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Samenvatting.

In 1983 heeft J.N. Kroon de typofoon, een sprookresponsie
eenheid voor visueel gehondikopten die toetsindrukken op een
schrijfmachine in sproak meldt, ontwikkeld. In het koder von
de interfokulteitswerkgroep (EME/IPD) "Kommunikotie
Hulmiddelen ten behoeve van Gehandikapten" ben ik tijdens
mijn afstudeerperiode (okt. 1986 - okt. 198?) begonnen met
het moderniseren en produktie-klaar maken van de typo~oon.

Door de ontwikkelingen op de schrijfmachine markt en op
technisch gebied wos het nodig de ontwerpeisen oon te
possen: de typofoon kan op batterijen werken, kan twee
regels .tekst onthouden en de karakters worden pas op papier
gezet indien er naar een nieuwe regel wordt overgegoon
(korrektie in de typofoon). De aan de typofoon te koppelen
schrijfmachine moet voorzien zijn von een bi-direktionele
seriele RS-232(C) interfoce.
Met behulp van het keyboard op de typofoon is het mogelijk
eerder getypte tekst (gespeld) terug te horen. Tevens kon
daarmee onder andere een keuze worden gemaokt tussen
mole/female spraak, in welke taal er moet worden gesproken
en kunnen instellingen worden opgevroogd.
De hardware is opgebouwd rand de 80C31 mikroprocessor van
Intel met uitgebreide I/O mogelijkheden. Het keyboard wordt
met behulp von een lotch en een buffer uitgelezen. Met
behulp van de PCF-8200, een sproaksynthese IC, wordt de
digitale spraakdata, die is opgeslagen in een (EP)RDM,
omgezet in een onaloog audio signaal dat daarna versterkt
wordt.
Na de opstartprocedure bevindt het progromma zich in de
energie-besporende IDLE-mode, van woor uit olleen door
interrupts kan worden verder gegaan. De interrupt routines
komen vroeg of laat terug in de IDLE-mode. De gedetailleerde
stroomdiagrammen zijn door mij ontworpen, de bijbehorende
softwore dient grotendeels nag geschreven te worden. Tot
hier is het a~studeerwerk gekomen. Behalve de progromma's
moet de print oak nag ontworpen worden. Nodot de typofoon
gebouwd is kan begonnen worden met de evaluotie ervan.
Nodat de typofoon ontwikkeld is kan er gedacht worden over
het ontwikkelen von een "typofoon" voor koppeling aan een
komputer: bijvoorbeeld de "kompu~oon". Daartoe is echter een
tekst-naar-spraak omzetter noodzakelijk.
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Summory.

In 1983 J.N. Kroon developed the typophone, 0 speech
response unit meant for visuolly impaired people which
reports key impressions on a typewriter in speech. In the
framework of the inter faculty workgroup (EME/IPO)
"Communicotie Hulpmiddelen ten behoeve von Gehandicapten" I
started during my study-finishing period (oct. 1986- oct.
1987) with the modernization and production-ready making of
the typophone.
Because of the developments on the typewriter market and in
technological field the design specifications hod to be
adopted: the typophone can work on batteries, it can keep
two text lines in memory and the characters won't be put on
paper unless a carriage return is given (correction in the
typophone). The typewriter which can be used in combination
with the typophone must have obi-directional RS-232(C)
interface.
With the keyboard on the typophone it is possible
earlier typed text (spelled). With that keyboard it
possible to make a choice between male and female
which language has to be spoken, and adjustments
withdrawn.
The hardware is built round the INTEL 80C31 microprocessor
with extensive I/O possibilities. The keyboard consists of a
latch ond a buffer. With the PCF-8200, a speech synthesis
chip, the digital speech data that is stored in the (EP)ROM
will be translated into an audio signal which has to be
amplified.
After the start-up procedure, the programme is in the energy
saving idle-mode, from which it only can go on when on
interrupt occurs. Sooner or later the programme will come
back in the idle-mode. The detailed flow charts have already
been designed, though the softwore has to be written for the
greater port yet. My work has come so for. Except for the
programmes, also the print has to be designed. When the
typophone is built, the evaluation can be started.
When the typophone is ready, one can think about a
"typophone" for 0 computer: the "compuphone". For that
application a text-to-speech transposer is necessary.
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Voorwoord.

Mijn ofstudeeropdrocht heb ik uitgevoerd binnen de ofdeling
Elektrotechniek in samenwerking met het IPO van de
Technische Universiteit te Eindhoven, en weI binnen de
interfakulteitswerkgroep hKommunimotie Hulpmiddelen ten
behoeve van Gehandikapten h . Bij deze wil ik met name mijn,
direkte begeleiders, ir. W.H. Leliveld, dhr. H.E.M Melotte,
dhr. H.J.M. Ossevoort en ir. A.P. Woterhom, bedanken voor de
geboden ondersteuning tijdens mijn afstudeerperiode.
Daornoost ook een woord van dank oon de overigemedewerkers
en de medestudenten voor de plezierige samenwerking
gedurende de afgelopen 13 moanden.
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1. Inleiding.

In 1979 is op het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
van de Technische Universiteit te Eindhoven een promotie
onderzoek gestort, waarin het nut en de beperkingen van de
spraaktechnolo2 i e in hulpmiddelen ten behoeve van
gehandikapten is onderzocht. In het proefschrift "The
typophone, 0 tolking typewriter~ von J.N. Kroon [lit. 22] is
uitgebreid weergegeven hoe dit onderzoek is verlopen. Ik zal
hier volstoan met een kort overzicht.
Uit een onderzoek noor de mogelijkheden von de sprook
technologie in 1979 bleek dat olleen resynthese van spraok
met een beperkte en von te voren vostgelegde woordenschot op
dot moment in oonmerking kwom om te worden toegepost in
hulpmiddelen voor gehondikopten. Sprook-resynthese is de
techniek die uit gekodeerde sprookdoto sprook terug
genereert zonder er iets nieuws oon toe te voegen.
Door middel von interviews en literotuuronderzoek is de
behoefte van sprook-toepossingen in hulpmiddelen binnen de
wereld von de gehondikopten gepeild. Op grond von de
gewenstheid von het hulpmiddel, de grootte von de doelgroep,
de vereiste sprooktechnologie, de eventuele reeds huidige
verkrijgboorheid von een soortgelijk hulpmiddel en de
geschotte toekomstige prijs von het hulpmiddel [lit. 22, pp
27-47], is de keuze gevollen op een schrijfmachine met
sprookterugkoppeling voor visueel gehondikopten.
Vanwege het ontbreken van visuele terugkoppeling is het voor
visueel gehandikopten zeer moeilijk om leesbore geschreven
teksten te produceren. lowel een visuele terugkoppeling von
de hondbewegingen en het ontbreken van de mogelijkheid om
eerder geschreven tekst nog eens over te lezen zijn hiervan
de oorzoak. Met een schrijfmochine kon worden gegorondeerd
dot de gemaakte tekst leesboor is, ofgezien von typefouten.
Typen vereist echter dezelfde vormen von terugkoppeling ols
schrijven. De terugkoppeling von de hondbewegingen is nodig
om de funkties van de diverse toetsen en de controle van de
schrijfmochine in het olgemeen te leren. londer zicht is
persoonlijke ossistentie in de leerfose essentieel, moor ook
een geoefende typist(e) kan in de problemen komen indien
hij/zij de positie van een bepoold korokter vergeten is, een
korokter met een verkeerde toets kombineert, of gewoon een
typefout maakt, bijvoorbeeld "tset" in plaats van "test".
Evenols bij hondgeschreven teksten is het ook bij getypte
teksten van belong dat eerder getypte stukken tekst nog
kunnen worden doorgenomen, zodat na een onverwachte
onderbreking kan worden verder gegaan waar men gebleven is,
maar oOk om fouten te kunnen opsporen en korrigeren zonder
de ~ulp von sen niet-visueel gehondikopte.
Bij het gebruik van een schrijfmachine door visueel
gehondikapten kunnen 3 fasen worden onderscheiden:
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De introduktie f~se, w~~rin de visueel geh~ndik~pte kennis
maakt met een schrijfmachine.

- De leerfase, met als doel om een bepaald type-niveau
(meestal uitgedrukt in aantal aanslagen per minuut) te
verkrijgen.

- De praktijkfase, dat wil zeggen na de type-opleiding.

Met name in de introduktie- en de leerfase is intensieve
begeleiding belangrijk, zodat de visueel geh~ndikapte steeds
precies weet wanneer hij/zij iets fout doet, wa~rdoor deze
fout meteen kan worden hersteld. Met behulp van een
gesproken terugkoppeling van de h~ndelingen die op de
schrijfmachine worden verricht is deze intensieve hulp niet
meer nodig en k~n een instrukteur een hele groep visueel
geh~ndik~pten tegelijkertijd leren typen. Door de gesproken
terugkoppeling kan de visueel gehandikapte zelf meteen
typefouten konstateren, zodat de instrukteur niet kontinu
bij de typist(e) hoeft te staan. Ook zou een visueel
gehandik~pte thuis verder kunnen oefenen, zodat het
leerproces versneld k~n worden.
Maar ook in de praktijkf~se kan een gesproken terugkoppeling
zeer handig zijn. Hiermee k~n de typist(e) bijvoorbeeld
kontroleren of een k~r~kter, w~~rv~n hij/zij denkt d~t die
bij een bepaalde toets behoort, da~r inderd~ad bij hoort.
Uit een deel-onderzoek van J. Kroon n~~r een methode om het
ontbreken van visuele terugkoppeling bij het typen zoveel
mogelijk te kompenseren, kw~m de schrijfmachine met spraak
terugkoppeling als beste n~ar voren. Een schrijfm~chine met
spr~~kterugkoppeling houdt in d~t de h~ndelingen, die op de
schrijfmachine worden uitgevoerd, in spraak worden gemeld.
In de leerf~se zal een instrukteur toch nodig blijven om de
kursisten om te leren g~an met de schrijfm~chine, m~~r een
instrukteur kan nu meer visueel gehandikapten tegelijk leren
typen.

(door

nodig,
geldig

wordengewoon gebruikt

Bij het ontwikkelen v~n een schrijfmachine met spr~ak

terugkoppeling is uitgega~n v~n een st~nd~ard schrijfm~chine

met een ~parte spra~kresponsie-eenheid, in het vervolg
"typofoon" gena~md. De voorna~mste reden hiervoor is de
uitwisselba~rheid v~n de typofoon, zod~t deze niet
schrijfmachine gebonden is. De schrijfm~chine en de typofoon
worden door middel van een RS-232(C) interf~ce met elk~ar

verbonden. Voordelen v~n het gebruik v~n een st~nd~~rd

schrijfmachine zijn:
Er zijn geen aanpassingen aan de schrijfmachine
zodat de garontie en de service v~n de fobrik~nt

blijft.
- De schrijfmachine kan ook

hiet-visueel gehondik~pten)
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In principe kon de typofoon op elke 6chrijfmochine worden
aangesloten mits deze voorzien is von een RS-232(C)
interface en als printer en als terminal kan werken.

- Bij het oonschoffen van een nieuw model schrijfmochine
hoeft niet meteen een nieuwe spraakresponsie-eenheid te
worden aangeschaft.

Nadelen zijn:
- Een schrijfmachine met een standaard ingebouwd interface

circuit is nodig.
De mogelijkheden von de typofoon worden beperkt door de
beperkte informotie die via de interfoce aan de typofoon
wordt aangeboden door de schrijfmachine.

De typofoon is dus een apart kastje dat naast de 6chrijf
machine wordt geplaatst. De typofoon geeft ten eerste een
gesproken terugkoppeling van vrijwel olle handelingen die op
het toetsenbord van de schrijfmachine worden uitgevoerd
(mits de schrijfmachine die hondeling aan de typofoon via de
interface te kennen geeft). Doarnaast worden de loatst
ingetypte korokters tijdelijk opgeslogen in een geheugen
waarop weer diverse bewerkingen mogelijk zijn, zoals
bijvoorbeeld "herhaol het lootst ingetypte woord". Met deze
twee terugkoppelingen wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen
aan het ontbreken van de eerder genoemde visuele
terugkoppelingen. Voor de duidelijkheid dient te worden
opgemerkt, dot de typofoon de ingetikte korokters olleen 015

karakters uitspreekt, en er dus geen woorden van maakt:
"oop" wordt dus uitgesproken 015 "o","a","p".
Een eerste experimentele uitvoering is ontworpen en in
diverse instellingen voor visueel gehandikapten geevalueerd.
Deze evoluatie hod tot doel om de ervoringen von een oontol
blinden met een sprekende schrijfmochine te leren kennen, en
bovendien om inzicht te krijgen in de bedienings-ospekten.
De resultoten goven onder meer oon dot de terugkoppeling
door middel van spraak de typeprestaties en de
zelfstondigheid van visueel gehondikapten kan verbeteren,
met name in de leerfose. Dp bosis von de evoluotieresultoten
is vervolgens een prototype von de typofoon gebouwd, welke
in 1983 gereed is gekomen. In figuur 1.1 is een foto von dit
prototype te zien.
In 1986 wos het prototype nog steeds niet in produktie
genomen. De voornoomste reden hiervoor wos de Kleine
doelgroep waarvoor de typofoon bedoeld is, waardoor het in
produktie nemen van de typofoon meer een prestige projekt
is. Verder is bij de technische realisatie van het prototype
slechts weinig op ospekten als prijs en optimaol gebruik van
de gebruikte komponenten gelet. Daar komt nu nog bij dat de
schrijfmachine-wereld niet stil heeft gezeten; steeds meer
elektronische schrijfmachines kunnen met een interfoce
geleverd worden en er zijn meer tekstverwerkingsmogelijk-



sohrijfmoohines don in 1979. Aonpossing
deze ontwikkelingen is don ook zeer

-9-

heden met de huidige
von de typofoon oon
wenselijk.
Ook zijn een oontol von de in het prototype gebruikte
bouwstenen sterk verouderd en zijn voor een oontol ondere
bouwstenen nu betere verkrijgboar (bijvoorbeeld de spraak
synthesechip PCF-8200 met kwolitotief betere eigenschoppen
don de in het prototype gebruikte MEA-8000).

Figuur 1.1: Prototype typofoon (uit [lit. 22, p.124]).

Om de typofoon olsnog in produktie te kunnen nemen, is het
nodig om het prototype nog eens grondig te herzien en oan te
passen aon de mogelijkheden van de huidige en toekomstige
schrijfmachines, daarbij gebruikmakend von de modernste
bouwstenen. Oit is in het kort de probleemstelling voor mijn
afstudeerwerk, dat ik verricht heb in de periode van 1
oktober 1986 tot eind oktober 1987 in de interfakulteits
werkgroep "Communicatie Hulpmiddelen Gehandicopten"
(samenwerkings- verband van de werkgroepen "Hulpmiddelen
Gehandicapten" van de vakgroep Medische Elektrotechniek en
het IPO van de Technische Universiteit te Eindhoven) Oit
rapport is een weerspiegeling van dat afstudeerwerk.

Allereerst zullen in dit rapport de ontwerpeisen voor de
typofoon nader toegelicht worden. Oeze eisen komen in grote
lijnen overeen met die von de prototype-versie, moar
vertonen toch onderling duidelijke verschillen.
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Ooorna zol de hordwore von de typofoon onder de loep genomen
worden. Oit zal gebeuren in de vorm von beschrijvingen von
de funktionele deelschokelingen wooruit de typofoon
opgebouwd gedacht kan worden.
In hoofdstuk 4 zullen dan de stroomdiagrammen aan de orde
komen. Hierin zal worden aangegeven hoe de software kan
worden aangepast aan de schrijfmachine, waarmee de typofoon
gekoppeld gaat worden, maor ook hoe de mogelijkheden von de
typofoon kunnen worden uitgebreid, zodat indien de
schrijfmachines nieuwe mogelijkheden bieden, de typofoon
geen beperkende faktor hoeft te vormen.
Oaarna.volgt in hoofdstuk 5 een overzicht von wat er nog
gedaan moet worden met daorbij een oantol tips.
Tot slot volgen don in hoofdstuk 6 de konklusies en verdere
aanbevelingen.
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2. Ontwerpeisen.

Voordat er begonnen kan worden met het bouwen van een
typofoon, dienen eerst de ontwerpeisen bekeken te worden.
In "Voorlopige ontwerpeisen Typofoon, versie 1987" van R.
van Neerven [lit. 26], staan deze eisen weergegeven. Hier
zal worden volstaan met een overzicht van met nome de
hardware-eisen.
De typofoon zal ontwikkeld worden voor koppeling aan een
standaard schrijfmachine met een standaard interface
circuit. Derhalve zijn eerst de mogelijkheden von de huidige
schrijf.machines bekeken.
Daaruit blijkt dot er met nome twee standaard interface
typen gebruikt worden: de seriale RS-232(C) en de parallelle
Centronics interfaces. Om de typofoon korrekt te kunnen
laten werken is het nodig dot de typofoon via deze
interface-verbinding informatie, over de gepleegde
handelingen op de schrijfmachine, in de vorm von kodes
krijgt aangeboden. Indien bijvoorbeeld de toets "0" op de
schrijfmachine wordt ingedrukt, dient de kode behorende bij
"0" via de interface naar de typofoon te worden gezonden. De
typofoon moet de kode don korrekt verwerken, wat inhoudt dot
"0" in spraak dient te worden gemeld en er moet worden
onthouden dot op de desbetreffende plaats in de regel een
"0" is getypt.
De schrijfmachine moet als terminal, voor het verzenden von
kodes, kunnen werken om de typofoon te laten weten welke
handelingen er op het toetsenbord van de schrijfmachine zijn
uitgevoerd. Indien de schrijfmachine als terminal wordt
gebruikt, worden de karakters niet op het papier uitgetikt.
Daarom dient de typofoon de kodes weer terug te sturen,
zodat de karakters alsnog worden uitgetypt. Met de
Centronics-interface kan de schrijfmachine aIleen als
p r i f, t e r ( r e c e i ve - 0 n 1 y ) w0 r den g e b r u i k t , wa a r d 0 0 r de z e
interface niet geschikt is voor koppeling met de typofoon.
Daarbij komt nog dat niet aIle schrijfmachines, die voorzien
zijn von een seriale RS-232(C) interface, als printer en als
terminal kunnen werken. In bijlage 3 is een overzicht
gegeven von de schrijfmachines die in kombinatie met de
typofoon kunnen worden gebruikt.
Naast de mogelijkheid om te korrigeren is het von belong dot
diverse instellingen, zoals kantlijnen en tabulatorstops,
ingevoerd moeten kunnen worden om een goede loy-out te
verkrijgen. Dit moet zo gebeuren dot zowel de typofoon als
de schrijfmachine deze instellingen kennen.
Voor de meeste handelingen op de schrijfmachine worden
standaard kodes (ASCII) gebruikt, terwijl voor een aantal
andere instrukties of een schrijfmachine- afhankelijke kode,
of een besturingsreeks (escape + karakter), wordt gebruikt.
Verder is uit een enquete onder de schrijfmachine-importeurs
in Nederland ([lit. 4], bijlage 1) naar voren gekomen dat
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te
zel

de

schrijfmechines korrekties
els printer. Het korrigeren

moeten gebeuren, voordet

het niet mogelijk is om de
leten uitvoeren bij gebruik
derhalve in de typofoon
kerekters worden uitgetikt.
Behelve de kodes zijn er ook nog handshake signalen nodig
die er voor moeten zorgen dat er niet wordt gezonden indien
de ontvanger daarvoor niet klaar is.
Daernaest zijn er nog diverse deta-protokollen mogelijk,
hetgeen ook geldt voor de handshake-signelen.
Verdere aandechtspunten wet betreft de schrijfmachines zijn
de papierinvoer en de gevoeligheid ven het toetsenbord. Dit
laetste in verband met het aanraken van de toetsen bij het
vinden' 'van de juiste handpositie door de visueel
gehandikapte. Gegevens hierover zijn onder andere verkregen
met behulp van een rapport van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst (GMD) over schrijfmachines [lit. 4]. In
"Voorlopige ontwerpeisen Typofoon" [lit. 26] wordt dieper

SCHRl.JFMACHINE

r~--- - --
inter1'ace

--1- :-.J databus- - - -
seri~el EPROM

..
inter1'ace (lD (

programma
'III w

MIKROPROCESSOR spraak-data

.. ..
SPRAAKEENHEID ( Il RAM

"II ..
PCF 8200

rJversterker -"'III ,
luidspreker \. FUNKTIETOETSEN

...,
I'- -- ~ - - - - -.,

~

I I r
VOEDING

KOPTELEFOON

L --~ - - - ~- -=- - -KASSETTEREKORDER

DIKTAFDON

-

- -

Figuur 2.1: Opbouw typofoon (uit [lit. 26], p3).
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sproakdatade

dat de door de
sprookdoto wordt
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en een volume-

enprogrammahet

ingegaan op de extra aandachtspunten.
De typofoon moet de ontvangen kodes korrekt verwerken. Dit
houdt in dat in spraak gemeld moet worden welke handeling er
is verricht, en die handeling dient in het geheugen te
worden opgeslagen. In figuur 2.1 is de opbouw van de
typofoon globool weergegeven.
Aongezien steeds meer schrijfmachines op batterijen kunnen
werken, dient de typofoon dit ook te kunnen. De dissipatie
van de schakeling en de onderdelen in de typofoon moet
doarom zo gering mogelijk zijn.
Het mikroprocessorsysteem moet zorg dragen voor de juiste
afhond~ling van een oktie op het toetsenbord (van de
schrijfmachine of van de typofoon) en bestaat uit een
mikroprocessor en extern geheugen. De mikroprocessor (80C31
van INTEL) beschikt over een interne timer/counter, waormee
diverse baudrotes gegenereerd kunnen worden en heeft zowel
porollelle- 015 seriele- input/output fociliteiten en
bovendien interne interrupt mogelijkheden. Dit alles
bespaart een groot oontal IC's en daarmee produktiekosten.
Het geheugen is onderverdeeld in RAM en (EP)RDM. Het RAM
geheugen dient om de getypte tekst en instellingen op te
kunnen slaan. De lokoties in het RAM zijn gekoppeld met de
posities van de schrijfkop voor zover het tekst betreft. Er
worden twee regels tekst bewaard in het geheugen; de regel
waarin nu wordt gewerkt en de voorgoonde regel. Hiermee is
het mogelijk om ook nog tekst uit de voorgaande regel op te
vragen. In een tabel in het RAM worden tevens de
instellingen bijgehouden.
In het (EP)RDM worden
opgeslagen.
De spraakresponsie-eenheid zorgt er voor
mikroprocessor uit het (EP)ROM opgehoolde
omgezet in doadwerkelijke sproak. Dit
spraaksynthese-chip, gevolgd door een
spraakresponsie-eenheid is voorzien von
luidspreker, aansluitmogelijkheid voor 2
voor een diktafoon of kassetterekorder,
regelaar met voelbore instelling.
Verder zijn er op de typofoon funktietoetsen aanwezig
waarmee speciole funkties gegenereerd kunnen worden zools
het herhalen van het laatste woord of de loatste regel, het
opvragen van bepaalde instellingen en de positie van de
schrijfkop. In figuur 2.2 is een overzicht gegeven van het
toetsenbord van de typofoon.
De toetsen dienen royale afmetingen te hebben (minimaal
15x15 mm 2

.) en moeten goed terug te vinden zijn op de
typofoon.
De schakeling dient er voor te zorgen dat de dissipatie van
de'typofoon minimaal blijft. Dit wordt onder andere bereikt
door de versterker uit te schakelen indien deze niet wordt
gebruikt.



-14-

WOORO TERUG WOORO HERHALEN WOORO VEROER

POSITIE REGEL HERHALEN RELOKATIE

INSTELLINGEN MAN/VROUW SPRAAK TAAL

OEFENSTANO SPRAAK AAN/UIT SPREEKSNELHEIO

Figuur 2.2: De funktietoetsen.

In het algemeen dient de typofoon er voor te zorgen dot olle
okties uitgevoerd op de schrijfmochine en op de typofoon, zo
efficient mogelijk worden verwerkt en duidlijk worden gepre
senteerd. Oit dient te gebeuren met behulp ven de softwere.
In [lit. 26] steen deze softwere-eisen weergegeven.
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3. De hordwore.

de
dot

zijn

De typofoon wordt ontwikkeld voor visueel gehondikopten en
het is de bedoeling dot het uiteindelijke resultoot in
produktie zal worden genomen. De typofoon kon gekoppeld
worden aan diverse schrijfmachines die voorzien zijn van een
seriele bi-direktionele RS-232(C) interface. De moderne
schrijfmochines kunnen steeds voker ook op botterijen
werken, terwijl de modellen steeds voker droogbaor worden.
Dit is de reden geweest om ook de typofoon op batterijen te
laten werken en er voor te zorgen dat de typofoon ook
eenvoudig verplaotst kon worden. Derholve dient de typofoon
kompokt te blijven.
Eeerst zullen de uitgongspunten voor het ontwikkelen van
hardware nader toegelicht worden. Het spreekt voor zich
bij het ontwerpen de ontwerpeisen [lit. 26] in acht
genomen.
Doorno zullen de verschillende hordwore-delen worden
toegelicht: eerst de via de dotobus met de mikroprocessor
verbonden delen, doarna de overige onderdelen.

3.1 Uitgongspunten bij het ontwerp.

oon
debij

Bij het ontwikkelen van de typofoon dient steeds rekening te
worden gehouden met:
a- Het gebruik van kleine komplete elementen.
b- Het ontwerpen van schakelingen die met weinig komponenten

gerealiseerd kunnen worden.
c- Het zorg dragen voor voldoende komponenten om de gewenste

funkties te kunnen uitvoeren.
d- Het gebruik van CMOS-komponenten, teneinde het

stroomverbruik binnen oonvaordbore grenzen te houden, en
het ontwerpen van schakelingen die weinig stroom
verbruiken.

e- Het ontwerpen von een power-control schokeling, die zorgt
voor een ekonomisch stroomverbruik.

f- Het ontwerpen von een betrouwbore schokeling.
g- Het ontwerpen von een totool-schokeling die tegen zo laog

mogelijke kosten geproduceerd kon worden.
h- Het ontwikkelen von een schokeling die eenvoudig is

te passen oon de toekomstige ontwikkelingen
schrijfmachines.

ad. a: Teneinde oan deze eis te kunnen voldoen is het
ontwerp gerealiseerd rond een mikroprocessor, de
B~C31, met onder andere een full duplex seriele poort
en uitgebreide porallelle I/O mogelijkheden.

ad, b: Voor de interfacing met de schrijfmachine wordt
gebruik gemookt von de seriele poort von de
mikroprocessor en een IC, de MAX232, die er voor
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zorgt dat de signalen, die de schrijfmachine en de
typofoon uitwisselen, voldoen een de RS-232C
specifikaties. De schakeling van de keyboard-scanner,
het optimale gebruik van de NOR-poorten (?4HC02) en
de monostebiele multivibrator (HEF4526B) dregen bij
tot het beperken van het eantal komponenten. Indien
gebruik zou worden gemaakt van end-, or- en
nor-poorten zijn er meer komponenten nodig om de
gewenste funkties te kunnen reeliseren.

ed. c: Om voldoende uitgengsvermogen uit de versterker te
kunnen helen is een brugschekeling gebruikt,
opgebouwd rond 2 IC's, de LM388. Hiermee is een

·uitgengsvermogen heal beer van 2,6 W (gemeten, [lit.
6]) bij een betterijspenning ven 9,6 V (8x 1 ,2V).

ed. d: Vrijwel aIle onderdelen zijn verkrijgbaer in CMOS-
uitvoering, inklusief de spreeksynthesizer
(PCF-8200) , de mikroprocessor (80C31) , de
spanningsstebilisator (ICL?663) en het RS-232(C)
aenpassings-IC (MAX232).

ed. e: Om het stroomverbruik ven de versterker in de hend te
kunnen houden is een power-control schekeling
ontworpen, die er voor zorgt dat de versterker eIleen
van spenning wordt voorzien tijdens het spreken. Het
(EP)ROM zel slechts dan geektiveerd zijn indien
nodig. In hoofdstuk 3.3.1 zel dit nader worden
toegelicht.
Dearneest ken de dissipetie ven een eentel bouwstenen
worden verleegd door deze "power-down" of "stendby"
te leten geen indien ze niet worden gebruikt. Het in
"power-down" of "stendby" leten geen ven de
desbetreffende komponenten ken softwere-metig worden
geregeld. Dit geldt onder endere voor de PCF-8200 en
de 80C31. Om de 80C31 weer uit "power-down" te let en
komen is een herdware reset nodig. Met bghulp ven een
specie Ie logische schekeling wordt het gewenste reset
signaal opgewekt indien nodig.

ed. f: In de schakeling wordt veelel gebruik gemeekt van
digitele IC's weardoor je weinig lest hebt ven
toleranties in de gebruikte komponenten. In het
algemeen zijn er ook minder komponenten nodig, zodat
er minder bouwstenen moeten worden gekontroleerd bij
het zoe ken van eventuele defekte komponenten.

ad. g: Door er voor te zorgen dat de hele schakeling op 1
print ken komen te stean, hoeven er geen (geld
kostende) onderlinge verbindingen naar andere
printplaten te worden gerealiseerd. Voor het
toetsenbord wordt een membreen-keyboerd gebruikt. Een
voordeel hiervan is det deze weinig ruimte in neemt
(plat) en door middel van een flexibele meer-ederige
Kabel en een eenvoudige konnektor met de printplaat
verbonden kan worden. Daarbij is een membraan-
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keyboard vuil- en vocht bestendig en is een dergelijk
keyboard goedkoop.

ad. h: De spraakdata wordt opgeslagen in een (EP)RDM. Het
(EP) ROM is zo groot mogelijk genomen (32Kx8), zodat
nieuwe spraakdata kan worden toegevoegd indien dit
nod1g 1s. Er z1jn grot ere (EP)ROM's te verkr1jgen.
Deze zijn echter n1et zo gangbaar, waardoor de
(EP)ROM's, die groter dan 32Kx8 zijn, erg duur zijn.
Ook het programma staat in het (EP)ROM, zodat
eenvoudig programma-uitbreidingen kunnen worden
gemaakt, tegelijk met het eventuele aanpassen van de
spraakdata. Daarnaast is het nog mogelijk om een

"tweede (EP)ROM toe te voegen.

3.2 Systeemkonfiguratie.

Zoals al eerder vermeld is het systeem opgebouwd rond een
mikroprocessor, die door middel van de I/O poorten met de
overige systeem-onderdelen is verbonden. In hoofdstuk 2 is
reeds ingegaan op de opbouw van de typofoon. In figuur 2.1
is de opbouw van het systeem gegeven. In de hoofdstukken 3.3
en 3.4 zal nader worden ingegaan op de verschillende
onderdelen van het systeem en hun werking. De gedetailleerde
schema's zijn te vinden in bijlage 2.
De mikroprocessor beschikt over 4 I/O poorten, die elk 8
bits breed zijn. I/O poort P0 wordt gebruikt als
gekombineerde (gemultiplexte) data/adres-bus voor de
lage-orde (LO) bytes van de adresbus (A0-A7) en de databus
(00-07). I/O poort P2 wordt gebrui"'t voor de hose-orde
adresbus (A8-A15). Momenteel wordt de adreslijn A15 niet
gebruikt. Deze kan in de toekomst eventueel gebruikt worden
om een tweede (EP)ROM van 32Kx8bit te selekteren.
Met behulp van een speciale instruktie (MOVC) kan data uit
het (EP)ROM worden opgehaald en in de akkumulator worden
geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om zonder extra hardware
zowel het programma als de spraakdata uit het (EP)ROM
geheugen op te halen. Zonder de MOVC-instruktie zouden de
signalen AD en PS!N met elkaar gekoppeld moeten worden.
Hieronder voIgt een overzicht van de funkties die aan de
twee overige I/O poorten (P1 en P3) zijn toegewezen:

PCF, laag aktief).
RAM, hoog ak t ief) .
voor een optioneel

Poort 1: P 1 .0

P 1 . 1
P 1 .2
P 1 .3

P 1 .4
P 1 .5

CE-K8 (chip-enable voor
al',tief) .
CE-PCF (chip-enable voor
CE-RAM (chip-enable voor
CE-DISPLAY (chip-enable
display, laag aktief) .
81 (mode-control bit 1)
82 (mode-control bit 2)

toetsenbord, laag
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P 1 .6

P 1 .?

Poort 3: P3.1Zl
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6

P3.?

RELAIS (voor oon/uit schokelen luidspreker,
laog komt overeen met luidspreker oan).
BAT-CON (botterij kontrole-signoal, input
signool, loog indien botterijsponning beneden
drempel) .
RXO (seriele input poort).
TXO ( seriele output poort).
INTIZl (PU-KB interrupt ingang, laag aktief).
INT1 (REQ-PCF interrupt ingong, loog oktief)
TIZl (RTS output poort).
!.l.(CTS input poort).
WR (externe data-geheugen schrijfpuls, laag
~tief) .
RD (externe data-geheugen leespuls, loag
oktief) .

3.3 De mikroprocessor en de
onderdelen.

via de da~obus oangesloten

Het totale systeem is opgebouwd rond de mikroprocessor (zie
figuur 3.1) en is op te splitsen in deelschakelingen, die
elk een eigen afgebakende funktie binnen het geheel
vervullen.

BATTERIJ
KONTROLE

(EP)ROM

RS-232(C) interface

RAM _ RESET LOGICA j
MIKROPROCESSOR

SPRAAKSYNTHESIZER

AUDIO VERSTERKER [AKKU-LAOER l
Figuur 3.1: Deelschakelingen typofoon.

In deze paragroof zullen de onderdelen die
databus met de mikroprocessor in verbinding

middels de
stoon noder
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worden toegelicht. De seriele poort verzorgt samen met de
RS-232(C)-eanpassing de interfacing met de schrijfmachine.
Intern geschiedt de data-kommunikatie parallel via de
databus. Bij deze kommunikatie zijn twee soorten
geheugenvelden te onderscheiden: het programma-geheugen en
het data-geheugen. Het data-geheugen kan weer worden
onderverdeeld. Hiertoe behoren niet aIleen het data-ROM
(voor de spraakdata) en het data-RAM, maar ook de in het
data-geheugenveld ondergebrachte PCF-B200. Oaarnaast is ook
het toetsenbord in het data-geheugenveld ondergebracht. Oit
houdt in dat de mikroprocessor het keyboard als een stukje
geheugen beschouwt en er op gelijke wijze als bij het echte
geheugen naar schrijft en uit leest.
Het programma-geheugen en het data-ROM worden bestuurd met
Program Store ENable (PEEN) pulsen, het overige data
geheugenveld met read- en writepulsen.
De genoemde systeem-onderdelen zullen hierna in detail
besproken worden.

3.3.1 Het (EP)ROM geheugen.

In een extern (EP)ROM zijn het programma en de spraakdata
ondergebracht. Door het programma en de spraakdata in een
extern (EP)ROM onder te brengen en niet in de mikroprocessor
zelf is het mogelijk snel het programma of de spraakdata op
eenvoudige wijze aan te passen, zonder dat daarvoor een
andere mikroprocessor nodig is: bij een EPROM dient aIleen
dit EPROM opnieuw te worden geprogrammeerd, bij een ROM
hoeft er aIleen het ROM te worden vervangen door een nieuw
geprogrammeerd ROM. Vooral bij het ontwikkelen van de
programma's is dit gemakkelijk, aangezien er dan regelmatig
wijzigingen moeten worden aangebracht.
Aangezien er toch al een groot EPROM aanwezig is (de 27C256,
een gangbaar 32KxB bit groot CMOS geheugenchip, waarin
voldoende ruimte is voor het programma en de spraakdata
samen) kost deze oplossing niets extra's. Het ophalen van
spraakdata uit het (EP)ROM, waarin ook de programma-data
staat, kan met de mikroprocessoren uit de MCS-51 serie [lit.
27] zonder extra hardware-aanpassingen gebeuren: met 1
instruktie (MOVC) kan data uit de (EP)ROM rechtstreeks in de
akkumulator worden gekopieerd.
In figuur 3.2 is weergegeven hoe de (EP)ROM met de
mikroprocessor is verbonden.
Met de A(ddress) L(atch) E(nable) (ALE) wordt het
LO-geheugenadres in de latch ingelezen en komt het
LO-geheugenadres meteen op de uitgang van de latch te staan
(latch transparant indien ALE hoog). Indien ALE weer laag
wordt zal het LO-geheugenadres op de uitgang aanwezig
blijven. Met de P(rogram) S(tore) EN(able) wordt de
instruktie op de desbetreffende geheugenlokatie uitgelezen.
Als latch is de 74HC573 genomen, een oktaal O-type
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?4HC5?3
LATCH

M ALE ~ ..... LE ( EPl ADMr ,
I
K AOel- .II

P
Del A0 .. A0-

A AD? V O? A? / A?
0 ['..r- "
P '" 00-
A / O?
0 "
C AS- '\. "- AS-, ,
E A14 A14
S

" ..... -S PSEN , , DE
0
A 81

I "- -82 ""' ,- CE
7 CE-EPAOM-

BelC31
NOA-POORT
?4HC02 2?C256

Figuur 3.2: (EPlROM en mikroprocessor.

transparent CMOS latch. Een extra voordeel van dit IC is de
pinaansluiting: de ingangen liggen aan de ene, de uitgangen
aan de andere kant van het IC. Hierdoor kan de interfacing
tussen de letch en de mikroprocessor gebeuren zonder
kruisende lijnen.
Met de 16 adreslijnen kunnen 64K geheugenbytes worden
geadresseerd. Aangezien de (EP)ROM 32KxB is, wordt er 1
adreslijn (A15) niet gebruikt. 8ij het gebruik van twee
(EP)ROM's zou deze lijn eventueel gebruikt kunnen worden
voor de selektie van een van beide. In figuur 3.3 is
weergegeven hoe dit zou moeten gebeuren.

F'SEN
(EP)RClM 1

"- . -
I CE

. -DE

- (EP)RDM 2.. ....,

Lf - , CE
A 115 . -, DE-

Figuur 3.3: Schakeling voor gebruik 2 (EP)ROM's.
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Het gebruik van twee (EP)ROM's maakt het mogelijk om meer
spra~kdata in de typofoon a~nwezig te hebben. Op dit moment
is 1 (EP)ROM voldoende, zodat ~dreslijn A15 niet wordt
gebruikt.
Om de dissipatie van de (EP)ROM minimaal te houden dient dit
IC te worden disabled indien er eeen spraak- of proeramma
data hoeft te worden opgehaald uit het geheugen. Oit is het
geval in de power-down mode van de mikroprocessor. De
mikroprocessor kan aIleen uit power-down komen door een
hardware reset. Door deze reset zullen aIle lijnen van de
I/O poorten P0 tot en met P3 hoog worden. Met behulp van de
bits 81 en 82 (I/O poorten P1.4 resp.P1.5) wordt aangegeven
in wel·ke toe stand de mikroprocessor zich bevindt (zie
hoofdstuk 3.4.1). In de power-down mode is 82,81-00, na de
reset wordt 82,81=11.
De (EP)ROM dient dus te worden disabled indien 82,81=00. In
de idle-mode zou de (EP)ROM ook disabled mogen zijn, m~ar

dan treden er problemen op indien de mikroprocessor uit de
idle-mode komt: de processor g~~t d~n meteen programma-data
oph~len zonder dat de poorten, en daarmee ook 81 en 82,
worden gereset, waardoor de (EP)ROM disabled blijft. De
mikroprocessor k~n zo dus niet verder gaan met het
programm~. Met behulp van een extra schakeling zou dit
probleem weI opgelost kunnen worden, m~~r dat zou extra
komponenten vergen met eigen dissipatie, ruimte en Kosten.
In de idle-mode verbruikt de mikroprocessor nog ongeveer 2
mAo Het verbruik van de (EP)ROM is slechts een fr~ktie van
het verbruik van de mikroprocessor zodat het in die mode
niet veel uit maakt of de (EP)ROM weI of niet disabled is.
Derhalve zal aIleen in de power-down mode de (EP)ROM
disabled worden. Een enkele NOR-poort is voldoende hiervoor:
aIleen indien de be ide ingangen 0 zijn (82,81=00 in mode 0),
is de uitgang hoog (CE-EPROM, hoog disabled), hetgeen juist
nodig is.

3.3.2 Het RAM-geheugen.

Er is een RAM-geheugen nodig om de getypte tekst op te
kunnen slaan. In de 80C31 mikroprocessor is een datageheugen
(128 bytes) aanwezig, hetgeen te klein is om de getypte
tekst in te kunnen opslaan. Derhalve z~l er n~ast het
interne geheugen gebruik worden gemaakt van een extern RAM.
Tevens kunnen in dit RAM instellingen en eventuele overige
gegevens worden opgesl~gen. In dit RAM dienen minimaal 4x 2
regels te kunnen worden opgeslagen [lit. 26]. Indien een
regel uit 100 posities be staat zijn daarvoor 4x2x100=B00
bytes nodig. Een CMOS-RAM van 8Kbyte (bijvoorbeeld de
Am99CL88) lijkt daarom ruim voldoende: behalve voor de tekst
is.er dan nog voldoende ruimte over om andere gegevens zoals
instellingen op te slaan.
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Aongezien het de bedoeling is dot bepoolde instellingen in
dit RAM bewoord dienen te blijven zol het RAM kontinu onder
spanning worden gehouden zolang er goede batterijen in de
typofoon oonwezig zijn. Een kondensotor von 100uF zorgt er
voor dot no het verwijderen von de botterijen de data in het
RAM nag enige tijd (oantol minuten) bewoord blijft. Het
onder spanning houden von het RAM indien de typofoon niet
wordt gebruikt heeft nauwelijks invloed op de levensduur van
de batterijen. mits er voor wordt gezorgd dot het RAM
standby is gezet. Dit dient te gebeuren door de C(hip)
E( nable) (CE) input van het RAM loag te maken. Indien de
mikroprocessor niet van spaoning wordt voorzien zol P1.2
laog zijn, en doormee oak de DE von hat RAM: In fiBuur 3:4
is weergegeven hoe het RAM met de mikroprocessor is
verbonden.
De funktie von de latch is hetzelfde ols bij de (EP)ROM: het
reoliseren von het LO-odres.
Standby verbruikt het RAM slechts maximaal 550 ~W, tegenover
oktief 220 mW.
Met het CE-RAM signool (P1.2) kon het RAM worden
geselekteerd. Deze lijn is verbonden met de CE van het RAM.
Om te voorkomen dot het RAM per ongeluk wordt geselekteerd.

Am99CL88
18L?JnF I-

?4HC5?3
LATCH

M ALE .... " LE RAM
I

T r

K AD0- A .... 00 A0

'"
A0-

R AD? (r-
~

D? A? / A?
0 I'

P ). 00-
R " D?
0 r
C A8- '\.. "- A8-,
E A1'2

~I
A11.

S CE-RAM
S P 1 .2 .... . "''1 '\.. CE
0

, r

'" -R CE-EPROM
"

CE

- ... '- -RD , , DE

- .... " -WR , , WE

SV VCC
8L?JC31 -L -L

Figuur 3.4: RAM en mikroprocessor.
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woardoor er data verminkt zou kunnen worden, dient deze lijn
van een pull-down weerstand te zijn voorzien. Oak indien de
typofoon uit staat dient CE laag te zijn. In dat geval is
oak de uitgong van de mikroprocessor loog, waordoor het RAM
automotisch disabled is.
Verder wordt het RAM aIleen gebruikt indien het (EP)ROM i9
geaktiveerd. Derhalve zal de negatief aktieve chip enable
von het RAM met CE-EPROM worden verbonden. Het RAM kan nu
olleen geselekteerd worden indien de typofoon zich in de
modes 1, 2 of 3 bevindt (zie tabel 3.1 hoofdstuk 3.4.2).
Terwijl het RAM geselekteerd is kan er data uit worden
gelezen door het te lezen adres op de adresbus aan te bieden
en O( ut·put) E( nab Ie) (DE) loog te moken. Tijdens het lezen
mookt de mikroprocessor de AO-lijn (poort P3.?), die met de
or van het RAM is verbonden, laag. Doarop komt de data die
op het desbetreffende geheugenadres stoat op de databus te
staan, waarna de mikroprocessor deze dota binnen hoolt.
Terwijl het RAM geselekteerd is kan er data naor geschreven
worden door het odres op de adresbus en de te schrijven data
op de databus aan te bieden. Nadat dit gebeurt is kon door
de WR lijn (poort P3.6), die met de WE ingang van het RAM is
verbonden, laog te moken doto in het RAM geschreven worden.
Om het RAM te beschermen tegen hoogfrequente storingen is er
een ontkoppel kondensator van 180 nF in de voedingslijn
opgenomen. Doornaast is er een kondensotor van 100 ~F in de
voedingslijn opgenomen voor het opvongen van spanning
fluktuaties.

3.3.3 Het keyboard.

Er is een speciaal toetsenbord nodig voor het reoliseren van
een oantol typofoon-funkties. Uit (lit. 26] is gebleken dat
een toetsenbord van 3x4 toetsen groat genoeg is am de
gewenste funkties te kunnen realiseren. Een toetsenbord met
meer toetsen is sterk af te raden in verband met de
moeilijkheid voor een visueel gehandikapte am een bepaalde
toets terug te kunnen vinden op het toetsenbord. Welke
funkties er met het toetsenbord zullen worden gerealiseerd
zal in het hoofdstuk over de software nader bekeken worden.
Voor de hardware is het van belang dot het toetsenbord
uitgelezen kon worden indien er een toets is ingedrukt. De
schakeling die hiervoor zal worden gebruikt is afgeleid van
de keyboord-scan schakeling van R.J.H. Deliege (lit. 6] en
R.P. Waterham (lit. 34,36]. In figuur 3.5 is de keyboord
scan schakeling weergegeven.
Het grate voordeel van deze schake ling is dat het weinig
hardware vergt en dat het toetsenbord eenvoudig en snel kan
worden uitgelezen.
0& werking is als voIgt:
Indien er geen teets is ingedrukt, dient het keyboard
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Figuur 3.5: keyboard-scan schakeling.

standby te staan: aIle horizontale lijnen dienen hoog te
zijn. Dit is nodig om het indrukken van een toets te kunnen
detekteren. Indien een toets wordt ingedrukt zal dan,
ongeacht op welke lijn dit gebeurt, een vertikale lijn hoog
worden, met als gevolg dat PU-KB (J-lP) laag wordt. PU-KB
(J-lP) , is verbonden met de interrupt ingang fNT0 (poort P3.2)
van de mikroprocessor, waardoor er een interrupt gegenereerd
wordt. Na ontvangst van deze interrupt dient de mikro
processor te gaan testen welke toets er is ingedrukt.
Indien de mikroprocessor in de power-down mode was, dient er
eerst een hardware reset te worden gegenereerd om de
mikroprocessor uit reset te halen. Hiervoor is het signeel
KB~RESET nodig. Dit signaal zal in hoofdstuk 3.4.2 nader
toegelicht worden.
Het testen van welke toets er is ingedrukt gebeurt op de
volgende manier (zie figuur 3.5):
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Voor de mikroproce&sor is het keyboard een geheugenblok,
waaruit het data kan lezen en waarnaar het data kan
schrijven. Om er geen misverstanden over te krijgen met welk
geheugenblok de mikroprocessor samenwerkt, dient bij het
werken met het keyboard deze laatste met een van de I/O
lijnen te worden geselekteerd, terwijl de overige mogslijke
geheugenblokken disabled dienen te zijn. Dit wordt
gerealiseerd met het CE-K8 signaal (poort P1.0).
Nadat het CE-K8 signaal laag is gemaakt kan de
mikroprocessor data naar de latch schrijven alsof het data
naar het RAM stuurt: de data komt op de databus te staan en
WR worqt laag. Op dat moment wordt C hoog en de latch
transparant. Op dezelfde manier kan het buffer worden
uitgelezen: tijdens het lezen wordt AD laag gemaakt,
waardoor de output enable van het buffer hoog wordt, en
daarmee de waarden van de vertikale lijnen op de databus
komen te staan waarna deze uitgelezen kunnen worden.
Als er een toets is ingedrukt, dan wordt de vertikale lijn
onder de toets pas hoog als de horizontale lijn hoog is
geworden. De kombinatie van het horizontale- en vertikale
lijnnummer is uniek voor de ingedrukte toets. Het hoog maken
van een horizontale l{jn gebeurt door een 1 naar de
bijbehorende ingang van de latch te sturen. Indien de latch
is geselekteerd (C hoog) zal de waarde van de ingang ook op
de bijbehorende uitgang komen te staan. De latch is dan
transparant. Indien C weer laag wordt, blijven de uitgangen
hun waarden behouden die ze hadden net voor het laag gaan
van C. De ingangen van de latch zijn verbonden met de 4
laagste datalijnen (00-03) van de databus.
Door het buffer uit te lezen, en daarmee de vertikale
lijnen, terwijl er 1 horizontale lijn hoog is gemaakt, kan
er worden nagegaan of er een toets is ingedrukt. Om het hele
keyboard te scannen zullen dus een voor een aIle horizontale
lijnen hoog gemaakt moeten worden en de vertikale lijnen
uitgelezen. Zoals al eerder vermeld is de kombinatie van
horizontale en vertikale lijn uniek voor de ingedrukte
toets. De software dient er voor te zorgen dat er bij het
testen van welke toets er is ingedrukt geen fouten worden
gemaakt ten gevolge van dender.
Om het aantal komponenten minimaal te houden zullen er 4
horizontale- en 3 vertikale lijnen worden gebruikt voor de
12 toetsen, aangezien elke vertikale lijn een extra
weerstand en diode vergen. Voor de latch is de ?4HC?5
genomen: een quadrotisch bistobiel transparont latch, voor
de buffer de ?4HC126, een quadrotisch buffer/line driver met
een O(utput) E(noble) die hoog aktief is. Lotch en buffer
zijn beide CMOS IC's, hetgeen wenselijk is in verbond met de
dissipatie.
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3.3.4 De sprooksynthesizer: de PCF-8200.

Voor de spraoksynthese wordt gebruik gemaokt von een nieuwe
sproaksynthesizer von Philips (de PCF-8200 t hierno PCF
genaamd). Met behulp van de PCF wordt de digitole sproakdota
omgezet in een analoog audio signaal t dat aangeboden zal
worden aon een eindversterker. oeze versterker zal in
hoofdstuk 3.4.5 beschreven worden. Een aantal kenmerken op
grond waarvan de keuze op de PCF i9 gevallen zijn:

- Het is een CMOS komponent.
- De PCF kan softwarematig power-down stondby worden gezet.

De stand-by current is typicol <20 ~A. oerholve kan de PCF
gerust permanent onder spanning gehoJden worden.

- De status van de PCF kan softwarematig gelezen worden.
- Weinig externe filtering von het onaloog-out signaal

nodig.
- Er is een gescheiden voedingsspanning-aansluiting voor het

digitale- en ana loge deel van het IC ter voorkoming van
hoogfrequente storing in het audio signoal (via een LC- of
AC-kring kan Vee - A worden afgeleid van Vee-c).

- oato kan parallel worden aangeboden via de databus.
- Er kan zowel mannelijke- als vrouwelijke spraak

gegenereerd worden t waartussen de typist(e) kan kiezen.
- Toonhoogte en spraakduur zijn softwarematig te

manipuleren.

In de databoekden [lit. 25] zijn de datasheets van de PCF te
vinden met aIle technische gegevens. In figuur 3.6 is

,uP PCF
80C31 ...

A00- 00- V,..~~
~;et<

AD? O? Vee - A
~

CE-PCF SEA/PAA
P 1 . 1 CE Vee - e 11U0

OUT ... 221<

AD A/W OUT &IBI<11ll1Jt<

WA W a~~I ACi::-I
INT1

~ CiS -=F
AEQ OSC1

F~nc BUSY OSC0

Figuur 3.6: Mikroprocessor PCF.
22lDF"en
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de
naar

Korte beschrijving van de werking v~n

uitgebreidere informatie verwijs ik

weergegeven hoe de PCF en de mikroprocessor (~P) met
zijn verbonden.
Hiern~ voIgt een
sch~keling. Voor
[ lit. 34, 36] .
Voordat de PCF en de mikroprocessor met elkaar kunnen
samenwerken dient eerst de PCF enabled te worden. Hiertoe
dient de mikroprocessor poort P1.1 laag te m~ken. Deze poort
is verbonden met de cr-ingang van de PCF. In de schakeling
is het bijbehorende sign~~l CE-PCF genaamd. Voor de
mikroprocessor is de PCF een stukje d~t~geheugen waarnaar
het data kan schrijven (wa~rbij WR l~~g wordt) en waaruit
het data k~n lezen (waarbij AD laag wordt). De PCF zal in de
parallel-mode worden toegep~st, dat wil zeggen d~t de d~t~

p~rallel vi~ de databus aan de PCF zal worden e~ngeboden. De
data die naar de PCF zal worden geschreven bestaat uit de
gekodeerde spra~kdata en uit besturingskommando's. De
spr~akd~ta dient in blokken (5 fr~mes) naar de PCF te worden
geschreven. Indien de PCF niet klaar is om nieuwe dat~ te
ontv~ngen wordt de AEQ-lijn hoog gem~~kt. Deze lijn is
verbonden met een interrupt-ingong (~, poort P3.3) von de
mikroprocessor. Indien de PCF weer niewe d~t~ kan ontv~ngen,

bijvoorbeeld het volgende d~t~blok, wordt de AEQ-lijn weer
laag gemaakt. Als gevolg hiervan zal een interrupt worden
gegenereerd waarna het volgende datablok naar de PCF kan
worden gestuurd. De BUSY-lijn is niet ~angesloten omd~t de
waarde daarvan ook softwarematig kan worden uitgelezen (bit
06 van het statuswoord).
Door de mogelijkheid om ook data uit de PCF te lezen kan de
mikroprocessor zo de status van de PCF softwarematig lezen.
De analoge voedingsspanning Voo-~ is met behulp van een
LC-schakeling ~fgeleid van de digitale voedingsspanning
Voo - o (5V). De schakelingen voor de filtering van het
out-sign~~l en voor het V"~~-signaal komen uit de datasheets
van de PCF [lit. 25, figuur 12]. Ter opzichte v~n de daar
voorgestelde konfiguratie zijn er twee wijzigingen
aangebracht. Ten eerste is een andere eindversterker genomen
(zie hoofdstuk 3.4.5), en ten tweede zijn de waarden van de
weerstanden in de spanningsdeler voor V"~~ verhoogd met een
faktor 10. Hierdoor zal het stroomverbruik van deze
spanningsdeler een stuk worden verla~gd (ongeveer 6 ~A ten
opzichte van 60 ~A). Een nadeel is d~t de referentiespanning
bij het opkomen van de voedingsspanning pas na 2 sekonden op
niveau is (AC-tijd). Dit is echter aIleen het geval bij het
aanzetten van de typofoon, aangezien daarna de PCF kontinu
onder spanning zal worden gelaten. Dit laatste mag aangezien
de standby-current van de PCF zo laag is «20 ~A).

Volgens de specifikaties dient de kristal-frequentie 6 MHz.
te bedragen. Het kristal is aangesloten zoals weergegeven in
figuur 3.6.
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3.4 De niet vi~ de d~t~bus met de mikroprocessor verbonden
systeem-onderdelen.

In dit hoofdstuk zullen de onderdelen v~n de h~rw~re bespro
ken worden die niet vi~ de dat~bus met de mikroprocessor
zijn verbonden.

3.4.1 De RS-232(C) interf~ce.

De enige verbinding tussen de schrijfmachine en de typofoon
is de seriale RS-232(C) verbinding. De dat~transmissie

geschiedt vol gens de RS-232(C) standaard. De standa~rd

definieert een sp~nnings transmissie systeem woarbij een
logische 1-konditie overeen komt met een neg~tieve sp~nning

tussen -3,0V en -25,0V en een 10gische-0 konditie met een
positieve spanning tussen +3,0V en +25,0V [lit. 37]. In
figuur 3.7 is dit weergegeven. Da~rn~ast is tevens
weergegeven welke CMDS-inputspanningsniveau's overeenkomen
met logisch 0 en logisch 1 bij de mikroprocessor.

VOLT
t

+25

+3
o

-3

-25

IIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIII LDGISCH 0 IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIII LDGISCH 1 IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIII

VOLT

t
+5.5

+1.9

+0.9
o

-0.5

IIIIIIIIIIIIIII
II LDGISCH 1 II
IIIIIIIIIIIIIII

II LDGISCH 0 11---

a: RS-232(C) signaalniveaus b: CMOS signaaln1veaus
mikroprocessor (VCC=5V)

Figuur 3.7 Signaalniveaus

Ook is in de standaard geregeld dat de impedantie die de
transmitter ziet moet liggen tussen de 3 kDhm en 7 kDhm. De
impedantie wordt bepaald door de kobel- en de receiver
impedantie.
In figuur 3.8 is weergegeven hoe de verbindingen tussen
schrijfmachine en typofoon dienen te worden gerealiseerd.
Voor de transmissie hoeven in principe aIleen de datalijnen
"receive data" (R~D), "transmit date" (TxD) en de signael
aarde met elkaar te zijn verbonden. Indien h~ndshaking nodig
is zijn er nog twee andere lijnen nodig: met "request to
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send" (ATS) (output) wordt aangegeven dat het apparaat data
kan ontvangen. "Clear to send" (CTS) (input) geef't aan dat
het andere apparaat data kan ontvangen. Indien een apparaat
data wil verzenden dient bij handshaking met de CTS-lijn
eerst te worden gekontroleerd of' het andere apparaat klaar
is voor ontvangst. Bij sommige schrijf'machines wordt "data
terminal ready" (DTA) gebruikt om aan te geven dat de
schrijf'machine data kan ontvangen. In dat geval dient DTR
van de schrijf'machine met CTS van de typof'oon te worden
verbonden en wordt de RTS-lijn van de schrijf'machine niet
met de typof'oon verbonden. Met behulp van een schakelaar kan
CTS van de typof'oon met RTS of' met DTA van de schrijf'machine
worden -verbonden. De schakelaar is in f'iguur 3.8 weergegeven

S FRAME AARDE FRAME AAADE T
C Y
H TxD "" ./ TxD P, '-
R 0
I RxD <- "" RxD F,
J 0
F RTS ... RTS 0,

~
,

M N
A CTS ~...
C .... CTS• , I'

) .'H DTR l)"

I
IN DSR " HIGH'\ '\

E
SIGNAAL AARDE SIGNAAL AAADE

CO L ./ HIGH'- \

Figuur 3.8: Verbindingen tussen schrijf'machine en typof'oon.

De overige mogelijke signalen zijn voor de typof'oon niet van
belang. WeI kan het zijn dat de schrijf'machine nog een
aantal ingangssignalen verwacht, te weten "data set ready"
(DSA) en "carrier detect" (CD). De schrijf'machine verwacht
hier hoge niveau's (overeenkomend met logisch 0) indien de
typof'oon is aangesloten.
Behalve de signaallijnen dienen ook de signaal-aarde en de
f'rame-aarde te worden doorverbonden.
Bij AS-232(C) verbindingen worden standaard 25 pins
konnektoren gebruikt. Aangezien meestal minder dan 9 pinnen
nodig zijn, wordt ook weI een 9 pins stekker gebruikt. In
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figuur 3.ge zijn beide konnektoren weergegeven. 8elongrijk
is dat in de RS-232(C) stendaerd de pinnummers voor de
diverse signelen niet volledig vest liggen: er zijn
verianten mogelijk. In figuur 3.9b is de meest gengbere
konfiguratie gegeven. De niet eengesloten poorten kunnen
vrij door de gebruikers worden gebruikt.
Aengezien de mikroprocessor eIleen de logische niveeu6 0 en
1 kent, overeenkomend met 0 resp. 5 volt in de typofoon,
dienen de R6-232(C) niveeus omgezet te worden neer de
logische niveeus. Dit ken op eenvoudige wijze gereeliseerd
worden met behulp van een RS-232(C) transmitter/receiver IC,
de MAX232. In de detesheets [lit. 24] zijn de specificeties
ven dit IC te vinden. Een eentel kenmerken ven de MAX232
zijn:
- Omzetting van 2 CMOS/TTL inputs neer 2 R6-232(C) (+9V/-9V)

outputs en omzetting ven 2 RS-232(C) inputs neer 2
CMOS/TTL outputs.

~
2

3 5

4 8
6 E

\oooooooooooooD
\000000000000 JI

13 10

21

RSZ3ZC

18

PINNUMMER
9 25 AANSLUITING

PINS PINS

E 1 FRAME AARDE
2 2 TxD
3 3 RxD
4 4 RTS
5 5 CTS
6 6 DSR
1 ? SIGNAAL AARDE
6 6 CO
? 20 DTR

I

a: 25- en 9-pins konnektor
[lit. 5]

b: Gengbare pinnummers
aensluitingen

Figuur 3.9: Konnektoren en aansluitingen.

CMOS/TTL inputs voorzien van pull-up-, RS-232(C)
ven pull-down weerstenden.
+10V/-10V spanningsniveaus beschikbaar voor
RS-232( C) niveaus.

- AIleen 5V voedingsspanning nodig.
- Low-power CMOS: power supply current nominaal SmA.
- Voldoet aan aIle RS-232(C) specifikaties.
- Weinig rand-elektronika nodig.

inputs

vaste

De MAX232
aar:lgesloten.

wordt
De

zoals weergegeven in
aansluiting is konform

figuur 3.10
de typical
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application van de MAX232 uit de detesheet [lit. 24, figuur
2] .
Met behulp ven de +10V die de MAX232 genereert kunnen de
eventueel nodige spenningen voor CO en OSR ven de
schrijfmachine (hoog: tussen 3V en 2SV, zie figuur 3.?)
gereeliseerd worden. De dete signelen RxO en TxO en de
hendsheke signelen RTS en CTS worden door de MAX232 omgezet
van RS-232(C) naar CMOS/TTL niveaus en om2ekeerd. Door de
pull-up/pull-down weerstanden bij de 4 ingangen blijven de
uitgangen steeds gedefinieerd, ook indien een ingeng niet is
aangesloten. Indien de schrijfmachine niet is aangesloten
zullen de CMOS/TTL outputs beide logisch 1 zijn.
De mikroprocessor heeft uitgebreide seriele I/O feciliteiten
inklusief een universele asynchrone transmitter/receiver
(UART)" waermee het mogelijk is om met diverse beudretes
dete te zenden en te ontvengen. Oeze beudretes kunnen
softwarematig ingesteld worden.

}IF' MAX232
(81llC31 ) BUS

TxD T:{D
TxD T1 XN T1 0UT

...
0 .:;.

RxD R:{D
RxD R1 0UT R1 xN 0 3

P3.4 T2 xN T20UT 40

P3.5 R20UT R2 xN 50

R12 DSR
+ C1+ 60

Ccaa +ll21V R1 ::s CD
C1- S0

Cca4 + UecH
C2+ I

Cca• Cca::s +
C2- 0 7

-

Figuur 3.10: Koppeling MAX232 met mikroprocessor en bus.

Voor de mikroprocessor is een kristal genomen met een waarde
van ?,3?28MHz. Met de ingebouwde baudrate generator kunnen
dan aIle mogelijke RS-232(C) baudrates, welke in de
schrijfmachinewereld worden gebruikt, gerealiseerd worden.
De hoogste frequentie die hiermee gerealiseerd kan worden
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De

3Z",z"czee-TH')

bedraegt 19.200 b/ s (TH 1=255), de leegste 75 b/ s (TH 1-0) .
beudretes zijn berekend met de formule [lit. 27]:
BAUDAATE (BITS/SEC.) 7372e~~ 0<TH1<255 SMOD=0

- - j

of

ingesteld kan de
zenden. Bij de
(hoofdstuk 4.1).

Deze formule is geldig voor timer 1 mits deze in moae 1
mode 3 wordt gebruikt, hetgeen het geval is.
Tevens is het mogelijk de dateprotokollen softweremetig een
te pessen. Bij de software zel hier neder op worden
ingegaan. Met behulp van de I/O poorten P3.4 en P3.5 kunnen
de ATS resp. CTS signalen worden gemanipuleerd.
Bij het verbinden ven de typofoon met de schrijfmechine
dient er op te worden gelet dat de juiste Kabel met de
juiste 'doorverbindingen wordt gebruikt. Bij het ontwerpen is
er van uitgegean det de verbindingen zijn gelegd zoels
weergegeven in figuur 3.6.
Nadat de baudrate en het dataprotokol zijn
mikroprocessor date gaan ontvengen of
software zal hier nader op worden ingegaan

3.4.2 De reset-schakeling.

De schake ling kan zich in 4 modes bevinden.
weergegeven in tabel 3.1.

Deze zijn

Tabel 3.1: De diverse modes.

MODES B2,B1 KENMEAKEN

0 00 schekeling standby, ,.,P power down
------- ------ ------------------------------------------

1 01 schake ling aktief, eudio ean
------- ------ ------------------------------------------

2 10 schekeling idle, ,.,P idle
------- ------ ------------------------------------------

3 1 1 schake ling aktief, audio uit

Met de bits B1 en B2 wordt aangegeven in welke mode de
schekeling zich bevindt. B1 en B2 zijn de waarden van de
poorten P1.4 resp. P1.5 van de mikroprocessor.
Indien de schake ling zich in mode 1 bevindt, is de
mikroprocessor power-down. De mikroprocessor kan aIleen uit
power-down komen door een hardware reset. Als gevolg van de
reset zullen aIle I/O poorten (P0-P3) haag worden, en
damrmee dus oak B1 en B2. De schakeling komt daermee
automatisch in mode 3 (schakeling aktief, spraak uit). Er
zijn twee redenen waarom een reset gegenereerd moet worden
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vanuit mode 0: na een toetsaanslag op de schrijfmachine of
na een toetsaanslag op het keyboard van de typofoon zelf.
De toetsaanslag op de schrijfmochine heeft tot gevolg dat
een startbit gevolgd door data naor de typofoon wordt
gestuurd vie de RxD lijn. Als er geen dota wordt verstuurd
is het niveau van deze lijn logisch 1. Het startbit is een
logische 0-puls. Indien de schokeling zich in mode 0 bevindt
en de RxD-lijn wordt loog dient de schokeling in mode 3 te
komen. Dit is ook het geval indien een toets op het keyboard
wordt ingedrukt. Als gevolg hiervon zol K8-RESET hoog worden
(en PU-K8 loag). AIleen indien de schokeling in mode 0
(82,81=00) is dient er een reset te worden gegenereerd. In
formulevorm: reset indien 82,81-00 A (RxD-0 V K8-RESET-1).
Er is nog een derde situatie waarin een reset dient te
worden gegenereerd, en weI bij het oonzetten von de
typofoon. De resetpuls moet long genoeg duren (minimool de
oscillator start-up tijd plus 2 machine cycli). Een pulsduur
van 10 ms. is volgens de specificaties van de 80C31 [lit.
27] voldoende. Voor het genereren von de puIs zol een
monostabiele multivibrotor (MMV) worden gebruikt. In figuur
3.11 is de schokeling voor het opwekken van het resetsignaal
gegeven.

Figuur 3.11: Reset schakeling.

Als de typofoon aan wordt gezet wordt Vb.~ hoog. Een
spanningsdeler, gevormd door RRe en RRe, zorgt er voor dat
de spanning op punt -T, van MMV:1 (verder -T, 2enaamd) niet
te hoog wordt. De spanning op punt -T, zal een verloop
hebbe~ zoals weergegeven in figuur 3.12. Als gevolg hiervan
zal u1tgang Q, even laag worden (tijdsduur puIs P1 (volgens
de datasheets) = 0.42x(R 24 )X(C 24), kleiner dan 10 ms.).

Tevens is in figuur 3.12 weergegeven hoe de resetpulsen tot
stand komen. In een toestande~-tabel (tobel 3.2) zijn de
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uitgangen van de NOR-poorten als Tunktie van 82,81, RxD en
K8-RESET weergegeven.

-T,

Q,

_l

~-----------------
< -p, - > ---------------------------I I

____________1 \SJ _

Qz ~ 1 [

<---pz---> <---pz--->

Figuur 3.12: Overzicht signolen.

worden (tijdsduur puIs P, (volgens de datasheets van de
HEF452B8) = 0.42x(R z4 )x(C Z4), kle1ner dan 10 ms.)
Tevens is in Tiguur 3.12 weergegeven hoe de resetpulsen (Qz)
tot stand komen. In een toestanden-tobel (tabel 3.2) zijn de
uitgangen von de NOR-poorten als Tunktie van 82,81, RxO en
K8-RESET weergegeven.

Tabel 3.2: Toestonden-tabel reset-NOR poorten.

RxO K8-RESET 82,81 NOR3:C uit NOR3:A uit +T 2

0 0 00 1 0 1

0 1 00 1 0 1

1 0 00 0 1 0

1 1 00 0 0 1
"""--- X\tyX Y 01 , 10 X 0

OT 1 1

zijn CMOS
HEF452B8.
bij het

ui t de

Voor zowel de NOR-poorten als voor de MMV
bouwstenen genomen: de ?4HC2? respektievelijk de
Aangezien de HEF452B8 voorhanden was is deze
ontwerpen gebruikt. Omdat er steeds komponenten
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HC-series zijn gebruikt, ken er ook een HC-MMV genomen met
dezelfde werking els de HEF452B8: de ?4HC123.
De breedte ven de resetpul s (PI2) bedraagt ? 5 ms. indien
R123 = 1eJeJ kDhm en C124 = 18eJ nF [1 it. 1eJ] .

3.4.3 De voeding.

Voor de voeding is gekozen voor B opleedbere betterijen ven
elk 1.2 V in serie. De batterijspanning bij oplaadbare
betterijen ken verieren en kan zelfs 1,4 V, weardoor de
Vb.~=11,4 V tegenover 9,6 V bij een batterijspanning van 1,2
V. Voor. het audio-gedeelte, dat rechtstreeks vanuit deze
beterijspanning gevoed wordt levert dit geen problemen op,
evenals voor de spanningstabilisetor.
De batterijspanning dient te worden omgezet in 5 V voor de
diverse gebruikte bouwstenen. Deze spenningsomzetting wordt
gereeliseerd met een spenningsregeleer, de ICL?663. In (lit.
24] zijn de datasheets van dit IC terug te vinden. De
voordelen van de ICL?663 zijn:

- Uitgangsspanning instelbaar (mbv. 2 weerstanden)
- Low-power CMOS: quiescent current nominael 4 ~A.

- Kompekt (B-pins IC).
- Weinig extra komponenten.
- Mogelijkheid tot stroombegrenzing.

Zolang de spanning hoger is dan 6.5 V zal de ICL?663 een
uitgangsspanning van 5 V kunnen blijven garanderen, weardoor
het iets zakken van de batterijspanning (normaal ongeveer
9,6 V) niet meteen tot gevolg heeft dat de uitgangsspanning
in elkaar zekt.
De aen/uit schakelaar van de typofoon komt echter de
ICL?663. De reden hiervoor is dat het RAM onder spanning
moet blijven indien de typofoon uit staat, zodat de
instellingen die de typist(e) kan wijzigen, zoels kentlijnen
en tabulatorposities, bewaard blijven. Het stroomverbruik
van het RAM is disabled gering en hetzelfde geldt voor de
ICL?663. Derhalve kan het geen kwaed om deze komponenten
kontinu von sponning te blijven voorzien.
De ICL?663 is oongesloten zools is seodviseerd in de
dotosheets (lit. 24, figuur 4], eIleen zijn er endere
komponentwaarden gebruikt (zie figuur 3.13)
Met behulp van weerstond RI2~ kan de output-stroom van de
spanningsregelaar worden begrensd:

= eJ.?V = 18eJ mA.
m ... "" R29

V09r de uitgangsspanning VOUT C=5ENSE) geldt:
R2e

VOUT = Ve~T X (1+R 12 ?) = 1.29xC 1+1.6M/56eJK) = 4,9B V
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Figuur 3.13: De spanningsregeleer.

Aengezien de versterker in verhouding veel stroom verbruikt
(tientallen milli-amperes) dient dit gedeelte aIleen dan van
spanning te worden voorzien indien dot nodig is: in mode 1
van de typofoon (82,81=~1). Derhalve is er een schake ling
nodig die er voor zorgt dat de versterker aIleen van
spanning wordt voorzien indien 82,81-~1. In figuur 3.14 is
deze schakeling weergegeven.

Figuur 3.14: Audio-spanning aan/uit schakeling.

Afgezien von de 2 CMOS NOR-poorten verbruikt dit gedeelte
von de schokeling geen stroom indien de versterker niet van
sponning wordt voorzien. In det gevol zijn T~1 en T~2

allebei gesperd. AIleen indien 82,81=~1 zal de uitgang van
NOR2:D hoog worden. Het gevolg is dot T~1 goat geleiden,
waarna hetzelfde gebeurt met T~2. VAUO zal ongeveer 9V
worden en de versterker wordt dus van spanning voorzien.
Indien de DIN-oensluiting wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij
het gebruik van een diktofoon) dient het audio-gedeelte
Kootinu onder spanning te worden gelaten. In dat geval dient
de schakeloor uit figuur 3.14 in stond 2 te stoon. De
logische schaKe ling die voor het aan- en uit-schakelen von



het audio-gedeelte
gesteld.

zorgt
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wordt doordoor buiten werking

3.4.4 De botterij kontrole schokeling.

Om no te kunnen goon of de botterijsponning niet te loog
wordt is er een een speciole schokeling gebouwd. In figuur
3.15a is de schakeling weergegeven.
Het uitgongssignool (BAT-CON) wordt loog indien de
batterijspanning V. AT b~neden een bepaalde waarde komt. Het
verbond tussen V. AT en BAT-CON vertoont een hysterese zoals
weergegeven in figuur 3.16.
Deze hysterese is nodig om te voorkomen dot BAT-CON steeds
von waarde blijft veranderen indien de batterijsponning rond
de evenwichtswoorde komt. Het BAT-CON signool kon met behulp
von poort P1.? von de mikroprocessor uitgelezen worden.

at Ft33
Fl31 r-------~c::::::::::::r--------,
2M2 5H6

Uil"ll-_....J..-1

R32
820K

...

a: Gebruikte schake ling

at

R31
aM2

1
!Urn 1-'-"_0'-0"0

0
'..-0'

.............~•• o •• ~

R32 2 R33
820K 5MB

- -"T" ~

b. Schematisch

NOR' •

Figuur 3.15: De batterij kontrole schakeling.

BAT-CON

ft'\
I

I

5V

llJV \ ./, "

V. AT1

,. "'

VSATn

., "

--> V. AT

Figuur 3.16: BAT-CON als funktie van V SAT '
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De schokeling werkt ols voIgt (zie tevens figuur 3.15b; de
twee NOR-poorten kunnen worden beschouwd 016 aen
schakelaar). De batterijsponning Ve~T wordt aan een
spanningsdeler aangeboden. Op de ingang van de eerste NOR
komt een deel van deze spanning te staan, welke afhankelijk
is van de weerstandswaarden en de uitgangsspanning UUZT van
de tweede NOR-poort. Stel dat de batterijspanning boven
Ve~T" ligt. In dat geval is UUZT hoog. De 6chokelaar in
figuur 3.15b kan nu in stand 1 worden gedocht. Indien nu de
batterijspanning daalt, zal tevens UZN lager worden. Indien
UZN beneden de drempelwaarde komt (dit is bij V.~T1) zal
UUZT laag worden, en kan de schakelaar in stand 0 worden
gedacht. De weerstand von UZN naar aarde wordt nu lager,
waardoor UZN nog lager wordt. Indien Ve~T weer hoger wordt
zal UZN ook weer hoger worden. Indien U ZN nu weer gelijk is
aan de drempelwaarde (dit is bij Ve~T") kan de schakelaar
weer in stand 1 worden gedacht, waardoor de weerstand van
UZN naar aarde weer hoger wordt en daarmee ook UZN ' Voor de
weerstanden in de spanningsdeler zijn zo hoog mogelijke
weerstandswaarden genomen om het stroomverbruik door deze
weerstanden zo laag mogelijk te houden. Met de
weerstandswaarden zoals weergegeven in figuur 3.15a wordt
voor Ve~T" een waarde van 8,8V en voor Ve~T1 7,3V gemeten.

3.4.5 De versterker.

audio
De
te
de
de

De audioversterker is opgebouwd met behulp von twee
versterker IC's (lM 388) in brugschakeling.
brugschakeling is toegepast om voldoende uitgangsvermogen
krijgen en is ofgeleid uit de brugschakeling die in
"typical applicotions" is voorgesteld. In figuur 3.18 is
versterker weergegeven.
De versterker wordt voorof gegoon door een optelsohokeling
woor het PCF-oudiosignool wordt opgeteld bij het signaal van
een eventuele tweede audio bron (bijvoorbeeld een
diktafoon). De exocte weerstondswoorden dienen nog bepoold
te worden. De weerstondswaarden zijn von de orde grootte von
100 kOhm. Voor de operationele versterker kan de lM388
gebruikt worden. Met behulp van een schuifpotentiometer kon
het volume worden geregeld. Om hoogfrequente storing weg te
filteren en om oscillatie te voorkomen is aan de ingang van
de brugschakeling een inputfilter (R4 ? en C'4) toegepast. Om
inschakelklikken te voorkomen wordt de speaker via een
relais geschakeld [lit. 6,34,36). Dit relais koppelt de
speaker zowel bij het in- ols bij het uitschokelen ongeveer
20 ms. los. Het relais wordt met behulp van het
AElAIS-signaal gestuurd (poort P1.6 von de mikroprocessor).
Door het laog moken von RElAIS wordt de speoker los
gekoppeld. AIleen in die situatie loopt er stroom door het
relois (20 mA gedurende 20 ms. per keer schokelen).
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Het maximale uitgangsvermogen is theoretisch:

= 2x(0.5x?6)2/B = 3.6 Watt

..41 e18
8"?e ~1""'" ..43 C18 ..44... lI7lI

a.? "''''"''''RG • 0H1
8"?e PD:lt<ER Cl? + ""'5+ elK a;l2l

2aI.F 22rJf"14

!
: •••••~.: AEl...A%liI

J.2ll<

Figuur 3.1B: De versterkersch~keling.

Het m~ximole uitg~ngsvermogen is gemeten door Deliege [lit.
6] en bedroogt 2.6 Wott. Het verschil tussen de gemeten
woorde von het uitgongsvermogen en de theoretische woorde is
te verkloren door de verliezen in de komponenten, moor ook
doordat indien het uitgongsvermogen verder don 2,6 Wott
wordt verhoogd (wot dus weI kan) er vervorming optreedt.
Door een kondensator van 4.? ~F o~n te sluiten op de pootjes
2 en 6 van de LM 388 kan de
versterking von 20 tot 200 worden opgevoerd. Met behulp von
de instelpotentiometer (R4e ) kan de gelijkstroominstelling
van de brug ingesteld worden (0V DC over de luidspreker).
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4. De stroomdi~gr~mmen.

In dit hoofdstuk zullen de stroomdi~grammen voor de typofoon
n~der toegelicht worden. Allereerst z~l in een glob~~l

overzicht ~angegeven worden hoe de stroomdi~gr~mmen voor de
typofoon er uit zullen zien. Verderop in dit hoofdstuk en in
de bijlagen 5 en 6 zullen de diverse gedeelten v~n de
stroomdiagrammen nauwkeuriger bekeken en verklaard worden.

In hoofdstuk 3.4.1 is reeds gemeld d~t de typofoon zich in 4
modes kan bevinden nadat hij is aangezet. Mode 2 kan
beschouwd worden als de rusttoestand van de typofoon: in
deze toestand staat de typofoon te wachten op verdere
akties. Mode 0 is de power-down mode. AIleen door een reset
kan de typofoon uit deze mode komen.
In figuur 4.1 staat het vereenvoudigde stroomdiagram van de
typofoon.

PC~ J:NTERRUPi
ROUTJ:NE

J:OW;: ROUTJ:NE

TJ: INTERRUPT

TEL...J...ER " J:NTERRUPT
CA PO

Figuur 4.1: Vereenvoudigd stroomdi~gr~m typofoon.
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Indien de typofoon wordt aangezet wordt er door de hardware
een reset gegenereerd. De typofoon en de schrijfmachine
worden op elkaar afgestemd en nadat de diverse registers
zijn ge1nitialiseerd is de typofoon klaar voor gebruik.
Indien de typofoon power-down is wordt er ten gevolge van
het indrukken van een toets op de schrijfmachine of het
toetsenbord van de typofoon oak een reset gegenereerd. In de
tijd dat de reset wordt afgewerkt zou er data verloren
kunnen gaan. Derhalve dient de toetsindruk te worden
beschouwd als het aanzetten van de typofoon.
In beide gevallen komt de typofoon in de idle-mode terecht.
In hoo~dstuk 4.1 wordt de reset routine beschreven die er
voor zorgt dat een ontvangen reset-signaal korrekt wordt
verwerkt.
AIleen door een interrupt kan de typofoon uit de idle-mode
komen. Zoals in figuur 4.1 te zien is zijn er diverse
interrupt bronnen die de typofoon uit de idle-mode kunnen
halen (daartoe moeten de interrupts weI enabled zijnl):
- Indien de typofoon zich in mode 1 bevindt kan de PCF een

interrupt genereren ten teken dat de PCF klaar is am
nieuwe data te ontvangen. Na het verwerken van deze
interrupt gaat het programma weer verder waar het was
onderbroken. De bijbehorende routine, de PCF interrupt
routine, wordt in hoofdstuk 4.2 beschreven.

- Indien er een overflow optreedt bij een van de
timer/counters in de mikroprocessor zal er oak een
interrupt (indien enabled) gegenereerd worden. Timer 1 zal
gebruikt worden voor het instellen van de gewenste
baudrate. Daartoe dient timer 1 in de auto reload mode te
worden gebruikt, mode 2 [lit. 27]. Timer 0 zal gebruikt
worden voor het genereren van tijdintervallen. In
hoofdstuk 4.3 staat de teller 0 interrupt routine
beschreven.

- Door het indrukken van een toets op de schrijfmachine
wordt er een kode behorende bij de ingedrukte toets naar
de typofoon gestuurd. Nadat de typofoon de kode ontvangen
heeft zal er een interrupt gegenereerd worden en 'AI'
wordt geset. De ontvangen kode dient opgehaald en verwerkt
te worden. In hoofdstuk 4.4 staat de routine, de AS-232(C)
interrupt routine, beschreven die voor de verwerking van
het 'AI' signaal zorgt.

- Bij het verzenden van een kode van de typofoon naar de
schrijfmachine zal nadat het stopbit is verzonden een
reset (dezelfde als bij het ontvangen van een kode)
gegenereerd worden en 'TI' wordt geset. Derhalve is de
bijbehorende routine een onderdeel van de AS-232(C)
interrupt routine en zal dus oak in hoofdstuk 4.4
beschreven worden.

- Door het indrukken van een toets op het toetsenbord van de
typofoon zal 'IE0' geset worden en er moet worden
onderzocht welke toets er is ingedrukt en welke aktie er



-42-

wordt verlengd. De gewenste ektie dient te worden
uitgevoerd weerne de typofoon weer in de idle-mode terug
komt. De keyboerd interrupt routine (hoofdstuk 4.5) zorgt
voor het korrekt efhendelen van een toetsindruk op het
toetsenbord ven de typofoon.

In de nu volgende paragrafen (en bijlagen 5 en 6) worden de
reset- en de diverse interrupt routines nader beschreven,
evenals de benodigde subroutines. Daarbij zal gebruik worden
gemeekt ven een groot eentel registers ven 1 of meerdere
bits in het AAM. In bijlage 4 is een overzicht van de
gebruikte registers weergegeven. Een register zal als voIgt
worden weergegeven: 'registerneem'. In het deteboek ven de
80C31 [lit. 27] staen de diverse speciele funktie registers
(BFA's) van de mikroprocessor beschreven.
Indien er in de stroomdiegremmen "meldt:" steet zel deermee
worden bedoeld:
1. Het audio gedeelte moet geektiveerd worden.
2. Bit 'AUDIO' moet geset worden.
3. Pleats de gewenste spreakdate-stertadressen voor de tekst

in het spraakbuffer.
4. 'BUFPNT' (BUFfer PoiNTer) moet neer het uit te spreken

spraakdata-stertedres in het spreekbuffer wijzen.
S. 'BUFTEL' wordt geladen met het aantel stertedressen uit

het spreekbuffer die nog verwerkt moeten worden.

Bij het eenzetten ven het audio-gedeelte dient te worden
voorkomen det er een inschekelklik hoorbeer is, zoals reeds
in hoofdstuk 3.4.5 is eangegeven. Derhelve dient de speeker
gedurende ongeveer 20 ms los gekoppeld te worden. Voor het
bijhouden ven hoelang de speaker is losgekoppeld ken teller
o worden gebruikt (teller 1 zel steeds gebruikt worden om de
gewenste beudrete te kunnen genereren).
De SPAAAK subroutine (hoofdstuk 4.1.1) zorgt er voor det de
spraakdeta op de gewenste adressen wordt uitgesproken.
In figuur 4.2 stean de symbolen die in de stroomdiegrammen
zijn gebruikt.
In het vervolg zel het toetsenbord ven de typofoon worden
eangeduid met keyboard, om verwerring met het toetsenbord
ven de schrijfmechine te voorkomen. Derhelve zel de routine
die een toetsindruk op het toetsenbord ven de typofoon moet
verwerken de keyboard interrupt routine genoemd worden.

4.1 Reset verwerking.

De reset verwerking routine moet er voor zorgen det ne het
ontvangen van een reset de typofoon kleer wordt gemeekt om
te kunnen gaan typen.
Zoals al eerder is aangegeven zijn er twee situeties ven
waaruit er een reset gegenereerd kan worden: indien de



-43-

r__]
~. UITTE
\JQEREl'oI GEGEVE:NS

l__J
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Figuur 4.2: Gebruikte symbolen in de stroomdiagrammen.

typofoon uit staat of indien de typofoon zich in de
power-down mode bevindt.
Door voor het power-down gaan op twee opeenvolgende adressen
in het interne RAM van de mikroprocessor de kodes AAH en 55H
(AAH=10101010, 55H=01010101) te schrijven, ken na het
ontvangen van een reset worden gekontroleerd of de kodes nog
steeds op de weggeschreven adressen eanwezig zijn. Indien de
mikroprocessor power-down gaat, blijft de inhoud van het
interne RAM bewaard. Wordt de typofoon daarentegen
uitgeschakeld, dan gaat de inhoud van het interne RAM
verloren. Na het inschakelen van de mikroprocessor zal dan
de inhoud van de geheugenplaatsen in de mikroprocessor
willekeurig zijn. Het is vrijwel uitgesloten dat op twee
opeenvolgende plaatsen dan de kodes AAH en 55H zullen staan.
Door na te gaan of op de weggeschreven adressen de kodes AAH
en 55H nog weI aanwezig zijn kan er worden bepaald vanuit
welke situatie de reset is gegenereerd.

Indien er een reset vanuit de uit-stand is ontvangen dient
de typofoon kloor te worden gemaakt om te kunnen gaan typen.
Dit houdt in dat de schrijfmachine en de typofoon op elkaar
moeten worden afgestemd (baudrate, dataprotokol), maar ook
dat de diverse interne registers in de typofoon moeten
worden gelnitialiseerd. In het RAM dient te worden
aODgegeven dot er met een nieuw stuk tekst wordt begonnen.
In figuur 4.3 staat het bijbehorende stroomdiagram voor de
reset verwerking.
Ook wordt er gekontroleerd of de botterijen nog goed zijn.
Indien de batterijen niet goed genoeg meer zijn zal het
BAT-CON signaal (P1.7) laag zijn. Het programma moet dan
verder gaan met de batter,ij-Ieeg routine (hoofdstuk 4.7)
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Figuur 4.3: Reset verwer~ing routine.
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worden. Daartoe
RAM opgehaold en

dewoardoor

Nu wordt eerst bekeken of de inhoud von het RAM nog goed is.
Het RAM wordt kontinu onder sponning gehouden, ook indien de
typofoon uit stoot. Het kan echter zijn dot de botterijen te
long uit de typofoon zijn geweest, bijvoorbeeld bij het
verwisselen, zodot de inhoud von het RAM verloren is gegoon.
Een test om na te gaan of de inhoud van het RAM nog goed is
kon gebeuren door, evenols bij de mikroprocessor, te
kontroleren of op twee opeenvolgende odressen in het RAM nog
de kodes AAH en 55H stoon. Deze kodes dienen noor het RAM te
worden geschreven nodot het RAM gelnitioliseerd is. In het
RAM worden de instellingen zoals die de voorgaande keer zijn
gebruikt bewaard. Daaronder vallen onder andere de
interfobe- en loy-out gegevens, moor ook de weggeschreven
kodes AAH en 55H.
Indien de inhoud von het RAM onbetrouwboor is dienen vonuit
het (EP)ROM defoult-woorden te worden opgehoold voor de
eerder genoemde instellingen. Aongezien de inhoud von het
(EP)ROM is aangepast voor de schrijfmachine waarmee de
typofoon is gekoppeld (kodes zools die bij de schrijfmachine
bekend zijn moeten worden vertoold noor de kodes zools die
bij de typofoon bekend zijn), kunnen bij het aanpassen ook
meteen de defoult interfoce-instellingen in het (EP)RDM
worden opgeslogen. Door deze defoult instellingen te
gebruiken is de kans klein dat de typist(e) een aantal
handelingen moet verrichten om de juiste instellingen te
ochterholen. De kodes AAH en 55H kunnen noar twee
opeenvolgende RAM-adressen geschreven worden ten teken dat
de instellingen in het RAM gelnitioliseerd en betrouwboor
zijn.
Nu kan de mikroprocessor gelnitialiseerd
dienen de interfoce-instellingen uit het
verwerkt te worden.
Eerst wordt 'START' geset ten teken dot het programmo met de
opstort routine bezig is. Nu kon er worden gemeld dot de
typofoon aan staat en dot er een toets, de spotiebolk, moet
worden ingedrukt op de schrijfmachine. Er is voor de spotie
gekozen aongezien deze toets eenvoudig op de schrijfmachine
is terug te vinden.
Indien een toets op de schrijfmachine is ingedrukt wordt de
bijbehorende kode noar de typofoon gestuurd, voorofgegoon
door een stortbit. Indien de typofoon deze kode heeft
ontvangen zal 'RI' worden geset en een interrupt (mits
enabled) gegenereerd worden. Aon de hond von de ontvongen
kode kon de typofoon don bepolen of de ontvongen kode
overeen komt met die van een spatie. Er zijn nu drie
mogelijkheden:
1. Er is een verkeerde toets ingedrukt,

verkeerde kode zal worden ontvongen.
2. 'De typofoon ontvangt geen kode. Dit kon komen doordot de

schrijfmachine op een hogere baudrate stoat ingesteld don
de typofoon. In dat geval is het mogelijk dat de typofoon
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het startbit niet detekteert en blijft stoon wochten.
Derholve dient een teller (timer/counter 0) te worden
gestart indien naar een spatie wordt gevroagd, die na een
ingestelde tijd een interrupt genereert ten teken dot er
geen kode is ontvangen. Aan de hond von de woorde van
'TEL0INT' kan het progrzmma zien of er een teller 0
interrupt is geweest: 'TEL0INT' wordt geset indien er een
interrupt van teller 0 wordt ontvangen, woarno het
programmo verder goat van waar het noor de interrupt
routine was gesprongen. Teller 0 dient te worden disabled
nadat er een interrupt is ontvangen om te voorkomen dat
er een ongewenste interrupt wordt ontvangen.

3. Indi~n inderdood een spotie wordt ontvangen zijn de
interface instellingen in orde. Hierno kon de
schrijfmachine ge1nitioliseerd worden: nodot de linker
kantlijn op positie 0 en de rechter op de uiterst rechtse
positie is ingesteld wordt er een 'corriage return' (CR)
verstuurd om er voor te zorgen dat de schrijfkop zich op
positie 1 von een nieuwe regel bevindt. Ook moet 'START'
weer gereset worden.

In de eerste twee gevollen is de juiste kode niet ontvongen.
Eventueel kon een tweede keer het indrukken von de
spatiebalk worden gevraagd voor een tweede poging. Indien
don nog geen spatie wordt ontvongen is waarschijnlijk de
interface instelling niet goed geweest.
In dot geval dienen de baudrote en het dataprotokol alsnog
bepoold te worden, hetgeen in de RS-232(C) initialisatie
subroutine (hoofdstuk 4.1.2) zal gebeuren. Nadot de
interface-instellingen opnieuw zijn bepoald kunnen deze
gegevens worden opgeslogen in het RAM. Ter kontrole wordt
nogmoals de eerder genoemde kontrole herhoold.
Indien de kode voor de spatie weI wordt ontvangen kunnen de
instellingen zoals die in het RAM woren opgeslogen verwerkt
worden in de kodewoorden behorende bij de diverse posities.
Het RAM is opgedeeld zoals weergegeven in figuur 4.4.
In het RAM kunnen twee regels tekst worden opgeslogen. De
posities binnen deze regel komen overeen met de schrijfkop
posities. Bij het typen van zinnige tekst worden er maximaal
3 korokters op 1 positie getypt (bijvoorbeeld korokter,
aksent en onderlijning). Derholve zijn er voor elke positie
3 cellen (geheugenlokaties) gereserveerd. In figuur 4.4 is
tevens weergegeven met welke RAM-odressen deze lokoties
overeen komen. Verder zijn er voor elke positie een oantal
bytes gereserveerd voor speciale kodewoorden, en weI 4
kodewoorden per positie. In deze kodewoorden kunnen diverse
gegevens over de positie worden opgeslogen, zoals het aantal
getypte karakters op die positie en de aonwezigheid von
kantlijn-instellingen. Hierna voIgt een overzicht van een
aantal gedefinieerde bits uit de kodewoorden.
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De adressen ?00-?FF en F00-FFF zijn vrij om gebruikt te
worden voor diverse instellingen.

Figuur 4.4: Indeling RAM.

Kodewoord 1 (KW 1) :
- In (b 2 b,) wordt bijgehouden hoeveel karakters op de

p~sitie zijn getypt.
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- Met b 3 -b e wordt aangegeven of er een linker- of rechter
kantlijn dan weI een tabuletorpositie op deze pleets staat
ingesteld.

- Een mogelijke funk tie voor b?b e i9 het aaneeven of

vetschrift en onderlijnen worden een- of uitgezet.
- Met be wordt aaneeeeven of het voleende kodewoord wordt

gebruikt.

Kodewoord 2 (KW2):
- In (b~b,) wordt in bijeehouden hoeveel karakter9 er

die positie nag verzonden moeten worden neer
schr~jfmachine (zie hoofdstuk 4.4.3).

- Met be wordt aangegeven of het volgende kodewoord
gebruikt.

van
de

wordt

In de overige kodewoorden kunnen endere instellingen
eventueel verwerkt worden.
Er zullen 3 kursors worden gebruikt:

'SKURS' (schrijfmachine kursor) geeft een weer een volgend
getypt kerekter moet komen te steen in de geheugenregel.
De funktie ervan is te vergelijken met de schrijfkop van
een schrijfmachine.

- 'FKURS' (funktie kursor) geeft een waar men zich in een
regel bevindt bij het gebruik van de funktietoetsen. Bij
normaal typen is 'FKURS' gelijk aan 'SKURS'.
'ZKURS' (zendkursor) geeft een waar de volgende door de
typofoon te verzenden positie zich binnen een regel
bevindt.

Bij het verwerken van de instellingen dienen de kodewoorden
van de posities waarop kentlijnen en tebulatorstops stean
ingesteld aangepast te worden. Funkties zoals onderlijnen en
vetdruk worden gereset: de overige kodewoorden worden
geladen met nullen. Nu is oak het RAM geinitialiseerd. Nadat
het audiogedeelte ge~ktiveerd is kan de schakeling in mode 2
gaan: de idle-mode in afwachting van een interrupt ten
gevolge ven een toetsindruk op een van de twee
toetsenborden.

In geval van een reset vanuit power-down dient te worden
gemeld dat de toetsindruk ongeldig was. Immers indien de
toets op de schrijfmachine is ingedrukt wordt de
bijbehorende kode naar de typofoon gestuurd. Als het achtste
databit arriveert zal de reset gegenereerd worden. Dan duurt
het nag ongeveer 10 ms voordat de mikroprocessor gereset is.
In die tijd kan een volgende kode ontvangen worden waardoor
de eerste verzonden kode verI oren gaat.
Na.ontvangst van deze reset zijn aIle interrupts disabled.
Nu kan worden gemeld dat de voorgaande toetsindruk aIleen
maar een opstart tot gevolg had en dat de inhoud van de
verzonden kode verloren is gegaan.
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Hierne ken weer worden verder gegeen zoe15 weergegeven in
het stroomdiagram: de interrupts worden weer enebled voor
zover nodig en het audio-gedeelte wordt weer geaktiveerd om
te kunnen melden dat de typofoon weer klaar is om verder te
gaan met typen.

4.1.1 SPRAAK subroutine.

De SPRAAK subroutine zorgt er voor dat er wordt gestart met
het uitspreken van de spraakdata behorende bij het start
adres waarnaar 'BUFPNT' (BUFfer PoiNTer) in het spraakbuffer
wijst. In een teller, 'BUFTEL', wordt bijgehouden hoeveel
spraakdata-startadressan er nog verwerkt moeten worden.
Bij aanvang van deze subroutine dient het audio gedeelte
reeds van spanning te zijn voorzien ('AUDIO' is geset). De
SPRAAK subroutine start de spraak aIleen maar, de PCF
interrupt routine zorgt er voor dat de verdere spraakdata
wordt omgezet in spraak.

Bij hat realiseren van het stroomdiagram voor deze routine
is uitgegaan van de gegevens uit de datasheets van de PCF
[lit. 25]. In figuur 4.6 is het stroomdiagram weergegeven.
Allereerst wordt het startadres van de spraakdata opgehaald.
Dit adres staat in het spraakbuffer en weI op de plaats waar
'BUFPNT' naar wijst. Indien er een hoofdletter moet worden
uitgesproken, zal de spraakdata van de Kleine letter
gebruikt worden, terwijl 'SPH' geset wordt ten teken dot het
karakter met een verhoogde toonhoogte uitgesproken moet
worden.
In figuur 4.5 is weergegeven hoe de spraakdata, die in het
(EP)RDM is opgeslagen, er uit ziet.

<---------------------- 5 bytes ------------------------>
Startadres

Lengte spraakdata don't care com. byte pitch start
.HO-byte I LO byte frame 1

byte 1 byte 2 byte 3 byte 4 byte 5 frame 2

: SPRAAKDATA : : : :

: : : : : :

byte 1 byte 2 byte 3 byte 4 byte 5 frame n

e1ndadres = startadres+
lengte spraakdatablok

Figuur 4.5: Overzicht spraakdatablok.
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SET .SPRED<T'
~ PO'" INT.

Figuur 4.6: SPRAAK subroutine.

ZET ALDIO UIT
RESET ·ALDIO·

VERHOOQ .pss.

AESET ·SPL·
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Het stortodres wijst noor het HO-byte von de sprookdoto
lengte. Door de sprookdoto lengte bij het stortodres op te
tellen is bekend wot het eindodres von het sprookdotoblok
is.
De PCF verwacht eerst de OAC-amplitude faktor. Nadat deze is
verzonden en de lengte van het spraakblok is niet nul kunnen
het kommondo-byte en het pitch stort byte worden opgehoold
en in speciale registers opgeslogen ('KOMB' resp. 'PSS').
Door te monipuleren met het pitch stort byte ('PSS") kon de
toonhoogte woorop zol worden gesproken verhoogd of verloogd
worden "
Het aangeven dot een korokter met een verhoogde (in gevol
von een hoofdletter) respektievelijk verloogde (in gevol von
het loatste korokter von een woord) toonhoogte dient te
worden uitgesproken wordt aongegeven door 'SPH'
respektievelijk 'SPL' te setten. Indien het laatste karokter
von een woord een hoofdletter is zol het korokter met een
verhoogde toon worden uitgesproken.
Door te monipuleren met het kommondo-byte kon met de
spreeksnelheid gemonipuleerd worden. Met de 2 loogste bits
('FS1' en 'FS~') kon de uitsprookduur von een sprookfrome
(een sprookfrome is een blok von vijf bytes sprookdoto) 1,
2, 3 of 5 keer de standoard uitspraakduur gemaokt worden. In
het kommondo-byte stoot ook weergegeven of er sproke is von
'mole' of 'femole' sprook (bit MN/F, zie [lit. 25]), moor
dit bit mag niet worden gemanipuleerd. Immers 'mole' en
'female' hebben elk hun eigen specifieke spraakdata nodig.
In register 'TEMPO' (2 bits, overeenkomend met de woarden
die 'FS1' en 'FS~' moeten krijgen) staat oongegeven welke
sproaksnelheid er gewenst wordt.
Nu zijn het pitch stort byte en het kommondo byte kloor om
noar de PCF gestuurd te worden. Hierno is de PCF kloor om te
beginnen met het vertolen von digitole sprookdoto in een
onaloog oudio signool. De SPRAAK subroutine stuurt nu de
eerste twee frames (= 2 keer 5 bytes) naar de PCF die daor
worden omgezet in spraak. Indien de PCF nieuwe sprookdoto
kon ontvangen zol er een interrupt (rNTT) gegenereerd worden
door de PCF vio de request lijn.
'SPL' moet gereset worden indien aIle karakters op die
positie zijn uitgesproken ('SUFTEL'''~ don). 'SPH' moet hier
altijd gereset worden. Door ook het bit 'SPREEKT' te setten
wordt er aangegeven dat de PCF bezig is met het vertalen van
spraakdata.
De SPRAAK subroutine heeft zijn werk gedaan en het is nu de
taak van de PCF-interrupt routine om aIle gewenste
spraakdata uit te spreken. Het progromma kan nu terug gaan
naar waar de SPRAAK subroutine was aangeroepen.
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4.1.2 AS-232(C) initielisotie subroutine.

In de AS-232(C) initielisetie subroutine dienen de
protokollen met de schrijfmechine bepeeld te
Daaronder vellen de beudrate en het data protokol.

interfece
worden.

In eerste instantie wordt de baudrete bepeald weermee de
kodes via de seriele interface worden verzonden. Uit figuur
4.? blijkt dat er verschillende baudrates mogelijk zijn.

Baud
(transmissie· 7&,. 110•.000.600, 1200 (baud)
snelheid)

Synchroniteit Asynchroom

Communicatie
Volledig dupleK. geen procedurecontrole proces

-- ---_.
Bit·lengte 7 bit .. pariteit, of; 8 bit geen pariteit

N ...... NONE pariteit (pariteit is normaal 1)

Pariteit
0 ...... ODD paritiet (oneven)
E ...... EVEN pariteit (even)
Z ...... ZE RO pariteit (pariteit is normaal 0)

10 bits per letter
I SPATIE (0)
I

MARK(1~ b, :b, ~ b.: b.: II.: b.: b.: b.l~
• , • I I , !

Begin van de lettertekens is de eerste hoofdlettertoets
Data stijl (Start Bit) van MARK tot SPACE. Zonder LINE data

is het MARK.
ST ................ start bit

I
I b l - b 7 ....... data bil (LBS is b l .)

I
Jb................. pariteit bit (MSB gedurende 8 bit data)

SP ................ stop bit
I

Figuur 4.?: Detaprotokol (detesheet
schrijfmachine)

Brother EP-44

In tabel
bepaalde

juiste
de

Behalve de vroeger in de telekommunikatie veel gebruikte 110
beud worden bij schrijfmachines met een seriele AS-232(C)
interface baudrates van ?5 baud en veelvouden ven?5 tot
19200 baud gehanteerd. In het stroomdiagram van figuur 4.8
is de AS-232(C) initialisetie subroutine weergegeven.
Om de baudrate te kunnen bepalen dient een aantal keren het
karakter 'A' te worden ingedrukt. Het indrukken van de 'A'
heeft tot gevolg dat na het startbit (SB) de kode 1000001x
(bm-b?) naar de typofoon wordt gestuurd.
In. 'BAUD' wordt de ingestelde baudrate bijgehouden.
4.1 staat wat de typofoon zal ontvangen bij een
ingestelde schrijfmachine baudrate. Indien de
baudrate niet wordt gevonden, wordt de baudrate van
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t-ELDT:
"DRlI< TOETS A D-!"

~ DATA Of>
DI~ lD...LER 0

DI~ TELL...ER 0
t"ELDT;
"F'ROBEER ()f"NIELl4"

NAAR RESET
OPSTMT
ROUTD£

·BIT·=3

·BIT·=0

<ADt-N "BIT· EN ·T·)
t"ELDT:
II

~ -.V
;;or"' .

RETI.F:N

Figuur 4.8: RS-232(C) initiolisotie subroutine.
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Tabel 4.1: Baudrate bepaling.

ingestelde baud- ·ingestelde baud- ingestelde baud-
rilte=19201l1 baud rate=121/11ll baud rate=226 baud
( 'BAUD' =1) ( 'BAUO . =16' ) ('BAUO'=8S)

gezonden ontvangen gezonden ontvangen gezonden ontvangen
baudrate kode baudrate kode baudrate kode

SB b.-by 5B b.-b7 S9 b.-b ...
19200 01000001x 1200 01000001 x.
9b00 0011118000 600 0Ill1100000 110 01l111Ul0l1l11l

,

4800 000011110 300 000011110 75 0001110l1l0

2400 000000001 150 o00 00000 1
,

1200- 000000 000 110- 000000000
;. 75 75

typofoon verlaagd (19200, 1200, 226 baud) waarna eenzelfde
kontrole voIgt.
Indien er binnen een bepaalde tijd, die is ingesteld met
behulp van teller 0, geen kode is ontvangen dienen de
verbindingen met de schrijfmachine gekontroleerd te worden,
waarna de typofoon weer aangezet kan worden. In elk geval
moet verderop in het programma teller 0 weer disabled worden
om ongewenste teller 0 interrupts te voorkomen.
Door te kontroleren welk van de 4 bits (be, b" b 4 of b .•.)
van de ontvangen kode als eerste hoog is geworden kan
eenduidig de baudrate worden bepaald. In 'BIT' wordt
bijgehouden welk bit er als eerste van de vier genoemde bits
hoog is geworden. Aan de hand van 'BAUD' en 'BIT' kan nu
eenduidig de baudrate worden bepaald. De uiteindelijk
gevonden waarde voor de baudrate wordt in 'BAUD' opgeslagen.
In tabel 4.2 is weergegeven hoe dit kan gebeuren.

Tabel 4.2: Bepaling baudrate.

~ 01£' 1£'1 11£' 1 1
'BAUD'=

1 921£'1£' 961£'1£' 4801£' 2400

16 21211Z1 60121 3012) 151£'
-"'-

85 110 75
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19.2eJeJ

In 'BAUD' wordt niet de b~udr~te zelf, ma~r eigenlijk
deelfoktor opgeslogen oon de hond woorvon de boudrote
worden bep~~ld. De baudr~te z~l (19. 2eJeJ: ( 'BAUD'))
bedr~gen. In hoofdstuk 3.4.1 is de formule voor
berekening von de b~udrote reeds weergegeven.
De waarde van 'BAUD' k~n v~rieren v~n 1 (b~udrate 
b~ud) tot 256 (baudr~te - 75 boud).

de
kon

b~ud

de

Nad~t de juiste b~udrate is bepa~ld dient het d~taprotokol

gekontroleerd te worden. Uit figuur 4.7 blijkt d~t er
verschillende d~t~protokollen mogelijk zijn.
Een kode zal in het algemeen uit 9 bits en een aantal
stopbits besta~n: 1 startbit (logisch eJ), gevolgd door B
databits. D~~rna komt het stopbit (logisch 1). In de
praktijk komt het er op neer dat een kode wordt ~fgesloten

met het hoog worden van de TxD lijn, en weI minimaal
gedurende 1 of 2 bittijden overeenkomend met 1 of 2
stopbits.
In sommige gevallen worden er slechts 7 dotabits gebruikt,
waarna de stopbits volgen. Door toch te doen alsof er B
databits worden ontvangen, waardoor het laatste bit
automatish hoog wordt (-stopbit d~nl) wordt de data toch
niet verminkt.
Indien er B d~t~bits worden gebruikt z~l het achtste databit
vaak het pariteitsbit zijn. Deze p~riteit kan even, oneven,
eJ of 1 zijn. Tot slot kan het achtste bit ook nog als extra
databit gebruikt worden. Dndanks 131 deze mogelijke data
protokollen zal de inhoud van de B data bits geen probleem
vormen.
Om de pariteit te kunnen bep~len dienen twee kodes van de
schrijfmachine naar de typofoon te worden gestuurd
Door de 'spatie' en de 'eJ' te nemen kan eenduidig de
pariteit bepaald worden. In tabel 4.3 is aangegeven hoe uit
het achtste bit (b?) de par1te1t bepaald kan worden. De
gevonden pariteit zal worden opgeslagen in het register
'PARI'.

Tabel 4.3

pariteit spatie-kode eJ-kode 'PARI'
( b?-b.,) ( b?-b.,)

=eJ eJeJ1eJeJeJeJeJ eJeJ11eJeJeJeJ eJeJ

= 1 1eJ1 eJeJeJeJeJ 1eJ11eJeJeJeJ eJ1

oneven eJeJ1eJeJeJeJeJ 1eJ11eJeJeJeJ 1eJ

even I 1eJ1eJeJeJeJeJ eJeJ11eJeJeJeJ 1 1,
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4.2 Teller ~ interrupt routine.

Timer/counter ~, verder steeds teller ~ genaamd, kan door de
diverse routines vrij gebruikt worden voor het genereren van
een tijdinterval. Daartoe dient de teller in de timer-mode
te worden 2ezet. Op het einde van het in2estelde
tijdinterval zal er een interrupt gegenereerd worden. In
[lit. 27] staat de timer-mode nader beschreven.
In de teller ~ interrupt routine ~ wordt een bit ('TEL~INT')

geset ten teken dot er een teller ~ interrupt is geweest.
Voordat teller ~ wordt geaktiveerd dient 'TEL~INT' te worden
gereset om te voorkomen dat het pro2romma denkt dat er een
teller .~ interrupt is geweest terwijl dat niet het geval is.
Hierna zal het onderbroken progromma hervot worden. In
figuur 4.9 is het bijbehorende stroomdiagram weer2egeven.

TEl...LER 0
n-rre::RRI.PT

1
SET -1'EL0D'n"-

1
RE:n

Figuur 4.9: Teller ~ interrupt routine.

4.3 PCF-interrupt routine.

De PCF-interrupt routine zorgt er voor dot de PCF steeds op
tijd het volgende uit te spreken frome krijgt oongeboden.
Indien het laatste frame von een blok is verwerkt wordt er
tevens nagegaan of er nieuwe spraak moet volgen. Indien dat
niet het geval is zal het audio-gedeelte uitgeschakeld
worden.

De PCF heeft een ingangsbuffer waar het een frome (=5 bytes)
in kon beworen terwijl het bezig is een onder frome te
vertalen in een audio signaal. Indien de PCF een volgend
frome kan ontvangen wordt er een request noar de
mikroprocessor gestuurd ten teken dot er een nieuw frame
naar de PCF kan worden gestuurd. Dit frome moet in het
buffer staan voordat de PCF klaar is met het voorgaande
frame. Derholve dient een PCF-interrupt direkt te worden
afgehandeld. In figuur 4.1~ is het bijbehorende
stroomdiogram weergegeven.
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ZE:T ~:IO U:IT
RESET ·~:IO·

Figuur 4.10: PCF interrupt routine.

De PCF-interrupt kan op elk moment in een programma
optreden. Derhalve dienen eerst de akkumulator en het
interrupt enoble register gesoved te worden, oongezien beide
gebruikt zullen worden in de subroutine, omdot anders de
inhoud ervan verloren gaat. AIle interrupts dienen disabled
te worden om te voorkomen dot de PCF-interrupt routine wordt
onderbroken.
Nu kan worden begonnen met de eigenlijke verwerking van de
interrupt. Eerst dient te worden bekeken of het lootste
frame 01 is verzonden. Dit kan door no te goon of de
spraakdata op het laatste adres von het spraakblok reeds is
verzonden. In de SPRAAK subroutine is dat sprookeinde adres
bepaald en opgeslagen in twee registers. Indien het laatste
frame nog niet is verstuurd kan het volgende frame naar de
PCF gestuurd worden.
Indien het laatste frame van het spraakblok al weI is
verzonden kan het stop-kommando naar de PCF worden gestuurd.
'SPREEKT' wordt gereset fen teken dat de PCF kloar is met
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spreken. De PCF-interrupt kan nu disabled worden. Oit dient
te gebeuren in het register waarin de inhoud van het
interrupt enable register was opgeslagen in het begin van de
PCF-interrupt routine. Indien 'MEEASPA' is geset mag het
audio gedeelte onder spanning blijven, aangezien er dan nog
meer spraak voIgt, anders dient het audio-gedeelte uitge
schakeld te worden. Indien er meer spraak gewenst is zal in
de IDLE-routine het volgende spraakdatablok klaar gemaakt
worden om te worden uitgesproken.
Ter afronding van de interrupt routine dienen de akkumulator
en het interrupt register hersteld te worden, waarna er met
het onderbroken programma kan worden verder gegaan.

4.4 Interface interrupt routine.

In dit hoofdstuk zal met de interface steeds de interface
van de typofoon bedoeld worden tenzij anders vermeld.
Er zijn twee bronnen voor de interface interrupt:
- Indien de interface een kode ontvangt zal na ontvangst van

het achtste databit 'AI' worden geset.
- Indien de interface een kode naar de schrijfmachine

stuurt, zal na het versturen van het stopbit 'TI' worden
geset ten teken dat de kode is verstuurd.

De interface interrupt routine moet er voor zorgen dat de
kodes die worden ontvangen zo snel mogelijk worden verwerkt,
terwijl er ook voor het verzenden van kodes moet worden
gezorgd.

In hoofdstuk 4.4.1 worden de kodes die verstuurd en
ontvangen worden nader toegelicht. Hier kan worden volstaan
met te melden dat de kode bestaat uit een startbit (logisch
~), gevolgd door 8 databits en afgesloten door minimaal 1
stopbit. Indien er niet meteen weer een kode wordt ontvangen
of verstuurd zal de zendlijn (TxO) hoog blijven totdat er
weer een startbit wordt verstuurd.
Na ontvangst van de interface interrupt moet eerst worden
nagegaan wat de oorzaak van de interrupt is. In figuur 4.11
is het stroomdiagram voor de afhandeling van een interface
interrupt weergegeven.
Allereerst worden aIle interrupts disabled. Immers indien de
interface een kode heeft ontvangen dient deze kode opgehaald
en verwerkt te zijn voordat de volgende kode wordt ontvangen
omdat er enders data verloren kan gaan.
Eerst zal worden beschreven wat er gedaan moet worden indien
'AI' is geset, daarna wat indien 'TI' is geset.
'AI' wordt geset indien het stopbit van een kode wordt
ontvangen. Er zijn twee situaties van waaruit de kode wordt
ontvangen:
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Figuur 4.11

KB-IHTERRl.PT
ROUTD£

ZE:T ~{):IO ~

SET ".=t..D:IO"

Et¥6..E ~TS
RESET "SH'

Interface interrupt routine.

RESET " ZEt-£,"
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- tijdens het opstarten (voor de kontrole of de ingedrukte
toets op het toetsenbord van de schrijfmachine een spatie
is en eventueel in de AS-232(C) initialisatie subroutine)

- tijdens het gewoon typen na de opstartprocedure.

Een onderscheid hiertussen is nodig aangezien bij de
opstartprocedure ('STAAT'=1) de ingedrukte toets aIleen
nodig is om te vergelijken of de ontvangen kode overeen komt
met de verwachte kode en het programma dient terug te gean
naar het punt van wear uit de interrupt het programma had
onderbroken. Bij het gewoon typen ('STAAT'=0) dient de kode
in het AAM te worden opgeslagen en uitgesproken.
De opgehaalde kode wordt opgeslagen in een speciaal
register, 'SKDDE' (Schrijfmachine KDDE). De funktiekursor
'FKUAS' dient gelijk te worden gemaakt aan de schrijfmachine
kursor 'SKUAS'. In hoofdstuk 4.5 en bijlage 6 zal de
funktiekursor nog nader aan de orde komen. Dan is er nog een
bit dat geset moet worden: 'SM' (schrijfmachine aktie) ten
teken dat het programma bezig is met de afhandeling van een
toetsindruk op het toetsenbord van de schrijfmachine. Verder
dienen een aantal registers en bits gereset te worden:
- Dmdat het programma reeds met de verwerking van de kode

bezig is kan 'AI' gereset worden. Tevens kan nu een
eventueel volgende toetsindruk op de schrijfmachine weer
gedetekteerd worden.

- Het kan zijn dat teller 0 in een onderbroken routine was
gestart. Om te voorkomen dat teller 0 na verloop van tijd
een ongewenste interrupt genereert dient de teller
disabled te worden.

- Aangezien het programma nu bezig is met de afhandeling van
een toetsindruk op de schrijfmachine kunnen de bits 'IDLE'
en 'KB' gereset worden.

- De stackpointer. Bij een interrupt wordt het adres waar
h~t programma zich op het moment dat de interrupt
gegenereerd wordt bevindt, op de stack geplaatst. Indien
de interrupt routine niet met AETI wordt afgesloten zal
het adres op de stack blijven staan. Indien dit vaker
gebeurt zal de stack veel te veel onnodige ruimte innemen.
Derhalve dient de stackpointer steeds te worden gereset
indien de interrupt routine niet met AETI wordt
afgesloten.

Nadat de diverse registers zijn ge1nitialiseerd zorgt de
schrijfmachine toetsverwerking subroutine (hoofdstuk 4.4.1)
er voor dat de ontvangen kode wordt verwerkt en dat de
benodigde spraakdata-startadressen in het spraakbuffer
staan.
Met 'SPAAAN' wordt aangegeven of het indrukken van een toets
op'de schrijfmachine in spraak moet worden gemeld. Met
behulp van een funktietoets van de typofoon kan 'SPAAAN'
geset en gereset worden. Indien 'SPAAAN'=0 dient er toch een
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piepje te worden gegeven ten teken dat een toetsindruk op de
schrijfmachine is gesignaleerd en verwerkt.
De eventueel nog lopende spraak dient te worden afgebroken
zodat de nieuwe spraak kan volgen.
Nu is de ontvangen kode afgehandeld: de aktie overeenkomend
met de ontvan~en kode is uit~evoerd en in spraak eemeld.
Derhalve kunnen de diverse interrupts weer enabled en 'SM'
gereset worden. Hierna kan het programma naar de
IDLE-routine gaan om daar te gaan wachten op een volgende
interrupt.

Indien 'TI' is ~eset ten teken dat de typofoon klaar is met
het zenden van een kode naar de schrijfmachine dient 'lEND'
te worden gereset. 'lEND'=1 geeft aan dat de interface bezig
is met het zenden van een kode naar de schrijfmachine. Aan
'MEEAl' (MEEA te lenden) is te zien of er nog kodes naar de
schrijfmachine gezonden moeten worden. Als dot niet nodig is
('MEEAZ'=0) kan de interface interrupt routine verlaten
worden nadat de interrupts weer enabled zijn.
Is er weI meer te zenden dan dient eerst te worden
gekontroleerd of er intussen een aktie op het toetsenbord
van de schrijfmachine of de typofoon is geweest. Indien dot
het geval is, is 'AI' respektievelijk 'IE0' (externe
interrupt 0 in het 'TCON' register) geset en dient eerst de
desbetreffende interrupt routine te worden afgehandeld.
Aangezien 'TI' nog niet is gereset kan, nadat het
onderbrekende programma is afgehandeld, in de IDLE-routine
gedetekteerd worden dat de 'TI'-interrupt nog niet was
afgewerkt zodat dat alsnog kan gebeuren.
Indien er geen interrupt wordt gedetekteerd kan worden
gekontroleerd of de schrijfmachine klaar is om een nieuwe
kode te ontvangen. Indien de schrijfmachine niet klaar is
(omdat het input buffer vol is) dient er weer terug te
worden gesprclngen in het programma om te kontroleren of er
een interrupt is binnen gekomen.
Het detekteren of de 6chrijfmochine kloor is voor het
ontvangen kan op twee manieren gebeuren t al naar gelang hoe
de kommunikatie tussen de schrijfmachine en de typofoon
geregeld is. Er bestaan namelijk twee handshake-protokollen
die gangbaar zijn binnen de schrijfmachine wereld:
_ Xon/Xoff protokol: indien het buffer bijna vol is wordt de

kode voor Xoff (11H) naar de typofoon gestuurd (de
typofoon set 'Xoff'). Komt er voldoende ruimte in het
buffer om weer nieuwe kodes te ontvangen t dan wordt de
kode voor Xon (13H) naar de typofoon gestuurd ('Xoff'
wordt gereset).

- DTR (ready/busy) systeem. Indien het inputbuffer van de
schrijfmachine dreigt vol te lopen zal DTA laag worden.
!ndien er weer voldoende ruimte is om nieuwe data te
ontvangen wordt DTA weer hoog gemaakt.
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In enkele gevallen worden er geen handshake signalen
gebruikt. In dat geval moet men proberen te voorkomen dat
het input buffer vol loopt. Indien het inputbuffer maar
groot genoeg is (groot genoeg om 1 regel in te kunnen
opslaan) zal dit geen problemen opleveren.
Met behulp van het twee bits brede woord 'RS-HS' (RS-232(C)
handshake) kan worden aangegeven van welk protokol er
gebruik wordt gemaakt:

'RS-HS'=~~ (geen handshake): het programma kan vervolgd
worden.
'RS-HS'=~1 (Xon/Xoff systeem) het programma kan vervolgd
worden indien 'Xoff'=1.
'RS-HS'=1~ (ready/busy systeem): het programma kan
vervolgd worden indien DTR hoog is.

De typofoon is nu klaar om de volgende kode te versturen.
Aangezien deze interrupt-routine niet met RETI wordt
afgesloten dient hier de stackpointer gereset te worden.
'TI' wordt gereset aangezien de interrupt nu echt wordt
afgewerkt. Het volgende te sturen karakter kan worden
opgehaald en verzonden. Dit wordt gerealiseerd in de
"verstuur volgend karakter subroutine" (hoofdstuk 4.4.3).
Nadat de interrupts weer zijn enabled kan er weer worden
overgegaan naar de IDLE-routine (hoofdstuk 4.6).

4.4.1 Schrijfmachine toetsverwerking subroutine.

Indien er een toets op de schrijfmachine wordt ingedrukt zal
de bij die toets behorende kode naar de schrijfmachine
gestuurd worden. Deze subroutine moet er voor zorgen dat van
die kode de bijbehorende typofoonkode wordt bepaald. Aan de
hand van de typofoonkode zal worden bepaald welke aktie er
moet worden genomen. De schrijfmachine toetsaktie routines
(hoofdstuk 4.4.4) zorgen er voor dat de gewenste aktie
korrekt wordt uitgevoerd.

Zoals reeds in hoofdstuk 4.1.2 gemeld worden er maximaal 8
databits verstuurd. Voor de meeste toetsen worden standaard
kodes verzonden (ASCII), terwijl voor een aantal andere
toetsen of een besturingsreeks (escape + karakter), of een
schrijfmachine-afhankelijke kode wordt gebruikt. In tabel
4.4 is de ASCII kodeset weergegeven. In die tabel komen een
aantal tekens voor die variabel kunnen zijn. In tabel 4.4 is
tevens weergegeven welke karakters er in de diverse landen
met de variabele kodes bedoeld worden. Van de ~odes in de
kolommen 0 en 1 worden er slechts een aantal gebruikt bij de
schrijfmachines. Deze kodes zijn besturingskodes: er hoeft
dan geen karakter te worden getypt. Onder deze kodes vallen
onder andere de wagen terugloop met regelopschuif (carriage
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return, CR), de pleets terug (8S) en de horizontele
tabulatie (HT)
Nadat de typofoon de kode ontvangen heeft, wordt de kode van
de schrijfmachine ('SMKODE') vertaald naar de kode zoals die
bij de typofoon bekend is ('TFKODE'). Op een adres in het
(EP)ROM, dat wordt bepaald door de schrijfmachinekode plus
een offset, staat de bijbehorende typofoonkode. De offset,
waarmee het adres kan worden gevonden waar de typofoonkode
staat hangt af van de waarde van 'ESCAPE'. Met escape wordt
aangegeven dat de kode onderdeel uit maakt van een escape
besturingsreeks. In een tweede tabel (escape tabel) dient
het adres te worden gezocht waar de bijbehorende typofoon
kode staat indien 'ESCAPE'c1. In figuur 4.12 is weergegeven
hoe die typofoonkode wordt gevonden. Indien er een
schrijfmachine wordt gebruikt met een andere kodeset moeten
aIleen de twee tabellen waarin de schrijfmechinekode naar de
bijbehorende typofoonkode wordt verteald aengepast worden.

'MAN'=0
'TAAL'=l

STARTADRES
SPRAAKBLOK

STARTADRES
SPRAAKBLOK

STARTADRES
SPRAAKBLOK

STARTADRES
SPRAAKBLOf:::

STAF:TADRES
SF'RAAf:::BLOf:::

SMKODEt OFFSET

TFf<ODE
+OFFS~T ~ ~ +OFFSET

('ESCAPE'=0~ ~('ESCAPE'=l)

AKTIEKODE AKTIEKODE
(ESCAPE-REEKS)

Figuur 4.12: bepaling typofoonkode.

Nu is bekend welke instruktie er is ontvangen, zodat de
instruktie kan worden uitgevoerd. Op het adres dat wordt
bepaald door een speciale offset, weorvan de waarde tevens
afhangt van de waarde van 'ESCAPE' (zie figuur 4.12), plus
de typofoonkode staat weergegeven welk programma er nodig is
om de binnen gekomen kode korrekt te verwerken.
De ontvangen schrijfmachinekode wordt na ontvangst opgesla
gen in een register zodat deze kode beschikbaar blijft voor
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later gebruik. Indien er een toets is ingedrukt, bijvoor
beeld het uitroepteken, dan wordt de schrijfmachinekode voor
het uitroepteken in het RAM opgeslagen en weI op de positie
waar dat karakter is getypt.
In het programma dient er steeds op te worden gelet dat de
schrijfmachinekode ('SMKODE') niet wordt verward met de
typofoonkode ('TFKODE'). In hoofdstuk 4.4.4 staan de diverse
routines weergegeven die er voor zorgen dat de gewenste
instruktie wordt uitgevoerd. Al deze routines moeten worden
afgesloten met een RETURN zodat het programma terugkeert
naar waar de toetsverwerking subroutine was aangeroepen en
het programma verder kan worden afgewerkt.
In een aantal van deze routines is het nodig dat er
spraakdata in het RAM moet worden opgeslagen. Hiervoor is
een speciale subroutine gerealiseerd. Deze (kode-naar-RAM)
subroutine wordt in hoofdstuk 4.4.2 besproken.
Op de adressen aangegeven door de typofoonkode plus een
spraak-offset ('SPROFF') staan de startadressen van de
bijbehorende spraakdata blokken. Deze laatste offset
('SPROFF') is nog eens afhankelijk van of er "male"
('MAN'=1) of "female"- ('MAN'=~) spraak, maar ook welke taal
er wordt gebruikt. Ook dit is in figuur 4.12 aangegeven. In
figuur 4.13 is het bijbehorende stroomdiagram weergegeven.

Al<TIEk:(l()E
(OP ADPES • TF}<(lDE'

+ AI<.TIE QfT~:ET)

Figuur 4.13: Schrijfmachine toetsverwerking subroutine.

4.4.2 Kode-naar-RAM subroutine.

De kode-naar-RAM subroutine wordt aangeroepen indien er een
korokter in het RAM moet worden geplootst. Dit korokter moet
worden opgeslogen op de positie woor de schrijfmachine
kUl'sor ('SKURS') naar wijst.

In hoofdstuk 4.1 is reeds oangegeven dot er op 1 positie
meer don 1 korokter kon worden getypt. Deze karokters worden
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opgeslogen in de bij die positie behorende cellen (zie
figuur 4.4).
De schrijfmachinekode van het karakter dat moet worden
opgeslogen komt in de eerste cel te stoon, terwijl de inhoud
van cel 1 in cel 2 en van cel 2 in cel 3 komt te stoon.
Daarbij gaat de oude inhoud van cel 3 verloren. De
kodewoorden (KW1 en KW2) von de positie worden oongepost ten
teken dat er een nieuw karakter op die positie is
bijgekomen.
In figuur 4.14 is het bijbehorende stroomdiogrom
weergegeven.

~1:

B2B1:~1+1

8281:=11

er wordt gezonden
de schrijfmachine
vetschrift". Om na

KW2:: 8281:=
t4-H :8281

Figuur 4.14; Kode-naar-RAM.

4.4.3 Verstuur volgend karokter subroutine.

Deze subroutine wordt aangeroepen vanuit de RS-232(C)
interrupt routine en moet er voor zorgen dat het volgende te
zenden karakter wordt opgehaald en noar de interface
gestuurd. De zendkursor ('ZKURS') geeft aan van welke
positie in de tekstregel het programma bezig is karakters te
zenden naar de schrijfmachine. In figuur 4.15 is het
bijbehorende stroomdiagram weergegeven.
Allereerst wordt er op de positie vanwaar
gekeken of er een speciale kode naar
gestuurd moet worden, bijvoorbeeld "start
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VERSTUUR
VOLGENO
~ARAKTER

SET 'ZENC"
ZEND CELCB2Bl)
~W2: B281:=B281-1

'ZKURS':='Z~URS'+l

'ZKURS':=l
RESET 'MEERZ'

RETURN

Figuur 4.15: Verstuur volgend karakter.

te kunnen gaan of er een speciale kode moet worden gezonden
dienen er in de kodewoorden op een positie voor een
instelling waarbij het nodig is dot er een speciole kode
moet worden gezonden twee bits geset te worden, waarvan het
programma er een reset nBdat de kode is verzonden.
In hat tweede kodewoord (KW2) van de desbetreffend positie
staat aangegeven hoeveel karakters er op die positie nog
verzonden moeten worden (b 2 b,). Indien de karakters op die
positie al zijn verzonden (KW2: b z b,=00) kan er begonnen
worden met het verzenden van de karakters op de volgende
positie.
Indien er geen kodes meer hoeven te worden verzonden kan de
zendkursor gelijk aan 1 gemaakt worden ten teken dat de
eerste positie van de nieuwe regel aan de beurt is om te
worden verzonden. Tevens moet 'MEERZ' (MEER te Zenden)
gereset worden ten teken dat het laatste karakter van de
vorige regel verzonden is.
Indian er op de volgende positie nog weI korokters stoon die
verzonden moeten worden dienen deze eerst verzonden te
worden. Indien er een kode naar de schrijfmachine wordt
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met
er

Het
de

de interface
kode. In het
hoe dit moet

een
teken dat

van
weergegeven

'lEND' geset ten
het verzenden

duidelijkis

gezonden, wordt
bezig is met
stroomdiagram
gebeuren.
Er wordt steeds gezonden vanuit de regel, aangegeven
vorige regel, waarin niet meer wordt getypt, terwijl
aIleen in de huidige regel kan worden geschreven.
terugluisteren van eerder getypte tekst kan zowel in
vorige- als in de huidige regel gebeuren.

4.4.4 Schrijfmachinetoetsaktie routines.

Deze routines moeten er voor zorgen dat een opgehaalde kode
op de juiste manier wordt verwerkt. In sommige gevallen
hoeft er aIleen maar een kode te worden opgeslagen, in
andere gevallen dienen er instellingen te worden gewijzigd.
In bijlage 5 staan de gewenste routines weergegeven. De
lijst van routines kan worden uitgebreid indien er een
nieuwe verwerking van een toets wordt verlangd.
In elke toetsaktie routine zal in spraak gemeld worden welke
aktie er is uitgevoerd. In de stroomdiagrammen is steeds een
mogelijke tekst aangegeven. Met xx" wordt een variabele
uitspraak bedoeld.

4.5 Keyboard (K8) interrupt routine.

Indien er een toets op het keyboord (van de typofoon!) wordt
ingedrukt, ten teken dat een bepaalde funktie moet worden
gerealiseerd, zal de INT~-ingang van de mikroprocessor laag
worden. Hierdoor wordt 'IE~' hoog en zal er een interrupt
volgen mits enabled. De keyboard interrupt routine moet er
voor zorgen dat er wordt onderzocht welke toets er is
ingedrukt en dat de met die toets verlangde aktie wordt
uitgevoerd en in spraak gemeld wordt. In figuur 4.16 is het
stroomdiagram weergegeven.
'K8' dient te worden geset ten teken dat het programma bezig
is met het verwerken van een toetsindruk op het keyboard.
De interface interrupt kan de keyboard interrupt routine
onderbreken. In de interface interrupt routine wordt 'K8'
dan gereset. Tot slot dient te worden aangegeven dat het
keyboard niet meer standby staat ('K8-S8'D~) en dat het
programma zich niet in de IDLE-mode bevindt ('IDLE'=~).

8ij het indrukken van een toets op het keyboard treden er
dender effekten op. Indien een groot aantal keren (25~ keer
is voldoende, zie [lit. 34,36]) steeds dezelfde data wordt
gelezen is de dender waarschijnlijk voorbij en kan er worden
nagegaan welke toets er is ingedrukt.
Indien er een toets is ingedrukt op het keyboard zal indien
de bijbehorende horizontale lijn geaktiveerd is, de
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STOP Sf~
LMT AlD:IO AAN

SET 'KB-SB'
F£:SET -1<8'

Figuur 4.16: Keyboard interrupt routine.
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bijbehorende vertikale lijn ook hoog worden. Door enen naar
de latch te sturen kunnen de horizontale lijnen geaktiveerd
worden, terwijl door het uitlezen van de buffer kan worden
nagegaan welke vertikale lijn hoog is geworden.
Indien aIle horizontale lijnen hoog zijn gemaakt en er is
geen kolom hoog geworden, dat wil zeggen dat er bij het
lezen van het buffer aIleen maar nullen worden gelezen
('KDLOM'=0000). is er blijkbaar geen toets (meer) ingedrukt
Is er weI een toets ingedrukt. dan zal in de keyboard
verwerking routine (hoofdstuk 4.5.1) onderzocht worden welke
toets er is ingedrukt en er wordt over gegaan tot het
uitvoeren van de aktie die bij de ingedrukte toets hoort.
Het audio-gedeelte dient geaktiveerd te worden waarna de
gewenste spraak voIgt. Ook indien 'SPRAAN'=0, ten teken dat
er geen spraak gewenst is, dient een toetsindruk op het
keyboard in spraak gemeld te worden.
Hierna worden eerst aIle horizontale lijnen hoog gemaakt
door enen naar de latch te sturen. Hiermee komt het keyboard
meteen weer standby te staan. Don wordt er gekontroleerd of
de toets weer is losgelaten. Dit is het geval indien een
groot aantal keren (250 keer is voldoende) aIleen maar
nullen uit het buffer worden gelezen.
Nu is het keyboard klaar om een volgende toetsindruk te
verwerken. Daartoe wordt 'K8-S8' geset en kan 'K8' gereset
worden ten teken dat de keyboard interrupt routine is
afgewerkt. Tevens kan INT0 weer enabled worden zodat een
volgende toetsindruk op het keyboard weer een interrupt tot
gevolg heeft. Het programma kan nu idle gaan in afwachting
van een volgende interrupt.

4.5.1 Keyboard verwerking subroutine.

Deze subroutine wordt aangeroepen venuit de keyboard
interrupt routine. Deze subroutine onderzoekt welke toets er
op het keyboard van de typofoon is ingedrukt. Als er een
ingedrukte toets wordt gevonden wordt de routine gestart die
er voor zorgt dat de verlangde aktie wordt ondernomen. In
figuur 4.17 is het stroomdiagram van deze subroutine
weergegeven.
In register 'RIJ' staat welke rij er wordt onderzocht.
terwijl in register 'KOLOM' komt te staan wat er uit het
buffer wordt gelezen. Samen vormen ze byte. De rijen
worden 1 voor 1 geoktiveerd tot dot er een kolom wordt
gevonden die hoog is. Uit de kombinatie van rij- en
kolomnummer is eenduidig te bepalen welke toets er is
ingedrukt en kon er worden begonnen met het uitvoeren von de
gewenste aktie.
In bijlage 6 stean de routines die nodig zijn voor het
verwerken von een ingedrukte toets op hat keyboard. Deze
routines moeten met een RETURN worden afgesloten om alsnog
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Figuur 4.17: Keyboard verwerking subroutine.

te
weer

gevonden dient dat
de toets dan al
genoeg ingedrukt.

weer terug te komen in de keyboard interrupt routine.
AIleen bij het indrukken van de relokotie toats zal de
schrijfmachine kursor ('SKURS') worden beinvloed. Bij de
overige toetsindrukken wordt aIleen de funktiekursor 'FKURS'
beinvloed.
Indien er dan ingedrukte toets is
worden gemeld. Waarschijnlijk is
losgelaten of is de toets niet goed

4.5.2 De positie uitspraek routine SPRPDS.

pauze.
tussen

Dp een positie kunnen maximaal 3 karekters staen. Deze
subroutine moet er voor zorgen det elle gewenste
spreekdeta-startedressen behorende bij aIle karakters die op
deze positie steen in het spraakbuffer worden geplaatst. In
figuur 4.18 staat het bijbehorende stroomdiagram.
Eventueel ken er begonnen worden met een Korte
Hiermee kan het onderscheid worden aangegeven
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karakters op dezelfde positie en karakters op verschillende
posities bij het uitspreken.
Eerst dienen een aantal registers ge1nitialiseerd te worden.
'BUFTEL' wordt 0 ten teken dot er nog geen adressen in het
spraakbuffer zijn geplaatst. 'BUFPNT' moet naar het eerste
adres van het spraakbuffer wijzen. Nu kan er worden be20nnen
met het vullen van het spraakbuffer.
In een speciaal 2 bits register 'BUFPLTS' wordt aangegeven
hoeveel spraakdata-startadressen er nog in het spraakbuffer
moeten worden geplaatst.
In de geheugenregel in het RAM staan op de posities binnen
die regel de schrijfmachine kodes zoals die b1j de
schrijfmachine bekend zijn. In hoofdstuk 4.4.1 is reeds
aangegeven hoe uit de schrijfmachine kode het spraakdata
startadres kan worden gevonden. Door het optellen van een
offset waarde bij de typofoon kode wordt in het (EP)ROM het
bijbehorende spraakdata-startadres gevonden. De waarde van
de offset (register 'SPROFF') kan verschillende waardes
hebben, al naar gelang er 'male' ('MAN'-1) of 'female'
('MAN'=0) spraak wordt gewenst. In figuur 4.19 stoat
weergegeven hoe het startadres uiteindelijk kan worden
gevonden. Daar stoat duidelijk weergegeven hoe het (EP)ROM
dient te worden ingedeeld en hoe de gegevens gelnterpreteerd
dienen te worden.
Nu het gewenste startadres is gevonden kan het adres in het
spraakbuffer worden geplaatst. 'BUFTEL' en 'BUFPNT' dienen
allebei met 1 te worden verhoogd, 'BUFPLTS' wordt met 1
verlaagd. Indien 'BUFPLTS'=0 moet 'BUFPNT' worden hersteld
zodat deze pointer weer naar het eerste startadres in het
spraakbuffer wijst.
Indien 'BUFPLTS' niet gelijk aan 0 is dient het spraakdata
startadres van het volgende karakter in het spraakbuffer te
worden geplaatst.
Tot slot dient er nog gekontroleerd te worden of onderlijnen
oan staat. Indien dat het geval is dient op het adres
'BUFPNT'+'BUFTEL' van het spraakbuffer het startadres van de
spraokdata voor 'streep' te worden geplaotst, en 'BUFTEL'
dient met 1 te worden verhoogd. Hierna kan de subroutine
SPRPOS weer worden verlaten.

4.6 IDLE-routine.

In de IDLE-routine moet worden nagegaan of er nog onafgehan
delde interrupts zijn. Als dat niet het geval is dient de
typofoon klaar gemaakt te worden om in de idle-mode te
kunnen gaan. Indien de typofoon zich al langere tijd Corde
tiental minuten) in de idle-mode bevindt kan de typofoon in
de energie besparende power-down mode gaan. In figuur 4.20
is het stroomdiagram voor de IDLE-routine weergegeven.
Indien er geen interrupt meer is ontvangen dienen de
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Figuur 4.18: Spreek positie subroutine.
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Figuur 4.19: Bepaling stertadres spraakdata.
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te
het

de interToce enobled
worden gezorgd dot

interrupts voor het keyboord en
worden. Tevens dient er voor te
keyboard standby staat ('KB-SB'=1).
Nu kan het nog zijn dot de PCF nog bezig is met het
uitspreken van een stuk tekst ('SPREEKT'-1). Deze spraok
dient eerst te worden aTgemaakt. In geval van een interrupt
van de PCF zal het programma dan de Ius maken zoals
weergegeven in Tiguur 4.20 waarna er weer nagegaan wordt OT
'SPREEKT' noi is geset.
Indien 'SPREEKT'=0 is de spraakdota behorende bij een
spraakadres uitgesproken. Indien 'MEERSPR' (MEER SPRaak) =1
kan er nog spraakdata zijn die nog niet is aTgehandeld. De
subroutine VOLGSPR (VOLGende SPRook, hooTdstuk 4.6.1)
onderzoekt OT er nog meer uitgesproken moet worden. Indien
blijkt dat er geen spraak meer hoeTt te volgen wordt
'MEERSPR'=0. Als dot niet het geval is kan de SPRAAK
subroutine weer worden aangeroepen om de volgende spraakdata
naar de PCF te sturen. Het programma zal dan worden vervolgd
zoals aangegeven in het stroomdiogram.
Indien 'MEERSPR'=0 kan het oudio-gedeelte worden uitgezet.
Nu gaat het programma over naar de idle-mode en kan 'IDLE'
geset worden. Door een toetsindruk op een von de twee
toetsenborden zal de IDLE-routine worden verloten en wordt
er verder gegaan met de gewenste interrupt routine.
Om de batterijen te sparen dient de typoToon in de energie
besparende power-down mode te gaan: in power-down verbruikt
de mikroprocessor ongeveer 50 uA tegenover ongeveer 2 mA in
de IDLE-mode. Teller 0 dient gestort te worden om te bepalen
OT de typoToon lang genoeg idle is geweest alvorens
power-down te gaan. De power-down mode kan aIleen door een
hardware reset verlaten worden. Door een toetsindruk op een
van de twee toetsenborden zal deze reset gegenereerd worden.
Net voordat de schakeling power-down gaat dienen er op twee
op een volgende odressen in het interne RAM von de
mikroprocessor de kodes AAH en 55H te worden geschreven. Dit
is nodig om in de reset verwerking routine na te kunnen gaan
OT de reset vonuit power-down is gegenereerd OT vanuit de
uit-stand. Dit is reeds in hooTdstuk 4.1 beschreven.

4.6.1 Subroutine
VOLGSPR.

voor het opholen van nieuwe spraak:

vonuit de IDLE-routine, zorgt
te spreken woord zal worden
4.21 is het stroomdiagram

Deze subroutine, oongeroepen
er voor dat het volgende
uitgesproken. In Tiguur
weergegeven.
Indien 'BUFTEL' niet gelijk aan 0 is, wil dat zeggen dat
nog spraokdato-startodressen in het spraokbuTTer stoon
verwerkt moeten worden. Om het volgende sprookblok uit
kunnen spreken wordt de wijzer 'BUFPNT' met verhoogd,

er
die

te
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Figuur 4.20: IDLE-routine.
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waardoor het naor het volgende stortodres wijst. 'BUFTEL'
dient met 1 te worden verlaogd ten teken dat er weer een
adres minder in het buffer staat te wochten om te worden
verwerkt. Als dit gebeurd is kon de subroutine worden
verlaten.
Indien aIle spraakdata-startadressen in het spraakbuffer die
moeten worden uitgesproken afgewerkt zijn ('BUFTEL' is dan
0), moet er worden nagegaan of er nog meer uitgesproken moet
worden. Dit kan het geval zijn bij het uitspreken van een
getypt woord of regel. In die gevallen worden namelijk
steeds de spraakdata-startadressen behorende bij 1 positie
naar het spraakbuffer gestuurd. De VDLGSPR subroutine zorgt
er voor dat ook de overige posities van het woord of regel
uitgesproken kunnen worden. Indien er geen woord of regel
wordt uitgesproken kan 'MEERSPR' gereset en de subroutine
verlaten worden.
Indien een woord of regel wordt uitgesproken dient er eerst
te worden gekontroleerd of er op de positite na die welke
net was uitgesproken iets is getypt. Indien er op die
positie niets is getypt hoeft er niks meer te worden
uitgesproken, zodat de subroutine verlaten kan worden nadat
'MEERSPR' is gereset.
Bij het uitspreken van een regel moet er worden uitgesproken
totdat er een positie wordt gevonden waarop niks is getypt.
Bij het uitspreken van een woord moet met uitspreken gestopt
worden 015 er een spotie wordt gevonden: dan is het einde
van een woord bereikt. In dat geval kunnen 'MEERSPR' en
'WDORD' gereset worden.
Indien de volgende rositie ook moet worden uitgesproken
zullen de spraakdata-startadressen behorende bij die positie
in het sproakbuffer worden geplootst. Dit alles zal gebeuren
in de subroutine SPRPDS (spreek positie) die in hoofdstuk
4.5.3 is besproken. Nu moet nog worden onderzocht of de
positie waar 'FKURS' nu naar wijst de lootste van een woord
is. Dit is het geval indien de volgende positie een spatie
is of indien er op de volgende positie niets is ge~ypt. De
laatste positie von een woord moet nomelijk met een
verlaagde toonhoogte worden uitgesproken (set 'PSL', Pitch
Start Laag).
Indien het einde von de regel is bereikt dient er te worden
over gegaan naar de huidige regel indien er in de vorige
regel werd gewerkt (dan: 'HREG '=eJ). Hierna dienen de waarden
van de bits 'PSL' en 'REGEL' hersteld te worden.
Nadat dit allemaal is gebeurd kan er weer terug gegaan
worden naar het programma dat deze subroutine had
aangeroepen.
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VOLQSPR

SET "PSI.."
R£SET "RE<EL."

RESET
RESET

Figuur 4.21: VOLGSPR subroutine.

4.7 Batterij-leeg routine.

Indien de batterijen een te loge sponning ofgeven (zie
hoofdstuk 3.4.4) zal BAT-CON laag worden. Indien in de
diverse routines wordt gekontroleerd of de batterijspanning
nog goed is zal bit BAT-CON bekeken worden. Indien de
batterijspanning te laag is zal de desbetreffende routine
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naar de batterij-Ieeg routine springen. Deze routine moet er
voor zorgen dat er niet verder kan worden gegaan met typen.
In Tiguur 4.22 is het bijbehorende stroomdiagram
weergegeven.

8ATTER=...r-LEE'~
ROUTINE:

Figuur 4.22: Batterij-Ieeg routine.

De routine moet proberen in spraak te melden dat de
batterijen verwisseld moeten worden. Tevens worden aIle
interrupts) behalve die van de PCF) disabled. Er kan pas
worden verder gegaan met typen nadat de batterijen zijn
opgeladen en de typoToon opnieuw aan is gezet.
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5. Wat er nog moet gebeuren.

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven wat er zoal nog
gebeuren voordat de typofoon gerealiseerd is.

5.' De software.

moet

er

van
de

met

Tot nu toe zijn de ontwerpeisen opgesteld en de
stroomdiagrommen uitgewerkt. Er is een oonvong gemookt met
de software: de (sub)routines SPRAAK, KB-INTERRUPT en
PCF-INTERRUPT zijn reeds uitgewerkt volgens de
stroomdiagrommen. Het zijn testprogrommo's die een idee
geven hoe de uiteindelijke progrommo's er uit kunnen zien.
De programma's zijn met behulp van de ASM5' cross assembler
geschreven. De overige stroomdiagrammen dienen nog vertaald
te worden in programma's.
Bij het schrijven van de programma's dient een duidelijk
overzicht te worden gemaakt van alle registers die worden
gebruikt om verwarring te voorkomen. Dit in verband met het
grote aantal registers die zullen worden gebruikt.
Bij de initialisatie in de RESET opstart routine dient er
voor te worden gezorgd dat ook deze registers goed gelni
tialiseerd worden. Tevens dient steeds in de gaten te worden
gehouden of een routine door een andere (interrupt-) routine
kan worden onderbroken. In die gevallen kan het nodig zijn
dat een aantal registers gelnitialiseerd moet worden. Indien
er bijvoorbeeld een toets op de schrijfmachine is ingedrukt
terwijl de typofoon bezig was met de keyboord interrupt
routine (don is 'KB'='), zal de keyboard interrupt routine
worden afgebroken en gaat het programmo verder met de
interface interrupt routine, terwijl 'KB' nog steeds is
geset. De interface interrupt routine moet er voor zorgen
dat 'KB' gereset wordt ten teken dat het programma niet meer
met de keyboard interrupt routine bezig is.
Bij het ontwikkelen van routines voor het realiseren
speciale funkties dient steeds getrocht te worden
speciale funktie op dezelfde manier (dot wil zeggen
dezelfde toetsen) te aktiveren als dat gebeurt indien
geen typofoon is aangesloten.

5.2 De print.

De print moet nog ontworpen worden. Getrocht moet worden om
alle komponenten op 1 printplaot onder te brengen. De
printploat dient (uiteraard) in het (nog uit te zoeken)
kastje van de typofoon te passen. Daarbij dient ook rekening
te worden gehouden met de afmetingen van de speaker. Tevens
moet er voor gezorgd worden dat de aansluiting voor het
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aangebracht.isop de printkeyboard op een handige plaats
Meer hierover in hoofdstuk 6.3.
Het analoge deel van de schakeling dient zo goed mogelijk
gescheiden van het digitale deel op de printplaat te worden
geplaatst om storingen te minimaliseren.
De twee versterker Ie's (LM388) dienen zo dicht m02elijk bij
elkaar geplaatst te worden en de bijbehorende voedingslijnen
dienen goed ontkoppeld te worden. Oit is allemaal nodig
omdat de LM388 zeer storingsgevoelig is in de gebruikte
brugversterker schakeling.

6.3 Ergonomie.

waarop het keyboard
de toetsen goed te
ruimte in zijn voor

De typofoon moet in een kastje komen
goed kan worden aangebracht en waarop
bedienen zijn. Tevens moet er voldoende
de printplaat en de speaker.
Uit een literatuur onderzoek [lit. 36] is gebleken dat een
membraan keyboard vele voordelen biedt: beholve dat het
vocht- en vuil bestendig is, zijn ook de Kosten gering.
Tevens is het membraan keyboard eenvoudig te monteren: het
keyboard zelf kon op een plat vlak worden geplakt, terwijl
een flexibele "flat cable" (de staart) met behulp van een
konnektor met de printplaat kan worden verbonden. Er zijn
een tweetal nadelen:
- Er is geen taktiele terugkoppeling bij het indrukken van

een toets. Bij de typofoon is dat geen bezwaar, aangezien
elke gedetekteerde toetsindruk wordt gevolgd door een
gesproken melding welke toets er is ingedrukt.

- Een voelbare afbakening van de toetsen ontbreekt. Hiervoor
zijn speciale opstaande randen verkrijgbaar die over het
keyboard aangebracht kunnen worden of een speciale
embossment.

De plaats van het keyboard op het kastje bepaalt tevens waar
de aansluiting van het keyboard met de printplaat moet
komen. Beide worden met elkaar verbonden door middel van een
Korte flexibele staart. De oansluiting van de staart dient
zich onder het keyboard op de printplaat te bevinden zoals
aangegeven in figuur 6.1 (in het gearceerde gebied). Vanwege
de Korte lengte van de staart dient ook hiermee rekening te
worden gehouden.
Tevens dient op de bovenkant van de typofoon de
volumeregelaar aanwezig te zijn. Hiervoor dient een
schuifpotentiometer te worden genomen met een voelbare
instelling waordoor het voor de visueel gehandikapte
duidelijk is in welke stand het volume staat.
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kastje

volume
reg e 1 a a r __-+-__~---...~_......__~--""""" ~keYbOard

staart

-printplaat

Figuur 5.1 Aansluiting keyboard op typofoon.

5.4 De spraak.

Er moet nog een overzicht worden gemaakt van de spraak die
nodig is om aIle meldingen die door de software worden
verlangd ook inderdaad uitgesproken kunnen worden. De spraak
kan in verschillende talen worden opgeslagen.
Bij de spraak moet er op worden gelet dat met name de losse
karakters zo duidelijk mogelijk van elkaar te onderscheiden
zijn. Er zijn een aantal karakters in het Nederlandse
alfabet die onderling slechts geringe uitspraak verschillen
hebben. Voorbeelden hiervan zijn "e", "w", "t", "p", "d",
"g", "j", "c", "v", "b", alsook "a", "k", "h". Vooral bij
deze letters uit het alfabet dient er op te worden gelet dat
ze goed van elkaar onderscheidbaar zijn.

5.5 Aanpassing voor Olympia.

Er zijn reeds verregaande kontakten geweest met Olympia die
erin geresulteerd hebben dat Olympia de typofoon in
produktie wil nemen. De typofoon voldoet dan de eisen die
Olympia aan het apparaat stelt. In de schrijfmachines van
Olympia worden de kodes die Vid de seriale RS-232(C)
interface ndar buiten worden gestuurd of worden ontvangen
omgezet van TTL-niveaus naar RS-232(C) niveaus. Olympia wil
deze omzetting naar RS-232(C) niveaus omzeilen. Door de
TTL-niveaus in de schrijfmachine te gebruiken en deze ddn de
typofoon aan te bieden is er geen niveau omzetting meer
nodig. In de typofoon kunnen de signalen op TTL-niveau
worden verwerkt.
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Olympia zou eind mei 1987 reeds technische informotie over
hun schrijfmachines naar mij sturen. Tot op heden is er
niets binnen gekomen: "de spullen komen er aan" wordt steeds
gezegd. Er is even gewacht op de informatie van Olympia,
maar op een gegeven moment is er be slaten am de aanpassing
voor Olympia voorlopig niet te realiseren omdat anders de
ontwikkeling van de typofoon nag sterker vertraagd zou
worden. Te zijner tijd kan nag bekeken worden of de
aanpassing alsnog gerealiseerd wordt.

5.6 Evaluatie.

Indien de typofoon gerealiseerd is dient zij nag geevalueerd
te worden. Gp het IPO is volop informatie te verkrijgen over
hoe de evaluatie het beste aangepakt kan worden, evenals op
de vakgroep Medische Elektrotechniek. Een aantal punten die
volgens mij bij deze evaluatie zeker aandacht dienen te
krijgen zijn:

Hoe hinderlijk is het uittikken van de voorgoonde regel
indien er wordt overgegaan naar de volgende regel. Tijdens
het typen van tekst in de nieuwe regel kan het voorkomen
dat de schrijfmachine nag bezig is met het uittypen von de
voorgaande regel. Het geluid van het uittypen kan de
spraak van de typofoon namelijk hinderen. Gelukkig zijn de
huidige schrijfmachines stiller dan die van een aantal
jaren geleden.

- Hoe duidelijk is de spraak: met welke uitspraken is er
verwarring mogelijk?

- Zijn de meldingen die de typofoon geeft duidelijk genoeg?
- Hoe gaat het opstarten: liever andere toetsen die

ingedrukt moeten worden?
- Zijn de funktietoetsen goed herkenbaar terug te vinden op

het keyboard. Zijn de plaatsen van de diverse funktie
toetsen logisch, en zijn de afzonderlinge toetsen goed
terug te vinden (is het embossment voldoende)?
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7. Aanbevelingen en konklusies.

Bij aanvang van het afstudeerwerk werd verondersteld dat het
moderniseren van de typofoon zoals die door J.N. Kroon [lit.
13-23] was ontworpen eenvoudig kon gebeuren. Snel genoeg
werd al duidelijk dat er een kompleet nieuw apparaat moest
worden ontwikkeld. Dit kwam mede doordat de ontwerpeisen
drastisch moesten worden veranderd. Dit was nodig vanwege de
stormachtige ontwikkelingen die er zijn geweest op de
schrijfmochine markt: de schrijfmachine wordt steeds veker
gebruikt als printer bij een komputer.
Daarnaast kunnen steeds meer schrijfmachines gebruikt worden
voor onderlinge kommunikatie, meestal via een modem. Daartoe
ziJn steeds meer schrijfmachines uitgerust of uit te rusten
met een interface (meestal serieel, RS-232(C), soms
parallel, Centronics). Deardoor zijn meer schrijfmachines
geschikt geworden voor koppeling met de typofoon dan toen
J.N. Kroon de typofoon ontwikkelde.
Verder Koman er steeds meer draagbare schrijfmachines op de
markt die ook op batterijen kunnen werken. Om aan te sluiten
op deze ontwikkeling dient de typofoon ook op batterijen te
kunnen werken.
De huidige schrijfmachines Kennan geen kodes meer voor
korrektie bij gebru1k als printer. Om toch te kunnen
korrigeren dienen korrekties in de typofoon te gebeuren. Dit
heeft mede tot gevolg det de karakters niet meer direkt
worden uitgetypt, maar in het geheugen van de typofoon
worden opgeslegen en pas nedet er naar een volgende regel
wordt overgegaan worden de kodes naar de schrijfmachine
gestuurd
Er komen steeds meer speciale funk ties die met de
schrijfmachine gerealiseerd kunnen worden, zoals eutomatisch
onderlijnen, vetschrift, inspringende kantlijnen, vertikale
tabulatie enzovoort.

Nadat de nieuwe ontwerpeisen op een rijtje waren gezet [lit.
26] kon er worden begonnen met het ontwikkelen van de
hardware. Mede doordat de typofoon op batterijen moest
kunnen werken, maar ook doordat er modernere erg handige
komponenten waren (PCF, ICL7663, MAX232) met goede
eigenschappen heeft de hardware een grote verandering
ondergaan.
Daarna zijn aan de hand van de ontwerpeisen en de opgestelde
hardware de stroomdiagrammen gerealiseerd. Deze zijn zo
gedetailleerd mogelijk beschreven. Het aantal stroom
diagrammen is zeer uitgebreid, zoals in hoofdstuk 4 al is
gebleken.
Tot daar zijn mijn werkzaamheden gekomen. In hoofdstuk 5 is
beschreven wat er zool nog moet gebeuren. Het moge duidelijk
zijn dat de werkzaamheden nog lang niet afgerond zijn: het
moderniseren van de typofoon is meer dan aIleen maar wat
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gebruiken en een modernere vormgeving

Indien de typofoon gerealiseerd is kan er worden gedocht oan
een sprookresponsie eenheid voor de komputer: de
"kompufoon"? Het idee voor de kompufoon is hetzelfde als
voor de typofoon. Derhalve dient gebruik te worden gemaakt
van de ervaringen die met de typofoon zijn opgedaan. Tach
zal de "kompufoon" een heel ander karakter hebben. Dit komt
mede doordat een komputer een andere funktie heeft dan een
schrijfmachine.
Bij de "kompufoon" dienen de teksten die normaal op het
beeldscherm Kamen te staon, in sproak gemeld te worden.
daarom is het noodzakelijk dat er een tekst-naar-spraak
omzetter aanwezig is. Een tekst-naar-spraak omzetter kan een
aantal losse karakters als 1 woord uitspreken. Daardoor kan
gemakkelijker door een stuk tekst gelopen worden, maar
worden de kommando's die de komputer geeft oak duidelijker
don wonneer die gespeld worden uitgesproken.
In sommige komputers zijn reeds spraaksynthese IC's aanwezig
die vanuit de software kunnen worden aangestuurd. De
ontwikkeling wordt dat steeds meer komputers met de steeds
goedkoper en beter wordende spraaksynthese IC's worden
uitgerust. Daarom kan er gedacht worden aan het ontwikkelen
van een programma dat de tekens die naar het beeldscherm
worden gestuurd kan omzetten naar spraak. Daarbij zou
gebruik kunnen worden gemaakt van de aanwezige
geheugenruimte in de komputer. Eventueel kan de spraakdata
op een speciale diskette worden opgeslagen.
Indien de "kompufoon" een feit is kunnen bijvoorbeeld boeken
op een diskette worden opgeslagen, die de visueel
gehandikapte met behulp van de "kompufoon" kan lezen. Oak
kunnen dan brieven op de "kompufoon" worden gemaakt die oak
{oar de visueel gehandikapte "gelezen" kunnen worden.
Voordat een dergelijk systeem betaolbaar te fobriceren is,
zullen er nag weI de nodige jaren voorbij gaan.
Toekomstmuziek?
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Bijlage 1: Lijst van importeurs/leveranciers van
schrijfmachines in Nederland.

Merknaam Importeur + adres Telefoon

BROTHER Brother Inetrnational (Ned) B.V.
Postbus 600
1180 AP Amstelveen
Zanderij 25-27
1185 ZM Amstelveen

020-474471

CANON

CASIO

FACIT/
ERICSSON

HERMES

IBM

Canon Verkooporganisatie Ned. B.V. 023-231616
Postbus 123
2100 AC Heemstede
Cruquiusweg 29
2102 LS Heemstede

Remidex Nederland 8.V. 075-350751
Postbus 1346
1500 AH Z~~ndam

Kleine Tocht 7-8
1507 CB Z~andam

Holland Systema B.V. 02940-75911
Postbus 178
1380 AD Weesp
Bloemandalerweg 30-42
1382 KC Weesp

Hermes Precisa B.V. 03480-22404
Houttuinlaan 16
3447 GM Woerden

IBM Direct Shop 020-5134100
Joh. Huizingalaan 259
1066 AP Amsterdam

JUKI MVB B.V.
Vinkenveld 2 (Kruisstraat)
5249 JP Rosmalen

NAKAJIMA ALL Remidex Nederland B.V.
Postbus 1346
1500 AH Zaandam
Kleine Tocht 7-8
1507 CB Zaondam

04192-19133

075-350751

OLIVETTI Olivetti Nederland B.V.
Postbus 11172
Verbeekstraat 19
2301 ED Leiden

071-310221



OLYMPIA

-9(2)-

Olympia Kantoormachine Import 8.V. (2)7(2)-299(2)2(2)
Post bus 37
De Werf 15
25(2)1 CA Den Haag

SHARP Ormas 8.V.
Postbus 1(2)(2)
Elzenkade 1
399(2) DC Houten

SILVER-REED ReprotechnieK 8.V.
Muidenweg 3
28(2)3 PR Gouda

SMITH-CORONA SPT Specific Product
Hogem~at 1
3961 NC WijK bij Duurstede

TEC KN
Sloterweg 3(2)3
1171 VC 8~dhoeverdorp

TRIUMPH-ADLER Triumph-Adler Nederl~nd 8.V.
Postbus 6(2)1
Dijnselburgerlaan
37(2)(2) AP Zeist

XEROX RanK Xerox (Nederland) 8.V.
Postbus 918(2)
1(2)(2)6 AD Amsterdam
Maassluisstraat 2
1(2)62 GD Amsterdam

(2)34(2)3-9(2)911

(2)182(2)-19311

(2)3435-73737

(2)2968-7(2)55

(2)34(2)4-66911

(2)2(2)-51(2)6911
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Bijlage 3: overzicht aan te sluiten schrijfmachines.

In deze bijlage zol worden beschreven welke schrijfmochines
er in principe in kombinotie met de typofoon gebruikt kunnen
worden. oaarna voIgt er een overzicht van de diverse
mogelijke instrukties die met een schrijfmachine gegeven
kunnen worden en of die instrukties ook in kombinatie met de
typofoon mogelijk zijn.

B3.1 Geschikte schrijfmachines.

De voornaamste eis die gesteld moet worden aan de schrijf
machine die met de typofoon gekoppeld moet worden is dat de
schrijfmachine moet zijn voorzien van een seriele RS-232(C)
interface die geschikt is om zowel kodes te ontvangen als om
kodes te verzenden. oit is eigenlijk de enige eis die voor
de schrijfmachine geldt om in kombinatie met de typofoon
gebruikt te kunnen worden. Bij de oanschaf von een
schrijfmachine voor visueel gehondikopten kon tevens
aandacht worden besteed aan de hanteerbaarheid van de
schrijfmachine. Onder de hanteerboorheid van de
schrijfmachine versta ik hier onder andere:

Is de papier-invoer (voor een visueel gehandikopte)
eenvoudig?
De visueel gehandikapte laat zijn vingers kontinu op het
toetsenbord rusten, om zo steeds het gevoel te hebben waar
de toetsen zich bevinden. Indien de vingers op de toetsen
rusten mag er niet per ongeluk een toets ingedrukt worden.

- De toetsen moeten zo herkenbaar mogelijk op het
toetsenbord aanwezig zijn.

- Zo min mogelijk ekstra toetsen, omdat anders de verwarring
aIleen maar groter wordt voor de visueel gehandikapte.

Om een idee te krijgen welke schrijfmochines geschikt zijn
om met de typofoon gekoppeld te worden zijn eind 1985 de
importeurs van schrijfmachines in Nederland aongeschreven
voor informatie materiaal over eventueel geschikte
schrijfmachines. In bijlage is de lijst van de
aangeschreven importeurs te vinden. Hieronder voIgt in
alfabetische volgorde van de merknamen de resultaten van de
ontvangen informatie.

BROTHER. Aan te sluiten modellen: TC-600 en de modellen die
kunnen worden voorzien van de IF-50 interface eenheid.

CANON. Aan te sluiten mOdellen: AP100, AP150,
AP360, AP400-II, AP500-II, AP550-II,
AP560.

CASIO. Geen geschikte informatie ontvangen.

AP210,
AP410,

AP310,
AP510,
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ERIC6SDN. Aon te slL4iten modellen; B1El1, B121; 94El1;
9620.

9410,

HERME6. Geen
kunnen

geschikte schrijfmachine (de schrijfmachines
geen kodes verzenden, aIleen maar ontvangen) .

IBM. Geen geschikte schrijfmachine (de schrijfmachines
kunnen geen kodes verzenden, aIleen maar ontvangen) .

JUKI. Geen geschikte schrijfmachine (de schrijfmachines
kunnen geen kodes verzenden, aIleen maar ontvangen).

NAKAJIMA ALL. Geen geschikte schrijfmachine
schrijfmachines kunnen geen kodes verzenden,
maar ontvangen).

( de
aIleen

OLIVETTI. Uit de ontvangen informatie is niet duidelijk of
er geschikte schrijfmochines von Olivetti zijn die in
kombinatie met de typofoon gebruikt kunnen worden.

OLYMPIA. Uit de ontvangen informatie is niet duidelijk of er
geschikte schrijfmachines van Olympia zijn die in
kombinatie met de typofoon gebruikt kunnen worden.

SHARP. Geen geschikte informatie ontvongen.

SILVER REED. Aan te sluiten model:
misschien ook EX200IF en EX300IF.

EX 66IF, EX77IF,

SMITH-CORONA. Geen geschikte informatie ontvongen.

TEC. Geen geschikte schrijfmachine (de schrijfmachines
kunnen geen kodes verzenden, aIleen maar ontvangen)

TRIUMPH-ADLER. Aan te
1020, SE 1035S,

sluiten modellen (in
SE 1040S, SE 1041S.

elk geval): SE

XEROX. Aan te sluiten modellen:
XEROX 640C en XEROX 645C

B3.2 De instrukties.

XEROX 620C, XEROX 630C,

Behalve de diverse karakter-intrukties die tot gevolg hebben
dat er een bepaald karakter wordt getypt zijn er ook een
aantal instrukties met speciale funkties. In tabel B3 is een
overzicht gegeven van de diverse mogelijke instrukties. De
tabel is in drie stukken opgedeeld: tabel B3a bevat de
instrukties die per se met de schrijfmachine verwerkt moeten
kunnen worden, tabel B3b de voor een visueel gehandikapte
erg handige instrukties en tot slot in tabel B3c de minder
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belangrijke instrukties. De instrukties volgens tabel 83a
kunnen in het algemeen met elke schrijfmachine gerealiseerd
worden, behalve de korrektie-instruktie. Het blijkt dat
korrektie (delete, kode 7FH) met geen enkele schrijfmochine
mogelijk is voor zover onderzocht indien de schrijfmochine
als printer (voor het ontvangen van kodes) gebruikt wordt.
Dit probleem is reeds in de typofoon opgevongen door door de
korrekties uit te voeren.
Ook de bel, ten teken dat het einde van de regel bijno
bereikt is, blijkt uit de gegevens von de schrijfmochines in
veel gevollen niet meer te werken indien de schrijfmachine
in kombinatie met de typofoon wordt gebruikt (schrijfmachine
is dan on-line). Ook dit zol geen problemen geven aongezien
de soft wore reeds voorziet in het melden dot het einde von
de regel bijno is bereikt.
Voor zover mogelijk worden door de fobrikanten de
ASClI-kodes gehonteerd. Voor de voriobele kodes worden in
het algemeen de voor het betreffende land gongbore kodes
gebruikt. In tabel 4.4 wos dit reeds oongegeven. Voor de
instrukties woarvoor de ASClI-tabel geen kode kent worden in
het olgemeen escope besturingsreeksen gebruikt. Deze bestoon
uit de kode von "escope" (kode 18H) gevolgd door de kode von
een karakter of leesteken. Deze kombinotie bepaolt don welke
instruktie er wordt bedoeld. In de handleidingen van de
interfaces von de schrijfmochines stoot weergegeven welke
kodes er bij de schrijfmochines bekend zijn.

Tobel 83a: Noodzokelijke instrukties.

Noodzakelijke instrukties ASCII kode escape routine

karakters ( a e v g, 1 5 enz. ) X

leestekens ( < > [ { ? ! enz .) X

spatie X

delete X! !

plaats terug ( 8S) X

regel opschuif ( LF) X

carriage return ( CA) X

linker kantlijn instellen X

rechter kantlijn instellen X
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Tabel B3b: Handige instrukties.

Handige instrukties ASCII kode escape routine

escape/kode ( ESC) X

kantlijn opheffen X

bel X

horizontale tabulatie ( HT) X

tabulatorstop instellen X

tabulatorstop opheffen X

aIle tabulatorstops opheffen X

regelafstand instellen X

hoofdletter vastzetten/opheffen X

relokatie X

onderschrift/bovenschrift X

bladeinde X

repeteer X

automatisch onderlijnen aan/uit X

automatische vetdruk aan/uit X
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Tabel B3c Minder belangrijke instrukties.

Minder belongrijke instrukties ASCII kode escape routine

nul-pitch X

karakters/inch X

tweede toetsenbord X

halve spatie X

halve regel omhoog/omlaog X

inspringende kantlijn X

vertikale tabulatie instellen X

vertikale tabulatie opheffen X

form feed ( FF) X

pagina einde instellen X

Tot slot nog een aantal opmerkingen:
- Spatie moet op twee manieren in spraok worden weergegeven:

dmv. "rust" of dmv. een pauze.
Escape kan ook door middel von de kode toets. Met deze
toetsen kunnen extra funkties worden gerealiseerd.
Kantlijnen instellen gebeurt vanuit de schrijfmachine,
maar de kantlijnen worden verwerkt in de typofoon. De
typofoon struurt de uiterste grenzen naar de
schrijfmachine: LM=0 en RM=X.
Nul-pitch zit voor de typofoon ingebouwd in de kode van
het betreffende karakter. Indien "'" wordt getypt weet de
typofoon dat de schrijfmachine kursor niet naar de
volgende positie moet goon wijzen, moor zijn oude waarde
moet behouden: het volgende getypte karakter komt daarmee
automatisch op dezelfde positie te staan als "'''.
Bij vetdruk dient deze instelling te blijken uit de
gegenereerde spraak. Oaarbij kan gedacht worden aan een
hardere uitspraak.
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Bijlage 4: Gebruikte registers.

nu
in

er

het

een

hele

naar

als
kode

start

onder

waarde

in

keyboard

van

in het
wordente

van een

blijft

de

om

funktie-kursor

het pitch

adres

met

is

(eigenlijkaan

het audio-gedeelte

aan welk
de beurt

waarin wordt bijgehouden
de huidige blodzijde er

(1 bit) Geeft aan of
spanning stoot.
(8 bits) Geeft baudrate
TH 1) .

(2 bits) Kode die aangeeft welk bit er
eerste hoog is geworden in de ontvangen
(reset opstart routine).
(3 bits) Geeft aan hoeveel spraakdata
startadressen er nog in het spraakbuffer moeten
worden geplaatst.
(4 bits) Geeft
spraakbuffer aan
verwerkt.
(4 bits) Geeft aan hoeveel odressen
spraakbuffer nog verwerkt moeten worden.
(1 bit) Geeft aan of er sprake is
escape-besturingsreeks.
(8 bits) Geeft de positie van de
aan in de RAM geheugenregel.
(1 bit) Funktie-kursor in huidige regel?
(1 bit) Programma bezig met de IDLE-routine?
(x bits) Geeft aan hoeveel instellingen er reeds
in spraak gemeld zijn na het indrukken van de
funktietoets "instellingen".
(1 bit) Programma bezig
interrupt routine?
(1 bit) Staat het keyboard stand-by?
(4 bits) Uitgelezen waarde van het keyboard
buffer, bevat de kolom-niveaus van het keyboard.
(8 bits) Wordt gebruikt voor bewerkingen met het
kommando byte van de PCF.
(1 bit) Linker kantlijn opgeheven?
( 1 bit) Schrijfmachinekursor
dezelfde positie wijzen?
(1 bit) Mannelijke sprook?
(1 bit) Moet er nog meer uitgesproken worden?
(1 bit) Nog meer data te zenden?
(1 bit) Typofoon in de oefenstand (dwz karakters
worden weI uitgesproken maar niet getypt)?
(1 bit) Automatisch onderlijnen aktief?
(2 bits) Bevat de kode voor welke pariteit
wordt gebruikt.
(8 bits) Bevat de waarde van
byte.
(1 bit) Bezig met het uitspreken
regel?
(8 bits) Teller
welke regel van
getypt wordt.

'REGTEL'

'REGEL'

'PSB'

'ONDERL'
'PARI'

'MAN'
'MEERSPR'
'MEERZ'
'OEFEN'

'LKOPHEt="'
, L TS '

'KOMB'

'Ka-SB'
'KOLOM'

'KB'

'FKURS'

'HREG'
'IDLE'
'INSTEL'

'ESCAPE'

'BUFTEL'

'BUFPNT'

'BUFPLTS'

'BIT'

'BAUD'

'AUDIO'
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is

von

van

een

keyboard-

kantlijn

de

verwerken

verwerken

het

het

uitspreken van

Bevat de kode die naar
geschreven.
Geeft aan of de rechter

(4 bits)
latch is
(1 bit)
bereikt.
(1 bit) Rechter kantlijn opgeheven?
(2 bits) Hierin wordt bijgehouden welk handshake
protokol de RS-232(C) interface moet hanteren.
(1 bit) Schrijfmachine-aktie verwerking
(RS-232(C) interrupt routine)?
(8 bits) Bij een karakter behorende kode die bij
de schrijfmachine wordt gebruikt.
(8 bits) Positie waar een volgend getypt
karakter zal worden geplaatst; komt overeen met
de vergelijkbare funktie van de schrijfkop van
een schrijfmachine.
(1 bit) Moet start pitch verhoogd worden?
(1 bit) Moet start pitch verlaagd worden?
(1 bit) Staat spraak aan?
(1 bit) PCF bezig met het uitspreken?
(8 bits) Off-set waarde die bij de typofoon-kode
moet worden opgeteld om te komen tot het adres
waar de bijbehorende spraakdata staat. Waarde is
afhankelijk van de waarde van 'MAN' en van
'TAAL' .
(1 bit) Programma bezig met de reset opstart
routine vanuit de uit-stand?
(4 bits) Geeft aan welke taal er momenteel
gebruikt wordt voor het uitspreken.
(1 bit) Teller ~ interrupt opgetreden?
(2 bits) Geeft aan met welke snelheid er zal
worden gesproken: 4 standen.
(1 bit) Programma bezig met
woord terug?
(8 bits) Geeft kode aan zoals die door de
typofoon gebruikt wordt voor een bepaald
karakter
(1 bit) Programma bezig met
woord verder?
(1 bit) PCF bezig met het
woord?
(1 bit) Kode Xoff als laatste gestuurd ten teken
dot de schrijfmachine even geen kodes meer kan
ontvangen?
(1 bit) Interface bezig met het versturen van
een kode naar de schrijfmachine?
(8 bits) Geeft aan welke positie aan de beurt is
om te worden verzonden.

'ZKURS'

'ZEND'

'Xoff'

'WOORD'

'TFKODE'

'TERUG'

'VERDER'

, TEUHNT'
'TEMPO'

'TAAL'

'START'

'SPH'
'SPL'
'SPRAAN'
'SPREEKT'
'SPROFF'

, RK '

'SKLIRS'

'SMKOOE'

'SM'

'RKOPHEF'
'RS-HS'

'RIJ'
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8ijIage 5: Schrijfmachinetoetsaktie routines.

85.1 Leesteken verwerking.

Indien er een Ieesteken is ingedrukt (met Ieesteken zuIIen
in deze bijIage behalve !,?,-l.',{," en dergeIijke ook de
karakters (a-z) en de cijfers (0-9) bedoeld worden) moet de
bijbehorende kode in het RAM worden opgeslagen en weI op de
positie waarnaar de schrijfmachinekursor 'SKURS' wijst.
'SKURS' kan nu met 1 worden verhoogd (routine "LT":
Ieesteken), behalve indien er een toets is ingedrukt waarbij

L..EESTEJ<EN

SET "LTS"

RESET "LTS"

Figuur 85.1

I'ELDT:
''t£F" RECHTER

KF4NTI..:IJN <>P"

I'ELDT:
"REGEL VOL"

"SKURS":="SKURS"+!
"Fl<\..RS" ; = "SKURS"

EET "Rt<"

I"£l..DT:
"(BEl.GELUID)"

Leesteken verwerking.
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de schrijfmachine schrijfkop op
staan, zoals de accent en (routine
blijft staan). De beide routines
weergegeven.

dezelfde positie blijft
"L TS": (leesteken, ' SKURS'
zijn samen in figuur 85.1

Allereerst wordt er gekeken of de rechter kantlijn von de
regel is bereikt. Als dat het geval is (dan: 'RK'-1) moet er
worden gekontroleerd of de kantlijn is opgeheven. Indien dat
niet het geval is (dan: 'RKDPHEF'=1 ten teken dat de
kantlijn moet worden opgeheven) moet er worden gemeld dot de
rechter kantlijn is bereikt. Was 'RKDPHEF' gereset ten teken
dat de kantlijn is opgeheven, dan kan er verder gegaan
worden alsof er geen kantlijn is overschreden.
Hierna voIgt er een kontrole of de laatst mogelijke positie
in de regel is bereikt. Als dat het geval is moet er worden
gemeld dat de regel vol is. Als ook dit niet het geval is
kan de kode behorende bij het leesteken naar het RAM worden
gestuurd. Dit gebeurt in de kode-naar-RAM subroutine. Nadat
dit gebeurd is moet de typofoon het karakter uitspreken.

Indien er een leesteken is getypt waarbij de
schrijfmachinekursor op dezelfde plaats moet blijven staan
('LTS'=1) kan het programma een klein sprongetje maken en
wordt 'L TS' gereset. Indien 'L TS '=1:' dient de schrijfmachine
kursor met 1 te worden verhoogd. Tevens dient de funktie
kursor gelijk te worden gemaakt aan de schrijfmachine
kursor.
Hierna voIgt een kontrole of de schrijfmachine kursor naar
de positie waarop de rechter kantlijn staat ingesteld wijst.
Als dat zo is moet 'RKOPHEF' geset worden ten teken dat de
rechter kantlijn eerst opgeheven moet worden alvorens er
verder gegaan kan worden met typen.
Indien 'SKURS' wijst naar de zesde positie voor de rechter
kantlijn, de belpositie, dient e' een belgeluid te worden
gegenereerd ten teken dat de rechter kantlijn bijna is
bereikt. Daartoe dient het spraakdata-startadres van de bel
op de eerste plaats in het spraakbuffer te worden gezet. Dit
is nodig aongezien er anders een kans bestaat dat het
belgeluid niet zal worden waargenomen.

85.2 Karakter-terug (85) routine.

weer-

eerst
daarbij

linker
gemeld

stroomdiagrambijbehorendehetis85.2In figuur
gegeven.
Indien de karakter-terug toets is ingedrukt (85) moet
gekontroleerd worden of de linker kantlijn
overschreden wordt. Als dat het geval is en de
kantlijn is niet opgeheven ('LKDPHEF'''1) moet er
worden dat de linker kantlijn is bereikt.
Was de linker kantlijn weI opgeheven, dan kan er verder
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t£l..DT:
".-Er~
~JN ()P"

t£l..DT:
"KFlN Nl:ET VE:ROER"

Figuur 85.2: Korokter terug (8S).

gegaon worden met de routine zools weergegeven in het
stroomdiogrom. Doorno dient er te worden gekontroleerd of de
linker kontlijn 01 geposseerd is. AIleen indien er links von
de schrijfmochinekursor een onder karakter don een spotie
stoat kon er normool met het programma worden verdergegoon.
Stoon er aIleen nag moor spoties links von de schrijfmochine
kursor en is de woorde von 'SKURS' niet grater don de woorde
van de positie woorop de linker kantlijn staat ingesteld dan
dient er te worden gemeld dat het meest links getypte
korokter is bereikt.
Er kan niet worden terug gegaan noor de voorgoonde regel: de
schrijfmochinekursor kon aIleen in de huidige regel werken.
Voor gegevens uit de voorgoonde regel dienen de funktie
toetsen te worden gebruikt. In de voorgaande regel kan niets
meer veranderd worden aongezien die korokters al naar de
schrijfmochine zijn teruggestuurd en op popier getypt zijn.
In aIle andere gevallen kon 'SKURS' met 1 verlaagd worden.
De spreek positie subroutine ('SPRPDS') zorgt er voor dat de
karokters die op de positie stoon woarnoor 'SKURS' nu wijst
uitgesproken kunnen worden.

85.3 Horizontole tabulotie.

Indien de tobulotie toets
schrijfmachine kursor naar de
plaats te worden verplaatst.

is
eerst
Indien

ingedrukt dient de
volgende tabulatorstop

de rechter kantlijn
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wordt bereikt dient dit te worden gemeld en wijst de
schrijfmachine kursor naar de positie van de rechter
kantlijn. Indien er bij het zoeken naar de tabulatarstop
posities worden gepasseerd waarop nog geen karakter is
getypt (KW1: b 2 b,=00) dient er een spatie op die plaats te
worden gezet en moet het bijbehorende kodewoord aangepast
worden. In figuur 85.3 is het bijbehorende stroomdiagram
weergegeven.

HORI:ZONTALE
TABlLATIE

I'ELDT:
.,~ NIET \,IEROER"

"SKURS":='SKURS"+1

t£LDT:
"POSITIE XX"

POSnrr "SKURS'
k).Il: 8281: =01

Figuur 85.3: Horizontale tabulatie.

85.4 Ongeldige toetsindruk.

Indien er een toets is ingedrukt waarvan de kode bij de
typofoon niet bekend is of niet verwerkt kan worden dient er
te worden gemeld dat er een ongeldige toets is ingedrukt. In
figuur 85.4 is het eenvoudige stroomdiagram hiervan weerge
geven.

l
I

MEL..DT:
, ":>NZOORLOOF'DE

AkTJ:E"

RETURN

Figuur 85.4: Ongeldjge keuze.
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85.5 Kantlijn ophef.

Indien de schrijfmochine kur60r zich op de rechter- of
linker kontlijn positie bevindt kon de kontlijn opgeheven
worden. Op aIle ondere posities zal de toetsindruk geen
gevolgen hebben. 8evindt de schrijfmachine kursor zich op de
rechter respektievelijk de linker kantlijn positie, dan
dient 'RKOPHEF' respektievelijk 'LKOPHEF' gereset te worden
ten teken dat de rechter- respektievelijk linker kantlijn is
opgeheven. In figuur 85.5 staat het bijbehorende stroom
diagram.

KANTL:IJN
..I"

Kl=lNTLIJN O~HEF'

MEL.DT:
"Ge::EN K~~TL:IJN"

REi1.JRN

Figuur 85.5: Kantlijn ophef.

KORREKTI:E:

REi1..1RN

Figuur 85.6: Korrektie.
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85.6 Korrektie.

De SPRPOS subroutine (hoofdstuk 4.5.3) zorgt er voor det de
inhoud ven de te korrigeren positie wordt uitgesproken.
Deerne wordt het kodewoord op die positie hersteld en in cel
1 komt een spetie te steen. In figuur 85.6 steet het
stroofTIdiegrem.

85.7 Escepe besturingsreeks.

Indien er een escepe-kode wordt ontvengen wil det zeggen det
er nog een tweede kode voIgt. De kombinetie ven de eerste en
tweede kode bepeelt welke ektie er wordt verlengd. Ne
ontvengst ven de eerste (escepe) kode zel de tweede te
ontvengen kode in een endere tebel verteeld worden neer de
typofoonkode. In hoofdstuk 4.4.1 is reeds weergegeven hoe de
escepe kode wordt efgehendeld. 'ESCAPE' wordt geset ten
teken det er een escape besturingsreeks voIgt. In figuur
85.7 is het stroomdiegrem weergegeven.

[
E:SCtoV"E J Iit:o;~§di5EJ

_________~ r----_._'E_sa:v"E:__·_._' ....I

de
kan

8ij het
rechter

posities

linker kantlijn komen allemaal
gebeurt steeds vanaf de eerste
de positie waer het laatste

getypt. In figuur 85.8 is het

Figuur 85.7: Escepe besturingsreeks.

85.8 Kentlijn instellen.

Indien de kode voor het instellen ven de kentlijn wordt
ontvengen dient de kentlijn op de positie weer de
schrijfmechine kursor zich den bevindt te worden ingesteld.
In het bijbehorende kodewoord en in het register weer de
instellingen worden bijgehouden wordt eangegeven dat er een
kantlijn is ingesteld (linker of rechter). Tevens moet de
vorige kantlijnpositie opgeheven worden.
Er dient tevens een kontrole ingebouwd te worden, zodat
rechter kantlijn niet links van de linker kantlijn
worden geplaatst en omgekeerd.
De kantlijnen worden aIleen in de typofoon gebruikt.
aanzetten van de typofoon zijn de linker- en de
kantlijn van de schrijfmachine op hun uiterste
ingesteld.
Op de posities links van de
spaties te staan. Het zenden
positie van de regel tot
kara~ter van de regel is
stroomdiagram weergegeven.
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t<l=«TLl:JN
lNSTELLEN

.
I'~~JH

OP POS:rrI:E XX..

t-ELOT;
"KAN t-aET"

Figuur 85.8: Kantlijnen instellen.

85.9 Tabulatorstop instellen.

Indien het kommando wordt ontvangen om een tabulatorstop in
te stellen wordt er op de positie waar de schrijfmachine
kursor zich op dat moment bevindt een tabulatorstop
geplaatst. 8ij het bijbehorende kodewoord en bij de
instellingen wordt aangegeven dat er op de huidige positie
een tabulatorstop is ingesteld.
De tabulatorstops worden aIleen in de typofoon gebruikt: de
stops hoeven niet naar de schrijfmachine te worden gestuurd.
Indien er gebruik wordt gemaakt van de tabulatie toets zal
de schrijfmachine kursor naar de volgende tabulatorstop
positie gaan. De typofoon zorgt er voor dat er op de
plaatsen waar overheen wordt gesprongen spaties worden
getypt indien door nog geen korokters stonden. In figuur
85.9 staat het bijbehorende stroomdiagram.

TABlLATORSTOP
lNSTELLEN,

I
STEL TABlLATORSTOP
m (INSTEJ...L.DIGEN

EN !<W)

1
t-ELDT:
, 'TAl3LLATQRSTOP OP
POSITIE )(X"

1
REn..J~N

Figuur 85.9: Tabulator stop instellen.
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85.1el Tabulatorstop opheffen.

Indien deze toets wordt ingedrukt dient er op de
waar de schrijfmachinekursor naar wijst te worden
of er een tabulatorstop staat ingesteld.
Staat er een tabulatorstop ingesteld, dan moet bij het
bijbehorende kodewoord en bij de instellingen worden
aangegeven dat de tabulatorstop op de huidige positie is
opgeheven. In figuur 85.1el staat het bijbehorende
stroomdiagram.

85.11 Opheffen aIle tabulatorstops.

Indien deze toets wordt ingedrukt dienen aIle tabulatorstops
te worden opgeheven. Daartoe worden bij de instellingen de

I-ERSTEL T~LATOP.

STOP (INSTELLINGEN
EN klD

t-El.DT:
"GEEN Ti=8-LATOR
STOP"

t£LDT:
"STOP OF' POSITIE

XX OPOCI·E\lEN"

Figuur 85.1el: Tabulatorstop opheffen.

posities opgehaald waar een tabulatorstop staat ingesteld.
Op al die posities worden de kodewoorden hersteld. Daarna
wordt bij de instellingen aangegeven dat er geen
tabulatorstops meer staan ingesteld. In figuur 85.11 is het
bijbehorende stroomdiagram weergegeven .

Figuur 85.11

.{~.. I_{_RE_TI..F:N_1
Opheffen aIle tabu~atorstops.
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85.12 Carriage return: naar de volgende regel.

Indien de carriage return (CR) wordt ingedrukt dient er te
worden over gegaan naar de eerste positie van de nieuwe
regel. Daarbij wordt de regel waarin tot dan werd getypt de
vorige regel, terwijl de regel waarin nu wordt verder gegaan
de huidige regel wordt. De regel die eerst in de vorige
regel stond gaat daarbij verloren. Indien die regel nog niet
was verzonden mag de carriage return nog niet uitgevoerd
worden. Er moet gewacht worden totdat de zendkursor naar de
eerste positie van de laatst getypte (huidige) regel wijst.
Daarom worden nu zo snel mogelijk de nog te verzenden kodes
naar de schrijfmachine gestuurd. In figuur 85.12 is het
stroomdiagram weergegeven.
Indien de laatste kode is verzonden worden de
kodewoorden van de nieuwe huidige regel hersteld:
posities vanaf de ingestelde linker kantlijn
aangegeven dat er nog geen karakters zijn getypt.
Op de posities links van de linker kantlijn komen allemaal
spaties te staan. Verder dient "meer te zenden" ('MEERZ') te

VE:RZEt-I) KODES

H.lJIDIGE: REGEL
1-ER!3TEJ.. KW' 5

B T

t-ELDT:
•'LAATSTE: REGEL"

t-EL.DT:
••~-"£ REGEL"

RETl..~N

Figuur 85.12: Carriage return.

worden geset ten teken dat er weer kan worden verder gegaan
met het verzenden van karakters uit de nu vorige regel. In
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een teller ('REGTEL') kan worden bijgehouden hoeveel regels
er 01 gatypt zijn. Hierdoor is hat moge1ijk om no ta goon of
de onderkant van de bladzijde bijna is bereikt. Deze optie
is op dit moment nog niet varder uitgawerkt.
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Bijlage 6: Typofoon keyboard toetsaktie routines.

In dit hoofdstuk zullen de routines besproken worden die er
voor moeten zorgen dat de aktie die door het indrukken van
een funktietoets wordt verlangd, ook uitgevoerd wordt.
Daartoe zal ook steeds in spraak gemeld worden wat voor
aktie er wordt uitgevoerd. Dp het einde van elke routine
dient in 'BUFTEL' het aantal te verwerken spraakdata
startadressen te staan, terwijl 'BUFPNT' steeds naar de
eerste plaats in het spraakbuffer wijst. De routines dienen
met een RETURN te worden afgesloten, zodat er verder gegaan
zal worden met de keyboard interrupt routine, waar het
uitspreken van de gewenste spraak wordt gestart

B6.1 Woord terug en woord herhalen.

Indien de funktietoets "woord herhalen" is ingedrukt, zal
het woord waarnaar de funktiekursor 'FKURS' nu wijst, of
indien 'FKURS' naar een spatie wijst het woord voorafgaand
aan de spatie, uitgesproken worden. Bij "woord terug" zal
het woord voorafgaand aan het woord dat bij "woord herhalen"
wordt gemeld, uitgesproken worden. Door de funktietoets
'woord terug' een aantal keren in te drukken kan er terug
worden gegaan naar het begin van de regel. In figuur B6.1
staat het bijbehorende stroomdiagram.
In beide gevallen dient eerst het begin van het
spreken woord opgezocht te worden. De woorden worden
afgebakend door een spatie.
Indien 'FKURS' naar een spatie wijst, dient er in de regel
terug te worden gegaan totdat er een karakter wordt gevonden
dat geen spatie is. Oat karakter maakt deel uit van het
woord dat wordt uitgesproken indien "woord herhalen" is
ingetoetst. Nu dient er te worden terug gegaan totdat er een
spatie wordt gevonden. Het eerste karakter na die spatie zal
het eerste karakter van het woord zijn dat bij woord
herhalen moet worden uitgesproken.
Indien "woord terug" is ingetoetst dient nog verder terug te
worden gegaan totdat het begin van het voorgaande woord
gevonden. Daortoe dient nogmaals dezelfde procedure
worden herhaald. 'TERUG' kan gereset worden ten teken
voor de tweede keer de aangegeven Ius wordt doorlopen.
Bij het terug gaan in de regel dient steeds te worden
gekontroleerd of intussen positie nul ('FKURS'=0) is
bereikt. Het bereiken van deze positie wordt verwerkt alsof
er een spatie op de daaraan voorafgaande positie staat.
Indien er op positie nul een karakter is getypt wordt dat
karaKter automatisch het eerste karakter van het woord dat
op die positie begint. Indien er nog verder terug gegaan
moet worden ('TERUG'==1) en er wordt in de huidige regel
gewerkt, dan zal er een overgang naar de voorgaande regel
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SET "TERUG"
RESET "TERUG"

SET "WOORD"
SET "tLER31 R"

SI Ri 06

.F1<I...RS" WOROT
LAATSTE POSrrIE
VORI:G£ REGEL..

t£1...DT:
I '8£GD-I VOfUGE:

REGEL.. 13ERED<T"

Figuur 86.1 Woord terug en woord herhalen.

plaats hebben. De funktiekursor zal dan naar het laatste
getypte karakter van die regel wijzen. Op deze manier is het
mogelijk am oak de vorige getypte regel terug te horen. In
principe zou dit verder teruggaan naar meerdere regels
kunnen warden uitgebreid.
Nadat het begin van het uit te spreken woord is gevonden
wordt 'WODRD' geset. De funktiekursor moet nu naar het
eerste karakter van het uit te spreken woord wijzen waarna
de subroutine SPRPOS er voor zorgt dat die positie wordt
uitgesproken. Indien het laatste gevonden karakter bij het
terug gaan in de regel een spatie was moet daarom de
funktiekursor weer 1 ~laats naar rechts gezet warden
('FKURS'+1) .
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De subroutine VDLG5PR zorgt er voor dat oak de volgende
posities van het woord worden uitgesproken. Door 'MEER5PR'
=1 te mdken wordt vanuit de IDLE-routine de VDLG5PR
subroutine aangeroepen zodat oak de volgende posities kunnen
worden uitgesproken.

86.2 Woord verder.

Deze routine moet er voor zorgen dat het eerst volgende
woord dat begint op de positie na die waar de funktiekursor
('FKUR5') naar wijst wordt uitgesproken. In figuur 86.2 is
het stroomdiagram weergegeven.

"VERDER"

"~";=0

SET "~G"
RESET "VE::R:)ER

SET "1oI()()R[) "
SET "t<E£RSi R"

t-EL.DT:
•'NI:ETS TE SPREJ<EN1'

Figuur 86.2: Woord verder.

Sf RFOS

Als er op de positie woornoor 'FKUR5' wijst geen
staat dient er verder in de regel te worden gezocht
er wel een spatie wordt gevonden.

spotie
totdat
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Dan wordt 'VERDER' gereset ten teken dot het eerst volgende
korakter dat gevonden wordt en geen spatie is, het eerste
karakter van het uit te spreken woord is.
NU ~ef~~ ~~ ~~~~~f !~!OO~ i~ cl~ ~~!~l .otdot er een karakter
wordt gevonden dot geen spotie is. Dot korokter is don het
eerste karakter van het uit te spreken woord of het kon zijn
dat er op die positie nag niets is getypt.
Indien er zo een positie wordt gevonden woorop geen karokter
is getypt en er wordt in de regel gewerkt waarin er wordt
getypt dient te worden gemeld dot er geen woord kon worden
uitgesproken. Indien er in de 'vorige regel' wordt gewerkt
kan er worden overgegaon naar de nieuwe regel. Het eerste
woord op die nieuwe regel is don het woord dot moet worden
uitgesproken.
Nadat zo het eerste karakter van het uit te spreken woord is
gevonden kan 'WOORD' geset worden. De eerste positie kon nu
worden uitgesproken (subroutine 6PRPOS), waorno de
subroutine VOLGSPR er voor zorgt dat oak de overige posities
von het woord zullen worden uitgesproken.

86.3 Positie.

Indien deze toets is ingedrukt dient de positie te worden
gemeld waarnoar de schrijfmochine kursor 'SKURS' wijst. Het
positienummer moet vertoold worden naar spraakdata blokken.
In figuur 86.3 is de posit ie-routine weergegeven.

r_/ P<_:_JS_;I_TIE Jt----~__~.L..;:_"'~:»!~""'f....fE.......~;::<=.:_~_··_-_.'_ __If----~ RE_TU_R-_~ __l

Figuur 86.3: Positie.

86.4 Regel herhalen.

te worden
bijbehorende

regel
het

hele
staat

dient een
figuur 86.4

8ij regel herhalen
uitgesproken. In
stroomdiagram.
Het programma gaat vanaf positie in de regel na of er iets
is getypt. Er zou oak vanaf de linker kontlijn gestart
kunnen worden, maar in dat geval worden eventuele korokters
die voor de linker kontlijn zijn getypt niet uitgesproken.
Als er een karakter wordt gevonden dat geen spatie is, is
het begin von de regel gevonden en kan de sprook beginnen
beginnen. Wordt er geen karakter gevonden, don dient er te
worden gemeld dat er geen karakters gevonden zijn. Wordt er
weI een karakter gevonden, dan kan 'REGEL' geset worden ten
teken dat er een regel is gevonden die moet worden
uitgespro~en. De SPRPOS subroutine zorgt er voor dat de
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-~-;=1

SET -R£QEL.
SET "I'EERSFR-

t£l..DT:
''LE'GE R£GEL"

Figuur 86.4: Regel herholen.

niet
spoties

zullen
meerdere

eerste positie wordt uitgesproken, terwijl de
VOLGSPR er voor zorgt dot ook de overige posities
regel worden uitgesproken.
De spoties tussen de woorden
uitgesproken, beholve indien er
elkoor volgen.

subroutine
binnen de

worden
achter

86.5 Relokotie.

No het indrukken van de relokatie-toets moeten zowel de
schrijfmachine- als de funktiekursor noor de loatste
(relokotie) positie in de regel wijzen woor iets is getypt.
Door vanaf de positie waarnoor de schrijfmachinekursor wijst
naar de volgende posities te goon kijken of door geen
korokter is getypt kon de relokotie positie gevonden worden.
Hierna wordt de funktie kursor gelijk gemaakt oon de
schrijfmachine kursor. In figuur 86.5 is het bijbehorende
stroomdiagram weergegeven.

86.6 Instellingen.

Met deze toets kunnen de in het RAM opgeslagen instellingen
worden opgevraagd. Het resultoot van het indrukken van deze
toets is het opsommen van de huidige instellingen zoals
kantlijnen, outomatisch onderlijnen enzovoort. Welke
instellingen er precies ollemo~l dienen te worden gemeld kon
te zijner tijd worden bekeken.
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RELot<ATIE

'SKURS':='SKURS'+!

Figuur 86.5: Aelokatie.

'nll3TEL '=!

t'ELDT:
'INSTELt.....n.IG XX·

'INSTEL':='INSTEL'+

Figuur 86.6: Instellingen.

De instellingen worden een voor een opgeh~ald. Doortoe dient
te worden bijgehouden met welke instelling het programma
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86.6 is het bijbehorende stroomdiogrom

86.7 Man/vrouw spraak.

In twee tabellen staan de adressen van de verschillende
spraakdata-blokken. De spraakdata waarnaar in beide tabellen
verwezen wordt is hetzelfde, aIleen is de ene tabel gevuld
met mannelijke spraak, en de andere met vrouwelijke spraak.
Met 'MAN' wordt aangegeven welke tabel er gebruikt moet
worden. Om vanuit de typofoon kode tot het startadres van
het bijbehorende spraakdata blok te komen dient er bij de
typofoon kode ('TKODE') een offset waarde ('SPROFF') te
worden opgeteld om het adres te vinden waar het gewenste
spraakdata-startadres staat. Indien de eerste tabel
(mannelijke spraak) gebruikt wordt is 'MAN'=1. Indien de
tweede tabel (vrouwelijke spraak, 'MAN'=0) gebruikt moet
worden zal 'SPROFF' een andere (hogere) waorde moeten
hebben.
Behalve 'MAN' zal ook de waarde van 'TAAL' de offset waarde
'SPROFF' be1nvloeden.
Door het indrukken van de man/vrouw spraok funktietoets
dient indien de mannelijke spraak stond ingesteld de
vrouwelijke spraak geaktiveerd te worden en omgekeerd. In
'MAN' moet weer worden aangegeven welke uitspraak er nu
geldig is. In figuur 86.7 is het stroomdiagram weergegeven.

R£SET 'HAN
t£LDT:

"VR<JU.£LI.JI<E SPRAAt<'
• SPROfl'- •

Figuur 86.7; Mon/vrouw spraak.

86.8 Taal.

Indien de toets
taal te worden
wordt gebruikt
typofoonl<.ode te

'TAAL' is ingedrukt dient er in een andere
uitgesproken. Al naar gelang welke taal er
dient er een andere offset waorde bij de
worden opgeteld om het gewenste spraakdata
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startadres te kunnen vinden. Deze offset waarde wordt verder
nog be~nvloed door de waarde van 'MAN'.
Indien nu een ander spraak wordt gekozen dient de waarde van
'SPROFF' te worden aangepast en in 'TAAL' dient te worden
aangegeven welke taal er nu staat ingesteld. In figuur 86.8
is het bijbehorende stroomdiagram weergegeven.

Figuur 86.8: Taal.

86.9 Oefenstand aan/uit.

Indien deze toets is ingedrukt dient te worden overgegaan
naar de oefenstand indien dat nog niet was gebeurd. Was de
typofoon al in de oefenstand dan dient deze stand te worden
verlaten. Met het bit 'OEFEN' wordt aangegeven of de
typofoon zich in de oefenstand bevindt.
In de oefenstand dienen toetsindrukken op de schrijfmachine
weI in spraak te worden gemeld, maar hoeven de kodes niet in
het RAM te worden opgeslagen of naar de typofoon terug te
worden gestuurd. In figuur 86.9 is het bijbehorende
stroomdiagram weergegeven.

RESET "OEF'EN"
to£LDT:
"OEFENSTAI'I> urf"

SET "OEF'EN"
t-ELDT:
llOEJ'"D-1STAI'I> AAH"

Figuur 86.9: Oefenstand aan/uit.

86.10 Spraak aan/uit.

In 'SPRAAN' (SPRaak AAN) wordt aangegeven of de spraak
staat. Indien de oefenstand aan stond dient
uitgeschakeld te worden en omgekeerd.

aan
deze
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8ij snel typen kan het steeds uitspreken van welke toets er
is ingedrukt als hinderlijk worden ervaren: eangezien er bij
elke toetsindruk de lopende spraak wordt afgebroken kan er
bij snel typen niet meer verstaan worden welke toets er is
ingedrukt. Op zich is dat geen probleem, want iemand die
snel typt heeft waarschijnlijk al meer ervaring met typen en
heeft de typofoon hooguit nodig om na te gaan of er geen
typfout is gemaakt. Derhalve zal een toetsindruk op de
schrijfmachine aIleen een pieptoon tot gevolg hebben ten
teken dat er een toets is ingedrukt indien de spreak uit
staat ('SPAAAN'=0). Een toetsindruk op het keyboard zal
altijd in spraak gemeld worden, ongeacht de waarde ven
'SPAAAN'. In figuur 86.10 is het bijbehorende stroomdiegrem
te vinden.

~

~/l.-'IT

RESET • SPRAAN'
t-ELDT:
I tSPRJ:W:f< UITt f

RETURN

Figuur 86.10: Spraak aan/uit.

86.11 Snelheid.

Door het indrukken van de toets 'snelheid' ken de
spreeksnelheid veranderd worden, en weI 1x, 2x, 3x of 5x de
standaard spreeksnelheid. In register 'TEMPO' wordt
bijgehouden welke spreeksnelheid steat ingesteld. De defeult
waarde voor dit register is 2x de standaard snelheid. Indien
de snelheid toets wordt ingedrukt zal register 'TEMPO' met 1
verhoogd worden. Indien 'TEMPO'=11 was zal 'TEMPO' de weerde
00 krijgen. In figuur 86.11 staat het stroomdiagram voor de
snelheid routine.

Figuur 86.11: Snelheid.
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