NextLine: clr p3.3 ;command mode 
mov a ,#OcOh ;to next line 
movx @rO ,a 
lcall wait 
ret 

;********************************************************************** 
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;* WriteNurn writes the nurnber contained by A to the display 

WriteNum : mov 
div 
add 
lcall 
mov 
add 
lcall 
ret 

b,#lOD 
ab 
a , #' 0' 
WriteAsc 
a ,b 
a , #' 0' 
WriteAsc 

;dtermine tenths 

;convert to ascii 

;units to accu 
;convert to ascii 
;units to LCD 

* 

;***********************************************••····················· 
;* WriteAscii writes the ascii-value contained by A to the display * 
;********************************************************************** 

WriteAsc: 

posbut: 
poslp: 

negbut: 
neglp: 

mov 
jnb 
lcall 
djnz 
ret 

mov 
jnb 
lcall 
djnz 
ret 

butwait:mov 
butlp: djnz 

ret 

spbut: mov 
jnb 
mov 

butlus: jnb 
lcall 
djnz 
mov 

butend: ret 

setb 
mov 
movx 
lcall 
ret 
R3 
pl.6 
butwait 
R3 

R3 
pl. 7 
butwait 
R3 

R4 
R4 

a 
pl.6 
R3 
pl. 6 
butwait 
R3 
a 

p3.3 
Pl ,llOlH ;ce LCD 
@rO ,a ;write to LCD 
wait 

,#OFFH ;maxcount 
,posbut ;pl.6 is the acknowledge button 

,poslp 

,#OFFH ;maxcount 
,negbut ;pl . 7 is the negative button 

,neglp 

,#OBFH 
,butlp 

,#OlH 
,butend 
,#OFFH ;wachtlusje 
,butend 

,butlus 
,#OH 

;********************************************************************** 
;* loop wh ich causes a pause of 1 second * 

Seclwai t: mov R4 , #13D 
secloop3 : mov R3 ,#OFFH 
secloop2: mov R2 , #OFFH 

nop 
nop 

secloopl: nop 
nop 
djnz R2 ,secloopl 
djnz R3 ,secloop2 
djnz R4 ,secloop3 

ret 

audwait : mov R4 ,#OlD 
audloop3: mov R3 , #OlH 
audl oop2 : mov RS ,#OFFH 

nop 
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audloopl: 
nop 
nop 
nop 
djnz 
djnz 
djnz 

R5 
R3 
R4 

,audloopl 
,audloop2 
,audloop3 

ret 
;**.***********************************•••••••************************w* 
;* This routine checks the powersupplylines and pin31 * 
;* update: 17-08-90 * 
;********************************************************************** 

PowerT: mov Pl ,#00111010B ;CE expan . 
mov A , #00000111B 
movx @RO ,A ;select 9.7 volt 
lcall startpt 
jnz ptend 
mov Pl , #00111010B ;CE expan. 
mov A , #00010111B 
movx @RO ,A ;select 8.2 volt 
lcall startpt 

ptend: ret 
startpt:movx A ,@RO ;read dataword 

anl A , #00111100B ;select Vs high, VS low and Pin 
cjne A ,#0000100 0 B ,Ptest ;powers are correct? 
mov A ,#0D ;no error has occurred 
ret 

Ptest clr C 

rrc A 
rrc A 
rrc A 
je ThighP ;power is toa high 

Lowtest:rrc A 
jnc TlowP ;power is toa low 

Gndtest:rrc A 

31 

je GndErr ;gr ound is toa high (or not connected ) 
P3ltest:rrc A 

je p31Err ;pin 31 is too high (or not connected) 
Thnd: mov A , ~0000 0 111B 

mo v Pl , !! 00111 01 0B ;select 9,7 volt again 
movx @RO ,A 
mo v A , # 01D ;indications o f the occurrance of an 

;error 
ret 

ThighP: mov R6 ,A 
mo v dptr , #tekst 4 
lcall display 
lcall posbut 
mov A ,R6 
ljrnp LowTest 

GndErr: mov R6 ,A 
mov dptr , Hekst6 
lcall display 
lcall posbut 
mov A ,R6 
ljmp p31Test 

TlowP: mov R6 ,A 
mov dptr ,#tekst5 
lcall display 
lcall posbut 
mov A ,R6 
1 jmp GndTest 

P3lerr: mov R6 ,A 
mov dptr , Hekst7 
lcall display 
lcall posbut 
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mov 
ljmp 

A 
Thnd 

,R6 

;*************••······················································· ;* This section tests the data- and adreslines of the pocketstem * 
;* Update: 16-08-90 • 
;********************************************************************** 

EprT: 

el oop: 

mov 
mov 
movx 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
movx 
anl 
mov 
clr 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov e 
clr 
subb 
jnz 
mov 
o rl 
mov 
orl 

sjmp 
ko r t sl ?: clr 

mov 
mov 
mov 
rlc 
mov 
mov 
rlc 
mov 
movx 
an l 
c lr 
subb 
mov 
mov 
jnz 
mov 
orl 
mov 
orl 

verder: inc 
mov 
mov 
clr 
mov 
rlc 
mov 

Pl 
A 
@RO 
Pl 
Koh 
Kol 
Fol 
Foh 
dptr 
ddh 
ddl 
dph 
dpl 
dal 
a 
DAl 
Rl 
A 
dphs 
dpls 
dph 
dpl 
A 
C 
A 
kortsl7 
A 
Foh 
A 
Fol 

verder 
C 
dpl 
dph 
A 
A 
dp l 
A 
A 
dph 
A 
Dal 
C 
A 
dpl 
dph 
verder 
A 
kol 
A 
koh 
dptr 
ddh 
ddl 
C 

A 
A 
dpls 

,#00111010B 
, #00000111B 
,A 

;select CEexpan 
;pconl' on 

,#00001111B ;select lower half of epr. memory 
,#OOH ;initialise shortage signs 
,#OOH ; idem 
,#OOH ; lower adress error signs 
,#OOH ;higher adress error signs 
,#edat ;startaddress of testdata 
,dph ;store startaddress 
,dpl 
,#OOH ;startadress of test 
, #OlH 
,#OFFH 
, @dptr ;data fetch from poc ketstem 
,A 
,A ;Rl contains dataword 

,dph 
,dpl 
,ddh 
,ddl 
,@A + 

,Rl 

,dphs 
,A 
, dpls 
,A 

,dpls 
,dphs 
,dpl 

,A 
,dph 

,A 
, @dptr 
,A 

,Rl 
,ddl 
,ddh 

, dpls 
, A 
,dphs 
,A 

,dph 
,dpl 

,dpls 

,A 
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dptr 

;store current testaddress 

;dptr contains testdata addre s s 

;fetch known testdata 

;kortsluiting? 
; address l ines are ok 

;Fol contains defect addressl i nes 
;between latc h an d eprom 

;rotate to chec k neighbour 

; fetch testdata 

;compare addresses 

;Geen kortsluiting 

; remember shortage 

;next testdata 



rnov dpl ,A 
rnov A ,dphs 
rlc A 
rnov dphs ,A 
rnov dph ,A 
clr C 

subb A ,dpl 
jnz Eloop 

errort: rnov A ,DAl 
jnz alger 

loadr: rnov A ,Fol ; lower adresses between latch and eprorn 
rnov dptr , #tekstl3 
lcall sher 

hiadr: rnov A ,Foh 
rnov dptr , tttekstl l ;higher address errors 
lcall she r 
rnov A ,Koh 
cpl A 
rnov dptr ,#tekst31 ;low shortage errors 
lcall sher 
rnov A ,Kol 
cpl A 
rnov dptr , #tekst32 ;high shortage errors 

eend: rnov A , DAl ;check if an error has occurred 
cjne A ,#OOH ,eend2 
rnov A ,Fol 
cjne A ,#OFFH ,eend2 
rnov A , Foh 
cjne A ,#OFFH ,eend2 
rnov A ,Kol 
cjne A , #OH ,eend2 
rnov A ,Koh 
cjne A ,#OH ,eend2 

eend2: ret 
latchdf:rnov dptr , #tekst8 

lcall display 
lcall posbut 
ljrnp eend 

alger: cpl A 
jz latchdf 
rnov dptr , Hekstl2 ;data + address err o rs 
lcall sher 
1 jrnp eend 

she r: rnov R6 , #O1D ;local counter 
rnov R7 , A 

öherl: rnov A ,R7 
rlc A 
rnov R7 ,A ;ternporary strorage 
j nc adr2 ;found an error? 

anext: clr C 
rnov A ,dpl ;move to next tekst line 
add A , #34D 
rnov dpl ,A 
rnov A ,dph 
addc A , # OD 
rnov dph ,a 
inc R6 
cjne R6 ,#O9D ,sherl 
ret 

adr2: rnov R2 ,#OlH ;an error occurred 
rnov dpls ,dpl 
rnov dphs ,dph 
lcall display 
lcall posbut 
rnov dpl ,dpls 
rnov dph ,dphs 
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dal 
dpls 
dphs 
ddl 
ddh 
Fol 
FoH 
Kol 
Koh 

ljmp 

data 
data 
data 
data 
data 
data 
data 
data 
data 

edat: db 
edat2: db 

anext 

69H 
67H 
68H 
72H 
73H 
74H 
75H 
76H 
77H 

;definition of internal ram adresses 

87H,00,0AH,00,00,12H,0E3H,0D0H 
74H,0D2H,22H,0FlH,00,38H,35H,48H 

·********************************************************************** , 
;• This routine calculates the frequency of the oscillator • 
;********************************************************************** 

, 
freqt: 

floopl: 

fne xt: 

frok: 

mov 
mov 
mov 
mov 
movx 
mov 
mov 
mov 
mov 
setb 
nop 
nop 
nop 
djnz 
mov 
djnz 
mov 
djnz 
clr 
mov 
mov 
mov x 
clr 
mov 
mov 
subb 
jnc 
mov 
lcall 
lcall 
mov 
ret 
clr 
subb 
je 
mov 
lcall 
lcall 
mov 
ret 
mov 
ret 

Th0 
Tl0 
Pl 
A 
@R0 
R0 
Rl 
R2 
tmod 
tcon.4 

R0 
R0 
Rl 
Rl 
R2 
tcon.4 
pl 
A 
@R0 
C 
R2 
A 
A 
fnext 
dptr 
display 
posbut 
A 

C 
A 
frok 
dptr 
display 
posbut 
A 

A 

,#0d 
,#0d 
,#001110108 
, #010101108 
,A 
,#0FFH 
,#0FFH 
,#0lH 
,#000001018 

,Floopl 
,#0FFH 
, floopl 
, #0 FFH 
, floopl 

, #00111010 8 
, #000001108 
,A 

,TL0 
,#0DDH 
,R2 

, # tekst2 9 

,#0lH 

,#02H 

, #teks't30 

,#0lH 

,#OH 

;set counters to zero 
lt Il , 

;select IC 11 
;set oscdriver 
, idem 
;loop counter! 
;loop counter2 
;loop counter3 
;initialise timer0 to 16 bit 
;set timer on 

;set timer off 
;select CEexpan 
;set OSCDR off 
;write to ICll 

;lead lsb0-7 of timer 
;maximum amount of R2 

;freq not too big 
;freg too big text 

;an error has occurred 

;total tolerance 
;no errors! 
;freq too low text 

;an error has occurred 

;**************************************************************************** 
;• This routine checks the keyboard IC * 
;**************************************************************************** 
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Keyt: mov 
mov 
mov 
mov 
mov 

IClT: mov 
mov 
movx 
mov 
movx 
mov 
clr 
jz 
subb 
jnz 

IClvl : mov 
orl 

IClv2 : cjne 
setb 
sjmp 

IClbl: Clr 
IClb2: mov 

rlc 
Wl.OV 

Clr 
mov 
rlc 
jnc 
ljmp 

IClkort:mov 
anl 
jz 
mov 
orl 
1 j mp 

ICl Kl: mov 
orl 

mov 
IC1K 2 : mov 

anl 
cpl 
anl 
mov 
col 
anl 
cpl 
anl 
ljmp 

IC3 I: mov 
clr 
movx 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 

IC3T: mov 
mov 
orl 
mo vx 
mo v 
mov x 

A 
IClF 
IClK 
IClKC 
R4 
pl 
R2 
@Rl 
Pl 
A 
R3 
C 

IClv2 
A 
IClkort 
A 
IClF 
R4 
C 
IClb2 
C 

A 
A 
R4 
C 

A 
A 
IClt 
IC3I 
A 
A 
IClKl 
A 
IClF 
IC1K 2 
A 
A 

R3 
A 
A 
A 
IClk 
A 
A 
A 
A 
IClK C 
ICl v2 
Pl 
A 
@Rl 
A 
IC3F 
IC3!< 
dptr 
R5 
IC3KC 
Pl 
R4 
A 
@Rl 
Pl 
A 

,#OlH ;initialise testdata 
,#80H ;initialise errorflags 
,#OFFH " (shortage detection ) 
,#OFFH (connector short cir. ) 
, #03H ;initial shortage detection window 
,#00001100B ;select keybl 
,A ;store testdata 
,A ;write testdata to !Cl of pocketstem 
,#00111000B ;chkkb 
,@Rl ;read IC8 
,A ;store value 

; line ( s) not properly connected 
, R2 ; read data matches testdata? 

,R2 
,A 
,#03H 

,R4 

,A 

,R2 

,R2 
,R3 

,R2 

;line i s correct 
,IClbl ;set up carry for window 
;if needed . 

;shift window 

;all lines tested 
;go to next testcycle 

;line is hanging loose 

,A ; line is ok 

,R 3 
,R2 ;there's a shortage detected which 

;should be registered although the 
;line to be tested is hanging loose 

,A 
,R3 
,R4 ;shortage at the IC-side 

, A ;register sho rt circuits 
,R4 ;register all short circuits in 

;the connector 
,R3 

, A 

, #00 0 01100B ;select nKeybl 

,A ;clear ICl of pocketstem ( espec. Q8 ) 
, #OlH . 
,#OH 
,#OFFH 
, #IC3test 
, # OH 
, #OFFH 
, #00110000B 
,A 
, #00100000B 
,A 
, #0 000 01 00 B 
, @Rl 
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;init errorflags 
; Il " (short cire. detection ) 

;indicator of switchcheck 
;init errorflags (short cire. connector ) 
;select chkkb 
;store testdata 
;disable IC2 (pocketstem ) 
;write testdata to IC9 of testapp . 
;select Keybl 
;read IC3 of pocketstem 



mov 
clr 
move 
inc 
mov 
clr 
move 
mov 
inc 
clr 
mov 
cjne 
sjmp 

IC3T2: anl 
IC3T3: mov 

jz 
cl r 
subb 
jnz 
mov 
orl 

IC3v2: Clr 

Swch: 

mov 
rlc 
cjne 
mov 
mov 
movx 
mov 
mov 
inc 
cjne 
mov 
lcall 
lcall 
mov 
mov 
mov 
ljmp 
cjne 
mov 
lcall 
lcall 
mov 
mov 
mov 
ljmp 

IC3kort:mov 
anl 
jz 
mov 
orl 
ljmp 

IC3Kl: mov 
orl 

mov 
IC3K2: mov 

anl 
cpl 
anl 
mov 
cpl 
anl 
cpl 

R3 
A 
A 
dptr 
R2 
A 
A 
IC3S 
dptr 
C 
A 
R2 
IC3T3 
A 
R3 
IC3v2 
C 

A 
IC3kort 
A 
IC3F 
C 

A 
A 
R4 
pl 
A 
@RO 
R6 
R7 
RS 
RS 
dptr 
display 
posbut 
dph 
dpl 
A 
IC3T 
RS 
dptr 
display 
posbut 
dph 
dpl 
A 
IC3T 
A 
A 
IC3Kl 
A 
IC3F 
IC3K2 
A 
A 

R3 
A 
A 
A 
IC3k 
A 
A 
A 
A 

,A 

,@A + dptr 

,A 

,@A + dptr 
,A 

,R3 
,#04H ,IC3T2 

, Ullll011B 
,A 

;store testdata 

;get testdata from table 

;get windowdata 

;remove keybdet 

;line(s) not properly connected 

,R2 ;read data matches testdata? 

,R2 
,A ;line is correct 

,R4 

,#20H,IC3t 
,#00000100B 
,#SOH 
,A 
,dph 
,dpl 

, #OlH , Swch 
,lltekstlS 

,R6 
,R7 
,#20H 

,#02H ,IC2I 
, lltekstl4 

,R6 
,R7 
,#20H 

,R2 
,R3 

;all lines tested 
;select keybl 
;QS of ICl (pocketstem) 

;temporary dptr storage 

;chan scan tested? 

;R4 is used in display! 

;chan keys tested? 

,R4 is used in display! 

;line is not connected 
,R2 
,A ;line is ok 

,R3 
,R2 ;there's a shortage detected which 

;should be registered although the 
;line to be tested is not connected 

,A 
,R3 
,IC3S 

,A 
,IC3S 

,R3 
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;register short-circuits 



anl 
ljmp 

IC2I: mov 

IC2T: 

Dipl: 

Dip2: 

clr 
movx 
mov 
mov 
movx 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
mov 
cjne 
rnov 
lcall 
lcall 
cjne 
rnov 
lcall 
lcall 
cjne 
rnov 
lcall 
lcall 

NoDip: mov 
mov 
rnovx 
mov 
movx 
rno v 
clr 
mov 
mov 
move 
inc 
rnov 
rnov 
rnov 
rnov 
clr 
jz 
subb 
jnz 

IC2vl: mo v 
orl 

IC2v2: Clr 
mov 
rlc 
rnov 
jnc 
1 jrnp 

IC2kort:mov 
anl 
jz 
rnov 
orl 
ljrnp 

IC2Kl: rnov 
orl 

mov 
IC2K2: mo v 

IC3KC 
IC3 v2 
pl 
A 
@RO 
pl 
A 
@RO 
A 
IC2F 
IC2K 
R7 
dptr 
RS 
R6 
R7 
dptr 
display 
posbut 
R7 
dptr 
display 
posbut 
R7 
dptr 
display 
posbut 
pl 
A 
@Rl 
Pl 
A 
R3 
A 
dol 
dph 
A 
dotr 
RS 
R6 
R4 
A 
C 

IC2v2 
A 
IC2kort 
A 
IC 2F 
C 

A 
A 
R7 
IC2t 
Keyer 
A 
A 
IC2Kl 
A 
IC2F 
IC2K2 
A 
A 

R3 
A 

,A 

, #OOOOO1OOB 

, A 
,#OOH 

;select keybl 

;clear ICl (pocketstern) 
;chkkb 

, #OOO1111OB 
,A ;set IC9 and select IC2 (pockst) 

;initialise testdata ,#OlH 
,#OH ;initialise errorflags 
,#OFFH " (shortage detection ) 
,A 
,#IC2test 
,dpl 

;store testdata 
;startaddress of testtable 

,dph 
,#O4H ,Dipl ;connector in position 1? 
,#tekst2O 

, #O8H ,Dip2 ;connector in position 27 
, # tekst21 

, #!OH ,NoDip ;connector in posit ion 37 
, #tekst22 

,#OOOOOO11B 
,R7 

;select keyb2 

,A ;write testdata to ICl of pocketstern 
,#OOOOO1OOB ;select keybl 
,@Rl ;read IC3 ( pocketstern ) 
,A ;store value 

,RS ;get adres of testdata 
,R6 
,@A + dptr;fetch testdata 

,dpl 
,dph 
,A 
,R3 

,R4 

,R7 
,A 

,R7 

, A 

,R7 
,R3 

,R7 
,A 

,R3 
,R7 

,A 
,R 3 
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;store this data 
;recover testdata frorn pocketstem 

;l ine(s) not properly connected 
;read data matches testdata 7 

;line is correct 

;all lines tested 
;go to next testcycle 

;line is hanging lease 

;line is ok 

there's a short circ.detected which 
shoul d be registered although the 
line to be tested is not connected 



cpl A 
anl IC2k ,A ;register short circuits 
1 jrnp IC2v2 

Keyer: rnov A ,IClF 
jz ICldef 
rnov dptr ,#tekst23 
lcall sher 
rnov A ,IClK 
lcall KKort 
rnov dptr ,#tekst24 
lcall sher 
rnov A ,IClKC 
rnov dptr ,#tekst33 
lcall sher 

IC3er: rnov A ,IC3F 
jz IC3def 
rnov dptr ,#tekst25 
lcall sher 
rnov A ,IC3K 
lcall KKort 
rnov dptr , #tekst26 
lcall sher 
rnov A ,IC3KC 
rnov dptr , #tekst34 
lcall sher 

IC2er: rnov pl , #00000011B ;CEkeyb2 
rnov A ,#20H 
rnovx @RO ,A 
rnov Pl , #OH ;chkkb 
rnovx A ,@RO 
cjne A ,#80H ,IC2go ;An error has occured? 
orl IC2F ,#20H 

IC2go: rnov A , IC2F 
jz IC2def 
rnov dptr , #tekst2 7 
lcall sher 
rnov A , IC2 K 
lcall kkort 
rnov dptr , #tekst 28 
lcall sher 

keend: rnov RO ,#70H 
keel: anl A ,@RO 

inc RO 
cjne RO ,#79H ,Keel ;report errors 
cpl A 
ret 

ICldef : rnov dptr ,#tekstl 7 
lcall display 
lcall posbut 
ljrnp keend 

IC3def: rnov dptr , #tekstl9 
lcall display 
lcall posbut 
1 jrnp keend 

IC2def: rnov dptr , #tekstl8 
lcall display 
lcall posbut 
1 jrnp keend 

KKort: setb C 

rnov R2 , #08H ;counter 
KKortl : rlc A 

je KKver 
s jrnp KKv2 

KKver: rrc A ;turn last detected bit in a one 
setb C 
rlc A 
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KKv2: djnz 
ret 

IClK data 
IClF data 
IC3K data 
IC3F data 
IC2F data 
IC2K data 
IClKC data 
IC3KC data 
IC3S data 
IC3test:db 

IC2test:db 

R2 ,KKortl 

70H 
71H 
72H 
73H 
74H 
75H 
76H 
77H 
78H 
08H,1CH,01H,03H , 02H,07H,40H,OEOH,80H,0COH,04H,0EH, 
10H,38H , 20H,70H 
01H,02H,08H,08H,08H,00H,40H,80H 

;••····································································· ;* Testing the auio-circuit • 
;*********************************************************************** 
Audiot: mov Pl , #00111010B ;CEexpan 

mov A ,#00000101B 
movx @RO ,A ;PCON2 actief! 
mov dptr , Hekst35 ; 'hoort u geluid? 
lcall disp l ay 
mov R2 , #OH ;button pressed indicator 
mov Pl , #00110000B ;chkkb + OElatch 
mov R6 , # OOH ; initial negbut 

Audiol: mov A ,#SOH 
movx @RO ,A ;create blokgolf 
lcall posdet ; detectie posbutt on 
lcall audwait 
cjne R2 , # 01H ,Audll v ;button pressed ? 
sjmp audille 

Aud llv: cl r A 
movx @RO ,A 
lcall negdet 
lca ll auàwa i t 
c jne R2 , ~O lH ,Auài o l ;button pressed ? 

Audil l e: :: jne R6 , ~ 01H ,Auerl ;an err o r has occurred? 
mov Pl , ;t 0011 10 10B ;CEexpan 
mov A , #00000 11 1B 
mov x @RO , A ;PCON2 o ff 
mov dptr , H e kst3 6 ; 'Is het geluid nu weg?' 
lcall display 
mov R2 ,#OH ;button pressed indicator 
mo v Pl ,#00110000B ;chkkb-,. OElatch 
mov P. 6 , # OOH ;initial ne gbut 

Aud il2: mov A , ;! 80H 
mov x @RO ,A ;create bl ok go lf 
lcall posdet ;detectie posbutt on 
lcall audwait 
cj ne R2 , ;;Ol H ,Audl 2v ;button pressed ? 
s jmp audil 2e 

Audl2 v : clr A 
mov x @RO , A 
lcall negdet 
lcall audwait 
cjne R2 ,#OlH ,Audil2 ;button pressed ? 

Audil2e : cjne R6 ,#OlH ,Auer2 ;an error has occurred? 
clr A 
ret 

Auerl: mov dptr , H eks t37 ;audiocircuit werkt niet 
lcall display 
lcall posbut 
mov A , Ol H ;an err or has occurred 
mov Pl , #0011 1010B ;CEexpan 
mov A , #00000 111B 
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- ------- - - -- - - -

Auer2: 

posdet: 

pblus: 

pbend: 
negdet: 

nblus: 

nbend: 

rnovx 
ret 
rnov 
lcall 
lcall 
rnov 
rnov 
rnov 
rnovx 
ret 
rnov 
rnov 
jnb 
rnov 
jnb 
lcall 
djnz 
rnov 
rnov 
ret 
rnov 
rnov 
jnb 
rnov 
jnb 
lcall 
djnz 
rnov 
rnov 
ret 

@R0 

dptr 
display 
posbut 
A 
Pl 
A 
@R0 

R2 
R6 
pl.6 
R3 
pl.6 
butwait 
R3 
R6 
R2 

R2 
R6 
pl. 7 
R3 
pl. 7 
butwait 
R3 
R6 
R2 

,A 

,#tekst38 

,0lH 
,#00111010B 
,#00000111B 
,A 

,#00H 
,#OH 
,pbend 
,#0FFH 
,pbend 

,pblus 
,#0lH 
,#0lH 

,#00H 
,#OH 
,nbend 
,#0FFH 
,nbend 

,nblus 
,#00H 
,#0lH 

;PCON2 off 

;PCON2 werkt niet 

;CEexpan 

;PCON2 off 

;negbut is a s sumed 

;wachtlusje 

;negbu t is assumed 

;wachtlusje 

;*********************************************************************** 
;• This routine checks the powercontrol circuit and helps to adjust it • 

;********************••················································· 
ledt: rnov Pl , #00111010B ;CEexpan 

movx A , @R0 
anl A , #01000000B ;check batcontr' 
clr C 

jz defcir ;defect circuit? 
rnov A , #0 0000010B 
rnovx @R0 ,A ;turn led on,pconl on ( 9,7 V) 
rnov dptr ,#tekst41 ; 'brandt de led?' 
lcall display 

ledv2 : lcall posdet 
cjne R2 ,#0lH ,ledv4 ;pos. button pressed? 
ljmp ledv3 

ledv 4: lcall negdet 
cjne R2 ,#0lH ,ledv2 ;neg. button pressed? 

ledv3: cjne R6 ,#0lH ,leder ;an error has occurred? 
mov Pl , #00111010B ;CEexpan 
rnov A , #00010111B ;Turn led off 
rnovx @R0 ,A 
mov dptr , Hek~ t4 0 ; 'draai de potmeter in uiterste 
lcall display 
lcall posbut 
rnov pl , #00111010B ;CEexpan 
rnov A , 1100010111B ;8,2 Volt, PCONl on 
mov @R0 ,A 

stand' 

mov dptr ,#tekst42 ;draai potmeter tot de led brandt 
lcall display 

ledloop:rnov pl ,#00111010B ;CEexpan 
mov x A ,@R0 
anl A ,#01000000B ;extract batcontr• 
clr C 

jnz cirok ;Turn LED on? 
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lcall 
cjne 

defcir: mov 
lcall 
lcall 

negdet 
R2 ,#OlH ,ledloop;neg. button pressed ? 

leden2: mov 
mov 
mo vx 
mov 

dptr 
display 
posbut 
Pl 
A 
@RO 
A 

ledend: ret 
cirok: mov Pl 

ledok: 

mov A 
movx @RO 
movx A 
anl A 
cl r c 
jnz ledok 
mov dptr 
lcall display 
lcall posbut 
mov A 
sjmp leden2 
lcall Se clwait 

, Hekst43 

, #00111010B 
, #00010111B 
,A 
,#OlH 

, #00111010B 
,#00000011B 
,A 
, @RO 
,#01000000B 

,#tekst44 

,#OlH 

mov Pl , #00 111 010 B 
mov A , #0001 0111B 
movx @RO , A 
clr A 
sjmp ledend 

leder: mov dptr , # tekst45 
lcall display 
lcall posbut 
mov A , #O lH 
ljmp ledend 

;CEexpan 
;Turn led off 

;CEexpan 
;pconl off, led on 

;extract batcontr" 

;an error has occurred 

;CEexpan 
;Turn led off 

;********************************************************************* 
;* Test of the reset c ircu it 

Res 

Resvl: 
Res v8 : 
Res v2: 

Resv4 : 

mov 
mov 
mov 
mov 
secb 
movx 
anl 
cjne 
mov 
mo v 
sj mp 
mov 
mov 
lcall 
l call 
mo v 
mov x 
anl 
mov 
cl r 
subb 
jz 
mov 
mov 
mov 
djnz 
cjne 
mo v 
lcall 

Thl 
Tl l 
tmod 
pl 
tcon.6 
A 
A 
A 
R7 
R6 
Resv8 
R7 
dptr 
display 
posbut 
pl 
A 
A 
RS 
C 

A 
NSw 
A 
R7 
dptr 
R6 
R7 
dptr 
d isplay 

, ;; Od 
, # Od 
,~ 010 10000B 
, #0 0111 010B 

, @RO 
,#80H 
,#80H 
, ;l80H 
,#02H 

,Res vl 

, #OH 
,#teksc46 

, #00111010B 
, @RO 
,#80H 
,A 

, R7 

,RS 
,A 
, #Te kst47 
,Resv2 
, #OOH ,Re svO 
,#Te kstS l 
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;set counters t o zero 

;initialise timer O to 16 bi 
;CEe xpan 
;start counter 1 

;extract SWpos' 
;switch in off posit ion ? 
;switch position indicator 

;'Zet de aan/ uit schak . om' 

;CEe xpan 

;extract Switch position 
;temporary storage 

;store switch positi on 
;'Aan/ uit nog een keer?' 



lcall posbut 
Resv0: rnov Pl 

rnov A 
rnovx @R0 
rnov Pl 
rnov A 
rnovx @R0 
rnov Pl 
nop 
nop 
clr tcon.6 
rnov Pl 
rnov A 
cjne A 
ret 

Resv5: cjne A 

, #00111010B 
,#00000110B 
,A 
,#00001000B 
,#0FFH 
,A 
, 00110000B 

, 00111000B 
,Tll 
,#03H ,Resv5 

,#02H ,Resv7 

;CEexpan 
;PCONl 

;chkkb 
;button pressed 

;enable IC9 

;disable IC9 

;Reset cire. werkt niet? 
rnov dptr ,#Tekst49 ;'PCONl niet goed aan res. cir.' 
sjrnp Resv6 

Resv7: cjne A ,#00H ,Nsw 
rnov dptr ,#Tekst48 

Resv6: lcall display 
lcall posbut 
ret 

Nsw: rnov dptr ,#tekst50 ;'Schak. niet goed aangesloten' 
lcall display 
lcall posbut 

Rrok: ret 

RCer data 70H 
;********************************************************************* 
;* Perforrnancetest of the PCF * 

;***********••························································ pcf: rnov pl ,#0000ll0lb ;enable PCF 

pcloop: 

inttest: 

pcerr: 

rnov rl ,#FFh ;local counter 
rnovx a ,@r0 ;get status PCF 
dec rl 
jz rl ,pcerr 
jb acc.6,pcloop 
rnov r l , # f fH 
dec r 1 
jz r l 
jb int0 
rnov pl 
ret 

,pcerr 
,inttest 
,#ffh 

rnov dptr ,#tekst52 
!call display 
!call posbut 
ret 

;an error has occurred 

;local counter 

;an error has occured 

;disable pcf 

;* Textdata * 
;********************************************************************* 
Tekst0: db 'Pokketest' ,13,'Versie 0.l',14 
Tekstl: db 'Plaats connector',13,'l t / rn 5 
Tekst2: db 'Testen' ,14 · 
Tekst3: db 'Test cornpleet',14 
Tekst4: db 'Pin 40 (Vee ) ',13,' 
Tekst5: db 'Pin 40 (Vee) ',13,' 
Tekst6: db 'Pin 20 (Vss) ',13,' 
Tekst7: db 'Pin 31 te hoog ',14 
Tekst8: db 'Latch defect' ,14 

', 14 

te hoog',14 
te laag' ,14 
te hoog' ,14 

Tekst9: db 'Adreslijnen niet' ,13,'aanstuurbaar' ,14 
Tekstl0 : db 'Adreslijn 17 ',13,' circuit defect',14 
Tekstll:db 'Adres a15 pin 28' ,13,'epin 3 defect ',14 

db 'Adres al 4 pin 27',13,'epin 29 defect ',14 
db 'Adres al3 pin 26' ,13,'epin 28 defect ',14 
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db 'Adres a12 pin 25',13,'epin 4 defect ' , 14 
db 'Adres all pin 24 ',13,'epin 25 defect ' , 14 
db 'Adres al0 pin 23',13,'epin 23 defect ' , 14 
db 'Adres a9 pin 22 ',13,'epin 26 defect ', 14 
db 'Adres a8 pin 21 ',13,'epin 27 defect ', 14 

Tekstl2:db 'Ppin 32 Lpin 9 ',13,'Epin 21 defect ', 14 
db 'Ppin 33 Lpin 8 ',13,'Epin 20 defect ', 14 
db ' Ppin 34 Lpin 7 ',13,'Epin 19 defect ' , 14 
db 'Ppin 35 Lpin 6 ',13,'Epin 18 defect ' , 14 
db 'Ppin 36 Lpin 5 ' , 13, 'Epi n 17 defect ', 14 
db 'Ppin 37 Lpin 4 ',13,'Epin 16 defect ', 14 
db 'Ppin 38 Lpin 3 ',13,'Epin 15 defect ', 14 
db 'Ppin 39 Lpin 2 ',13,'Epin 14 defect ', 14 

Tekst13:db 'Adres a7 Lpin 12',13,'epin 5 defect ', 14 
db 'Adres a6 Lpin 13',13,'epin 6 defect ', 14 
db 'Adres as Lpin 14' ,13, 'epin 7 defect ' , 14 
db 'Adres a4 Lpin 15',13,'epin 8 defect ', 14 
db 'Adres a3 Lpin 16',13,'epin 9 defect ', 14 
db 'Adres a2 Lpin 17 ',13,'epin 10 defect ', 14 
db 'Adres al Lpin 18',13,'epin 11 defect ', 14 
db 'Adres a0 Lpin 19',13,'epin 12 defect ' , 14 

Tekst14:db ' Ze t de switch op' , 13,'stand Chan Keys •, 14 
Tekst. 15:db 'Zet de switch op' , 13, • stand Chan Scant',14 
Tekstl6:db 'Zet de switch in ' ,13,'de middenstand' ,14 
Tekstl 7: db 'ICl werkt niet!',14 
Tekst18 : db 'IC2 werkt niet!',14 
Tekstl9:db 'IC3 werkt niet!',14 
Tekst20:db 'Zet de draadbrug' ,13,'in stand 1', 14 
Tekst21:db 'Zet de draadbrug' , 13, 'in stand 2', 14 
Tekst22:db 'Zet de draadbrug' ,13,'in stand 3', 14 
Tekst23:db 'ICl pl2-9 of ',13, 'con. px defect ' , 14 

db 'ICl p13-8 of ',13,'con. px defect ', 14 
db 'ICl p14- 7 of ',13, 'con. px defect ' , 14 
db 'ICl plS-6 of ',13, 'con. px defect ', 14 
db 'ICl p16-5 of ',13, 'con. px defect ' , 14 
db 'ICl p17-4 of ',13, 'con. px defect ' , 14 
db 'ICl p18-3 of ',13,'con. px defect ' , 14 
db 'ICl pl9-2 of ',13,'con. px defect ' , 14 

Tekst24:db 'Ksl. ICl p9 / 8 12' , 13, ' / 13 of con xx / yy• ,14 
db 'Ksl. ICl p8 / 7 13',13,' / 14 of con xx / yy', 14 
db 'Ksl. ICl p7 / 6 14 ',13,' / 15 of con xx / yy' ,14 
db 'Ksl. ICl p6 / 5 15',13,' / 16 of con xx / yy', 14 
db 'Ksl. ICl p5 / 4 16' , 13 , ' / 1 7 of con xx / yy•, 14 
db 'Ks l . ICl p4 / 3 1 7' , 13, ' / 18 of con xx / yy•, 14 
àb 'Ksl. ICl p3 / 2 18',13,' / 19 of con xx / yy', 14 

Tekst25:db 'IC3 p9-ll of ' , 13, 'con. px defect ' , 14 
db 'IC3 p8-12 of ',13, 'c on. px defect ' , 14 
db 'IC3 p7-13 of IC1',13,'p12 defect ' , 14 
db 'IC3 p6-14 of IC1',13,'pl2 defect ', 14 
db 'IC3 p5-15 of ',13, 'con. px defect ' , 14 
db 'IC3 p4-16 of ',13, 'con. px defect ', 14 
db 'IC3 p3-17 of ',13, 'c on . px defect ', 14 
db 'IC3 p2-18 of ',13,'con. px defect ', 14 

Tekst26:db 'Ksl. IC3 p9 1?-11', 13, ' / 12 of con xx / yy•, 14 
db 'Ksl. IC3 p8 / 7-12', 13, • / 13 of con xx / yy', 14 
db 'Ksl . IC3 p7 / 6-13' ,13, ' / 14 of con xx / yy •, 14 
db 'Ksl. IC 3 p6 / 5-14' ,13, ' / 15 of con xx / yy', 14 
db 'Ksl. IC3 p5 / 4-15' ,13, ' / 16 of con xx/ yy ' , 14 
db 'Ksl. IC3 p4 / 3-16' ,13, ' / 17 of con xx/ yy', 14 
db 'Ksl. IC3 p3 / 2-17',13,' / 18 of con xx/ yy', 14 

Tekst27:db 'IC2 p9-12 defect',13,' ' , 14 
db 'IC2 p8-13 defect',13,' ' , 14 
db 'IC2 p7-1 4 of ', 13, 'drukknop defect ', 14 
db 'IC2 p6-15 defect' ,13, 'of draadbrug ' , 14 
àb 'IC2 pS-1 6 defect' ,13, 'of draadbrug ', 14 
db 'I C2 p4-17 defect' ,13, 'of draadbrug ', 14 
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db 
db 

Tekst28:db 
db 
db 
db 
db 
db 
db 

Tekst29:db 
Tekst30:db 
Tekst31:db 

db 
db 
db 
db 
db 
db 

Tekst32:db 
db 
db 
db 
db 
db 
db 

Tekst33: 
Tekst34: 
Tekst35:db 
Tekst36:db 
Tekst37 :db 
Tekst38:db 
Tekst39:db 
Tekst40:db 
Tekst41:db 
Tekst42:db 
Tekst43:db 
Tekst44:db 
Tekst45:db 
Tekst46:db 
Tekst47:db 
Tekst48:db 
Tekst49:db 
TekstS0:db 
TekstSl:db 
Tekst52:db 

'IC2 p3-l8 defect',13,' 
'IC2 p2-19 defect',13,' 
'Kortsluiting ', 13, 'IC2 
'Kortsluiting ',13,'IC2 
'Kortsluiting ',13,'IC2 

', 14 
', 14 

pin 12 / 13 ', 14 
pin13/ 14 ',14 
pin on xx / yy',14 

II 13 t I 

'Kortsluiting IC2' , 13,'pl4/ 15 of 
'Kortsluiting ',13,'pin 18/ 19 
' ', 13,' 

', 14 
p17 / 18' ,14 

', 14 
', 14 

'Frequentie te',13,'hoog' ,14 
'Frequentie te',13,'laag',14 
'Kortsl. P32-33 ',13,'L9-8 of 
'Kortsl. P33-34 ',13,'LB-7 of 
'Kortsl. P34-35 ',13,'L7-6 of 
'Kortsl. P35-36 ',13,'L6-5 of 
'Kortsl. P36-37 ',13,'LS-4 

E21-20 
E20-19 
E19-18 
ElB-17 

'Kortsl. P37-38 ',13,'L4-3 of ElS-14 
'Kortsl. P38-39 ',13,'L3-2 of E14-13 
'Kortsl. P28-27 ',13,' 
'Kortsl . P27-26 ',13,'E29-28 
'Kortsl. P26-25 ',13,' 
'Kortsl . P25-24 ',13,' 
'Kortsl. P24-23 ',13,' 
'Kortsl. P23-22 ',13,' 
'Kortsl . P22-21 ',13,'E26-27 

'Hoort u geluid?',14 
'Is het geluid nu',13,'verdwenen?',14 

', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 
', 14 

'Het audiocircuit' ,13,'werkt niet goed',14 
'PCON2 maakt geen',13,'contact (Audcir)',14 
'Draai de volume-',13,'knop naar standx',14 
'Zet potmeter in' , 13, 'uiterste stand! ',14 
'Brandt de LED?',14 
'Draai potm. tot' ,13,'de LED brandt. ',14 
'CBS circuit ',13,'werkt niet ',14 
'PCONl aan CBS c . ',13,'werkt niet ',14 
'LED wordt niet ',13,'goed aangestuurd',14 
'Zet aan/ uit ',13,' schak. om! ',14 
'Zet A/ U schak. ',13, 'nog eens om! ',14 
'Reset circuit ',13,'werkt niet goed ',14 
'PCONl niet goed ', 13, 'aan reset ei re. ' , 14 
'A/ U schak. niet ',13,'goed aangesloten',14 
'Zet de schak. in',13,'de aan stand ',14 
'De PCF is niet ',13,'goed aangesloten',14 
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