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SAMENVATTING.

In het kader van het servo-anesthesie project wordt binnen de
vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit
Eindhoven onderzocht in hoeverre automatisering in de anesthesie
zinvol en nuttig is. Er is al meer dan 10 jaar gewerkt aan de ont
wikkeling en evaluatie van Data Acquisitie en Display Systemen. In dit
verslag wordt een nieuw DADS systeem besproken. Dit is een multi
processing systeem op een IBM PCIAT. De software is geschreven in
assembler en Microsoft C. Na een overzicht van de vorige versies van
DADS wordt een overzicht van de nieuwe opzet besproken. Daarna
wordt een beschrijving gegeven van de kernel welke de multiprogram
mering mogelijk maakt. Vervolgens worden de gerealiseerde functies
toegelicht. Verder wordt de werking van een aantal nog niet in soft
ware uitgewerkte functies behandeld.
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A Data Acquisition and Display System on an IBM Pc.

SUMMARY.

As a part of the servo-anesthesia project within the division of
Medical Electrical Engineering at the Eindhoven University of
Technology the usefulness of automation in anesthesia is investigated.
For more than 10 years work has been done on a Data Acquisition and
Display System. In this report a new DADS system is discribed. This is
a multiprocessing system based on an IBM PC/AT. The software is
written in assembler and Microsoft C. After an overview of previous
DADS systems a global view of the new system is given. Next a des
cription of the kernel which makes multiprocessing possible is given.
Next the functions which are realised are discussed. Finally a number
of not yet realised functions are discussed.
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1. INLEIDING.

1.1. Anesthesie.

Anesthesie is "I. gevoelloosheid, 2. verdoving van pijn, 3. geneeskundig
specialisme dat zich bezighoudt met verdoving en narcose" [lit. 10].
Narcose is "toestand van door vcrdovende middelen opgewekte
kunstmatige slaap of bewusteloosheid met gevoelloosheid 0" [lit. 10].
Tijdens een operatie wordt ecn patient in deze toestand gebracht door
de anesthesist. Dit is een arts die zich op dit gebied gcspecialiseerd
heeft. De anesthesist houdt zich bezig met het in de voor de operatic
benodigde toestand brengen en houden van de patient. In deze
toestand heeft de patient spierverslapping, bcwustzijnsverlaging en een
verminderde gevoeligheid voor pijn. De anesthesist probeert cen beeld
van de toestand van de patient te vormen door direkte observatie van
de patient (b.v. de huidskleur) en door een aantal metingen aan de
patient te verrichten (b. v. bloeddrukken, hartslag).

1.2. Servo-anesthesie project.

Het servo-anesthesie project is begonnen als een samenwerkingsproject
tussen de afdeling anesthesiologie van het Akademisch Ziekenhuis
Leiden en de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische
Universiteit Eindhoven. In dit project wordt gepoogd antwoord te
geven op de vraag in hoeverre automatisering in de anesthesie zinvol
en mogelijk is. Mogelijke voordelen van automatisering zouden kunnen
zijn:

- De anesthesist wordt ontlast van een aantal tijdrovende routine
handelingen, en kan zijn aandacht volledig rich ten op de toestand
van de patient.

- De metingen kunnen regelmatig en objectief verricht worden, ook in
kritieke situaties.

- Automatisch verkregen meetresultaten kunnen ook opgeslagen
worden, om deze later te bestuderen.

- Door de meetgegevens op een overzichtelijke wijze te presenteren
kan het vormen van een beeld van de toestand van de patient
vergemakkelijkt worden.

Binnen het servo-anesthesie project wordt ook onderzoek verricht op
het gebied van Evoked Potentials. Hierbij wordt getracht een objec
tieve maat te verkrijgen voor anesthesie-diepte gebaseerd op fysio
logische parameters. Dit wordt gedaan door de reactie van het EEG op
auditieve pulsen te bestuderen.

Verder wordt al enige tijd onderzoek verricht naar o.a. automatische
bloeddrukregelaars. Hierbij is gebleken dat het menselijke lichaam niet
in termen van de conventionele regeltechniek te beschrijven is. Met
name de niet-lineariteit, tijd-variantie, en dode tijd van het systeem
leveren problemen op. Een mogelijke oplossing voor deze problemen is
regelen met expert systemen, waarbij het regelsysteem niet in formules
gevangen hoeft te worden, maar een set regels (rule-base) gebruikt
wordt. De rule-base kan mogelijk uit meetdata en uit de kennis van
medici afgeleid worden. Hiertoe wordt onderzoek gedaan aan expert
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systemen in met name medische toepassingen. Zo is er een real time
expert systeem SIMPLEXYS ontwikkeld. Dit expert systeem wordt
getest in een ventilator manager, en in een bloeddrukregelaar. Verder
wordt er een toepassing in een intelligent alarmeringssysteem
ontwikkeld.

Met name voor de ontwikkeling aan expertsystemen bestaat behoefte
aan een universeel klinisch computersysteem om nieuwe ontwikkelingen
te testen. Dit systeem moet diverse meetgegevens verzamelen en pre
senteren. Daarnaast moet het dusdanig modulair zijn dat nieuwe func
ties zoals een expert systeem eenvoudig toegevoegd kunnen worden.
Een dergelijk meetsysteem is onder de naam DADS een aantal jaren
eerder al ontwikkeld. Daar dit systeem niet betrouwbaar genoeg is, en
de techniek ervan verouderd is, is besloten een nieuw systeem te ont
wikkelen. Hiervoor is een afstudeeropdracht geformuleerd.

1.3. Opdracht.

De afstudeeropdracht houdt in de ontwikkeling van een nieuw DADS
systeem (vanaf nu DADS3 genoemd) op een IBM Pc. Het nieuwe
systeem moet gespecificeerd worden naar het oude DADS systeem. De
software moet zodanig modulair gelmplementeerd worden dat aantoon
baar korrekte software ontstaat. Hiervoor is beschikbaar:

- Een IBM PC/AT met een 30 MByte harddisk en een EGA
kleurenscherm.

- Daarnaast is de volgende (extra) hardware direct of op een later
tijdstip beschikbaar:
1. Een 16-kanaals AD-con verter.
2. Een extra display voor grafische informatie.
3. Een aanraakscherm voor interaktie met de gebruiker.

De programmatuur dient te worden geschreven in de Microsoft variant
van de taal C. Een deel van de software (de concurrent kernel) is al
(in assembler) beschikbaar.
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2. DADSl en DADS2.

Binnen de indertijd vakgroep Meten en Regelen (ER), nu Medische
Elektrotechniek (EME), wordt al meer dan tien jaar gewerkt aan
systemen waarmee tijdens operaties metingen aan de patient verricht
kunnen worden. Dergelijke systemen waren en zijn nodig om tot een
juiste modelvorming te komen, wil men in meer of mindere mate tot
een automatische regeling van de toestand van de patient komen (servo
anesthesie). Het eerste meetsysteem genaamd ELLES [lit. 8 ] bestond
uit een LSI-11 microcomputer welke de waarde van aantal signalen op
een 16-voudig LED display kon tonen, en de gegevens eenmaal per 15
seconden naar een cassetterecorder stuurde. Hoewel dit systeem goed
werkte bleef het nut van het geheel beperkt, doordat veel functies
niet of slechts moeizaam uitgevoerd konden worden. Door Hengst en
Kramer is daarom begonnen met het werk aan het z.g. Data Acquisitie
en Display Systeem. De ontwikkeling van eerste DADS-systeem (vanaf
nu DADSI genoemd) is in 1979 begonnen. Hieraan is door een reeks
van afstudeerders en stagiairs gewerkt wat resulteerde in DADS1,
welke in 1983 in het Academisch Ziekenhuis in Leiden in gebruik
genomen werd. Dit systeem wordt schematisch weergegeven in figuur
2.1. Het bestaat uit een drietal computers t.w.:

- een Digital LSI-II computer voor verwerking van de meetgegevens,
met een ADC-kaart voor invoer van analoge signalen, en twee 8-inch
floppy-disk drives voor registratie.

- twee Compucolor II personal computers met kleurenscherm voor pre
sentatie van de gegevens en interactie met de gebruiker.

Bar/Graphical
Display

Numeric display

Disturbance messages
Communication messages

Dataprocessor

'"-1IIIII!I!---IIIIII!I!--r----~ Plotter I

Floppy disks

Figuur 2.1. Overzicht van het DADSI systeem.
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2.1. Acquisitie.

Met deze apparatuur is een systeem ontwikkeld dat diverse signalen
die iets zeggen over de toestand van de patient verzamelt en
presenteerlo Dit systeem wordt niet rechtstreeks op de patient
aangesloten, maar op de frontend apparatuur die reeds op de operatie
kamer aanwezig is. Daarnaast worden de meetwaarden elke 15 seconden
op floppy-disk opgeslagen, voor bestudering van het operatieverloop
achteraf. Via de ADC-kaart en een inschakelbaar filter worden
maximaal 32 analoge signalen met een frekwentie van 50 Hz bemon
sterd door de LSI-II. Het preprocessor proces in de LSI-II bepaalt
hieruit nog eens 32 afgeleidc signalen, zodat in totaal 64 signalen
beschikbaar zijn. Tevens wordt door een storings-detectie algoritme de
geldigheid c.q. kwaliteit van een signaal bepaald. Deze 64 signalen nu
worden elke 15 seconden op floppy-disk opgeslagen. Daarnaast wordt
een set van maximaal 40 van deze signalen op regelmatige tijdstippen
naar de beide Compucolors verzonden. Deze verwerken de signalen in
een of meer van de presentaties.

2.2. Presentatie.

Voor presentatie van de gegevens bestaan er verschillende mogelijk
heden. Een Compucolor is volledig gericht op het grafisch weergeven
van de informatie. Deze computer biedt de keuze uit twee mogelijk
heden low. het balken display, en het grafieken display.

150 120 100 40.0
-

,- .... II-.... ,....... • • -~

-..
80 50 40 35.5

-

NORM
BAND

PSYS
100
85

MAP
80
75

PDIA
60
65

TeORE
37.0
372

VAR
NRM
PRV

2.2.1. Balken display.

Figuur 2.2. Balken display.

Het balken display geeft snel een overzicht van de toestand van de
patient door het weergeven van maximaal 10 signalen. Op het scherm
staan maximaal 10 verticale balken die elk een signaal over een
periode van 3 uur tonen. Figuur 2.2. geeft een voorbeeld van een
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viertal balken. De actuele waarde van het signaal staat uiterst rechts
in de balk, de punten links ervan geven op een (semi-) logaritmische
schaal een indruk van het verloop van het signaal in de afgelopen 3
uur. In het midden van de balk ligt de z.g. normband waarbinnen het
signaal geacht wordt te liggen. Onder- en bovenaan de balk liggen 2
alarmgebieden, ertussen een gebied waarin verhoogde aandacht gewenst
is. Verder staat onder de balk de naam van het signaal, de normwaarde
en de actuele waarde. De samenstelling van het display, de alarm
grenzen en de norm kunnen tijdens een operatie gewijzigd worden.

2.2.2. Grafieken display.

De andere mogelijkheid voor presentatie op de eerste Compucolor is
het grafieken display. Hiermee kan het verloop van een aantal signalen
over een langere tijd weergegeven worden. Op dit display kunnen
maximaal 2 grafieken met elk maximaal 4 signalen weergegeven worden.
De lengte van de tijdas varieert met stappen van een factor 2 van 15
min. tot maximaal 8 uur. De meest recente waarde staat steeds geheel
rechts. Naast het tekenen van normale curves, is ook een staafjes
grafiek mogelijk. Hierbij wordt tussen twee curves steeds een verticale
staaf getekend, waarbij een derde signaal door de staafjes getekend
kan worden. Een voorbeeld van be ide grafiekvormen is te vinden figuur
2.3.

87

'--------....,....--------.,.-INVAL
2100 21 30

50 < PSYS < 200 50 < PDIA < 200
50 < MAP < 200

I , 107

o 0 DC :::J 0 95

80

2100 21 30

Figuur 2.3. Grafieken display.

2.2.3. Numeriek display.

De andere Compucolor is volledig gericht op het presenteren van
informatie in alfanumerieke vorm. Op dezc Compucolor is ook het
toetscnbord aangesloten waarmee de gebruiker het systeem bestuurt.
De belangrijkste taak van deze computer is het presenteren van
signaalwaarden op het z.g. numerieke display. Dit display beslaat de
bovenste 20 regels van het scherm van deze computer. Hierop wordt
een overzicht gegeven van de namen van maximaal 40 signalen, en de



11

momentane waarden van deze signalen. Tevens wordt d.m.v. kleuren
aangegeven of een waarde geldig is, en of bepaalde alarmgrenzen
overschreden zijn. Verder verzorgt deze Compucolor het communicatie
display, waarop aile eventuele alarmmeldingen en aile systeemstoringen
weergegeven worden. Verder vindt via dit display de communicatie
tussen gebruiker en systeem plaats. Het numerieke display wordt
weergegeven in figuur 2.4.

PSYS 130 n-CORE : 35. ~ 5.0 TINS 1.0

MAP 100 TSKIN : 32.5 C021N 0.2 TPAUS 1.0

PDIA : 80 02EX : 40.0 TEXP 3.0
--------- ._---------

MPAP 20 SV 40 RRATE : 12.0----- ----.

MlAP 10 PRMX :35.0 TIVOl : 600

PRMI 0.0 MIVOl : 7.2

IMCVP ~1 3 .~ 120

DISTURBANCES

10:01 HRECG IS RISING

09:58 MCVP IS FALLING

>0 FENTANYL INFUSION 50 CC/H
>BAR SC

ENTER THE NAME OF A VARIABLE
BAR SC>PSYS 90 130 150 MAP 80 100 110

3

2

Figuur 2.4. Numeriek display.

2.3. DADS2.

Tijdens het gebruik van DADSI in de praktijk kwamen een aantal
tekortkomingen aan het lichL Deze hadden vooral betrekking op de
Compucolor display computers. Het ging hierbij om:

- De geringe betrouwbaarheid van de computers zelf.
- De te lage resolutie van de grafische modes (128 x 128 pixels).
- Te klein werkgeheugen.
- Te trage BASIC interpreter.

Daarnaast bleek de software in het algemeen moeilijk te onderhouden
doordat veeI van machinetaal gebruik gemaakt moest worden. Verder
traden er tijdens operaties veel niet-relevante foutmeldingen op.



t2

Om deze redenen is besloten om een opvolger van DADSt te
ontwikkelen (DADS2) waarbij de problemen die hierboven aangegeven
zijn verholpen moesten worden. In DADS2 werd de LSI-tt computer
behouden. De belangrijkste verschillen tussen DADSt en DADS2 waren:

- De beide Compucolors werden vervangen door een Eurocom Display
processor, die twee monitoren aanstuurt.

- De software voor de Eurocom processor werd zoveel mogelijk in
Concurrent Euclid geschreven, dit om het onderhoud te vergemakke
lijken.

- De trend-detektie-algoritmen zouden worden vervangen door een
expert systeem.

- Gedacht werd aan het inbouwen van een aanraakscherm voor
bediening van het systeem.

Tijdens de ontwikkeling van dit systeem bleek dat de hardware van de
Display processor op een aantal punten ingrijpend gewijzigd moest
worden. Hierbij moest ook de software van het DADS-systeem volledig
herschreven worden. Dit betekende een forse investering in arbeid bij
de ontwikkeling van DADS2. Daarnaast bleek dat de performance van
de software van de Display processor te wensen overliet. Om deze
redenen is de ontwikkeling van DADS2 gestaakt.
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3. KERNEL.

De eisen die in de opdracht aan het systeem gesteld worden zoals
modulariteit en overeenkomst met DADSl, maken het noodzakelijk om
een systeem te ontwerpen waarin meerdere processen onafhankelijk en
gelijktijdig verlopen. Hiertoe is een programmeeromgeving nodig waarin
multiprogrammering eenvoudig te verwezenlijken is. Bij het Evoked
Potentials project bestond ook behoefte aan een dergelijke omgeving.
Voor dit project is toen een real time multiprocessing kernel
ontwikkeld voor gebruik door C programma's op de IBM-PC of
compatibels [lit. 2]. Deze kernel biedt voorzieningen die nodig zijn om
binnen een systeem meerdere processen parallel te laten verlopen,
waarbij tussen de processen data uitgewisseld kan worden, en de
processen gesynchroniseerd kunnen worden. De taken uitgevoerd door
de kernel betreffen:

- Proces administratie.
De administratie van de diverse processen die tegelijk (concurrent)
lopen is voor de gebruiker van de kernel onzichtbaar.

- Proces creatie en initialisatie.
Processen kunnen dynamisch door het systeem initialisatie proces of
door reeds lopende processen aangemaakt worden.

- Proces synchronisatie en communicatie.
De processen in het systeem zijn niet volledig onafhankelijk, ze
zullen vaak data moeten uitwisselen. Zo zal een sampler proces de
gesampelde meetwaarden aan andere processen moeten aanbieden. Er
moeten faciliteiten zijn die de communicatie eenvoudig mogelijk
maken. Er bestaan in de literatuur verschillende mogelijkheden om
dit te realiseren. Er is bij de ontwikkeling van de kernel gekozen
voor het gebruik van z.g. semaforen; deze zullen later besproken
worden.

- Bescherming van z.g. kritieke acties.
Een kritieke actie is een handeling uitgevoerd door een proces die
onder geen voorwaarde onderbroken mag worden. Een voorbeeld
hiervan is het gebruik van gemeenschappelijke data. Indien een
proces deze data aan het lezen is, is het niet toegestaan dat een
ander proces op hetzelfde moment deze data wijzigt. Het spreekt
voor zich dat het ook niet toegestaan is dat twee processen tegelijk
dezelfde data wijzigen. Bescherming van kritieke acties kan
geschieden met semaforen.

- 10 verwerking.
In een real time systeem is het nodig dat proccssen gesynchroniseerd
kunnen worden met door de hardware gegenereerde interrupts zonder
dat andere processen het systeem bezet houden met een z.g. busy
wait loop. Bij de ontwikkeling van deze kernel werd bovendien geeist
dat de originele interrupt routines van de IBM-PC zoveel mogelijk
behouden bleven, dit om zoveel mogelijk functies uit de C-biblio
theken te kunnen gebruiken. Voor de verwerking van interrupts zijn
z.g. device drivers ontwikkeld. Er is voor elke mogelijke interrupt
een device driver. Een device driver kan in twee modes actief zijn.
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In de normale mode wordt de driver behandeld als elk ander proces.
In de 10-mode, is de driver bezig met de verwerking van een
interrupt, moet deze de hoogste prioriteit hebben, en mag niet
onderbroken worden door een ander proces. Dit betekent dat het 10
gedeelte van een device driver snel en efficient moet zijn om le
voorkomen dat andere interrupts vertraagd worden, of zelfs verloren
gaan. In de kernel zijn functies opgenomen om een proces in 10
mode te plaatsen, de driver in een toestand te brengen waarin het
op een interrupt wacht (tot het optreden van de interrupt mogen
andere processen doorgaan), en om een driver weer in normale mode
te brengen.

- Prioriteit toewijzing.
Het is mogelijk om de prioriteit van een proces te wijzigen.

- Kernel initialisatie.
De kernel moet gei"nitialiseerd worden door het systeem initialisatie
proces (dit is in C de z.g. main-functie).

- Beeindiging van het systeem.
Bij beeindiging van het systeem moet de terugkeer naar het
operating system (MS-DOS) op correcte wijze geschieden.

3.1. Semaforen.

Zoals hierboven reeds gesteld geschiedt processynchronisatie en inter
proces communicatie bij gebruik van de ontwikkelde kernel m.b. v.
semaforen. In wezen is een semafoor niets anders dan een niet
negatieve variabele. Hierop zijn twee operaties gedefinieerd n.m.1. een
WAIT en een SIGNAL operatie. Het resultaat van deze operaties is
hieronder aangegeven:

WAIT(sem)
semaphore *sem;
{

if(waarde semafoor >0)
else

SIGNAL(sem)
semaphore *sem;
{

{verlaag waarde sem}
{blokkeer aanroepend proces};

if (er is tenminste een proces geblokkeerd op sem)
{wek wachtend proces}

else {verhoog waarde sem};

De betekenis van deze operaties wordt in het onderstaande voorbeeld
duidelijk gemaakt. Veronderstel een systeem bestaande uit twee
processen. Het eerste proces produceert regelmatig berichten en plaatst
deze in een buffer. Het tweede proces leest en verwerkt deze
berichten. Omdat er twee onafhankelijke processen zijn kan de
snelheid waarmee de berichten geproduceerd worden verschiIlen van de
snclheid waarmee ze geconsumeerd worden. Dit betekent dat als b. v. de
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beriehten sneller worden geprodueeerd dan geeonsumeerd, de buffer de
neiging heeft over te lopeno Dit kan met het gebruik van semaforen op
onderstaande wijze vermeden worden.

Stel er zijn twee semaforen 'notfull' en 'notempty' gedefinieerd. De
initiele waarde van notfull is het aantal beriehten waarvoor in de
buffer plaats is, de initie!e waarde van notempty is O. De processen
verlopen als voIgt:

Produeent:

while(TRUE)
{

'produeeer bericht'
WAIT(&notfull);
'plaats berieht in buffer'
SIGNAL(&notempty)

}

Consument:

while(TRUE)
{

WAIT(&notempty);
'haal berieht uit buffer'
SIGNAL(&notfull);
'verwerk berieht'

}

Stel de produeent is veel sneller dan de eonsument, en is het eerste
proees dat aetief wordt. In dat geval zal er een bericht geprodueeerd
worden waarna de WAIT(&notfull) uitgevoerd zal worden. De waarde
van notfull is nog positief (de initiele waarde is de grootte van de
buffer) en deze zal verlaagd worden. Het produeent proees kan
doorgaan en plaatst het berieht in de buffer. Daarna wordt er een
SIGNAL uitgevoerd op notempty. Er zijn nog geen op notempty waeh
tende proeessen, zodat de waarde van notempty verhoogd wordt. De
eyclus wordt herhaald waarbij het volgende berieht geprodueeerd en in
de buffer geplaatst wordt. De situatie verandert zodra de waarde van
notfull 0 wordt. Dan wordt namelijk bij de volgende WAIT(&notfull) de
produeent geblokkeerd en komt de eonsument in aetie. Deze voert een
WAIT uit op notempty. De waarde hiervan is niet nul meer, daar de
produeent een of meer SIGNAL's op deze semafoor heeft uitgevoerd.
De waarde van notempty wordt verlaagd, en de eonsument kan verder
gaan met het lezen van het eerste bericht. Hierna wordt een
SIGNAL(&notfull) uitgevoerd, wat resulteert in het wekken (maar nog
niet aetiveren) van de produeent. Dit gaat zo door tot de buffer leeg
is, d.w.z. de waarde van notfull is O. Bij de WAIT(&notempty) wordt de
eonsument geblokkeerd. De kernel start dan het produeent proees
aangezien deze door de eerder uitgevoerde SIGNAL(&notfull) gewekt is.

3.2. Kritieke acties.

Zoals reeds eerder vermeld is, kunnen semaforen ook gebruikt worden
voor het besehermen van kritieke aeties. Hierbij wordt voor elke kri
tieke aetie een semafoor 'nietinaetie' gedefinieerd, met initiele waarde
1. Voor een proees een kritieke aetie uitvoert moet dan eerst een
WAIT(&nietinaetie) uitgevoerd worden. Na de kritieke aetie moet dan
een SIGNAL(&nietinaetie) uitgevoerd worden. Het gebruiken van data
die door een aantal proeessen gezamelijk beheerd wordt kan als
voorbeeld van een kritieke aetie genoemd worden. In DADS3 is het
array sysdaLa[MAX_SIGNAL1een voor aIle proeessen toegankelijke
struetuur. Hierin zijn voor aIle gedefinieerde signalen aIle gegevens
opgenomen die voor de goede werking van het systeem nodig zijn.
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Voorkomen moet worden dat meer dan een proces tegelijk dit array
wil gebruiken. Hiertoe is het een semafoor genaamd datafre aan sys
base gekoppeld. Deze semafoor heeft initiele waarde 1. Ais nu een
proces dit array wil gebruiken dient een WAIT(&datafre) uitgevoerd te
worden. De eerste keer dat dit gebeurt, is de semafoorwaarde nog 1.
De waarde wordt nul gemaakt, en het proces mag verder gaan. Ais nu
een ander proces sysbase wil gebruiken, wordt dit proces geblokkeerd
op WAIT(&datafre), daar de semafoorwaarde nul is. Na gebruik van
sysbase voert het eerste proces een SIGNAL(&datafre) uit. Nu wordt
het geblokkeerde tweede proces vrijgegeven, zodat deze het array kan
gaan gebruiken. De semafoorwaarde blijft nul. Is er geen geblokkeerd
proces, dan wordt de semafoorwaarde 1, zodat de beginsituatie weer
bereikt is. Dit voorbeeld kan voor elk gewenst aantal processen aan
gepast worden.

3.3. Proces administratie.

In de kernel is een scheduler opgenomen welke bepaalt welk proces op
een bepaald moment actief is. Deze scheduler onderhoudt de proces
administratie, die gebaseerd is op z.g. Processdescriptors (PD). Voor
elke proces in het systeem is er een PD. Een PD is een blok infor
matie waarmee de toestand van een proces volledig beschreven wordt.
Een proces kan in de toestand 'running', 'ready to run', 'blocked' of
'waiting for interrupt' zijn. Daar er slechts een processor in het
systeem is, kan er slechts een proces 'running' zijn. Processen die op
een semafoor wachten zijn 'blocked'. Processen die op een interrupt
wachten zijn 'waiting for interrupt'. Aile andere processen zijn in de
'ready to run' toestand, wat betekent dat ze slechts op het
beschikbaar komen van de processor wachten.

De processdescriptors worden aan elkaar gekoppeld in een wachtrij
(Queue). Er zijn verschillende queue's die allemaal ge'implementeerd
zijn in de vorm van linked lists. De PD'S van de processen die 'ready
to run' zijn staan in volgorde van aflopende prioriteit in de Run
Queue, waarbij de eerste PD in de Run Queue de PD van het 'running'
proces is. De laatste PD in de Run Queue is de PD van een leeg
proces. Dit proces heeft de laagste prioriteit. De PD's van de
geblokkeerde processen staat in Wait Queue's. Er is een aparte Wait
Queue voor elke semafoor in het systeem. De PD's in de Wait Queue
staan in de volgorde van blokkeren. De PD's van de op een interrupt
wachtende processen staat in Device Queue's. Er is een aparte Device
Queue voor elke interrupt die door de kernel ondersteunt wordt. Zoals
al gezegd mag er slechts een device driver per interrupt zijn, zodat er
maximaal een PD in een Device Queue staat.
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Ais het 'running' proces door een WAIT geblokkeerd wordt, of op een
interrupt gaat wachten, wordt zijn PD uit de Run Queue gehaald en in
een Wait Queue of Device Queue geplaatst. Dan wordt het eerste pro
ces in de R un Queue 'running' gemaakt. Ais een proces door een SIG
NAL gewekt wordt, wordt de PD uit de Wait Queue gehaald en in de
R un Queue geplaatst. Als er een interrupt optreedt waarop een proces
in de Device Queue wacht, wordt de PD van dit proces uit de Device
Queue gehaald, en meteen 'running' gemaakt. Het proces dat 'running'
was, wordt vooraan in de Run Queue gezet.

De scheduling is non-preemptive, d.w.z. een proces dat een SIGNAL
uitvoert wordt niet direct geblokkeerd, ook niet als er een proces met
e. V.t. hogere prioriteit op de semafoor wacht. In onderstaand voorbeeld
zal aangegeven worden dat dit in sommige systemen problemen kan op
leveren, maar dat het in het DADS3 systeem wei bruikbaar is.

Stel er zijn 2 processen, een producent P welke continu berichten pro
duceert en in een buffer ter grootte N plaatst, en een consument C
welke de berichten uit de buffer haalt. In een non-preemptive systeem
zal de producent de buffer eerst vullen met N berichten, en pas
daarna zal de consument in actie komen, en de berichten verwerken.
Als de producent niet op een externe gebeurtenis hoeft te wachten,
zal er dus een onregelmatig afwisseling tussen producent en consument
zijn, terwijl het vaak belangrijk is dat de berichten ook regelmatig
verwerkt worden. In het DADS3 systeem moet de producent weI op
externe gebeurtenissen wachten, b. v. op interrupts van de Labmaster of
het toetsenbord, zodat voor DADS3 non-preemptive scheduling goed
genoeg is.

Een uitgebreidere beschrijving van o.a. Proces administratie m.b. v.
Processdescriptors en een overzicht van de functies in de kernel is te
vinden in [lit. 2]. Hier worden nog de extern toegankelijke kernel
functies verklaard.

Algemene functies:
- InitO

Deze functie initialiseert de kernel. Aangeroepen door mainO.
Process(proc,stacksize,ID)
Deze functie maakt van de routine 'proc' een apart proces. Dil
proces krijgt een stack ter grootte stacksize toegewezen. Voor
testdoeleinden wordt een identificatie-code ID meegegeven. Aan
geroepen door mainO, of door reeds gecreeerde processen, zodat
subprocessen gecreeerd kunnen worden.
RunO
Met deze functie wordt het systeem gestart, door het eerste proces
te starten. Aangeroepen door mainO.
TerminateO
Deze functie stopt aile lopende processen, herstelt de toestand die
voor aanroep van runO bestond, en gaat terug naar de main-functie.
Aangeroepen door een of meer van de processen.
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Proces synchronisatie en communicatie:
- Wait(semafoor)

Voert de wait-functie uit, zoals boven besproken. Aangeroepen door
proces(sen).

- Signal(semafoor)
Voert de signal-functie uit zoals boven besproken. Het proces dat de
signal uitvoert wordt nog niet onderbroken. Aangeroepen door
proces(sen).

10 verwerking:
- BeginioO

Met deze functie start een proces het JO-gedeelte waarin hij niet
onder broken mag worden. Dil komt neer op het uitschakelen van de
interrupts. Proces wordt na aanroep een device driver. Aangeroepen
door proces(sen).
Waitio(interruptnummer)
Brengt een proces in 'wachtend op interrupt' toestand. Het proces
wordt nu wei onder broken, andere processen mogen doorgaan. Zodra
hardware interrupt 'interruptnummer' (van 0 tot 7) optreedt, wordt
dit proces met de hoogste prioriteit weer opgestart. Voor aanroep
dient eerst een beginioO uilgevoerd te zijn. De gebruiker dient te
voorkomen dat meerdere processen een waitio op hetzelfde inter
ruptnummer uitvoeren. Aangeroepen door proces(sen).
EndioO
Geeft het einde van het JO-gedeelte van een proces aan. Na deze
aanroep wordt de device driver weer een gewoon proces.
Aangeroepen door proces(sen).

Prioriteitstoewijzing:
- Setprio(newpriority)

Zet de prioriteit van het aanroepende proces op newpriority. Een
hoge waarde betekent een lage prioriteit. Aangeroepen door
proces(sen).

De kernel is geheel geschreven in machinetaal. De source is beschik-
baar onder de naam KERNEL.ASM. Deze kan met de Microsoft Macro
Assembler geassembleerd worden. De aangemaakte KERNEL.OBJ kan dan
met de linker aan de objectfiles van de gebruiker gelinkt worden.
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4. OVERZICHT DADS3.

Aan het begin van de ontwikkeling van het DADS3 systeem is een sys
teemspecificatie opgezet waarin is aangegeven welke functies in het
uiteindelijke systeem gewenst zijn. De beschikbaarheid van de kernel
zoals beschreven in hoofdsluk 3 maakt het mogelijk om de taken van
het systeem over een aantal processen te verdelen. Als de structuur
van de gezamenlijke data en de wijze van communicatie tussen de pro
cessen vastligt, kunnen de processen verder vrijwel onafhankelijk
ontwikkeld worden. Hierbij blijven de processen zelf klein en dus
overzichtelijk. Daarnaast is het zo mogelijk in een toepassing aIleen de
benodigde processen te gebruiken. Bijlage 1 geeft een compleet
overzicht van het DADS3 systeem in de meest uitgebreide vorm. In dit
schema zijn aIle hoofdprocessen aangegeven en de structuren waarin
gezamenlijke data is opgeslagen. In dil schema zijn te vinden:

4. t. Hardware.

- Analoge ingangen mel inschakelbaar laagdoorlaat filter. In het
systeem is een Labmaster analoge I/O kaart opgenomen met 16 in
gangen en een 12-bits Digitaal Analoog converter. De ingangen kun
nen met een frekwentie van maximaal 30 kHz gesampled worden. De
kaart bevat ook timers welke gebruikt worden om het samplen te
sturen. Het systeem wordt via deze ingangen aangesloten op de
frontend apparatuur in de operatiekamer.

- Seriete en parallelle ingangen. Naast frontend apparatuur mel analoge
uiLgangen is er steeds meer frontend apparatuur met digitale
uitgangen voorhanden. Voor deze apparatuur zijn seriete en parallelle
ingangen voorzien.

- Aanraakscherm. Bij hel DADS1 systeem is o.a. gebleken dat het
besturen van het systeem via het toetsenbord lastig is. Met name
het controleren en corrigeren van invoerfouten is moeilijk. Om deze
reden is binnen de vakgroep een aanraakscherm onlwikkeld wat in
het sysleem opgenomen zou kunnen worden. Hiermee wordt het mo
gelijk om de gebruiker uit menu's te laten kiezen.

- Toetsenbord voor invoeren parameters en teksten. Naasl het aan
raakscherm zal het toetsenbord altijd nodig zijn om gegevens die
niet in menu's onder te brengen zijn in te voeren.

- Opslag meetgegevens op harde schijf. De meetwaarden en systeem
instellingen moelen regelmatig (b.v. elke 15 sec.) op schijf opge
slagen worden, voor besludering achleraf.

- Twee beeldschermen voor scheiding van alfanumerieke (scherm 1) en
grafische informatie (scherm 2). Vanwege de grote hoeveelheid ge
gevens die gemeten en afgeleid worden, is scheiding nodig. De ge
bruiker kan dan zijn aandachl naar believen verdelen.
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4.2. Processen en Data.

- Samplers en preprocessor. Deze processen verwerken de invoer van
de Labmaster en de seriele en parallelle ingangen. De ruwe meetdata
wordt in rawdata gezet. De preprocessor berekent een aantal
afgeleide signalen en zet deze in sysbase.

- Command Handler. Dit proces verwerkt de invoer van het
toetsenbord en van het aanraakscherm. Hiermee worden diverse
systeemparameters ingesteld. De Command Handler kan teksten en
menu's op scherm 1 laten verschijnen, en de datastructuren binnen
het systeem aanpassen.

- Touch Handler. Dit proces bestuurt het aanraakscherm. De uitvoer
van het proces bestaat uit coordinaten en wordt naar de Command
Handler gestuurd.

- Presentaties zoals in DADS1: Bar Display, Graph Display en Numeric
Display. Hierbij horen de structuren barbase, graphbase en numbase
welke de gegevens bevatten die Numeric Display, Graph Display en
Bar Display nodig hebben voor het construeren van de presentaties.
De inhoud van de structuren kan door de Command Handler
aangepast worden.

- Alarm Display en Alarmtxt. Dit proces controleert de waarden van de
signalen en produceert een boodschap als een of meer signalen een
alarmgrens overschrijdt.

- Window Manager. Dit proces beheert een aantal vensters die op
scherm 1 geplaatst kunnen worden.

- Txtbuffer. Via deze buffer kunnen de processen opdrachten geven
aan de Window Manager.

- HALO. Deze module verwerkt de grafische uitvoer van Graph Display
en Bar Display. Dit kan enkel een bibliotheek van functies zijn,
waarbij de display processen rechtstreeks in het schermgeheugen
schrijven, of er kan een apart proces gecreeerd worden.

- Timebase. Dit proces dient als tijdbasis voor processen die b.v.
eenmaal per seconde gestart moeten worden. De eenheid is 0.5 sec.

- Rawdata en sysbase. Rawdata bevat de ruwe meetdata en offset en
gain velden voor correctie van de Labmaster. Sysbase bevat aile
informatie betreffende de afgeleide signalen.

- Patientdata. Deze structuur bevat gegevens over de patient. Deze
worden ingevoerd via de Command Handler.

Met dit ontwerp voor ogen zijn een aantal processen in software uit
gewerkt. Deze worden in de volgende hoofdstukken beschreven. Daar
naast is de werking van de processen die nog niet in software uit
gewerkt zijn bestudeerd. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 12.
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5. SYSTEEM DATA.

Centraal in het systeem staat het array sysbase[MAX_SIGNAL]. Deze
database bevat voor aile gedefinieerde signalen aile gegevens die voor
het functioneren van het systeem nodig zijn. De database bevat o.a.:

- de laatst bepaalde signaalwaarde.
- signaalnamen en -eenheden en positie komma.
- status en gebruik van een signaal (aan/uit, geldig/ongeldig).
- tijdstip inschakelen.
- offset en gain voor correctie frontend apparatuur.
- statische alarmgrenzen.

De gegevens worden bij het opstarten eenmalig vastgelegd en kunnen
door aile modules gelezen worden. De inhoud van de database (m.u.v.
signaalwaarden) mag aileen door de Command Handler gewijzigd
worden. De structuur van sysbase is hieronder aangegeven. Hierbij
moet worden opgemerkt dat de offset en gain velden bedoeld zijn ter
correctie van de frontend apparatuur. De fouten in de Labmaster 1/0
kaart worden voor aile fysieke ingangen door de sampler gecorrigeerd
met de offset en gain velden in het array rawdata[NCHANNELS].

typedef struct systype {
float
int
enum
float
float
float
float
int
int
char
char
struct
struct
struct
struct
};

connect

time
time
time
time

value; /* waarde *1
status;
use;
higalarm; /* statische alarmgrenzen *1
lowalarm;
offset;
gain;
figures; /* aantal cijfers *1
decpoint;
nameI10]; /* string welke naam weergeeft *1
unitt 10]; /* string welke eenheid weergeeft *1
switchtime; /* tijdstip inschakelen *1
lasttime; 1* tijdstip laatste bep. min,max *1
learntime; /* geeft aan hoelang nog leertijd *1
alarmperiod; /* tijdsduur overschrijden alarm *1

struct systype sysbase[MAX_SIGNAL];

Naast de meetgegevens is er ook een structuur nodig voor opslag van
patientgegevens. Hiervoor wordt de structuur patientdata ontworpen.
Deze structuur kan worden gevuld door de Command Handler. Deze zet
de via het toetsenbord ingevoerde gegevens in de structuur, waarna ze
voor aile andere processen beschikbaar zijn. In de structuur
patientdata dienen gegevens zoals naam, patientnummer, lengte, leef
tijd, gewicht, medicaties opgenomen te worden.
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6. SAMPLER.

De Sampler module (source is SAMPLER.C) bevat de processen die de
eigenlijke signaalmeting uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een Labmaster I/O-kaart met 16 analoge ingangen. Op deze kaart
bevindt zich ook een hardware timer die interrupts genereert waarmee
het geheel gestuurd wordt. De sampler neemt van elke ingang regelma
tig een sample en slaat deze, na correctie voor offset en gain, op in
het array rawdata[NCHANNELS]. De structuur van rawdata wordt hier
onder aangegeven. De variabelen zijn van het type float, dit om bij
bewerking geen overflowproblemen te krijgen.

typedef struct rawtype {
float
float
float

};

value;
offset;
gain;

1* waarde *1

rawdata struct rawtype rawdata[NCHANNELSj

De sampletijd is per kanaal of per groep kanalen instelbaar in stappen
van 50 msec. Deze minimale sampletijd is in principe te verkleinen tot
1 msec. In hoeverre dit in de praktijk haalbaar is, is afhankelijk van
de andere taken die het systeem moet verrichten. Hierop zal in de
resultaten nog kort ingegaan worden.

6.1. ADC-functies.

Het Sampler-proces maakt gebruik van routines uit ADC.C. Deze mo
dule, geschreven door P. Cluitmans, bevat routines voor het initia
liseren van de AID converter en de timer, het starten van het meten,
en de eigenlijke meetroutine. Een aantal van de routines in ADC.C is
extern beschikbaar. Deze functies worden hieronder besproken. Opge
merkt moet worden dat waar over een lijst gesproken wordt, er een
integer array bedoeld wordt met daarin in de nummers van een of
meer ingangen (0 tot 15). De laatste waarde van de lijst moet altijd -I
zijn. Verder hoeft de lijst niet bij elke functieaanroep hetzelfde te
zijn. Als b.v. met initchannel een groep kanalen gei'nitialiseerd is, kan
bij aanroep van startchannels een ander groep kanalen gestart worden.

- Initchannel(inlijst,sampleinterval ,sem ,data).
Deze functie initialiseert een aanlal ingangen die met dezelfde
sampletijd gesampeld moeten worden. De bedoelde ingangen staan in
het array inlijst. Deze lijst moet met -1 afgesloten worden. Sample
interval geeft het interval tussen twee samples aan, dit in de
eenheden waarmee de hardware timer ingesteld is. Deze eenheid
staat nu op 50 millisec. ingesteld. Dit is niet extern instelbaar, maar
moet indien gewenst in de includefile ADCTYPE.HDA gewijzigd
worden. Sem is een semafoor waarop een signal wordt uitgevoerd als
er een nieuwe set samples genomen is. Het verwerkende proces kan
hierop gesynchroniseerd worden door een wait op sem uit te voeren.
Data is (een pointer naar) een array waarin de samples worden
opgeslagen.

- Startchannels(startlijst).
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Oeze functie start het samplen van de ingangen die in startlijst zijn
aangegeven. De lijst wordt weer met - t afgesloten.

- Stopchannels(stoplijst).
Oeze functie stop het samplen van de ingangen die in stoplijst
aangegeven zijn. De lijst wordt met -I afgesloten.

- Suspendchannel(suslijst,sampleinterval,sem,data).
Met deze functie worden de parameters van de in suslijst aange
geven ingangen gewijzigd, waarbij de oude parameters opgeslagen
worden. De betekenis van de parameters is dezelfde als bij start
channels. Het samplen van de ingangen wordt gestopt tot een
startchannels gegeven wordt.

- Resumechannels(reslijst).
Oeze functie herstelt de parameters van de ingangen in reslijst, en
start het samplen van deze ingangen.

- OoadcO.
Oit is de functie die het eigenlijke samplen uitvoert. Oit is een
apart proces en een z.g. device-driver (zie hoofdstuk 3. KERNEL).
Ooadc initialiseert de timer en de analoog-digitaal converter, en
zorgt ervoor dat bij elke timer-interrupt de ingangen waarvan een
sampleinterval verstreken is gesampled worden. De samplewaarden
worden in het met initchannel of suspendchannel aangegeven array
opgeslagen.

Naast deze functies bevat de module AOC.C nog enkele routines voor
initialisatie van de adc en de timer. Oeze functies zijn niet voor
extern gebruik bedoeld.

6.2. Samgroup proces.

Voor de functie doadcO moet binnen de sampler een apart subproces
gecreeerd worden. Oaarnaast is per groep kanalen met gelijke sample
tijd een subproces nodig. Oit zijn de processen die de meetwaarden
geproduceerd door doadc voor het systeem beschikbaar maken. In het
huidige OAOS3 systeem worden aile ingangen met dezelfde frekwentie
gesampled, zodat er maar een subproces nodig is. Oit is het proces
samgroupO. Oit proces maakt een lijst met daarin de nummers van de
ingangen die door dit proces verwerkt moeten worden. Per groep moet
daarnaast een semafoor beschikbaar zijn die aangeeft dat een nieuwe
meting gedaan is, en een array voor tijdelijke opslag van de meet
waarden. Het meten wordt dan gestart door aanroepen van de functies
initchannel(lijst, SAMPLETIJO, &semafoor, resultarray) en start
channels(lijst). Vanaf dat moment zal het doadc-proces regelmatig
samples nemen van de diverse ingangen, en na het nemen van een of
meer samples een signal op de semafoor uitvoeren. Het samgroup kan
dan in een oneindige Ius steeds wachten op de semafoor, en vervolgens
de waarden uit resultarray naar rawdata kopieren volgens:

rawdata[ i]. value = (resultarray[j ]+rawdata[ i].offset) * rawdata( i].gain

Opgemerkt moet worden dat de gain en offset zoals gedefinieerd in
rawdata aileen bedoeld zijn voor correctie van offset- en gain-fouten
van de Labmaster. Voor conversie van het uitgangsbereik van de
frontend apparatuur naar het interne bereik van het OAOS3 systeem
zijn in sysbase de velden offset en gain opgenomen.
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In grote lijnen ziet de sampler module er als voigt uit:

int samplerO
{

timeroffO;
if(process(samgroup,1 OOO,SAMGROUP» syserror=SAMGROUP;
if(process(doadc,1000,DOADC» syserror=DOADC;
timeroffO;

samgroupO
{

semph
int
int
float
float

list[O]
list[ 1]
list[2]

msem;
i,val[NCHANNELS],decval;
list[NCHANNELS+l];
offset ,gain;
value;

O·,
1·,
2·,

list(14] = 14;
list[15] = 15;
list[16] = -1;
if(syserror) terminateO;

msem.squeue = NULL;
msem.svalue = 0;

initchannel(list,5 ,&msem,val);
startchannels(list);

while(TRUE)
{

wait(&msem);
wait(&rawfree);

for(i=O; i<NCHANNELS; i++)
{

if( list[ i ]==-1 ) break;
offset = rawdata[list[ill.offset;
gain = rawdata[list[i]].gain;
value = (val[i]+offsct) * gain;
rawdata[list[ill.value = value;

}

signal(&goprepr);
signal(&rawfree);

}
/* einde samgroup-process

/* request accesS rawbase */

/* start preprocessor */
/* release database */

*/



25

7. PREPROCESSOR.

Deze module bewerkt de waarden uit rawdata en berekent hieruit de
diverse in sysdata gedefinieerde signalen. Dit kunnen zijn:

- direct gemeten waarden.
- lopende gemiddelden: Yk+1 =Yk + (Xk-Yk)jT (1) (lit. 4J

T=I: Y voIgt X op een sampletijd afstand.
T=2: Y is vorige waarde plus helft van

verschil vorige waarde en ingang.
- extremen.
- trends.

De module bepaalt de status aan de hand van de alarmgrenzen en de
vorige status. Deze zijn van invloed op de berekende waarden. Is een
signaal net geldig, dan krijgt b. v. het gemiddelde de waarde van het
signaal (T in (I) groot). Status en waarde worden opgeslagen in
sysdata.

OPMERKING:
Op dit moment is nog niet duidelijk welke signalen in het systeem van
belang zijn, er is aIleen onderstaande lijst van 47 signalen zoals
bepaald door Hengst en Kramer [lit. 7J. Daarom is de preprocessor nog
niet uitgewerkt. Daarnaast is juist de functie van de preprocessor
sterk afhankelijk van de toepassing waarvoor het systeem bedoeld is.
Daarom is besloten om de preprocessor voor elke toepassing op maat
te maken. In het huidige DADS3 systeem is voor de preprocessor een
dummy module gebruikt, welke slechts de gegevens uit rawdata naar
sysbase kopieert.

SIGNALEN.

NAAM VOLUIT AFLEIDING

psys
map
pdia
dpdt

spap
mpap
dpap
lap
cvp
mcvp

sv
coc
cot
svr
pvr
hr
hrcoc
hrecg

Systolic Arterial Pressure
Mean Arterial Pressure
Diastolic Arterial Pressure

Systolic Pulmonary Arterial Pressure
Mean Pulmonary Arterial Pressure
Diastolic Pulmonary Arterial Pressure
Left Atrium Pressure
Central Venous Pressure
Mean Central Venous Pressure

Stroke Volume
Cardiac Output Comp
Cardiac Output Thermo
Systeem Vaatweerstand
Pulmonaire Vaatweerstand
Heart Rate
Heart Rate Cardiac Output Comp
Heart Rate Electrocardiogram

SV = COjHR

SVR = (MAP -MCVP)*80jCO
PVR = (MPAP-MLAP)*80jCO
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co2ex C02 expiratory
co2in C02 inspiratory
o2ex 02 expiratory
o2in 02 inspiratory
halex Halothane expiratory
halin Halothane inspiratory
n20ex N20 expiratory
n20in N20 inspiratory

prmx Respiratory Pressure Max
prmi Respiratory Pressure Min
f10mx Respiratory Flow Max
f10mi Respiratory Flow Min
reSlS Respiratory Resistance
compl Respiratory Compliance
work Respiratory Work
tins Inspiration Time
tpau Pause Time
texp Expiration Time
rrate Respiratory Rate
tidv Tidal Volume
mlOV

tcore Core Temperature
tskin Skin Temperature
difft Temperature Difference

pleth Plethysmogram
time Time or counter
comm Comment flag
event Event flag
diath Diathermia flag

TDIFF = TCORE-TSKIN
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8. TIMEBASE.

De Timebase module (source is TIMEBASE.C) bevat de source voor het
proces timebaseO. Dit proces dient als tijdbasis voor de overige pro
cessen, m.u.v. de sampler, welke interrupt gestuurd is. Daarnaast bevat
de module enkele functies die door de andere processen aangeroepen
kunnen worden, en op die manier gebruik kunnen maken van de
tijdbasis.

8.1. Time Out Queue.

De tijdbasis is gebaseerd op het werken met een z.g. Time Out Queue.
Hierin staan (de processdescriptors van) een aantal processen die op
een Time Out wachten. Het tijdbasis proces controleert regelmatig of
er processen in de queue staan waarvan de wachttijd verstreken is. In
dat geval worden die processen gewekt. Voor gebruik van de tijdbasis
zijn er een aantal functies ontwikkeld die extern toegankelijk zijn.
Deze functies zijn:

- inittoq()
Deze functie wordt aangeroepen door de C main-functie, nog voor de
kernel gei'nitialiseerd wordt. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren om
problemen door niet gei'nitialiseerde pointers te voorkomen.

- waittimeout(semafoor,maxticks)
Deze functie is in feite een uitgebreide wait(semafoor). Het
aanroepende proces wordt geblokkeerd tot een ander proces een
signal op de meegegeven semafoor uitvoert. Komt deze signal echter
niet binnen maxticks tijdbasis-eenheden, dan wordt het proces toch
gewekt, waarbij aan het proces doorgegeven wordt dat een time out
is opgetreden. Deze functie is nuttig als b. v. een proces op data
vanaf een seriele verbinding staat te wachten.

- delay(maxticks)
Deze functie blokkeert het aanroepende proces, totdat maxticks tijd
basis-eenheden verstreken zijn. Daarna wordt het proces gewekt.

- updatetoq()
Deze functie dient bij elke tijdbasis tick door het tijdbasis proces
aangeroepen te worden. Dit is de functie die kijkt of processen
gewekt moeten worden, en dit indien nodig doet.

De module bevat nog de source voor het proces timebaseO. Dit proces
is een z.g. device driver. Het wordt gestuurd door de systeemklok
welke met een frekwentie van 20 Hz interrupts genereert. Na steeds 10
interrupts wordt een updatetoqO uitgevoerd. Hierdoor is een tijdbasis
verkregen met een periodeduur van 0.5 sec. welke door b.v. het
Numeric Display gebruikt wordt.

De module bevat ook nog enige functies voor het onderhouden van de
Time Out Queue. Deze zijn niet bedoeld voor externe aanroep.
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9. NUMERIC DISPLAY.

Het Numeric Display is bedoeld om de gebruiker een compleet en
nauwkeurig overzicht te geven van de momentane waarden van aile
relevante signalen, of een subset waarin aileen de meest interessante
signalen opgenomen zijn. Het proces (source is NUMERIC.C) verzamelt
daartoe regelmatig de door de sampler en preprocessor geproduceerde
meetwaarden, en geeft hiervan een overzicht in een venster op het
numerieke scherm. De gebruiker kan dan van aile signalen de naam, de
momentane waarde en de eenheid aflezen. Bovendien kan de geldigheid
van een meetwaarde snel bekeken worden doordat een ongeldig signaal
in een andere kleur wordt weergegeven. Storingen in de signaalver
werking kunnen op deze wijze snel geconstateerd worden.

9.1. Ontwerp.

Bij het ontwerp van DADSl is door Hengst en Kramer [lit. 7] een aan
tal ontwerpkeuzen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op een aantal
ergonomische overwegingen. Vanwege de huidige stand der techniek
zijn voor het Numeric Display van DADS3 de ontwerpkeuzen enigzins
gewijzigd, maar zijn er nog duidelijk overeenkomsten met de oude ont
werpkeuzen. De eisen gesteld bij ontwerp van het nieuwe Numeric
Display zijn:

- Het moet mogelijk zijn om aile signalen in het systeem tegelijk te
tonen.

- In DADS3 moeten ook eenheden van signalen getoond worden. Op de
moderne schermen is hiervoor voldoende plaats, en dit vergroot het
gemak voor de gebruiker om metingen te interpreteren.

- Signaalnaam, waarde en eenheid worden naast elkaar geschreven, en
niet onder elkaar.

Er is, in tegenstelling tot in DADSl, in principe geen regel tussen
ruimte tussen de regels. Dit is weI te creeren door de indeling van
het Numeric Display te wijzigen.

- Speciale situaties, zoals het overschrijden van een alarmgrens moeten
uit het Numeric Display snel duidelijk worden.

- Het gebruik van verschillende kleuren binnen het scherm is aileen
zinvol daar waar de gebruiker op een bijzonderheid geattendeerd
moet worden.

- Knipperen van namen of waarden is bijzonder hinderlijk. Het leidt
af, en maakt de informatie slecht leesbaar.

- De indeling van het Numeric Display moet in principe eenvoudig Ie
wijzigen zijn, bij voorkeur door de gebruiker.
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9.2. Realisatie.

Zoals reeds eerder vermeld, heeft het proces niet het gehele scherm
ter beschikking, maar slechts een bepaald gedeelte, aangegeven door
een venster. Bovendien heeft het proces geen rechtstreekse toegang
tot het scherm, maar verloopt aile uitvoer naar het scherm via de
Window Manager. Het venster voor het Numeric Display is, zoals het
nu gedefinieerd is, 18 regels van elk 65 posities groot, inclusief de
rand om het venster. Netto blijft er dus een venster van 16 regels bij
63 posities over. Als we de signalen over 3 kolommen verdelen is elke
kolom 21 posities breed. In deze 21 posities wordt het signaal als voIgt
afgedrukt:

signaalnaam+spatie
teken
4 cijfers met komma
spatie en eenheid
ruimte tussen kolommen

totaal

6 pos.
1 pos.
5 pos.
7 pos.
2 pos.

21 posities.

Het Numeric proces verwerkt de gegevens die door de preprocessor in
sysbase geplaatst worden. De preprocessor produceert daarbij ook een
status voor elk signaal. Eventueel kan er tevens door een storings
algoritme een status aan het signaal toegekend worden, dit is echter
nog niet uitgewerkt. Het Numeric proces neemt deze status uit sysbase
over, waardoor het mogelijk wordt het afdrukken van een signaal
afhankelijk te maken van de status. Op dit moment wordt een signaal
waarde met naam en eenheid geel op blauw weergegeven als de status
de waarde VALID heeft. Ais de status niet de waarde VALID heeft,
wordt aileen de naam op een rode achtergrond weergegeven, de waarde
en eenheid worden onderdrukt. Dit dient om een foutieve interpretatie
te voorkomen.

Het Numeric proces maakt gebruik van het array
numbase[MAX_SIGNAL). Deze database is in eerste instantie bedoeld
voor locaal gebruik maar is globaal gedefinieerd, zodat bepaalde
parameters door b.v. de Command Handler gewijzigd kunnen worden.
De data-base bevat:

- momentane meetwaarden van de diverse signalen.
- gegevens over afdrukwijze.
- gegevens voor indeling van het scherm (aantal cijfers, positie).
- signaal-namen.
- signaal-eenheden.
- laatste status (hiermee wordt bepaald of de waarde wordt

afgedrukt, en in welke vorm).

De meetwaarden en alarmflags worden regelmatig door Numeric Display
bijgewerkt. De strings voor de signaalnamen en -eenheden worden bij
initialisatie van het proces eenmalig vastgelegd. De opbouw van de
locale database is hieronder aangegeven.
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typedef struct numtype
{
enurn
float
int
int
char
char
int
int
int
int
};

signame signal;
value;
status;
inuse;
name[10];
unit[10];
figures;
decpoint;
row;
col;

/* index in sysbase */
/* waarde meting */

/* rij in venster */
/* kolom in venster */

struct numtype numbase[MAX_SIGNAL];

In principe verwerkt en toont dit proces aile signalen die door de
preprocessor geleverd worden. Door de initialisatie van numbase aan te
passen is het echter mogelijk om slechts bepaalde signalen uit sysbase
over te nemen. Daar numbase globaal gedefinieerd is, is het tevens
mogelijk om een ander proces, b. v. de Command Handler, een veld in
numbase te laten wijzigen. Zo is het mogelijk om tijdelijk een signaal
niet op het scherm te laten komen door het veld numbase[i].inuse op
FALSE te zetten. Verder is het mogelijk om de plaats binnen het
venster waar een bepaald signaal afgedrukt wordt te wijzigen door de
bij de initialisatie vastgelegde waarden van numbase[i].row en
numbase[i].col te wijzigen. Op deze wijze is het ook mogelijk om,
indien gewenst, de indeling van het venster run-time door de gebruiker
te laten wijzigen.

Het numeric proces wordt gestart met de semafoor gonumic en geeft
opdrachten aan de Window Manager via de buffer txtbuffer. De
werking van het proces is in principe heel eenvoudig. Tijdens de
initialisatie van het proces worden de entries van numbase gevuld met
een aantal signaalnamen en de bijbehorende strings voor naam en
eenheid. Tevens wordt vastgelegd op welke plaats binnen het venster
een bepaald signaal afgedrukt wordt. Vervolgens geeft het proces de
Window Manager opdracht het venster te initialiseren. Hierna is het
proces ge'initialiseerd, en wordt met een wait(&gonumic) instructie
gewacht op het doorstarten van het proces, en het beschikbaar komen
van meetgegevens.

Na het doorstarten c1aimt het proces de systeem database sysbase
korte tijd om de meetwaarden naar de eigen database te kopieren.
Daarna wordt de systeem database weer vrijgegeven. De locale data
base is o.a. nodig om sysbase zo kort mogelijk bezet te houden. De
opdrachten voor de Window Manager worden vervolgens samengesteld
uit de informatie die in numbase is opgeslagen. Het proces stelt voor
elk signaal een string samen die moet worden afgedrukt. Hierin zijn
opgenomen de signaalnaam, de waarde met teken, en de eenheid waarin
het signaal wordt uitgedrukt. Deze string wordt in txtbuffer geplaatst
samen met de positie waarop het signaal geschreven moet worden, en
de status van het signaal. Daarna krijgt de Window Manager opdracht
om het signaal in het virtuele venster te plaatsen. De status zoals
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bepaald door de preprocessor wordt meegegeven zodat de Window
Manager kan bepalen of het signaal highlighted of normaal moet
worden geschreven. Als op deze wijze aile signalen verwerkt zijn
krijgt de Window Manager opdracht de vensters op het fysieke scherm
te plaatsen, zodat de gebruiker de meetwaarden kan aflezen. Het
proces heeft nu een volledige cyclus doorlopen voort als laatste een
delay(2) uit. Hiermee wordt het proces geblokkeerd, en op de tweede
tick weer gewekt. Het proces zal dan wachten op het beschikbaar
komen van meetwaarden. In grote lijnen ziet het proces er als voIgt
uit:

int numericO
(
/* initialize numerical data- base*/

numbase[O].inuse = TRUE;
numbase[O].signal = psys;
numbase[O].value = 0;
numbase[O].figures = sysbase[psys].figures;
numbase[O].decpoint = sysbase[psys].decpoint;
numbase[O].row = I;
numbase[O].col = I;
strcpy(numbase[O].name,sysbase[psys ]. name);
strcpy(numbase[O]. unit,sysbase[psys]. unit);

numbase[MAX_SIGNAL-I].inuse = TRUE;
numbase[MAX_SIGNAL-I ].signal = diath;
numbase[MAX_SIGNAL-I]. value = 0;
numbase[MAX_SIGNAL-I ].figures = sysbase[diath].figures;
numbase[MAX_SIGNAL-I].decpoint = sysbase[diath].decpoint;
numbase[MAX_SIGNAL-I ].row = 17;
numbase[MAX_SIGNAL-I].col = 43;
strcpy(numbase[MAX_SIGNA L-I ].name,sysbase[diath].name);
strcpy(numbase[MAX_SIGNAL-I ].unit,sysbase[diath].unit);

/* initialiseer numeriek venster
wait(& txtbuffer.empty);
txtbuffer.caller = NUMERIC;
txtbuffer.command= INITNUM;
signal(&txtbuffer.full);

*/

while(TR UE) /* eindeloze Ius */
(

wait(&gonumic);
wait(&datafre);
for(i=O;i<MAX_SIGNAL;iH)

{ /* aileen waarde en status kopieren */
/* om sysbase zo kort mogelijk bezet te houden */

numbase[i]. value = sysbase[ numbase[i].signal]. value;
numbase[i].status = sysbase[ numbase[ i].signal].status;

}
signal(&datafre);
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for(i=O;i<MAX_SIGNAL;iH)
{

wait(&txtbuffer.empty); /* stuUT opdracht naar * j
txtbuffer.caller = NUMERIC; /* wd_mngr process * j
txtbuffer.command = WRITE;
txtbuffer.dest = WNUMERIC;
txtbuffer.parl = numbase[i].row;
txtbuffer.par2 = numbase[i].col;
txtbuffer.par3 = numbase[i].status;

"vorm string die afgedrukt moet worden
uit numbase[i].name, numbase[i].value
en numbase[i].unit"

strcpy(txt buffer.string ,string);
signal(&txtbuffer.full);

}

wait(&txtbuffer.empty);
txtbuffer.caller = NUMERIC;
txtbuffer.command= PUTWINS;
signal(&txt buffer.full);

delay(2);
}

/* wacht tot seconde voorbij *j

/* einde numeric.c *j
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10. WINDOW MANAGER.

Binnen het DADS-systeem zijn meerdere modules actief die alfanume
rieke gegevens produceren welke op het scherm gezet dienen te wor
den. De diverse modules zouden dit rechtstreeks kunnen doen, maar om
te voorkomen dat hierbij conflicten tussen de diverse modules ont
staan, is de Window Manager in het systeem opgenomen. De Window
Manager is de enige module die rechtstreeks gebruik mag maken van
het scherm. De andere modules hebben geen directe toegang tot het
fysieke scherm, maar geven hun data door aan de Window Manager.
Deze zet de gegevens op het scherm, waarbij conflicten tussen de
mod ules voorkomen worden.

De gegevens worden door de Manager in vensters geplaatst die voor de
diverse display modules vastliggen. Deze vensters worden in een vrij
gedeelte van het geheugen opgeslagen. Voor elke module met uitvoer
naar het numerieke scherm is een venster gedefinieerd. De Window
Manager biedt op deze wijze elke module a.h.w. een eigen scherm met
een eigen grootte. De gegevens van de diverse modules komen pas bij
elkaar op het moment dat ze op het fysieke scherm geplaatst worden.
Hierbij wordt elk venster op zijn eigen plaats op het scherm gezet.
Het is mogelijk dat er overlappende vensters zijn. Voor dat geval is
bepaald welke prioriteit de diverse vensters hebben, er ligt a.h.w. vast
welk venster bovenop andere venster(s) ligt. Het overlappen heeft geen
invloed op de verwerking van de gegevens door de Manager, aileen op
de zichtbaarheid van de data. Ais het bovenste venster verwijderd
wordt, worden de onderliggende vensters weer zichtbaar. De gegevens
die onzichtbaar waren komen dan weer tevoorschijn. Het verdient
aanbeveling om vensters die veelvuldig tegelijk op hel scherm moeten
staan niet-overlappend te definieren, dit om informatieverlies te
voorkomen. Vensters die sporadisch en/of gedurende korte tijd (b.v.
alarm-vensters) op het scherm staan mogen weI overlappend zijn.

Een module met uitvoer naar het scherm kan slecht een beperkt aantal
opdrachten aan de Window Manager geven die betrekking hebben op
het venster van de module. Deze commando's hebben betreffen initiali
satie van het venster, in- of uitschakelen, schrijven en wissen van het
venster. De positie en afmetingen zijn door de module niet te bepalen.

Aile parameters van de in gebruik zijnde vensters worden in het array
wintbl[MAX_WNO+l] opgeslagen. Dit array bevat voor elk venster een
entry waarin o.a. opgeslagen wordt: een flag die aangeeft of de entry
in gebruik is, een flag die aangeeft of het desbetreffende venster in
gebruik is, en een code die aangeeft welk proces de eigenaar van het
venster is. Verder wordt opgeslagen de grootte van het venster, de
oorsprong van het venster op het fysiek scherm, de plaats van de
cursor behorende bij het venster, de voor- en achtergrondkleur van
het venster en de rand, de kleur van e. v.t. 'highlighted' tekst in het
venster en een pointer naar de plaats in het geheugen waar het
venster is opgeslagen. De exacte structuur van het array is hieronder
aangegeven.
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typedef struct win
{

unsigned int inuse;
unsigned int type;
unsigned int owner;
unsigned int onscr;
unsigned int highl;
unsigned int rorg;
unsigned int corg;
unsigned int h;
unsigned int w;
unsigned int crow;
unsigned int ccol;
unsigned int attrib;
unsigned int highatr;
unsigned int backgr;
unsigned int foregr;
unsigned int hiback;
unsigned int hifore;
int far *store;
} window;

window wintbl[MAX_WNO+l];

10.1. Overzicht bibliotheek.

/* Is dit venster in gebruik */
/* Tiled of overlappend, niveau */
/* ID-code owner */
/* op het scherm of uitgeschakeld */
/* venster is highlighted */
/* Rij linkerbovenhoek venster */
/* Kolom linkerbovenhoek venster */
/* Bruto hoogte incl. rand */
/* Bruto breedte incl. rand */
/* Huidige rij cursor voor venster */
/* Huidige kolom cursor */
/* Attribuut van border */
/* Highlighted attribuut border */
/* Achtergrondkleur venster */
/* Voorgrondkleur venster */
/* Achtergrond venster highlighted */
/* Voorgrondkleur venster highlighted */
/* Pointer buffer virtuele scherm */

/* Tabel van mogelijke vensters */

Voor de Window Manager is een bibliotheek ontwikkeld die aIle func
ties bevat die nodig zijn voor het verwerken van uitvoer van de an
dere modules, en voor gebruik van de vensters. Deze bibliotheek bevat
25 functies. De functies worden hieronder beschreven.

- BeepO
De functie beepO produceert een toon via de speaker van het sys
teem. Dit kan dienen om de gebruiker van het systeem op bepaalde
gebeurtenissen opmerkzaam te maken. Binnen deze functie wordt
korte tijd actief gewacht, omdat de speaker pulserend aangestuurd
moet worden. Dit duurt echter slechts korte tijd (0.1 sec).

- Border_highlight(wno)
Deze functie plaatst om het aangegeven virtuele venster 'wno' een
rand met gebruik van de attributen opgeslagen in het veld wintbl
[wno].highatr. Hiermee kan een bepaald venster extra onder de aan
dacht van de gebruiker gebracht worden. Er wordt opgeslagen dat de
rand in het vervolg 'highlighted' geschreven moet worden.

- Border_ normal(w no)
Deze functie plaatst om het aangegeven virtueIe venster een rand
met gebruik van de attributen opgeslagen in het veld wintbl[wno].
attrib. In wintbl[wno].highl wordt opgeslagen dat de rand in het
vervolg normaal geschreven moet worden.
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- Clear_window(wno)
De functie Clear_window wist het tekstgedeelte van een venster,
zowel van het virtuele venster, als op het fysiek scherm. De rand
van het venster blijft staan, het tekstgedeelte krijgt de achter
grondkleur zoals aangegeven in wintbl[wno).backgr.

- Clear_screenO
Deze functie wist het gehele fysieke scherm, rechtstreeks in het
schermgeheugen. De virtuele vensters worden hierbij niet beinvloed.

- Create_window(r ,c,h,w ,type,owner)
Deze functie definieert in wintbl een nieuw venster. Het venster is h
posities hoog en w posities breed (incl randen). De oorsprong van
het venster op het fysiek scherm ligt op regel r en kolom c, waarbij
positie r=l, c=1 de linkerbovenhoek van het scherm is. De prioriteit
van het venster (dit is eigenlijk het niveau waarop het venster ligt
t.o.v. de andere vensters) wordt meegegeven in type. Tenslotte wordt
de parameter owner meegegeven. Dit dient ter identificatie van het
proces dat de functie aanroept. In DADS3 worden de functies uit de
bibliotheek vooralsnog aileen door de Window Manager gebruikt. Ais
er echter meerdere processen zijn die bibliotheekfuncties aanroepen,
kan de parameter owner die ook wordt opgeslagen gebruikt worden
om te controleren of een bepaald venster door een bepaald proces
gebruikt mag worden. Create_window reserveert ook geheugenruimte
voor het virtuele venster door de mallocO systeemfunctie aan te
roepen. De index van het nieuwe venster wordt door de functie met
een return-statement aan de caller doorgegeven. Mocht er geen vrije
entry in wintbl meer zijn dat wordt -I teruggegeven. Ais er niet
genoeg geheugen beschikbaar is voor het virtuele venster, dan wordt
resultaat - 3 teruggegeven.

- Draw_border(wno)
Deze functie schrijft de rand van venster wno om het virtuele
venster. Afhankelijk van de waarde van wintbl[wno).highl wordt de
rand normaal of 'highlighted' geschreven.

- Delete_window(wno)
De functie delete_window verwijdert het opgegeven venster uit
wintbl en van het fysieke scherm en geeft de gebruikte
geheugenruimte terug aan het systeem.

- Erase_window(wno)
Deze functie verwijdert een venster van het fysieke scherm, het
virtuele venster wordt niet gewist.

- Home_cursor(wno)
Home_cursor zet de current cursor position van het venster op de
eerste positie van het venster binnen de rand.

- Init_windowO
Deze functie initialiseert wintbl. Aile entries worden gewist.
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- Move_cursor(wno,row,col)
De functie move_cursor verplaatst de current cursor position van
venster wno naar rij row en kolom col.

- New_line(wno)
Deze functie zet de current cursor position op de eerste positie van
de volgende regel. Indien de cursor al op de laatste regel stand,
wordt de tekst in het venster een regel omhoog geschoven.

- Place_char(wno,karak)
Deze functie plaatst het teken karak op de current cursor position
in het venster wno. De current cursor position wordt een plaats op
geschoven. Ais deze aan het einde van de regel komt, wordt
new_line(wno) aangeroepen. A Is laatste wordt put_windowsO aange
roepen om het venster op het scherm te plaatsen. De functie kan
gebruikt worden om ingevoerde karakters naar het scherm te echoen.

- Put_windowsO
Een van de belangrijkste functies uit de bibliotheek is de functie
put_windows. Deze functie zet aile ingeschakelde vensters in oplo
pende prioriteit op het scherm, te beginnen met de vensters met de
laagste prioriteit (die a.h.w. onderop liggen). De andere vensters
worden er eenvoudigweg overheen geschreven. Dit betekent dat bij
overlappende schermen wat overbodig werk gedaan wordt, n.m.1. het
schrijven van het gedeelte van het onderste venster dat later over
schrevcn wordt. Indien put_windows te traag wordt, kan hier nog
een optimalisatie plaatsvinden. Daarnaast ontstaat bij aanroep van
put_windows met een relatief hoge frekwentie (hoger dan I Hz) een
hinderlijk knipperen van overlappende vensters. Het verdient daarom
aanbeveling om het gebruik van overlappende vensters te beperken.

Put_windows werkt met het array wintbl[MAX_WNO+l] waarin van
aile gedefinieerde vensters de belangrijksle gegevens staan. Tevens is
hierin voor elk venster een pointer opgenomen welke naar het ge
heugengebied wijst waar het virtuele venster is opgeslagen. De
functie loopt het stuk geheugen af waarin het venster is opgeslagen,
en kopieert elke karakter naar het fysieke schermgeheugen. Dit
wordt gedaan voor aile vensters die ingeschakeld zijn.

- Scroll_window(wno)
Deze functie schuift het tekstgedeelte van vensler wno een regcl
omhoog, waarbij de bovenste regel verloren gaat, en de ondcrste
regel met spatics gevuld wordt.

- Scroll_windown(wno,n)
Deze functie schuift het tekst gedeelte van venster wno n regels
omhoog, waarbij de bovenste n regels verloren gaan, en de onderste
n regels met spaties gevuld worden.

- Setwindow_off(wno)
de functie setwindow off schakelt een venster OFFSCREEN. Op het
fysieke scherm wordthet venster gewist, waarna de andere vensters
met put_windows opnieuw gcplaatst worden. Deze functic heeft geen
invloed op het virtuelc venstcr en op de vcrwerking van data be-
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stemd voor dit venster, aIleen op de zichtbaarheid van het venster.

- Setwindow_on(wno)
Deze functie schakelt een uitgeschakeld venster weer in. Het venster
wordt daarna weer op het scherm gebracht.

- Text_attribute(wno,fore,back)
Met deze functie worden de attributen van de normaal geschreven
tekst van het venster ingesteld. Met back wordt de achtergrondkleur
opgegeven, en met fore wordt de kleur van de tekst zelf opgegeven.

- Text_highattr(wno,hifore,hiback)
Met deze functie worden de attributen van de 'highlighted' geschre
ven tekst van het venster ingesteld. Met hiback wordt de achter
grondkleur opgegeven, en met hifore wordt de kleur van de tekst
zelf opgegeven. Deze kleuren worden o.a. gebruikt door de functie
write_numstring indien de status aangeeft dat de waarde van het
signaal dat wordt afgedrukt een alarmgrens overschreden heeft.

- Toggle_window(wno)
Deze functie zet een venster ONSCREEN, als deze OFFSCREEN is,
en OFFSCREEN als deze ONSCREEN is. De functie is te vergelijken
met een drukschakelaar. De functie is vooral handig als de gebruiker
via de Command Handler en de Window Manager een venster in- of
uit wil schakelen. Een venster kan dan aan een toets toegewezen
worden.

- Write_line(wno,string)
Deze functie schrijft de string in het venster vanaf de eerste positie
van een nieuwe regel tot aan de rechterrand van het venster. Ais de
string langer dan de breedte van het venster, wordt het laatste deel
van de string afgekapt. Na het schrijven van de string wordt de
cursor op een nieuwe regel geplaatst.

- Write_string(wno,string)
Deze functie schrijft de volledige string in het venster vanaf de
current cursor position. Ais de string langer is dan de ruimte tot
aan de rechterrand toelaat, gaat de functie op de volgende regel
verder.

- Write_ numstring(wno,status ,string)
Dit is een uitgebreide versie van de functie write_string, speciaal
(maar niet exclusief) bedoeld voor het schrijven van signaalnamen en
-waarden in het numerieke venster. Indien status aangeeft dat de
waarde van het signaal een alarmgrens heeft overschreden, wordt
voor het schrijven van de eerste 5 tekens van de string (d.i. de
naam van het signaal) de highlight-attributen gebruikt. Indien de
status aangeeft dat het signaal in orde is, worden naam, waarde en
eenheid normaal geschreven, met gebruikmaking van de normale
attributen.
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11. COMMAND HANDLER.

Tijdens operationeel gebruik van het DADS-systeem verloopt de
werking van het systeem zoveel mogelijk automatisch. Toch zal er
enige interactie tussen gebruiker en systeem nodig zijn waarmee met
name de presentatie van de gegevens beinvloed kan worden. De gebrui
ker zal bepaalde functies van het systeem naar behoefte moeten kun
nen in- of uitschakelen. Het zal soms ook nodig zijn om bepaalde ge
gevens die niet automatisch verkregen kunnen worden met de hand in
te voeren. De Command Handler is het proces waarmee de gebruiker de
werking van het systeem kan beinvloeden.

Het is de bedoeling dat deze module gebruikt gaat worden om de door
de gebruiker via het toetsenbord ingegeven commando's te verwerken.
Hiermee kunnen een aantal variabelen, zoals welke signalen ingescha
keld zijn, welke displays getoond moeten worden, alarmgrenzen enz.
opgegeven worden. De Command Handler past aan de hand van de op
drachten de diverse databases aan. Tevens kan de module via de
Window Manager boodschappen, vragen, helpteksten en menu's op het
scherm plaatsen. De module zal in de toekomst ook invoer krijgen van
het aanraakscherm. Dit zal gebruikt worden om systeem menugestuurd
te maken. Uiteindelijk kan een complexe menustructuur ontstaan waar
bij het werken via het aanraakscherm en het toetsenbord (voor para
meters) afgewisseld kan worden.

Op dit moment kent de Command Handler enkele eenvoudige mogelijk
heden voor het werken met menu's en vensters. De structuur van de
menu's is in figuur 11.1 aangegeven. Daarnaast is in aIle menu's aan
gegeven met welke functietoetsen de vensters in- en uitgeschakeld
kunnen worden. Dit is in de figuur aIleen in het hoofdmenu opge
nomen. Met functietoets Fl wordt het hoofdmenu opgeroepen.
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Figuur 11.1 Overzicht menustructuur.

Binnen de Command Handler zijn de menu's zoals in figuur 11.1 aange
geven gerealiseerd. De verwerking van de opdrachten in het Patient
menu en in het Signalenmenu moet nog gerealiseerd worden. Enerzijds
ontbreekt hiervoor de tijd, anderzijds moet o.a. de structuur waarin de
patientgegevens opgeslagen worden nog ontworpen worden. WeI zijn
binnen de Command Handler routines ontwikkeld waarmee strings en
getallen ingevoerd en op het scherm geplaatst kunnen worden. Deze
kunnen binnen de Command Handler gebruikt worden om de
menufuncties te realiseren.
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12. NOG TOE TE VOEGEN MODULES.

Het ontwikkelde DADS3 systeem bevat nog niet aile modules die in
DADS} opgenomen waren, en in het schema in bijlage } te vinden zijn.
Om aile modules uit te werken ontbreekt de tijd. Daar komt nog bij
dat deze modules misschien niet voor aile toepassingen noodzakelijk
zijn, en het ontbreken van b.v. de Bar Display module de goede wer
king van het systeem niet in de weg staat. Hct toevoegen van een
nieuwe module is in de vorm van een nieuw proces zeer eenvoudig. De
nieuwe module kan eenvoudig gecompileerd en gelinkt worden aan de
reeds bestaande modules. Verder dient in de main functie een aanroep
van de functie process(procesname,stacksize,ID) opgenomen te worden.
Hierdoor wordt het proces gecreeerd. Over de werking van de nog
ontbrekende modules zijn tijdens het afstuderen een aantal ideeen
ontstaan, die in dit hoofdstuk weergegeven worden.

12.1. Opslag meetgegevens.

Deze module zet de meetgegevens uit sysbase regelmatig op schijf om
deze later off-line te kunnen bestuderen en/of te verwerken in een
rapport. Vooral Lv.m. rapportage is het van belang dat de module aan
de ruwe data een tijdindicatie toevoegt.

Aan het begin van de operatie moeten patientgegevens en de instelling
van het systeem opgeslagen worden. Het is niet duidelijk wat er moet
gebeuren als de instelling tijdens de operatie gewijzigd wordt. Moet
deze ook opgeslagen worden of niet? Misschien hoeft slechts een ge
deelte opgeslagen te worden, zo ja, welk gedeelte.

12.2. HALO.

In het DADS} systeem waren twee Compucolor computers opgenomen.
Zoals eerder al vermeld, diende een Compucolor voor het weergevcn
van alfanumerieke informatie, de andere voor het weergeven van gra
fische informatie. Het is de bedoeling dat in DADS3 ook een 2e
monitor opgenomen wordt, waarbij eenzelfde taakverdeling bewerk
stelligd wordt. Deze extra monitor wordt b. v. gebruikt voor presentatie
van het Graph Display, en het Bar Display. Binnen de vakgroep EME is
de grafische bibliotheek HALO beschikbaar die geschikt is voor het
maken van dergelijke plaatjes op een IBM-PC. Deze bibliotheek biedt
een groot aantal functies die het mogclijk om op een eenvoudige wijze
complexe tekeningen en grafieken te maken. Daarnaast is een groot
aantal drivers aanwezig voor grafische kaarten, printers en plotters,
waarbij overschakelen naar andere hardware slechts het laden van een
andere driver vereist. Daarbij hoeft, binnen de mogelijkheden van de
hardware, het programma niet gewijzigd te worden.

12.3. Graph Display.

Deze module verzorgt het teken van een grafiek met hoge resolutie op
het scherm, waarin het verloop van een of meer signalen over een
ruime periode (tot 8 uur) bestudeerd kan worden. Er zijn ook kortere
perioden mogelijk voor een nauwkeurigere bestudering. Verder is een
staafjes diagram op te roepen voor samengestelde signalen. Hierbij
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worden twee signalen weergegeven als de onder- en bovenzijde van
een staaf, en kan een derde signaal hier doorheen getekend worden.
Deze laatste vorm is vooral interessant bij aan elkaar gerelateerde
signalen, b. v. een systolischc en een diastolische druk met de
gemiddelde druk als derde signaal. Er zijn diverse mogelijkheden voor
indeling van het scherm m.b.t. aantal grafieken, aantal signalen per
grafiek, plaats van de verticale as, enz. Welke schermformaten gewenst
zijn is nog onbekend, dit is mede afhankelijk van de ervaringen met
DADSI.

Voor de meest gedetailleerde grafiek dient aile data die door de
preprocessor bepaald wordt opgeslagen te worden, zodat bij elke
nieuwe sample de gehele grafiek opnieuw geconstrueerd kan worden.
Hoewel de module Opslag de data op schijf bewaart, moet Graph Dis
play de data ook zelf in het geheugen bewaren. Dit is enerzijds nodig
om reconstructietijden laag te houden, anderzijds om de onderlinge
onafhankelijkheid van modules te bewaren. Indien Graph Display zoals
in DADSI elke 7.5 sec. de meetwaarden verwerkt, wordt per signaal
over een periode van 8 uur 3840 meetwaarden opgeslagen. Bij 40
signalen en 2 bytes per signaal (aIleen integers), betekent dit in totaal
300 Kbyte gegevens die in het interne geheugen van de computer
opgeslagen moeten worden. Aangezien er voor de uiteindelijke pro
grammatuur ook veel geheugen nodig zal zijn, en de andere modules
ook data opslag hebben, zal dit met de huidige computer (512Kbyte
intern geheugen) niet haalbaar zijn. Het is echter mogelijk om z.g.
Extended Memory in te bouwen met een maximale grootte van enkele
Mbytes, waarna er geen gebrek aan geheugen zal zijn. In dat geval is
het zinvol om een aparte module te ontwerpen die dit geheugen, en de
300 Kbyte gegevens (of meer, indien meer detail gewenst is) die er in
opgeslagen is beheert en voor aIle processen toegankelijk maakt.

Indien geen Extended Memory wordt ingebouwd, zal de opgeslagen data
gecomprimeerd moeten worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van de methode zoals ontworpen bij DADSI en die hieronder
beschreven wordt (zie o.a. lit. 3).

Er wordt bij een sampletijd van 7.5 sec. in totaal opgeslagen:
60 samples x 7 banken x 2 bytes = 840 bytes/signaal.

Bij 40 signalen is dit ongeveer 34 Kbytes. Dit scheelt dus een factor 9
met opslag van aile gegevens. Hiermee is dan steeds voor elke signaal
en elke tijdas een grafiek op te roepen. Door de lengte van de buffer
te vergroten en/of de samplefrekwentie te verhogen kan de tijdas
verlengd worden, en de resolutie vergroot.
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6

OPSLAG (per signaal):

1 2o 3 If 5
30sec/sample 2min/sample

7.5sec/sample 15sec/sample 1min/sample lfmin/sample

f:sl f:sl fl r;;l III I~
-;-l

m I

LU
I m I I u u I

L:J I i I L:J I u I LU I
u I

L:J LJ r I r I-
15 min.

30 min.

60 min.

2 uur.

If uur.

, x 60

samples

8 uur.

Indien voor deze laatste methode gekozen wordt, kan onderstaand
voorstel voor de locale database graph base gebruikt worden. Deze
database wordt gebruikt door de module Graph Display, die aan de
hand hiervan het grafieken scherm opbouwt. Daarnaast is het zinvol de
database voor de Command Handler toegankelijk te maken, om bepaalde
instellingen mogelijk te maken. De data-base bevat:

- meetwaarden van de diverse signalen, ongeschaald, opgeslagen over
een lange periode, gecomprimeerd voor minimale omvang.

- status over dezelfde periode voor zover relevant.
- gegevens voor indeling van het scherm (tijdas, schaling, kleuren).
- signaal-namen.
- signaal-eenheden.

De opslag van aIle status over dezelfde periode als de mectwaardcn
zorgt voor een tweemaal zo groot geheugengebruik. Hierbij kan
opgemerkt worden dat de status niet allijd relevant is m. b.t. het
tekenen van de grafiek. AIleen indien een meetwaarde ongeldig is, is
het van belang dit te regislreren, de waarde mag dan niet getekend
worden. In plaats van hiervoor een aparte opslag te creeren, kan de
meetwaarde door een fysisch onmogelijke waarde vervangen worden.
Bij het plotten van de grafiek, kan hieraan gezien worden dat de
sample niet gebruikt mag worden, terwijl hel gehcugengebruik niet
toegenomen is.

De meetwaarden en status worden rcgelmatig door Graph Display
bijgewerkt. De signaalnamen en -eenheden worden bij het opstarten
van het systeem eenmalig vastgelegd. De samples worden opgeslagen in
cyclische buffers ter lengle bufflengte. De buffers worden gebruikt via
twee pointers. Next wijst naar de plaats waar de volgende sample
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geschreven zal worden, en Remove wijst naar de eerste van twee sam
ples die in aanmerking komen om te worden gemiddeld, en doorgescho
ven naar de volgende buffer. Aileen bij de overgang van buffer
buf7_5min I naar buf7_5min2 wordt niet gemiddeld.

struct cyclbuffer {
float
float
float
float
};

value [BUFFLENGTE];
*Next;
*Remove;
*endofbuf;

struct grabasetype {
enum
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
char
char
float
int
enum
};

signal name
cyclbuffer
cyclbuffer
cyclbuffer
cyclbuffer
cyclbuffer
cyclbuffer
cyclbuffer
name[IO];
unit[IO];
scale;
color;
grafiek

signal;
buf7_5min I; /* hier een buffer met */
buf7_5min2; /* dubbele lengte ? */
bufl5min;
buf30min;
bufl uur;
buf2uur;
buf4uur;

/* schaalwaarde signaal */
/* kleur signaal */
plotpos; /* waar signaal getekend wordt */

struct grabasetype graphbase[MAX_SIGNAL];

Updaten van de buffers van een signaal, Next==n, Remove==r:
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I I
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•
•
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pointerin itialisat ie:

buffxx.Next=buffxx. value /* Next -> begin array* /
buffxx.endofbuf=buffxx. value[bufflengteI /* endofbuf -> einde array */
buffxx.Remove=nullpointer

(Remove wordt na het verwerken van de eerste sample
op het begin van de buffer gezet.)

updaten van de structuur voor een signaal:

"plaats signaal buffxx m.b. v. *Next"
"verhoog Next, modulo einde buffxx"

if (Next==Remove) then "bepaal gemiddelde *Remove en *(Remove+l)"
"verhoog Remove 2-maal, modulo einde bufxx"
"schuif gemiddelde door naar volgende buffer"

verhoog pointer, modulo einde buffer:

bufxx.pointer++ /* verhoog pointer */
if(bufxx.pointer>bufxx.endofbuf) /* test einde buffer */

bufxx. pointer=bufxx.value; 1* dan pointer begin */

gemiddelde *Remove en *(Remove+1):

float average(x,y)
float x,y;

{
if(x==notvalid && y==notvalid)

return( not valid);
if(x==notvalid) return(y);
if(y==notvalid) rcturn(x);
return (x+y)/2;
};

aanroep: s=average(*Remove,*(Remove+1»;

12.4. Bar Display.

1* x en y ongeldig avo ongeldig */
/* aIleen y geld ig av.=y */
/* aileen x gcldig av.=x */
/* x en y geldig av.=(x+y)/2 */

Deze module tekent op het scherm een overzicht van een tiental
signalen , op dezelfde wijze zoals in DADSl ook reeds gebeurde. De
module verwerkt elke 15 sec. data van aile signalen die door de
preprocessor in sysbase wordt opgeslagen. Deze worden gecomprimeerd
opgeslagen in barbase om op commando de balkengrafiek te kunnen
tekenen. Bij de opslag en compressic kan rekening gehouden worden
met de resolutie van de tijdas van de tc tekenen balk.
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TiJdas DADS1 :

\I
m.b.t. data Graph Display :

Periode (sec) . I
**

7.5 index
**BlokJe I Periode (min). II

-j-- '--'11 ------j- ~M.M·_M.__·_··__

1 I 60 180 3600 10800 Lf80 Lf80 - 959

2 20 60 I 1200 3600 320 160 - Lf79

3 6 20 360 1200 112 Lf8 - 159

Lf 2 6 120 360 32 16 - Lf-;'

5 .75 2 Lf5 120 10 6 - 15

6 .25 .75 15 Lf5 Lf 2 - 5

7&8 momentane waarde. 0 15 2 0 - 1

Indien zoals in DADSI een balk uit acht blokjes bestaat, is het in
principe voldoende om deze acht waarden te bewaren, en de waarde
van een blokje steeds uit de twee voorgaande blokjes te berekenen.
Dit heeft tot gevolg dat een blokje een nieuwe waarde krijgt telkens
als een periode ter lengte van de periode waarvan het blokje het
gemiddelde voorstelt voorbij is, zodat de gemiddelde leeftijd van de
data in een blokje sprongsgewijs verloopt. Eigenlijk zou bij elke
nieuwe sample de waarde van aile blokjes opnieuw bepaald moeten
worden. Dit betekent dat aIle data gedurende de tijdsduur van de
tijdas (3 uur in DADS1) niet gecomprimeerd bewaard moet worden. Dit
betekent bij 16 bits getallen een hoeveelheid data van:

180 min * 4 samples/min * 2 bytes = 1440 bytes/signaal,

en bij 40 signalen ongeveer 58 K bytes. Dit lijkt binnen het huidige
systeem haalbaar. Voor het Bar Display wordt veeI minder opgeslagen
dan voor het Graph Display, vanwege lagere samplefrekwentie (factor
2 lager), en korte lengte van de tijdas (factor 2.67 lager). Bij een
scherm refresh worden de gemiddelden opnieuw bepaald, en geschaald
naar de balklengte. De tekenroutine zet deze dan om naar schermcoor
dinaten en tekent de balken.

N.B. De module Graph Display bewaart data van de laatste 8 uur, maar
op een andere wijze gecomprimeerd. Het is misschien mogelijk deze
data ook voor de balken te gebruiken. Daarom is in de tabel een
verband gelegd tussen de tijdas van de balken en Graph Display.
Anderzijds is het geheugengebruik van Bar Display relatief gering, en
is het zinvol met het oog op de onderlinge onafhankelijkheid van de
modules om het delen van data te vermijden.

Indien voor de opslag met compressie wordt gekozen kan onderstaand
voorstel voor de locale database barbase gebruikt worden. Barbase is
daarnaast voor de Command Handler toegankelijk. De module bevat:

- meetwaarden van de diverse signalen, ongeschaald, opgeslagen over
een lange periode, gecomprimeerd voor minimale omvang.

- gegevens voor indeling van het scherm (normband, kleuren).
- signaal-namen.
- signaal-eenheden.
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De meetwaarden worden regelmatig door Bar Display bijgewerkt. Ais de
status van een meetwaarde aangeeft dat deze ongeldig is, wordt de
meetwaarde door een fysisch onmogelijke waarde vervangen. Indien de
compressie-methode als toegepast bij DADSI en DADS2 gebruikt wordt,
zal de gemiddelde leeftijd van de data sprongsgewijs verlopen. Indien
dit niet gewenst is, is het nodig om veel meer meetwaarden op te
slaan. De signaalnamen en -eenheden worden bij het opstarten van het
systeem eenmalig vastgelegd.

struct barbasetype {
en urn signame
float
char
char
int
float
float
};

signal;
average[8];
name[lO];
unit[10];
balknummer;
scale;
offset;

/* -I: niet op scherm
/* schalen naar balklengte
/* laagste getekende waarde

struct barbasetype barbase[MAX_SIGNAL];

12.5. Alarm Display.

Deze module alarmeert de gebruiker met een boodschap indien een
bepaalde alarmgrens gedurende een bepaalde tijd overschreden wordt.
De module controleert zelfstandig de waarden van de alarmtimers in
sysbase en vergelijkt deze met waarden opgeslagen in alarmbase. Ais
een alarmtimer een te hoge waarde krijgt zet de module een tekst
betreffende het signaal op het scherm.

12.6. Touch Handler.

Deze module is bedoeld voor menu-gestuurde bediening van het
systeem. De invoer voor de module wordt gdeverd door het aanraak
scherm. De module produceert coordinaten welke naar de Command
Handler gestuurd worden.

12.7. Expert systeem.

Het aan het DADS3 systeem toevoegen van een expert systeem is een
voudig. Het expert systeem moet vertaald worden naar een of meerdere
processen. Deze kunnen op de aan het begin van dit hoofdstuk be
schreven wijze aan het systeem toegevoegd worden. Het expert systeem
kan dan gebruik maken van de data die in sysbase opgeslagen is, en
hieruit andere gegevens afleiden. De resultaten kunnen in sysbase
tcruggezet worden, of er kan een nieuwe presentatie ingebouwd worden
voor de resultaten van het expert systeem.
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13. RESULTATEN EN AANBEVELINGEN.

13.1. Resultaten.

Tijdens het afstudeerwerk is de basis gelegd voor het DADS3 systeem.
Het systeem is gespecificeerd en een aantal modules zijn uitgewerkt.
Dit zijn o.a. de sampler en preprocessor, het Numeric Display en de
Window Manager. Met deze modules is een van de signaalwegen door
het systeem van ingang tot scherm gecreeerd. Verder zijn nog de
modules Command Handler en Timebase ontwikkeld, en zijn aile
datastructuren die door deze modules gebruikt worden ontwikkeld.

13.2. Performance.

Na beeindiging van de programmeer-werkzaamheden zijn nog enkele
tests uitgevoerd om de snelheid van het systeem te meten. De maxi
male samplefrekwentie van de Labmaster bedraagt 30 kHz. In het ver
leden is met een in C geschreven programma bepaald dat buiten de
kernel om een maximale sample-frekwentie van 10 kHz haalbaar is.
Daarnaast is de snelheid van het huidige systeem, met interrupt
verwerking via de kernel bepaald. Zoals al in hoofdstuk 6 verme1d,
wordt de sample-frekwentie in eenheden van minimaal I msec. in
gesteld. Bij sampling van aBe 16 kanalen is een sample-frekwentie van
I msec haalbaar, in die zin dat de interrupts nog verwerkt worden.
Echter, bij deze sample-frekwentie neemt de afhandeling zoveel tijd in
beslag dat de andere processen niet meer aan bod komen. Een
ins telling waarbij de bovengrens van het huidige systeem benaderd
wordt, is:

- Tijdbasis eenheden 5 msec.
- ABe 16 kanalen elke 5 eenheden gesampled.
- Numeric Display elke seconde ververst.

Bij deze waarden wordt voor alle 16 kanalen een sample-frekwentie
van 40 Hz verkregen.

13.3. Aanbevelingen.

Zaken die nog gedaan moeten worden:
- Patientdata structuur ontwerpen.

Patientgegevens invoeren Command Handler.
Command Handler commando's uitbreiden met instellingen databases.
Command Handler uitbreiden invoer Touch Handler.
Touch Handler proces schrijven.
HALO module uitwerken.
Bar Display en/of Graph display.
Opslag meetgegevens op schijf.
Inbouwen samplers seriele en parallelle poorten.
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BIJLAGE 2. OVERZICHT ONTWIKKELDE MODULES.

Voor het DADS3 systeem zijn een groot aantal source files ontwikkeld.
Deze zijn met opzet niet tot enkele grote files samengevoegd om het
de gebruiker mogelijk te maken gewenste functies te selecteren, en de
aandacht tot een klein gedeelte van het gehele systeem te kunnen
beperken. Door het verdelen van de source files over een aantal
directories wordt het overzicht behouden. Verder is getracht het
bijhouden van updates te vergemakkelijken door gebruik te maken van
de Microsoft Make utility. Door na wijziging van een of meer source
files deze utility te gebruiken worden automatisch aile gewijzigde files
en de files die van gewijzigde files afhankelijk zijn opnieuw gecom
pileerd.

Source voor processen.

De source voor de processen zijn te vinden in de C:\DADS\PROCESS
directory. Compilatie van de source wordt vergemakkelijkt door de
batch-file COMPILE.BAT. Deze batch-file roept de Make utilitie aan
met make-file DADS, welke indien nodig de compiler opstart. Na
compilatie worden de objectfiles aan elkaar en aan VENSTERS.LIB
gelinkt. De Linker gebruikt hierbij de invoerfilc LINK.RSP. Uiteindelijk
ontstaat het DADS3 programma MAIN.EXE. De source (en de includes)
kunnen worden geprint met de batch-file DADSPR.BAT.

- KERNEL.ASM (P. Cluitmans)
Deze module (geschreven in machinetaal) bevat aile functies die in
de kernel zoals eerder beschreven opgenomen zijn.

- MAIN.C
Bevat de C main-functie, en de globale definitie van rawdata en
sysbase. Verder worden in MAIN.C de velden van rawdata en sysbase
gei"nitialiseerd. Verder wordt de kernel gei"nitialiseerd, en worden de
belangrijkste processen gecreeerd. Ais laatste wordt de supervisie
over het systeem aan de kernel overgedragen.

- NUMERIC.C
Module die de source voor het numeric proces bevat. Bevat tevens
de definitie van numbase. De velden van numbase worden gei"nitia
liseerd. In een oneindige Ius worden de waarden uit sysbase in
strings omgezet en via txtbuffer aan de Window Manager doorge
geven.

- WD_MNGR.C
Module die de source voor het Window Manager proces bevat. Dit
proces beheert aile vensters op het numerieke scherm. Het kan via
txtbuffer commando's ontvangen van de andere processen. Afhanke
lijk van de commando's worden routines uit de VENSTERS.LIB
bibliotheek aangeroepen.

- SAMPLER.C
Module die de source voor het samgroup proces bevat. Dit proces
verwerkt de ruwe meetdata van het doadc proces tot bruikbare
waarden. Deze worden in het array rawdata geplaatst.



51

- PREPROC.C
Module die de source voor het preproc proces bevat. De preprocessor
moet uit de meetdata gemiddelden en trends afleiden. Omdat dit
afhankelijk is van de toepassing is de preprocessor nog niet inge
vuld.

- ADC.C (P. Cluitmans)
Module die de source voor een aantal functies bevat voor sturing
van de Labmaster kaart, en voor het doadc proces. Het doadc proces
neemt interrupt gestuurd op regelmatige tijdstippen samples van de
ingangen van het systeem. De samplefrekwentie kan voor elke ingang
een andere waarde hebben. De functies in deze module kunnen door
het sampler proces aangeroepen worden.

- COMHAND.C
Module die de source voor het comhand proces bevat. Dit proces
verwerkt de invoer vanaf het toetsenbord. Hiermee bestuurt de
gebruiker het systeem. Het is de bedoeling dat dit proces in de
toekomst ook invoer van het aanraakscherm zal ontvangen.

- TIMEBASE.C
Module bevat source voor een proces dat als tijdbasis dient voor de
andere processen, gebaseerd op de systeemklok. Bevat daarnaast
routines die andere processen kunnen aanroepen om gebruik te
maken van de tijdbasis. Resolutie van de tijdbasis is 0.5 sec.

Vensters Bibliotheek.

De sources voor de vensters bibliotheek zijn te vinden in de directory
C:\DADS\VENSTERS. De bibliotheek VENSTERS.LIB wordt opgeslagen
in de directory C:\MSC\LIB, waar ook de andere Microsoft C biblio
theken staan. Bij updates wordt de bibliotheek bijgewcrkt door aanroep
van de batch-file COMPILE.BA T. Hierdoor wordt de Make utilitie
aangeroepen met de make-file COMPUPD. De sources voor VEN
STERS.LIB worden automatisch gecompileerd en de object files worden
in de bibliotheek opgenomen. Er zijn 24 sources voor evenzoveel func
ties. De source files en de bijbehorende functies zijn:

- BEEP.ASM.
- BORDHIGH.C.
- BORDNORM.C.
- CLEARWIN.C.
- CLS.C.
- CREATWIN.C.
- DBORDERC.
- DELWIN.C.
- ERASEWIN.C.
- HOMECURC.
- IWINDOW.C.
- MOVECURC.
- NEWLINE.C.
- PLACECHRC
- PUTWINS.C.

beepO
border_highlight(wno,attr)
border_normal(wno,attr)
clear_ window(wno)
clear_ screenO
create_window(row ,col,h,w ,type,owner)
draw_border(wno)
delete_window(wno)
erase_window(wno)
home_cursor(wno)
init windowO
move_cursor(wno,row,col)
new_line(wno)
place_char(wno,karak)
put_windowsO



- SCROLLW.e.
- SCROLLWN.e.
- SETWOFF.e.
- SETWON.e.
- TEXTATTR.e.
- TEXTHIAT.e.
- TOGWIND.C
- WRITELN.e.
- WRITESTRe.
- WRNUMSTRe.

Include Files.

52

scroll_window(wno)
scroll_windown(w no)
setwindow_off(wno)
setwindow_on(wno)
text_attribute(wno,fore,back)
text_highattr(wno,hifore ,hiback)
togglc_window(wno)
write_line(wno,string)
write_string(wno,string)
write_numstring(wno,status,string)

Alle include files van de Microsoft C compiler zijn te vinden in de
directory C:\MSC\INCLUDE. Hier staan ook de include files die voor
DADS3 ontwikkeld zijn. Deze zijn te herkennen aan de extensie .HDA.
Bij compilatie van proces of venster source files worden automatisch
de juiste include files ingevoegd.

- GLOBDEFS.HDA
Bevat aile defines voor DADS3, behalve de defines die betrekking op
de LABMASTER

- VENSTYPE.HDA
Bevat de definitie van de window structuur. Hiermee wordt het array
wintbl gemaakt, waarin aile gegevens van de diverse vensters opge
slagen zijn.

- KERNEL.HDA (P. Cluitmans)
Bevat de type-definities die betrckking hebbcn op de kernel.

- VENSFUNC.HDA
Bevat de prototypen van aile functies die in VENSTERS.LIB
voorhanden zijn.

- ADCTYPE.HDA (P. Cluitmans)
Bevat de defines die betrekking hebben op de hardware van dc
Labmaster.

- GLOBTYPE.HDA
Bevat de type-definities van de door de processen gcbruikte
datatypen.
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