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SUmmerv

This report contains the results of the research work 00ne by C.K.J. Steeksma to finish his
stOOi lfBjing to the Masters Degree in Electrical ErlQineering. The work has been moe at the
Division of Medical Electrical Engineering of the Eindhoven University of TechnolOllf. It
concerns a speeking bl(XÖJlucosemeter for visus11y hendicappe:l diabetics. 5everal other
students hErj prepared it. The task was to finish the project, end to make everything rest( for
production.
Diabetes Mellitus is a disregulation of the bl(XÖJlucoselevel. In order to diminish the chance on
complications, many diabetics must check their bl(XÖJlucoselevel. Sometimes tte{ al80 must
control this bl~lucoselevel. There are a lot of bl~lucosemeters for sale. To use these, ene
has to apply a drop of blood to a teststrip, end insert this teststrip into a meter. After a while,
the result is monitored on a displEt{. Di8betics have a chance of gettinQ problems with their
siQht that is 25 times lerger then non-di8betics, end visusl hendicapped can tb litle with such
a bl(XÖJl ucosemeter.
The division of Medical Electrical EnQineerinQ sterted a project to fit a bl~lucosemeter for
use by visual1y handicapped diabetics. Afew yeers tJJl, en exteflSion of BIld .tation to en
existinQ bl(XÖJlucosemeter hes been tEYeloped. Later tte{ sterted to work et en improved
version. DurinQ the reseBI eh werk ~ibed in this report, work hes been lDne on this
imprrmd version , ca11ed the ·SprekerKe Bloedsuikermeter-- (8peekinQ Bl~lucosemeter >.
A prototype hes been €ilvelop8j, This is a sma11 suitcase containing amDng ether things a
bl~lucosemeter, a speech-unit, en aid to prick a drop of blood, BIld a [h)pdetector. This
dropdetector tEtects that a drop of blood is fallinQ onto the test8reB of the teststrip, srter
which the measurementcycle of the bl(XÖJlucosemeter uts autometicel1y. The -Sprek~

Bloedsuikermeter- speeks Dutch. Rech8rQeBble betteries make it irdlpen(2nt of the electric
mains. It al80 offers the possibility of tbinQ a measurement twice, whieh can lfBj to extra
safety.
The prototype hes been tested bath technical1y BIld er~icel1y, with pIl results. The
er(J)OOffiic test resulted in propositions for a few sma11 CMllges. All in all the result of this
reseereh work is that the ·Sprekm Bloedsuikermeter- isn't rest( for production yet, but it
is gettinQ close.



SaIIIenv8tting

Dit verslag bevat de resultaten van het afstudeerproject dat C.K.J. Steeksma heeft verricht bij
de vakgroep Medische Elektrotechniek van de TU Eindhoven. Het onderwerp was een sprekende
bloedsuikermeter ten behoeve van visueel gehandicapte diabetici. Er was al heel wat
voorbereidend werk gedaan lblr diverse andere studenten. De apdr~t was het hele project af
te randen, en alles prOOuctierijp af te leveren.
Diabetes mellitus is een ontregeling van de bloedsuikerspiegel. om de kans op complicaties te
verlagen, moeten vele diabetici het bloedsuikergehalte controleren en eventueel bijregelen.
Hiervoor zijn vele blaedsuikermeters op de markt. Hierbij moet men een druppel bloed op een
teststraakje plaatsen en vervolgens het teststraakje in een meetkastje schuiven. Na verloop
van tijd verschijnt het resultaat op een display. Diabetici hebben echter een 25 keer za grote
kans op problemen met het gelichtsvermOJ'l dan niet-diabetici, en visueel zwaar
gehandicapten kunnen met een dergelijke bloedsuikermeter weinig beginnen. De vakgroep
Medische Elektrotechniek heeft een project gestart om een blaedsuikermeter ~ikt te maken
vaar gebruik lblr visueel gehandicapte diabetici. Een aant81 jaren geleden is er al een
uitbreiding op en aanpassing van een lJestaIni:l bloedsuikermeter ontwikkeld. Later is men
beplnen te werken aan een verbetertE versie. Tijdens het in dit verslag beschreven
afstudeerproject, is gewerkt aan deze verbeterde versie, die de l'\8EIrTI Sprekende
Blaedsuikermeter heeft meegekregen.
Er is een prototype ontwikkeld. Dit is een kaffer met hierin ander meer een blaedsuikermeter,
een spraekeenheid, een hulpmilÖ!1 bij het prikken van een blOEDrUppel en een
blaed:truppeldetector. Deze laatste detecteert dBt een blaed:truppel op de reagenszane van een
teststraakje valt, waarna automatisch de meetcyclus van de bloedsuikermeter wordt gestart.
De Sprekende Blaedsuikermeter is Nederlandst8lig, is lblr zijn apl8ldl8re batterijen
onafhankelijk van het lichtnet en biedt de mOJ!lijkheid van dubbele meting voor extra
zekerheid.
Het prototype is technisch en ergonomisch getest, met !Jlede result8ten. De ergonomische test
heeft geresulteerd in voorstellen voor een paar kleine wijzigingen. Al met al is het resultaet
van het afstLKEerproject dat de Sprekende Blaedsuikermeter nag niet helemaal praductierijp
is, maar wel bijna.



Ik heb van dit afstu(Eerproject heel veel geleerd. Toen ik ermee beI;Jln, taj ik weinig
praktische ervaring. Dit is een ns:teel gebleken, vooral het zoeken van fouten in de hardware
ging hierOOJr niet altijd even vlot. Met name de heer H.J.M. Ossevoort heeft me geholpen het
project toch nog tot een lJlEld einde te brengerl. Daarvoor mijn welgemeende dBnk.
Verder wil ik ir. W.H. Leliveld, de heer J.A.E.M. Couwenberg, ir. R.P. W8terham en de rest van
de vakgroep EME bdnken. Speciale dank, tot slot, gaat uit naar mej. S. van Roon die bereid
was het prototype in de praktijk te testen.

De in dit versl81 genoemde prOOucten Reflocheck8 , AutoclixS , en AccudropS zijn
geregistreerde handelsmerken van de firma Boehringer Mannhein a.m.b.H.
NovopenS is een geregistreerd h8ndelsmerk van Navo Industrie BV.
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Hoofdstuk I: Inleiding

1] Inlejdjoo

Mensen d1e 88n 00 z1ekte dl6betes mellitu9 {suIkerziekte} 11jOOn hebben een stoorn1s in de
regeling van het bloedsuiker~halte. Vele diabetici moeten ter controle regelmatig hun
bloedsuikergehalte meten (zie ook hoofdstuk 2). Dit kan op betrekkelijk eenvoudi~ wijze
gedaan worden met behulp van teststrookjes die verkleuren als funktie van het gltJCOSeQehalte.
Men plaatst een r.ruppel bloed op zo'n teststrookje, stopt het teststrookje in een meetkastje en
het resultaat verschijnt op een display. Vru de meeste diabetici volooet dit ~. Diabetes gaat
echter vaak ~aard met een aantasting van het gezichtsvermOJBfl (dit komt bij diabetici 25
maal vaker vru Iim bij niet-diabetici>, en blimEn kunnen met de bestaar'IOO
bloedsuiker0eh8ltemeters weinig beginnen. In het beQin van 1981 ootving de vakgroep Medische
Elektrotechniek het volgerxE verzoek: kan de vakgroep l'8J8arl of het mogelijk is om een bloed
suik~altemeter geschikt te maken voor gebruik lblr visueel QBhandicepte diabetici?
Er is een uitbreiding ootwikkeld op de Reflcdleck, een best8ande bloedsuikergehaltemeter van
de firma Brehringer Mannheim G.m.b.H. Met l'B1le R.P. W8terham heeft hierbij een belangrijke
rol QEhIj [6]. Via een hulpmiä21 wordt het de visueel gehandicepte gemakkelijk gem8Bkt om
zelf een druppel bloed te prikken en deze vervolgens op juiste wijze op een teststrookje te
plaatsen. Bovendien worden de gegevens op het display vertaald Mar meldingen in Engelstalige
spr8Bk. Men heeft deze uitbreiding de naam Refl0t8lk meegegéven.
Alles leek voor elkaar te zijn; de Refl0t8lk zou geprtXkJceerd worden m- de firma Boehringer
Mermheim G.m.b.H en samen met de Reflcdleck in een koffer in de handel komen, beginnend in de
U&.. Op !J'ond ven mogelfjke problemen met prooucta8nsprakelijkheid, 28J het becrijf op het
laatste moment erven af, en ze vernietip een eerste serie ven 18000 stuks.
De v8k!J'oep besloot, na overleg met de Diabetici Vereniging Nfnrland (DVN), het project lblr
te zetten. Er zou een anö3re weg voor de prOOuctie aezo;:ht worderl. Inmiä21s waren er diverse
nieuwe wensen betreffende de Refl0t81k opgekomen. Met name vond men het wenselijk dlrt de
Reflotalk Nederlands zou spreken en d!rt hij lichtnetooafhankelijk zou worden.
Er is een beQin gem8Bkt met een nieuw ootwerp; een nieuw ootwerp d!rt ook. een nieuwe rmn
gekregen heeft, namelijk Sprekenm Bloedsuikermeter. Vier stagiairs hebben voorbereidend
werk verricht voor de fIIlpassing van de elektrooica en de software. R.H.G. Sterken[ 4] en G.J.P.
van UeshoutI3] hebben samen de Refl0t81k nog eens lblrgelicht en de opzet beöJ:ht voor een
nieuw microprocessor-systeem rond een andere microprocessor. P.HA. Dillen heeft deze opzet
gerealiseerd tot een werkend systeem d!rt de dfrt8 van de Reflocheck~ verwerkt [1]. H.M.
falkus, tot slot, heeft een bloearuppeldetector ootwikkeld [21. Bovendien koo dankbaar
gebruik gem8Bkt worden ven de resultaten van de ootwikkeling van de -Pock.etstem- [5], met
name op het gebied van energiezuinige spr8Bk. Mijn O()(Fldlt W8S het om het hele project af te
ronden, en alles prOOuctierjjp af te leveren.
Dit eerste deel van het verslag bev8t de elgemene informatie over de Sprekenm
Bloedsuikermeter. De gedetailleerde technische informatie staat in het nog te verschijnen
tweede deel.
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Hoofdstuk 2: Diabetes mellitus

2] Diabetes .,Hitus

wat is diabetes mellitus? Een veelgebruikte omschrijving is de volgende:
"Diabetes mellitus is een stoornis in de regeling van het bloedsuikergehalte. "Letterlijk
vertaald betekent de naam van de ziekte snelle, zoete lbJrstroming. Deze naam hangt samen met
één van de mogelijke 5Ymptomen van de ziekte, namelijk de zoete smaak van de urine van de
patiënt.

Rgling van het bloedsuikergehalte
Blucose, een van de voornaamste brandstoffen in ons lichaam, komt op min of meer vaste
tijdstippen, tijdens de maaltijden, via de (8r'men in het transsportsysteem van ons lich8Bm, het
bloed, terecht. De opname van de in het bloed aanwezige glucose lbJr de cellen, wordt bevorderd
lbJr insuline. Dit hormoon, ~ aan het bloed wordt afgegeven lbJr de pancreas of de
alvleesklier, is deel van het uitgebreide reQelsysteem ~ er voor zorgt~ het glucosegehalte
van het bloed binnen nauwe grenzen gehouden wordt (normaal is 4 tot 8 mmol per liter).
Na een maaltijd stijgt het glucosegehalte van het bloed sterk. ZOU insuline er niet voor znrgen
~ de glucose wordt opgenomen lbJr de cellen, dan m-eigt een ontreQeling van het interne
milieu. Onder andere wordt er dan lbJr het bloed water aan het lich8em onttrokken, daar glucose
de osmotische waarde van het bloed verhoogt.
In de tijd tussen de voedselopnemen lhiol het Qh.1COSElQBhe1te te <mlen. Het hormoon gllJC&lPl
beperkt dit door glycoJeen, een in de lever- en spiercellen aanwezig poly-Ehtrride, om te
zetten in glucose. Bovendien remt glUC8;J1l de opname van glucose lbJr de cellen.
De regellus wordt gesloten 00Jrd8t de mate waarin het lichaam insuline en glUCBlPl aanmaakt,
afhankelljk is van het glucosegehalte van het bloed. (k)k het hormoon a1renaline beinvloedt de
glucosespiege1.

Ontrglina van de bloedsyikerspigl
Bij mensen met diabetes is meest81 de bloedsuikerspiegel te hoog. Dat komt om~ zij zelf geen
of onvolOOende insuline m8ken. (k)k komt het voor ~ de hoeveelheid insuline in principe wel
volOOende is, mB'~ men voor insuline ongevoelig is geworden. Er is dan wel suiker 88nwezig
in het bloed, maar dit komt niet in cellen terecht. Met andere woorden, het lich8Bm bezit
voldoende brandstof, maar het kan IEle niet gebruiken.
De gevolgen zijn onder meer:

- In het bloed is teveel suiker aanwezig, en lbJr de osmotische werking van suiker komt er
ook meer vocht in de bloedsomloop terecht. De glucose wordt, wanneer de concentrstie een
bepaalde c:rempe1 (zo'n 10mmol per liter) overschrijdt, niet meer volledig lbJr de nieren
geresorbeerd. Dit wil zeoJ8rl~ de glucose via de urine wordt uitgescheiden, en met de glurose
ook het 681'11Jetrokken vocht~ het lichaam uiUi'oogt.

- In de cellen is te weinig suiker 88I1We2ig. HierlbJr 281 de cel de eneroie uit andere bronnen
moeten putten, met name uit eiwitten en vetten. Bij de verbrarK!'i I'IIJ van eiwitten vernielt de cel
zijn eigen elementaire bouwstenen. Bij de verbranding van vetten ontstaan schélijke
afvalstoffen, namelijk vetzuren (ketonen). De bekendste hiervan is aten. Als gevolg van de



HoofdstUK 2: Diabetes mellitus

verbranding van vetten verzuurt het lichaam, ondanks het feit lirt deze afvalstoffen op !En duur
d:Dr de nieren worden uitgescheiden.

Indien de bloedsuikerspi~l ont~ld is, zijn er twee mogelijkhelEn. Is hij te ~, dan
spreekt men van hyperglycemie (hyper); is hij te IBfWJ. van hypog1ycemie (hypo). In figuur
2. I is een overzicht te zien VBO de bijbehorellde symptomen.

HYPER
Slaperigheid~
--~

DrOg.-~tj-
long ,

"'-

e
c~~,,:::p Beven

ll' ,
.', ........ "

. Dui:eligheil'

H1'l'0fij<'
/'~ïm!lend ~,.{:,<\

• humeur •.' .'\
:- '. - ..'

o;;r-...___. ~ Hodtd-
pijn

~"IQ""r::7"--"""

Figuur 2. I: Symptomen VBO hypo- en hyperg1ycemie
(figuur l!tk.omstig VBO een briefkaart V51 NOVO IrWstrie 8Y)

Mooelijke gevolgen VEIl diabetes mellitus op de langere termijn zij~:

- Yer~ gevoelipid voor inftdies.
- 8eschadiging van bepsalde zenuwbBnen, met lllIIle de gevoelszenuwen in de benen
- Yer~ gevoelipid voor h8rt- en vaatziekten (komt 2 mlltl zoveel voor als bij niet-

diabeten).
- Nierinsufficiëntie (komt 17 mlltl zoveel voor).
- Achteruitgang van het gelichtsvermooen (komt 25 mlltl zoveel voor).

Hoe kon men de bl(BjtrikerSQiegel biirglen?
Er zijn twee typen diabetes. Bij type-l diabetes (insuline-Bfhenkelijk) kan de suiker niet



Hoofdstuk 2: Diabetes mel1itus

meer op de juiste wIjze worden benut, omdat de alvleeskl1er geen of vrijwel geen Insuline
proouceert. Men kan alleen met behulp van insul1ne-injecUes gezond bl1jven. De paUênt moet
niet alleen insuline gebruiken, maar ook een bepaald dieet volgen. Insuline-injecties en dieet
d1enen nauwkeurig op elkaar te worden afgestemd. B1j type-2 d1abetes (nlet-insul1ne
afhankelijk) produceert men ofwel onvolOOende ofwel te veel insuline. In het laatste geval is er
sprake van insul1ne-~oeligheid. Type-2 d1abetes komt meestal voor b1j 0tDJre mensen die
te d1k z1jn. In vele gevallen 1s dit type diabetes te behandelen door de pat1ênt te laten efvallen en
vervolgens het lichaamsaew1cht nauwkeuria te blijven controleren. Blijkt dit niet voldoende,
dan moet de arts tabletten voorschr1jven , waarbij nog een keuze gem88kt kan worden tussen
tabletten die de alucoseconcentratie verlagen en tabletten die l1e 1nsulineproductie stimuleren.
De arts schrijft ook weleens een combinatie van tabletten en insuline voor.
Er zIjn 1n N8Erland zo'n 500.000 diabet1c1, waarvan er ongeveer 100.000 Bfhanlcelijk z1jn
van insul1ne. Z1e ook fiQUur 2.2. Van de 500.000 d1abetici hebben ongeveer 10.000 een
visuele hendicap

Figuur 2.2: Verdeling van diabetes patiënten in Nederland

Insuline werd in 1921 ontdekt. Tot die tijd was er voor l1e type-l-diabetesp8tiënten
nauwelijks kans op overleving. De lich8Bmsvreemde insuline wordt ö:xr miciEl van extrectie
verkregen uit de alvleesklieren van varkens en/of runderen. Het wordt toegediend ö:xr miciEl
van inspuiting in de subcutane (ordrhuidse) ruimten of soms in een spier of een dr. Veel
gebruikte injectieplaatsen zijn de benen, armen, buik en b111en. Het insuline inspuiten is altijd
een compromis. Enerzijds 281 men proberen te volstaan met een zo gering mo;J!lijk aantal
injecties per 1BJ, vanwege de belasting voor de patiënt. Anderzijds wil men zo min mo;J!lijk
pieken veroorzaken in het bloedsuikergehalte. V88k wordt gekozen voor inspuiten vlek voor de
maaltijden.
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Hoofdstuk 2: Diabetes me11itus

Het is belangrijk dat niet te veel insuline wordt toegediend. Het constateren en opheffen van de
daBrlb>r optredentE hypoglycemie (deze kan bijvoorbeeld worden opgeheven lb>r het eten van
druivesuiker) is ncOOzakelijk, daar het in ernstige gevallen leidt tot coma, hetgeen zelfs de (bxj

tot gevolg kan hebben.

De juiste balem tussen hyoer- en hypoolycemie
Bij de behandeling van diabetes moet men een juiste balans tussen te hoJe en te 18Je
bloedsuikerwBBrden VineBl. Wanneer de oorzaken van het uit evenwicht r8ken van de balans
onderkend worden, kunnen veranderingen in het levenspatroon van de diabeet leiden tot een
verbetering van de regeling van de bloedsuikerspiegel.

Enkele factoren die hyperg1yeernie veroorzaken zijn:
- te weinig insuline inspuiten
- mineEr beweging tWl norm8B1
- infecties
- stress
- foute injectietechniek.
- te veeI eten
Hypoglycemie kan~ verarZ8Bkt lb>r:
- te veel insuline inspuiten
- meer beweging tWl norm8B1
- te weinig eten

Zelfcontrole en zelfregulatie
Zelfcontrole bij diabetes wordt in de pr8ktijk vert8Bld met het ~lmatig meten YS'I het
bloedsuikergehel te. Omdat dit bloedsuikergehalte geOOrencE een _, ook bij geZOllde mensen,

OOJBI kan variëren, moeten de metinoen op vaste tijdstippen Wor't8l gecBrl. D8arrl88St moet men
meten indien men vermoedt dat het bloedsuikergeh8lte teveel afwijkt van de gewenste w8ll'1Ê.
NI1 zelfcontrole kleven weinig nD1en. Het heeft geen gevolgen voor de bloedsuikerspiegel, en
indien de patiënt de resultaten~ registNlert, helpt het de arts een beter beeld te vormen van
de ziekte van de petiënt.
Zelfreau1atie aaat heel wat vereEr'. Hierbij heeft de petiënt de vrijheid om de msering insuline
per keer, binnen bepaalde grenzen, zelf te variëren aan de h8nd van het resu1t8Bt van de meting.
Een voordeel hiervan is tEt het aantal gevallen van sterke hypo- of hyperQlycemie aanzienlijk
zal verminderen omdat de diabeet veel intensiever bij zijn zièkte betrokken is. Hij kfrl
ontsporif930 gem8kkelijker constateren en opheffen. Bovendien kfrl hij "scherper" ingesteld
worden. Er is minder reden de patiënt in te stellen op een iets te hooJ b1oedsuik~lte om
gevaarlijke hypog1ycemiën te vermijden. Een I1Id!eI is, tEt soms meereEr'e m81en per _
nauwkeurig gemeten moet worden, wat betekent dat meereEr'e malen per d5J een cruppe1 bloed
moet worden geprikt.

Met behulp van bloedsuikergehaltemeters 81s de Reflocheck. kunnen diabetici aan zelfcontrole
c.Q. zelfregulatie men. De Sprekende Bloedsuikermeter m8Bkt dit ook mogelijk voor de blineE en
slechtzienm diabeet.
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Hoofdstuk 3: De Reflocheck, de Autoclix en de Accudrop

3] De Ref1ocheck. Autoclix en dB Aceudrop

De Duitse firma Boehringer Mannheim G.m.b.H. heeft in de loop der jeren diverse
bloedsu'ikergehaltemeters op de merkt gebred1t. De Reflocheck is hier één van. Zie figuur 3.1.

PrinCiple
ol measurement Serlal relerence beam

measurement

Instrument:
Type
DlmenSlons

Welght

Current
Voltage

Rellocheck~

160 x 110 *53 mm
360 9
max 35 mA

9VDC

Figuur 3.1: De Reflochack
(figuur afkomstig uit Gebruiksasnwijz;ng Reflochack, Boehringar Mannhein G.m.b.HJ

De bepaling van het bloedsuikergehalte begint met het prikkan van een cruppel bloed en het
plaatsen van deze cruppel op de reagenszone van een teststrookje. Er treedt een glucose-oxid8se
raektie op, die de rEBJBflSZOOS met verkleuren.~ de hand van deze verkleuring kan cbr
middel ven vergelijking met referentiekleuren het bloedsuikergehalte worden bepaald De
Reflochack is een apparaat cmt deze verkleuring meet. Dit gebeurt via meting van de reflectie
van licht van een bepaalde !J]lflengte. Stopt men het teststrookje op de juiste wijze in het

apparaat, dan verschijnt na verloop van tijd de weerde van het bloedsuikergehalte op een
display.~ de hand van deze wearde kan de patiënt of een begeleider de bloedsuikerspiegel in de
gaten houden, en eventueel besluiten tot toediening van een bepaalde hoeveelheid insuline

Voor het prikken van een cruppel bloed is cbr Boehringar Mennheim een hulpmili:lel
ontwikkeld: de Autoclix. Zie figuur 3.2. Men crukt de spanknop( 1) in, plaatst een lancet( 6) in
de Autoclix en verwijdert het beschermkapje( 7). Raekt men vervolgens met de huid het

beschermkapje een, dan schiet het lancet even neer voren en cringt het in de huid. Zo kan men
op relatief gemakkelijke en pijnloze wijze een cruppel bloed prikken.
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Hoofdstuk 3: De RefllX:heck, (Ê Autoclix en (Ê ACCl.Kh~1

Autoclix'

j- 1

\:;=;:) ~

~n~

Komponenten:

.1. Spanknop

.? Behuizing

i Geel drukkapje
voor normale huid

i \Vi t drukkapje
voor zachte huid

2 Oranje drukkapje
voor harde huid

6 Autoclix-lancet

1 Beschermkapje

F~ur 3.2: De Autoclix
(Figuur afkomstlQ uit Verlllkündigung Autoclix, BoehrirQll" Mennhltm a.m.b.Hol

BoehriJYllr MlIlnheim a.m.b.H. heeft ook een hulpmi<bBl ootwikk81d ...mee het makkelijk
wordt gemet om een cruppel bl(Bj YIIl de YirQll" ~ de rtIQIlSZIIle YIIl een tsststrookje te
plBBtsen: de Accuä'~. Zie figuur 3.3.

Figuur 3.3: DeAa:ucrop
(Figuur afkomstig uit gebruikSBlWijzifIQ Aa:ucrop I BoehriJYllr MlIlnheim a.m.b.Hol
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Hoofdstuk 3: De Reflocheck, de Autoclix en de Accudrop

8ebruiksaanwijzina van de Reflocheck:

1) Het apparaat aanzetten lixlr op de oranje knop ( links onmr het display) te drukken. Er valat
een displaytest die eindigt met - 0:00-. Het appar88t is nu kl8Bl" voor gebruik.

.)~

2) Prik een druppel bl(8j en pl88ts deze, zonder hem uit te smeren, op de reagenszone van een
teststrookje. Druk vervolgens zo snel m~lijk op de gele knop (rechts lJlder het display)
00l de meetcyclus te stEl'ten.

'~7?

., ........
•

De timer Vtll de Reflocheck telt nu met tussenpozen Vtll één seconde af ven 60 tot O.
eedurende de lBBtste twee seconden klinkt een zoemtoon.

3) Veeg na het stoppen Vtll de zoemtoon het teststrookje met een watje !JJBd af. Ondertussen
licht het display regelmatig op met de aanduiding ------

,..
. . ' '.

<

.. _. ,.,

/".,.\.
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Hoofdstuk. 3: De Reflocheck.. (Ê Autoclix en (Ê Act:udrop

4) Schuif het teststrookje in (Ê gleuf tussen (Ê zwarte en (Ê witte knop, rechts boven het
display. Indien het teststrookje gee;x:epteerd is, geeft (Ê Reflocheck aan hoeveel seconcEn
zijn verstreken na (Ê eerste minuut.

~~'..;l~

5) Na afloop van (Ê twee(Ë minuut begint (Ê meting, en enkele seconden later verschijnt het
resultaat op het displfr)#.

De illustraties die bij (Eze gebru'iksaanwijzing van (Ê Reflocheck zijn gebruikt, zijn alle
afkomstig uit (Ê eebruiksaanwijzing Vlll de Reflocheck, Boehringer MlIlnheim a.m.b.H.

Vra visueel Qeh8ndicepten treöJl bij deze hele meetprocedure diverse problemen op, met
name:

- het op juiste wljze pl88tsen Vlll een cruppel bloed op (Ê reegelIszone van een teststrookje
- het tot zich nemen van (Ê informatie op het displfr)# Vlll de Reflocheck

Bij het eerste moet men fEnken fIIl (Ê volgende Ben:
- Er kan niet geconstateerd worlim dat er na het prikken een cruppel bloed ontst88t.
- Het lokaliseren van (Ê geprikte cruppel bloed is moeilijk.
- De druppel bloed moet exed op (Ê reagellszone van (Ê strip worlim aangebrfdlt, zonder dat

(ÊZe reagenszone met (Ê huid wordt 88OQeraakt.

10



HoofcBtuk 3: De Reflocheck, (È Autoclix en (È Accudrop

- Op het moment dat de druppel bloed mntact maalct met de reagenszone
gaat de reactietijd in. Daar deze tijd nauwkeurig moet WONBl BBngehouden in verbend met
de betrouwbaarheid van het resultaat (zie figuur 3.4), 281 dit moment ex!l:t moeten
vastliooen·

•"..aa
I:.,
••I:

t

2 min.
- .... Tijd

Figuur 3.4: alobale indicatie van het verloop van de meetwaarde als funktie van de tijd na het
plaatsen van een bloearuppel op de rt!fJJ!rlS2OOe van een teststrip. De asymptotische

eindwaarde wordt bereikt na 24 à48 uur
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Hoofdstuk 4: Ontwerpeisen voor ~ Sprekende Bloedsuikermeter

4] Ontwerpeisen voor de Sprekende Bloedsuitermeter

De Reflotalk is inmickEls al weer enige jaren oud; sinds ~ ontwikkeling hiervan is ~ techniek
een heel stuk voortgeschremn. Bovendien bleek dat er een aantal wensen opgekomen waren.
samen was dit remn genoeg om een nieuwe versie te ontwikkelen: ~ Sprekende
B10edsuikermeter.

De vo1genm eisen C.Q. wensen zijn geformuleerd:
- Natuurlijk moet het uiterst betrouwbaar zijn!
- De Sprekerxil Bloedsuikermeter moet bestBlll uit een koffer met als belangrijkste elementen:

· een Reflocheck (bloedsuikermeter)
· een sprBBkeenheid
· een Autoclix, als hu1pmickE1 voor het prikken van een b1oearuppe1
· een b1oearuppe1detector met als basis een Acwrop
· een buisje teststrips voor ~ Ref10check
· 1'I8B1djes voor ~Autoclix
· w8tten

- De koffer moet zo klein mogelijk zijn, echter zorér dBt lixIr het verkleinen het
bedieninQSQemak verminmrt. De koffer moet licht, mBlr ook ~lijk zijn; ze moet letterlijk
tegen een stootje kunnen. De geoperllÊ koffer moet een werkb1fl1 vormen, met voor alles een
vaste p188ts.
- De Sprekerxil Bloedsuikermeter moet onafhankelijk WortEn van het lichtnet. Dit is alleen
mogelijk als met name~ sprBBkeenheid heel wet enet"QiezuinifJet" wordt. Het geheel moet gevoed

wortBl via op18l11:l8re batterijen en/of een ~tor.
- De Autoclix moet vastoezet (kunnen) wormn om het prikken te vergemakkelijken.
- Er moeten twee gebruiksaanwijzil'lQBfl komen: één op papier en één gesproken op een audio-
cessette.
- De spraak moet Nederlands zijn. Het moet voor ~ fBbrikant gemakkelijk zijn om ~

zinnenset te veranderen. Het is wenselij k dBt het vrlj eenvoudig is om lIldere talen te
implementeren.
- Er moet een detectie komen van het vallen van ~ druppel bloed op ~ reegenszone van ~
teststrip, waarna automatisch ~ meetcyc1us moet WortEn gesUrt (equivalent met drukken op
~ gele knop).
- Het is wenselijk dBt ~ optie bestaat om kritischer te zijn bij het uitspreken van ~

meetwaartE. Enerzijds vergt het meetproces ~ minste tijd als ~ meetwaar~ op het display
van ~ Ref1lX:heck meteen wordt uitgesproken. ArOlrzijds kan er een extra veilipid WOf'Öm

inQBbouwd lixIr ~ RefllX:heck twee m881 te laten meten, en het resu1taBt pas uit te spreken als
~ bei~ meetwaarden dicht genoeg bij e1k88r 1igJen. Het is OOJ een vr8lJJ wat hierbij een
bruikbaar criterium is.
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Hoofdstuk 4: Ontwerpeisen voor de Sprekende Bloedsuikermeter

Bij het vaststellen van de ontwerpeisen zijn ook de volgende ideeën ~pperd:

- Het bijhouden van de laatste meetwaarden in een geheugen. Ondanks het feit dat het
interessant kan zijn, is er niet voor gekozen. Het probleem hierbij is dat de meetwaarden op
zich te weinig ZEgJen als het niet gelcoppeld is aan tijdreferentie en gegevens over de bewuste
dag (wat en hoe laat is gegeten, welke inspanningen zijn verricht etc.).
- Het uitspreken van de meetwaarde in cijfers in plaats van getallen. Bij~ spraalckwa1iteit
verdienen getallen de voorkeur op erlJlOOlTlisthe gronden (dertien is prettiger dan één-drie).
Blj spr8Bk van slechte kwaliteit echter bestaat het f1!'IfIr dat getallen verkeerd geïnterpreteerd
worden (denk aan 13 en 30). Tijdens het ontwerpen is het vermreden ontstaan dat de
spraakkwa1iteit~ genoeg is en werd in principe gekozen voor uitspraak in getallen. In de
eYaluatiefase is dit vermreden bevestigj. Zou blijken dat in bepaBlde f1!'Iallen toch verwarring
optreedt, dan kan er alSllOJ worden overgestapt op uitspraalc in cijfers. De software is erop
berekend. Met één jumper kan men instellen of de meetwaarde wordt uitgesproken in cijfers of
getallen.
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Hoofdstuk 5: De hardware

5] De herdwere

De herdwere Vml de Sprekende Bloedsuikermeter is opgebouwd rond een 80C31 single chip

microprcx::essot en een MEA8000 vaice synthesizer. In figuur 6.1 steet een blokschem8.

Voeding
plio

----------------- 1------------- -------------

Reflo- ~ .
check " r r

LatchJlP \r -I ROMr

Druppel-
detector ..

...

,
.........

MEA
\r-

Versterker u:-

Figuur 6.1: Blokschema van de Sprekende Bloedsuikermeter

In de rest van dit hoofdstuk worden dB verschillende blokjes kort besproken.

1) De Reflocheck
De Reflocheck is enigszins eengepest; aan dB achterkant is een 9-polige D-connector
aangebracht. Deze wordt gebruikt voor de voeding ven de Reflocheclc, voor het verzenden van de

dBte van het display neer de microprocessor en voor het opstarten van dB meetLYClus ven de

Reflocheck vanuit dB microprocessor. Bovendien is er een lijn die aangeeft of dB Reflocheck
aanstaat. Hiermee wordt de processor uit zijn energiezuinige power-mwn moE geheeld of juist
hierin gebracht. Tot slot is er een lijn waarmee dB Reflocheck vanuit dB microprocessor kan
worden uitgeschakeld.
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Hoofdstuk 5: De hardWare

2) De yoedina
Voor cE voedinQ wordt een 9-Volt-net5ilptor of een opl8Edlare batterij VSl 9 Volt gebruikt. De
batterij zit verborgen in cE koffer, en kan WClITBn opgelürl met cE optor. Met een
spSlningsstabilisator wordt uit cE spanning van 9 Volt een spanning van 5 Volt afgeleid.
De spanning van 9 Volt wordt gebruikt voor cE Reflocheck en cE versterker. De Reflocheck
wordt continu gevoed; cE versterker echter niet. Om energie te besparen wordt cE
voedinosspanning VSl cE versterker in- en uitaeschakeld. en wel zooanig O3t cE spanning alleen
dan beschikbaar is als er Ö3IItNerkelijk iets te versterken is. [7l.
Met cE voedingsspanning van 5 Volt gebeurt er iets vergelijktmrs. Deze is continu beschikbaar
voor het microprocessorsysteem (in figuur 6.1 cE blokken ~P, Latch en ROM), terwijl ze
wordt in- en uitgeschakeld voor het MEAsysteem en cE cruppellEtector.

3) De microorocemr
Er is gekozen voor cE 8OC31. Deze processor heeft orér meer cE volgerxE eiQElllSCh8ppen:

- CMOS, dus energiezuinig
- cE mogelijkheid om via software cE processor lJ!heel of QBdeeltelijk stil te lEQJen waardD'

het eneroieverbruik roJ mine- wordt
- vier 8-bit IlO-poorten
- 128 bytes interne RAM
- 64 kbyte ROM-U'esbereik
- twee externe interruptlijnen
- twee interne 16-bit rounters/timers
- interne seriële poort met progr8lTlmeerb8re b8l.Krate

Hier kW8ITl roJ bij Ö3t binnen cE vak~ al cE nOOige erv5'ing was~ met (2ze

processor.

Normaliter is cE processor sti1gel~ in cE zogerl88lTlcE power-lbYn m12. Er zijn twee
mSlieren om hem te wekken. De eerste is via een -power-up- reset die pl88tsvioot op het
moment Ö3t cE 5 Volt voedingsspanning opkomt. Dit gebeurt WSlneer men cE Dptor tBlSluit op
cE koffer terwijl cE batterij leeg is. Deze reset. is rnIig om te vermijden Ö3t cE druppeldetector ,
cE MEA en cE versterker gevoed worden QEÖJrende cE tijd tussen het ontstaan VSl cE
voedingsspanning en het eerste gebruik van cE RefllX:heck. De twm mSlier VSl wekken zal
vaker voorkomen. Dit is een reset. die ontst8Bt 00Jr het BBnZetten VSl cE Reflocheck. Gedurende
cE tijd dlrt cE Refl0ct8:k aan st88t, wordt cE processol in cE idle-m12 QBPl8Btst, zora hij even
niets te tben heeft. Hij is dEIn QBdeeltelijk stilgeltJ;J1 .

4) De latch
Dit is een 74HC573 , die ;ebruikt wordt bij cE adresset ing VSl cE ROM.

5) De ROM

Een 32K EPROM, cE 27C256. Deze bevat het programma VSl cE microprocessor en cE spr8BlcÖ3ta
voor cE MEA8000.
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Hoofdstuk 5: De hardware

6) De druooe1detector
Deze wordt gebruikt om te detecteren (Ëf. er een druppel bloed is geplaatst op de reegenszone van
een teststrookje. Via de microprocessor wordt dan de meetLyc1us van de Ref10check gestart.
Detectie geschiedt cbrdlrt de druppel een streeltje lJml00u1eerd licht onderbreekt. Het is
belangrijk om te vermijden dIrt het per ongeluk onderbreken van de lichtstraal cbr bij
voorbeeld het op zijn p1eets lemen van een teststrookje, geinterpreteerd wordt els het vellen
van een druppel bloed. Deerom is er een 5Ch8ke1eertje eengebrecht, dIrt gesloten wordt op het
moment dat de beugel van de Accudrop-houder met collimetor gesloten wordt. Detectie kan pas
p1eetsvinden né het sluiten van de sch8ke1eer; op dat moment ligt het teststrookje op zijn p1eets
en er kan deer1bJr geen ebusievelij ke detectie optreden.

7) De MEA8000
De MEAaOOO meekt het mogelijk pd versteenb8re synthetis:he spreek op te wekken bij een
lage invoersnelheid van spraakdata. Ten opzichte van bemonsterde spraak van vergelijkbare
kweliteit is er ongeveer een fldor 50 winst in de benOOip hoeYee'lheid data (globee1 250
bytes/seCOllde met de MEA ten opzichte van 12.5 kbytes/secollde bij bemonsterde spreek). Dit
heeft men gerealiseerd ttJor het menselijke spraakkBn8B1 te mocElleren als een bron (de

stembanden), gevo1~ ttJor een eentel filters met een specifieke ovenr8eht (keelholte,
mondholte, neus). De bron kan cillrbij een boventoonrijk h8rmonis:h si!J'881 of een ruissi!J'881
opwekken, respektievelijk eengeduid met de termen 'stemhebbend' en 'stemloos'. De filters
blijken verantwoordelijk voor een vijftel resonantiepieken in de omhullende van het

spreekspektrum. De centrumfrekwenties en berdlreedten van de resollanties, formanten
genoemd, worden beinv10ed cbr de vorm van het spraakk8Nll1, en zijn lJn8fhankelijk van de

toonhoogte van de spraak. In de MEA8000 worden bron en filters digitee1 negebootst.
De voor de MEA8000 benodip spreekcode wordt mge1eid van echte spreek. De geweilSte zinnen
of zinfr8';JTlenten worden ingesproken op een taperecorder. Vervolgens wordt de opname met een
computerprDlTemme gelm8~d, weerbij onder meer toonhoogteYerendering en resollantie
frekwenties worden gemeten. Tot slot worden de per'emetef"s omgezet neer het formeet dIrt de

MEA8000 nodig heeft.

8) De versterker
Om met de voedingsspanning van 9 Volt een~ genoeg vermogen te kunnen beh81en bij een
lJ)ede ge1uidskweliteit, is gekozen voor een brugversterker. Om te vermijden dIrt tijdens het in
en uitsch8ke1en van de voedingsspenning van de versterker klikken hoorbeer zouden zijn, wordt

op deze momenten met behulp van een relais de luidspreker' even 10SlJ*oppe1d van de
versterker. Zie ook [5].
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Hoofde3tuk 6: De software

6] De softwar'

De microprocessor wordt uit (Ê power-mwn mcxil gewekt 00Jr een reset. Na (Ê initialisatie
wordt gekeken of er binnen een bep881(Ê tijd data beschikb88r komt. Is dit niet het geval, dan is
(Ê reset ontst88rl 00Jr een algehele power-up V8t'l (Ê hele koffer en wordt (Ê microprocessor in
(Ê power-mwn mcxil gebrscht. Is er wel data besch'ikb88r, dan komt (Ê processor 'in zijn
hoofdpNJTmnma t~t.
De opzet van het hoofdprogrmnma is weergegeven in figuur 1.1. Zolang geen data ontvangen
wordt, wscht (Ê processor in (Ê idle-mcxil. Na im-e interrupt Q88f. hij verder en test of er data
8BI'lgekomen is. Zo ja, dan wordt er gekeken of (Ëze data verwscht werd nEl (Ê vorige. Is dit het
geval, dan wordt al of niet een zin ui.roken, en volgt (Ê vol~ test. Wij kt (Ê data 8f V8fl (Ê
verwschte data, d8n sprillQt het progrmnma n88r (Ê routine PWROff; (Ê Reflocheck wordt d8n

sutomBtisch uitgeschakeld en (Ê spr88keenheid wordt in stErld-by gezet. feitelijk volgt het
hoofdpNJTmnma dus (Ê meetLYClus Y8Jl (Ê Ref1octe:k; (Ê pl88ts in het pNJTmnma hangt direkt
samen met (Ê fase V8fl (Ê meting.

PWR<FF

figuur 1.1: Opzet V8fl het hoofprtV'mnma
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Hoofdstuk 7: C3ebruiksaanwijzing

7] QEBRUIKSMNWbJZIN8 SPREKENDE BLOEDSUIKERMETER

INLEIDINe
Dit is een gebruiksaanwijzing van het prototype van (Ë sprekende bloedsuikermeter. Naar
aanleiding van (Ë onlangs gehouden ergonomische evaluatie van dit prototype zijn een paar
wijziginlJlO voorgesteld, met name wat betreft (Ë indeling van (Ë koffer en wat betreft (Ë
formulering van (Ë gesproken me(Ë(Ëlingen. Op het moment liit (ËZe gebruiksaanwijzing wordt
geschreven echter zijn (ËZe wijzigingen nog niet geimplementeerd. In (ËZe gebruikS88llWijzing
van het huidige prototype zijn (ËZe wijziginlJlO ook niet opoenomen, vandBBr liit Uhier en cBr
ietwat cryptische me(Ë(ËlinlJlO zult tegenkomen. In hoofdstuk 9 (AmbevelinlJlO) staat het
voorstel voor (Ë nieuwe zinnenset.
In (Ë rest van dit hoofdstuk zal allereerst worden 88flQEJJeYer1 waaruit (Ë Sprekende
810edsuikermeter bestflit. Hierna volgt een beschrijving van (Ë meetprocedure bij enkelvoudige
meting. Hierbij wordt éénmflll (Ë meetcyclus van (Ë Reflocheck mrlopen, waarna het resultaat
meteen wordt uitgesproken. De (Ër(Ë lB"~lIIf beschrijft (Ë meetprocedure bij wbbele meting.
In dit geval wordt (Ë meetcyclus van (Ë Reflrehect tweemflll mrlopen, en wordt er alleen dàn
een meetwaar(Ë uitgesproken wanneer (Ë bei(Ë meetwaar(Ëfl fIIn een bepfIIld criterium voldJen.
Het hoofdstuk wordt afgesloten mr een opsomming van mogelijke oorzaken vanafwijkinlJlO Y8fl

(Ë twee eerlEr' beschreven meetprooeWres.

DE SPREKENDE BLOEDSUIKERMETER

Deze bestaat uit een koffer met als be18l1lTijkste elementen:
- een Reflocheck (bloedsuikermeter)
- een spr88keenheid
- een Autoclix, als hulpmiäEl voor het prikken VBO een bloed:lruppel
- een bloearuppeldetector met als basis een Accult'op
- een buisje teststrips voor (Ë Reflreheck
- naaldjes voor (Ë Autoclix
- wetten

De QlIlPeIKE koffer ziet er 81s volgt uit:
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Hoofdstuk 7: Gebruiksaanwijzing

J

.. Valume

.rllQtlaar

EucIl...h,tdSC»tum tesl.striPS~

(

1111

Autoclix-houder

IndelIng van de korter van de Sprekende BloedsuIkermeter

ENKELVOUDIGE METING

De meetL)'clus van de Reflocheck wordt éénmaai cbJrlopen. De meetwaarde die op het display
verschijnt wordt in alle gevallen uitgesproken.

Was de handen met zeep en warm water.

Leg de koffer van de Sprekende Bloedsuikermeter voor Uop tafel, en open deze.

Haal een teststrip uit het voorrfHIbuisje, en leg dit in de gleuf van de Accudrophouder (rechts
vooraan in de koffer). Open de beugel van de Accudrop-houder, schuif de teststrip zo ver
m~lijk cbJr, en sluit de beugel.

Neem de Autoclix uit zij n bewaarplaats ( links voor in de koffer) en IfHI hem met één van de
speciaal hiervoor bestemde naaldjes. Leg hem in de Autoclix-houder. Afhankelijk van de te
prikken vinger, kan de Autoclix gericht worden met het naaldje naar links of naar rechts.

Zet de Reflocheck aan cbJr op de oranje knop (links onder het display) te drukken.

Op het display wordt nu afgeteld: "99:99", "88:88", ... , "00:00".

19



Hoofdstuk 7: GebrlJiksaenwijzing

Er klinken pieptoontjes.

Het display blijft staan op "0:00".

Er klinkt ''Prik een bloeddruppel".

Prik een blDeli:lruppel met behulp van lE Autoclix. De Autoclix-houlEr kan hierbij als aanslag
gebruikt worlEn.
Beweeg lE hand waarin geprikt is tot boven lE Accudrop-houlEr (rechts voor in lE koffer), en
veeg lE geprikte vinger af. Leg hierbij lE vinger eerst EChter op lE Accudrop-houlEr en beweeg
vervolgens lEzelflE vinger naar U toe, zo:lenig dat hij over de EChterkant van lE Accudrop
strijkt. Hierlixlr verzamelt zich een beetje bloed op lE punt van lE "V", aan lE EChterkant van lE
Accudrop. Wanneer lEze druppel groot genoeg geworlEn is, valt hij op lE teststrip. Dit wordt
gE!(Ëtecteerd, waarna automatisch lE meetc.ycllJs van lE Reflocheck wordt ~tart. Het is hierblj
belangrijk dat lE beugel van lE Accudrop-houlEr ~loten is. Als lEze open is, is lE lEtector
uitgeschakeld.

Het display gaat seconden aftellen:" 0:59"," 0:58", ....

Bij het begin van dit aftellen klinkt 'liG seconden".

TijlEns het aftellen wordt aangegeven wanneer het display op " 0:45", op " 0:30" en op
" 0: 15" staat. Er klinkt dan respectievelijk "45 seconden", ''30 seconden" en "15
~ ..
~.

Bij" 0:03" op het display klinkt ''UeeQ de strip af". Open lE beugel van lE Accudrop
houlEr. Met lE watten (rechts EChter in lE koffer) moet het bloed van lE teststrip worlEn
afgeveeg:l. Dit kan gebeuren lixlr met en plukje watten licht op lE gleuf van lE Accudrop-houlEr
te duwen terwij 1UlE teststrip langzaam uit lE lEtector trekt.

Bij" 0:02" op het display hoort Ueen pieptoontje.

Na" 0:00" gaat het display knipperen met als aanduiding "----".
U hoort "Stap de strip in de Ref I oc:heck".

U heeft nu één minuut lE tijd om lE teststrip in lE Reflocheck te plaatsen. De strip moet zo
gelijkmatig mcgelijk in lE gleuf van lE Reflocheck worlEn ~hoven (tussen lE witte en zwarte
knop). Van te voren moet lE gleuf ontgrenlEld worlEn lixlr een druk op lE witte knop. Is lE strip
op juiste wijze in de Reflocheck geplaatst, dan hoort U ''De strip is geaccepteerd".

Wordt dit niet uit~proken, dan moet weer op lE witte knop worden gedrukt, lE strip uit lE
gleuf worlEn gehaald en er weer worlEn ingeschoven. Dit moet herhaald worlEn totdat lE strip
daajwerkelij k geëCCepteerd is.

Het display is nu seconlEngewijs aan het tellen. Nu echter wordt niet afgeteld, meer opgeteld.

Weoorom wordt met spraak aangegeven wanneer er " 0: 15", " 0:30" en " 0:45" op het

display staat.
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Hoofdstuk 7: Gebruiksaenwijzino

Het display stopt met optellen bij ... ," 0:58"," 0:59"," 1:00".
Na enkele seconden verschijnt de meetwaarde op het display.
Stel dat deze" 5.5" is, dan hoort U ''De _t....de is 5 k..-a 5 .i II h.ol per
I i ter ". Dit wordt herhaald totdat of de Reflocheck wordt uitgeschakeld !b:lr het indrukken van

de oranje knop, of een nieuwe meting wordt gestart OO::lr het indrukken van de gele knop.

Na het uitschakelen van de Reflocheck hoort U ''De Reflotalk ..-dt ui tgeschakeld".

Om de batterij te sparen is het van belang om de Reflocheck niet overbooig lang aan te laten
staan.

DUBBELE METING

De meetcyclus van de Ref10check wordt tweemaal OO::lr1open. Er wordt slechts dàn een
meetwaarde uitgesproken als aan de volgende twee criteria wordt vo1daart:
- de tweede meetwaarde mag niet kleiner zijn dan de eerste meetwaarde
- de tweede meetwaarde mag niet meer dan 1.0 mmo1/1iter groter zijn dan de eerste

meetwaarde
De tweede meetwaarde mag niet lager zijn dan de eerste, omdat bij correcte meting de
meetwaarde op het tijdstip 4 minuten na het vallen van de b1reiiruppe1 op de teststrip, altijd
h()'Jer is dan de meetwaarde na 2 minuten. Zie ook figuur 3.4.

Was de handen met zeep en warm water.

Leg de koffer van de Sprekende B1redsuikermeter voor Uop tafel, en open deze.

Haal een teststrip uit het voorrBEdJuisje, en leg dit in de gleuf van de Accudrophouder (rechts
vooraan in de koffer). Open de beugel van de Accudrop-houder, schuif de teststrip zo ver
m()'Je1ijk IbJr, en sluit de beugel.

Neem de Autoc1ix uit zijn bewaarplaats (links voor in de koffer) en 1800 hem met één van de
speciaal hiervoor bestemde naaldjes. Leg hem in de Autoc1ix-houder. Afhankelijk van de te
prikken vinger, kan de Autoc1ix ~icht worden met het naaldje naar links of naar rechts.

Zet de Ref10check aan IbJr op de oranje knop (links onder het display) te drukken.

Op het display wordt nu afgeteld: "99:99", "88:88", ... , "00:00".
Er klinken pieptoontjes.

Het display blijft staan op " 0:00".
Er klinkt "Prik een bloeddruppel".

21



Hoofdstuk 7: Gebruiksaanwijzing

Prik een blrei:lruppel met behulp van re Autoclix. De Autoclix-hourer kan hierbij als aanslag
gebruikt worden.

Beweeg re hand waar ingeprikt is tot boven re Accudrop- hourer (rechts voor in re koffer), en
veeg re geprikte vinger af. Leg hierbij re vinger eerst ochter op re Accudrop-hourer en beweeg
vervolgens dezelfre vinger naar U toe, zodanig dat hij over re ochterkant van re Accudrop
strijkt. Hiercmr verzamelt zich een beetje bloed op re punt van re "V", aan re ochterkant van re
Accudrop. Wanneer deze druppel groot genoeg geworren is, valt hij op re teststrip. Dit wordt
gedetecteerd, waarna automatisch re meetcyclus van re Reflochect wordt gestart. Het is hierbij
belangrijk dat re beugel van re Accudrop-houder gesloten is. Als deze open is, is re retector
uitgeschakeld.

Het display gaat secanren aftellen:" 0:59"," 0:58", ....
Bij het begin van dit aftellen klinkt "60 seconden".

Tijrens het aftellen wordt aangegeven wanneer het display op " 0:45". op " 0:30" en op
" 0: 15" staat. Er klinkt dan respectievelijk "45 seconden", "30 seconden" en "15
seconden".

Bij" 0:03" op het display klinkt ''Ueeo de strip af". Open re beugel van re Accudrop
hourer. Met re watten (rechts ochter in re koffer) moet het bloed van re teststrip worren
afgeveegj. Dit kan gebeuren cmr met en plukje watten licht op re gleuf van re Accudrop-hourer
te duwen terwijl Ure teststrip langzaam uit re retector trekt.

Bij " 0:02" op het display hoort Ueen pieptoontje.

Na" 0:00" gaat het display knipperen met als aanduiding "---- ".
Uhoort "Stop de strip in de Refloc:heck".

U heeft nu één minuut re tijd om re teststrip in re Reflocheck te plaatsen. De strip moet zo
gelijkmatig mcgelijk in re gleuf van re Reflocheck warren geschoven (tussen re witte en zwarte
knop). Van te voren moet re gleuf ontgrenreld warren cmr een druk op re witte Imop. Is re strip
op juiste wijze in re Reflocheck geplaatst, dan hoort U ''De strip is geaccepteerd".

Wordt dit niet uitgesproken. dan moet weer op re witte knop warren gedrukt, re strip uit re
gleuf warren gehaald en er weer warren ingeschoven.Dit moet herhaald worden totdat re strip
daOOwerkelij k geoccepteerd is.

Het display is nu secanrengewijs aan het tellen. Nu echter wordt niet afgeteld, maar opgeteld.

Wederom wordt met spraak aangegeven wanneer er " 0: 15", " 0:30" en " 0:45" op het
display staat.

Het display stopt met optellen bij ... , " 0:58". " 0:59", " 1:00". Na enkele secanren
verschijnt re meetwaarre op het display. Deze waarre wordt niet uitgesproken!
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Hoofdstuk 7: Oebruikseanwijzing

Vervolgens wordt automatisch de tweede meting gestart.

Het display gaat weer seconden aftellen:" 0:59" r" 0:58" r •••.

Bij het begin van dit aftellen klinkt "60 second8n".

Tijdens het aftellen wordt aangegeven wanneer het display op " 0:45", op " 0:30" en op
" 0:15" staat. Er klinkt dan respectievelijk "45 ~", "30 ~" en "15
seconden".

Bij" 0:02" op het display hoort Ueen pieptoontje.

Ontgrendel de gleuf van de Reflocheck <OOr een druk op de witte knop en trek de strip uit de
gleuf.

Na" 0:00" gaat het display knipperen met als aanduiding "----".

Uhoort "Stop de strip in de Refloclwck".

Uheeft nu weer één minuut de tijd om de teststrip in de Reflocheck te plaatsen. De strip moet zo

gelijkmatig mogelijk in de gleuf van de Reflocheck worden geschoven (tussen de witte en zwarte

knop). Van te voren moet de gleuf ontgrendeld worden <OOr een druk op de witte knop. Is de strip

op juiste wijze in de Reflocheck geplaatst, dan hoort U ''De strip is geaccepteerd".

Wordt dit niet uitgesproken, dan moet weer op de witte knop worden gedrukt, de strip uit de

gleuf worden gehaald en er weer worden ingeschoven.Dit moet herhaald worden totdat de strip

deOOwerkelijk gea::cepteerd is.

Het display is nu secondengewijs aan het tellen. Nu echter wordt niet afgeteld, maar opgeteld.

Wederom wordt met spraak aangegeven wanneer er .. 0: 15", .. 0:30" en " 0:45" op het

display staat.

Het display stopt met optellen bij ... r " 0:58" r" 0:59"," 1:00".

Na enkele seconden verschijnt de tweede meetwaarde op het display.

Is deze niet kleiner dan de eerste meetwaarde en ook niet meer dan 1.0 mmol/liter groter, dan

wordt de eerste meetwaarde uitgesproken. Stel dat deze" 5.5" was, dan hoort U "De
_t...... is 5 ru..a 5 .i 11 i.al .... 1i Ur". Dit wordt herhaald totdat de

Reflocheck wordt uitgeschakeld <OOr het indrukken van de oranje knop. Het is niet mogelijk een

nieuwe meting te starten <OOr het indrukken van de gele knop.

Wanneer de beide meetwaarden niet aan het gestelde criterium voldoen, dan wordt uitgesproken

"IC..... de Reflot.lk ..-dt ui tgeschclkeld", waarna de meetwaarde van het
display ver~ij nt.

Na het uitschakelen van de Reflocheck hoort U "0. Reflot.lk ...-cIt ui t~elcl'·.

Om de batterij te sparen is het van belang om de Reflocheck niet overboclig lang aan te laten

staan.

23



Hoofdstuk 7: Gebruiksaanwijzing

AFWIJKINGEN VAN DE GEBRUIKELIJKE MEETPROCEDURE

Er zijn diverse situaties mllJelijk waarin wordt afgeweken van de hiervoor beschreven
meetprocedures.

- Het kan voorkomen dat het niet lukt om binnen één minuut de teststrip op juiste wijze in de
Reflocheck te plaatsen. In dit geval verschijnt er .. 0:00" op het display, en U hoort ''Er is
geen .eet....... hel haal de test". De hele meetprocedure moet nu herhaald

worden, inclusief het prikken van een bloeD:lruppel

- Is de meetwaarde hllJer dan 22.1 mmol/liter, dan verschijnt linksboven op het display een
vierkantje (b.v. "022.2"). De waarschuwing die wordt uitgesproken is "Hoger ..... hoger
....... Dit wordt gezeg:l voor het op de gebruikelijke manier uitspreken van de meetwaarde.

- Na verloop van tijd zal de batterij uitgeput raken. Dit is mllJelijk het geval wanneer de
sprekende bloedsuikermeter zichzelf uitschakelt vlak nadat de Reflocheck wordt aangezet. Dit is
te zien <b:lrdat er niets meer op het display van de Reflocheck staat, en te horen àxlrdBt wordt
geze;JJ ''De Re f I ota I k WOI"'dt u i tgesc:hakel d".

Wanneer dit het geval is, moet de Sprekende Bloedsuikermeter via de adaptor worden
aangesloten op het lichtnet. Enerzijds zal de adaptor het voeden van de electronica van de
Sprekence Bloedsuikermeter tijdelijk overnemen van de batterij, zooat U kunt blijven meten;
anderzijds zal de betterij worden opgeladen. Dit opladen van de batterij zal een halve dag duren.

- Wanneer er zich afwijkend gedr8;j voor~t, zal in de regel worden uitgesproken "De
Reflotalk WOI"'dt ui tgeschakeld". Als de Reflocheck dan n~ aanstaat, zal hij

automatisch worden uitgeschakeld. Een voorbeeld van een dergelijk. afwijk.end gedr8;j is het
uitzetten van de Reflocheck tijdens een meting.
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Hoofdstuk 8: Erwnomische evaluatie

8] Er....,.ische evaluatie

Ne een evaluatie op technische aspecten, is het prototype ven cE SprekencE Bloedsuikermeter
geëvalueerd op erlJ)OOrTlische aspecten. Er is een blincE diebete bereid (JWonden om het
prototype een week leng op kritische wijze te gebruiken.

Wat zijn cE resultaten?
- Er zijn geen fouten ~reden. Hoewel het me1 van cEze test niet was om te controleren of cE
SprekemE Bloedsuikermeter foutloos zou werken, is het als extra controle mooi meegellomen.
- Het is een pd ie om een koffer te gebruiken om alle oncErcE1en van cE SprekenlË
Bloedsuikermeter op een vaste plaats te herberQe.l. De Bfmetirom zijn prima.
- Mogelijk is cE sluiting van cE koffer niet tkJurZlllJl genoeg.
- De oranje, cE gele, cE zwarte en cE witte knop van cE Reflocheck kunnen voor blincEn beter
herkenb8Br gemaakt wonEn tblr er brai11e-s:htige eenduidinQ op te plakken.
- Nu cE Accudrop rechtsvoor in cE koffer ligt, is hij moeilijk te gebruiken wanneer cE
b1oeäi'uppe1 is geprikt in cE linkerhand. D8erom kan cE Accul:rop met zijn hot.KEr beter neer
mi~ verschuiven. De Reflo.::heck ken cBl rar rechtsvoor.
- De Acctáop is een praktisch hu1pmiä1e1 bij het pl8Btsen ven een b1oeäruppe1 op een
teststrip. Aanvankelijk viel het niet mee om cE teststrip op juiste wijze in het ~je ven cE
Accul:rop te 1er;JJen; na een PB' keer QinQ het wel pi Dit moet pd wonEn beschreven in cE
h8ndleiding.
- Het detecteren van het vallen ven een bloeäruppe1 en vervolgens het 8Utometisch opstarten
ven cE meetcyc1us ven cE Reflo.::heck zorQt ervoor tmt je zekerheid hebt tmt cE It'uppel op cE
teststrip ligt.
- De beste plaats voor cE naaldjes en cE teststrips is s:hter cE Autoclix-tOJcEr.
- Het is een pd ie om cE naaldjes op te bergen in opberVDosjes voor kleinbeeld-
filmrolletjes. Het is echter beter om cE (b)sjes rechtop te zetten in cE koffer.
- Het is praktisch om een Bfvalbakje voor gebruikte naaldjes en watten in cE koffer te hebben.
- De Autoclix-hc:IucEr maakt het prikken ven een b1oeäi'uppe1 eenvoudiger. Het is vooral pd
dat cE AutocJix zowel links als rechts te gebruiken is. Wel heeft cE Autoclix iets te veel speling
in zijn tlolIEr. Het is wenselijk tmt hij met bijvoorbeeld een klem vestoezet ken worde.l.
- De volumeknop zit op een pm plBats.
- De ondergrens ven het in te stellen geluidsnivo is te laag. Je hoort nog wel iets, meer het is
niet tkJicElijk versteenbeer. Wenneer een diabeet al lichamelijk niet helemaal in orcE is, den
kan het psychisch een extra klep zijn als cE medecElirom van cE spreakeenheid niet pd
versteenb8Br zouden zij n.
- Met een oortelefoontje is het een stuk makkelijker om in gezelschap toch cE medecElirom~
te horen. Bovendien blijft cE privs:y beter gew88rlxrjJj.
- Het cijferb8lcje tmt cE uiterste gebruiksOrtum van cE teststrips aangeeft, is niet 20

belangrijk. De tmtum kan beter op het buisje worden eengegeven, want cBl kun je niet vergeten
cE tmtum een te passen als je een nieuw buisje in gebruik neemt.
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Hoofdstuk 8: ErplOl1lische evaluatie

- Aan het cijferbalcje zit nog een scherp randje. Om verwondingen te vermij€2n mOJ!fl er in de
hele koffer geen scherpe randen zitten.
- Het zou fijner zijn als de BdBptor in de koffer verwerkt zou kunnen worden, met een netsnoer
dBt in een stopconta:t kan worden gestopt. Hier is echter bewust van afgezien omdBt het veiliger
is om de netspanning van 220 Volt buiten de koffer te houden.

- Een gebruiksaanwijzing in braille is wel ~, maar het is niet vollDencle. Er zijn namelijk
blinden en slechtzienden die geen braille kennen. Het blijft rxx:tig om ooIc een gesproken
gebruikSBBllwijzing op een audio-cassette in de koffer op te nemen.
- Het is prelctisch als er in de koffer plaats komt om een Novopen, een hulpmidddel om insuline
in te spuiten, op te bergen.

- De spr8Blc was~ verstaanbeBr.
- Het was over het algemeen duidelijk wat met de uitgesprolcen mededelif9!Fl werd bemeld Twee
mededelingen weren wet cryptisch, maar dat was tevoren al voorzien. Deze twee mededelingen
waren -Hoger liln, hoger liln- en -Komma de Reflotalk wordt uitgeschelceld-. Er is een voorstel
voor een nieuwe zinnenset. Dit staat in hoofdstuk 9: Aanbevelif9!Fl.
- Het uitspreKen van de meetwaarde in getallen komt beter over dan uitspreken in losse cijfers.
Wanneer je losse cijfers hoort moet je eerst gBBn nadenken welk getal het eigenlijk is. De
verstsanbeBrheid is zo~ dat er geen interpretatiefouten te verwlEhten zijn. D8erom krijgt
het uitspreken in getallen de voorkeur.
- Het blijven herhalen van het uitspreken van de meetwaárde bevalt~ HiertbJr denk je
eraan om de Reflocheclc uit te zetten.
- De mogelijkheid voor een dubbele meting heeft in Nsierln niet 2DYeel zin. Het feit of je je
~ voelt lilnwel slecht geeft ooIc een indicatie of de meetwaarde reëel is of niet. Het mO!J!1ijke
voordeel weegt niet op tegen het n8i!el van een langere meettijd In bijvoorbeeld de Verenip
Staten kan dit duidelijk aró!rs lipt
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Hoofdstuk 9: Aanbevelingen

9] MobeyeHooeo

De koffer zal OOJ wat aangepast mreten wor(Ën en wat ver(Ër afgewerkt:
- Uit (Ë erwnomische evaluatie zijn een aantal wensen voor~omen betrefferöl (Ë indelirlQ
ven (Ë koffer.

· Kan (Ë Accudrop worcEn verschoven naar mitiEnvoor en (Ë Reflocheck naar rechtsvoor?
· Kunnen (Ë (kleinbeeld)fi1m[ix)sjes, die gebruikt worcEn als bewaarplaats voor (Ë naaldjes,
rechtop wonEn gezet?

· Ken er een afvalb8kje voor gebruikte naaldjes en watten komen?
· Ken er in (Ë koffer een bewaarplaats woróm gemaakt voor een Novopen, een hulpmitiEl 00l

insuline in te spuiten?
- De Autoclix mret steviger vastzitten in zijn houder. Dit kan met een beugeltje.
- Met een oortelefoontje wordt het gemakkelijker (Ë m~linaen ook in een luidruchtige
omgeving !J)Ild te verstaan. Bovendien blijft hiermee in een gezelschap (Ë priv~ beter
gewaarbor~t

- De op18ldlare 9 Volt batterij kan wellicht vervangen WOI"tEn (br een aantal opl8ld:Nre
penlite batterijen. Deze hebben een~ caps:iteit, ZOOBt ze langer meeg8lJ'l, en dus mirKEr'
vaak opgelürl moeten wordert
- Er moet OOJ een gebruiksaanwijzing op een uia-cassette kOOlen. In (Ë koffer is al plaats
gemaakt voor (Ëze cassette.
- In (Ë deksel ven (Ë koffer moet rDJ een profiel wortBl eangebrdlt 00l ervoor te zorgen ört
ook alles op zijn plaats blijft wanneer (Ë gesloten koffer rechtop gezet wordt.
- Er moet ook het een en arer verlDB'en aan (Ë zinnenset. Het voorstel is
NU VOORSTEL
- Prik een bloeàt'uppel Prik een bloeàt'uppel
- 60 seconden 60 B:OI'KËn

- 45~ 45 S8:Ot'l(Ën

- 30 seconden 30 secor om
- 15 secorKEn 15 secor!den
- Veeg (Ë strip af Veeg (Ë strip af
- Stop (Ë strip in (Ë Ref10check Stop (Ë strip in (Ë Ref10check
- De strip is geEI:ll!pteerd De strip is gEB:Cepteerd
- De meetwaar(Ë is ... komma ... mi11imol per De meetwaar(Ë is ... komma ... mi11imol per

liter liter
- De Ref10talk wordt. uitgeschakeld De Ref10check wordt. uitgeschakeld
- Komma (wanneer (Ë dubbele meting niet De meting is onbetrouwbaar

aan het gestel(Ë criterium volmet)
- Er is geen meetW88r(Ë, herhaal (Ë test Er is QBerl meetwaar(Ë, herhaal (Ë test
- Hoger lBl (wordt. twee maal dlter elkaar De meting is mogelij konbetrouwbaar

uitgesproken wanneer (Ë meetw88rÖ3
hoger is tBl 22.1 mmollliter)

Aan (Ë getallen die ook in (Ë zinnenset zitten zal niets Iuven te verareren.
(Een "*" betekent ört voor_ld wordt (Ë m~1ing te wijzigen)
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Hoofdstuk 10: Conclusies

10] Conclusjes

lvJn (Ë hand van een BBntal ontwerpeisen is een l}Jed werkend prototype gemaakt van (Ë
Spreken(Ë Bloedsuikermeter. De electronica van dit prototype zit op een standaard gaatjesprint
waarop (Ë componenten zijn verborrlm (b)r drf6jjes. Inmiöls is ook een printontwerp
gemaakt; deze print is echter flOJ niet getest.

De Spreken(Ë Bloedsuikermeter bestaat uit een koffer met als belangrljkste elementen:
- een Reflocheck (bloedsuikermeter)
- een spraakeenheid
- een Autoclix, als hulpmiöl voor het prikken van een bloeö'uppel
- een bloeö'uppel~or met als basis een Acclxi'op
- een buisje teststrips voor (Ë Reflocheck
- naaldjes voor (Ë Autoclix
- watten

De belangrijkste verschillen met (Ë Reflotalk zijn:
- Voor (Ë voedinQ wordt een smptor en/of batterij gebruikt. Af!J2ien ven het oplén van (Ë
batterij, is (Ë Sprelcen(Ë Bloedsuikermeter onefhBnkelij kvan het lichtnet.
- De Sprek.et1€E Bloedsuikermeter is heel wat energiezuiniger (8} (Ë Reflotalk.
- D8nkzij (Ë Autoclix-hotJEr is het prikken ven een bloeö'uppel een stuk gemakkelijker
gewortEn.
- BlDelÖ'uppel~ie met hierBBn gekoppeld het automatisch opstarten van (Ë meetcyclus van
(Ë Reflocheck., geeft (Ë gebruiker (Ë zekerheid ~ een bloearuppel op (Ë teststrip ligt.
Bovendien wordt (Ë meetL)'Clus ven (Ë Reflocheck nu altijd precies op het juiste moment
gestart.
- De spraak is Ne€Erlands
- Met een jumper kan het apparaat àf 'in (Ë mö enkelvoudige meting, àf in (Ë mö dubbele
meting gezet wortEn. N8ilel van (Ë wbbele meting is~ het twee keer zolang duurt; voortEel is
~ een extra veilipid is ingebouwdm~ (Ë meetwaar(Ë alleen tB! wordt uitQesproken,
wanneer (Ë resultaten van (Ë bei(Ë metingen 8IIl een bep8Bld criterium VOlcDen. Voor Ned:r'land
Hjkt het het nml zwaarder te wegen tB! het voortEeI, zeker om~ (Ë begeleidinQ VBI1 (Ë
gebruikers hier lJled zal zijn en om~ (Ë kans op een fout toch al uiterml5te klein is.

- Met een twm jumper kan wortEn ingesteld of (Ë meetwaar(Ë wordt uitQesproken in cijfers
of 'in get8llen. Er blijkt een voorkeur te zijn voor uitspraak in getallen.

Het prototype is technisch en er~isch getest, met lJled resultaat. Er zijn een pa8r

aanbevelingen uit voortgekomen, met name over het verschuiven van een aantal voorwerpen in
(Ë koffer en over het verBt'XEren van (Ë zinnenset. Voorstellen voor vertnEringen zijn 81
klaar, ze staan in hoofdstuk 9: Aanbevelingen.

De DVN, (Ë Diabetici Vereniging N9rland, is bijzonder enthousiast. mziet (Ë Sprelcet1€E
Bloedsuikermeter graag snel in (Ë handel komen. SEmen met (Ë vakgroep Medische
Elektrotechniek gaat ze op zoek naar een fabrikant.
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en medebegele1d1ng van H.J.M. Ossevoort en 1r. R.P. Waterham.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

1] InJejdina

Dit tWIBE tEel van het versl9;j bevat IE gelEtaflleerÖ3 technische informatie over IE Sprekenli!
Bloedsuikermeter. De algemene informatie staat in het eerste tEel.
Wat betreft IE electronica wordt dit verslag ornErscheid gemaakt tussen IE electronica in IE
Reflocheck, en die in IE spraakeenheid. Dit laatste is IE verzamelnaam voor alle electronica die
niet in IE Reflocheck zit.
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Hoofdstuk 2: De electronica

2] De electronica

De electrooica van ~ spraakeenheid is opgebouwd rond een 80C31 single chip microprocessor
en een MEA8000 voice synthesizer. In fiQUur 2.1 staat een blokschema. In dit hoofdstuk zullen
~ verschillende blokken besproken worden. Eerst echter~~ opmerking dat ernasr gestreefd
is, niet cwerbOOig veel vers:hillencE typen componenten te gebruiken, Ws niet veel
verscht11ende typen diodes, veel verschillende typen transistoren etc. Dit mst het

inkoopbeleid en het voorr8tdleheer voor (Ë eventuele fabrikant van ~ Sprekende

Bloedsuikermeter wat gemakkelijker.

Voeding
~

---------------~- ---------------------------
Reflo- ~

check F

..
Letch

~

JlP ....... ..,..
r ROM

Druppel-
~

detector ""

~
MEA

~- Versterker

F1QUur 2.1: Blokschema van (Ë electron1ca

DeBef1g:heck
De Bef10check 1s enigszins 8lIlQeP8St; er is een 9-po)i~ D-mnnector op IIIlQElbndlt die
gebru1kt wordt YOOI" mcommun1art1e tussen (Ë Bef10check en (Ë spr88keenhe1d. De mnnector
moet wonB'l verborllEn met (Ë 1O-pol1~ mnnector (con I) van (Ë spr8alceenhe1d. In b1jl. :5
is te zien hoe (Ë mnnector in (Ë Beflocheck moet wonB'l8BOQBSloterl.
De Bef10check wordt in dE2e toepass1ng norma11ter gevoed via (Ë mnnector. De gebruiker kan (Ë

Bef10check uit (Ë koffer halen, en hem als zelrst8nd1~ bloedsu1kermeter gebruiken. Voor m
voedillJ moet cBl een 9 Volt batterij in het better1Jvakje wonBl gestopt LBter kan (Ë

Bef10check weer WONEn 8lIlQBSloten op (Ë koffer. Het 1s moael1jk Ö!t mgebru1ker mbatterij 1n
het vakje laat l1pl. D8Irom 1s met (Ë d1a:1es 01 en 02 een beYe111g11lJ 1ngeboUWd. 01D 01
zorot ervoor Ö!t een eventuele batterij 1n mBefreheck n1et kan worden opael8lB1 vanuit (Ë

spr8alceenhe1d. Btj een lmJ zou dit geen probleem zijn, blj nB'e soorten batterljen echter
wel. DiD 02 zorgt erYOOl" äst een batterlj 1n (Ë Bef10check nlet zomw lean leeglopen ten
QI!YOl~ van stroom die mspr8alceenheid inloopt.
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Hoofdstuk 2: De electronica

De v(Bjjng

De vOEKling is glob8Bl arm te verdelen in:
8] een ~e1ing die uit de spanningen van de öptor enlof de GU een vOEKlingsspanning van 9

Volt mBBkt,
b] een enet"IJiezuiniae 5 Volt spanni~18tor,
c] electronische sch8kel88rs voor het in- en uitschakelen van voedingsspenningen.

02
V5K130

Rl
100

1--..,....--111----,-~--- 9 V

C2
100"1 81 ..

~~±

Cl
3301

Zl

Dl
lN4001

sj 8] Zie fi~ur 2.2. De twee zekeringen ZI en Z2 zitten niet op de print, mB' in een
zekeringhouder elders in de koffer. l! word:ln gebruikt voor beYeiliging van de print, net 81s
di~ 01. IC 1vormt SfITlen met de condelIsatoren CI en C2 een 9 Volt spennifWJSregel88r. Deze is
mg ommn de Dptor, WfIlneer cme niet 81 te ZW86r belast wordt, veel toJere spennifO!n
blijkt af te geven [8} de nominale spenning W88I"op hij is ingesteld. Werd de ~tor 1ngesteld op
een spanning van 9 Volt, [8} gaf cme in onbelaste toastend ongeveer 20 Volt af! D1cD 02 zorgt
ervoor mn er geen stroom kM lopen V8Il de GU naar ICI, weerstand RI beperkt de stroom
W8l'lneer de GU wordt DP!Jllan Vi8 de Dptor en di~ 03 zorgt ervoor mn de spIJ1ningsval
over weerstand RI beperkt wordt op het moment mn de Ref10check en de spr88keenhe1d word:ln
gevOEKl vMuit de GU.

Fi~ur 2.2: De sch8keling die de voedingsspanning V8Il9 Volt m88kt.

sj b] Z1e fi~ur 2.3. Dit is een st8rOIrdtoepassing uit het d8t8b0ek. Zie ook de~ in
bijlage 8.

R3
105

Tl
8C337-40

9 V -..-------.. _-,.......{==]--,------- 5 V

R4
680K

R2
100

Vout2 5ensIl

IICL 7663
eND SHDN

F1~ur 2.3: Een enero1ezu1niae 5 Volt spenninosreaelB'



Hoofdstuk 2: De e1B:tronica

lI:l cl Zie figuur 2.4. Wenneer in figuur 2.4.8 S€Et tm;;J wordt, cBl gB8t transistor T2 ~leicBl.

Vi8 de spennil'lQ.'lEler R7/R8 wordt de spennillQ op de basis ven transistor T3 leger, W8ll'tDJ

T3 op zijn beurt ook aaet geleiden, ztDt 8IIl de oolls:tor ven T3 de voedil'lQSSP8nnillQ van 5Vo1t
komt te st8lr1, afgezien ven een geringe emitter-oolls:tor spennirlQSY81 (tO,3 Volt). De sdre
twee electroni.....r.e sch8kel8BrS, voor de y(Bjil'lQSSPlllningen Vamp en Vmee, werken op deZelfde
wijze. Bij de s:h8keleer voor Vamp, de y(BjirQlSp8,millQ van de versterker, is er een kleine
amplicatie omdBt in de versterker veel~ stromen lopen, zeker bij maxim8111
geluidsvolume. 'Cmax ven de BC560C is 200 mA. Bij maxim8111 geluidsvolume ken er een

stroom lopen ven gemiêld zo'n 400 mA, ztDt de BC560C k~ 2DU QIBl. 0fJr0m is hier
gekazen V(D' een BC327-40 met een 'Cmax van 1000 mA. OrndBt de versterkingsfll:br hfe bij
de BC327-a1Q rlJWWeQ een fll:br 2 leger is dIrl bij de BC56OC, is weerstend RIl geen 10K
meer 4K7. Zie ook [4] en [6].

T5
8C327-~

----r-........... ~-.,.---O '- (9W)

e) b) c)

FilJjur 2.4: Electronis:he s:Mke1B1rS voor de y(Bjil'lQSSPlllningen VdBt, Vamp en VrntII

De micrt!Dngssor , 1Btch, ROM en MEA800Q
Deze vier IC's vormen S8IIlen met de electronica rond de MEASOQQ een inmid:te1s beproefde

stalldll.nischekeling [1). Zie het totaBl3Cheme in bijl. 1. De latch wordt gebruikt bij de
_esse! ing Yen de EPROM. In de EPROM is het prqamma WIr de mia'oprocessor ~lBgBn,
tesemen met de sprellkdllta WIr de MEASOOO. Zie cd [5].

Niet standIJrd is de s:Mkeling waarmee het reset-si~l WIr dem~ wordt
gem_t (zie filJjur 2.5). Het si~l J1P-cl.. is hq wanneer de Reflrd&:k _ stalt, en _

wanneer deze uit staBl Wenneer de Ref1DCheck tll9!Z!t wordt, llJs bij een stijgende f1ri van
J1P-c1eer, ontstaBt er echter aIlderlS8tDr C9 een positief pulsje. De pulsbnBfte wcrdt beplIIld
cbr C9 en R18 S8IIlen met Rbe Yen T8 en R20. Via diode 09 wordt het pulsje äJor'gBQlMn _ de

basis van transistor T8, W8811br deze gBBlgeleiden, milt het reset-s9laB1 even hq wordt.

Op het moment dBt de Sprekende B1lsisuikermeter in gebruik genomen wordt lbrdIIt de batterij
wordt 1IIf9!S1oten, ZB1 Vprint een stijgende flenk hebben. Op enalOl! wijze zorgt de schakeling
ervoor dBt ook dIrl het reset-si~l even hq wordt. In dit 1BBtste geyel stalt de

microprocessor 81 onder spannmirJ;RI het moment dBt het reset-si~l hq wordt. DIIrom
hoeft in dit geval het resetpu1sje niet 2D leng te duren els in het eerste gevel.
HiertbJr is gerealiseerd dBt de microprlDSSOr een reset krijgt op het moment dBt de Ref1DCheck

wordt IBlgBZet, èn op het moment dBt de Sprekende BllBlsuikermeter 81s geheel in gebruik
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Hoofdstuk 2: De electronica

}-- Reset ~P
06 IN
-.1-.8

~P-cl.. --- 1-..,--------.-.........--1

genomen wordt. Dit laatste is nocIig, omdat arxErS ongEd!fïnieer(il signalen op (il poorten van (il
microprocessor kunnen stBBn, waartblr bijvoorbeeld (il voeding van (il versterker of van (il
MEA8000 zou kunnen wortim ingeschekeld. Zou het lang duren VOOf'tEt (il Spreket'K2
Bloedsuikermeter gebruikt werd voor een meting, cBl zou (il batterij snel leeglopen.

Vprlnt (5V) ----r---::-:------
0
-
7
-----,

lN-'I-.e

FiQUur 2.5: SChakelinQ die het reset-si~l vcxr (il micropra:essor mst.

Om energie te besps'en is (il EPROM in (il pericdln tussen (il metingen uitges:h8keld De
schakeling in fiQUur 2.6 wordt Qebruikt vcxr het meken Vlll het I:[-si~l Vlil (il EPROM. Dit
sifJl8Bl moet llBJ wonEn mn (il Ref1tdB:k wordt BB1lQBZet, en het moet hoog wonEn Ndrt (il
micropro::essor zichzelf in (il power-mwn mlXE heeft gebrldlt.
De schekelinQ werkt als volgt. De irllJlllQ Vlil (il inverter is hoog als J,lP-cleer hoog ls, èJf als een
vertr~ versie Vlil het si~l op partpin P1.7 Vlil (il micropro::essor hoog is. In die
gevallen is (il uigang Vlil (il inverter llBJ, 2Idrt (il EPROM in (il st8nd enable stast. Het
vertreaen Vlil het sifJl8Bl op Pl.7 Vlil (il microprooessor is ntXIiQ om (il micropro::essor in (il
power-mwn m~ te kunnen krijgen. Stel dat (ill8Btste instrld.ies Vlil het PMJTfJfTIme zijn:

12

D5
lN-.l-.8

~P P1.7

CLR P1.7 ;cleerP1.7
MOV POON,-02H ; pro::essor in power-mwn mlXE
END.

Wordt het silJl88l Vlil P1.7 niet vertr~ cBl zal (il EPROM direct wonEn uitQeschekeld Ndrt
P1.7 llBJ QeI1lst wordt. D8B1mr klll (il microprcx:essor (il cBropvolgende instrld.ie niet
meer le2en uit (il EPROM, 2Idrt (il micropro::essor niet in (il power-mwn mlXE klll komen.

R15 0-.
10K lN4\1-.8

~P-clEll1r ----........1-----1

R16
lOOK

Figuur 2.6: SChakeling die het cr vcxr (il EPROM mst.

Bij besttminQ V8I'l het totaelscheme in bijleae 1 komt het miss:hien 'in eerste instliltie
vreemd over, dat het llP-cleer sifJl8B18lll (il irllJlllQ eerst tweerneel geïnverteerd wordt voordat
het ver<ilr (il schakelinQ in gaat. De relEn hiervoor is dat er een niet-inverterende buffer nocIig
ls; zorm- deze buffer wordt (il Ref1tdB:k teveel belast lbr (il sch8kelinQ VIIl (il
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Hoofdstuk 2: De electronica

sprBBkeenheid, w88rtbJr ~ Reflocheck zichzelf uitschakelt. Omdat er in IC1 OOJ twee
inverterenre buffers ongebruikt waren, is besloten €Eze samen te gebruiken els niet
inverterenre buffer.
De pull-rown weerstervEn een ~ irlQBflQSSi(1l81en Data, uP-cleer en Clock zoroen ervoor tmt
deze sil7J81en pd Qe(Efinieerd zijn, ook els ~ mnnector Con 1 niet is aangesloten op ~
Refltdleck.

De druopeJdetector
De druppel€Etector (zie fiQUur 2.1) is in (J'Ote lijnen overoenomen uit [31

R3e
100~

6

C22 D13
390p lN41'll1

011
IN41'll1 15

D12
M41'll1 R30

100~

- -
ydlt

i TIO
epw 221.

C24
1n

R35
100~

R34
101:

- -

R33
270

R36
390~

RH
IK

FiQUur 2.1: De druppel€EtectDr

Er zij neen PB' verschillen met het scheme uit[3]. Allerwst zij n~ diCÖIS D11 en D12 vtI'I

het type 1N4148 in pJIIIts ven BAW62. De recEn hiervoor is eBt ernetr gestreefd is niet
overbodiQ veel verschilJenc2 typen arnponenten in ~ schakeling op te nemen. Verder kon er OOJ
wat WOI"tEn weplaten, namelijk ~ inverter tussen ~ uitgang ven ~ opsnp en ~ D-irQllg ven
~ flip-flop en elles wat lI:hter ~ flip-flop kwam. De uitgang vtI'I ~ flip-flop, DROP, is nu
rechtstreeks verborxEn met ~ micropnx:essDl. ~ na het weglaten ven ~ net genoem~

arnponenten, is deze microprocessor in steet 001 het si~l ven ~ bloeöruppel~ ~ te
verwerken.
De CËr~, tevens Jeetste ver8l'llÈring vereist wet meer uitleg. De efstend tussen~ fDtooié en 
transistor in ~ koffer is !J'Qter den in ~ proefopstelling die H.M.Felkus heeft ~ruikt.

HiertbJr was~ detectorsch8keling met zijn cuE dimensionering niet meer gevoeliQ genoeg, 001

te detecteren dat ~ lichtstr8Bl tussen ~ fotlXlié en -transistor niet onderbroken was. Er
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Hoofdstuk 2: De electronica

waren twee praktische oplossi~n mogelijk. Of (Ë versterkingsf8:tor van (Ë versterker rond
IC8 moest lToter wortEn, àf (Ë (Ë fotodi~ moest meer licht gaan uitzenden. OmdBt (Ë

sil}l8Bl/ruis-verhouding lBl (Ë ingang van (Ë versterker laag WBS, is gekozen voor (Ë tWElelÊ
oplossing. Hierbij wardt (Ë signaal/ruis-verhouding lBl (Ë if9lrlg van (Ë versterker immers
groter. De stroom lbr (Ë fotodi~ 014 mmst groter warderl. De inverter uit IC10 lever(Ë
echter al (Ë maximale stroom die het kan leveren. Het probleem was opgelost nDt het
inverter-IC 40098 vervangen was lbr het IC 40240, dBt meer stroom klllleYeren.

De versterker
In fiauur 2.8 staat het schema De versterker is een standIIrdloepassing van het IC TDA2822
(zie ook (Ë dBt8sheets in bijl. 8). Om met (Ë YOedi~ingV80 9 Volt een~ genoeg
vermOJEID te kunnen behalen, is gekozen voor (Ë trepassing als brugyersterker. Het relais Rel
wordt gebruikt om te vermijden dBt er klikken hoorbllr zijn op (Ë momenten dBt (Ë

voedfngsspanning voor (Ë versterker, Vamp, wordt in- en uftQesch8keld. lfe ook [4). De
procedure is als volgt:
- De luidspreker is 8flYJBS1oten op (Ë versterker, wanneer het relais RE 1 nfet bekrs:hti~ is.
Dft is (Ë normale toestend. RELAis is (Ën tm;J..
- RELAIs wordt 1880 gem_t, w8ll'äD' transistor T11 _ QEllefden, ztDrt het relafs Re1
IBltrekt, en (Ë luidspreker wordt 10SQBkoppeld van (Ë versterker.
- Vamp wordt irgs:hakeld. Ar!II (Ë uitgang van (Ë versterker ootstaBt een sch8kelpiek.
- Even later wordt RELAis weer hoog gem_t De sch8kelpiek fs op dit moment alweer
verdwenen.
- De versterker kan nu gebruikt warderl.
- Hferna wordt RELAiS weer 1880 gem_t, Vamp wordt uftQeschakeld en even leter wordt
RElAI s weer hoog gem_t.

De luidspreker fs liJs bijna (Ë hele tijd 8flYJBS1oten op (Ë versterker. Alleen op (Ë momenten dBt
Vamp wardt in- of uftQesch8keld, wordt hij heel eYen lD9Qekoppeld. Dit zijn ook (Ë eniQEl
momenten dBt het relais bekrachti~ wordt. OmdBt het relais fn bekrachtip toestend relatfef
veel stroom trekt, is ook dit bel~ijk.

In

R39
10K

R~

IC

Fiauur 2.8: De versterker
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Hoofdstuk 3: De software

3] De BOft....

De basis voor de software is geschreven liJor P.HA Dillen. In zijn stS]BYerslag [2] staat ook

beschreven hoe de dBta-overt:i'Edlt van de Reflocheck neer de microprocessor verloopt.

Indeling van de EPROM
Het proTemma voor de microprocessor begint op het Ed"es nul en eindigt op het d'es
BEGROM-l, waarbij BEGROM een getal is waarvan de !J'QOlte wordt bepeBld in het
assemblerprQITemmaASM51. Op het d'es BEGROM beginnen dB spr_dBta. Dit begint met een
tabel waarin ven elk zinfrB!Jllent wordt eengageven, op welk lD'es de bij det fr8{J1lent horende
axEs voor de MEA8000 beginnen. Deze "essen zijn reletieve "essen ten opzichte van
BEGROM. Ne deze tabel komen voor elk zinfrB!Jllent dB axEs voor de MEA8000.
Het invoeren ven BEGROM zorgt ervoor det in dB EPROM het blok met spr_dete direct echter
het proTemma voor de microprocessor ken steen, zodat in de EPROM geen pleets verloren gBBt.

De DOOften ven dB microprocessor
De microprocessor 80C31 heeft vier poorten ven 8 bit. Deze worden als volgt gebruikt:
PO Databus en lIt'esbus (het meest si~ificente byte ven het 16-bits Ed"es).

P2 Adresbus (minst si~ificente byte van het 16-bits 1D'es).

P1.0 DATA-si~J ven Ref10check (inglll(l).
PI. 1 ~P-a.EAR-si~1 ven Rafla::heck (inglll(l).
P1.2 START-si~l voor dB Ref1a::heck (uitgang). Wordt dit si~J laBg, dan komt dit

overeen met lt'ukken op de (gele) start-knop van de Reflcx:hBck.
P1.3 DROP-si~l det aangeeft det een bloemruppel gavaJJen is (ingBnQ).
Pl.4 RElAIS-si~l dBt zorgt voor dB bediening van het relais in de versterker (uitgang).
P1.5 &Et-si~l det zorgt voor het in- en uitschakelen ven de voedingsspanning ven de

lt'uppeldetector (uitgang).

P1.6 5eudio-si~1 dBt zorgt voor het in- en uitschekalen van de voedingsspanning van de
versterker (uitgang).

P1.1 EPRCf1=EAABU:-si~l dBt gebruikt wordt bij het maken ven het rr-si~J van dB
EPROM (uitgeng).

P3.0 Si~l van jumper 1. Is dit laBg, dan wordt het meetresuJteet uitgesproken in cijfers,
anders in getal1en (ingang).

P3. 1 Si~l van jumper 2. Is dit laBg dan de spr_eenheid in de mme dubbele meting, fI1dBrs
in de mode enkele meting ( inglll(l).

P3.2 a.OCK-si~l ven de Reflocheck (ingBng).
P3.3 REQ-si~l ven de MEA8000 (inglll(l).
P3.4 AO-si~l voor de MEASOOO {uitgang).
P3.5 rr-si~l voor de MEA8000 (uitgang).
P3.6 WR'-si~l voor de MEA8000 (uitgang).
P3.1 ~-si~l voor de Ref1reheck (uitgang). Wordt dit si~l \8IJJ, dan komt dit

overeen met lt'ukken op de (orenje) een/uit-knop ven de Reflcx:hBck.
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Hoofdstuk 3: De software

BITBYT
BYTCNT
BNKCNT
BEOSEN

GPFLAG
roFLAG
BEGINP
ENDINP
RESBYl
RESBY2
RESBY3
RESBY4
RESDEC

R9l

R90

R41

RIO

Memory Map
De 80C31 heeft 128 interne RAM-registers. Deze worren als volgt gebruikt:
RO-R7 Registers voor algemeen gebru'ik.
R8 NXTWRI Wijst naar re volgenm vrije plaats in re input buffer.
R9 NXTREA Wijst naar het byte in re input buffer dat als eerste gelezen moet

warren. Dit is re eerste byte van een blok van 5.
MEABUF Begin van re buffer die re 4 bytes van een speech frame voor re MEA

bevat.
De buffer. Deze wordt gebruikt als cyclische buffer.
Teller die het aantal verwerkte bits binnen een byte bijhoudt.
Teller die het aantal verwerkte bytes binnen een input frame bijhoudt.
Tener die het aantal OOJ niet verwerkte input frames bijhoudt.
Begin van re sprBBkbuffer die m8)('imaal 22 uit te spreken
ZinfrlJjTlenten kan bevatten.
De buffer. Deze wordt gebruikt als cyclische buffer.

WAlCNT Teller die het aantal tijdsintervallen van 50 ms bijhoOOt terwijl het
prCXTamma wfEht op data.

DTFLAG Register dat diverse flags bevat die BBnQeVElrI wat re 8fI'd van re dBta is
(zie oneEr).

SPFLAG Register dat diverse flags bevat die aangeven wat ui_roken moet
WDrtEn (zie oneEr).
Register met diverse flags (zie oneEr ).
Register met diverse flags dat niet gereset wordt na spraak.
Begin van re inputbuffer ,bestEllnE uit 8 banken van 5 bytes.

EirKE van re inputbuffer.
Register voor re opslag van het tweeö! byte van het meetresult8Bt.
Register voor tE opslag van het cirtE byte van het meetresultaat.
Register voor tE opslag van het vierde byte van het meetresult8Bt.
Register voor tE opslag van het vijftE byte van het meetresult8Bt.
Register dat bij Ii.lbbele metirllJ wordt gebruikt. De inhoud is tE wBlri:!
VBn het eerste meetresult8Bt mB8l1 O.

RE5DEN Register dat bij Ii.lbbele metirllJ wordt gebruikt De inhoud is tE wBlri:!
van het twm meetresult8Bt mB8l 10.

85TK:.K Het begin van tE stD.

..R39
R40

R42

R43
R44
R45
R84
R85
R86
R87
R88
R89

..R13
R14
R15
R16
R17

10



Spreek uit "Prik en bloed:ruppel
Spreek uit -60 seconlEn-

Spreek uit -45 ss:orK&""
Spreek uit "30 ss:orK&""
Spreek uit -15 S8Xlllden"

Spreek uit "De strip is gem:epteerd
Spreek IE meetweenE uit
Spreek uit -oe Ref10t8lk wordt uitQBSCh8keld"

HoofdstUK 3: De software

Overzicht flp
Het prO',Tamma gebruiKt IE volgerd! flags:

In DTFLe staan flaas die aangeven wat IE aard van IE data op het displft,' is.
bO: TS10IS Reflochta bezig met display test
b1: ZERO - 0:00- op display
b2: T1MEDT tijd op displft,'
b3: BLINK displft,' knippert
b4: RESULT meetwaarIE op displft,'
b5: DEFECT displft,' geeft aan dat IE Reflocheck een hardware lEfect heeft
b6: BATEMP displft,' geeft aan dat IE batterij van IE Reflocheck leeg is
b7: INCORR disp1ft,' geeft aan dat IE meting onbetrouwb8ar is

In SPFLAe en ePFLAe staan flags die IE subroutine SPEECH aangeven wat IE aard is van IE
melEdelinQ die moet WDrcEn uitoesproken. Na het samenstellen van IE uit te spreken melEdeling
in MASE worlEn alle flags in lEze beiIE registers oeclerd.
In SPFLAe:

bO: IMREAD
bI: SEC60
b2:SEC45
b3: SEC30
b4: SEC15
b5:ST~

b6: RESLIS
b7:RTOFF

en in ePFLAe:
bO: RESDIF Spreek uit -Komma-

b1: VEECW Spreek uit "Veeo IE strip ar'
b2: STPINR Spreek uit "Stop IE strip in IE Reflocheck"
b4: ENDFRe Beeft aan dat het einlE van een zinfrlJlTlent is bereikt
De rest van dit register wordt niet gebruikt.

roFLAe:
bO: RES5TO De meetwaarIE van IE eerste meting is opgesl8;lMl in het geheugen

De rest van dit register wordt niet gebruikt.
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Hoofdstuk. 3: De software

Hier komt aan vel op A3-formaat met FlowclJart mainprogram
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HoofdstuK 3: De software

Subroutines
Het prC9'amma van de microprocessor Kent een aantal subroutines. De meeste van deze
subroutines zullen nu Kort worden besprOKen. Ven enKele erg Korte subroutines die alleen maar
worden aangeroepen lixJr andere subroutines staat hieronder echter geen beschrijving. In de
volledige listing van het programma in bij lege 9 is ook bij deze Kleine subroutines commentaar
te vinmn.

- TONE
TONE laat een pieptoontje horen. Bij het aenroepen ven deze subroutine dienen VEITlP en Vmee,
de voedingsspenningen van de versterKer resp. de MEA8000, al inoescMkeld te zijn.

- WAIDAT
WAIDAT brengt de microprocessor in de idle mode, en wekt hem weer op het moment 03t er
nieuwe 03ta van de Reflocheck Komt.

- RECINT
RECINT leest de 03ta van de ReflochfD: bit voor bit in, op negstieve flanken van het CLOCK
signaal. Een bit wordt in de inputbuffer gezet, in het register 03t wordt lBlgeWezerl lbr
NXTWRI. Na elK byte dat is ingelezen wordt NXTWRI 8IIlQeP8St, en na elke 5 bytes wordt
BNKCNT~.

- TMOOVF
ElK TIMEO-interval krijgt timer 0 een overflow. Is op 03t moment ~P-CLEAR (P 1.1) llBJ, €BI
springt het prllTama naar de routine PWROFF (zie vertEr'op in deze lijst).

- MEAINT
MEAINT zendt een speech frame neBr de MEA8000. Tevens wordt getest of dit het l88tste frame
van het zinfreoqnent was.

- TSTEND
TSTEND test of het einm ven het zinfreoqnent is bereikt. Is dit het geval, €BI wordt het bit
ENDFR6 gesel.

- DATKIN
DATKIN bepaalt de lB'd ven de 03ta in 03t dBt8blok van 5 bytes in de inputbuffer , w..naar
NXTREA wijst. Het resultaat is 03t een van de bits in DTFLAe gesel wordt.

- RPOINC
RPOI NC verhooJt de W88rde van NXTREA met 5. Als NXTREA ll88r het laatste blok van 5 bytes in
de inputbuffer wees, dBn wordt de nieuwe BEeINP I mmt NXTREA neer het begin van de
inputbuffer wijst.
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Hoofdstuk 3: De software

- SPEECH
SPEECH stelt een zin samen en spreekt lEze uit. In lEze subroutine wordt ooIc. het relais bediend,
en worcEn ~ voedingsspanninoen van ~ MEA8000 en ~ versterker in- en uitgeschaKeld.

- MASE

MASE stelt een zin samen. De lIIressen van die locaties 'in ~ EPROM, waar ~ beQ1nlllressen van
~ caE van uit te spreken zinfrBlJTlenten staEIn, wortel Edlter elkaar gezet in~ spr8Bkbuffer.

- SPESE
SPESE spreekt een zin uit BBn ~ hand van ~ informatie in ~ spraalcbuffer.

- SPFRAe
SPFRAG spreekt een zinfrBlJTlent uit.

- NUMIS
NUMIS bepaalt het cijfer €Et op een digit staat. RO mret wijzen NB' het reQister met het
databyte €Et bij het digit hoort. Het result8Bt wordt in ~ SDJmu1ator gezet. Is het digit een
spetie, dan is het resu1tBBt O.

-PWROFF
PWROFF is ~ routine die een meting afsluit. De Sprek~ bloedsuikermeter wordt in zijn
meest energiezuinige toestand gebrEdlt. St8Bt ~ RefllX:heck. nog l1li, dan wordt li!ze automatisch
uitgeschakeld; ~ voedinQSSPanningen V~, Vmee en Vamp WOI'1BI uitgescheke1d; P3.3 wordt
laag gem8Bkt zoon er niet continu een sptllning van 5 Volt over weerstand R27 staat; ~ cr van
~ EPROM wordt hoog gemaakt; en tot slot zet ~ microprocessor zichzelf in ~ power lbwn
mcKie.

Hoe het prw:amma te verenteren
Het prQITamma is ontwikkeld op een IBMCEdltige) PC, met behulp van ~ PNJTamma's
Wordstar, ASM51 en SMS. De werkwijze was 81s volgt:
Met~ tekstverwerker WordstEr wordt ~ source-file voor ASM51 gemIlIkt Dit textfile heeft
~ naam SBM.08J. Hierop wordt~ assembler ASM51 losggel8ten, warna het resu1U1rt in twee
files komt. In SBM.HEX staat ~ hexDcim81e caE die ~ EPROM in mort, en SBM.LST is ~
listingfi1e wBBrin ~ prQITammBtekst staat samen met~ nOOige extra inftrmBtle.
Het pNJTamma SMS wordt gebruikt om ~ EPROM te prQITflnmeren. In de EPROM morten twee
files komen, namelijk SBM.HEX en SPRMK.BIN. S8M.HEX is een hexDcimee1 file. Het mort in
~ EPROM beginnen op ares nul. SMS~t l1li hoe groot het file is. Dit hexDcim881 getal komt
overeen met ~ W88rtE van BEGROM. SPRMK.BIN is een binair me. Het mort 'in de EPROM
starten op D'es BEGROM.
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Hoof~tuk 3: De software

Implementeren van een anmre zinnenset

Men lean een andere zinnenset implementeren dDr het hierboven genoemde file SPRAAK.BIN te
vervangen cblr een file oot de voor de MEA8000 benlXlip data van de andere zinnenset bevat.
Het file moet beginnen met een tabel met de 5iressen van alle zinfragmenten binnen het file. Om
de ckIta voor dit file te lerijgen kan men computerprCK}'amma's gebruiken die gesempelde spraak
omzetten neer de bijbehorende data die de MEA8000 ncdig heeft.
Het is op deze wijze ook mogeIijle de Sprekende Bloedsuikermeter een andere taal lB1 Nederlands
te laten spreken. Hierbij moet men echter wel oppassen. In vele talen zijn er getallen die in een
andere volorde wortEn uitgesproken lB1 in het Nei!r18llds. Een voorbeeld is twenty-ooe 'in het
Engels ten opzichte van eenentwintig in het Neder18llds. Als voorbeeld is in de listing van de
software commentaar op!J!I'lOrTlen OOt complete stukken softws-e bevat, ZDBls het veranderd moet
worden om van Nederlandstalige spraak over te gaan op Engelstalige spraak.
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Bijlagen

Bmg 2: De connectoren van (È spraakeenhejd

Er zitten drie connectoren op (È print van (È spraa!teenheid. Hier oneEr volgt een overzicht van
(È pinaansluitingen:

cmt
1O-polig. Dit is (È ene !tent van (È verbindiOQ tussen (È Ref1ochec:lc en (È spraakeenheid

1: VoediOQ Ref1ochec:lc (9V)
2: aroond
3: Ref10check aan/uit (eQUivalent aan (È oranje !toop)
4:aroond
5: Data
6: ~P-clear
7: aroond
8: start Ref1ochec:!t (equivalent aan gele !toop)
9: eround

10: Clock

CQn2.
6-polig. Hiermee zijn de fotOOi~, de fototransistor en de microswitch verbonden met de
spraakeenheid.
1: - eansluitiOQ fototransistor
2: + 68flsluiting fotOOi~

3: - t!l6DsluitiOQ microswitch
4: + aansluitiOQ microswitch
5: + aansluiting fototransistor
6: - aansluiting fotocli~

~

3-polig. Dit is de aansluitiOQ van de potmeter wlB'mee het geluidsnivo !tan worden ingesteld.
1:Vast cont8=t
2: Sleepcon~
3: Vast contact
Wanneer de !toop ven de potmeter zo ver m0J8lij!t rechtsom QED'8Bid is, moet het geluidsvolume
m8Xim8Bl zijn. Het sleepcon~ (pin 2) moet tBl!tortgeslDten zijn met het vaste contact op pin
1.

Verder zijn er op de print OOJ aansluitingen voor de UJptor en de s::cu (lln!tsboven op de
print), en een aansluitiOQvoor de luidspreker.
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Bijl8;Je 3: Mnpassingen aan ce Reflocheck
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Bjjl~n

Biile 3: AanpassinlEn aan ce ReVocheck

ABn ce fdlterkant van ce Reflocheck is een 9-polige female D-connector aangebrEK:ht. In het
schema in fiQuur Bt is te zien hoe deze connector verbonden is met ce electronica van ce
ReVocheck.

3 4•7 8

Print Reflocheck

Figuur 81: Schermt ven eImluitingen conns:tor in Refiocheck

De Ml'l5luitingen zijn:
t] aroond
2] Dete
3] -
..] Clock

5] Voeding Refiocheck (9V)
6] Start

7]Refiocheck on/oft

8] ~P-cleBr

9]-

+ pool
batterij
Reflocheck

In figuur 82 op de volgende pegine, is te zien hoedeconnecter~ is met de print ven de
Refiochectc.
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BijlElJen

Biilp 4: Stuklijst

STUKLIJST SPRMKEENHEID:

~

ICl MC 7809C
IC2 ICl 7663 ACPA
IC3 P 8OC31 BH
IC4 74HC573
IC5 0 27C256D- 20
IC6 M4244 MEA 8000
IC7 F40098 PC
IC8 CA3130 AE
IC9 HEF4013BP
IC10 HEF 40240 BP
ICll TDA2822

WeerstBnttn (dit zijn allemaal koolweerstanden van 0.33 Watt):
Rl 100
R2 100
R3 lQ5
R4 680K
R5 220K
R6 47K
R7 10K
R8 10K
R9 47K
Rl0 10K
R11 4K7
R12 47K
R13 10K
R14 10KS
R15 10K
R16 lOOK
R17 lOOK
R18 lOOK
R19 470K
R20 47K
R21 lOOK
R22 lOOK
R23 10K
R24 47K
R25 lOOK
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R26 18K
R27 39K
R28 47
R29 470
R30 lOOK
R31 lOOK
R32 lOOK
R33 270
R34 10K
R35 lOOK
R36 390K
R37 lK
R38 lOOK
R39 10K
R40 lK
R41 1K
R42 10K
R43 407
R44 407
R45 10K

Qmdensatoreo:
Cl 330n (I(eramisch)
C2 lOOn (polyester)
C3 10n(l(eramisch)
C4 22U (elco, tantaal)
C5 22U (elco, tantaal)
C6 22U (elco, tantaal)
C7 lOOn (polyester)
C8 470n (polyester)
C9 47n (polyester)
Cl0 lOOn (polyester)
C11 lOOn (polyester)
C12 lOOn (polyester)
C13 22p (I(eramisch)
C14 22p (I(eramisch)
C15 10n (I(eramisch)
C16 lOOn (polyester)
C17 47U (elco, tantaal)
C18 lOOn (polyester)
C19 27n (I(eramisch)
C20 47n (polyester)
C21 33p (I(eramisch)
C22 390p (I(eramisch)

Bijlagen
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C23 180p (keramisch)
C24 1n (keramisch)
C2S lOOn (polyester)
C26 47n (polyester)
C27 1O~ (elco, tantaal)
C28 1O~ (elco, tantaal)
C29 lSn (keramisch)
C30 lOOn (polyester)
C31 lOOn (polyester)

DiOOes:
DIlN400 1
D2 VSK 130 (schottk.y di~)
D3 VSK 130 (schottk.y di~)
D4 lN4148
DS 1N4148
D6 1N4148
D7 lN4148
D8 lN4148
D9 1N4148
Dl0 1N4148
DIl 1N4148
D12 lN4148
D13 1N4148
D14 CQVS8A (foto-di~)

Transistoren:
Tl BC337-40
T2 BCSSOC
T3 BCS60C
T4 BCSSOC
TS BC327-40
T6 BCSSOC
T7 BC560C
T8 BCSSOC
T9 BCSSOC
Tl0 BPW22A (fototransistor)
TIl BCS60C
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Bij lagen

Diversen:

B1 OplBBdbere NiCcl-betterij I 9 Volt, 100 mAh
Con IlO-polig
Con2 6-polig
Con3 3-polig

Jl Jumper 1

J2 Jumper 2
LS 1 Luidspreker I 80 ,Philips AD 20711Z8 ( 1,5 W)

Rel Releis, OOnther 3573 1231 054
SI Microswitch
XI Kristel , 4 MHz, HC 18
ZI zekering IA, traag
Z2 ze~ering IA, traag

STUKLIJST AANPASSING REFLOCHECK:

Con I 9- polige femele D-connector
DI VSK 130 (schottky diooe)

D2 VSK 130 (schottky diooe)
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Bij lEW;Jen

Bjj lp 5: prjntontwero

In (ÊZe bij lEW;Je stafrt IE sollEer'zijIE en componentzijIE van IE print van IE spr_eenheid. en
een overzicht van IE componentopstelJirlQ.

De componentzijIE van IE print van IE spr_eenheid:
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De soltilerzijde ven de print ven de spraakeenheid:
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Bijl~

De cern ponentopste11 ino:

11 \J 0

• •• (Jl •• v 6

• - •0 •• •

••
·0 •

M

U

LA

V-

••••••••••

o.
o •

••

0. ~
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10 -.• •0 0
0 •• •• •• '-.D •0 U 0
0 - •..- •• •• ,.. •

De ei1l1'ldjes die niet met componenten verborxiln zijn, wonEn over het algemeen gebruikt 001

verbindingen te maken tussen cE beicE zijeEn van cE print. Een peer eilll'ldjes worcEn niet
gebruikt.
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Bij ltgm

Bij lage 7: Tek.eni ng Accudrop-houder met co11imator
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Bijla;en

Biilaoe 7: Tek.eninaAccudrOD-houder metcolljmator
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B1jlagen

B1j lage 8: Dat8sheets
a] ICl.1663. prDlJ'ammable positive YOlt8Je r8JU18tor
b] TDA2822. du8llow-volt8Je power amplifier

Zie voor de overige dat8sheets de in de Hteratuurlijst~de~en.
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ProgrammabIe Paaltive
Voltage Regulator

ProgrammabIe Paaitive
Voltage Regulator
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".eCircuit Oper."""
Figure 3 shows a ~ical pollttve VO!tage regulator using
the ICL7663. The Inpu~ voltage, VIN cen range trom a
maximum of , 6V 10 a minimum of the output voltage plus
the inp,:,l-output differentiel. The output voltage II set by
the reSlltors R2 and Rt. and the outpul currenl limit is
NI by RCl' The O.047,w.F capacilor on lhe input limit9 Ihe
rale-of-riN during power-up and alao removel aome of
the high fr~uency noise on \he input voltage. In Figure
3. Ihe logte shutdown IS not uled end il Iherefore
grounded. VOUT2 lJhould ba c:onnected direclly to
SENSE if cunent limiting I1 nol used.

Mot. 1: 5, When clOMd liIUblM 0U1pul CUT.nt 1lmMt"&

Mo.. t: CIo.. S2 lOf \lOOT •. opIlfl Sz lOf VOUT2

IIQ" I: \lOUT - ~~J \11["1-,1iI_ 4: 1a~I~f""I .. ~-et.IGNDl*Jby"..,., '"

Mo.. .. S:J When ON. permIIs normel Of*atklrl. when OFF. It'lutl
down bOIh \looTl .nd \loon

De,.lIedDe.erlpllon
BIock Olilg,..m

s shown In Ihe bleek dtagram ot Figure 2, Ihe main
,ementa ot the ICl7663 .r. a mk::ropower bandgap ref·
ence, 8n error amplifier, end en output driver wllh bath
ET end NPN blp048r 'raolia'OfB.

e bandgap reterence of Ihe Maxim ICl7663A, which
es I... !han 1~A of quieecent cu",.n\, î8 precisely
mmlld 10 1.29V ± 15mV. The oolpu' ol \he bandgap
ference end Ihe input vohage.1 Ihe VSET terminal er.
mporlld in Ampl"ier A. This 0U1ptJ\ drlvetl the _.
sa FET output driver wh;ch I1 connecled te VOOT'.

htS output, auitabte tor output currents Ie.. than 5mA,
n drive tow current loec:N wtth a inpul-Io-output. voltage
fferenUal thai approaches OV with low current laadl.
he ~nlmum inpu1-lo-outpul differenti.1 voltage il the
oduct ot lhe output eurrenl and the oulput aaturaoon
slstance. F~ higher current taadl,. use Ihe VOUT2 pin.

VOUT2 ptn ill driven by an on-chlp NPN bipoIar Iran
tor whoM baN ie inlernally conn8C18d 10 lhe VOUT1
lput. The NPN blpolll'ranolsto< of Ihe Maxim ICl7663
n drive up 10, "OmA loadl ~th a guatanteed input-to
Ipul differentla' ot 1.5V maximum.

sa onboard the ICL7863 illa MnN comparator Ihal wIII
rent limit the OUtpul when lhe voltage ecross the euro

nt ...,18 reelslor, RCL. ie greater lhan approxima'ely
5V, a log~ shuldown jnpull~1 lurne oft the outpul by

IC Ievei c:ontrol. and en auxihary output. VIC. that hal
positive 1emperalure coefflc6ent. U~ng It In combinetion
lh \he Inverting input ot Amptifier A, a negaltve eoeffi

t reaull. In lhe output voltage.

IN~ POWER SUI'PLT
REJECTIOH RATIO

QUlEBCEHT CURRENT AS A
FUNC110M Of TEIIPERATURE

OUIEICEHT CURREHT AS A
fUNCt10N Of tNP'UT VOLTAOE.

1: •••
J •••••••

•••••U·
l1li11111••••
••••H1-

• 1 ol •• If .. M •••

lo..U(I·"1l1

OUTPUT VOLTAGE A8 A
FLMfCT10N Of OUTPUT CURRENT

VOUTr INPUT.QUTPUT DIffERENTlAL
VI OUTPUT CURREHT

V0UT1INPUT-ouTPUT OIFFEREHTIAL
va OUTPUT CUAREHT

E 1..1

ä ••
.) :': r~;';'''''if.llI!1liiir.
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ProgrammabIe Poaitlve
Voltage Regulator

ProgrammabI. Posltlv.
Voltage Regulator
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C.rbon-zinc or alkaUne barteriea normatly do not have
au"lCient currenl output capability to eau.. a rale-of·rile
SCR. but the limple addItion of a 0.1".F (y grealer bV·
PUI cop.actlo< on the lr1p<lt will enaure thel thele bener
lee wlll nol ceuae SCA latchup.

t 5VPo• .,Supply U.mg Ontt gV.tt.ry
The ICl7860 Inverte the t 9V input voltage 10 - 9V
whlch la lhen regutaled by lhe ICL7664 negallve regule
to< 10 a conolllnt - 5V output (Aeler 10 Figure 7). The
lel7663 poll1lve vollege regule'OI' U88I lIle +9V Input
<lireclly to generele e reguleled + 5V OUIpUI. The com
bloed qulescent CWTent of the Maxlm ICl7660 and Ihe
two regulators te te.. than 100",A, whife the OUlpul cur
renl capebillty il "OmA. The external oscillator capacitor
reduc_ lhe oacillalion tTt.q-'Cy ol lhe ICL7660. This
a1lowa the baller)' voltege 10 be Inverted more eniclenlly.

N~.tllI. r.mpM.tu,.. COtIffk:.,t Output
he VTC pin hel • poa1\Ne temperatur. coefftcient 0«

t + 2.5mV. When connected vla. r"stor 10 the
vSf1lng aummlng junc1ion ol 1he enOl' empl~1er (Ihe
SET terminal). thil poollive coetfldent reaulta In a con-

oll~7:8a~U~':."'r.'~e e"':'=~~';~~~
l7663 Ind the per1inenlequetionalOf aetting balh the
IpUI vollIlIl" and !he Outpul lernpco.

awe output temperature coefftclentl are moel com·
nly uMd In mul\Jlllexed LeD moduIel Ol' ditlley lya·

mi 10 compenaele tOl' 1he negetivelemperatura coef!i
nl of the LCD ttveahcl'd. Figur. e lh0w8 en ICl7663

:'~~~:23~=~::eL=:;'r~DISlOf lhe

C.uttoM
he ICl7663 ia deltgned for Iow qut&ecent eurrenl bal
ry powered ayalema and hae limhed line end lead regu
loon el lrequenciel ebova 10Hz. The high Irequency
ad end I"", regullldon .. 8UIIy ImprOYed Dy edding en
tpullilter cepeolOl' _0118 !he Ioed.

with ell juncdon loo"'ed CMOS devicel. Ihe leL7663
n be deltroyed Dy SCA Ietchup" 11lInderd precoullonl
e nol~. Arat. na pms .houki ever be c*tven
rs lhen 0.3V _ ground Ol' more then 0 3V above

I~ 5eoondIy. the r.t.-ot.nae on VI~ ~ki Oot be ex
allive. The rat.-of-nae een be aeverat hunared vOltl

mlctOMCOnd d the V I~ 1OUf'C8 hal • Iow klt.-nal Im
_nee (MICh aa Nic.ad or lead-adel banenel). There il
c....8rl\ nmllJng r_llInce Ol' lnducIence _ lhe

nory and !he ICL7663. and !here la no Input ItItertng.

fP-
"" VO<ft.(I+"')'~"'"V'c1

':" lil TC"OUl _ . ~c"~lnm",.c
'~'I ,'Qu' '"

. WHEN. v...... I :tW
"( ."'.t. Vte - O.W

':" ~ TC'ln;-+IIlM""C

,- ..JgIif".,. .......·.a....,()I",."....T.........~

LOfIIc L.nI Stlutdo
The llbiilty 10 lum on \he outpul ol lhe ICL78ll3 Ullog
aingle logic level pin ti uaelul In ayateml where ,
equtpmenl il on Inlermillenlly. By ahulling do.... 1he
PUI. lhe latal banery drain is reduced to only the QUI8

cenl cument ol !he ICL78ll3. typIcelly 4"". The Ihutdo
Input lhould pr_abIy be _ Dy CMOS Iogtc
lhe inputlogic \ow level ia only 0.3V An e1t"",,,!e WI,
drÎving la wlth an open coUector PNP tran_tor end
reetalive puildOwn. TM pulldown rHiator nMd only dr
a fraclion 0' S mlcroamp 8ince the ShU1dowf1 terml
Input current ti lell than lOM.

Figure 4 Ihowa a lyatem \hel wtll aupply up 10 1 em
0' outPut current when Icttve, but will ahutdown 10 4
qul8ecent current by m.ely ewttctung the 5hutdoWn
10 lhe high sllIte.

By Ullog Voun lhi8 0 6V mimnum input-outpul di"ere
lial voltage 11 eliminaled, bul the requlred Input·OlJlp
differen'lal r1888 more reptdly (al ,he rale 181 by ttle 0
put aeturaUon r.ltance - lee EIectr1C81 Speet!Jc
tlona). Ordlnarily. It is advantag80U8 10 u18 VOUTl ,
output ",,"enta leaa tllen 5mA.. end 10 .- VooT2 I
htgher Curfentl.

::o:~:ltt~~::::'~:'~~u=~~~t!'.dr
to obteln the mlnlmum Input-outpul dlnerentiel requIred

Output Curnmt Boo.t
Flgure 4 Ihows s circuit Iha' wtll lupply 5 volla a' 1 a
pere, with • 6.5V input The htgh power external Ier
pais NPN tran8ialor ia connected in parallel with lha I

lemal NPN Iranelalor. The lOOn retiator in sari.. Wl

~~~~=~~~~:~:~~~~~~
mum ratingl.

Thia circuIl la penleuletly uaetul lOl' bellery _ed Sj

tema thai .,Iernately draw htgh currenl, then shuldown
enen<! lhe bIInery IIle

Cunwnt UmnlntJ
The circuit In Ftgure 3 wiJl limtt the oUlpUt currenl 10 ap
proximetely 35mA. Cunent IlmIting wilt at8lt. when lhe
outpui currenl exCMdI 35mA end !he vo'tage drop
acroa. the 200 Rel la 500mV. Fot othef current lirmta
Ihe value of Rel cao be eak:ula&ed trom the formula:

RCl "" 0.7V; wnere ICl ta the currenl lirmt v&lue.
ICl

The current limit realstor ahOuld be cholen 90 thai nei
Ihet lhe SOmA absolule mb'imum output CUlrenl apecili·
calicn nor the maximum pawer disa'pltion specdicaüon
ta viot&ted.

output VoIt~5et.ctlon
The output voltage can ba cak:utated 'rom the tamuia:

(
A,) (A, + A,)

\JOUT""" VSEl x 1 + ~ .. VSET X -A-,-

The Mulm ICL7663A VSET voltage II gU8lanieed to be
1.29\1 :t 15mV, eUminating.he need tor uRn pots in moa\
caael. Specifically. uling Ihe Maxim ICL7663A and lhe
resi.'or values shown In Ftgure 3, me initial voltage wI1
be within ±2.7'" of 5V. al8Uming t 1'" loter.nee re.I.~

torI. Th. output voltage will remllin Mthin 5\1 t 5"'. over
0-70·C Tms toterane9 incIudea the effect ot tCL7663A
VSET error, lhe t 1% InitIaI t~erance on bath reststorI,
aod the realltor ratio temper.turs coefflClent of nearty
200 ppmrc. Slnce lhe resiltor ratio temperature coeffi·
cien' i, gen6l'81Jy much Iower than 'he absolute lemper.~

ture C04ifficient. 100 or 200 ppm reaiatorl can be uMd,
even over lhe 'uil temperature range while atUi allowtng
lhe OU'lJU1 10 llay wIlhin 4.75V-5.25V.

FOt 5\1 supplie. thai have a lOO88r loleranee, the 5"
reaistor values 0' 150kO end ..30len or 560kO end
1.6Mn ar8 aukab'e 'IaIuetJ lor A2 end Al. With reeiatorl
of ± 5% initia! t~erance, &he initia! output voUege wil! be
5V ± 8.8% end. neglecting \he lempco ol !he reoioloro,
wtII 11lIy wtthln 5V t 10% DY« lhe entire lampereture
range.

'nput-Dutput Ol"""",,,.' Vobg.
The mInimum lnput-output dl"erenliial voltage (aiSO
caUed dropout voltage) letl ~he lower limit fot the bettel)'
'Ioltage in battery powered euppllel. The ICl7683 hal.
dropout voltage of lell than one volt. For ekampje. the
IeL7663 Mil continue 10 aupply e regulaled 5V output el
""OmA un\il the banery v04\e.ge i. Ieu. tnan 6,OV. Tm. ra
slgrdicenlly beller perfOl'mence then the alllnderd 3 ter
minal regulator. whK:h requlre a ~nlrnum Inpul-output
dlHerenlial of 2-3V 10 maintain r&gulation.

As Shown in the Typk:el CharacterlatlCI graphs. the mini
mum inliul-output diNerenUI' fot the high current output,
VOUT2. II r.ttwely indepenckml of output currenl, val)'
Ing 'rom O.8V allO'N curren'llo .bout 0.9V at ""OmA. Thia
minimum 0.6V Input-output dillerentiel la ceuMd by \he
bese·emine< vo~ege drop ol lhe NPN bIpolet trenliltOl'
thai drivea "OUT2

[~H~NA~ I'IPI'I

PO"'[11 UIAM!>rS!( ~

••lO AIIAXI MAXIAII _
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PRELIMINARY DATA

APPLICATION INFORMATION (continued)

Fig. 24 - Three band tone control DUAL POWER AMPLIFIER

+ 15 V

3.6 K 11

1.8 K /l

BASS
11 K /l • SUPPLY VOLTAGE DOWN TO 3V

• LOW CROSSOVER DISTORTION

• LOW QUIESCENT CURRENT

• BRIDGE OR STEREO CONFIGURATION

The TDA2822 is a monolithic integrated circuit
in 12+2+2 powerdip, intended for use as dual
audio power amplifier in portable radios and
TV sets.

Powerdip
(12+2+2)

ORDERING NUMBER: TDA2822

-15V

Fig. 25 - Frequency response of the circuit of fig. 24.

S-51!iOIl

ABSOLUTe MAXIMUM RATINGS

V

A
W
W
°c

15
1.5

1.25
4

-40 to 150

Cl
J: 10pF

Supply voltage
Output peak current
Total power dissipation at Tamb = 50°C

at Tcase = 70°C
Storage and junction temperature

TYPICAL APPLICATION CIRCUIT (STEREO)

10.. t(HI.)
,.'00

1 ~ ~.u ..

" 1 K 7
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~- f-- --

f- K V
f- A

~I !, b. V
f- r-
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11\0 / Ir'-.
I III 11..
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-,a

-11

-,.

...
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.,.
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A all controls flat
B bass & treble boost, mid flat
C bass & treble cut, mid flat
D mid boost, bass & treble flat
E mid cut, bass & treble flat

C7

~
O.1"F

R'
'.7(1.

,lR3
~•.7!l

(5
1OOOpf

'.5.12.13

TDA2822
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IRI

Cl

I100pF

IN
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10K 11.
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l00PFI
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11 INPU1+! 11

ELECTR ICAL CHARACTER ISTICS (v. = GV, Tamil = 25°C, unless otherwise specifiedl

Test Conditio... L~J Typ. [;XE
'-------------

STEREO (Test circuit of Fig 1)

[
NeI~

INPUT+(1) I

N.e

CONNECTION DIAGRAM
(top view)

py

BRIDGE (Test circuit of Fig 2)
, V

s Supply voltage 3 15 V

Id Quiescent drain current RL 8 - 6 12 mA

Vos Output offset voltage RL 8 sn 10 60 mV---10 Input bies current 100 nA-
Po Output power d = 10% f = 1KHz

V•• 9V RL 8 Bn 2.7 3.2 W
V•• 6V RL • Bn 0.9 1.35 W
V•• 4.6V RL • 4n 1 W

d Distortion (I • 1KHzI RL· Bn Po • 0.6W 0.2 %

Gv Closed loop voltage gain f • lKHz 39 dB

RI Input resistenee f • 1KHz 100 Kn

; eN Totel input noisa B • 22Hz to 22KHz 3
! R. = 10Kn IN

"-
curve A 2.5

SVR Sup I f • 100Hzvoltage reiection

V, Supply volTage 3 15 V
~

Vc QUle.cent output voltage V s = 9V 4 V
V, = 6V 2.7 V

Id Quies.cent drain current 6 12 mA

r, 1
0 Input bias current 100 nA

i-

Po Output current d 8 10% f = lKHz,
(each channel) V. = 9V RL = 4n 1.3 1.7 w

Vs 8 6V RL = 4n 0.45 0.65 W
V, = 4.5V RL = 4n 0.32 W

I Gv Clo,ed loop voltage gain f = lKHz 36 39 41 dB

R, Input resistance f = lKHz 100 Kn

, eN Total input noise B = 22Hz to 22KHz 2.5
R. = 10Kn IN

Curve A 2

, SVR Supply voltage rejection f = 100Hz 24 30 dB
--lCS Chennel separation R = 10Kn f = lKHz 50 dB9

N.C.

Ne.

GNo

GNo

10

11 OUTPUllll

.,

14 INPuT -( 1 )

N.e.

ONo

GNo

OUlPUT (I) e

+W.

INPUl-(I) J

.''':'-~---..--r-~-~-----r--''''''''------'''''-------'''''''''-----''''''''-l-''''''''---'r-o

SCHEMATIC DIAGRAM



Fig. 1 - Test circuit (STE REDI Fig.3 - Test circuit (BRIDGE)

CJ

8 J: lO"f

.vs o--~----:1, C3

%IO..f

TDA2822

RL

4.5,12,13

INo---~_l
RI
lo~n

~. 618&/1

(4

11

4.~. 11. IJ

TDAl822

16

Cl

100,,'I

i~ l~ ~:,:---
Rl
IOKJl

Cl

100". I

IN 0---.--------'-+-----1
(Ll

Fig. 2 - P.C. board and components layout of the circuit of Fig. 1 (1 1 scale) Fig. 4 - P.C. board and components layout of the circuit of Fig. 3 (1 1 scale)
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Fig. 16 - External heatsink mounting
example

areas having a thickness of 35/-1 (l.4milsl-

During solderinJl the pins temperature must
not exceed 260 C and the soldering time must
not be longer than 12 seconds.

The external heatsink or printed circuit copper
area must be connected to electrical ground.

6100

Fig. 15 -- Example of P.C. board copper area
which is used as heatsink.

(OPPER ARE A ]!IJ' THICIlH[55

'~)~~ L....;....--::r-----:;."----.:";""-"':;:""_-+...J' ----.f==".n4'1-:::~'".0 TEA 1330
'~IOP

f~ .[~ -- IJ
l1",n

~M.O J "kHI 1t'Wl.·,.I
1ol0NI~ .......

MOUNTING INSTRUCTION

The Ath ,...mb of the TDA2822 can be reduced by
soldering the GND pins to a suitable copper area
of the printed circuit board (Fig. 15 or to an
external heatsink (Fig. 161-

The diagram of figure 17 shows the maximum
dissipable power Ptot and the Athj...mb as a func
tion of the side Ol!!" of two equal square copper

Fig. 14 -- Application circuit for portable radios
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Fig. 10 - Quiescent current
vs. supply voltage

Fig. 7 Distortion
output power (Bridgel
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Fig. 9 - Supply voltage
rejection vs. frequency

AlAln
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V
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Fig. 6 -- Output power vs.
supply voltage (Bridge)
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Fig. 8 Distortion vs.
output power (Bridge)

Fig. 5 - Output power vs.
supply voltage (Stereo)
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:.*."'1"***'*******************************************
i * *:* Spre~ende Bloedsuikermeter *
i * soft ..."re *
;* *;,tttt****••• **.*.*******.*******************************

t;ciftharE? fOr" the
V1.7 04/05/87
V~ 1~/04/88

"Sprekende Bloedsuikermeter" speech aid
P.H.A. Dillen
C.f'.:.J. Steeksma

Comment on thi~ program can be found in the report,
De 3pr-eker,de BI oedsui kermeter I
een hulpmiddel voor visueel gehandicapte diabetici
by C.K.J. Steeksma

ThlS is the ROM listinç of the "Sprekende Bloedsuikermeter" speech aid. The "Sprekende Bloedsuikermeter"
lS connected to the Reflocheck glucose meter and speaks
informatien shown on the Reflocheck LCD display. It is provided
.... th an automatic power shut down te optimalize the lifetime of
.~::. batter" power-- supply. The "Sprekende Bloeds~likermet.er-" sIstem is tJuilt up around
an 80C~1 s.~gle chip m.croprocessor and a MEA8000 speech synthes.zer.

08
R(; •• F:7
NXTWF, I
rD.TFEr1

general purpose registers
po.nts te the ~e~t Free placH of the .nput buffer
p,~:;.r.t::. to lhe Tlr'st tJ:.'te of t.he ne;~t 5 b',te ll'iput
b",,;d t:J r"Ead

I - . . ~1Et\BUF

•• 1 '3
14
1~

j 6

BITFlT
BYTCNT
[.t<\CNi

t-,t.e 1 ••• 4 fer ene speec~l frame of the MEA8000
b.t per byte counter
counts the 5 bytes within an input frame
conta.ns the number of completed input banks that
ha,en't been reaJ yet

1:- ••
•• ~?

41

4::

BEGSEN
the sentence buffer that conta.ns a sequence of max •
14 fragments that have to be spoken

WAICNT counter of 50 ms .nterval. while program walts for
.nput

DTFL~G con~~.ns the follow.nç output flags from DATKIN:
bO TSTDIS set if d.splay test occur6
bi ZERO d.splay is '0:00'
b: TIMEDT d.splay shows tIme
b~ BLINf dIsplay bl.nks
b4 ~ESULT display shows reeuit
b~ DEFECT d.splay shows Reflocheck hardware defect
b6 BATEMF d.splav warns that Reflocheck battery

is empty
b7 INCDRR incorrect result

SPFLAG conta.ns the following input flaçs for SPEECH.
b0 IMREAD "I'm ready"
bI SECóO 1I~~i;·.t.'f secondSi"



J

the data Input buffer, cons1st1ng of 4 banks of
5 Dy'tes each.
the result of the flrst measurement

4-1 CDFFLo"\G

4,~ BEGItJP
.8-1 ENDItlF'

85 F.ESBll
86 F,ESBY:
G7 F,ESBi3
88 RE38'{'1
89 r,.ESDEC
c: I~~ RESDEI~

So' 1. BST ':;CL.

b: SEC4::': "fort'rfi .'e seconds"
b3 SEC:=:O "thlrtv seccnds ll

b4 SEC15 "f~'fteen sec:onds ll

b::': STRACC "str~p ac;cepted"
b6 RESlIS "resJlt 15"
b- RTDFF "Reflotalk turned off"q= GFFLAG contalns same m.scellaneous flags
bO F:ESDIF
bl VEEGAF
b: STFINR
b= ENDFRG end of fragment reached

cantlns flags that are not la be reset af ter speech
b0 RE35TD result of first measurement .tored

r: L::iB =-ddress bus

F'· ~". -
F'l. ::,
F' 1 • .;

F 1 .. :;
F 1 .. -:..
r'
('ol ...

DATA from Reflocheck
MFC~EAR from Reflacheck
START ta Reflocheck
IDROP from detector
iRELAIS-DN for sW1tc;hing aud10 speaker an/off
Sdet for switc;hing detector power suppl, on.'aff
SaUdlQ for 5~ltchlng ~wdlG power suppl ~ an/off
u.ad far switch1ng aff the epram

F':: .. (:1
F::.l
r:'. :,

r:::.-l
F:; .. 5
r::: .. 6

r::.7

number-s
5ECf',ES
i IIJ-;-c:,
,'!tH!
TO
Tl
/WR

Jumper
_I~ffi~er: lWG measurements whe~ c12ared
CLOC: .. ·;,...om Re-floc.he.:.I..
,RED from MEA8000
AO ta MEA8000
,'CE ta MEA8000
/WR to MEABOOO
u.ed For switching aff the Reflacheck

~~l~ TWF. I E~l' ')8D
r~XTf,E;1 E~~: :;='0
MEr,=::'_J" ~,::L ; 0
re:: 'T: -::- ..... , 1 ·10



[: r'--:t~i \: ...... -I :5D
["~ j' .,,... fT EDU 160141·L'i I

BC:ö3C; E~' , :"0.~~~ .
~...:;~ ~ ...... ·T c:...... ':":;D

L .. '" , ..,...._" ... ,
'-'i,:' ~.::;U 4 10

SFFLAG EOU 4~D

GF'F:..J'"""\G c.. l,..<I ,_I 4::::;:'
COFL~10

.... ,..,. , 44DCL,,\--'

BCG~ rJr EaU 4::0
E~·~!J: r~F' EC:; 840
F:::~ëF, ~ EG', 8::0
r :::::::[",,': EOU SbD
F:r:S['\': t.~:: '_: 37D
r", ~~. ,::. I:' I ~, ECU 8aD
F\ESJE~ EDU 89D
nES~E~; .,:,-,,\....1 90D
B3TtICr:: ~:'l;.i'_' ,,10

•

;
TSTI:-IS
ZEr::2
T ~ ~~E:';

[ILr~~:

OEFë::
EiA~:::t'1F

T~J:,:rr:

rMFE;1~

SEC/,C

sz:: 1 .~

srr ç~~C

;
RESDI;::-

STr'::~:r

EtJr:;:-FG

EOIJ
EO:"':
CD:'"
ED'.}
EC~_

E:JL;
E:",.:
c::

C'JU
EQU

EDU

EaU

E'::'.J
EC:.'
EOU
E.~._

48H
4"\--1
4AH
4EiH
:1CH
4DH

5GH

:;::H
:::ï I
~4H

5~H

SbH
:::-:-H

~f:H

5t?H
~AH

SE<H

r-~hX:I:-·, :::::lU
~~ . ,'J:7r-j ED'-J
Tl:VIEC. [:;'J
T.r':C: coc:
r::'ME=. =::~_'

OFFFFH
~·it;'<"7 I! ;-5":·')

\ ~1t~XT IM -.!J5=35)

: i"IA >: i I M- :::::::::)

:240 U~ for s~nchronlzing to ~i5pla~ f~alnes

:196 ms inter~al to chec~ if Re 1s lurn~~ ~(f

:90 ms pause interval
~l(J ms pause inte~~'al

; ma,:. rrLi.mber c.;f 1~6 lTl~

fir~t ~nput frame
1 n ter ... 61 s ~ ;:) for

. J



r .' .:
i"l..:r \ '. I

cc::::
;
r. '::

..:>J.XTY
h'...it ~~r:~,

EDU
E8U

-.-., I
C. LI ....;

c..\.il:...:

38

4

1 ')0
2:):':)

1S

:::8

:"ik ben I..laar"
; "seconden"
; "en tl

;ll'~e&ç aa strlp ~f'l

: "st;:,ç:; wE< ..trlp ,r, de ,-eflocheck"
,"strookje geaccepteerd"
~ "re6ultaat is"
: "punt"
:"inilligram per deciliter"
~lImi:limol per" liter"
,;'Reflotal~ uit"

:ltincorrect resulta~t"

: ·'t.dl ~er ijl eeg"
; 11 geen rE:oSu: tc-.c:(": 11

~"r-(e(l:Jc~.:.::=L defect ll

: e;;ecL.te pause of FAUSTM*TIr-:El CIS

; end o·f sentenc:e iTic:lï"": . Et'"

;01.."ijf"
~ ...~ i j 'F t i en "
:"dertig ll

,;".e8rtlg"
;"zestig"
. "t,CH,de,-d"

c: :JL'
':::J' ..,

o :code first entr~

:code first entr~

:code first entrv

("nc',l") table of singulars
("lien") table of 10-19
("t\<intig") table of dec:"des

.t- + ...... ;- .. !. I. I ',- ~ ,

; +
~ .~

t~~~··~~+~·~~.++~++~~++

+
+
+

~ + .,..... t- +J,. ,,;-. ·t ~ T·.l. ·1• ...,.. ... ·l-~ 1···1 +++++"+4-+.-.++++++

O:::'.G (lOH

:;':~F Il'HT

CriC; O:::H
.i""""- ~ !._..:'qF' r\ECI~n

eSf, OBH
T:" !"~r-~.-~

'-
• '1r. n1')O\'F

0'::; l:'H
Ir::-r.:r: l "'T MEA:rn

initialisation

:interrupt from Refloc:hec:k

:jump to timer 0 o~erflow routine

;Jump to MEA h"nd shal.E ..ervic:e routine

4



NXTWPI pOInts t8 begin of data in~Jt buffer
:JXTF:EA points to begin of data i:-;;:lut buffer
8 bits per byte
5 bytes per input frame
there are no completed input banks that haven't been read
all flags are cleared

;initialize SP
;e:,t. int. (> priority
Ftimer 0 a~d 1 16 bit

:clear :DROP
:swltch a~dlO relais on
:swltch detector-power suppl, off
;swltch a~dio--power supply off

:stGp timer- (I

:lcad timer 0 start ~alue

;start timer 0

: tot. I1ler- C .:). et~ ·f l 0"".... n: TCLOCV
:,: clear T~O, TFO and IEO
:clear interrupt 0 edge flag
:EXO and EA set

;number of TIMEO us interv. in WAICNT
; stop timer 0
:load tImer 0 start yalue

;start timer 0

;input banks to be read~ v: XDEFEC
:timer 0 overflow~ n: RDEFEC
;clear timer 0 overflow flag
: ma::. number of i ntery. ':' n: RDEFTM
IstoP timer 0
;MPCLEAR hiljlh':' y: SKPOFF
;system power off

;displav shows 'El' or 'EZ'
isav "R~flocheck defect"
;system power off

; !Stop t i mer (I

:clear timer 0 overflow flag
;enable timer 0 interrupt
:load timer 0 start value

;start timer 0



CE:
SE"T'P
::OF'
NOF
tmr
NOF'
NOF
SCTB

eLF
seTS

S']Hi'

HLr'T'::: ;"CALL
ACAL~

JE:

NOP
tJ:JF'

Nep
~,:~r'

CLF:
MD':
....",.,.., ,,-,,

C!J'
SETB

E'tWC~ lT
F1.~

F'1.6
TH1.ItHrGH TIME2
TH:.ItLOW TIME2
TFI
TFI
TF:',,\,I;AITTl
TRI
TFI
F : • ·l
Sf:'IFl

r':POrtJC
WAIDAT
DAT~:rN

TST!;IS. :!S~"~T
1"':.4

1"'1.6
TH 1 • ItH I GH Tl ME2
~H: • 'tL8W TI ME2
TFI
TEl
TF1.WAITT2

;one lnput frame will be read
:~i5c~nnect spealer

:switch audio power on

:reconnect spealer

;pclnter NXTFEA to neht banl
;wait for new data
:determine kind of data
:data is 'display test'? v: DISPLT
:disconnect speat:er

:audlo power off

C:-F: TF: 1
eLF:
CLF

L.~HP

s.::~r'

r:::.:~~.::-· SE"T'D
t;:-I-'?:I:_',-
SETF'

r :!J::;r.:J:C '0!J','

C'~1:
·lt IE'

DEC

TFI
F' 1 .4
7EFO.READY
F~JFOFF

70rJE
HLF,ST

r:'~. 5
C'"F':': !'.IC

IMF:EhD
SPEECH
A.BN\<CNT
YEL~:UT

;::'1 • -: • NODPOF'
rb. ItS,)H
r : . ~. rJODF DF
F:6
F·~. It'Y'H. DFOF'

:rec~nnect sDeaJ~er

:displav is ·O.OO'~ ~, READY
:n: einde meting

:Joeding detector aan
:pointer NXTREA to next bank
; Sa', "Pril. een bloeddruppel"

:wacht tot DROP hoog is. of er nieuwe data is
;nieuwe data: j:YELBUT
;DROP hoog~ n:NODROP
;DROP langere tijd hoog~ (geen storing)
;DROP laag. dan NDDROP
:decrement R6
; F:6: ;. O~ y: DROP
;n: STAPT hoog: start cvclus Feflocheck



(

:wait
: START 1 a.ag
;voeding detector uit
:wait for new data
:determine kind of data
:displav 5hows time~ v: S60D2
:n: einde meting

;RO pOInts tG :nd jigit in buf'fer
:di;it ~ in A
;i5 ~t a ·1~~ .. S~0D~

~rl~ einde meting
;~.~ wij3t ~aar digit ~

;dogi", '3 in A
;l~ lt b ~C·~~ y: S6ClD4

::i: Ë'l:-,jf.2 meting
:~( wijs~ naar digit 4

: 1:- lt a :Ol) ......... ,.': SF'60

;n: ei'lde me:'ing
:Sbr "sl;·,t,., seconds"

;data IS time7 n: HPWOFF

;RO points te digit 2
:is lt a "O'~ n: HPWOFF
;RC points to digit 3
;is it a '4"7 n: RET45
;RO points te digit 4
;i5 it a !'5.!'? n: RET45
;say "fort~ five seconds"

;data is time7 n: HPWOFF

;RO points to digit 2
:is it a "O'~ n: HPWOFF
IRO points to digit 3
lis it a '3'~ n: RET30
IRO points to digit 4
;is it a "0.'7 n: RET30



SETB SEC-::O
A::AL.:- SF'EECH

FE;1.~ A::ALl r,FC I '\iC
AC;1k__ WhH'AT
ACA;"'_ D.;TLIN
~E- T'"'MEDT"S15D::
'-.:'f·P::- F'WROFF

S 15C<= r'1C'/ A. NXTF.EA
A!:D A,1I02H
MC'; F:O~A

[,'nE I:i!F:O, #::FH. HF'WOFF
s.~~:.-: ::: ~'JC RO

c:rlE r:i!F:O, jl)6H. F:ET15
S1-:::['~1 I~JC RO

CJtlE I:i!F:O.1I0EDH, RET 15
SETf? SEC15
AC ..'"iLL SF'EECH

;
FETO:: ACHL~ f',FDINC

ACALL WM DAT
ACALL DATV!N
JrJ8 TIMEDT.HF'WDFF

8":'32': M,."H' A. rJXTf':EA
ADD A, #('2H
MD\'" RO,A
CJNE 'T1RO, #:-FH, HF'WOFF

s;·:':::c::: !t-J~ RO
c,mE rT1RO. #:FH. RET':'::

5'.:::D..l Ii-JC RO
CJNE r~RO, #(,CFH. FET':'::
SEn:· \,.'EEGAF
j.'"iCA~_:- SF'EE:H

f';IM: ASAL:"" RF::J n,::
~~cr"';L.~ WAlDAT
A:r"'-iLL DATkHJ
JB TI MEDT • RT: M1

2!';·~·'3Tr SETE' STF' ItlR
ACAlL SFEECH

Rf?LIW ;'CriLL RF'DINC
ACi",LL \oJ,AIDAT
AC;,l'_ DATI'IN
,JE', BlItW, FBlIt-W
,JE TI MED;, SAYACC
, '"'t''- TZEF:OLl,./IIC-

S~;\';':': 3ETé' STRACC
HC:,~I,- SFEECH

r" ...,... : "'~::' ~;Cri:"",- RF'DWC
AC(,lL WAlDAT
t"lSr~;:"":._ CATIHl
\~p EL. r t.J~:. SA':'S"TF'
JrlP 'T: ~1E!:T. r:E3otlD

8

; sa, "thirty seconds"

;data IS time~ j~S15D2

;n: einde meting

;RO points to digit 2
;lS it a 'O'? n; HPWOFF
;RO points to digit 3
lis it a '1'? n; RETi5
;RO points to digit 4
; i s i t a ,. ~. ~? n: RET 15
;say "fifteen seconds"

;di.play shows time? n:HF'WOFF

;RO points tG digit 2
lis it '" '0''7' n; HF'WDFF
;RO points to digit 3
:i~ it a ~O~~ n: RET03
;RO points to digit 4
~ i:: i t. .;.. ": ')" ":'" n: RETI')3
;say "'v'eeg de strip af"

;displa~ shows time? ~: RTIMl
;sa'y "stop de strip in de F:eflocheck"

;display still blinUng? i: RBlINK
;di.play shows time? y: SAYACC

;y: sav "strip accepted ,r

;dlsplay blinks- y: SAYSTP
;d1splav shows time? n:RES?

•

)

)

,I

)



MD','
ADD
t1D'v'
CJ~JE

INC
CJt.E
SE;[,
ACr;i_:...
S'::t'1F

S~('7 :JrJE
I/IC
CJ~JE

SC'E

:;JMF
S~~ST :'J l'JE

rr,c
C,:'.IE
:~TP

r,Cr:-"LL

F;E3C: ~[ ,:T
LJt'1r

r::::;::-.- :[.
MD','
rr.c
MD'.)

INC
MIJ'... '
It JC
M:J','
WC
MD','

MD'.'

tó':; ,

"10','
H __ --1 __ ~_

1'10'.

A, NXTF.EA
A, III:.::H
RI:>, A
I~F;(, ttl)6H, S::,OT
RO
'''F·:·, IIOEDH, F;TI M:
SEC15
SFEECH
F.TI~:

"iRC'. 114FH, S45T
RI)

Cl'RO,IIO!öFH. f'TIM2
!:. ..:c:::C
srEECH
RiIM2
@'F:O, #66H. FT I M::
F:O
.2F:':,.1l('E::·H. F.TIM::
SCC45
SFEECH
Ri I ~~2

F:ES'~'LT, F.E30DF'
T:EFO
F,[SSTCJ, MEP.:;U:::
Fel, t~XTFEA
F:O
F;ESDY 1 • r~FO
RO
F.ESBY:, I~RO
RO
FESf.;'l"-:- • lEF ':1
F:O
FESB .... 4.I~n::'
F3. 1. F.E.SrS
F,ESSTO

RESDEC. II'Y'H
E!I#10üD
F:;.1I86
'IUt~: 5

.'.B
FE:::E::.H
E.• 111·:':l
1\0,1187

;" r,C:J:Jcc
r\ESJC:: y ti
F;:>. #83
~ ~u~ I S

r:;ESI:EC. ,':;

;RO points to digit ~

:i5 it a lil"
;RO pOlnts to digit 4
;is it a ": 5~~ n: RTIM2
: sa'~ !1 f 1 f teen secands"

;is it a. "3"
;RO points to diçit 4
; i S 1 t ë\ '; (>' ~ n: RT I M::
; sa', lIthi rt:,' sec·~r.ds"

;is it a 114 11

;RO points to digit 4
: is it a ': :5~~ n: RTIM~

; =3, "f:::it-t" fi vE ~f:'?cond511

:di5plav 5how~ ~e5ult~ j:RESODF'
:n: T:EPO
:second mEa5LlremEnt~ j: MEASU2

;P) points to first digit
;G~ta-brte first digit stored
:R0 points to second dlgit
;data-byte second digit stored
:P0 POl0t5 tG t~',il-d digit
:data-b.'te thit-d digit 5tored
:RD pOlnts tG fcurth di~it

;data-b,te fourlh dlgit stGred
;double measurement7 n: RE5IS
;result flrst measurement stored

;RE5DEC=O
: [,;:: 1 .)(1

;RC' pcints tG RESBY:~ the ~eco~d digit
;A=<':>
;A~:tOj=,* :>
;FE3DEC= 1;:'~)*":2::'

;8:10
;Ra pGints to RESBY3, the third digit
; A:':3>
:A=lO* 3>
;A=RE5DEC + 10*:3>
;PESDEC= 100*~::> + 10*~3>

;~O points t~ RESBY4, the fOLirth di~it

; A=,'4::'
; A=F:EOöDEC + 4:'
;RESDEC~': 100 •.. ~> + 10 •. _. + :.4>

,



t"['.'

c~r.

CLF'
I' rr!;'

LJMF'

r:-. t*~5D

T '-i 1 • llH ; GH T I ME,)
,H 1, #L.8W TI !'1E')

TF 1 • W,; I TF'l.!
Tr'l
TFI

~~. F'ULSWA
STAPT

;nait 15 times TIMEO
;load ti~e~ : with T!MEO

;clear timer : o~~rflDw fl~Q

:start timer 1
:W~lt for timer ~ c~erflow

:st.::,;: :'lmer 1
:cl~3r t~me~ ! overflow f!aq
:decrement R~. P7=0~ n: PULSWA

+ '4·'

of ne .. result~' ! >-

."~'''.k .

:A= 10C*"'2"
: r:;'ESDE~,J= 1 ':'r:' *' '~:! >

~ ,~= ~":10 •.~: ...... 10w

;c:lear carri
: A= FESD[rJ - RESDEC
;i .i.s:.,i,-J6? w20.ar-,~e oLl,je-

: A=.: F,ESDEr J - F,ES:= C~
:nie~.w~ waar~o Q~\de

: F:0 poi nts te
:B=100
:RO poir:t= t,::
:A=(2)

:RO Deint. to <~)

:A:
; A=: 10t:C~>

:A- 100*<2> + 10*<3>
:RESDE~l= 100.<2> + 10.<3>
:p~ pcints to /4)

:r~='·4·~

;., F.[:or::::
::r.;=-~'.=:=

A. #1')

'"" r::ESDErJ
r.:,E::r::-~~ .. ,~

F'ES!JEN, #O('''l
roe" 'IXT"'EA
F'()

E', #1')0
P0
'IUMIS
ClB

""ESDEN. A
r.*10
RO
~JUM!S

p'C"

Ç-l.CriL~

r1::'

ACAL~

MI..1~_,

Me".'
Mt:",'

I!"C

""''''',1

SFEEC:I·-\
.: ~ • 1 • I· Ir ~::,r:

FC2IS
r--:. :. ~ rJEl..JMSM
FWP8FF

:GEH ~3t~ avallable~ n: RES:S
:si~glE mEa5~rement modE~ .: NEWMSM
;end

~ .. r ". .:~.~r. FE:;::;TC
D~;I:'~~:T

pr'C!~:c

:cle3r- r~3~ RESSTD
:I-ead ne>:t bank

"',.....'" ,
,._] '. t'i"-~_

... ~ ! "'7'
'.,' oL'

L.T'1F
;- 1 '1[:: T. HFWCTr

:determine kind of data
Idispla'~ shows time~ n: HPWOFF

y. test fOI- '~:':'0'

DI-"':-?· :3E:~T

r,'::" ~_ ~

LJ'<r

t::.E'3D JF
::-[C::I-I
nJFDFF

:sa .. "De me~ing is onbetr-ouwbaar"

:end

.• - "! •
j' - _. I·" ..._~_

:::::FC.HPWCFF
SFEECH

:dis~la·.· ~E ~0:00~7 n: HPWOrr
: sa'.,: liEr i s: ;leen mEetwaèl.rde .. her-hëJ,3.1 de ":est 11



FWFOFF : end

,
;

:****rrll****.t***************************************************************

ol ~ [. ~ I •

; -+-

: +

. ..1- , ., ... ~ •.. -:_ , .~ ....~ ~ ~- .......1- I ..... .J. + .... t .~ ++ f +- f +- +
+
+
+

~ I. ~,.i- l-~-f..+.+ .• ~ ,. +-4-~+_I-"··'; __I· j.-'++++'+-++'-i'++++++++++

T .... ~·
~ ~,.

MCt'·...
,..~ '",I I
Hl.,_~·1:""-1_

ETO
;E5"TDF'
Po. Jl':FFH
TF'~S;A

F '). IIME":;RIF
IË.!F;(:" tt 111 1 1111 B
FO
'~F :'. JV;,:: ':'::':'0<:>8
~:o

IË!Fi) .. tt ~ (:l'.=.;O:':~ 1Ç')B

F:O
t]rF':i. *tI) 11 ::;:.: ,)OClB

TF\FF:AM
r=3. ::. WF:E:::'E< 1
-:-FDUFr"
F3. 3. ;~F.E.:::::':'

TFS-:-OF
ETO

: ,
: +

'-r-

+
+
+

~ ;"-' t-;. ~ ~ .-1 ++, l-l .~+ ..... ~ + 1-+..1 ~_.: -jo .-+ ~-++""'+++-,,"++++

:~-;;'7::-t,-,.. T';:"i-~_e:.:c;) -_'""It? ÇlI'ocess::.:.;r" t..J ~c l'itc ,;.sle mcje

;ur~til (~~~ data be~~me5 ~~a~latle

..... ""',.
, ,1.."''''

S-:-MF

::r::::
FET

::.. BtJI:C:NT
XWAiCT
FCO~;. 11,:, 1H
WAlDAT

:ne;.t bcank l'''eady~ 'I: XWATDT
;yc. in idie mode

:ne::t ban~ will be read

~-~.~-f.+~+.~~++++++++++++++++++

+
... ~F"":··jT +
; + +
=~- "~·~-~~-T. ~~~+++-~+,~~+++~~+++++++++++



;"~:::tn l:;",ds ir,o=mH,g dat", from the F'e-"lochecL at a falling edge
::;f the ::LDCf: :;;ignal

F,Ec:tn FUSH
MC':
F".JS~·I

r:_:Sf-'
Jr~r,

M~' ,,'- .
1...4 ...... '·'" .
r' -'--

~C'.)

DJtJZ

Me....'
r: ... ~ r"""

\.::'0 ...

1""",...,11

I ~;=

~;:I: ;Ir;~" ,:.::'r:E
MC'.

xr.r:::~; ~~r.':

peF
F':r
FETI

HC~::",~ ... i ~ '-

P:::J'"
F'JF
p:;r.,

r'ET I

PSW
C,Pl.0
Plee
(,p')

FI.:.XFECItJ
RC. NXTWF:I
;... f~F::)

A
@F:C.A
BITBYT,XF.ECIN

BITBYi, #8
PYTOn. NOBANf':
BYTCNT,"'::;
l?:>;f:c:n
F'::, nE:,ICItJF', !tJSNXW
tJXTWF::. #E'E:'UJP
~;F r:'
~ICC

FSl~

nXTWF: I
AF:')
AC:C
F'SW

:sa~e carrv and other flags
:input DATA bit in C
:save A on stack
;sa,e RO on stack
:MP::LEAR lPI.II low7 y: XRECIN

:ne::t lunfinished) data byte in A
:shift data bit in
;restore data byte
;b~te not completed- then exit

:reinit. bit counter: 8 bits per byte
;bank of ~ bytes completed- n: NOBANK
;y: reinitialize byte counter
;another bank ready to be read
:ROl~NXTWRI')="'ENDINP-n: INCNXW
:90 to first byte of input buffer
=get RO from stac~~

:get A from stack
:get F'SW frQm stac~:

:go to next byte of input buffer
;çet RO from stack
;get A from stack
;get PSW from St3C~

; +

: +

~l·~~+~·~+~+~+~+++~~·~.~·!·~·-~·++·~+++++++++·~+++

+
+
+

cf timer
F?fl,=t,:.l~

.:' ~~=Llr5 af ter eyer~ ~IMEO

5wit=he5 ltself off.
I f MF'CLEAF: 'TI.II

y""'''''···:;r

,~E:

~J'1F' F'l~F:OF!='

:MPCLEAF: high7 y: XTMOOF
:~: turn p~wer aff

~ ~. ol ' .1 J.-~~ ~_..J .. +·l .1..+ ~ .~... J- + -+ ++ + f. ol ......... + +- .... +++++ ++++++

..~ +

: . +
+

; "'~~~'":,I':"'" ~?:-;~~ =r,e S=~2::'~. fr;',T1? te thE' MEA30f)/) lB.nd te~ts i f the end address

:read OGe MEA speech frame



"'.-.-., .
t···'_ • l~•••~

~F:FF:.'\M :t~&nsmit f~ame to MEA
:test if end ~f f~agment is ~eached

•

: +

: +

+
+
+

L., " .;. -+..;. -j-.+.+ +...j,.•~ ~ + ...... +++ t-+++++++++++

; T::TC;:: ~?=~.c i f the ?r-,d of the =u~~ent f~aÇJment bei n9 spoken has been ~eached

yT---r t '.. ,".'

A. r:
r;. DF ~. X""S~Et!

f-:'. r::':",

;" :FH. X~S-:-C'l

D1DFF'G

;LSB end add~ess in A
lis it equal to DPL? n: XTSTEN
;v: MSB end add~ess in A
lis it equal to DPH? n: XTSTEN
: v: set E~JDFF:G

: +

: +

: +

I- I ~ , + ~ ~+~~"'~""'+++++++++++++++++++

+
+
+

~C''':

f""'lCt~.

C."!E

~·E.T

Sf.';-,[{
F:!::T

:TFLAG.1I0
A. r~XTFEA
;:,. #'::::H
r 1" A
'?!F 1 • lI:''''H. ~JO:JEF
DEFEC-:-

"' - ...t·~ _. • .I...I:J I

TS-;r::S

:i . .l;f.:':'~~ • ~ !:Jl'JF:OF'

r ::::C'I=:I=::
F:ES'..!L T

:reset al! flag6 in DTFLAG

:Rl points te digit 2
lis it 'E"ê n: NODEF
;'''' ha~dwa~e F:eflochec\ defectl'.. e

:Rl points te digit 1
:di~i"': 1 irl A
;point of d:git CJ~-~: NOTST
:y: displa .. test

• di gi t ! i s ~Jr or:g rE5L:l t .. ""'1 r.: ~J~llJF.O~:

:~: S2t (13Ç ~inc~rr~c~ ~~s01t~

:set flag ·re5Lllt~

t.:r:.:Ç·, ..........·E

rr: "

S\.j~lE

S~..,.~·

:::' _. ~;r
S;::TF

A. tt~3~'I. ~lBAT""E

Bt:';TEMF'

A. ~.1'-)H. ""rEL ~ ~JL:

F:~_ ; ~'H

;digit 1 is 'P'- n: NBATT~

~".: 5'2t flag "batter-.~ eIT1rt:'

;dlgi~ 1 Is ~-"~ n: TestBLI~J.·'

~ y. disp:a, b:~rl~'ing

)



,~- ;.. lil: 4HH .... """

t""':::'.' r-: .1;
M~" 1-'; ~ ':~F; 1

CJ:"[ A. 1I':":>f-:, ~JE;L I rw:
SE-~E, 8L lr'a::
FiEr

,
NE'~ : ~ ~l . ,,; r: ACC. -!I DF'C InT

3E,8 F:ESUL T
r...:ET

e;:: -=:- ~.:--:- :::\~~JE "'. 1I0E<FH,7nlE
T"\I'"-'- F:1
CJrJE @F;1 , II::FH.TIME
DEC F,1
C,j~JE IsEt , n3FH,TIME
SE TB ZEF:O
riET

TI"\t SETD TI!'1EDT
FET

Rl polnt3 ta digit 4
C::igit 4 in A
i;' i t ' . .., n: NBLI Nf<
y: dis;:lt<,,: b~inLing

;dau~le points set'" tI DPOINT
in: C::isplay shows result

; di git 4 is' O. '? n: T I ME
;~1 points ta digit 3
; i s it' O'? n: T I ME
;81 points to digit 2
; i s it· (I'? n: T I ME
;y: display is '0:00'

;display shows time

:*t**********t***************************
:* *;* ~pc:r~c *
;* *
;*t*tt****~******************************

;F.FSr.~JC inc.-:r-ement.s t~-,e read pointet- NXTEEA to the fir-st byte of tl1e
:~-,i7:,:. t:~n~. .::f ...J ::;ytC:3 in the irlpLlt bLlffer-
;
F Fe ~ t·~:: Mr' ,

,~ .
C0~ JE
MS\l

h. tlXTFEA
A.IIENC!NF-4.NDLAST
NXTFEA. nEEG HW

;Goe~ I'JXTF:EA point to lost bank?
: I' reset NXTPEA te first banl

MD'.' tJXTf'E;". A
PET

:.ncrement NXT~EA

:tt***t***I****tt****~*******************;• *
: t ',IC E:::-:-',; *
;, *
:t"""*""t.",******,****************
:SF~E:~ a=semtles a,j speals the =crrect sentence, as indicated by flags

,I, r.:.·~~'_.r:-~G a:-',J SFFLAG

Nor
NOP
NOF'
Nor
~~or"

F'1 • 4 ;disconnect spea~er



SET!,:

MD'"
t1S'.'

C~F"

eLF
ACH:""L
eLF'

SE:-E'
SETE:
NOP
NDF'
rmF'
nop
n~F'

C:J;
t"1:::'.'
M::".'

3["'-:;:'
~:,: TT·: ,: 'IE

eLF'"
Ct_F
CLr:
FET

F; "t;,

~I-'! 1. #!---I I SH i ~ ME~

T:~l, Il~G~ TIME::
TFI

TF:I
TFI
F 1.4
Mt-~SE

ET:'
SFCSE
ET')
PI. '!

FI.6
"TT-i1. #HI5H Tlt-1E2
TI-iI.ll~·JW TIME2
TFI
TRI

Tr.l
TEl
FL4

;amplifie~ pDwe~ on

;reconnect speaker
;assemble the correct sentence
;disable timer 0 interrupt
;speak the sentence
;enable timer 0 interrupt
;disconnect spealer

;MEA and ampJifie~ power off

:reconnect sp~a~er

;* •• *••••••• +1.+****11 •••••• *****.*******
;* *: *' ~'~':'3E *
;* *; •••• 1•• *•• 111 ••••••• ********************
;
~ t"1r;;;E ,::"~"~~.?iTI~: le:5 t.1.--,e se;l~l?nce i rite .::oces of fr-a,]mer-."'.:.5: to be =p'~~.en

=~~['~[': ~'Jcrj Drder-. -FCT ~Î'I'=>t2\"t:e in pr-onouncing number-=.. is ba~ed Dr. Dutch
~1-::" ;,\__ F..~,:=. For ·:i: read +_~-,2 n ...lmber. displ;1'~-'ed on digit i. means:

r'" :...~ .... :: ~~', F.I llBEGSEN
~J5 n:CJF.r ItJF:E3
,~ f' BATEMF • EA'"TEM
SI] ~,.~. t~EX;:;F

~ ,. p7!:::::' M8'<' tÈF I llF ESt.: I S
IJJ: FI

r;1~'E3 CI, FE5DIF,DISF
"'4 ..... ,1 Il!F :.IlFESItJC, .\... "
I t~~ Rl
MO'y' @F'l llRESI~JC

I tJC RI
SJt1P tlEY;-SF'
~1::;',' I:s!F I #-r,

~Fl po:nts t0 bEgIn ËEntence buffer
;inCDrrect result .... '.,: IIJr,E3
;batteri emplv- f: BATTEM

; "HOGER DAN"



WC: Rl
t'1O\' '~F 1. #AtJDM
ItJC F: I
M'"'" ,}or, I • #:'('0u.

ItlC F: I
t"1C',,' '}oF," .ltraINT
I ~ E: Rl
1'-':2',) I!!F 1 • #:D
èt,C F: I
MD') I!!F,l • #MMDLL
IIJC Rl
MD'.' @F, ~ , #F r';L.:SE
I tJC Rl
L",1t1F EMA3E

~;;,7 .....E~ MD'.' '!!F1 , #EMFBh T
INC Rl
MO'.' I~R I • ItFAU5E
INC F: I

NE.":;" :E IMF.EAD. IMF:
JE 5EC6').3ISEC
JB SEC45.FD5EC
JB SEC:::r::.TH1SEC
.JEl SEC15.F1SEC
JE STF,AC:. ;;:C:S";'R
JE FESU3. FESL TI
,JE: RTDFF.FET':'OF
JE< D5FLT. :'1:::F'
JE STF ItJR. STOF'HJ
,JE: '.'EEGAF. '.'EEG:;;;
JE< FES:,IF .. :::3F'
...: t ~p DEFECT. rJH~JDEF
t_.JMF' HWOEF

tJHWOEr J~JB ZERe. tJtJF:E3U
~JMF NOF:ESU

=
t'j~'JF',F.:'Jt..: MC'..' ::;tF' I • It CCS

r,ST

1t"F M"" '!!R1. It1FEADY, ~,

L ,mF E"1ASE

S:3E.C MD'.' ,;oF 1. #S1 XTY
HJC FI
t1ê"'.' iÈF:1. ttSEC"JD=·

G1;.SE

Fe",:,::,::: :--t:1'.' :1F": .. t:t:FI·....'E
I ~ ,,.... r::r
~::': (~T 1 .. #Ar ~:'M
IJ ::: F i
t-1::;'.,' :Jr, : • IIrer- -'J

T.t:: c: 1

t ..

;
lI batterij leeg"

; take a br-aal,

;these tests r-eflect the complete cJcle

; "il. ben ~,laar-"

;"=E?5t~g•••

: ... 5ec.onden"

= "vi jf •••

: .. "'I en .....

; •..• eer-tig •••



TH I sc: t1D'"
Ir Je
Me',

I"'·C','
LJ:1F

....... ~~,' ,, "." ~

L.JMF

nET;':,8r M~' I

@F:1 , ItSECNDS
EMASE

:}lF 1 :f:t"T'I-H ~ T'(

F: 1

'ÈF: lIF I FT~J
F: 1
i]F. 1 :f:tSCC! lIj 3
E~1A3E

@R.i, ttSTF Ir'~

EMASE

'ÈF. IWETCJFF
EM;"SE

lÈ.F: I ~ :f:tr'8 I ~JT

E~ASE

'ÈF 1 jI'::::EGDE
E""':A8E

:ÈF: • tlS~éJF'!JE
EMASE

: ••• =.ec.onden ll

= "dert i g. , .

: ••• :;:,eC~iJr.iden 11

: " " i .i f t i en •••

: ••• secender, '1

;" s tr-Gokje geacL:eptee~d"

:"Feflc.tall uit"

;lI pun t"

~""E'eg de ;;tr-ip af"

: 11 st'::'j: de

: "I'""es:....\~ taat i 5 •••

l

I "~, "-

J~JP,

L ....."'T~r-·

F: 1
F.':'. ttFE:':Ef::
A. 'ÈF') ;c~igit

:~oint

- ~ - "I."'1' ,--.
of digit 5et~ " MMCLF ,::ut i 'Ie

M2':

ACAL'_
!"",~l.

PT
!tIC
Ar:r..:. l~

MO','

F: . ~EF.AMF:

r·':'. ttc·~:.E"/:

N~MIS

~F 1 ;
1":' 1
PO
~IUI"'IS

'~F': A
1"1
F'"
~JUM r S

'~F' 1 A
P1
'i!F': tlMS"'AML
nlASE

pf' tIPESPV::'
A. '!PI:'
r'':CAr:''1
t,P,.I""!S

;sav II<~>II

: S~,\ 1J,.·~>tI

: SëJ.V ".(4":·"

:n: MGRAMF'outine
:di:;lit ::' in A
:i~ it • '. DECADl. no hundredg
:r,: determ. nr. or digi':. :: (@F'('l



APD
MIJt..'
! ~-~C'

~IJ~!

HlC
nf."C,~~~ i~'!C

C..:r"lE
I"lC

r."·JC
~J~1!="'

C\:~JE

S\J~~:'·

A.*"S:AB
'!'Pl .-"\
Pt
~F'l.!tHUNDPD

Rt

·:'''·:'.II·:-'Sf'. 'lO:E'l1
F:O
~1'J'" I S
A. #iE~lTAB
'}I:;: • t~

Fl
XMGF A~1

~o

:]F ç!, #::FH!l SSG 1
3~ :-= 3:; 1

P,.1:tSGTAB
~2F : '" A
r: 1
p,:.
'):C:'. #-:'FH. :;~E:A"
XMGF ,c,~~

:t~ble of eingul~rs

: s~'.' II<~"':.• '" '"

: ... honderd"

:R0 oeints to digit ~

:i5 :::Çli':.: dl 'l'~ r,: ~JOTENt

:~: FO points to dlgit 4
;determ. nr. on diglt 4
;table of numbers 10 through 19
; $a-..,,' 111<4>"

:P~ points to digit 4
;is digit 4 a :00'7 ~i: SSGl
,v: Sf::"SG: (skip SSGll

:,::"':,,,-,n. nr. on digit 4
:table of sirlgulars
; sav "--:4>"

;R~ point5 to digit 3
;i5 ~igit 3 a 11(,1'~ ~: Sd_~ECAl

)

SI :'E::
CJnE 2F:::', #:TH, SDECA:

>" ~ -!...~. r- :.. ':'-1

: Fr:' p=i nt;:;. to
;i5digit::ë.:,

c:!igit ::

Hl::: Rt

'7:...,r- - ,......
,i,L. L.._·I·"'~.•

""-. ,, ' .. ~

~r:::~

r1C{'\~~
~.... '.... , ,

" •. ol

I'.=HL~

ro1 r"'I'

INC
~c'..'

lÊF\ 1 , tt:~nI:'H

F 1
NL'~ r S
h ~ :ttrc:.-;r;E: ::
~r::: 1 • Pt

EMASE

F :;.:>, :1MDLR
F:O
~JUM! S
,~p 1 ~ A
F.l
FO
~~~.n~r3

:zc : .. ,:;
F: 1
':lFd, #F2: ~ 1~

Rl
RO
rlUMIS
~}R 1 " A
Rl
I~R 1, IIMt10LL

; SEl',_ "en .•• 11

;determ. nr. on dlg:t 3
;table of decades: is first entry
; sa\,' 11 .:::. r)"

• "-"'c..... ",'.1 11 igr-am per deci 1 it·?r ll



~·E::

C:rrJE

... - ,",' T
r1._H:.....l.-

1'-1 •.•_'

~:~'.'

re:::::
C,JiJE
r ~1:
r ~ r::

SI

Fe)
IËF' : • W:'6H. nOT=:~1:
F':'

1}1~ 1. A
F:l
F,(;

F,(.I

'~?r: ,. , #-::FH" SSG~
S~·~ :.:.:

il~'MI=

A, #3CT~;B
21":: 1 6 I~

r: 1
FI:\

:}F ':". -l:t~>~,H. :r:EC:A-:"
PO

@r::,:) .. # ::FH, SDEC';~
~t":r-rjL

PO points to di git =
is digit = 3. "111~ n: NDTEN2
Rel pCi~t5 tG digit 3

:determ. nr. on digit ~

:table Gf n~lmber5 lC~ t~~~ugh 19

;RO pcints to digit 4

:F~ ~o~nts to digit 3
;:.:; :!igit -:: a "0"'-' n: SSG~

:determ. nr. on digit ~

;tatle of ~ingulars

; sa'.; ":::::>"

;FC ~cints to digit 2
: is di;Jit :: a " "~ n: 5DECA3

:RO points te digit 4

:RO points te digit =
; i,;; digit. :: a "':1""" ". SDECA4

J

A .. tt~E':T ;:'E: - ==
:~r-: 1 ~ r')

Rl
EO
rr:'
(?F ~ .. ti!= I~:JSE

"en ••. "

;d=te~m. nr. on ~ioit ~

;table of decades:
; sa,/ 11 <:::::(1"

:n~ pcint~ to digit 4

f:rst entry

Ir :C
riO:: .'

Ir r:
M:J\'

F: 1

~J'~':t1~3

r1. #S-= ....~B
I~F 1 ~ A
Rl
':lF: 1 • I+M'10L L
EMASE

:5a\,' "punt ••. 11

:determ. nr. on digit 4 (~RO)

:t.ble af singular&
;say"<4; ... "

--T"' ~: :~ :-,t·, ~~:e2: i ~,~

. - e,*-_ ~ \.-. o? 5 ....,1 t
.e~sion should use this piece ~f program to speak
~;-, '~:asE' of mmol,'1::' ter- •

. ~.. ~.,,.-.,, , FCl :R0 points te digit ~



I ~'lC

A::AL_:""

: r:::

WJ'.'
Hl':
! tJC

;::C-:- ;:,:{"L.:""

Me'.'

l"~

r-"::'.
J "-'c,

:ë!",:, ,1I':6H, flO;E:'J:
r.;r)

~ ll.'M I S
;., ~ #TEr ~T i-';B
'ë!F~, A
": 1
F"
X:'1MDL

•JUt1!S
DlG3
A ~ #DE::i c,.p. -::
'!lF~, A
Rl
F0

~;. #SG:I~[-:

@Fl~A

Rl
F~:'

:I!R 1, IIF ';USE
.;' 1
,}o; 1 • liP,] I ~JT

": 1

is digit : a "l"~ n: NOTEN=
pn points t~ digit :::
determ. nr. on digit :::
table of numbers 10 through 19

;S.~. "1'·3>11

;R0 rcint~ ~c digit 4

;determ. nr. on digit 2

;table of dec:ades: ':0' is fit"st entry
; 56',,/ "':>0"

;P0 ~oints to digit 3
;deter-m. nr-. on digit 3
:tBble af singulars
:sa~ ...... 3)11

:P0 points to digit 4

; sa:," "punt ••. 11

"~~

""jL ", {::'.#3GTAB
}l1="'1. ~

";~~ 1 ~ 1*Mt"':CLL
Er'!PiS!::

:dEterm. nr. ~~1 ~igit 4 (@RO)
:tatle of singular-s
;Sël.\' 1I~4> ••• "

:Sd\ "mmGl per deciliter ll

''iR: ,IIFEC"DE"
!:~ASE

::;:5',' "Fefloc:re:~

Me'.'

.........." ', -"

Rl

F:l
'~r: I, IIPAUSE
F:I
IjlF,l • ttEOS
SPFè..';r;,. II,:;O:'H
ere rL,V: , #:,('H

.:,,::0., "geer. r-esultaat"

:~':ecute paLlË.E ;.f.l:.e~ e.er-/ seritence

:"end of sentenc:e' mar~er

:reset all flags in SPFLAG
:reset all flags in GPFLAG

;,.ttll I ,1, ••• ,** ••• , •• *••• , •• *••••••• ***
;• *:* ::'''C::=E *
:* *: *11 •• I,I ••••• *********,t***.**.*********

~, .
..:~ \,'

)



)

~~F~:= ~~E~r 5 ~~e ~3~ambled senten~e. for which the fragment codes are
:5L=~2~ in ~he 5er~ence buffer

F,ET

F 1. nESSEN
(~F ~. • #EOS ...... STFC'J

;Rl points to begin sentenee buffer
: ~~nd of ~entence~~ n: TSTPAU

..,.. :-.'T" ..... ;.,'

r·1c',..'
:3E;E'

I "~
.'~

@P:.~FAUSE,SPIFRA

r,~. ttr'!":rUS-;M
T~·'~1. !t~ ..~:~~~ -I~El

TL: . tiL 'è\~ T r ME 1
TF 1
:r.-~.l:=I:A'-'S

1"1=,1

TF:
r:=~. F:FA~S

F 1
rETSF!::

:'~au,;e'~ n: SPf:FRA
: n lead number af TIME1 intervals
:reload timer 1 start value

: 5tart tirfIer
:wait LI~til o'~erflow timer occurs
:stsp t.imer- 1
:re,;et timer 1 overflow flag
:decrement R6, jGmp if n~t ~et ZEro
:get ne~t fragment code

J

...... "",.., - .~~'- ,,-

...... ( ~.,. ~ .' ·1_ 1- +.+ ~ +'4· ++++ ......... +-f. +++.f. +

I ~~:

::: .:;:~F

, .. ~.~

: =.pe~J ft-3~{Tent

:get ~e~.t fragment ;:ode J

j

•,
•

•
•

•

•
•

.,

•

": - ~-i~'l~.:~ h;et

:MEA rE'q. a,:tjvE'~ n: WREOI
:v: transmit one dummy frame
:MEA reo. a,:tive~ n: WREQ2
:v: tra"smit stop Lade

:,:Ie",r ENDFRG
:E'""hll? e:·:t. interrupt 1
:go int,: idlE' mode while sce.~ing

:end o~ fragment rea,:hed~ n: PETSPF
:e':t. interrupt I disablE'd

:~t~~e Zr~~mer-t be~~~ 5~jre~~

:~t-:~-E fr~gment length
:tra~smit MEA ~tcp code
:c.a:c_.12~s fr-agment e~~ bdd~?~s

:ç~~:. ~:.-:.::~ ~t-3.r-t

:t~3n~~i~ pi~~h ~~~~t

:re~d =ne s~eech frame
:tr-~n5mit soeech frame
:read n~e soeech ~r-ame

:tr?nsmit soeech fr-~me

{.++.J. .I-.j...+.J.+-+-\ ++1.+++

F.'lDFPG
EX!
pSON. tV' 1H
F."Q""PG. PFT"ph'
EX!

+
+

3~_,E~ ~G

Tm,~':'r

F". ",::, WPEr:l1
T"'DUFR
P"" . '3. ~J":E(J2

TPSTOP

..... PT5'TA
"'[I,,"C;'!"M
"Tt:',·cr.;·~.....

"'n"""'AM
T"'''''''AM

r.CI'i~_'._

AC~'.',~

~r-:C!lI._I...
Ar:~L I

r.CAI'

,.. r- ."' T tr·"._ T""_ .~

A~A~.. ~_
r';':':"lL~

lllr:,cSl1 _18
ACtlLL

W"'FO::' ,Jf'
ACALL
F'ET

: +

CL F'
SETB

~·-=.Tsr t:' ""'0')
,l!'!!?

r!.F'



,
S"''''AI?P "'[lV

Ft.
MOV
MO')
1'10\·'[
)tTH

INC
MOVC
AD[,
XCH
AD':'C'
MOl}
f;'ET

A.I!'F'l
A
R:?A
DF'TR.1tBEGPOM
A.I!lA"DpTR
A.R2
DRTP
A. ~A+DPTF'
A. ttLOW BEGF'OM
A. F:2
A.1tHTGH BEGROM
P:"'.A

:get fr~gment code
:multiplv bv :2
: star e> i tin R2
:soeech cade offset 1n DPTR
:read MSB begin address
:MSB 1n R2. fragnentnrt2 in A

:re~d L9B begin ~ddress

:~dd speec~ code offset
:LSB in R2. MSB in A
:~dd speech code offset
:M5B in R3

S' ~"IG MfJV

MDV
CLR
MOVe
MIJV
HlC
CLF:
MtV.'C'
MD')
ItlC
HlC
PET

['1"1-1. "'3
DF'L. ~2
A
A. I~A"['PTr.::

R~.A

[,PTF'
A
A. ',,»+I'PTF'
'::;'4. A
DF'TP
DF'TR

:reacl MSB length
:MSB lengt~ in P~

:re~d LSB len?tt->
:LSB length in P4
:DPTP points to first byte (dummv: OOI
:DPTF points to pitch 5t~rt

*t TPSTQP transmlt stop code

TPSTOF' SE TB
eLP
MOV
MOVX
sETp
CLF;'
RET

F'3.4
~·3. 5
A.1t':''''BH
I~~'f~l. A
p~.~

F'c.4

:MEA AO = 1
: MEA CE <~[" ti ve
:"5tClP code in A
=tr2n=mi~ 5t~n Lode
:CE in~ctivE'

:AO '" 0

tt Er·IDCAl. C~] culate fr~ament ",nd ilddro;o"", i'l"d store it in R2 and R3

"'ov
A!'I'
MOl)
MOV
Ar'I'C
MOV
PET

A P'"
»,"'4
P2.A
A.R3
A.F'5
1::'3. A

:LSB fr~ÇJment begin ~jdress in A
:~dd LSB frilqment length
:LSB end ilddress in R2
:MSB begin ilddress in A
:ildd MSB frilgment length
:MSB end ~ddre55 in R3

G,,'~eTA eLR
MOl,'':

A
A. ',,/;+!'PTR

)



[Ne'
RET

DPTP :DPTP Deint~ te lst byte lst frame

}

TPT",TA JP
CI_F'

MO'.'X
SF.Tp
RET

F':. ~. TPISTA
F':: a5
I~F'r:'. A
F''!..5

:MEA rea. active~ n: TPISTA
:MEA CE active
:transmit pitch start
:eE inactlve

F:I}~r::·r.", "'IC"!
,...rH .'

NXPYTt eLF:
Me')e
MD"
Tt IC'
YtJ~

PC'. ItMEABUF
R5. ItC'4H
A
A. ~A ...!,"'T~:
~pr,. A
~:(I

D-='T~

P~. 'JXPYTl

:begln address frame buffer in RO
: read f !:lur cvt.es

:read bytE?
:sterE? byte In buffer

TF"""'AM MC",' PC'. lt"'EABUF
M~\.' r::'~. Itr'4H

CL ": F';' .. 5
NXpv-;,:; M~t•• A.t'!F":'
l.J"'E Cl , e'P F': . "'! • I.JPEO:

M[l\.'Y @P':I .A
eLP IEl
!tlC -='0
r,]~j~ J:.,:. t-JXPV;-:

SF T 8 P-::.5
PET

:transmit feur bvtE?S
:MEA CE i'\ê:tive
:!:'·",tE? In A
:"'EA ~E?q. activE?~ n: WPE03
:t.r-an':smit bvte
:clear i~terrt~ot ! edqe ~lag

:CE ir"\~c~ive

Tt::·Dl.~.Ir--r:' ..... ('.}

CL'"
eL.R

"':Xpv~:. \~B

M':!'.'Y
t: .:/1. '7'
SE:"B
F'ET

P~ .•V'41-1
F'?':.5
A
r::'~ • "':. 'JX 8YT3
@r:·':'.A
F.'5. ~JXPYT3
J:'3.S

:transmlt feur bvtE?s
: MEA CE ",·=t i ve

:"'EA req. active~ r: NXBYT3
:transmit =ero bvte

:CE inac:tlve

:+
:+
~ +

+
+
+

.)



TO~

MD'}
JZ
,~El

,~!"

,~B

1"10\/
"'ET

'lp

MD'·.'
P"'T

)P

1'"'f~'.1

R'.':T

)P
,..."..'
P~T

.... "" ...-" ,

'P

:F-'
1"'1'.:"./
p':T

,;:--'
~':'t.'

r:'~''T"

A. ~F'CI

T80
Ace. 'L '8620
ACC. ,~. T~~4-::

AC'C. C·. T""

A. ltC'!H

A.lt07H

~cc . ~. T86 1)

A. lt l :'2H

A':C.6. T 8
A. *(1')~

A.#-:8H

~':r:.~.TO'=4

C., It'-'~H

A':': . ~ ..... 0

.') . :l:tl~'-:H

:digit in A
:~patie" v: TBO
:segment 4 set~ v: TB620
:~egment 6 set~ 'I: T9~43

:~eqmen~ 0 5et~ v: T7
:n: digit is '1'

:digit i'" '7'

:~egment 5 set~ v: TB60
:n: diÇlit is "2~

:segment 1 set~ v: TSO
:n: digit i= '6'

:segment 6 set~ v: T8
:r,: diçit is _(,10

:diÇJit. is ~8P

:se~ment ~ ~et~ v: TQ~4

:r,l digit is

:5~gmE~t ? ~et~ '.': T~5

:n: ~ioit i: ~4'

J

:,t",·.t'*t"""""""""""""'": , ,
• , ""VIP":,""' ,
,, *
:* ••• t •• I' ....•,"'~.,"*""""*""'"
,"'1'''','''''" -PS!et; '.J 1 cc:>wer ë::Jn,trol signAls on PI to non ac:tive. and forc:es the
:r..'''·J':"~':;~::.-::d~ ":c., go int~ ,:,'::·wer- dC'","In mode

j

r-·~""t:"·}rt:" •.•• ,..., •

,....~I.'

(lT~'-AG.tt':"0

SPFLAG.1I00
F~r:WF

:clear BATEMF'. INCORR ö'nd DEFECT
:clear all ",peech flags
:5<3\' "PeflotaU' off"



~"'. tlo~

S!=~ECH

~.! . r)

F 1 _~

"'1. -1
,- : . :, • "SOFF
r:" ..-

:e>:~. int.

:-:_!:" r ~.. ~

:'... r·, 1:':'1 ~"7
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