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AFDELING DER ELECTRDTECHNIEX
TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
Vakgroep Medische Electrotechniek

Ontwikkeling van een sprekende
weegschaal t.b.v. blinden en
slechtzienden.

door J.A.M. Alberti

Rapport van een afstudeerwerk
uitgevoerd van 01-05-1985 tot 28-08-1986
in opdracht van prof. dr. ir. J.E.W. Beneken
onder leiding van ir. W. Leliveld
met medebegeleiding van H. Ossevoort.

De afdeling der electrotechniek van de Technische
Hogeschool Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.
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SAMENUATTING.

Dit afstudeeLLappoLt bevat de beschLijving van de ontwikkeling
van een spLekende electLonische, digitale keukenweegschaal bij
de vakgLoep Medische ElectLotechniek aan de Technische
Hogeschool Eindhoven. De weegschaal met spLaakunit moet als
hulpmiddel fungeLen VOOL visueel gehandicapten in het
hUishoudelijk gebLuik. De taal waaLin gespLoken wOLdt, is in
eeLste instantie bepeLkt tot het nedeLlands. Deze opdLacht is
veLLicht tussen 01-05-1985 en 28-08-1986.
GeLealiseeLd is een eeLste pLoefmodel van een appaLaat dat met
een digitale keukenweegschaal veLbonden kan wOLden en de
infoLmatie van het display omzet in spLaak. Niet aIleen wOLden
aIle boodschappen van de weegschaal aan de gebLuikeL, die in
het display veLschijnen, en de eindwaaLde van een
gewichtsbepaling uitgespLoken maaL ook wOLdt eL een code
gegeneLeeLd en uitgespLoken die met het veLandeLende gewicht
meeloopt als men een hoeveelheid wil afwegen. Het pLoefmodel
is bekeken op deugdelijkheid dOOL deskundigen op het gebied
van visueel gehandicapten en dOOL visueel gehandicapten zelf.
HieL is een Ledelijk positieve beooLdeling uit VOOLt gekomen
die de conclusie LechtvaaLdigt dat de goede weg is ingeslagen
bij de ontwikkeling en dat het veLdeL ontwikkelen van het
appaLaat zekeL zinvol is.
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SUMMARY.

This report deals with the design of a speeking, electronical,
digital, kitchenscaler in the division of Medical Elactrical
Engeneering of the Eindhoven University of Technolog~. The
kitchenscaler and the speechunit will be used as an aid by
visualy disabeled people in domestic applications. T~e

language which is used is dutch, however it can be relatively
easy adapted to any other language. This project has been
executed from 01-05-1985 till 28-08-1986.
A testmodel is realised which can be connected to two scalers
and which converts the contents of the display into $peech.
The speech unit not only pronounces the messages for the user
and the final weight, but it also generates a code w~ich keeps
track with the weight, when changing. The testmodel has been
judged on its qualities by experts on visualy disabl,d people
and also by visualy disabled people themselves. The ~udgement

was reasonably positive and gives good faith for the Ifurther
development of the speech unit.
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1. INLEIDINB.

De snelle technische ontwikkelingen in deze tijd b~engen veel
ve~ande~ingen en, veelal, ve~bete~ingen met zich mee voo~ de
mens. Tenminste voo~ de gemiddelde mens. Uoo~ gehandicapten
zijn deze ve~ande~ingen vaak geen ve~bete~ingen. Op de
Technische Hogeschool Eindhoven is bij de vakg~oep Medische
Elect~otechniek een g~oep actief om hulpmiddelen te
ontwikkelen voo~ gehandicapten. Ook dit gebeu~t met behulp van
de mode~ne techniek (elect~otechniek) welke nu specifiek ten
goede van deze g~oep mensen aangewend. Op dit moment
(1985-1986) is dit onde~zoek voo~ een deel geconcent~ee~d op
het toepassen van kunstmatige sp~aak als hulpmiddel voo~

blinden en slechtzienden. De toepassing van kunstmatige sp~aak

als hulpmiddel voo~ gehandicapten is een v~ij nieuw te~~ein.

Oit blijkt al uit het feit dat e~ v~ij weinig lite~atuu~

gevonden kon wo~den met dit onde~we~p. E~ kan dus nog veel
we~k op dit gebied ve~~icht wo~den. Het onde~zoek in de
vakg~oep gebeu~t veelal in samenwe~king met het IPO (Instituut
voo~ Pe~ceptie Onde~zoek). In 1983 is de Inte~afdelingsg~oep

·Communicatiehulpmiddelen voo~ gehandicapten" van sta~t gegaan
met als pa~ticipantBn het IPO en de vakg~oep Medische
Elect~otechniek. Communicatie moet men in dit ve~band zee~

~uim opvatten. Het bet~eft n1et aIleen de communicatie tussen
mensen onde~ling maa~ ook de omgang van de gehandicapte met
aIle mate~iele zaken om hem heen. H1e~ kwam dan ook het idee
vandaan om de in opkomst ge~akende dig1tale, elect~onische

keukenweegschaaltjes van sp~aak te voo~zien om ze zo ook
b~uikbaa~ te maken voo~ blinden en slechtzienden. Het is weI
dUidelijk dat zonde~ een aanpassing deze keukenhulpjes niet
geb~uikt kunnen wo~den doo~ deze mensen omdat e~ aIleen maa~

iets te zien is en niets gevoeld of gehoo~d kan wo~den. De
ingebu~ge~de mechanische weegschalen bieden de mogelijkheid
om, na een ge~inge aanpass1ng, op de tast het gewicht te
voelen. Deze aanpassing kan v~ij eenvoudig en ~elatief

goedkoop gemaakt wo~den doo~ het aanb~engen van een
schaalve~deling in ~elief en eventueel voo~zien van b~a1lle

tekens. De aanpassing van de digitale weegschaaltjes zal heel
wat mee~ voeten in de aa~de hebben en zee~ zeke~ veel duu~de~

z1jn. Toch is het ve~standig om al v~oegtijdig op deze
ontwikkelingen in te spelen, ook al zijn de ~esultaten van dit
onde~zoek ~elatief kostbaa~. E~ kan immme~s gesteld wo~den dat
deze weegschaaltjes nog maa~ de top zijn van de ijsbe~g van
nieuwe ontwikkelingen aan het huishoudelijk f~ont en op tal
van ande~e f~onten waa~ ook gehandicapten zich moeten begeven.
De nu opgedane e~va~ing kan in de toekomst de ontwikkelingen
van hulpmiddelen voo~ blinden en slechtzienden met behulp van
sp~aaksynthese ve~gemakkelijken. Bovendien blijkt de v~aag

naa~ sp~aakhulpmiddelenvanuit de blindenwe~eld zee~ g~oot te
zijn. Blijkbaa~ voo~zien de huidige, vaak van slechte of
middelmatige kwaliteit sp~aak voo~ziene, toepassingen al in
een behoefte.
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2. PROBLEEMSTELLING.

20als in de inleiding al is aangeduid, moet een hulpmiddel
ontwikkeld wOLden dat het VOOL blinden en slechtzienden
mogelijk maakt om electLonische, digitale keukenweegschaaltjes
te gebLuiken. Om duidelijkheid te kLijgen oveL de exacte
functie die het hulpmiddel moet veLvullen, zal het
functioneLen van de weegschaaltjes en het doel van het gebLuik
van de weegschaaltjes gefoLmuleeLd wOLden. Uitgaande van de
Lesultaten hieLvan is het dan mogelijk om de pLimaiLe
pLoblemen op te spOLen die opgelost moeten wOLden bij het
ontweLp. Bij het LealiseLen van het hulpmiddel zullen we
gebLuik maken van een voice synthesizeL die in staat is met
vooLgepLogLammeeLde wooLden te spLeken. De toepassing hieLvan
bij het oplossen van de pLoblemen moet met name bekeken
wOLden.

Het functioneLen van de weegschaal kunnen we beschLijven met
Ben aantal toestanden waaL deze in kan veLkeLen. De gewenste,
nOLmale toestand is die waaLin de weegschaal het gewicht
weeLgeeft van dat wat eL op ligt. EL kunnen echteL ook hieLvan
afwijkende toestanden optLeden, die de nOLmale weLking
veLstoLen. HieLondeL zullen eL enkele genoemd wOLden.

- De weegschaal is niet ingeschakeld; hieLmee veLvallen
alle mogelijkheden tot nOLmaal functioneLen.

- De weegschaal wOLdt ingeschakeld en dooLloopt Ben
opstaLtpLoceduLe van enkele seconden.

- De meeste weegschalen bieden de mogelijkheid Ben nieuw
nulpunt te definieLen CtaLLeLen). Alles wat op de
weegschaal ligt blijft eLop liggen, alleen in het
display veLschijnt Ben nul.

- Als tijdens het wegen de taLLeeLfunctie een of meeL
keLen gebLuikt wOLdt en eL veLvolgens zoveel gewicht
van de weegschaal veLwijdeLd wOLdt, dat het totale
gewicht op de weegschaal kleineL wOLdt dan de laatste
keeL dat de taLLeeLfunctie gebLuikt weLd, zal de
gewichtsaanduiding negatief wOLden.

- Op de weegschaal kan zich een gLoteL gewicht bevinden
dan de weegschaal met zijn meetbeLeik aankan.

- Om de batteLijen te spaLen kan een weegschaal oveLgaan
in Ben stand-by toestand. Dit zal gebeuLen als de
weegschaal Ben bepaalde tijd is ingeschakeld maaL niet
meeL is gebLuikt.

- Als de batteLijspanning ondeL een bepaalde waaLde
daalt, kan dit gemeld wOLden aan de gebLuikeL.

De hieLboven genoemde toestanden veLstoLen alle in meeLdeLe of
mindeLe mate de nOLmale toestand van de weegschaal. De melding
van deze toestanden vindt plaats in het display. Het opspoLen
van deze toestanden is dus vLij eenvoudig mogelijk dOOL de
inhoud van het display te analyseLen, wat toch al moet
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gebeuren om het eventueel aangegeven gewicht te weten te
komen. Het uitspreken van de boodschappen is dan een triviale
zaak geworden.

De normale toestand brengt meer problemen met zich mee.
Ais we deze eens iets beter bekijken dan valt op dat er een,
kunstmatig, onderscheid te maken is tussen twee manieren van
wegen.

1. Het gewicht van iets moet bepaald worden. Hiertoe
wordt dit iets in een keer op de weegschaal gelegd.
Het gaat hier dus om een min of meer sprongvormige
toename van het gewicht op de weegschaal.
(statische meting)

2. Er moet een bepaalde hoeveelheid afgewogen worden.
Hier is sprake van een geleidelijke toename van het
gewicht op de weegschaal.
(dynamische meting)

Het gaat hier om een kunstmatig onderscheid omdat in beide
gevallen in principe hetzelfde gebeurt, echter de informatie
die men wenst te ontvangen van de weegschaal is in de twee
gevallen duidelijk verschillend.

In het eerste geval is aIleen de beginwaarde en de
eindwaarde van belang maar niet de weg (de tussenwaarden)
langs welke men deze verandering heeft ondergaan en de
informatie die hiermee gepaard gaat. Een ziende kan deze
informatie bij het gebruik van de weegschaal onderdrukken door
geen notie te nemen van de veranderende waarden en aIleen de
eindwaarde te lezen. Dit geeft geen vertraging van het
weegproces. Gaat men echter de inhoud van het display omzetten
in spraak dan zou het volgen van deze verandering een grote
vertraging geven en zal waarschijnlijk storend werken, omdat
de gebruiker wacht op de eindwaarde, maar ondertussen toch
deze veranderingen moet beluisteren. Het is dus van belang om
dit te onderdrukken als het enigzins mogelijk is.

In het tweede geval is de informatie die tijdens
de verandering aangeboden wordt via het display van cruciaal
belang. Hiermee is de gebruiker in staat om een teruggekoppeld
regelsysteem te vormen waardoor het mogelijk wordt om snel de
gewenste eindwaarde te bereiken. Door naar het display te
kijken is deze informatie zeer snel op te nemen door de
gebruiker. Gaan we deze informatie echter omzetten in het
uitspreken van de tussengewichten, dan zal dit zeer veel
vertraging met zich mee brengen.

Er zijn nu twee werkelijke problemen naar voren gekomen:

Hoe maken we een onderscheid tussen de statische en de
dynamische meting, zodat in beide gevallen de juiste
informatie wordt uitgegeven.

Hoe versnellen we de informatie overdracht tijdens de
dynamische meting ?
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De uitwerking van deze problemen zal worden besproken in
hoofdstuk S.
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3. EISEN EN UOORWAARDEN.

20als gebruikelijk bij de ontwikkeling van nieuwe apparatuur
wordt alvorens te beginnen Ben lijst van punten opgesteld die
richtlijnen vormen voor het ontwerp. Omdat dit ontwerp bedoeld
is voor Ben zeer speciale categorie van mensen, moet er, naast
de technische aspecten, meer nog dan anders rekening gehouden
worden met de ergonomische aspecten. Hiervoor is in eerste
instantie een aantal eisen en aanbevelingen verzameld
uitgaande van de eigen kennis en verwachtingen. Deze eisen
zijn voorgelegd aan deskundigen op het gebied van visueel
gehandicapten en beoordeeld op relevantie en correctheid Czie
hoofdstuk ~).

Om wille van de overzichtelijkheid zijn de eisen puntsgewijs
gerangschikt. Elke eis is van een korte toelichting voorzien.
Afhankelijk van de resultaten van latere evaluaties zullen
deze punten nog moeten worden uitgebreid of aangevuld.

1. De informatie die Ben ziende mens van de weegschaal
krijgt moet ook zoveel mogelijk ter beschikking komen van
de blinde en slechtziende. Bovendien willen we trachten
om ook de snelheid, waarmee gewerkt kan worden met dit
hulpmiddel, optimaal te houden.

2. De kosten van de spraakunit moeten zo laag mogelijk
gehouden worden. Deze groep mensen is toch al belast met
veel extra kosten waardoor Ben hoge kostprijs aanschaf
zal belemmeren.

3. Het apparaat zal uit batterijen gevoed worden, om het
onafhankelijk te maken van het net. Het is hierdoor
overal inzetbaar en de gebruiker zal geen hinder
ondervinden van Ben netsnoer. Bovendien geeft dit Ben
goede aanpassing van de spraakunit aan de weegschaaltjes
omdat de meeste daarvan ook uit batterijen gevoed worden.

~. Om de batterijen te sparen zal aandacht besteedt dienen
tB worden aan het energieverbruik van de schakeling. Het
veelvuldig verwisselen van batterijen is Ben dure en,
zeker voor Ben blinde of slechtziende, lastige bezigheid,
waardoor het hulpmiddel weI eens uit de gratie kan
geraken van de gebruiker. 20 veel mogelijk gebruik maken
van CMOS componenten is hier dus noodzaak. De componenten
die niet in Ben CMOS uitvoering te verkrijgen zijn moeten
zoveel mogelijk uitgeschakeld worden als ze niet in
gebruik zijn.

S. Om het aantal verbindingsdraden tussen wBegschaal en
spraakunit te beperken is het aan te bevelen om zoveel
mogelijk informatie te halen uit de data voor het
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display, ook al is dit moeilijker dan het aanbrengen van
een extra verbindingsdraad.

6. Uoor latere productie is het zeer zeker aan te bevelen om
een universale opbouw van de spraakunit na te streven.
Dit houdt in dat met aen geringe aanpassing Clierst
allean in sortware) een grote varieteit aan weegschalen
aan te sluiten moet zijn. Dit levert een grote
rlexibiliteit op als weegschalen uit productie worden
genomen door de betrerrende rabrikant. Bovendien bied men
de gebruiker een keuzemogelijkheid wat betrert de
weegschaal.

7. Er moet op gelet worden dat het bedieningsgemak
ergonomisch optimaal is. Dus zo weinig mogelijk
schakelaars, knoppen, e.d. op het kastje. Uoor
slechtzianden kan men dan nog denken aan een sterk
contrasterende kleur van de bedieningselementen t.o.v. de
kast.

8. Ook zal het kastje goed moeten passen bij de
weegschaaltjes, zodat het niet belemmerend gaat werken.
Men kan hierbij denken aan een platte onderzetter. Het
opnemen van de spraakunit in de weegschaal is niet aan te
bevelen. Op de eerste plaats is de ruimte daarvoor
meestal niet aanwezig zodat een totaal nieuwe behuizing
gemaakt zou moeten worden, wat een erg dure oplossing is,
en op de tweede plaats brengt dit een sterk verlias aan
rlexibiliteit mat zich mee.

9. Ueel aandacht zal besteed moeten worden aan de
dagelijkheid van de bahuizing van het apparaat. De
gebruiksomstandigheden geven aen grota kans op
beschadiging door bijvoorbaeld het indringen van vocht,
stor e.d. Bovendien zal de kans dat een blinde or
slechtziende iets morst groter zijn dan de kans dat dit
een ziande mans gebeurt. Ueelvuldige reparatie zal dan
het gevolg kunnen zijn, en daarmee een mogelijke arkeer
van de gebruiker tegenover het hulpmiddel.

Nadat deze eisen en voorwaarden gerormuleerd en geveririeerd
zijn kan begonnen worden om uitgaande van de probleemstelling
naar een oplossing te zoeken. Hoe de eisen geveririeerd zijn
is omschreven in het nu volgende hoordstuk.
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~. GERAADPLEEGDE INSTANTIES.

Zoals in het vOLige hoofdstuk al is aangeduid is eL contact
gezocht met enkele specialisten op het gebied van blinden en
slechtzienden. HieLdooL was het mogelijk om te toetsen of we
op de goede weg waLen met het ontweLp. Via deze specialisten
is het dan weeL mogelijk om ook potentiele gebLuikeLs het
ontweLp te laten testen om eL hun oOLdeel oveL te geven. Zij
weten tenslotte het beste wat ze van een hulpmiddel veLlangen.
HieLnaast is eL ook nog een enquete gehouden ondeL
fabLikanten/impoLteuLs om een indLuk te kLijgen van de
weegschaaltjes die op dit moment te koop zijn.

~.1 UU Amsterdam.

Toen de basis gevoLmd was en eL geLicht vLagen gesteld konden
wOLden, is eL contact gezocht met de VLije UniveLsiteit in
AmsteLdam waaL het LaboLatoLium VOOL Toegepaste Psychologie
aan veLbonden is. Aan een medeweLksteL hieLvan, Mw. DLs. C.A.
Buijk, die zich in het bijzondeL bezig houdt met de
psychologie van blinden en slechtzienden, is een omSChLijving
van het pLOject vooLgelegd samen met het eisenpakket zoals dat
toen was opgesteld (bijlage 1A). HaaL is veLzocht om hieL
commentaaL op te geven en eventuele veLbeteLingen aan te
geven. Tevens is haaL de vLaag vooLgelegd of ze een schatting
kon geven van het aantal blinden en slechtzienden in NedeLland
en eventueel in de ons omLingende landen. HaaL Leactie hieLop
is te vinden in bijlage lB. Alleen haaL bLief is hieLin
opgenomen. Enkele aLtikelen uit vakbladen en enkele bladzijden
uit een LappoLt van haaL zijn teL inzage veLkLijgbaaL bij de
vakgLoep EME ClL. W. Leliveld). Schatting van het aantal
visueel gehandicapten bleek een lastige zaak. OndeLzoek
hieLnaaL was al lang niet meeL gedaan (laatste keeL in
NedeLland ca. 1960). Ook navLaag bij het CentLaal BULeau VOOL
de Statistiek en het ministeLie VOOL Welzijn, Volksgezondheid
en CultuuL leveLden geen beteLe gegevens op. VOOL wat betLeft
het pLOject zelf en de gestelde eisen en vooLwaaLden was haaL
kLitiek eLg opbouwend. EL kwam maaL Aen kleine toevoeging op
de eisen (de contLasteLende kleuLen tussen kast en knoppen).
Het pLoject zelf vondt ze eLg positief en was volgens haaL nog
vatbaaL VOOL uitbLeiding dOOL ook peLsonenweegschalen eLbij te
betLekken. Volgens deze Leactie gaat het pLOject dus duidelijk
de goede Lichting in.

~.2 Stichting HBS.

Op advies van Mw. DLs. Buijk is veLvolgens contact gezocht met
de stichting Hulpmiddelen VOOL Blinden en Slechtzienden (HBS)
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te Maarssen (bij Utrecht). Deze stichting heeft zich tot doel
gesteld om als een soort van tussenpersoon te fungeren tussen
de blinde en slechtziende consument en de fabrikanten van
apparatuur speciaal voor blinden en slechtzienden. Hiertoe
tasten de medewerkers van de stichting de europese markt af op
zoek naar hulpmiddelen of standaard apparaten die geschikt
zijn, of op eenvoudige wijze geschikt gemaakt kunnen worden,
voor blinden en slechtzienden. Hiernaast ontwikkelen de
technische medewerkers zelf, veelal in eigen tijd, zeer
eenvoudige hulpmiddelen (een voorbeeld is een zeer eenvoudig
apparaatje dat kan testen of er nog licht brandt in een
kamer). Hier is voor het eerst de spraakunit gedemonstreerd
aan buitenstaanders. Men was erg enthousiast over het ontwerp.
Er kwam van hun kant dan ook een uitnodiging voor introductie
van het apparaat bij een landelijke adviescommissie voor
hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. Ook hier kwamen
positieve reacties op het ontwerp al moest enige scepsis
weggenomen worden bij enkele leden. Meer details over beide
contacten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 10.

~.3 Revalidatie instituut Met Loo Erf.

Via bovengenoemde adviescommissie is er weer contact gelegd
met het revalidatie instituut Het Loo Erf te Apeldoorn. Hier
worden blinden en slechtzienden getraind in het zelfstandig
functioneren in hun eigen omgeving. Bij dit instituut bestaat
de mogelijkheid om het proefexemplaar aan een practijktest te
onderwerpen. Daaruit kon een indruk gekregen worden over de
sterke en zwakke punten van het ontwerp onder practijk
omstandigheden. Om zo'n eerste indruk te krijgen is het
proefmodel uitgeprobeerd tijdens een aandaags bezoek aldaar.
Hierbij waren aanwezig een ergotherapeute, een blinde en twee
slechtzienden. De blinde en slechtzienden konden zelf eens
uitproberen of het mogelijk is om met de weegschaal te werken.
Uit deze test kwamen enkele waardevolle aanwijzingen naar
voren. Ook de uitwerking van de resultaten van dit contact is
te vinden in hoofdstuk 10.

~.~ Fabrikanten van weegschalen.

Om een indruk te krijgen of de eis, een universeel systeem te
realiseren, haalbaar is, is contact gezocht met een aantal
producenten/distributeurs/importeurs van electronische,
digitale keukenweegschaaltjes en personenweegschalen in
Nederland (lit. 6). Een beschrijving van de mogelijkheden van
elke weegschaal en een bijbehorend electrisch schema zouden
deze informatie kunnen verschaffen. In bijlage 2C staat een
lijst van de aangeschreven fabrikanten.

De resultaten van deze enquete waren zeer ver beneden
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verwachting. Slechts een spontane reactie, van firma (2), kwam
binnen met de boodschap dat ze geen electronische weegschalen
meer in hun productenpakket hadden. Met de overigen is na ruim
6 weken telefonisch contact gezocht. Firma's (1) en (7)
deelden mee dat ze alleen mechanische weegwerktuigen hadden.
De overige firma's deden alle toezeggingen om Of nog contact
op te nemen of informatie toe te zenden. Alleen van firma (~)

is een pakket ontvangen met (slechts) een ingevuld
enqueteformulier en een overzicht van hun programma op het
gebied van electronische personenweegschalen. Dus geen
schema's en daarmee ook totaal geen beantwoording van de vraag
of een universeel ontwerp mogeliJk is.
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5. DPLDSSING VAN DE PRDBLEEMSTELLING.

In hoofdstuk 2 is besproken waar de problemen zullen liggen
bij het ontwerp van de spraakunit. Hieronder zullen
oplossingen voor deze primaire problemen besproken worden.
Tevens worden nieuwe ideesn die hun intrede deden uitgewerkt,
als ook secundaire problemen die zich voordeden nadat de
eerste versies van de verwerking van het dynamisch gedrag
waren uitgeprobeerd.

Het melden van de bijzondere toestanden is Ben triviale zaak,
zoals al opgemerkt is in hoofdstuk 2. Door alle codes te
inventariseren die met de bijzondere toestanden gepaard gaan
en Ben subroutine te schrijven waarin deze codes gezocht
worden in de ingelezen data, is het vrij eenvoudig om de
toestanden te vinden en vervolgens de bijbehorende boodschap
uit te spreken. Om te voorkomen dat er een voortdurende
herhaling plaats vindt van deze boodschap zolang de weegschaal
zich in deze toestand bevindt, wordt in Ben teller onthouden
hoeveel meetcycli er verlopen zijn sinds de laatste melding.
Afhankelijk van de tellerstand wordt dan besloten of er Ben
herhaling van de melding moet komen.

Het volgen van een veranderend gewicht is de moeilijkste
taak van de spraakunit. Het is wel dUidelijk dat het
uitspreken van het momentane gewicht niet erg vlot zal
verlopen. De data in het display wordt elks halve seconde
vernieuwd. Het uitspreken van het gewicht zal afhankelijk van
de waarde ongeveer twee tot vijf seconden duren. Hier moet dus
Ben snellere methode gezocht worden. Eerst volgen hier enkele
methoden waar aan gedacht is, maar die geen gebruik maken van
spraaksynthese. De uiteindelijk gekozen methode doet dit wel.

Een mogelijke methode is het intoetsen van de gewenste
waarde en de spraakunit laten testen of deze benaderd of
overschreden wordt. Het nadeel hiervan is het toevoegen van
Ben toetsenbord waarmee de gewenste waarde ingetikt kan
worden. Dit brengt Ben aanzienlijke verhoging van de kosten
met zich mee en bedieningsongemak voor de blinde gebruiker.

Een methode die vroeger nog wel Bans gebruikt werd is het
moduleren van de frequentie van Ben oscillator door het
gewicht. Een toon uit de luidspreker moet dan vertellen hoe
hoog het gewicht is. Ook pulsduur- of amplitudemodulatie
behoren tot de mogelijkheden. Het grote bezwaar is echter dat
dit Ben nogal onnauwkeurige en subjectieve gewichtsindicatie
geeft en weer extra electronica vergt.

Een derde methode waar aan gedacht is, is het laten horen
van tikken. Bijvoorbeeld voor elks tien gram toename Ben
zachte tik, voor elks honderd gram Ben hardere en voor elks
kilogram Ben nog hardere. Door de snelheid waarmee deze tikken
komen te relateren aan de snelheid van gewichtstoename is het
toenemende gewicht te volgen. Dit houdt wel in dat
bijvoorbeeld de tikken voor de tientallen boven Ben bepaalde
snelheid onderling gaan versmelten en alleen de tikken voor
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honderdtallen nog afzonderlijk te horen zijn. Dit is niet erg
omdat bij Ben zo hoge snelheid de tientallen toch niet meer
relevant zijn. Ook deze methode is aan de kant geschoven omdat
hij erg veel concentratie vergt van de gebruiker. Het is
gemakkelijk mogelijk om de tel kwijt te raken.

De methode die wel gekozen is behoeft geen extra
electronica en maakt gebruik van het wezenlijke van het
hulpmiddel: de spraaksynthese. De achterliggende gedachte is
de volgende: als niet alle informatie over het gewicht wordt
uitgesproken maar alleen die informatie die direct
noodzakelijk is dan kan de duur van het spreken drastisch
ingekort worden. Wat kan als niet relevant beschouwd worden?
De verandering van het gewicht zal over het algemeen zo snel
gaan dat we de grammen (eenheden) al kunnen weglaten. Het
aantal kilo's daarentegen zal bijna niet veranderen en kan
juist daarom ook weggelaten worden. De gebruiker kan dit
aantal zelf onthouden. Als alleen bij het overschrijden van
Ben kilogramgrens het aantal kilo's gemeld wordt dan is dit
wel voldoende. We houden nu dus codes over van de volgende
vorm:

<aantal honderdtallen>honderd<aantal tientallen>gram

Het telkens uitspreken van "gram" is ook niet noodzakelijk. De
eenheid mag wel bekend worden verondersteld bij de gebruiker.
Wat we nu overhouden is al goed als code bruikbaar. We kunnen
nu echter nog verder gaan en ook "honderd" weglaten. Om de
code dan nog meer in te korten kunnen we de redenering over de
kilogrammen loslaten op wat nu als code is overgebleven. Dus
noem zowel de tientallen, de honderdtallen, als de kilo's
alleen wanneer deze veranderen. Met de hier genoemde
mogelijkheden zijn natuurlijk vele combinaties te maken,
waarmee snelheid en "informatie" uitgewisseld kunnen worden.
De snelheid is echter niet alleen afhankelijk van de lengte
van de codes maar ook van de "synchronisatie" tussen lengte
code en lengte meetcyclus. Ualt het einde van het uitspreken
van de code vlak na het vrijkomen van een nieuwe meetwaarde
dan moet men een halve seconde wachten voordat Ben nieuwe
meetwaarde en dus Ben nieuwe code komt. Er zijn drie
mogelijkheden uitgewerkt in het proefmodel. Hiermee kan Ben
indruk gekregen worden over wat het beste aanslaat: korte
snelle codes of langzamere en uitgebreidere codes met meer
informatie. In tabel 5.1 is met een reeks waarden aangegeven
hoe de codes er uitzien.

Een belangrijk probleem dat nu nog opgelost moet worden,
is het maken van Ben onderscheid tussen Ben statische en Ben
dynamische meting. Een oplosmethode hiervoor zal uitgelegd
worden aan de hand van figuur 5.1. Als het gewicht op de
weegschaal gaat veranderen dan kunnen we bepalen hoe groot de
verandering in een meetcyclus is ten opzichte van de vorige
meetcyclus. Bij een dynamische meting zal deze verandering
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lange tijd Ledelijk gelijk blijven. Bij een statische meting
echteL zal binnen een aantal meetcycli de waaLde stabiliseLen

Geextrapoleerde rreetwaarder---' .
~ Versie 1 Versie 2 Versie 3

0
I

Start waarde.

·
· Enkele wacht cycli.

·
47 veertig veertig veertig

73 zeventig zeventig zeventig

111 honderd tien Mn tien Mn tien

143 veertig Mn veertig veertig

179 zeventig Mn zeventig zeventig

203 twee honderd twee nul twee nul

237 dertig twee dertig dertig

.
.

953 ? negen vijftig ?

984 tachtig negen tachtig tachtig

1008 Mn kilo en acht gram Mn kilo Mn kilo

1043 veertig veertig veertig

1085 tachtig tachtig tachtig

1117 honderd tien Mn tien Mn tien

1149 veertig Mn veertig veertig

I

Tabel 5.1 De verschillende versies van code generatie
bij een dynarnische neting.

en is eL een punt aan te wijzen waaL twee opeenvolgende
veLandeLingen een gLOOt veLschil veLtonen. DooL nu bij elke
veLandeLing een maLge te beLekenen die bepaald wOLdt dooL de
mechanische eigenschappen van de weegschaal kan men nagaan of
een meting statisch is dan wel dynamisch. ImmeLs als na een
klein aantal meetcycli de volgende veLandeLing zo klein is dat
ze binnen deze maLge valt, dan hebben we te maken met een
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statisehe meting. Hierbij doet zieh eehter een probleem voor:
de snelheid waarmee de plotselinge verandering plaats vindt.
Het blijkt dat bij de gebruikte weegsehalen de eindwaarde in
ongeveer een meeteyelus bereikt kan worden. Het moment, ten
opziehte van het beginpunt van een meeteyelus, waarop het
gewieht op de weegsehaal wordt gelegd, speelt hier eehter een
belangrijke rol. Als dit gebeurt vlak na het begin van de
meeteyelus dan is de eerstvolgende verandering relatief groot
en is de stap in een eyelus te makenj wordt het gewieht eehter
vlak voor het einde van de meeteyelus op de weegsehaal gelegd
dan wordt de verandering uitgesmeerd over twee meeteyeli
waarbij de grootte van de laatste verandering niet meer
relevant is. We kunnen bij de gebruikte weegsehalen dus
stellen dat de stap in twee eyeli te maken is. Daarom zullen
we de marge moeten berekenen Ban de hand van de verandering in
de laatste twee eyeli.

---711~

beslissing

---jl)mn:eeetcycll

besllssing

F,tguur 5.1 CXlderscheid naken tussen een statische en een
dynarnische gewidltsbepa11ng.

Deze methode is in eerste instantie nog niet toegepast.
De voornaamste redenen waren de relatief lange tijd die nodig
is om tot de goede eonelusie te komen over de Bard van de
weging en de relatief grote hoeveelheid software die moest
worden toegevoegd. Er is daarom begonnen met een tussenstap:
het dynamiseh gedrag wordt wel verwerkt maar er wordt geen
onderseheid gemaakt tussen de twee soorten wegingen. Het
blijkt dan ook dat bij een statisehe meting voor de eindwaarde
genoemd wordt al Ben of meerdere codes gesproken worden. Door
het tussenvoegen van Ben of twee meeteyeli waarbij zeker niet
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gesproken wordt is dit grotendeels te voorkomen echter tegen
inwisseling van snelheid. WeI wordt in deze cycli getest of
het gewicht stabiliseert. Achteraf gezien is het misschien
toch weI de moeite waard om eerstgenoemde methode uit te
werken en uit te proberen. Ook kan natuurlijk nog gezocht
worden naar een betere methode. Deze betere methode biedt zich
aan na het bezoek aan Het Loo Erf. Door met een schakelaar te
kiezen tussen aIleen het noemen van de eindwaarden of ook het
genereren van codes is dit probleem simpel op te lossen. Omdat
het bezoek aan Het Loo Erf relatief laat plaatsvond
(16-05-1986) is deze oplossing nog niet uitgewerkt.

Toen de uitbreiding voor de verwerking van het dynamische
gedrag toegevoegd was kwamen al snel enkele tekortkomingen
naar voren. Tussen het laden en verwerken van de meetwaarde en
het einde van het uitspreken van de bijbehorende code verloopt
enige tijd. Dit betekent dus dat op het moment dat de
gebruiker zich realiseert hoe groot het gewicht nu is, deze
waarde al weer verouderd is. De gebruiker zou nu zelf een gok
moeten maken van het werkelijke gewicht aan de hand van de
voorgaande meetwaarden. Dit kan natuurlijk ook heel
gemakkelijk door de spraakunit gebeuren. Er is daarom een stuk
software geschreven dat een lineaire extrapolatie maakt
uitgaande van het verschil tussen de twee laatst ingelezen
meetwaarden. Omdat tijdens het spreken geen data wordt gelezen
komt het verschil tussen de twee laatste waarden overeen met
de toename van het gewicht tijdens het spreken. Door nu de
code van de geextrapoleerde waarde uit te spreken loopt de
code, voor de gebruiker, parallel aan het werkelijke gewicht,
mits regelmatig geschonken en abrupt gestopt wordt.

Het kan voorkomen dat het gewicht op de weegschaal
kleiner wordt. We kunnen rustig veronderstellen dat dit niet
kan gebeuren in een regelmatig verloop (dit zou aIleen
denkbaar zijn als op de weegschaal een vat staat met een
kraantje). Als er een afname optreedt is dit te danken aan een
onregelmatige belasting van de weegschaal (bijv. iemand stoot
tegen de weegschaal) of aan het wegnemen van het gewicht op de
weegschaal of aan een optredende uitslingering bij het naderen
van de eindwaarde. Het heeft dus totaal geen nut om bij het
afnemen van het gewicht een code te genereren die deze afname
voIgt, dit zou aIleen maar verwarrend werken. Het is in dit
geval het verstandigst om dan te wachten totdat de waarde
stabiliseert, en de eindwaarde dan uit te spreken.

20 gauw de weegschaal een stabiele waarde bereikt wordt
deze een maal uitgesproken. Als de gebruiker dit niet hoort
dan moet er een specifieke mogelijkheid zijn om de waarde nog
een keer te herhalen. lets dergelijks doet zich voor als men
iets afgewogen heeft en men dit enige tijd later wil
gebruiken. Het is mogelijk dat men dan is vergeten hoe groot
het afgewogen gewicht is. Ook dan moet er een specifieke
mogelijkheid zijn om het gewicht nog eens te herhalen. Voor
dit soort gevallen is er een drukknop aangebracht waarmee het
mogelijk is om de laatste stabiele waarde te laten uitspreken
als men dit wenst. Deze waarde moet uiteraard nog niet
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veranderd zijn.
20lang de waarde van het gewicht op de weegschaal

constant blijft wordt er niet meer gesproken door de
spraakunit. Het kan dan gebeuren dat de gebruiker vergeet om
de weegschaal en de spraakunit uit te schakelen. Om dit te
voorkomen kan de spraakunit op regelmatige tijdstippen
(bijvoorbeeld eens per halve minuut) de stabiele waarde
herhalen als melding dat hij nog steeds aanstaat.

Hoe de hierboven beschreven uitwerking van de problemen er in
de practijk uitziet, wordt beschreven in paragraaf 8.3. Aan de
hand van een stroomdiagram wordt hier de opbouw van het
programma besproken.
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6. DE WEEGSCHALEN.

Hoewel de weegschalen waa~voo~ de sp~aakunit in ee~ste

instantie ontwo~pen is al uitvoe~ig onde~zocht zijn in Ben
stage (lit 5) voIgt hie~ toch nog Ben ko~te besch~ijving van
hun mogelijkheden voo~ zove~ deze van di~ect belang zijn voo~

het ontwe~pen van de softwa~e om hun data te ve~we~ken. E~

wa~en twee weegschalen aanwezig bij aanvang van de stage. Een
van de fi~ma Philips en Ben van de fi~ma Soehnle (typenumme~s

~esp. HR2382 en 8000). De weegschaal van Soehnle was gekozen
vanwege zijn lage p~ijSi die van Philips vanwege het
samenwe~kingsve~bandmet het IPO, dat wee~ nauwe ~elaties

heeft met Philips. De besch~ijving van de weegschalen za1 ko~t

en puntsgewijs uitgevoe~d wo~den. Aan de o~de komen: het
p~incipe vo1gens welk de weegschaa1 we~kt, de punten op de
p~int waa~ de data van het display afgetapt kan wo~den, de
bijzonde~e toestBnden wBBLln de weegschBBl ken ve~ke~en en hoe
deze wo~den wee~gegeven en een besch~ijving van de data
t~ansmissie in de weegschaa1.

6.1 De .eegschaal van Philips.

- P~incipe van we~king.

Deze weegschaal heeft als k~acht/spanning omzette~ Ben
~ekstLookjesb~ug ingebouwd.

WAARSCHUWING: Men moet zee~ voo~zichtig zijn met de
ce~amische d~age~ van de ~ekst~ookjes omdat deze zeeL
gevoelig bleek te zijn voo~ mechanische belasting
(t~i11ingen, k~achten niet in de no~male Lichting e.d.).
Onzo~gvuldige behande1ing ~esu1tee~t a1 gauw in een b~euk

van de d~ageL.

Met behu1p van een spanning/fLequentie omzette~ wo~den van
de b~ugspanning pulsen gemaakt die gete1d wo~den. Een
~-bits mic~op~ocesso~ doet de ve~de~e bewe~kingen. Uanuit
de mic~op~ocesso~ is e~ Ben se~iele ve~binding met Ben
LCD-display-cont~olle~.Deze ve~binding bestaat uit d~ie

lijnen:

- een datalijn
- Ben clocklijn
- Ben chipselect1ijn

De weegschaal beschikt oveL Ben f~ontpaneeltje met Ben
d~ietal ve~zonken d~ukschakelaa~s. Een toets om in te
schakelen, een toets om uit te schakelen en een toets voo~

de ta~~ee~functie.



-21-

In de loop van het project zijn drie weegschalen gebruikt.
De eerste versie, een prototype, had als groot nadeel een
enorme hysterese. Bij grote belasting duurde het zeer lang
voordat de weegschaal weer op zijn oude waarde was na
verwijderen van het gewicht. Het tweede exemplaar, een uit
de normale productieserie, had dit nadeel niet·en werkte
naar behoren. Uan beide exemplaren zijn de dragers van de
rekstrookjes gebroken zodat er een derde exemplaar moest
komen. Ook hier was weer een verandering in aangebracht. De
code in het display bij inschakelen was anders Cde eerste
twee weegschalen hadden ook al verschillende codes). Het is
nu niet meer mogelijk om het opstarten te onderscheiden van
het tarreren.

- Uerbindingspunten voor de data overdracht.

Zie hiervoor figuur 6.1 waar een deel van het electrische
schema van de weegschaal van Philips is getekend.

Puntl:
Punt2:
Punt3:

PuntLi:

datalijn
clocklijn
data valid lijn Cchipselectlijn van de
controller)
massa

r-. ST.... '
.JLT.~

I I

Figuur 6.1 Verbindingspunten veer de weegschaal
van Philips.
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- Toestanden.

Hie~ voIgt een besch~ijving van de codes die in het,display
kunnen voo~komen.

inschakelen:

ta~~e~en:

I ;, I / I,-
I I-

r
,_I_.

gedu~ende ca. 2 , 6sec.

r - - r-
- I . I- i -

gedu~ende ca. 2 , 6sec.

Of hie~ nog een minteken voo~ staat is
afhankelijk van het gewicht voo~ het
ta~~e~en; als dit negatief was staat het
minteken e~, ande~s niet. Bij de de~de

ve~sie van de weegschaal is, zoals gezegd ,
geen onde~scheid mee~ te maken tussen
inschakelen en ta~~e~en. Omdat het
inschakelen in feite ove~een komt met
ta~~e~en is de melding dat de weegschaal
inschakelt ve~vangen doo~ de melding dat
e~ geta~~ee~d wo~dt. Bij het inschakelen
doet zich een ~aa~ ve~schijnsel voo~.

Enkele milliseconden voo~dat de goede code
ve~zonden wo~dt naa~ het display wo~dt de
chip selectlijn van de displaycont~olle~

laag en ve~schijnt op de clock lijn een
aanhoudende pulst~ein. Op de datalijn
staat nu ove~ het algemeen een laag niveau
maa~ hie~ kunnen piekjes inzitten. Oit
geldt voo~ ve~sie twee van deze
weegschaal; of dit ook opt~eed in ve~sie

d~ie is nog niet uitgezocht.

ove~belast:

I-I
I /

/1n

batte~ij leeg:

Oit t~eedt op als het gewicht op de
weegschaal g~ote~ wo~dt dan 2677 g~am.

In het display ve~schijnt boven de positie
waa~ het minteken staat de aanduiding
'bat'. De ande~e info~matie in het display
blijft behouden. Oit t~eedt op als de
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batterijspanning beneden de 5.7 volt komt.

- Data transmissie.

Zoals al eerder vermeld, wordt de data serieel naar de
display controller gezonden. Hierbij wordt het meest
significante bit van een byte het eerst verzonden en het
minst significante het laatst. Als we een byte bekijken
zoals het van de extra I/O poort (~03~) naar de databus
wordt gestuurd (figuur 6.2) dan is het rechtse bit dus het
laatste verzonden. In figuur 6.3 zien we het zogenaamde
special character byte. Met dit byte wordt de
displaycontroller in een bepaalde mode geschakeld (bit 0-3)

dp. 9 f e d c b a

7 6 5 " 3 2 o

Figuur 6.2 Data byte bij seriele verzending uit de
weegschaal van Philips.

en kunnen vier extra segmenten in het display aangestuurd
worden. Bit 7 is het minteken, bit 6 de decimale punt
tussen het duizendtal en honderdtal, bit 5 de indicatie
voor batterij leeg en bit ~ tenslotte de decimale punt

- dp bat dp 1 , 0 0

Figuur 6.3 Special character byte.

tussen de eenheid en het tiental (in de eerste en derde
versie van de weegschaal niet gebruikt, in de tweede versie
werd deze punt geactiveerd bij het opstarten in plaats van
de andere decimale punt). Met behulp van de chipselectlijn
kunnen we detecteren wanneer de data er aan komt. Tijdens
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datatransport staat er een laag niveau op deze lijn. Data
wordt dan serieel over de datalijn verzonden in vijf
groepen van acht bits. Tegelijk komen over de clocklijn
vijf maal acht clockpulsen zodanig dat op de opgaande
flanken van deze pulsen de waarde van een databit geldig
is. Uoor een overzichtelijke weergave van deze signalen
wordt verwezen naar de timingdiagrammen in bijlage 3B.

6.2 De weegschaal van Soehnle.

- Principe van werking.

Deze weegschaal heeft als krachtopnemer een variabele
condensator waarvan onder invloed van de kracht de
capaciteit verandert. Deze condensator is opgenomen in een
oscillator waarvan de frequentie met de kracht zal
veranderen. Ook hier worden de pulsen van de oscillator
geteld waarna een ~-bits microprocessor de verdere
verwerking voor zijn rekening neemt. Deze processor kan een
LED-display aansturen via een in het Ie ingebouwde
multiplexer. Uan de aansluitpennen van het display kunnen
we nu onze informatie betrekken. Hiervoor zijn nodig:

-8 lijnen voor de acht displaysegmenten
-~ lijnen voor de keuze van het digit
-1 massaverbinding
-1 verbinding met de microprocessor die aangeeft waneer

de nieuwe data geldig is (data valid).

Op de weegschaal bevindt zich sen drukknop die gebruikt
wordt om de weegschaal in te schakelen. om te tarreren en
om de weegschaal uit de stand-by toestand te halen. De
weegschaal schakelt zichzelf uit. Wanneer dit gebeurt is
afhankelijk van wat er in het display staat en van wat er
van tevoren is gebeurd (lit. 5). Als het gewicht dat de
weegschaal weergeeft kleiner is dan 6~ gram. dan is het
oplossend vermogen 1 gram. Boven de 6~ gram wordt dit 2
gram. In de stand-by toestand wordt weI gemeten maar
verschijnen er geen getallen in het display.

- Uerbindingspunten voor data overdracht.

In figuur 6.~ is een deel van het schema te zien van deze
weegschaal. Hierin is aangegeven waar de verbindingspunten
zich bevinden. Onderstaande tabel geeft het verband tussen
de 5 en T bus en de segmenten/digits van het display.

50: b 5~: g TO: eenheden T5: data valid
51: f 55: a T1: tientallen
52: d 56: c T2: honderdtallen
53: e 57: d.p. T3: duizendtallen
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Ie i

lit. ft. /I.r..

,--, r--'
.."'~ 'P~I '!'It.:,. IT.: To : v..

Figuur 6.4 Verbindingspunten voor de weegschaal
van Soehnle.

- Toestanden.

Inschakelen:

TarTet"en:

I-III fill
/1 II /1 /1_.-._._.
Dit gedut"ende 5 meetcycli (ca. 2.8sec).

Geen speciale aanduidingj het display
spt"ingt gewoon op nul. Men moet de knop
voldoende lang indt"ukken omdat deze maat"
een keet" pet" meetcyclus getest wot"dt.
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I-I
, !

/1
LI

I-I
/ I

I-i
U

Dit tr-eedt op als het gewicht op de
weegschaal 1022 gr-am over-schr-ijdt.

! I ,
I ! !
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Deze toestand tr-eedt op als bij een
gewicht op de weegschaal de tar-r-eer
functie wor-dt uitgevoer-d, waar-na een deel
van het gewicht ver-wijder-d wor-dt. De
meetwaar-de zal dan onder- de nul gr-am dalen
en de mintekens ver-schijnen in het
display.

Stand-by:

Batter-ij leeg:

- Data tr-ansmissie.

Segment f van de duizendtallen zal nu
knipper-en. Dit knipper-en gaat synchr-oon
met de meetcycli. Bij over-gang naar- deze
toestand zal eer-st gedur-ende twee
meetcycli een leeg display ver-schijnen.

In deze toestand zal het display knipper-en
(synchr-oon met de meetcycli). Bij over-gang
naar- stand-by zal deze boodschap echter
ver-lor-en gaan omdat nu segment f van de
duizendtallen begint te knipper-en, net als
bij een gewone stand-by. De batter-ij leeg
indicatie wor-dt geactiveer-d als de
batter-ijspanning onder- de 6,9 volt daalt.

Het ver-stur-en van de data naar- het display gebeur-t digit na
digit. De T-bus bepaalt voor- welk digit de data bestemt is.
In bijlage 3A staan de timing diagr-ammen voor- deze data
over-dr-acht. Het signaal van TS kunnen we gebr-uiken als data
valid signaal. Als hier- de stijgende flank optr-eedt wor-dt
de data van de nieuwe meetwaar-de r-eeds naar- het display
ver-zonden.
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7. DE HARDWARE.

Uitgaande van de eisen die aan het ontwerp gesteld zijn is een
stuk hardware ontworpen dat hieraan voldoet. Dit betekent op
de eerste plaats Ben universele opbouw. Daarvoor is de
veronderstelling gemaakt dat de meest voorkomende besturingen
van Ben display gebeuren of met een multiplexer Of met een
displaycontroller die zijn data serieel dan weI parallel Cdus
ook weer via Ben multiplexer) krijgt aangeboden. Door het
uitputten van aIle mogelijkheden is een minimaal systeem
gerealiseerd waardoor de kosten voor materialen zo laag
mogelijk liggen. In dit hoofdstuk zal een volledige
beschrijving volgen van de hardware van de spraakunit.

7.1 Overzicht van de hard~are.

Om snel Ben indruk te krijgen van de opzet van de hardware zal
eerst Ben globale beschrijving volgen aan de hand van Ben
blokschema Cfiguur 7.1). In dit schema staan de onderdelen als
functionele blokken aangegeven. We zien drie bussen in de
schakeling die deze blokken verbinden:

- de databus
- de adresbus
- de controlbus

De databus bestaat uit 8 lijnen waarlangs byte georienteerd de
data verzonden kan worden van en naar de verschillende delen
van de schakeling. De processor beheert deze acties. De
adresbus bestaat uit 13 lijnen waarmee de processor 8 kbyte
programmageheugen en 8 kbyte datageheugen direct kan
adresseren. De controlbus tens lotte is Ben samenraapsel van
signalen die de besturing van het hele systeem voor hun
rekening nemen: ophalen van data en instructies Cread, program
store enable), het wegschrijven van data Cwrite), Ben clock
voor de voice synthesizer, Ben interruptlijn en de
chipselectlijnen die aanwijzen voor welk Ie de data bedoeld is
en dus strikt genomen bij de adresbus horen.

De blokken in figuur 7.1 zullen nu puntsgewijs de revue
passeren:

- Een single chip processor: besturing van het systeem.
- Een voice synthesizer CMEA8000): de generatie van

spraak.
- 8 kbyte ROM Cspraak): opslag van data voor

spraaksynthese.
- 2 kbyte ROM Cprog.): opslag van het programma.
- I/O: extra I/O faciliteit voor serieel en parallel

inlezen van data uit de weegschaal.
- Een latch: onthouden laagste 8 adresbits.
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Figuur 7.1 Blokschema van de complete hardware.
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- Een interface: signaalaanpassing tussen weegschaal en
spraakunit.

- Schakelunit: zorgt voor het geruisloos in- en
uitschakelen van de versterker en voice synthesizer.

- Voeding: het maken van een 5 volt voeding voor het
digitale deel; een schakelbare voeding voor de
versterker en de MEA8000.

- Knop: een drukknop om op commando de laatste stabiele
waarde te laten uitspreken.

Van aIle componenten, waarbij dit mogelijk is, is de CMOS
versie gebruikt. AIleen de voice synthesizer en de versterker
nemen nogal wat stroom op in rust (samen ca. ~OmA) en worden
daarom aIleen ingeschakeld als spraakuitgifte plaatsvindt. De
opgenomen stroom van de rest van de schakeling bedraagt ca.
20mA wat minder dan 10 percent is van de NMOS versie (NMOS
microprocessor en geheugens). De volledige schema's zijn te
vinden in biJlage ~. Bijlage ~A1 bevat het complete schema van
het digitale deel van de schakeling. BiJlage ~B bevat het
analoge deel nodig voor een correcte spraaku1tgifte. B1Jlage
~C bevat het schema van de interface die bij bepaalde
weegschalen nodig zal zijn om de koppeling met deze weegschaal
tot stand te brengen. Bijlage ~D tenslotte bevat de datasheets
en dus ook de aansluitgegevens van het gebruikte reedrelais
omdat deze moeilijk te vinden zijn in databoeken. Alvorens nu
een meer gedetailleerde beschrijving te geven van de hardware
zal eerst een beschrijving volgen van de afzonderlijke
blokken. Dit wordt gedaan om de beschrijving overzichtelijk te
houden. Met name de microprocessor is Ben vrij gecompliseerd
IC waarvan enige basiskennis weI aanwezig moet zijn voordat
zijn functie binnen de schakeling duidelijk gemaakt kan
worden.

7.2 De microprocessor.

Uoor de microprocessor is Ben type gekozen uit de MCS-~8

familie van NEC. Binnen deze familie zijn Ben groot aantal
typen te vinden die aIle dezelfde rekencapaciteit hebben maar
in geheugenomvang verschillen. In deze toepassing is gekozen
voor de 80C39 (CMOS technologie) die 128 byte ingebouwde RAM
heeft maar geen ingebouwde ROM. Deze 128 byte zijn ruim
voldoende voor de opslag van data die het systeem gebruikt
(bijlage 6D). De 80C39 is een zogenaamde single chip
processor: in het IC zijn twee acht bits I/O poorten
opgenomen, een acht bits teller die biJ overflow een interrupt
genereert en uiteraard 128 bytes RAM. De processor is in staat
om ~ kbyte geheugen te adresseren verdeeld in twee blokken van
2 kbyte. Om de andere memory bank te bereiken moet m.b.v. twee
instructies het hoogste bit van de adresbus veranderd worden.
Jumps en calls hebben dan ook maar Ben bereik van ~~n memory
bank. Wil men naar de andere memory bank springen dan moet die
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eerst gekozen worden door de aangeduide instructies. Bij de
jump of call wordt deze memory bank keuze geldig. De onderste
memory bank (2 kbyte) blijkt ruim voldoende te zijn voor het
programma. Binnen de RAM zijn twee register banks aan te
wijzen (ook met behulp van twee instructies); dit zijn twee
groepen van 8 registers die rechtstreeks door instructies
gebruikt kunnen worden en dus niet door Ben pointer aangewezen
hoeven te worden (mag wel). Uoor adressering van extern
geheugen is de adresbus. Deze is gemultiplexed met de databus
(AO-A7) en met de laagste vier bits van I/O poort 2: P20-P23
(A8-All). Er wordt door deze processorfamilie een onderscheid
gemaakt tussen programmageheugen en datageheugen. Uoor de
eerste soort is Ben speciaal leessignaal aanwezig: het program
store enable signaal. Uoor het datageheugen wordt gewoon
gebruik gemaakt van het standaard read signaal.

Bovenstaande beschrijving geeft Ben globale indruk van de
mogelijkheden van de processor zoals die bij dit ontwerp
gebruikt zijn. In de Intel en NEC handboeken (lit. 2,7) is
uiteraard veel meer informatie te vinden.

7.3 De voice sunthesizer.

Uoor deze bouwsteen is gekozen de MEA8000 van Philips. Dit IC
geeft een goede kwaliteit spraak en is snel van de gewenste
spraakdata te voorzien vanwege het samenwerkingsverband met
het IPO waar de methode hiervoor ontwikkeld is. De MEA8000
bootst het spraakkanaal van de mens na met vier digitale
filters. Met ~ bytes is de parameterset van de MEA8000 te
programmeren. Om de 8 ms tot 6~ms (deze informatie is
opgesloten in die ~ bytes) moet de instelling van deze set
aangepast worden. De methode volgens welke de MEA8000 werkt,
levert een enorme datareductie op. In deze toepassing is
gekozen voor Ben datarate van 2kbit per seconde. Dat betekent
dat in een 8kbyte ROM data voor Ben halve minuut spraak kan
worden opgeslagen. Uoordat het uitgangssignaal van de voice
synthesizer aan een versterker kan worden aangeboden moet het
door Ben filter met Ben zeer specifieke overdracht gaan. Meer
gedetailleerde informatie is te vinden in de publicaties van
Philips (lit. 3,~).

7.~ De dataROM.

Om de voice synthesizer te laten spreken moet geprepareerde
data aanwezig zijn. Deze data wordt verkregen door de op een
band ingesproken tekst te digitaliseren en met Ben computer te
bewerken. Hierna volgt nog een nabewerking met "de hand"
waarna de frames (frame - ~ byte data) voor de instelling van
de parameters van de MEA8000 gereed zijn om opgeslagen te
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worden in een ROM. Uoor deze ROM wordt een 27C6~ gebruikt: een
8 kbyte CMOS EPROM. Hoe de informatie precies in de ROM is
opgeslagen is weergegeven in bijlage 68 en 6C. Welke
spraaksegmenten opgeslagen zijn is te zien in bijlage 6A.

7.S De programmaROM.

Hier valt weinig over te vertellen. De ROM is uit dezelfde
serie als de datarom en van het type 27C16. De geheugenruimte
is 2 kbytej ruim voldoende voor het programma.

7.6 Extra I/O Faciliteit.

De twee 8 bit 1/0 poorten en de twee extra 1/0 pennen van de
microprocessor blijken niet voldoende te zijn om het hele
systeem te besturen en om tevens alle data in te lezen.
80vendien is het handig als er een faciliteit is die
gemakkelijk en snel seriele data kan inlezen. Om aan deze
wensen tegemoet te komen is een extra bouwsteen opgenomen: de
~03~. Dit is een schuifregister dat aan een bussysteem
gehangen kan worden en zowel serieel als parallel data kan
inlezen.

7.7 De overiae componenten van
hat digitale deel.

Dit zijn er niet veel meer Cbijlage ~Al). Als eerste de
adreslatch. Hiervoor is gebruikt een ~508. Dit is een
geclocked 8 bits register. Hierin worden adresbits AO-A7, die
via de databus uit de processor naar buiten komen, opgeslagen.
Het ALE signaal fungeert als clocksignaal.

Een tweede IC is de voedingsspanningregulator. Hiervoor
is genomen het bekende IC de 7805. Die maakt van de ca. 9 volt
batterijspanning een spanning van 5 volt voor de voeding van
alle digitale electronica die permanent onder spanning staat.

Als laatste is er dan nog de ~001 die vier nor-gates
bevat. Primaire funktie is de aanpassing van het output enable
signaal van de ~03~ CAE) aan de besturingssignalen van de
microprocessor. Twee andere gates worden als buffer gebruikt
voor ingang Tl van de processor omdat die nogal laagohmig is
Cca. 50 kohm). De laatste gate is gebruikt als inverter achter
P17 van de processor. Hiermee wordt ook dit besturingssignaal
laag actief in overeenstemming met de andere
besturingssignalen.
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7.8 De inte~face~

De aanwezigheid van een interface tussen een digitale
spraakunit en een digitale weegschaal komt misschien wat raar
over. Toch is een interface absoluut onontbeerlijk bij sommige
weegschalen. Bijvoorbeeld bij de weegschaal van Soehnle heeft
de microprocessor al een LED-display-driver ingebouwd en is de
enige plaats waar we de informatie kunnen aftappen het display
zelf. De spanningsvormen die we hier kunnen verwachten zijn te
zien, in gestileerde vorm, in figuur 7.2. Drie punten vallen
hierin op:

het spanningsniveau ligt tussen de 0 en 9 volt
- het lage niveau CLED brandt) varieert tussen de ~,S en

7 volt
bij het schakelen ontstaan sterk negatieve
spanningspieken

1 10 m m::
9V

I

---------------1-- 1V

-------9rh ~-'"I . I Ii, I ! i I
~ ! I I! i

I I I I
I' OV

se~nl ~mlng

Figuur 7.2 Spanningsvormen gemeten aan het display.

Deze signaalvorm is uiteraard zeer ongeschikt om door de
spraakunit te worden verwerkt. Om deze signalen tot
fatsoenlijke digitale signalen tussen 0 en 5 volt om te vormen
is de interface noodzakelijk. In bijlage ~C is het schema van
de interface getekend en in figuur 7.3 is een enkele ingang
weergegeven. In totaal zijn er 16 ingangen verdeeld in twee
groepen van 8. Uoor elke groep afzonderlijk kan men het
omslagpunt van de comparators instellen. Hiertoe kunnen twee
externe spanningen worden aangeboden ten opzichte waarvan het
omslagpunt wordt ingesteld. Dit heeft als voordeel dat het
omslagpunt kan meelopen met deze externe spanning die uit de
weegschaal afkomstig zal zijn. De weerstandsdeler aan de
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ingang verlaagt de ingangsspanning tot onder de 5 volt. De
diode aan de ingang verwijdert de negatieve spanningspieken.
Ais comparator is gekozen voor Ben single supply voltage opamp
waarvan de uitgangniveaus dicht bij de nul en 5 volt liggen
zodat we hier goede signaalniveaus en signaalvormen hebben
voor de spraakunit.

9V

Figuur 7.3 Ingang van de interface.

De instelling van de interface voor de weegschaal van Soehnle
is als voIgt:

-De referentie aansluiting van de beide groepen is
doorverbonden met de batterijspanning van de weegschaal.
Omdat de microprocessor rechtstreeks uit de batterij
gevoed wordt en het display uit de processor varieren de
spanningen op het display met de batterijspanning. Door
het omslagpunt van de comparators nu te koppelen aan de
batterijspanning is een goede werking over Ben gLoat
voedingsspanningsgebied gegarandeerd.

-Het blijkt dat Ben hoogohmige ingang van de interface de
signalen op de I-bus van de weegschaal sterk vervormt.
Parasitaire capaciteiten, die niet meer snel genoeg
ontladen kunnen worden, gaan nu Ben rol spelen waardoor
de steile flanken overgaan in een e-machtvormig verloop.
We moeten zorgen dat de ingangsweerstand van de
interface niet hoger is dan lOOkohm.

Uoor de weegschaal van Philips is de interface niet
noodzakelijk.

7.S De versterker.

De versterker is vrij eenvoudig van opbouw dankzij de
toepassing van een IC Cbijlage ~B). De schakeling is
overgenomen uit de datasheets waarna enkele veranderingen zijn
aangebracht.
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De luidspLekeL is niet meeL vast dOOLveLbonden met de
veLsteLkeL maaL kan uitgewisseld wOLden VOOL een weeLstand.
Dit is gedaan om het mogelijk te maken de veLsteLkeL
geLuisloos aan en uit te schakelen. Dit is zekeL hieL absoluut
noodzakelijk omdat de veLsteLkeL veelvuldig in- en
uitgeschakeld wOLdt om eneLgie te spaLen (LuststLoom
instelling van ca. 12 mA). GebeuLde dit niet dan zou aan het
eind en aan het begin van elke spLaakuitgifte een feLme tik te
hOLen zijn die zeeL stoLend zou weLken. UeLvolgens is aan de
ingang van de veLsteLkeL een condensatoL aangebLacht om
oscilleLen tegen te gaan. NetweLk RS/C9 is aangebLacht om
bLomveLSchijnselen te ondeLdLukken die zich vooLdeden. Het
totale effect van deze twee laatste maatLegelen is dus het

CLeeLen van een dooLlaatband (-3dB punten 80Hz en 'i,8 kHz)waaL
hoge zowel als lage fLequenties buiten vallen.

7.10 De schakelunit.

Om het in- en uitschakelen van de voice synthesizeL en de
veLsteLkeL goed te laten veLlopen is de schakelunit ontwoLpen.
Het moet zo zijn dat bij het inschakelen van beide elementen
de luidspLekeL eeLst dOOL de weeLstand wOLdt veLvangen en dat
daaLna pas de voedingspanning mag opkomen. Nadat de MEA8000 en
de veLsteLkeL in hun Lusttoestand zijn gekomen mag de
luidspLekeL weeL aangesloten wOLden. Bij het uitschakelen
geldt iets deLgelijks; eeLst de luidspLekeL uitschakelen, dan
de voedingspanning. In figuUL 7.'i is dit schakelgedLag
weeLgegeven.
Een uitgeweLkt schema van de schakelunit is te vinden in
bijlage 'iB.

speech out

enable

reed re~als 11 'n__----'11'--- '---- _

voedlng

Figuur 7.4 schakelvolgorde van de schakelunit.
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De schakelunit bestaat uit de transistoren Tl tot en met T6,
de weerstanden Rl, R2, R9-R13, het reedrelais en de
condensatoren Cl, Cll, C12. Het schakelen van de luidspreker
vindt plaats met behulp van de schakeling rond T3-T6. T3 en T~

nemen het inschakelen voor hun rekening en T5 en T6 het
uitschakelen. De stijgende flank van SPEECH OUT ENABLE brengt
T3 in geleiding die op ziJn beurt weer T~ aanstuurt. De
neergaande flank van SPEECH OUT ENABLE brengt T6 in geleiding
die T5 vervolgens aanstuurt. Er zijn in deze laatste tak twee
transistoren gebruikt om dezelfde schakelkarakteristiek te
krijgen als in de andere tak met T3/T~. De schakelFET Tl is
gebruikt om geen vermogen te verliezen bij het inschakelen van
de spanning. 8ij gebruik van een transistor zou deze in
verzadiging moeten komen om een lage spanningsval over de
transistor zelf te garanderen en dat zou gepaard gaan met een
hoge basisstroom. In figuur 7.5 is te zien hoe de spanningen
op de transistoren in de tijd verlopen als reactie op het
signaal SPEECH OUT ENABLE.

s~eecn c u: I
er.aoie .

-------

__-----"1'-- : --
base T3 V-

I:

I,
I:
I'

:~

I I I

I : r

,
I,

':

(.
I:

j
r-----.........,:II

source T 1 : .

ba se T2

collector TL.U
em I Her T5

I
I
I

base T6 k I

--_.....~----......,~----

lJ

Figuur 7.5 Spanningsvormen in de schakelunit.

Het bekrachtigen van het relais voIgt dus zeer snel op de
flanken van SPEECH OUT ENABLE waarna de bekrachtiging
automatisch weer wordt beeindigd, vanwege het differentierend
netwerk. Het aanhouden van de bekrachtigde toestand van het
relais is in te stellen met de weerstanden en condensatoren
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rond de transistoren. Het schakelen van de voedingspanningen
ondervindt daarentegen vertraging vanwege het integrerende
karakter van het netwerk R2/C1. Het totale effect is dat de
eerder omschreven volgorde van schakelen plaatsvindt.

7.11 Het filter t.b.v. de MEA8000.

20als ook al eerder vermeldt moet het uitgangssignaal van de
MEA8000 door een filter gevoerd worden alvorens het aan de
versterker kan worden aangeboden. Uoor een exacte beschrijving
van dit filter zie lit. 3,~. In bijlage ~B is dit filter te
zien. Het bestaat uit R3,R~,P1,C2,C3,C~,CSen L1.

7.12 Beschri,lving v.n de complete
h.rd....re.

Nu de afzonderlijke delen van de schakeling kort besproken
zijn kan een beschrijving volgen van de samenhang van de
componenten. In bijlage ~A1, ~B1, ~C zijn de uitgewerkte
schema's te vinden.

De adresbus van de processor is gemuliplexed met de
databus en bit 0-3 van I/O poort 2. Het deel op de databus
(AO-A7) wordt gelatched in de ~S08 met de neergaande flank van
het ALE signaal. De vier bits op de I/O poort worden niet
gelatched omdat die op het goede moment altijd aanwezig zijn.
Dit geldt voor het ophalen van instructies. Uoor het ophalen
van data komen AO-A7 weer over de databus, maar moeten we de
overige bits zelf toevoegen. Dit gebeurt met behulp van, weer,
I/O poort 2. Om het grootste geheugenblok, de dataROM van 8
kbyte, volledig te adresseren hebben we nog 5 bits nodig
(A8-A11). Deze komen als I/O data via P20-P2~ beschikbaar en
zijn hier gedurende de gehele cyclus van de processor aanwezig
zodat ook deze bits niet gelatched hoeven te worden.

Behalve de datarom moeten we nog de MEA8000 kunnen
adresseren (2 registers: dataregister en commandoregister) en
de ~03~ (1 register). Dit kan het eenvoudigst door P2S-P27 als
chipselectlijnen te gebruiken voor de drie componenten.

P2S: dataROM
P26: ~03~

P27: MEA8000
Deze manier van adresseren kan busconflicten opleveren omdat
het mogelijk is om twee blokken tegeliJk aan te sturen. Door
in de software consequent aIle blokken uit te schakelen
voordat een blok wordt ingeschakeld is dit risico te
onderdrukken.
Adresbit AO gebruiken we bij de MEA8000 om onderscheid te
maken tussen de twee registers.

Pen 39 van de processor is gebruikt om de clockpulsen bij
seriele datacommunicatie toe te voeren aan de interne counter.
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Hier is een ingangbuffer gebruikt bestaande uit twee nor gates
geschakeld als inverters, omdat de ingang anders een te grote
belasting zou vormen voor de weegschaal vanwege de
betrekkelijk lage ingangsimpedantie van deze pen.

Uia pen 1 van de processor wordt getest of de spanning
van de batterij niet onder een bepaalde waarde daalt. Hiertoe
is een instelbare weerstandsdeler aangebracht waarmee die
spanning kan worden ingesteld. Omdat de instelling per
processor verschilt, is deze deler regelbaar uitgevoerd.

Uoor de RESET van de processor hoeft alleen Ben
condensator van 1 uF te worden aangesloten omdat er intern al
een pull-up weerstand aanwezig is.

De interruptingang wordt niet als zodanig gebruikt. Hij
werkt als een normale input waarlangs de voice synthesizer
aanvragen voor nieuwe data kan aanbieden.

Blijven aan de processor nog de pennen Pl0-P17 over.
Pennen Pl0-Pl~ zijn bedoeld om bij een display dat met een
muliplexer gestuurd wordt de digitkeuze te bepalen. Deze
signalen worden via de interface aangeboden. Uia PiS wordt het
data valid signaal naar binnen gehaald (ook via de interface).
P16 is met Ben drukknop verbonden waarmee de laatste stabiele
waarde van Ben gewichtsbepaling, zolang deze nog aanwezig is,
op een willekeurig tijdstip kan worden opgeroepen. P17
tenslotte schakelt de voedingsspanning van de MEA8000 en de
versterker.

Afhankelijk van de aangeboden data moet de ~03~ in de
seriele of de parallelle mode gezet worden. Dit gebeurt m.b.v.
de schakelaar aan pen 13 en 1~. Een laag niveau op deze
ingangen betekent serieel, synchroon data laden; een hoog
niveau betekent parallel, asynchroon data laden. De chipselect
van deze bouwsteen wijkt nogal af van wat gebruikelijk is bij
microprocessor bouwstenen. Er is slechts een pen aanwezig die
bovendien nog hoog actief is. am toch twee signalen toe te
kunnen voeren (read en chipselect; beide laag actief) moeten
we een nor poort gebruiken. De acht parallelle ingangen worden
gebruikt om de acht bits in te lezen die nodig zijn voor de
besturing van Ben digit. Samen met Pl0-Pl~ kunnen we nu Ben
display aan met vijf digits dat door een multiplexer bestuurd
wordt. De data van Ben serieel gestuurd display kan via pen 10
en is en de timer ingelezen worden.

De geheugens hebben twee besturingslijnen: de output
enable (OE) en de chip enable (CE). De output enable verbindt
het geheugen door met de databus en de chip enable activeert
het geheugen. 201ang het geheugen niet geactiveerd is,
verbruikt het geen noemenswaardige energie. Daarom is deze pen
doorverbonden met de readlijn van de processor, zodat het
geheugen alleen energie gebruikt tijdens het aanbieden van het
read signaal. Uoor het programmageheugen geldt hetzelfdej hier
is echter maar sen besturingslijn nodig (PSEN). De andere
geheugenblokken zijn niet toegankelijk op het moment dat een
instructie wordt opgehaald, ook al is er wel Ben chipselect
signaal aanwezig, omdat de read/write signalen ontbreken.

Uoor ontkoppeling van de voeding is over elke bouwsteen



-38-

een ceramische condensator geplaatst van 100 nF.
Tussen het digitale en het analoge deel (bijlage ~A1 en

bijlage ~B) zijn drie verbindingen. De audio uitgang van de
MEA8000 is verbonden met het filter (audio out), P17 is
verbonden met de schakelunit (speech out enable) en de
spanningsregulator in de schakelunit met de MEA8000 (power
supply MEA8000).
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B. DE SOFTWARE.

De ontwikkeling van de software is te verde len in twee
stukken. Begonnen is met het ontwerpen van een eenvoudige
versie die aIleen de bijzondere toestanden meldt en de
eindwaarde van het gewicht uitspreekt. Deze slag is, in eerste
instantie, aIleen uitgevoerd voor de weegschaal van Philips
(voor de weegschaal van Soehnle is dit programma er veel later
nog bijgemaakt). De software die zo ontstaan is, is goed
geschikt voor een personenweegschaal waar uiteraard aIleen de
eindwaarde van belang is en niet de weg (de tussenwaarden) hoe
men daar komt. Deze fase had tot doel om thuis te geraken in
het project en, uiteraard ook, om al bruikbare software te
ontwerpen voor de uiteindelijke versie.

De tweede fase bestond uit het toevoegen van software om
ook de veranderingen van het gewicht te kunnen volgen en
kenbaar te maken aan de gebruiker op een snelle en duidelijke
manier. Dit bleek inderdaad aIleen maar een uitbreiding te
zijn van het softwarepakket; vrijwel aIle software uit de
voorontwikkeling kon worden overgenomen. Ook kon nu geprobeerd
worden of het op een eenvoudige manier mogelijk was om de
software aan te passen aan een andere weegschaal (Soehnle).
Dit bleek relatief gemakkelijk te zijn en kon snel uitgevoerd
worden. Hier kwam het grote belang naar voren van het zeer
uitvoerig onderzoeken van de datastructuren in de weegschaal,
omdat bleek dat deze weI eens heel anders konden zijn als het
display deed vermoeden, waardoor zich enige verrassingen
voordeden. Dus het analyseren van de datastructuren in elke
toestand en met name bij overgangen tussen toestanden is van
groot belang voor het voorspoedig verlopen van de
"verbouwingswerkzaamheden" van de software. Een logic State
Analyser is hierbij een onontbeerlijke hulp.

Evenals de hardware zullen we de software zo moeten
ontwerpen dat hij voor het grootste gedeelte "universeel"
bruikbaar is. Dit betekent dat we zoveel mogelijk
onafhankelijke blokken (subroutines) moeten maken. Bovendien
moeten we de data uit de meest verschillende weegschalen zo
snel mogelijk naar een standaard formaat omzetten waar de
overige, weegschaal onafhankelijke, software mee kan werken.

In de nu volgende paragrafen zal worden aangegeven hoe het
programma in elkaar zit, hoe de dataformatering er uitziet en
wat de betekenis van aIle subroutines is. Dit hoofdstuk wordt
ondersteund door de programmalistings (ter inzage bij de
vakgroep EME bij Ir. W. leliveld) en bijlage 5 die een aantal
stroomdiagrammen toont van het hoofdprogramma en de
subroutines. Er is aIleen van die subroutines een
stroomdiagram gemaakt, waarbij het moeilijk is om direct
vanuit de listing te zien hoe de routine werkt.



8.1 Formatering van de data.

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de data is opgeslagen
in het geheugen en in welk format. Door aIle ingelezen data
naar dit format te transformeren kan de software, die in de
volgende paragraaf wordt aangeduid met "niet-variabele
routines", zonder aanpassingen aan de weegschaal werken. In
bijlage 6D is de memory map te zien van de RAM waar precies in
aangegeven is waar alles staat in het geheugen.

AIle registernummers die in dit hoofdstuk volgen zijn
decimaal. Indien de hexadecimale waarde bedoeld wordt is dit
aangegeven.

De laatste vier gelezen meetwaarden uit de weegschaal worden
onthouden. Deze zijn als voIgt opgeslagen in de RAM:

Laatste meetwaarde :
Een na laatste meetwaarde
Twee na laatste meetwaarde
Drie na laatste meetwaarde

Waarvan de duizendtallen
de honderdtallen
de tientallen
de eenheden
het teken

R32-R36
R37-R~1

R~2-R~6

R~7-RSl

R32; R37; R~2; R~7

R33; R38; R~3; R~8

R3~; R39; R~~; R~9

R3S; R~O; R~S; RSO
R36; R~l; R~6; RSl

Deze waarden zijn opgeslagen als BCD-code.

Code voor het teken : plus 00
min FF

In het status register wordt onthouden in welke toestand de
weegschaal verkeert volgens de laatste data die ingelezen is.
Is een bit geset dan geldt de bijbehorende toestand. Een byte
gevuld met nullen betekent dat de weegschaal normaal
functioneert Cer wordt aIleen een gewicht aangegeven in het
display).

Status register CR12S): bit 0

bit 1
bit 2
bit 3

bit ~

bit 5
bit 6

batterij weegschaal
leeg
inschakelen weegschaal
tarreren
overbelasting
weegschaal
weegschaal uit
stand-by weegschaal
batterij digivoice
leeg



bit 7 niet geoorloofd
karakter in het
display

OPMERKING: Hierboven is de benaming "digivoice" gevallen. Dit
is de (voorlopige) naam die aan de spraakunit is gegeven. De
naam is ontstaan door de samenvoeging van digits (de getallen
die het gewicht weergeven) en voice (de "stem" die deze
getallen uitspreekt).

De zevensegmentcode zoals die aan subroutine "conversie
7-segmentcode" moet worden aangeboden moet geordend zijn als
in figuur 8.1 is aangegeven.

a

d.p. 9 f e d c b a

7 6 5 4 3 2 a

t/ /b
e/~c
-- edd .p.

Figuur 8.1 Databyte voor subroutine

"conversie 7-segrrent-code".

8.2 Verdeling van de soFt~are in var1abele
en n1et-var1abele rout1nes.

Zoals reeds vermeld, is de software verdeeld in routines die
afhankelijk zijn van de weegschaal en de geladen data
transformeren naar Ben standaard datastructuur en routines die
onafhankelijk zijn van het type weegschaal en de standaard
data verder verwerken. Op dit moment is die verhouding
ongeveer 1:3 (variabel : vast). Deze verhouding is eigenlijk
moeilijk aan te geven omdat sommige ingrepen zo minimaal zijn
dat zelfs zonder veel kennis van het ontwerp deze nog te maken
zijn. De hier gegeven verdeling moet daarom ook niet al te
strak gehanteerd worden.



UARIABEl:

tijdtest: Afhankelijk van de flank Cpos/neg)
waa~mee het data valid signaal aangeeft
dat e~ nieuwe data is of e~ aan komt en
van de tijdsduu~ van het lage en hoge
niveau van dit signaal.

dataload: Afhankelijk van de manie~ waa~op de data
ingelezen wo~dt.

datatest: Afhankelijk van de codes waa~mee de
weegschaal speciale toestanden
wee~geeft.

gelijk: Het kan voo~komen dat een weegschaal
boven een bepaald gewicht met stappen
van bijvoo~beeld 2 of 3 g~am ve~de~

gaat. De cont~ole op een stabiel display
moet dan aangepast wo~den.

hoofdp~og~amma: In p~incipe is dit onafhankelijk van de
weegschaal, echte~ het kan voo~komen dat
bij sommige weegschalen wat ext~a

handelingen ve~~icht moeten wo~den

Cve~gelijk Soehnle en Philips).

NIET-UARIABEl:

speak
get f~ame

add~ess test

Deze ~outines ho~en bij elkaa~ en ve~zo~gen de uitgifte
van sp~aak.

delay
wissel
wissel supe~

twee maal laatste waa~de

minus
compa~e

conve~sie 7-segmentcode
data input blok
status weegschaal

sta~t CSoehnle)
illegal value
scale~ off
batte~y scale~ empty
batte~y digivoice empty
ove~belast

min CSoehnle)
ta~~e~en CPhilips)
stand-by CSoehnle)
data sp~aakfile conve~sie



spraakfile code
kilogrens

De routines uit het laatste blok stellen aIle een
spraakfile op die of een bijzondere toestand meldt of Ben
code uitspreekt of gewoon het gewicht uitspreekt.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de weegschaal kunnen
hier nog routines worden toegevoegd of weggelaten. Status
weegschaal regelt de frequentie van het uitspreken van de
bijzondere toestanden en is dus sterk verbonden met deze
routines.

8.3 BaschriJving van hat programma.

Bij de nu volgende bespreking van het programma wordt de
inhoud van hoofdstuk 5 als voorkennis bij de lezer
verondersteld. Aan de hand van bijlage SA zal nagegaan worden
wat er precies gebeurt bij de uitvoering van het programma. De
bijlage bestaat uit 3 bladzijden (SAl en SA2 en SA3). De
verbindingen hier tussen zijn met letters bij de lijnen
aangegeven.

De spraakunit start met het resetten van een tweetal
tellers. Dit zijn tellers voor de herhaling van een stabiele
waarde en de herhaling van meldingen van bijzondere toestanden
(de functie hiervan is te vinden in hoofdstuk 5). Uervolgens
wordt begonnen met het laden en verwerken van Ben meetwaarde.
Dit is in bijlage SAl aangegeven met het blokje "laad, test en
converteer een meetwaarde" (dit blok komt op nog meer plaatsen
voor in het programma). Een nadere uitwerking hiervan is te
vinden in bijlage SB.

Allereerst wordt in dit blok de batterijspanning van de
spraakunit gecontrolleerd. Als deze nog hoog genoeg bevonden
wordt, is de volgende stap het wachten op de volgende nieuwe
meetwaarde. De data valid lijn die hiertoe bekeken wordt,
dient tevens om te controlleren of de weegschaal is
ingeschakeld. Als de nieuwe meetwaarde verschijnt wordt deze
ingelezen en aan een test onderworpen om te kijken of de
weegschaal in Ben bijzondere toestand verkeert. Als niets aan
de hand is zal een poging ondernomen worden om de ontvangen
code om te zetten in Ben BCD-code. Normaal lukt dit ook tenzij
Ben code geladen is die noch Ben bijzondere toestand
representeert, noch Ben 7-segment-code is. Als de conversie
weI lukt kan verder gegaan worden met de verwerking van de
BCD-code.
Indien dit blok niet op de gebruikelijke manier doorlopen kan
worden omdat Of de batterij leeg raakt, Of de weegschaal
uitstaat, of de weegschaal in een bijzondere toestand
verkeert, Of een illegale code is geladen, dan wordt hiervan
melding gemaakt aan de gebruiker en vervolgens terug gegaan
naar het begin van het programma (punt X). Om te voorkomen dat
Ben voortdurende herhaling plaats vindt van een boodschap



zolang het systeem in eenzelfde toestand verkeert, wordt een
teller bijgehouden waarmee het mogelijk is om de boodschap op
regelmatige tijdstippen te herhalen. Terug nu naar bijlage SA.

Met deze eerste meetwaarde wordt nog niets gedaan. Hij
wordt aIleen opgeslagen in het geheugen waarna op de volgende
meetwaarde gewacht wordt. Als ook deze ontvangen is worden de
twee waarden die nu aanwezig zijn vergeleken. Getest wordt of
ze gelijk zijn aan elkaar. Gelijk houdt in een verschil van
nul of Aen gram. Dit om een knipperen tussen twee waarden van
het laatste cijfer Cde eenheid dus) te elemineren Czie
hiervoor ook de beschrijving van de subroutine GELIJK op
pagina 53). 20lang dit niet het geval is blijft het programma
in een Ius hangen. Het blijkt in de practijk voldoende te zijn
om aIleen de laatste twee waarden te vergelijken om te
constateren of het gewicht stabiel is. Pas als twee
opeenvolgende waarden gelijk zijn wordt verder gegaan met het
opstellen van Ben spraakfile C- Ben rij van pointers die in de
datarom achtereenvolgens de spraaksegmenten aanwijzen die de
te spreken zin vormen) en vervolgens het uitspreken van de
stabiele waarde. Na deze opstartprocedure is het voor de
gebruiker duidelijk in welke toestand de weegschaal zich
bevindt. Als dit Ben bijzondere toestand is dan weet de
gebruiker welke het is en kan hij/zij iets ondernemenj als de
weegschaal normaal functioneert dan is bekend dat het gewicht
stabiel is en hoe groot het is.

Alvorens nu naar de volgende Ius te gaan Cpunt A) wordt
Berst de herhalingsteller voor de stabiele waarde Choofdstuk
5) gereset. In de Ius waarin de spraakunit nu terecht komt, en
waar gewacht gaat worden op een veranderen van het gewicht,
wordt deze teller bekeken en als hij hoog genoeg is dan wordt
de stabiele waarde nog Bans uitgesproken. Ook wordt de
drukknop bekeken waarmee de gebruiker de stabiele waarde op
commando kan laten uitspreken. De Ius kan pas verlaten worden
als het gewicht op de weegschaal verandert. Er begint nu
blijkbaar een meting.

We zijn nu aangeland bij punt B in bijlage sA2. De
meetwaarden worden opgeslagen in het geheugen en Ben nieuwe
waarde geladen. Deze wordt aIleen vergeleken met zijn
voorganger op gelijkheid. Er vindt nog geen code uitgifte
plaats. Eerst wordt nog een meetwaarde geladen; als deze niet
kleiner of gelijk is aan zijn voorganger dan wordt gestart met
de uitgifte van codes die met de veranderende waarden
meelopen.

Om na het maken van de eerste extrapolatie Choofdstuk 5)
de uit te spreken code te bepalen wordt de laatste stabiele
waarde als referentie gebruikt. Dit is de laatste informatie,
omtrend het gewicht, die de gebruiker ontvangen heeft en is
daarom geschikt als referentie.

De spraakunit is nu weer in een Ius beland waarin hij
blijft zolang het gewicht toeneemt. De veranderende
meetwaarden zullen begeleid worden door de uitgifte van codes.
Neemt het gewicht af of blijft het gelijk dan wordt de Ius

verlaten om, resp. te wachten op een stabiel gewicht of om het



stabiele gewicht uit te spreken. Er zijn drie codes
uitgewerkt, dus kunnen de blokjes "analyseer de verschillen
tussen de laatste twee extrapolaties" en "bepaal de uit te
spreken code aan de hand van de analyse" op drie manieren
ingevuld worden. De drie mogelijkheden staan in bijlagen SC,
sD, sE (de versies 1, 2, 3; hoofdstuk 5). Deze diagrammen
spreken weI voor zich, zeker als tabel 5.1 er naast gelegd
wordt.

Het programma voor de weegschaal van Philips ziet er iets
anders uit. Er zijn op twee plaatsen toevoegingen gemaakt die
samenhangen met het feit dat deze weegschaal ook negatieve
gewichten weergeeft. In bijlage SAl is op de plaats van de
ster een stukje programma tussengevoegd waarmee gecontroleerd
wordt of de uitgesproken waarde negatief is. In bijlage sA3
staat hier een stroomdiagram van uitgewerkt. Als dit inderdaad
zo is dan voIgt de uitspraak van de boodschap: "tarreren". Dit
is gedaan om de gebruiker er op attent te maken dat nu niet
gestart kan worden met een dynamische meting. Hiervoor moet
het gewicht groter of gelijk aan nul zijn. Starten van een
negatieve waarde bij het afwegen van Ben hoeveelheid is
tenslotte niet erg zinvol.

In dezelfde bijlage staan iets verder twee sterren. Hier
is een test tussengevoegd die voorkomt dat er gestart wordt
met Ben dynamische meting als de beginwaarde negatief is. De
uitwerking hiervan in een stroomdiagram is in bijlage sA3 te
vinden.

B.~ BeschriJving van de subroutines.

Uan aIle subroutines zal nu Ben omschrijving volgen. Deze
subroutines zijn duidelijk gemarkeerd terug te vinden in de
programmalistings. De volgende punten komen aan de orde:

-Initialisatie: Welke registers moeten voor dat de
subroutine aangeroepen wordt een gedefinieerde waarde
hebben om de routine goed te laten functioneren.

-Flags: Registerbank keuze, geheugenbank keuze, general
purpose flags FO en Fl, carry, e.d.

-Registergebruik: De registers die bij uitvoering van
de routine Ben andere waarde zullen krijgen.

-Calls: Andere subroutines die aangeroepen worden
vanuit de betreffende routine.

-Jumps: Sprongen uit de routine anders dan de reguliere
return. Deze komen aIleen voor als de conclusie wordt
getrokken dat de weegschaal in Ben bijzondere toestand
verkeert. Deze sprongen gaan allemaal naar de
"subroutine" STATUS WEEGSCHAAl. Omdat bij de stack de
ondergrens en bovengrens in elkaar overvloeien kan
hier niets misgaan zolang de stack maar niet door de
programmeur gebruikt wordt.

-Registeraanroep: AIle registers waarvan de routine



gebruik maakt. Dus de registers die geinitialiseerd
moeten worden, de registers die veranderd worden en de
registers waar weI data uit betrokken wordt, maar die
niet veranderd worden of waarvan het niet van belang
is dat ze geinitialiseerd worden.

-Doel en werking: Hier wordt aangegeven wat de routine
voor een functie heeft binnen het programma en als dit
nodig is hoe dit precies gerealiseerd is.

Bij de beschrijving zullen enkele "afkortingen" gebruikt
worden. Deze zullen hier eerst verklaard worden:

In RS2-R63 wordt de spraakfile opgeslagen. Als RS2-R63
aangegeven wordt wil dit niet zeggen dat ook aIle registers
gebruikt worden. Dit blok is echter weI de maximale lengte die
een spraakfile kan hebben. Omdat de lengte per routine
verschilt is niet meer uigezocht hoelang elke file zal worden.

Met @RO en @Rl wordt bedoeld het register waar RO/Rl naar
wijst. RO/Rl fungeert dan dus als pointer.

Met @ROCstart) wordt bedoeld het register waar RO naar wijst
bij het ingaan van de subroutine.

Met ROCstart + n) wordt bedoeld het register waar RO naar
wijst als de startwaarde Czie hierboven) van RO met n is
verhoogd.
De Timer zal ook als een register beschouwd worden en
aangeduid worden met Ti de timerflag wordt aangeduid met Tf.

WISSEL

Initialisatie:
flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

ROj Rl
RB - Oi MB - 0
ROi R1i @RICstart)-@RICstart+~)

geen
geen
ROi R1i @ROCstart)-@ROCstart+~)i

@RICstart)-@RICstart+~)

De routine verschuift vijf
opeenvolgende bytes van de plaatsen
aangewezen door RO naar de plaatsen
aangewezen door Rl. Begonnen wordt met
het byte met het laagste rangnummer.



WISSEL SUPER

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

geen
RB - OJ MB - a
Raj Rlj R37-R51
wissel
geen
Raj Rlj R32-R51

R~2-R~6 verschuiven naar R~7-R51

R37-R~1 verschuiven naar R~2-R~6

R32-R36 verschuiven naar R37-R~1

Cin deze volgorde!)
In deze registers staan de laatste
vier meetwaarden. De oudste is nu dus
verdwenen en er is plaats gemaakt in
R32-R36 voor de nieuwe,binnen te
halen,meetwaarde.

CONUERSIE 7-SEGMENTCODE

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

TIJDTEST

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

geen
RB - OJ MB - a
Raj Rlj R32-R35
geen
statCus)6
Raj Rlj R32-R35

Deze routine vertaalt de in registers
32-35 aanwezige 7-segmentcode in een
BCD-code die in dezelrde registers
wordt weggeschreven. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van een tabel in het
programmageheugen op de plaatsen
03ECH-03FFH. Hier staan code en
BCD-waarde achter elkaar in twee
bytes. Als er een onbekende code
tussen staatCanders dan de codes voor
a-g) dan wordt dit gemeldt aan de
gebruiker.

geen
RB .. OJ MB .. a
Raj Rl
geen
statCus)3
Raj Rl
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Doel en werking: Deze routine test de data valid lijn en
detecteert wanneer de nieuwe data voor
het display er is of er aan gaat
komen. revens worden de tijdsduur van
het lage en het hoge niveau gemeten.
Als de ingestelde tijden overschreden
worden is de weegschaal niet
ingeschakeld.

Soehnle: laag ca. 50ms ;test ca. 110ms
hoog ca. lf67ms ;test ca. 700ms
Opgaande flank nieuwe data geldig.

Philips: laag ca. 2.lfms ;test ca. 3ms
hoog ca. 580ms ;test ca. 700ms
Neergaande flank data op komst.

DELAY

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

geen
RB - 0; MB - 0
RO; R1
geen
geen
RO; R1

Uertragingslus van ca. lOOms.

TWEE MAAL LAATSTE WAARDE

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

R32-R35 CBCD-CODE); R36 COO of FF)
RB - 0; MB - 0; C
RO; R1; R6lf-R68
geen
geen
RO; R1; R32-R36; R6lf-R68

Routine wordt gebruikt biJ het
extrapoleren en vermenigvuldigt de
laatste meetwaarde met twee.

Rx + Rx + C - Rx+32 C32<- x <-35)

Rx + Rx >- 10 dan decimal adjust

Dt : laatste meetwaarde.

Dt - n : een vorige meetwaarde.

Rx : register waar bcd-code staat van
een digit van de laatste meetwaarde.



MINUS

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

COMPARE

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

-'i9-

RX+32: register voor resultaat bij Rx '

C: de carry.

R6'i-R67 (BCD-code)j R37-R'i0 (BCD-code)
RB - OJ MB - OJ C
ROj R1j R6'i-R68
geen
geen
ROj R1j R37-R'iOj R6'i-R67

Routine wordt gebruikt bij het
extrapoleren en berekent het verschil
van twee positieve getallen in R6'i-R67
en R37-R'i0. Als het eindresultaat
negatief is dan is het getal het 10000
complement. Dit gebeurt omdat bij het
aftrekken van de duizendtallen geleend
wordt van het tienduizendtal dat er
niet is! Hiervoor moet gecorrigeerd
worden door de aanvulling tot 10000 te
nemen. Dit getal is de goede waarde
met het goede teken (min).

R35-R39 (BCD-code)j R'iO-R'i'i (BCD-code)
RB - OJ MB - OJ C
ROj R1
geen
geen
ROj R1j R35-R39j R'iO-R'i'i

Deze routine is volledig identiek aan
MINUS aIleen worden nu geen
tussenresultaten onthouden en geen
compensatie toegepast. Het enige dat
van belang is, om te zien of @RO
groter is dan @R1, is de carryflag van
de duizendtallen.
@RO groter @R1: carry geset
~RO kleiner @R1: carry niet geset
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STARTCSoehnle)
ILLEGAL VALUE
SCALER OFF
BATTERY DIGIUOICE EMPTY
BATTERY SCALER EMPTY

OUERBELAST
MINCSoehnle)
STAND-BYCSoehnle)
TARRERENCPhilips)

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

KILOGRENS

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

geen
RB - OJ MB - 0
ROj R52-R63j R125
geen
geen
ROj R125j R52-R63

Deze routines maken spraakfiles
die verschillende boodschappen
doorgeven aan de gebruiker over de
toestand van het systeem. Afhankelijk
van de mogelijkheden van de weegschaal
kunnen routines toegevoegd of
weggelaten worden. Bij het verlaten
van de routine wordt het
statusregister geset op de juiste
waarde.

~RO (BCD-CODE)j RO
RB - OJ MB - °
Rlj R52-R63
geen
geen
ROj Rlj R6~j R52-R63

Routine maakt een spraakfile bij het
overschrijden van een kilogramgrens.
Het kilogramgebied waarin men nu
terecht komt wordt uitgesproken.
Afhankelijk van de gebruikte code is
deze routine al dan niet aanwezig.
20als de routine en de datarom nu zijn
opgebouwd kan men tot twintig kilo
gaan.

DATA-SPRAAKfILE-CONUERSIE

Initialisatie:

Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:

ROj ~RO(start) (00 of FF)j
~RO(start-~)-~RO(start-l) (BCD-code)
RB - OJ MB - OJ FOj Fl
ROj Rlj R52-R63j R125
geen
geen
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Register-aanr-oep:

Doel en wer-king:

SPRAAKFILE CODE

Initialisatie:

Flags:
Register-gebr-uik:
Calls:
Jumps:
Register-aanr-oep:

Doel en wer-king:

DATA-INPUT-BLOK

Initialisatie:
Flags:
Register-gebr-uik:
Calls:

Jumps:
Register-aanr-oep:

Doel en wer-king:

ROj R1j R12Sj RS2-R63j
@ROCstar-t-~)-@ROCstar-t)

Het vor-men van een spr-aakfile die een
gewicht laten uitspr-eken. Bij het
ver-laten van de r-outine wor-dt het
statusr-egister- ger-eset om aan te geven
dat de weegschaal nor-maal wer-kt. Een
str-oomdiagr-am van deze r-outine is te
vinden in bijlage SF.

ROj @ROCstar-t)j @ROCstar-t+l)
CBCD-code)
RB - OJ MB - 0
ROj Rlj RS2-R63
geen
geen
ROj R1j RS2-R63j
@RO(star-t)-@RO(star-t+l)

Routine stelt Ben spr-aakfile samen die
Ben code laat uitspr-eken die par-allel
loopt aan het ver-ander-ende gewicht op
de weegschaal. Afhankelijk van de code
komt de r-outine al dan niet voor- of
zal de inhoud iets ander-s zijn.

geen
niet van toepassing
niet van toepassing
data loadj tijdtest; data test;
conver-sie 7-segmentcode
statCus)2
niet van toepassing

Deze r-outine neemt een bijzonder-e
plaats in; het is namelijk een
ver-zameling van subr-outines die
veelvuldig in deze samenstelling
voor-komen in het hoofdpr-ogr-amma. Test
de batter-ijspanning van de spr-aakunit.
Bepaalt wanneer- de nieuwe data geldig
is en leest ver-volgens deze data in.
Test of de weegschaal in Ben
bijzonder-e toestand ver-keer-t.
Conver-teer-t de 7-segment-code naar- Ben
BCD-code.



SPEAK

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

GET FRAME

Inltlalisatle:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

-52-

R52-R63
RB - OJ MB - 0
ROj R1j R26j R27j R28
get frame
geen
ROj R1j R~-R7j R26-R28j R30-R31j
R52-R63

Deze routine zorgt ervoor dat de voice
synthesizer zijn werk doet.
Puntgewijs is hieronder aangegeven
hoe dit gebeurt.

1 MEA8000 en versterker van spanning
voorzien.

2 laden datapointer uit spraakfilej test
op einde spraakfile; opslaan pointer
in R28.

3 DataROM adresseren.
~ MSB beginadres spraaksegment opslaan

in R26.
5 lSB beginadres spraaksegment opslaan

in R27.
6 MSB aanpassen voor automatische

dataROMselectie CP2S-P27: 011).
7 Ophalen eerste frame.
8 Eindadres berekenenj MSB naar R26j lSB

naar R27.
9 Uerzendt de pitchstart.

10 Uerzendt achtereenvolgens aIle frames
van het spraaksegment.

11 Uerzendt frame met nullen.
12 Uerzendt stopcommando.
13 Uolgende spraaksegment verwerken

Cterug naar punt 2).
1~ Aan het einde van een volledige zin de

MEA8000 en de versterker uitschakelen.

R30j R31 Cadres volgende frame)
RB - OJ MB - 0
R1j R~-R7j R30j R31
adres test
geen
R1j R30j R31j R~-R7

Deze routine zorgt ervoor dat een
nieuw frame C~ bytes) in de RAM
geladen wordt CR~-R7). De pointer naar
dit frame wordt ~it R30 en R31 gehaald
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en na gebLuik en aanpassing hieL ook
weeL weggeschLeven.

ADRES TEST

Initialisatie:
Flags:
RegisteLgebLuik:
Calls:
Jumps:
RegisteLaanLoep:

Doel en weLking:

GELIJK

Initialisatie:
Flags:
RegisteLgebLuik:
Calls:
Jumps:
RegisteLaanLoep:

Doel en weLking:

Rl
RB - 0; MB - 0
geen
geen
geen
Rl

Aanpassen van het MSB van de
datapointeL. Als het LSB Ben oveLflow
heeft dan is het LSB dus nul Comdat de
telleL telkens maaL met een veLhoogd
WOLdt) en moet het MSB met een
veLhoogd WOLden.

R32-R36; R37-R~1

RB - 0; MB - 0; FO; Fl
RO; Rl
geen
geen
RO; Rl; R32-R~1

Deze Loutine test of twee
opeenvolgende meetwaaLden geliJk ziJn
aan elkaaL in die zin dat een maLge
van 1 gLam is toegestaan. Dit gebeuLt
dooL eeLst te kiJken of de twee
waaLden geliJk ziJn en, als dit niet
zo is, een op te tellen biJ de oude
waaLde en te kiJken of deze nu weI
geliJk is aan de nieuwe. Is ook dit
niet het geval dan tellen we een op
biJ de nieuwe waaLde en kiJken of ze
nu weI geliJk ziJn. BiJ sommige
weegschalen zal deze maLge gLoteL
moeten WOLden.

DATA LOAD (Philips)

Initialisatie:
Flags:
RegisteLgebLuik:
Calls:
Jumps:

geen
RB - 0; MB - 0
RO; Rlj T
seLiele input
statCus)3



Registeraanroep:

-SLf-

ROj Rlj T

Doel en werking: De routine kiJkt naar de data valid
liJn en test or deze weer hoog wordt.
Een teller telt mee om te bepalen or
dit niet langer dan ca. 3 ms duurt.
Zonder deze teller kan het programma
zich ophangen in deze lus als tiJdens
de uitvoering van TIJD TEST de
weegschaal wordt uitgeschakeld. Oit
zou nameliJk ook betekenen dat de data
valid liJn laag wordt. TiJdens de
wachttiJd volgen 5 timerinterrupts.
Een berekening die aantoont dat de
timing klopt is te vinden in biJlage
9C.

SERIELE INPUT CPhilips)

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:

Registeraanroep:

Doel en werking:

RO
RB - OJ MB - OJ TF
(!ROj ROj R2j T
geen
geen (mag hier nietj interruptroutinej
moet beeindigd worden met RETR)
ROj (!ROj R2j T

Oeze routine leest een byte serieel in
na aangeroepen te ziJn vanuit data
load via een timerinterrupt. BiJ deze
aanroep wordt de accumulator
opgeslagen in R2 en voor het verlaten
van de routine weer terug gehaald.

DATA LOAD CSoehnle)

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:
Jumps:
Registeraanroep:

Ooel en werking:

geen
RB - OJ MB - OJ TF
ROj Tj R32-R3S
geen
stat(us)3
ROj R32-R3Sj T

Deze routine laadt parallel vier byte
vanuit de extra I/O poort met behulp
van de digitkeuze signalen op PIO-P13.
Een berekening die aantoont dat de
timing klopt is te vinden in biJlage
90. Om te voorkomen dat de routine in
Ben van de lussen kan bliJven hangen
biJ uitschakelen van de weegschaal
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telt de timeL mee. De test op oveLflow
vindt plaats d.m.v. de flag en niet
via de inteLLupt.

DATA TEST (Philips)

Initialisatie:
Flags:
RegisteLgebLuik:
Calls:
Jumps:
RegisteLaanLoep:

Doel en weLking:

geen
RB - OJ MB - 0
ROj R36
geen
statCus)1,S,7
ROj R35j R36

DooL het special chaLacteL byte te
analyseLen CR36) kan gekeken wOLden of
de batteLij van de weegschaal leeg is
en of de waaLde negatief is Cin deze
volgoLde omdat de batteLij de hoogste
pLioLiteit heeft). DooL analyse van
bijvooLbeeld de eenheid kan bekeken
wOLden of de weegschaal bezig is met
taLLeLen of oveLbelast is.
Slechts aen toestand wOLdt gemeld: die
met de hoogste pLioLiteit. Bij het
detecteLen van een minteken moeten we
toch nog veLdeL omdat het zich nu Of
om een negatief gewicht handelt of om
de taLLeeL toestand CSoehnle). In
bijlage SG is een stLoomdiagLam
getekend.

DATA TEST (Soehnle)

Initialisatie:
Flags:
RegisteLgebLuik:
Calls:
Jumps:
RegisteLaanLoep:

Doel en weLking:

geen
RB - OJ MB - OJ Fl
ROj R32-R36
tijd testj data load
statCus)1,~,6,7,B,9

ROj R32-R36

De Loutine contLolleeLt of de
weegschaal in een bijzondeLe toestand
veLkeeLt. UOOL het pLincipe wOLdt
veLwezen naaL bijlage 5H waaL een
schematische weeLgave staat. In SHl
staat het eeLste deel van de Loutine
schematisch aangegevenj is men hieL
dooLheen dan staat in SH2 een
stLoomdiagLam van het veLvolg.
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STATUS WEEGSCHAAL

Initialisatie:
Flags:
Registergebruik:
Calls:

Jumps:
Registeraanroep:

Doel en werking:

geen
RB - OJ MB - 0
Rlj R125j R127
battery scaler emptYi battery
digivoice empt~i scaler offj tarreren
CP)j illegal valuej stand-byCS)j
overbelastj minCS)j startCS)
initl
Rlj R125j R127

Deze verzameling van "subroutines"
bestuurt de uitgifte van de meldingen
dat de weegschaal in een bijzondere
toestand verkeert. Als de weegschaal
langere tijd in zo'n toestand verkeert
dan hoeft dit niet steeds herhaald te
worden. Daarom bekijkt deze routine of
de toestand al eerder is opgetreden en
aan de hand van het aantal meetcycli
wanneer dit weer eens een keer
uitgesproken moet worden. Dit is voor
elke toestand weer anders. De detectie
van een niet geoorloofd karakter neemt
hier een bijzondere plaats in omdat
hiervan pas melding wordt gedaan als
dit in drie achtereenvolgende
meetcycli optreedt terwijl aIle andere
toestanden meteen gemeld worden.



-57-

9. HET PROEFMODEL.

Toen de spraakunit was ontwikkeld tot ongeveer zijn huidige
vorm, werd het zinvol bevonden om een compacte uitvoering te
construeren van het apparaat. Bij demonstraties en
practijktesten zal deze uitvoering een representatief beeld
kunnen geven van wat de werkelijke vorm zal moeten worden. Dit
is bij demonstraties van belang omdat de eerste indruk van de
prestaties en het uiterlijk erg zwaar telt, zeker bij
niet-technici. Een lomp, niet afgewerkt model zoals de
laboratorium uitvoering zou wel eens, volledig ten onrechte,
een negatieve indruk kunnen achterlaten. Bij practijktesten is
het van belang dat de schakeling tegen een stootje kan en dus
onder bijna normale gebruiksomstandigheden kan worden
toegepast. Ook mag het apparaat niet meer hinder veroorzaken
(wat betreft de omvang) dan de uiteindelijke uitvoering (zoals
ons die nu voor ogen staat) zal doen.

De electronica werd samengebracht op een enkele print en
ingebouwd in een compacte platte kast die als onderzetter
gebruikt kan worden bij de weegschalen. Met name voor
praktijktesten zijn de mogelijkheden van de schakeling iets
uitgebreid. Het proefmodel is geschikt om, zonder veel extra
problemen, aan beide weegschalen te kunnen worden gekoppeld.
Bovendien kunnen per weegschaal vier programma's worden
opgeslagen. Dit betekent dat op de achterzijde van de kast
(dit om de voorzijde de uiteindelijke vorm zoveel mogelijk te
laten benaderen) twee extra schakelaars zijn aangebracht.
Intern houdt dit in een uitwisseling van de 2 kbyte
programmaROM tegen twee maal een B kbyte programmaROM. Een
twee maal vier standen schakelaar zorgt voor de keuze van de
pagina (2 kbyte). Dit gebeurt door de twee hoogste adresbits
van de B kbyte programmaROM in te stellen m.b.v. de
schakelaar.

00:
01:
10:
11:

pagina 1
pagina 2
pagina 3
pagina ~

0000H-07FFH
OBOOH-OFFFH
1000H-17FFH
1BOOH-1FFFH

Om een keuze te maken tussen de weegschalen is een
dubbelpolige wisselschakelaar aangebracht die tevens de keuze
maakt tussen het parallel laden van data (Soehnle) en het
serieel laden van data (Philips) (de schakelaar aan de ~03~).

In bijlage 7A is een en ander te zien in een schema.
Omdat het proefmodel onder tijddruk gemaakt moest worden,

zijn er enkele noodoplossingen in aangebracht. Op de eerste
plaats is de batterij van 9 volt verwisseld voor 7 penlights
(10.5 volt). Dit was nodig omdat de versterker begon te
oscilleren bij een hoog geluidsvolume. Door het verhogen van
de spanning kon dit snel verholpen worden. De tweede
aanpassing heeft betrskking op de interface. Bij het
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proefmodel bleek, dit in tegenstelling tot bij het
laboratorium model, dat de hoogohmige ingang van ca. 2Mohm de
signaalniveaus van de r bus omvormde in een e-machtvormig
verloop. Door belasting met een weerstand van lOkohm was dit
verholpen.

Uiteraard was dit alles nog niet voldoende; er moesten in
de technische werkplaats gaten in de weegschalen gefreesd
worden om er een connector in te monteren. Bij deze
onderneming sneuvelde een van de weegschalen van Philips door
de al eerder genoemde breuk in de drager van de rekstrookjes.
In bijlage 7C is deze connector te zien met de aansluitingen
van de pennen. Bijlagen 7D en 7E tonen de layout van de print
van het proefmodel. In bijlage 7B ten slotte is het ontwerp
van de kast te zien voor het geval later een duplicaat hiervan
gemaakt moet worden.
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10. EUALUATIE.

De spraakunit is bij drie gelegenheden gedemonstreerd aan
buitenstaanders. Dit was bij het instituut HBS, bij de
adviescommissie en op het revalidatie instituut Het Loo Erf.
Op Het Loo Erf is de spraakunit bovendien onderworpen aan een
test door blinden en slechtzienden. Met name bij deze laatste
gelegenheid zijn veel waardevolle aanwijzingen gekomen voor
het verder ontwikkelen van het apparaat. Hoe de reacties
precies waren bij de test en de demonstraties zal in dit
hoofdstuk uitgewerkt worden.

10.1 Stichting HBS en adviescommissie.

Op advies van Mw. Drs. Buijk is contact gezocht met de
stichting Hulpmiddelen voor Blinden en Slechtzienden (HBS) te
Maarssen (bij Utrecht). Hier is voor het eerst de spraakunit
gedemonstreerd aan buitenstaanders. De reacties waren zeer
positief. Met name de codegeneratie bij de dynamische meting
en de goede verstaanbaarheid van de voice synthesizer sloegen
erg aan. Uergelijking met de artikelen in hun showroom liet
duidelijk zien dat dit ontwerp beter doordacht is dan vele van
de artikelen die daar stonden. Er kwam van hun kant dan ook
een uitnodiging voor introductie van het apparaat bij een
landelijke adviescommissie voor hulpmiddelen voor blinden en
slechtzienden. Ook hier kwamen positieve reacties op het
ontwerp al moest enige scepsis weggenomen worden bij enkele
leden. Een blind commissielid twijfelde aan de noodzaak en het
nut van de codegeneratie. Een vergelijkende meting die hij
zelf mocht uitvoeren deed hem al snel van gedachte veranderen.
In deze groep bleek dat de codes 2 en 3 (zie hoofdstuk 5, met
name tabel 5.1) duidelijk favoriet waren, terwijl code 1
afviel vanwege de traagheid. Het potentieele kostenaspect
bleek het grootste struikelblok te zijn.

10.2 RevalidBtie instituut Ket Lcc Erf.

Uia bovengenoemde adviescommissie is er weer contact gelegd
met het revalidatie instituut Het Loo Erf te Apeldoorn. Bij de
test die hier verricht is waren aanwezig een ergotherapeute,
een blinde en twee slechtzienden. De blinde en slechtzienden
konden zelf eens uitproberen of het mogelijk is om met de
weegschaal te werken. Uit deze test kwamen enkele waardevolle
aanwijzingen naar voren.

Bij het gebruik van de weegschaal bleek dat men gewend
was om met een hand of met de beker waarmee geschonken werd of
met beide op de rand van de kom op de weegschaal te steunen.
Hierdoor wordt natuurlijk de hele meting verstoord. Indien de
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kom op de weegschaal redelijk groot is bleek dat na enig
oerenen. met name bij de slechtzienden. het ook mogelijk is om
zonder contact iets ar te wegen. De oplossing voor dit
probleem van positiebepaling en ondersteuning kwam meteen al
naar voren. Het plaatsen van een steun die zowel links als
rechts van de spraakunit met weegschaal gebruikt kan worden
los alle problemen op.

De routen aan de weegschaal van Philips. die door ons al
opgemerkt waren. kwamen ook hier snel naar voren:

- de voorste pootjes zijn te ver naar achteren onder de
weegschaal geplaatst waardoor deze naar voren kantelt
bij het bedienen van de toetsen.
de verzonken toetsen kunnen niet goed gevoeld worden.

De voorkeur voor de code uitgirte lag ongeveer hetzelrde
als bij de adviescommmissie. Uersie 1 is te lang en te
langzaam terwijl versies 2 en 3 de duidelijke voorkeur hebben.
waarbij versie 2 nog iets positiever beoordeeld werd omdat
hier altijd het honderdtal en het tiental genoemd worden wat
weer gunstig is als een waarde gemist wordt door tijdelijk
omgevingslawaai. Bovendien werd opgemerkt dat de snelheid van
spreken wel iets omhoog kan.

Een laatste punt dat besproken is. is het gebruik van
schakelaars. Het aanwezig zijn van een aantal schakelaars op
de spraakunit hoert geen probleem te zijn mits het aantal niet
te groot wordt en ze duidelijk te voelen en te onderscheiden
zijn. Dit betekent dus een arzwakking van onze zevende eis.
Met betrekking tot de schakelaars werden de volgende eisen
gesteld:

- terugmelding dat het bedienen van de schakelaar/toets
succesvol was. Dit kan doordat het indrukken duidelijk
gevoeld wordt Or doordat het gehoord kan worden
Cpieptoon).

- de schakelaar/toets moet ten opzichte van de kast goed
en eenduidig gevoeld kunnen worden. Folieschakelaars
met een dik plakkertje erop zullen bijvoorbeeld prima
voldoen. Eenduidig wil zeggen dat de eerste onerrenheid
die ten opzichte van de kast gevoeld wordt ook meteen
de schakelaar is en niet Ben or andere rand Lend de
schakelaar.

Concreet wil dit dus zeggen dat de wipschakelaar voor het aan
en uitzetten van de spraakunit prima voldoet. terwijl de
drukknop niet erg geschikt gekozen is. Met het toestaan van
enkele schakelaars zou meteen een nog niet opgelost probleem
verholpen zijn n.l. het onderscheid maken tussen een statische
en een dynamische meting Choordstuk 5).

Met het bezoek aan Het Loo Err is de nodige kritiek verzameld
om tot een exemplaar van de spraakunit te komen dat bestand is
tegen een langduriger gebruik op Het Loo Err.
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11. CONCLUSIES.

De conclusies die op dit moment getrokken kunnen worden ten
aanzien van het ontwikkelde hulpmiddel geven al een
representatief beeld van de deugdelijkheid van het antwerp. Er
is al op meerdere fronten informatie ingewonnen. In hoofdstuk
vier en tien staat hier een en ander van beschreven.

Er is naast een laboratoriummodel (een verzameling van losse
printen) van de spraakunit oak een proefmodel vervaardigd dat
een redelijk representatief beeld bied van de vorm van de
spraakunit zoals die gapland is. Met dit proefmodel was het al
mogelijk am buitenstaanders een indruk te geven van wat we
proberen te bereiken.

Contact met de UU in Amsterdam wees uit dat er behoefte
bestaat aan hulpmiddelen voorzien van synthetische spraak. Een
zeer recent onderzoek van Mw. Drs. Buijk (Laboratorium voor
toegepaste Psychologie, UU Amsterdam) near algemene
richtlijnen voor de ontwikkeling van hulpmiddelen voor blinden
en slechtzienden laat dit zeer duidelijk blijken. De vraag
naar een sprekende keukenweegschaal en een sprekende
personenweegschaal werd zelfs expliciet geuit.
De reactie Cbijlage lB) van Drs. Buijk op de omschrijving van
het project en de lijst met eisen en aanbevelingen Cbijlage
lA) was zeer positief. Uit hear reactie ken wel afgeleid
worden dat we in de goede richting werken.

Oak de reacties van de stichting HBS CHulpmiddelen voor
Blinden en Slechtzienden) waren vol enthousiasme. De weergave
van de dynamische meting met de besproken codes en de goede
verstaanbaarheid van de spraak sloegen hier erg aan. Een
aanbod van hun kant voor een introductie van het systeem bij
een landelijke adviescommissie vaor hulpmiddelen voor blinden
en slechtzienden was het gevolg.

Oak vanuit deze hoek waren de reacties positief. De
kostprijs van een dergelijk apparaat zou volgens de leden van
de commissie weleens te haag kunnen uitvallen, hetgeen als
enige negatieve punt naar voren kwam.

Een bezoek aan het revalidatie instituut Het Loa Erf was
een waardevolle ervaring voor de voortzetting van het project.
Hier kwam goede kritiek van blinden en slechtzienden zelf. De
conclusie uit dit bezoek is dan oak dat er tach zeker zwakke
punten in het antwerp zitten die nag verbeterd moeten worden.
Meer gedetailleerde informatie hierover wordt gegeven in
hoofdstuk tien en twaalf.

Samenvattend kan wel gesteld worden dat het antwerp duidelijk
in de goede richting gaat. Er moet echter nag veel werk verzet
worden alvorens het einddoel bereikt is. Uitgaande van de test
op Het Loa Erf kunnen verbeteringen aangebracht worden met
betrekking tot de gebruikersvriendelijkheid Choofdstuk 11).
Maar oak op technische gebied moeten nag verbeteringen
aangebracht worden Choofdstuk 11). Na deze fase zal een
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langdurige test op Het Loo Erf een duideliJk beeld geven van
hetgeen werkeliJk bereikt is.
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12. AANBEUELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN
UeeR HET UERUeLG.

Het huidige ontwerp zal nog verder ontwikkeld moeten worden
wil het optimaal functioneren. Daarom volgen hier enkele
punten die nog aandacht behoeven. Er is een verdeling gemaakt
in drie categorieen: zaken betreffende de weegschaal van
Soehnle, zaken betreffende de weegschaal van Philips en
algemene punten.

Soehnle: "Batterij weegschaal leeg" wordt afgewisseld met
"overbelast". De vermoedelijke oorzaak is het niet
op interruptbasis inlezen van de meetwaarden.

"Batterij weegschaal leeg" wordt verdrongen door
"min". De vermoedelijke oorzaak is het niet op
interruptbasis inlezen van de meetwaarden.

Spraaksegment "stand-by" afwezig.

In het proefmodel is een zoemen op de achtergrond
hoorbaar als er gesproken wordt. Dit is bij het
laboratoriummodel niet aanwezig!

Subroutine GELIJK moet aangepast worden aan het
oplossend vermogen van 2 gram boven 6~ gram.

"Weegschaal in" veranderen in "weegschaal aan". Dus
spraaksegment "aan" toevoegen aan de dataRDM.

Het data valid signaal wordt nu rechtstreeks van TS
afgehaald. Aan TS is echter nog een inverter
gekoppeld waar een niveau van 0 en 5 volt uitkomt.
Onoplettendheid heeft er voor gezorgd dat hier geen
gebruik van is gemaakt. Door op dit punt het data
valid signaal af te tappen verkrijgen we namelijk
een overeenkomstig signaal als bij de weegschaal van
Philips. AIleen de duur van de niveaus wijkt af; met
name het lage niveau is gedurende een veel langere .
tijd aanwezig. Door van deze mogelijkheid gebruik te
maken hoeft het data valid signaal niet via de
interface te worden ingelezen.

Philips: Spraaksegment "tarreren" afwezig (wordt gebruikt na
het uitspreken van een negatief gewicht).

Als de weegschaal wordt uitgeschakeld, stoort dit de
spraakunit met name als er net gesproken wordt. De
spraakuitgifte gaat dan tijdelijk over in een
gejank.
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De voorste pootjes van de weegschaal staan ter ver
naar achteren waardoor de weegschaal naar voren
kantelt als op de toetsen gedrukt wordt. Er kunnen
zelf extra plakpootjes worden aangebracht.

De toetsen zijn nauwelijks voelbaar; te verbeteren
door dikke plakkers erop aan te brengen.

Algemeen: Bij versie 1 van de code uitgifte neemt het
uitspreken van een kilogramovergang veel tijd in
beslag. Omdat de meetwaarden niet op interruptbasis
worden ingelezen is het verschil tussen de laatste
meetwaarde voor de spraakuitgifte en de eerste
waarde na de spraakuitgifte erg groot waardoor ook
de eerste extrapolatie na de spraakuitgifte veel te
groot is.

Het verdient aanbeveling om een ander type
versterker te monteren omdat met het huidige type er
zich veel oscillatieproblemen voordoen. Bij het
proefmodel moest zelfs een hogere batterijspanning
gebruikt worden (9 volt werd 7 maal 1.S volt) omdat
anders bij een hoog geluidvolume de versterker ging
oscilleren.

Omdat de drukknop maar eenmaal per meetcyclus van de
weegschaal getest wordt moet de knop soms tot 0.6
seconde ingedrukt gehouden worden. Indien dit
problemen geeft kan een one-shot opgenomen worden om
het indrukken van de knop te onthouden.

In de bovenstaande punten komen enkele problemen
naar voren die te maken hebben met het feit dat er
geen data wordt gelezen als er gesproken wordt. De
oplossing voor dit probleem is natuurlijk het op
interruptbasis inlezen van data.

Er bevindt zich een mechanisch element in de
schakeling: het reedrelais om de luidspreker mee te
schakelen. Dit is natuurlijk een zwak punt. Het zou
daarom het overwegen waard zijn om het relais te
vervangen door een electronische schakelaar (zeer
laagohmig) of om de schakelunit zo te ontwerpen dat
de luidspreker niet meer weggenomen hoeft te worden
bij het in en uitschakelen. Hiertoe zijn al pogingen
ondernomen maar nog zonder succes.

De drukknop wordt nu alleen gebruikt om de stabiele
waarde op te roepen. Het is ook mogelijk om dit uit
te breiden en de bijzondere toestanden door een druk
op de knop te laten uitspreken. Herhaling hiervan
zou dan veel minder frequent hoeven te gebeuren
hetgeen weer de batterijen spaart.
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Het data valid signaal van de weegschaal van Philips
komt nu ook via de interface binnen echter zonder
biJbehorende spanning voor de referentie. Toch slaat
de comparator geed om. Even nagaan hoe dit kan.

Uoor de keuze tussen statische en dynamische meting
kan een schakelaar gebruikt worden.

Om te voorkomen dat met een hand of met de beker
waar uit geschonken wordt gesteund wordt op de
weegschaal kan een steun aangebracht worden die
zowel links als rechts te gebruiken is. De
spreeksnelheid mag iets verhoogd worden, het huidige
tempo ligt te laag.
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Eindhoven 29-01-1986

Geachte nevrouw Buyk,

Naar aanleiding van one: telefoongesprek d.d. 22-01-1986, over het

aanpassen van electronisdle digitale keukenweegsd1aal.tjes voor blinden

en slechtzienden net behulp van kunstm:ltige spraak, zen::i ik u de

opgestelde eisen en voorwaarden waaraan het ontwerp, naar rnijn neni.ng,

minirnaal zou nneten voldoen, net het verzoek an hier kanttekeningen

bij te plaatsen en aan te vullen net andere noodzakelijke dan weI

wenselijke voorwaarden (zie bijlage bij deze brief).

Wat rni.j verder nag interesseert zijn gegevens CNIer de groep rrensen

waarvoor het ontwerp bedoeld is. Ik denk hierbij in het bijzonder aan

de volgende punten:

- De anvang van de groep blinden en slechtzienden in Nederland en

eventueel in andere landen (Duitsland, Engeland, Frankrijk, VS, e.d.).

- Welk deel van deze groep Yoa:)nt zelfstandig.

- Welk deel Yoa:)nt bij familie e.d.

- Welk deel in speciale centra voor deze rrensen.

Hieruit zou dan een schatting te IMken nneten zijn over de grootte van

de groep pJtentiele gebruikers in Nerlerland en eventueel in arrlere

landen.

Bijlage 1A1: Brief aan Mw. Buijk.
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Als laatste zou ik er neg op \-:illen wijzen dat ook rreer algerrene

inforrratie wrelkan is, bijvoorbeeld het verslag dat in maart gereed

zat kaTEn rret algenene richtlijnen voor awaratuur t.b.v. bli.nden.

Hopend dat ik niet te veel beslag leg op uw tijd net ooze vragen

..vil ik u bij voorbaat al hartelijk danken voor u rredewerking.

Met vriendelijke groeten

Zef Alberti

J .A.N. Alberti

Afdeling E, kamer EH 3.15

Postbus 513

5600 HB Eindhoven.

tel. 040-473292

Bijlage lA2: Brief aan Mw. Buijk.
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Biilaqe.

1. Het ~aat Ioo':lrdt uit batterijen gevoed, an het ooafhankelijk t.e

te maken van het net zodat het CM!ral inzet.baar is en de gebruiker

geen hinjer zal ondervinden van een netsnoer.

2. On te VOOrXCIlEn dat het ~aat uit de gratie zal geraken bij

de gebruiker arrlat de batterijen veelvuldig vervangen IlDeten

Ioo':lrden, hetgeen duur en, zeker voor blinden en sl.ed1tzi.erden,

hinderlijk is, zal het onbolerp zuinig net energ1e llDeten anspr1ngen.

3. De infornatie die een 'norTMle' gebruiker van de weegsdlaa.1

krijgt aangeboden rroet oak zo veel nvgelijk en w gunstig nvgelijk

ter beschiklti.ng kCIlEn van de blinde gebruiker.

4. Er rroet q:> gelet Ioo':lrden dat het bedi.eningsgera q:>t.iIna.al is.

{;Us zo weinig rrogelijk kroRJen, schakelaars, e.d. ~ het kastje.

COk het kasje waar de spraakunit in zit llDet w geed nDge1ijk

'passen' bij de weegsc:haal zodat het niet belemerend werIct.

Goede q:>lossingen hiervoor Zoo.Den zijn het Cl(DEI!Bl van de spraak

unit in de weegschaal, of als dit met karl een kastje waar de

weegschaal q:> kan staan net een kone verbind1rgslcabel naar de

~schaal.

5. De k05ten rroeten zo laag rrogelijk gehouden worden amat deze groep

rrensen tech al rret hoge financiele lasten te k.anp!n heeft. Een

hoge kostpri]s zal aanschaf belemtEren.

6. Veel aandacht zal besteed rroeten worden aan de behuizirq van het

~aat. Veelvuldige reparatie doordat stef en vocht in de kast

kunnen kCIlEn r.oet vermeden Ioo':lrden weer an te voorXaren clat het

~aat uit de gratie geraalct bij de gebruiker. De kans clat er

garorst Ioo':lrdt over het awaraat is bij bl1rrlen waarsdlijnlljk

grater dan bij niet-bli.OOen.

Bijlase lA3: Brief aan Mw. Buijk.
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Laboratonurn voor Toegepaste Psychologie

Voorheen
Psycholechnlsch Laboratorium der Vn,e Universite.t

Vossiusstraat 54-55
'07' AK Amsterdam
Telefoon 010 - 79 17 17
K..v.K. Amsterdam 171946

De weledele Heer J.A.M. Alberti,
Technische Hogeschool Eindhoven,
Afdeling E, kamer EH 3.15,
Postbus 513,
5600 MB Eindhoven.

Amsterdam, 5-02-86

Geachte heer Alberti,

Naar aanleiding van uw brief over het aanpassen van electronische digitale
keuken-weegschaaltjes voor blinden en slechtzienden, zend ik u hierbij wat
informatie.
Schatting van aantallen visueel gehandicapten (en anderszins gehandicapten)
blijft een moeilijke zaak. Een en ander hangt af van gehanteerde definities
en van het feit dat er geen registratieplicht is, zodat genoernde aantallen
zeer ver uiteenlopen. De schatting zoals gedaan door mw de Klein de Vrankrijker
worden door velen te hoog gevonden. Mocht u meer recente gegevens willen, dan
zou u kontakt met mw de Klein op kunnen nemen (WVC, Leidschendam) of met Drs
Gorter van het NIMAWO in Den Haag, die ook doende is met (hernieuwde) schatting
en klassifikatie inzake gehandicapten. Voorts kan ik wijzen op het (langzarner
hand aan net verouderen) rapport Gehandicapten welgeteld.
Behalve wat gegevens omtrent de doelgroep zend ik u hierbij onder embargo (het
rapport is nog niet officieel verschenen) de samenvatting en aanbevelingen en
citaten inzake wensen betreffende hulpmiddelen in het huishouden. Ik verwacht
dat het rapport met bijlagen in maart verkrijgbaar zal zijn.
Wanneer u tocn bezig bent met ontwerpen zou te overwegen zijn of niet meteen
aandacht besteed ZOU kunnen worden aan een sprekende personen-weegschaal. Oak
daar bestaat behoefte aan, want ook voor slechtzienden is de afstand cijfers
ogen (veel) te groot, terwijl de letters onvoldoende leesbaar zijn. Een verbe
tering is m.i. al de weegschaal met digitale aanduiding, waarbij deze los van
de weegschaal is, zodat de aflezing desgewenst op ooghoogte plaats kan vinden
door bevestiging aan de muur van het gedeelte dat het gewicht aangeeft.
Wat betreft uw opgestelde Eisen en voorwaarden: deze lijken me zeer zinnig. Bij
punt 4 heb ik de kanttekening geplaatst: als er knoppen en schakelaars zijn. dan
zo mogelijk werken met duidelijke kontrasten en aanduidingen (voor de slecht
zienden) en met relief- of brailleaanduidingen voor de zeer slechtzienden en
blinden.
Voorts lijkt het me zeer zinnig (maar dat heeft u inmiddels misschien al gedaan)
om kontakt op te nemen met de HBS in Maarssen en eventueel met de NVBS.
Mocht u meer informatie willen, dan hoor ik wel van u.
U sukses wensend met een en ander,

Metvr.~

.:!..#.

(Mw Drs C.A. Buijk).

Bijlage lB: Reactie Mw. Buijk.
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BIJLAGE 2.

A. Brief bij de enquete.

B. Enquete forrnulier.

C. Lijst van aangeschreven bedrijven.
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-.-Technische Hogeschool II • Eindhoven

Den Oolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Telefoon (040) 4'7 9111
Telex 51163

MiJne Heren,

Ons lI,enrnerk

mE
Oalum
17-12-1985

O~k,esnummer

3292

81 J de vakgroep Medische Electrotechniek, verborrlen aan de

Techrusche Hogeschool Eindhoven, afdeling Electrot:echniek, houit

een groep zich bezig net de ontwikkeling van hulaniddelen VIXlr

gehand1capten. Het neest recente onderzoek is geric:ht c:p de

toepassing van kunstmatige spraak als hulpniddel voor blin:len

en slechtzienden.

Cbk het onderzoek waar ik aan werk, en waarvoor ik u." medewoerlting

vraaq, valt onder deze onderzoekslijn. Het is narnelijk de bedoeling

an een apparaat)e te ontwikkelen <:!at de rroderne electra'lisdle,

digitale keukenweegschaaltjes ook VOOr gebruilt door blinden

geschikt rraal<t. Oit willen we berei.ken 'door m.b.v. kunstnlatige

spraak de blinde gebruiker te vertellen wat het display aangeeft,

hoe dit verandert, enz.

ern bij latere prcx:luctie, waarschijnlijk in een klein bedrijf of

speciale werkplaats, zo flexihel nogelijk te zijn en oak zo

goedkoop rrogelijk te kunnen prcx:loceren, willen we een universele

opbouw van het apparaat berei.ken. Universeel beteltent hier dat

een grote verscheidenheid aan weegschaa1tjes !Yet hetzelfde appaJ:&at

van spraaJcuitgifte Jcan ;,orden voorzien, waarbi i s1.edlts een kleine

aanpassing per weegschaaltype nocxizakelijk is.

Medische
Elektrotechniek

Bijlage 2Al: Brief bij de enquete.
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-.-Technische Hogeschool • =Eindhoven

Den Dolech 2

Posfbos 513
5600 MB Elndhowen

Telefoon (0"01~.7 9111
Telell. 51163

DJQ.:ITE

Ons kenmerk

£ME

Datum

17-12-1985
Doortuesnummer

3292

cr, af te kunnen schatten of dn haalbaar is, en hoe dan de

interf3ce tussen r:u.jn ap;:>araat en de weegschalen er uit IlOet zien,

15 het rxxJia €€To averZlcht te kr~jgen aver de weegschaaltjes die

q:> d~t rrc:r.ent verkriJgbaar zijn.

Ik zou U daar'"1!' vriendelijJ< willen verzoeken an de vraqenlijst

ingevuld aan J1'~J terug te zenden en, als dit enigS2:ins IlCIgelijk

is, een gebn.u.k.saarrwiJZing en servicedOC\.llerltatie (ge<XlpieerdJ bij

te sb~ter. van de dox lJw finna geprcxluoeerde/geiJTp:)rteerde/

g:rlistnbueerde electronische, digitale keuken- en~

;,eegschalen.

~t U interesse hebben in het on::lerzoek en de resultaten dan

kunt U altiJd schriftelijk of telefonis~ contact opnemen.

Met vrierrlelijke groeten,

Zef Albert,\ lP

~Y
/

Medische
Elektrotechniek

Bijlage 2A2: Brief bij de enquete.
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(1) Firma Wed. A.W. Fenaud

Postbus 3017' 2601 DA Delft

r-blenstraat 8-10 2611 KA Delft

015-120733

Inporteur Duitsland

(2) Koetsveld FN

Postbus 151 3620 M) Breukelen

Keulsdlevaart 19 Breukelen

03462-61114

Irrporteur Duitsland

(3) Krups Nederland FN

Postbus 2073 5202 CB 's Hertogenbosdl

Docterskartp;traat 3 5222.aM' s Hertogenbosdl

073-216240

Irrporteur Duitsland, Ierland

(4) Meusch,/1wt.)lti Bad Nederland

de Beaufortlaan 12 3971 EM Driebergen

03438-15101

Inporteur Duitsland, Zweden, Zwitserland

(5) Van Vught's Concern FN Spido Weegwerktuigen

Parallelweg 6 1541 BA Koog aid Zaan

020-712345 (verkoop)

075-164110

Irrporteur Duitsland

Bijlage 2Cl: Lijst van aangeschreven bedrijven.
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(6) Richard van 5eenus Nederland FN

Postbus 50065 1305 AB A1Irere

Bolderweg 6 1332 AT Almere

03240-20450

In;x>rteur Duitsland, Groot Brittannie, ZWeden, ltalie, USA

(7) Servo Balans FN Fabriek voor weegwerktuigen

ContachVeg 40 1014 PN Amsterdam

020-822961

In;x>rteur Denemarken, Groot Brittannie, Zweden.

(8) Terpstra Argenturen

de Beaufortlaan 12 3971 Ef.1 Driebergen

(zie oak 4)

Bijlage 2C2: Lijst van aangeschreven bedrijven.
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BIJLAGE 3.

A. Timingdiagrammen van de weegschaal van Soehnle.

B. Timingdiagrammen van de weegschaal van Philips.

C. Data load timing (Philips) •

D. Data load timing (Soehnle) •
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Bijlage 3A: Timingdiagrammen van de weegschaal van

Soehnle.
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Bijlage 3B: Timingdiagrammen van de weegschaal van

Philips.
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Timing bij het laden van data uit de

weegschaal van Philips.

Een dalende flank van het data valid signaal op PIS duidt aan

dat de data er aan komt. Detectie hiervan vindt plaats m.b.v.

de routine 'tijdtest'. Bij (A) wordt dit signaal in de

accumulator geladen. Stel de flank wordt hier net gemist.

TIEST: MOV

TIJDTEST

LUSB: INC
MOV
XRL
JZ
IN
CPL
JB5

LUSD:

LUSC:

UIT:

MOV
MOV

INC
MOV
JNZ
INC
MOV
XRL
JZ
IN
JB5
RET

JMP

RO.#OOOH

RO
A.RO
A.#046H
UIT
A.Pl
A
LUSB

RO.#OOOH
Rl.#OOOH

RO
A.RO
LUSC
Rl
A,Rl
A,#046H
UIT
A,Pl (A)
LUSD (B)

STAT3

De maximale tijd die dan

verstrijkt binnen 'tijdtest' is:

(A): 2 cycles

(B): 2 cycles

van LUSD tot RET: 16 cycles

Totaal dus 18 cycles.

Na de RET komen we dan weer in

'data-in blok' waar vervolgens

een call wordt gemaakt naar

'data load'. Dit duurt 2 cycles.

Bijlage 3Cl: Timing bij het laden van data uit de

weegschaal van Philips.



DATA LOAD

DLOAD:

DAIN:

ENDDA:

EN
MOV
MOV
MOV
MOV
ORL
ANL
STRT

MOV
ADD
MOV
XRL
JZ
IN
CPL
JB5

STOP
DIS
ORL
RET

JMP

TCNTI
RO,#020H
Rl,#OOOH
A,#OF8H
T,A
P2,#OEOH
P2,#OBFH
CNT

A,Rl
A,#OOlH
Rl,A
A.#050H
ENDDA
A.Pl
A
DAIN

TCNT
TCNTI
P2,#OEOH

STAT3

-B"i-

Tot het moment waarop nu de

eerste interrupt ontvangen kan

worden verloopt nu 1 cycleJ( EN TCNTI ).

Er verlopen dus totaal maximaal

23 cycles tussen het detecteren

van de flank en de eerste mogelijk

mogelijkheid tot het ontvangen

van een interrupt.

Fkristal = 3.84 MHz

Fstate = 1.28 MHz (1/3 Fkristal)
Tstate = 781,25 ns

Tcycle = 3,91 ps (5 Tstate)

23 cycles ----) ca. 90 ps.

beschikbare tijd: ca. 280 ps.

90 ps is aanzienlijk minder als

280 ps hetgeen betekent dat er

geen timing problemen hier kunnen

optreden.

Bijlage 3C2: Timing bij het laden van data uit de

weegschaal van Philips.
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Nadat een byte volledig ontvangen is verschijnt er een

timerinterrupt. Aanvragen van de interrupt en aanroep

bijbehorende serviceroutine: 2 cycles.

De serviceroutine is 'serieel in'.

SERIELE INPUT

SERIN: DIS TCNTI
MOV R2,A
MOVX A,@RO
MOV @RO,A
INC RO
JTF X

X: MOV A.#OF8H
MOV T.A
MOV A,R2
EN TCNTI
RETR

Ret uitvoeren van 'serieel in'

duurt 15 cycles. Totale tijd

dus ca. 66,5 ps. Ook dit is

voldoende kort; er is nl.

minimaal ca. 160 ps beschikbaar.

Bijlage 3C3: Timing bij het laden van data uit de

weegschaal van Philips.
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Timing bij het laden van data uit de

weegschaal van Soehnle.

Detectie van de stijgende flanken

van de signalen TO-T4:

Dit gebeurd achtereenvolgens in de

stukken aangeduid met LC, LD, LK en

LF. Als voorbeeld wordt LC genomen.

Stel de flank wordt net gemist bij

IN A,P1. Dit kost aan tijd 14

cycles (B 2 x ). Lezen van de data

2 cycles (C). Verwerken van de data

3 cycles (D). Dus totaal 31 cycles

gaan.

DATA LOAD

MOV A.#OD7H
MOV T.A
STRT T
MOV HO.#020H

ORL P2.#OEOH
ANL P2.#OBFH

IN A.Pl
JTF LH
CPL A
JB3 LA

IN A.Pl
}AJTF LH

JB3 LB

IN A.Pl

} B
JTF LH
CPL A
JBO LC
MOVX A.@RO C
CPL

~RO.A}DMOV
INC HO

LC:

LB:

LA:

DLOAD:

Het verzenden van een meetwaarde naar het display vindt

plaats gedurende de gehele meetcyclus: dus een halve seconde.

Een stijgende flank van het data valid signaal (T5) geeft

aan dat een nieuwe waarde verzonden wordt. De tijd tussen het

detecteren van de flank en het starten met het inlezen van de

data is dus niet critisch in de tijd. In routine 'data load'

wordt begonnen met eerst de dalende flank van TO te detecteren

om de data betrouwbaar te kunntn

inlezen. Stel de dalende flank

wordt net gemist bij IN A,P1: het

nu 12 cycles (A 2X) voordat deze

alrlog gezien wordt. Totale tijd

dus 47 fS (bijlage 3C2). De eerst

volgende kans om T3 te bekijken

komt na 2 cycles (8 ps). Samen dus

55 ps. Beschikbaar zijn 56 ps.
Aangezien hier het worst case geval

berekend is zal het altijd goed

Bijlage 3D1: Timing bij het laden van data uit de

weegschaal van Soehnle.



LD:

LK:

LF:

LG:

LH:

IN
JTF
CPL
JBl
MOVX
CPL
MOV
INC

IN
JTF
CPL
JB2
MOVX
CPL
MOV
INC

IN
JTF
CPL
JB3
MOVX
CPL
MOV

STOP
JTF
RET

JMP

A,Pl
LH
A
LD
A,@RO
A
@RO,A
RO

A,Pl
LH
A
LK
A,@RO
A
@RO,A
RO

A,Pl
LH
A
LF
A,@RO
A
@RO,A

TCNT
LG

STAT3

-87-

tot het moment waarop de flank

van de volgende T-lijn getest kan

worden. Dit zijn dus 121 us. Bet

testen van de volgende T-lijn duurt

duurt 2 cycles. Totaal dus 129 ps.
Beschikbaar zijn (356+56) ps.
Dit lukt dus ruim.

Bijlage 3D2: Timing bij het laden van data uit de

weegschaal van Soehnle.
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BIJLAGE 4.

A. Het electrisch schema van het digitale deel.

B. Het electrisch schema van de versterker,

de schakelunit en het filter van de MEA8000.

C. Het electrisch schema van de interface.

D. Datasheets van het gebruikte reedrelais.
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Bijlage 4Al: Het complete schema van het digitale deel.
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IC Aansluitpennen-jBusaansluitingen

~ 21,22,23,24,35 ) AS - Al2

~ 12,13,14,15,16,17,18,19 )00 - 07

4508 5,7,9,11,17,19,21,23 )AO - A7

4508 4,6,8,10,16,18,20,22 )00 - 07

27C16 9,10,11,13,14,15,16,17 )00 - 07

27C16 8,7,6,5,4,3,2,1,23,22,19 )AO - AlO

27C64 11,12,13,15,16,17,18,19 ) 00 - 07

27C64 10,9,8,7,6,5,4,3,25,24,21,23,2~AO - Al2

4034 16,17,18,19,20,21,22,23 >00 - 07

MFA8000 10,9,8,7,6,5,4,3 ) 00 - 07

Bijlage 4A2: Beschrijving van de data- en adresbus.



+ 5V

I
(D
.....
I

C12

R13

R9

~ tattery,-9r-- -

10,5 V

R10

R11

C 11

speaker

R7

ClO

I

13

R8 Ir-------- 2
:1\ 114 ---~+--i

I

~
IRel

'. - - - - I
R6 7.s----I--1-.J

C8

3.4.5
U,11,12

I-----4J power supply (+5V)
MEA 8000

SPEECH OUT
ENABLE

R2

C1

R3

R1

C2 1 UR~ L1
Rl C5

audio
out C3-

C4 II

bat te ry '& T1
10,5V '

Bijlage 4B1: Electrisch schema van de versterker, de schakelunit en het filter.
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Rl: IMrl Tl: BS 250

R2: IMrl T2: BC 414

R3: 47rl T3: BC 416

R4: 470rl T4: BC 414

R5: 560 n T5: BC 416

R6: lkrl T6: BC 414

R7: 2.7rl

R8: 8.2n

R9: 150n IC 1: 78L05

RIO: 100k12 IC2: LM388

Rll: 100kll

R12: 100ka

R13: 100kll Rel: Gunther 3573 1231 054

speaker: 8n, 1,5W

C 1 : 680nF

C2 : 47uF

C3 : 100nF Ll: 100mH, 545rl

C4: 22nF R
1

: 56rl

C5: 47uF

C6: 33nF

C7: lOOnF

C8: lOuF

C9: 330nF

CIO: 47nF

Cll: 390nF

C12: 390nF

C13: 100nF

Bijlage 4B2: Componentenlijst bij bijlage 4Bl.
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1,2,3,4: LM 324

5,6,7,8: LM 324

Gaat naar:

I

4034 pen 1

I

4034 pen 2

I

4034 pen 4

4034 pen 3

4034 pen 5

4034 pen 6

4034 pen 8

4034 pen 7

in7 ---,-c:....,.",::>--r-,.-----t-"..--l

Vref

13

in3

in6 ---,-c:""':J-,"'...----.---t----l

in4

in2

in1

in 8 '---=...---,---~
''IT'"

Bijlage 4Cl: Interface groep 1.
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Gaat naar:

Yref

in1

in2

in3

inL,

inS

uP pen 27

uP pen 28

uP pen 30

uP pen 29

uP pen 31

in7 --(\~=-'r--...,--------t=-l

uP pen 32

1,2,3,4: LM 324

5,6,7,8: LM 324

Bijlage 4C2: Interface groep 2.
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Hochprofil DIL-Relais

Kontaktformen:

Kontaktmatenal:
Kontak1daten :

1 Atbeitskontakt (1 Form A)
2 Arbei!skontak1e (2 Form A)
1 Ruhekontakt (1 Form B)
1 Umschaltkontak1 (1 Form C)

Rhodium
siehe Tabelle Seite 10

r-- '92 max

G'u"cH ~r. , ,
Typ ':);Ju'p

,
A ~.,I\..,. "'0 , ,

• • • • • • • •--- y- 5 '2 15 2. 5 '2 '5 2. 5 12 15 24 5 12 '5 24

Spul ......t.nd (,0 '0"') 0 500 HlOO 2150 2150 200 500 850 2'50 500 1000 2150 2'50 200 500 850 2150

~_. y- 3.5 8 11.5 '6 3.5 8 11.5 16 3.5 8 ".5 16 3.5 8 11.5 16

R--...,..g ....... v- , 2 3 • , 2 3 • , 2 3 • , 2 3 •
IDetr'. b.apennung ...... v- 2' 30 .. .. II 21 22 .. 6 1. 17 28 II 21 22 ..
I~

v-
350 350" J50 360

~ v-
Spute/ Setwm 130 '30 '30 130-- 0
SP<Jle I K,,'"akt 10'0 lQ1C1 1010 10"

Gewich1 p ca 23 ca 23 ca 2.3 ca. 2.3

_u-.oung '----.-.'4 :Ji:: :~e :!1::(Bestuel<ungssel\el !

211 :l .'3

;'~I (
I I'

I " 6 L 9
6""'" "r g 6 Li:9 6 .. 9

7 e------+e 8 7...--.J t.8 7 8 7 8

"ustuhrung • "ustunrung • Aush.tlNng • ~.

11 Ausf'uhrung Standard
fT'tlIt eteKtrostatl$Ctlem SctlirTTl
.... Ooocle
mrt ENktrOSfa,tlscnem Schtrm
und Ooocle

2) truhere BezeIChnung 3571 1210
3) 'IOf1aufJge Dalen
.. ) truhere BezetChnung 3572 1220
5I gll1 aueh fur Kontal(VKon1akt

8 ••••" ......: Kontak1-Codegema8s.te 10

3570 '220 058

~...TrL-..,
Kon1akt-Code~ 5pMnung -.nung
!<on""" -Code 70 - Form "

79-FormB
63. Forme 3W
73 - Forme 5W

Bijlage 4D: Gegevens van het gebruikte reedrelais.
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BIJLAGE 5.

A. Stroorndiagrarn van het hoofdprograrnma.

B. Stroorndiagrarn van de routine DATA-INPUT-BLOK.

C. Stroorndiagrarn van de software voor de code-

uitgifte; versie l.

D. Stroorndiagrarn van de software voor de code-

uitgifte; versie 2 •

E. Stroorndiagrarn van de software voor de code-

uitgifte; versie 3.

F. Stroorndiagrarn van de subroutine DATA-SPRAAKFILE-

CONVERSIE.

G. Stroorndiagrarn van de subroutine DATA TEST (Philips).

H. Stroorndiagrarn van de subroutine DATA TEST (Soehnle).
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Laad, test en
ccnverteer
~ neetwaarde.

Initialisatie
_"'egisters •

Laad, test en
ccnverteer
~ neetwaarde.

SChuif
meetwaarde
door in het
geheugen.

Laad, test en
ccnverteer
~ meetwaarde.

Vergeli jk de
twee laatste
meetwaarden •

Ontwerp een
spraakfile <T

de stabiele
waarde uit te
spreken.

Reset de
herhalingsteller
voor de stabiele
waarde.

Test de Iax:p
voor ui t:spraaIc
laatste stabiele
waarde.

Test de
herhalingsteller
voor de laatste
stabiele waarde.

Verhoog de
heJ:hali.ngsteller
net ~.

o E B

Bijlage SAl: Strocm:liagram van het hoofdprograuma.
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Extrap::lleer de
laatste
neetwaaroe •

Vergelijk de
t:wee laatste
neetwaarden•

SchuH
meetwaarden
d=r in het
geheugen.

Ja SchuH
neetwaarder1
door in het
geheugen.

Schuif
Laad, test enrreetwaarden
cenverteerdoor in het
6I!n meetwaarde.

geheuqen.

verwissel
Laad, test en laatste en
ccnverteer voorlaatste
e.ful meetwaarde. extrap:>1at1e •

Vergelijk de;a boIee laatste
rreetwaarden.

Vergelijk de
t:wee laatste
neetwaarden.

Zet de laatste
stabiele waarde
op de plaats van
de oude
extrap::llatie.

Laad, test en
converteer
e.ful meetwaarde.

Bij lage SA2: Stroardiagram van het hoofdprogramna.



Tussenvoegen

bij 0
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Tussenvoegen

bij ®

Herstel
spraakfile voor
laatste stab~ele

waarde.

nee

o

Bijlage SA3: Stroardiagram van het hoofdprogranrna
(uitbreiding voor de 'Weegschaal van Ibilips).
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x

Spreek uit:
"batterij
digivoice leeg- •

.SPmeIt uit:
~uit-.

Spreek
bijbeOOreude
bcx:xlsdlap uit.

Zet de cntvangen
data an in een
~.

Spreek uit:
"weegschaa1
defect- •

Bijiage 5B: Uitwerking van het biok "Laad, test en oonverteer
een rreetwaarde" (subroutine DATA-INPUT BIDK).
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Bijlage 5C: Uitwerking van het blok "Bepaal de uit te spreken
cOO.e aan de hand van de verschillen tussen de laatste
twee extrapolaties" (versie 1).
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Spree!< uit:
·x kilo·

(x: nieuwe aantal
kilo's) .

Spreek uit:
·x y.
(x: haDmltal
y: tiental).

Bijlage 5D: Uitwerking van het blok "Bepaal de uit te spreken
code aan de hand van de verschillen tussen de laatste
twee extraFOlaties" (versie 2).
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Spreek. uit:
"x kilo"
(x: nieuwe aantal
kilo' 5) •

Bijlage 5E: Uitwerking van het blok "Bepaal de uit te spreken
code aan de hand van de verschillen tussen de laatste
twee extrapolaties" (versie 3).
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Bereken pointer
voor aantal
h<njerdtallen•

Laad pointer voor
aantal
hooderdtallen•

BijIage 5Fl: Uitwerking van het blok "Cbtwerp een spraakfile
an de. stabiele waarde uit te spreken"
(subroutine DATA-SPRAAKFllE-roNERSm).



I....
o
111,

Vcr1<1ag teller
spraakfi1e
(verwijder
"kilo") .

Verlaag tcller
~ :> Ispraakfile

(verwijder "en").
i

Reset de
herhalingsteller
voor de
b1jzorrlere
toestanden.

c

Bereken pointer
voor de
tientallen.

Bereken pointer
voor tienta1 en
eenheid (10-19).

i

Laad pointer voor
tiental en
eenheid (10-19).

i

tJ:l
1-'.
w
~

~
~

'"
-oc::en S 1-'-

g.p,~
§ (l) ~
rTenc.
1-'- rT 5-
::lPJl.O
(l) 0" <:
~ ~- §
.... ~::r'f (l) (l)
Ul rT

~~g
~~~
~:&

j:!
~:§
_ '"Om
• Ii '"0

(l) Ii
;.;"PJ
(l)~
::1_ HI

- 1-'.

lD
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)a Soreek:
"~schaal
tarreert. II •

Ja Spreek:
"weegschaal
overbelast" .

Bijlage 5G: strocm:liagrarn van de subroutine DATA TFSI' voor de
weegschaal van Philips.



NORMAL E

WERKING.

EENHEIO

OUI ZENOTAL

NORMALE
WERKING.

EENHEID NIEUWE
WAA ROE. (2 de)

8ATT ERU
WEEGSCHAAL
LEEG.

EENHE 10 NIEUW E
WAARDE. ( 1ste)

DUIZENOTAL NIEUWE
WAARDE. (1st e)

DE FECT

STAND - BY

DE FEC T

STAND-OV

I....
o
"I

Bijlage SRI: Beslissingsschema van de subroutine DATA TEST voor de weegschaal van Soehnle.
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Spree!<:
"overbelast" .

Spreek.: "min".

>-<-_~ Spreek.:
''weegsdlaal in".

Maa.k van lege
cijfers echte
nullen.

Bijlage 5H2: Stroarrliagram van het tweede deel van de subroutine
DATA TEST voor de weegschaal van Soehnle.
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BIJLAGE 6.

A. Spraaksegmenten in de data ROM.

B. Opbouw van het datageheugen.

C. Voorbeeld van de opbouw van het datageheugen.

D. Memory map van de RAM in de processor.
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volg- hex. spraak- volg- hex. spraak-
nr. adres segment nr. adres segment

01 00 nul 29 38 honderd
02 02 een 30 3A gram
03 04 twee 31 3C kilo
04 06 drie 32 3E en
05 08 vier 33 40 min
06 OA vijf 34 42 batterij
07 OC zes 35 44 weegschaal

08 OE zeven 36 46 digivoice

09 10 acht 37 48 overbelast

10 I 12 negen 38 4A leeg

11 14 tien 39 4C uit

12 16 elf 40 4E defect

13 18 twaalf 41 50 kilogram

14 lA dertien 42 52 tarreert

15
I

lC veertien 43 54 in

16 IE vijftien 56

17 20 zestien

18 22 zeventien

19 24 achttien

20 26 negentien

21 28 twintig

22 2A dertig

23 2C veertig

24 2E vijftig

25 30 zestig

26 32 zeventig

27 34 tachtig

28 36 negentig

Bijlage 6A: Spraaksegrnenten in de dataROM.
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ADRES EERSTE SPRAAKSEGMENT (MSB) (LSB)

ADRES TWEEDE SPRAAKSEGMENT (MSB) (LSB)

ADRES DERDE SPRAAKSEGMENT (MSB) (LSB)

ADRES LAATSTE SPRAAKSEGMENT (MSB) (LSB)

FF

LENGTE EERSTE SPRAAKSEGMENT (MSB) (LSB)

00 PITCHSTART

LENGTE TWEEDE SPRAAKSEGMENT (MSB) (LSB)

DATA VOOR
SEGMENT
EEN.

00

ENZ.

PITCHSTART

DATA VOOR
SEGMENT
TWEE.

Bijlage 6B: Opbouw van het datageheugen.
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Bytenumrner
dec. hex.

01FC0268 0300038C
06000698 072007C4
OBICOBCO OC50OCFC
107CI108 118011E8
14B81598 1618167C
~4003E 80982B3D
05B54624 A6D66F20
BB058FA2 B6D497A4
A6CF978F FBCF8F20
OBCA7E20 DBC97E3D
D6C77021 21C28420
000532BOI 10064003A
E4098FA2 E4B987Al
E4BA7FAl E60A7FAl
EIDA77AO E1D87FAI
848A663F 84885DAO
42975D22 418B4CAO
D4D712BF DOD60AA~

04F6D5BO I1D74630
95B63D3E A5B53D
EAB77FAO

01200198
Q5300588
09DOOA70
OF340FC4
135813F8
1828FFOO
COB82C21
AAD587A3
BA0197Al
EBCC86BF
D7C870AO
00040B30
00B88FA2
E4B97FAI
EOBA7FAO
AODB7721
42B8503E
80B823BO
OOB4FBBO
92D64E3C
AAB67722
E6088FBF
E4BQA..:~~

005800BC
04240498
08640910
ODBOOE78
123812AO
17OC17A4
80B023BE
AAB67FAO
B6D297A4
EBC08F20
DBC87E20
01006B20
04B886AO
E4B97FA2
EODA7FA3
EODB7FBF
4OB8~~AO

01830CAO
I0078004C
12D6A636
65B54E25
EAD887BF
E40987AO
E4BA7

o 0000
16 0010
32 0020
48 0030
64 0040
80 OO~O

96 0060
112 0070
128 0080
144 0090
160 OOAO
176 OOBO
192 OOCO
208 OODO
224 OOEO
240 OOFO
256 0100
272 0110
288 0120
304 0130
320 0140
336 0150
352 0160
368 0170
384 018,.L.....-
4·no....-.~

Bijlage 6C: Voorbeeld van de opbouw van het datageheugen.
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00 ------------------------- 16
00 ------------------------- 10 STACK

01 ------------------------- 17

01 ------------------------- 11 STACK

1

02 Opslag accumulator bij 18

02 seriele datainput(Philips) 12 STACK

03 U

03 13 STACK

04 20

04 Byte 1 van frame. (spraak) 14 STACK

05 21

05 Byte 2 van frame. (spraak) 15 STACK

06 22

06 Byte 3 van frame. (spraak) 16 STACK

07 23

07 Byte 4 van frame. (spraak) 17 STACK

08 24 --------------------------
08 STACK 18 --------------------------
09 25 --------------------------
09 STACK 19 --------------------------
10 26 Begin/eind Adrea apraalt-
OA STACK lA segmenten in datarOlll CMSB) •

11 27 Begin/eind adres spraalt-

OB STACK lB segmenten in datarOlll(LSB) •

12 28
Opslag van de plaats,in de
spraaltfile.van het spraalt-

OC STACK lC segment dat gesproken wordt

13 29

00 STACK 10

14 30 Momentane waarde van de

OE STACK lE datapointer (MSB) spraaltROM

15 31 Momentane waarde van de

OF STACK iF datapointer(LSB) spraaltROM

Bijlage 601: Memory map van de RAM.



-11'i-

32 Ouizendtal van de laatste 48 Idem 33 drie na laatste.
20 ingelezen meetwaarde. 30

33 Honderdtal van de laatste 49 Idem 34 drie na laatste.
21 ingelezen meetwaarde. 31

34 Tiental van de laatste 50 Idem 35 dr1e na laatste.
22 ingelezen meetwaarde. 32

35 Eenheid van de laatste 51 Idem 36 dr1e na laatste.
23 ingelezen meetwaarde. 33

36 Teken van de laatste 52
24 1ngelezen meetwaarde. 34 SPRAAJCF lLE POINTER 1.

37 Idem 32 ~~~ na laatste. 53
25 35 SPRAAJCFlLE POINTER 2.

38 Idem 33 ~~n na laatste. 54
26 36 SPRAAJCFILE POINTER 3.

39 Idem 34 ~~n na laatste. 55
27 37 SPRAAJCFILE POINTER 4.

40 Idem 35 e~n na laatste. 56
28 38 SPRAAJCF ILE POINTER 5.

41 Idem 36 ~~n na laatste. 57
29 39 SPRAAJCF ILE POINTER 6.

42 Idem 32 twee na laatste. 58
2A 3A SPRAAJCFILE POINTER 7.

43 Idem 33 twee na laatste. 59
2B 38 SPRAAJCFILE POINTER 8.

44 Idem 34 twee na laatate. 60
2C 3C SPRAAJCFILE POINTER 9.

45 Idem 35 twee na laatste. 61
20 3D SPRAAJCFILE POINTER 10.

46 Idem 36 twee na laatste. 62

2E 3E SPR ".KFlLE POIN_ER 11.

47 Idem 32 dr1e na laatste. 63

2F 3F SPRAAJCFILE POINTER 12.

Bijlage 6D2: Memory map van de RAM.
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64 Duizendtal laatste extra- 80
40 polatie. Opslaq tussen-

50resultaten TWEMA en MINUS.

65 Honderdtal laatste extra-
81polatie. Opslag tussen-

41 resultaten TWEMA en MINUS. 51

66 Tiental laatste extra- 82
42 polatie. Opslag tussen-

52resultaten TWEMA en MINUS.

67 Eenhe1d laatste extra- &3
43 polatie. Opslag tussen-

53resultaten TWEMA en MINUS.

68 Teken laatste extra- 84

44 polat1e. Opslag tussen-
54resultaten TWEMA en MINUS.

69 Idem 64 4!4!n na laatste 85

45 extrapolat1e. 55

70 Idem 65 4!4!n na laatste 86

46 extrapolatie. 56

71 Idem 66 4!4!n na laatste 87

47 extrapolat1e. 57

72 Idem 67 4!4!n na laatste 88

48 extrapolat1e. 58

73 Idem 68 4!4!n na laatste 89

49 extrapolat1e. 59

74 90

4A SA

75 91

4B 5B

76 92

4C 5C

77 93

40 50

78 94

4E 5E

79 95

4F SF

Bijlage 6D3: Memory map van de RAM.
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96 112
60 70

97 113
61 71

98 114
62 72

99 115
63 73

100 116
64 74

101 117
65 75

102 118
66 76

103 119

67 77

104 120

68 78

105 121

69 79

106 122

6A 7A

107 123

6B 7El

108 124

6C 7C

109 125 Data status reg1ster.
60 70

110 126 Teller herha11ng stab1ele

6E 7E waarde.

111 127 Teller herha11ng status.

6F 7F

Bijlage 6D4: Memory map van de RAM.
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BIJLAGE 7.

A. Uitbreiding van de programma ROM t.b.v.

het proefmodel.

B. antwerp van de kast van het proefmodel.

C. De connector van het proefmodel.

D. Blokschema van de layout van de print

in het proefmodel.

E. Blokschema van de layout van de interface

in het proefmodel.



,.- -- -- --- --- --- --- - --

I r' u , LO,L".L" ~
+ 5V IJ ~ 12

127T1 ~+5V

• ',27,28 <5V r1~ I , ,

1100n = J ~ 2
I ~

14

I; 11, 27C61, 23 A1' r(' All 23 27 C64
I I

~

I 2 A12 I A12 2 I ~

aJ
I

I
P 25

22 \OE .: :1~ 22Ird~20 20
lcE rd

I...-.-!-.i: ~..r:.\1

I
I V / / / / / / / / / / / / / / / / / /I/\OATA

I r//////////////////YJ BUS

I
AO -A 10 L __

- - - - -
_ ___ -.-J

Bijlage 7A: Uitbreiding van de programmaROM in het proefmodel.
11,12,13,15,16,17,18,19~DO-D7;lO,9,8,7,6,5,4,3,25,24,21-?AO-AIO.
Ret blok binnen de stipoellijnen komt overeen met de 27C16 in bijlage 4Al.
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r 188

>1

l.\)s 15
)

/'

/'
/'

/

/
/'

'I //~/
I / /'
I / /'
;.---/....-/

, /

'/

188

BOOEM PLAAT OEKSEL

I

.-- --------------------1-

t

i 100

i
i

I
I

I,

___________ L
T

r
Bijlage 7B: antwerp van de kast van het proefrnodel.
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Cannon-connector.

'25

(rna le)

1 Interface groepl penl 19 Interface groep2 pen6

2 Interface groepl pen2 20 Interface groep2 pen7

3 Interface groepl pen3 21 Interface groep2 pen8

4 Interface groepl pen4 22 Input referentie 2

5 Interface groepl pen5 23 Clock (serieel) (4034 penl5)

6 Interface groepl pen6 24 Data (serieel) (4034 penl0)

7 Interface groepl pen7 25 Massa

8 Interface groepl pen8

9 In!=lut referentie 1

10 ------------
11 ------------
12 ------------
13 Massa

14 Interface groep2 penl

15 Interface groep2 pen2

16 Interface groep2 pen3

17 Interface groep2 pen4

18 Interface groep2 pen5

Bijlage 7C: Beschrijving van de connector tussen weegschaal

en spraakunit.



PROG. SCENHL E • • POWER SUPPLY

27C64 I. x

I4x2K NOR
GATE•

PROG. PHILIPS 4001

27 C 54 •
4x2K PARI SER.aoc 39 IN1ERFACE•

110
SPRAAKDATA SPEAKER - SWITCH

27 C64
UN IT

?>K "034
•

I I
ADDRESS-LA TCH MEA ocro

4508 A MPLIFI ER
• •

FIL TER MEA BODO

Bijlage 7D: Bovenaanzicht van de print van het proefmodel (blokschema).

I
~

ru
~

I



NN _

Pl2 ~ ) - 4 t P13

LM 324

N N
Ptl "i; 1 • 2 ii Pll

'- '-

N N

~ 7 • e ~

LM 124

P14~ 5 + 6~P15
II II
'- '-

Q2 ~ 3 - 4 ~Ql Q6 ~ 7 • 8 ~Q7

I I I I I I

LM 324 I I LM 324 I B
I I I I I I I I I I I I

QO~ 1 + 2 ~ Q1 Q4~ 5 + 6~Q5
'- '- '- '-

[J INGANG GROEP 2

1 2 ) 4 5 6 7 8

IN GA NG

2 3

GROEP 1

4 5 6 7 8

I....
ru
ru
I

PIJ-P15 110 microprocessor
Q 0 - Q7 parallelle input 4034

Bijlage 7E: Bovenaanzicht van de interface op de print (zie ook bijlage 7D).
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