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Abstract.

In this report the design of the graphical display for a daia
acquisition and display system is discussed.
Within the servo anesthesia project this system is developed
for patient monitoring during anesthesia.
The data acquisition is done by an LSI 11 microcomputer. For the
display function the system has 2 intelligent color terminals.
One of the data presentation forms is the graphical display.
With this display form the history of signals can be investi
gated.
The design demands can be summarized as follows:
-1 or 2 graphs on the screen ("graph" represents both the

axes, the graph lines of the variables and the information
about the variable such as name and scale)

-per graph a maximum of 4 signals
-6 different time axes from the last 15 minutes until the last

8 hours.
The greatest handicap in designing the programs has been the
limited memory space and restrictions on the graphical
possibilities of the display processor, the Compucolor.

The following subjects are dealt with:
-the data acquisition and display system
-the data storage for the graphical display
-the presentation of the measured values in a graphical form by

a display processor
-an evaluation of the display processor which is used at this

moment.

The design has resulted in a suitable graphical subsystem in~se

at this moment.
In the total system, the demands for memory space and res~lution

are the largest for the graphical display. With this experience
a number of recommendations can be made for a system to be
chosen in the future. For this system a higher screen resolution
stands central, and this also has influence on the total amount
of memory space. It also is desireable to choose a processor
with more adressing possibilities than the 8080 CPU, on wich the
Compucolor is based.
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Samenvatting.

In dit verslag wordt het ontwerp van het grafiekendisplay voor
het data acquisitie en display systeem beschreven.
In het kader van het servo anesthesie project is dit systeem
ontwikkeld voor patient bewaking tijdens anesthesie.
Het automatisch meten en registreren van gegevens, data
acquisitie, wordt verricht door een LSI 11 microcomputer.
Voor de displayfunctie bezit het systeem 2 intellig~nte kleuren
terminals.
Een van de vormen voor presentatie van gegevens is het grafie
kendisplay. Met behulp vandeze display-mogelijkheid kan de
historie van de signalen worden onderzocht.
De ontwerpeisen kunnen als volgt worden samengevat:
-1 of 2 grafieken op het beeldscherm (met grafiek wordt bedoeld

het geheel van assenstelsel, het getekende verloop van de
variabelen en de informatie over de variabelen zoals naam en
schaling).

-per grafiek maximaal 4 signalen
-6 verschillende tijdassen, varierend van de laatste 15 minuten
tot de laatste 8 uur, met stappen van een factor 2.

De grootste handicap bij het ontwerp van de programma's is de
geringe geheugenruimte en de beperkingen aan de grafische
mogelijkheden van de gebruikte processor, de Compucolor,
geweest.

Achtereenvolgens wordt een beschrijving gegeven van:
-het data acquisitie en display systeem
-de data opslag voor het grafiekendisplay
-het weergeven van de meetgegevens in grafische vorm met ~ehulp

van een intelligente displayprocessor
-een evaluatie van de momenteel in gebruik zijnde display

processor.

Het ontwerp heeft geleid tot een bruikbare toepassing in het
huidige systeem.
Bij de grafische displayvorm zijn de eisen ten aanzien van
geheugengebruik en resolutie het grootst. Vanuit deze ervaring
worden een aantal aanbevelingen gedaan voor een in de toekomst
te kiezen systeem. Hierbij staat een grotere schermresolutie
centraal, hetgeen ook invloed heeft op de benodigde geheugen
ruimte. Verder is het wenselijk een processor te kiezen met uit
gebreidere adresserings-mogelijkheden dan de 8080 CPU, waarop de
Compucolor is gebaseerd.
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VOORWOORD.

In dit verslag wordt ingegaan op het ontwerp van het grafieken
display voor het data acquisitie en display systeem.
De uttwerking van het ontwerp en de geschreven routines worden
uitvoerig besproken omdat dit verslag tevens dient als documen
tatie.
De inleidende hoofdstukken geven een algemene schets van he~

systeem en verder een verklaring voor een aantal termen welke
in de hoofdstukken over het grafiekendisplay worden gebruikt.
Bij de toelichting van de routines wordt gebruik gemaakt van
Nassi-Shneiderman diagrammen (lit. 5).
Graag wil ik een aantal mensen met wie ik het afgelopen jaar
veel contact heb gehad persoonlijk bedanken:
Prof. Beneken voor zijn opbouwende kritiek. Hans Blom en Annejet
Heyler voor hun prettige begeleiding en voor de hulp tijdens het
schrijven van dit verslag. Sjoerd Ypma voor zijn technische
ondersteuning bij de problemen met de Compucolors.
Henk van Kessel, een jaar lang mijn kamergenoot, voor de
prettige tijd. Verder iedereen van de vakgroep Medische
Elektrotechniek voor de gezellige contacten tijdens de af
studeerperiode.
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1 INLEIDING.

1.1 Het servo anesthesie project.

Het servo anesthesie project is een samenwerkingsproject tussen
de afdeling Anesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis te
Leiden en de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische
Hogeschool te Eindhoven.
De doelstelling van dit project is na te gaan in hoeverre het
zinvol en mogelijk is een zekere mate van automatisering toe te
gaan passen in dE anesthEsie. Hiervoor is een hechte samen
werking tussen medici enerzijds en technici anderzijds nodig.

1.2 Het data acquisitie en display systeem.

Ten behoeve van het brengen en houden van de patient in de voor
de operatie benodigde toestand: voldoende spierverslapping, ver
hoogde pijndrempel en bewustzijnsverlaging, verricht de
anesthesist een aantal metingen en registreert deze samen met
het operatie-verloop in het anesthesie rapport.
Vooral op deze laatste twee functies, het m~ten en het registre
ren, is in eerste aanzet de automatisering gericht. Deze gecom
bineerde functie, uitgevoerd door een data processor, wordt nu
verder "data acquisitie" genoemd. Het centraal beschikbaar
hebben van de meetgegevens biedt de mogelijkheid deze gegevens
ook centraal te presenteren, de "data display" functie.
Samengevoegd heeft dit geleid tot het data acquisitie en display
systeem, afgekort DADS.

1.2.1 Data acquisitie.

Het voordeel van het automatisch meten en registreren kan als
volgt worden samengevat:
-Wanneer de anesthesist wordt ontlast van een aantal routine

taken, zoals het doen van metingen en het registreren hiervan,
kan deze meer aandacht besteden aan de patient.

-De verwerkingssnelheid kan veel hoger zijn dan van de "hand
metingen ll

, zodat meer informatie uit de gemeten signalen
gehaald kan worden. Zo kunnen er een aantal Ilreal time ll af
geleide grootheden bepaald worden.

-Tijdens crisis situaties gaat het meten en registreren door,
er gaat dus geen informatie verloren.

-Door het automatisch meten en registreren wordt de objectivi
teit van de metingen verhoogd. Op dit moment worden de metingen
meestal met tussenpozen van circa 5 minuten verricht, zodat
tijdelijke, vaak niet onbelangrijke onregelmatigheden in de
signalen verloren gaan, of zQ'n onwaarschijnlijk geachte waar
de wordt vervangen door het resultaat van een extra meting
welke meer aan de verwachting voldoet.

-Automatische fout- en trendalarmering kan de anesthesist
sneller alarmeren in geval van plotselinge veranderingen of
gevaarlijke trends.
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-Voor een modelvorming zlJn betrouwbare metingen een eerste_ver
eiste. Ook de hoeveelheid, door de anesthesi-st toegediende
farmaca, kan positief worden beinvloed door nauwkeuriger en
meer informatie.

-Door de centrale registratie ontstaat de mogelijkheid om de
gegevens ook centraal te presenteren, te coordineren en onder
ling te vergelijken.

1.2.2 Data display.

Omdat door het automatisch meten en registren van gegevens de
arts niet meer gedwongen geconfronteerd wordt met de momentele
waarde van de signalen, is een weldoordachte gegevens-presen
tatie noodzakelijk. Daarnaast is het voordeel van de centrale
presentatie van de meetgegevens dat aan de uiterlijke vorm veel
aandacht besteedt kan worden en de gegevens op een zodanige
Manier gerangschikt kunnen worden, dat de anesthesist in een
oogopslag het tot ale beeld van de patient kan overzien.
De situatie in de operatiekamer is op dit moment zo, dat de sig
nalen gemeten worden door specifieke apparatuur en ieder appa-
raat op zijn eigen wijze de gemeten waarde weergeeft. Deze appa- ~

ratuur wordt de "front-end" apparatuur genoemd. Het ontworpen
systeem zal de meet-functie van deze apparatuur niet overnemen,
maar er aan toegevoegd worden en gebruik maken van de analoge
meetgegevens van deze apparatuur. DADS maakt gebruik van twee
monitoren om al deze meetgegevens op een overzichtelijke wijze
weer te geven.

1.30pdracht.

Mijn opdracht is geweest een van deze display-vormen te ont
wikkelen, nl. het grafiekendisplay. Hiermee moet het voor de
anesthesist mogelijk zijn de hi storie van de signalen te be
kijken en eventueel correlaties tussen verschillende signalen
en/of artefacten te leggen.
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2. ALGEMENE BESCHRIJVING DADS.

Fig. 2.1 Schets van het data acquisitie en display systeem.
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2.1 Systeemopzet.

In fig.2.1 is de uiterlijke vorm van het systeem geschetst.
Direct zichtbaar voor de gebruiker zijn:
-2 beeldschermen. Dit zijn twee intelligente kleuren-monitoren

waarop de meetgegevens op verschillende manieren zichtbaar
kunnen worden gemaakt.

-het toetsenbord. Dit vormt de schakel tussen de gebruiker en
het systeem. De gebruiker kan hiermee het systeem opdrachten
geven, vragen om een bepaalde display-vorm of commentaar in
typen dat in het systeem opgeslagen dient te worden.

yr
CC I-- - cc

If0 ItO

LSI 1/

\
P, PloffJ
D ~ disK31 32- bit-e drive

Fig. 2.2 Blokschema data acquisitie en display systeem.

In fig 2.2 is het blokschema van DADS getekend.
De belangrijkste schakel in het systeem wordt gevormd door een
LSI 11 microcomputer.
De analoge signalen, welke afkomstig zijn van de normale OK ap
paratuur, worden via een 72-aderige kabel aan het systeem toege
voerd. Maximaal 32 signalen worden, nadat ze door een eventueel
uitschakelbaar vierde orde laagdoorlaatfilter met een afsnij
frequentie van 40 Hz zijn gevoerd, aangeboden aan een analoog
digitaal converter.
Door middel van een klokinterrupt programma worden iedere 20
msec. door de LSI de analoge signaalwaarden gesampled, opge
slagen en worden afgeleide grootheden bepaald.
Maximaal zijn dit er 64. Door de LSI 11 worden op deze waarden
trend- en storingsalgoritmes toegepast. Hierdoor is het mogelijk
aan de meetwaarde een bepaalde status te geven, waarna door de
verwerkingsprogramma's een bepaalde interpretatie aan de meet
waarde gegeven wordt (wel of niet verwerken, foutmelding geven
e.d. Voor status tabel zie bijlage 1).
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Iedere 15 sec. worden alle 64 meetwaarden met hun status naar de
floppy disk geschreven. Een vooraf bepaalde subset van 40 waar
den wordt met regelmatige tussenpozen naar de beide display
processoren gestuurd (Deze zijn van het merk Compucolor,afgekort
CC). Binnen de displayprocessor worden de signaalwaarden verder
verwerkt. Hoe de verwerking plaatsvindt is afhankelijk van de
taak van de betreffende display processor in. het gehele display
systeem.
E~n CC heeft bovendien de taak van mens-machine interface.
Daarvoor is deze CC voorzien van een toetsenbord en een ge
deelte van het scherm is gereserveerd voor de communicatie
tussen gebruiker en systeem.

2.2 Display-mogelijkheden.

Beide displayprocessoren hebben verschillende functies in het
totale display systeem.
Het bovenste beeldscherm kent twee vormen van datapresentatie:

-balkendisplay
-grafiekendisplay

Het tweede beeldscherm heeft een gecombineerde functie nl:
-een vaste vorm, het communicatie-display. Dit beslaat de
onderste helft van het scherm.

-variabele vorm voor het bovenste gedeelte van het scherm:
-numeriek-display
-kladblok-display

Van al deze vormen van datarepresentatie volgt een korte be
schrijving met eventueel een literatuurverwijzing.

2.2.1 Balkendisplay.

Het basis idee voor deze scherm-layout is geleverd door prof.
A.K. Ream, M.D., een amerikaanse anesthesist en tevens computer
deskundige.
Centraal staat hier dat de anesthesist in een oogopslag moet
kunnen zien of de toestand van de patient normaal is. Daartoe is
het scherm opgedeeld in 10 vertikale balken.
In iedere balk kan 1 variabele worden weergegeven (zie fig.2.3).
Per definitie ligt in het midden van de balk een normband (kleur
=blauw). De breedte van de normband moet door de anesthesist zo
gekozen worden, dat wanneer het signaal zich binnen de normband
beweegt deze variatie als normaal beschouwd kan worden.
Verder zijn per balk een boven en onder alarmgebied aangegeven
(kleur=rood). De vertikale as is lineair. In de balk is op een
semi-logaritmische tijdschaal het verloop van de variabele ge
tekend (fig 2.3). Onder de balk staat de naam van de variabele,
de normwaarde en de momentane waarde. Wanneer dus op een bepaald
moment van alle 10 variabelen de momentane waarde binnen de
normband ligt is de toestand van de patient normaal.
Essentieel is dan wel dat de gekozen 10 variabelen de toestand
van de patient op dat moment zo goed mogelijk beschrijven en dat
normband en normwaarde juist zijn gekozen.
Voor een gedetailleerde beschrijving zie lit. (1),(2).
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P.SYS
120
122
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VAR
NRM
PRV

Fig. 2.3 Schets van een balk van het balkendisplay.

2.2.2 Grafiekendisplay.

Deze vorm van gegevens-presentatie biedt de mogelijkheid het
gedrag van de signalen in het verleden te bestuderen. Het
grafiekendisplay wordt volledig uitgewerkt in de hoofdstukken
5 en 6 van dit verslag.

2.2.3 Communicatie-display.

Dit display beslaat de onderste 12 regels van het scherm. De
bovenste 5 regels hiervan worden gebruikt voor foutmeldingen. De
onderste 6 regels, van de foutmeldingen gescheiden door een
horizontale lijn, zijn gereserveerd voor de mens machine-inter
actie (lit. 2).
Opmerking: Wanneer de onderste display processor door storing is
uitgevallen zal er een foutmelding op het bovenste beeldscherm
verschijnen.



-12-

2.2.4 Numeriek-display.

Het numeriek-display geeft de naam van de gekozen variabelen met
de momentane waarde (updating iedere 2 sec.). Treedt er een
storing op in een signaal dan verandert zijn achtergrondkleur
van zwart naar rood. Houdt de storing langer aan dan volgt een
foutmelding op het communicatiedisplay.
Voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar lit~ 1
en 2.

2.2.5 Kladblok-display.

Deze displayvorm is nog in ontwikkeling, maar kan in principe de
volgende informatie bevatten:
-bloedgas en -elektrolyt waarden
-premedicatie
-toegediende farmaca
-ingetypt commentaar.
Voor deze veelheid van informatie zullen meerdere pagina's nodig
zijn, waarvan er slechts een tegelijk zichtbaar kan zijn.

-algemeen overzicht
-diagnose van problemen
-exacte momentane waar-

den
-nauwkeurig historisch
overzicht

-diverse categorieen
extra informatte

grafisch-display

kladblok-display

Het is bedoeling van de ontwerpers geweest de datapresentatie in
te delen in twee categorieen:

globale informatie: balkendisplay
foutmeldingen

2 detail informatie: numeriek-display
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3 SYSTEEM HARD- EN SOFTWARE

De systeem hardware, zie fig. 2.2, wordt in paragraaf 3.1
summier beschreven elders lit.1.
Van de systeem-software zullen alleen die onderdelen ter
sprake komen welke voor de beschrijving van het grafieken
display van belang zijn (lit. (1),(2)).

3.1 Systeem hardware.

3.1.1 De LSI-11 microcomputer.

Centraal in de hardware configuratie staat de LSI-11 micro
computer. Deze heeft een 16 bits woordlengte en een bijzonder
grote instructieset met vele adresserings-mogelijkheden.
Hierdoor is deze processor bijzonder geschikt als real time
data processor.

3.1.2 De AID Converter.

De Analoog/Digitaal converter, model 1030 ADAC Corporation, zet
een analoog ingangssignaal om in een digitale waarde.
Specificaties: -32 ingangen

- 4 softw.are omschakelbare ingangsbereiken:
- -0,5 V tot +0,5 V
- -1 V tot +1 V
- -2,5 V tot +2,5 V
- -5 V tot +5 V

-uitgangsbereik -2048 tot +2047 (12 bits)

3.1.3 Floppy disk eenheid.

Dit is een RX 02 floppy disk eenheid van Digital. Deze bevat
twee 8 inch double density drives, een voor de systeem-software
disk en een voor de dataopslag disk.

3.1.4 Compucolor.

De Compucolor is een intelligente kleurendisplay terminal ge
baseerd op een 8080 cpu. Voor programmaopslag benut de machine
een mini floppy disk drive.
Het beeldscherm bestaat uit 32 regels van ieder 64 karakters.
Per karakter kan ~en voorgrond- en achtergrondkleur gekozen
worden. De beschikbare kleuren zijn: groen, rood, blauw, cyaan,
magenta, geel, wit en zwart.
De karakterset bestaat uit alle hoofdletters, cijfers ,lees
tekens en een groot aantal speciale tekens.
Verder bezit het systeem een grafische mode waarbij de karakter
veldjes, de plaats ingenomen door 1 karakter, onderverdeeld
wordt in een aantal puntjes. Dit alles wordt uitgebreid be
schreven in de hoofdstukken 5 en 6.
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Voor I/O bestaan 3 mogelijkheden:
-Toetsenbord. De CompucoLor is voorzien van e~n volle dig toet

senbord. Dit wordt regelmatig gecontroleerd om na te gaan of er
een toets is ingedrukt. Wanneer dit het geval is dan wordt
aan de ingedrukte toets via de systeem software een ASCII
waarde of een speciaal commando toegekend.

-seriekanaal volgens RS 232 norm. De baudrate is software in
stelbaar.

-timer. Deze verzorgt een interrupt op vaste tijdintervallen
waarna een door de gebruiker gedefinieerde functie kan worden
uitgevoerd.

Voor het programmeren van de Compucolor kan in principe gekozen
worden uit twee talen:
-Basic. De CC bezit een Basic interpreter.

Het voordeel van het programmeren in Basic is:
-programmeren is vrij eenvoudig
-programma's zijn leesbaar

Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van een
interpreter in plaats van een compiler:

-de verwerkingssnelheid van de programma's is laag

-8080 assembler.
Het voordeel van deze taal is:

-hoge verwerkingssnelheid
Nadelen van deze taal:

-lastig te programmeren
-slecht leesbaar.

3.2 Systeem-software.

3.2.1 Operating system.

Als operating system is het takenafhandelingssysteem ingevoerd.
Voordat op de werking wordt ingegaan zullen enige termen worden
toegelicht:
-Taak. Een taak is een routine die een bepaalde functie
realiseert.

-Taken-tabel. Dit is een cyclisch buffer waarin een aantal
adressen, ook wel vectoren genoemd, geplaatst kunnen worden,
welke verwijzen naar beginadressen van taken.

-Interrupt handler. Een interrupt handler is een meestal korte
routine die gestart wordt door een interrupt cyclus.

In de taken-tabel staan taken welke uitgevoerd moeten worden.
De tabel kan op de volgende manieren gevuld worden:
-door middel van een timerinterrupt.(zie 3.1.4)
-een bepaalde taak kan een of meerdere taken in de tabel plaat-

sen
-door een interrupthandler
De afhandelingsvolgorde is volgens het FIFO principe (first in
first out).
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In de Compucolor kennen we twee taken tabellen, een met Basic
taken en een met assembler taken; Omdat Basi~ rout~nes over-het
algemeen vrij lang duren kunnen deze onderbroken worden om aile
op dat moment aanwezige assembler taken uit te voeren.
Assembler taken kunnen aileen door interrupts en de daarbij be
horende interrupt handler onderbroken worden.

De prioriteitenindeling ziet er als voigt uit (van hoog naar
laag) :
1) interrupt handler
2) assembler taken
3) Basic taken

3.2.2 Communicatie.

Hier kan onderscheid gemaakt worden tussen:
-Interne communicatie, de communicatie binnen de processor

tussen de verschillende routines. De synchronisatie verloopt
via de takentabel en de buffers.
Een routine kan een of meerdere taken in de takentabel plaat
sen, die in die bepaalde volgorde worden afgehandeld.
De geproduceerde data van een bepaalde routine wordt in buffers
geplaatst. Hiervan kunnen volgende routines gebruik maken.

-Interprocessor communicatie. De synchronisatie in het be
richtenverkeer tussen de processoren onderling en met de rand
apparatuur geschiedt op interrupt basis.
De hardware verzorgt het verzenden/ontvangen van een byte.
Voorbeeld: verzenden van data

-een taak plaatst de te verzenden data in een buffer en maakt
een output interrupt mogelijk

-de hardware genereert een output interrupt die wordt gehono
reerd met het starten van de output interrupt handler;

-de interrupt handler plaatst 1 byte van de te verzenden data
in het output buffer. Wanneer aile data is verzonden wordt
een output interrupt onmogelijk gemaakt.

-hardware gaat data verzenden op ingestelde snelheid
Het voordeel van deze opzet is dat de processor zelf niet be
belast is met het zenden/ontvangen en wordt dus niet opgehouden
in de uitvoering van andere taken.
De interrupt is door de processor te identificeren zodat deze
weet welk gedeelte van de hardware de interrupt geplaatst heeft
en dus welke interrupt handler gestart moet worden.

Het oversturen van informatie tussen de processoren gaat in de
vorm van berichten. Een bericht bestaat uit de volgende tekens:

1
2
3

-bericht-lengte 1(N(128
-bericht-identificatie 0'1<64

N+2
N+3 -checksum over de N tekens
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Door de bericht-identificatie weet de ontvanger de bestemming
van het bericht. De checksum wordt berek~nd door de N tekens van
het bericht modulo 256 te sommeren. Hierdoor is aan- ontvangers
zijde te controleren of het bericht goed is overgekomen. Een
teken is 1 byte(= 8 bits) lang en het verzenden/ontvangen gaat
byte voor byte (lit. (1)).

3.2.3 Data flow.

Maximaal 32 analoge ingangssignalen kunnen door het systeem
worden verwerkt.
Deze signalen worden via een eventueel uitschakelbaar laagdoor
laatfilter toegevoerd aan de AID converter. Deze zet de aange
boden signalen om in binaire getallen met een bereik van -2048
tot +2047.
ledere 20 msec. worden de resultaten van deze conversie door de
LSI in een buffer geplaatst. Na een aantal bewerkingen (minimum
en maximum bepaling, storing- en trenddetectie e.d.) worden de
berekende waarden, dit zijn er dan maximaal 64, voorzien van een
status in het DATABASE buffer geplaatst.
Per signaalwaarde is in dit buffer 12 bits voor de data gereser
veerd en 4 bits voor de status (bijlage 1).
De inhoud van dit buffer wordt iedere 15 seconden opgeslagen op
floppy disk. Verder wordt op gezette tijden de data van 40
signalen naar de Compucolors gestuurd. Welke 40 signalen dit
zijn moet bij de systeem initialisatie worden opgegeven, en zal
afhangen van de gebruikte operatiekamer, het type operatie en de
voorkeur van de arts.
Binnen de Compucolors vindt een verdere verwerking plaats,
afhankelijk van de display-vorm.
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4 GEBRUIKERSINTERAKTIE.

De onderste Compucolor (fig. 2.1) is voorzien van een toetsen
bord waarmee de gebruiker in contact komt met het systeem. Dit
is een normaal schrijfmachine toetsenbord met bovendien een aan
tal speciale functie-toetsen.
In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de commandQ's
voor de gerbruikersinteraktie. De verwerking van de ingetypte
commandQ's wordt uitgebreid beschreven in lit. 2.
De commandQ's welke de gebruiker het systeem kan geven kunnen
in 3 groepen verdeeld worden:
-commandQ's met betrekking tot ingangssignalen
-commentaar
-commandQ's voor de gewenste display vorm

Het ingetypte commando wordt intern verwerkt door de input
message handler, die bepaalde buffers vult en afhankelijk van
het commando zonodig taken op de taken-tabel plaatst.
Opmerking: De in dit hoofdstuk beschreven commandQ's zijn nog

in een ontwikkelingsfase. De gebruikte benamingen zijn nog
niet definitief. De uiteindelijke commandoset zal in een
van de volgende afstudeerverslagen worden beschreven.

4.1 CommandQ's met betrekking tot ingangssignalen.

Wanneer het systeem wordt opgestart zal geen enkel ingangs
signaal verwerkt worden. Deze verwerking wordt eerst gestart
nadat een signaai als "aan" gedefinieerd is. Een aantal sig
nalen moeten bovendien gecalibreerd kunnen worden.
Het voor verwerking vrij geven van een signaal kan bijvoorbeeld
gebeuren nadat elektrodes zijn geplakt en de daarbij behorende
"front end" apparatuur is aangeschakeld.
De hier genoemde signalen zijn ingangssignalen, de 32 analoge
signalen die zijn aangesloten op de ingangen van de AID con
verter. Wanneer een ingangssignaal verwerkt wordt, kan dit
intern meerdere signalen opleveren omdat van de ingangssignalen
diverse afgeleide signalen worden bepaald (bijvoorbeeld maximum
en minimum).

CommandQ's:
-CAL signaalnaam. Hiermee wordt de calibratie van het signaal
gestart.

-ON signaalnaam/-namen. De verwerking van de betreffende sig
nalen wordt gestart.

-OFF signaalnaam/-namen. De verwerking van deze signalen wordt
nu gestaakt.

Voorbeelden: Betekenis

)CAL C02
)ON TSKIN TCORE 02 ECG

)OFF TSKIN TCORE

jC02 calibreren
jaan: Temperetuur, huid, kern)
zuurstof en ECG signaal

juit: Temperatuur, huid en kern
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4.2 Commentaar.

De term commentaar moet zeer ruim gezien worden.
Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:
-patientgegevens
-toegediende ·farmaca
-bloedgas en -elektrolyt waarden
-gegevens omtrent het operatieverloop

Aile ingetypte gegevens worden opgeslagen op floppy-disk, een
aantal wordt echter ook bewaard in de Compucolor en kunnen op
aanvraag getoond worden (kladblok-display).
Dit alles is echter nog in een ontwikkeling~fase en zal in een
verslag van een van de volgende afstudeerders worden uitgewerkt.
In het algemeen zal het commentaar voorafgegaan dienen te worden
door de letter "C" en is daardoor voor het systeem als zodanig
herkenbaar.
Voorbeelden:

>C PANCURONIUM 1 MG jspierverslapper
>C SPOELEN BUIKHOLTE

4.3 Displaymogelijkheden.

De commando.'s om een bepaald display aan te roepen zullen aileen
worden uitgewerkt voor het grafiekendisplay.
Bij een aanvraag kunnen verschillende nivea~'s onderscheiden
worden. De geoefende gebruiker kan een aantal nivea~'s overslaan
en kan direct het volledige commando intypen. .

Grafieken aanvraag:

>GR
GR> 0 DEFAULT, 1 OR 2 GRAPHS?

Toelichting:
-Achter de prompt ">" kan de gebruiker een commando intypen,
hier "GR", hetgeen een aanvraag voor het grafiekendisplay be
tekent.

-de vraag van het systeem aan de gebruiker moet beantwoord
met het intypen van:

o -dit geeft een scherm layout welke in een vroeger stadium
is gedefinieerd, een zogenaamde default waarde.

-indien de gebruiker 1 grafiek op het scherm wenst
2 - " , , , , 2 ,,-en, , , , , , , ,

-Bovenstaande vraag had overgeslagen kunnen worden als de aan
vrager direct achter het commando een van de getallen had in
getypt. Bijvoorveeld GR 2 is een aanvraag voor twee gra
fieken.

Het aanvraag commando zal verder worden uitgewerkt voor 2 gra
fieken:
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» 2
GR2> LAYOUT UPPER(U) OR LOWER(L)-GRAPH? .
» U
GR2> RODS(1) OR NO RODS(O) TO UPPER GRAPH?
»0
GR2> WHICH MAX. 4 SIGNALS TO UPPER GRAPH?
»TCORE, TSKIN
GR2> RODS(1) OR NO RODS(O) TO LOWER GRAPH?
»1
GR2> WHICH SIGNAL COMBINATION TO LOWER GRAPH?
»PART
GR2> WHICH TIMESCALE (15, 30 MIN.; 1,2,4,8 HOURS)
»15

Toelichting:
-achter het "»" teken staan de antwoorden van de aanvrager.

Op ieder moment kan in plaats van een antwoord ook "HELP"
ingetypt worden. De aanvrager krijgt dan een toelichting op
het te geven antwoord.

-"RODS OR NO RODS?" betekent wel of geen staafjesgrafiek.
-behalve enkelvoudige signale als TCORE en TSKIN kennen we

ook samengevoegde namen zoals PART.
Met PART wordt aangegeven de systole, gemiddelde en diastole
arteriele bloeddruk, zodat in bovenstaand voorbeeld in de
onderste grafiek een staafjesgrafiek getekend wordt van deze
3 signalen.

-de tijdschaal voor beide grafieken is gelijk.
-achter deze gehele set van vragen en antwoorden had ook nog

de letter "D"'ingetypT kunnen worden. De betekenis hiervan is
dat deze scherm layout als de nieuwe default waarde wordt-op
geslagen en op een later tijdstip terug te vragen is met het
het commando "GR 0".

Een geoefende gebruiker had het commando als volgt kunnen in
typen:

GR 2 U a TCORE TSKIN L 1 PART 15 D

hetgeen achtereenvolgens staat voor:

GR 2 -2 grafieken op het scherm
U - bovenste grafiek
o - normale grafiek

TCORE- signaalnaam
TSKI N- , ,

L - onderste grafiek
1 - staafjesgrafiek

PART - signaalnaam
15- 15 minuten tijdschaal
D - deze layout is de nieuwe default
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Het veranderen van de schaalwaarde van een signaal gaat al~

volgt:

>GRS
GRS> WHICH SIGNAL?
»TSKIN
GRS> UPPER SCALE VALUE?
»38
GRS> LOWER SCALE VALUE?
»37
> 0

Toelichting:
-door het intypen van een "0" wordt bovenstaande verandering
als nieuwe default gedefinieerd.

-wanneer de schaalwaarde niet als default wordt gedefinieerd
zal deze schaalverandering alleen betrekking hebben op de
op dit moment aanwezige grafiek(en).

-ook dit commando had in 1 regel ingevoerd kunnen worden:

GRS TSKIN U 38 L 37 0
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5. GRAFIEKENDISPLAY.

5.1 Ontwerpeisen.

De ontwerpeisen zijn zoveel mogelijk in overleg met anesthesis
ten samengesteld en kunnen als voIgt geformuleerd worden:
-1 of 2 grafieken op het volledige beeldscherm(fig. 5.1a,b)
-per grafiek maximaal 4 signalen
-de variabelen onderscheiden zich in de grafiek(en) door ver-
schil in kleur

-6 verschillende tijdassen, varierend van de laatste 15 min.
tot de laatste a' uur, met stappen van een factor 2 (15 min.
30 min.,l uur enz.). De meest recente waarde van elke variabele
in de grafiek staat geheel rechts.

Opmerking: Met grafiek wordt bedoeld het geheel van assenstelsel
en variabelen.

Van ontwerperszijde is hieraan het volgende toegevoegd:
-zogenaamde "suppressed mode" (fig. 5.1c). Dit is noodzakelijk

wanneer foutmeldingen op het gebruikte display zichtbaar moeten
worden.
Voor deze meldingen is de onderste helft van het scherm gere
serveerd, zodat bij een originele situatie van 1 grafiek op
het volledige display deze tot de helft verkleind moet worden
en bij een beginsituatie van 2 grafieken de onderste verwijd
erd wordt.

-De mogelijkheid van een staafjesgrafiek
Bij het tekenen van een grafiek kan onderscheid gemaakt worden
tussen een normale grafiek, waarbij een variabele wordt voor
gesteld door een lijn, en een staafjesgrafiek waarbij twee
variabelen verticaal door middel van egaal gekleurde staafjes
worden verbonden (fig.5.2).

I-

1"------_
b

Fig. 5.1 mogelijkheid voor schermindeling a 1 grafiek
b 2 grafieken
c "suppressed mode"
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Fig 5.2 staafjesgrafiek met gemiddelde.

-Alle data voor de grafieken van de 40 signalen voor de ver
schillende tijdassen moet worden opgeslagen in de display
processor. Dit om de data-processor niet te belasten met de
dataopslag voor deze display vorm en voor een snelle omschake
ling wanneer andere grafieken gevraagd worden.

5.2 Ontwerpbeperkingen door eigenschappen CC.

Bij het ontwerp moest rekening ghouden worden met de eigenschap
pen van de Compucolor ten aanzien van:
-de opbouw van het beeldscherm
-het geheugengebruik

5.2.1 Beeldscherm CC.

Het beeldscherm van de Compucolor II is opgebouwd uit 64*32
karakterveldjes (64 horizontaal, 32 vertikaal), hetgeen een af
beelding is van 4K-byte RAM geheugen. Per karakterveldje zijn
twee geheugen plaatsen gereserveerd. De eerste bevat de infor
matie over de inhoud van dit veldje, de tweede bevat de kleur
en mode gegevens.
De betekenis van ieder bit van de tweede geheugenbyte is gege
ven in fig. 5.3

Pt1- A' ~s fh A3 A 1.. AI Ao

tz: bl ink blololw qroct'! ~ood blo..,"" groet'! rood
CI4AfI.

Fig 5.3 Organisatie kleur en mode byte.

Per karakterveldje kan een voorgrond- en een achtergrcndkleur
gedefinieerd worden, welke een combinatie is van de drie kleu
ren blauw, groen en rood.
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In de zgn. ucharacter mode" (A7=0), wordt het karakter bepaald
door de waarde van de eerste byte. De karakterset van de C.G.
bestaat uit alle hoofdletters, cijfers, leestekens en een groot
aantal speciale tekens. Het karakter wordt, eventueel knipperend
(A6=1), afgedrukt in de voorgrondkleur op een veld in de achter
grondkleur.
In de zgn. "plot mode" (A7=1), wordt het karakterveldje verdeeld
in 8 plotpuntjes. Deze puntjes, ieder overeenkomend met 1 bit
van de eerste geheugenbyte, zijn de kleinst aanstuurbare gede
finieerde plaatsen op het beeldscherm (fig 5.4).
Met een gedefinieerde plaats wordt bedoeld dat deze beschreven
kan worden door middel van een x-en y-coordinaat.

01

08

'0

80

~
~

Fig 5.4 a onderverdeling karakterveldje in plotpuntjes met naast
ieder puntje zijn hexadecimale code.

b karakterveldje in de plotmode met inhoud 84H.

Wanneer alle karakterveldjes van het gehele beeldscherm in deze
plotmode zijn gezet, ontstaat een raster van 128*128 puntjes:
Met een definitie van een x-as in horizontale richting e~ een
y-as in verticale richting kan ieder puntje van dit raster wor
den beschreven met een x en y-coordinaat waarbij:
x,ye 7, ~ x,y'127. Uit deze verdeling van het scherm volgen
ten aanzien van de resolutie twee beperkingen nl.:
-De vertikale resolutie wordt beperkt tot 1/128~ 1%
-De horizontale resolutie wordt door de gekozen tijdschaal be-

paald. Met een tijdschaal van 15 min. komt iedere x-waarde
overeen met (15 min/128)_7,5 sec., een tijdschaal van 8
uur levert voor iedere horizontale stap (8 uur/128)~4 min.

Ben andere beperking is dat ook in het geval van de plot mode
slechts een achtergrond en een voorgrondkleur mogelijk is.
Het effect hiervan op twee kruisende lijnen is geschetst in
fig. 5.5.
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A

~
~

~
~~,\\~,~
t~,,~'~,\\

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

• ... \0 " ..

.'""'"'
~

kleur

kleur 2

A,8,C,D karakterveldjes
onderverdeeld in 8 p.p.

C 1)

Fig. 5.5 2 kruisende lijnen

De achtergrondkleur voor de grafieken is zwart. In de veldjes
A en C Ls 1 voorgrondkleur voldoende omdat in deze veldjes
slechts puntjes worden aangestuurd van 1 lijn.
De twee lijnen kruisen elkaar in veldje B. Gegeven de be
perkingen van de CC kan er dan in principe gekozen worden uit
twee afbeeldingsmethoden:
1 Alle in het desbetreffende karakterveldje aangestuurde plot

puntjes krijgen dezelfde kleur. Deze kleur kan zijn die van
lijn 1, lijn 2 of eventueel een aparte kleur.

2 Er kan worden gekontroleerd of in het karakterveld reeds gra
fische informatie staat. Zo ja, dan wordt de te tekene~ lijn
hier onderdrukt. In geval van het boven geschetste voorbeeld
zal wanneer lijn 1 eerst wordt getekend, lijn 2 niet in veld B
worden geschreven.

Voor deze laatste methode is gekozen omdat hiervan het resultaat
een prettig beeld oplevert. Het nadeel van deze methode is dat
wanneer twee lijnen gedurende langere tijd (dus voor meerdere
x-waarden) binnen 1 karakterveldje liggen, slechts 1 lijn zicht
baar is.

Verder zal het scherm regelmatig ververst dienen te worden. Door
een nl. niet te verklaren oorzaak verandert de inhoud van een
aantal willekeurige bytes van het schermgeheugen, waardoor
vreemde tekens op het scherm verschijnen. Deze eigenschap be
zitten alle door ons gebruikte CC zij het niet met dezelfde
regelmaat. Dit gebeurt gelukkig niet storend vaak.
Het is bovendien eenvoudiger het beeld opnieuw te schrijven wan
neer nieuwe informatie aangeboden wordt, dan om het aan te pas
sen aan de nieuwe informatie.
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Het is bovendien eenvoudiger het beeld opnieuw te schrijven wan
neer nieuwe informatie aangeboden wordt, ~an ~m het aan te pas
sen aan de nieuwe informatie.

5.2.2 Geheugen C.C.

Hat standaard gebruikers RAM geheugen van de beide display
processoren is 16 Kbytes. Dit is uitgebreid tot 32 K.
Dit RAM geheugen kan worden gebruikt voor de data opslag en voor
verschillende buffers. Voor de programmatuur is 8 KEPROM aan
wezig.
De display-processor welke wordt gebruikt voor het grafiekendis
play, verzorgt ook het balkendisplay.
Verder bevat de processor systeemprogrammatuur.

De volgende onderverdeling kan gemaakt worden:
RAM:

-buffers systeem programmatuur -1 K
-data opslag en variabelen balkendisplay =3 K
-data opslag en variabelen grafiekendisplay

.Voor dit laatste is dus ongeveer 28 K beschikbaar.

EPROM:
-systeem programmatuur =1,5 K
-programma IS balkendisplay'llc1, 5 K
-programmals grafiekendisplay

Deze laatste mogen dus maximaal 5 K beslaan.

5.3 Systeembeperkingen.

Bij het programma-ontwerp moet worden uitgegaan van de gekozen
systeemopzet met betrekking tot:
-methode van input
-frequentie van input·
-operating system

5.3.1 Methode van input.

De synchronisatie tussen de LSI en de C.C geschiedt op interrupt
basis. Het door de LSI verzonden bericht wordt door de C.C
d.m.v. interrupts byte voor byte gelezen. Pas wanneer het be
richt volledig is binnengehaald komt het voor verdere verwerking
beschikbaar. Dit laatste houdt voor de data voor het grafieken
display in, dat de meetwaarden van de 40 signalen geplaatst wor
den in het grafische input buffer. Verder wordt de met het be
richt meegezonden tijdboodschap geplaatst in het daarvoor
bestemde buffer.

Het is mogelijk dat door een storing in de communicatie het
zelfde bericht nogmaals door de LSI wordt verzonden. Op de
tijdboodschap wordt daarom een controle uitgevoerd. Wanneer twee
berichten, beide met grafische informatie, na elkaar binnen een
bepaalde normtijd ontvangen worden, dan zal het laatste bericht
niet verwerkt worden.
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Per signaal bevat het bericht twee bytes. De inhoud kan als
volgt worden gesplitst:

-12 bits voor de waarde
-4 bits die de status van het betreffende signaal aangeven.

Voor status tabel zie bijlage 1.

5.3.2 Frequentie van input.

De frequentie van de input wordt bepaald door de bij de ontwerp
eisen gestelde kleinste tijdas, nl. 15 minuten.
Wanneer in horizontale richting slechts 120 van de beschikbare
128 plotpuntjes gebruikt worden voor grafische informatie komt
de breedte van ieder puntje in de x-richting overeen met 7,5
sec. van deze tijdas (15 min./120). ladera 7,5 sec. zal de meest
rechtse waarde van de variabele vervangen worden door de momen
tele waarde. Alle overige waarden zullen dus 1 plaats naar links
doorschuiven.
Voor het interval tussen twee opeenvolgende data-boodschappen
voor het grafiekendisplay moet dus 7,5 sec. gekozen worden.
Binnen dit tijdsbestek zullen alle routines met betrekking tot
dit display uitgevoerd moeten zijn. Bij het kiezen van de te
gebruiken programmeertaal moet hier rekening mee worden ge
houden. Twee talen zijn binnen het systeem mogelijk:
-Basic
-8080 assembler

Een Basic test programma om 4 lijnen puntsgewijs te tekenen
duurde ongeveer 25 sec. ,zodat deze mogelijkheid vervalt.

5.3.3 Operating system.

De interne synchronisatie tussen de verschillende subroutines
geschiedt via de takentabel. De volgorde van afhandeling wordt
door deze tabel bepaald. Communicatie tussen de verschillende
routines verloopt via buffers, de ene routine vult bepaalde
buffers, een volgende kan van deze gegevens gebruik maken.

5.4 Ontwerp.

Bij het ontwerp moet worden uitgegaan van de in het voorgaande
beschreven eisen en beperkingen.
Specificaties grafieken routine:
input: -data in grafisch inputbuffer

-informatie over de gewenste layout
output:-grafieken op het beeldscherm
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5.4.1 Data flow.

Wanneer een volledig bericht met grafische data is ontvangen
wordt deze vanuit het inputbuffer van de G.G geplaatst in het
grafische inputbuffer.
Per signaal zijn 2 bytes informatie in dit buffer opgeslagen,
12 bits data en 4 bits status informatie. Indien de status van
het betreffende signaal het toelaat, ongelijk 0 of 1 resp.
ongeldig of hardware storing (zie bijlage 1), wordt de meetwaar
de in het opslagbuffer geplaatst.
In het geval dat grafieken getekend dienen te worden zullen de
waarden vanuit deze buffers via een aantal bewerkingen op het
scherm gepresenteerd worden.

5.4.2 Programma struktuur.

Evenals bij de data flow kan hier het onderscheid gemaakt worden
tussen:-data opslag

-tekenen van de grafieken

De data opslag routine wordt door de systeemprogrammatuur op de
takentabel geplaatst nadat grafische informatie in het grafische
inputbuffer is geplaatst.
Deze routine bewerkt de data en plaatst deze in de opslagbuf
fers. Verder wordt de totale opgeslagen data zodanig gereduceerd
dat aan de eisen van het maximaal te gebruiken geheugen ener
zijds en de opslag voor 40 signalen en voor de verschillende 
tijdschalen anderzijds voldaan is.
Indien nodig zal nu een tweede routine, nl. de tekenroutine, op
de takentabel geplaatst moeten worden. Deze tekenroutine zal de
data met behulp van de informatie over de gewenst layout zo
danig moeten bewerken dat aan de door de gebruiker opgegeven
eisen wordt voldaan.

Verder zijn er nog een tweetal speciale routines:
-initialisatie routine bij het opstarten van het systeem.
-initialisatie routine bij een aanroep van het grafiekendisplay

door de gebruiker. Deze routine verzorgt de ~erwerking van de
informatie die de keyboardhandler in de buffers voor de teken
routine plaatst.

5.4.3 Tekenspecificaties.

Ten aanzien van de layout van het scherm zal de gebruiker het
volgende moeten specificeren:
-aantal grafieken (1 of 2)
-normale of staafjesgrafiek (per grafiek op te geven)
-aantal variabelen per grafiek (1 tot 4, staafjesgrafiek 2 of 3)
-welke variabelen
-schaalwaarden (per variabele apart op te geven)
-tijdschaal

De eis aan de keyboardhandler is nu dat deze de specificaties
in een aantal nader te bepalen vlaggen en buffers plaatst.
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5.4.3.1 Vlaggen.
-

Voor het grafiekenprogramma zijn twee vlaggen gedefinieerd:
-tijdvlag
-modevlag
Per vlag is 1 byte gereserveerd.

De tijdvlag geeft voor de programmatuur aan welke tijdas gewenst
is (t a be 1 5. 1 ).

waarde ti jd vlag
o
1
2
3
4
5

Tabel 5.1 tijdvlag

tijdschaal
15 min
30' min

1 uur
2 uur
4 uur
8 uur

De modevlag bevat informatie omtrent het aantal en de soort
grafieken en verder het aantal variabelen per grafiek (fig. 5.6)

'---a
1
a
1
1
n

antal variabelen le graf.
ijntjes/staafjesgrafiek
antal variabelen 2e graf.
ijntjes/staafjesgrafiek
of 2 grafieken

ormal of "suppressed ll mode

Fig 5.6 Indeling modevlag-byte.

Opmerking: De "suppressedll mode kan aileen door het systeem
worden gecreeerd, omdat ervan is uitgegaan dat bij een ge
bruikersaanvraag van 1 grafiek het gehele scherm benut dient te
worden.

Wanneer de beide vlaggen zijn gevuld missen we nog slechts in
formatie over welke variabelen in de grafieken moeten komen en
hoe de schaling zal zijn.
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5.~.3.2 Tabellen.

De tabellen worden bij de systeem initialisat1e gevuld en kunnen
daarna in het algemeen niet meer veranderd worden.
Tabel:
CHNAME:Kanaaltabel, hierin staan de namen van alle 64 mogelijke

signalen. Een aantal plaatsen zijn op dit moment nog niet
in gebruik. Deze tabel is in principe niet te veranderen.

SYSCHT:Systeemkanaaltabel. Deze tabel bevat 64 elementen. Ieder
element krijgt een waarde tussen -1 en 39. De i-de plaats
in de tabel komt overeen met de i-de plaats in de kanaal
tabel. Met een waarde -1 in deze tabel wordt aangegeven
dat het signaal met de naam uit de kanaaltabel op de
overeenkomende plaats niet tot die subset van 40 signalen
behoort waarvan de data in de Compucolor is opgeslagen.
De waarden tussen 0 en 39 zijn uniek. Ze geven aan onder
welk (systeemkanaal-)nummer het signaal intern in de CC
is opgeslagen en vanuit de data processor wordt over
gezonden Deze tabel wordt bij het opstarten ingevuld.

BUPLIM en BLWLIM:ln deze tabellen staan de boven- en onderwaar
den van de 64 signalen. Ze geven de maximale resp.
minimale waarde aan voor het betreffende signaal.
(Waarde i komt overeen met signaalnaam i).
Voorbeeld: Voor een systole arteriele bloeddruk (=kanaal
0), staan in deze tabellen de waarden 300 (=uplim(O))
resp. 0 (=lwlim(O)) overeenkomend met 300 mmHg en 0 mmHg,
welke de extremen zijn voor dit signaal. Deze tabel is
vast.

BDCPNT:Buffer met plaatsen van de decimale punt. UPLIM en LWLIM
zijn opgeslagen in getallen tussen 0 en 999. Dit is
voldoende omdat vol gens afspraak alle get allen worden
afgedrukt in 3 cijfers. De plaats van de decimal p~nt

binnen deze getallen is te vinden in de genoemde tabel.
Deze tabel is vast.

BUSBV en BLSBV:Deze buffers zijn gevuld met de hoge en lage
schaalwaarden voor de 64 signalen.
Deze waarden kunnen in tegenstelling tot die uit de voor
gaande tabellen wel per-operatief veranderd worden. Bij
de systeem initialisatie worden deze buffers gevuld met
default-waarden. Daarna kan deze tabel steeds gewijzigd
worden.
Schaling is aantrekkelijk wanneer de signaalwaarde
slechts varieert binnen een bepaalde zone van het gehele
bereik.
Voorbeeld: Stel het bovengenoemde signaal varieert tussen
100-130 mmHg. Dit is slechts 10% van het totale bereik.
Door aanpassing van de boven- en onderschaalwaarde aan
deze waarden, zal de varia tie de gehele grafiek beslaan.

BCHP: Buffer met channel pointers. De waarde ivan zQ'n channel
pointer wijst naar de i-de plaats in de bovengenoemde
tabellen. Deze 2*4 plaatsen worden door de keyboardhand
ler gevuld met pointers, overeenkomend met de gewenste
signalen. Deze tabel kan steeds veranderd worden.

Met betrekking tot de schaalwaarden zal de handler de tabellen
BUSBV en BLSBV moeten aanpassen aan de door de gebruiker kenbaar
gemaakte wensen. Bij geen verandering zullen de bestaande
default waarden voor het tekenen worden gebruikt.
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Fig. 5.7 Schets van gebruikte buffers.
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Het geheel van buffers is geschetst in figuur 5.7.

Toelichting:
-De variabele layout buffers worden door de message handler

gevuld.
-De vaste buffers worden bij de systeem initialisatie gevuld

en daarna niet meer veranderd. Uitzondering hierop vormen de
buffers BLSBV en BUSBV, die bij initialisatie gevuld word~n

met default-waarden, maar door de message handler veranderd
Kunnen worden.

-Het aantal waarden in de buffers CHP grafl en CHP graf2
(samen BCHP) is afhankelijk van de mode vlag.
De pointers die hierin voorkomen verwijzen naar de plaatsen
in alle buffers, behalve de opslagbuffers. Deze laatste zij~

~dresseerbaar via de tussenstap van de SYSCHT. Eenvoudiger
zou zijn geweeSt ook de data opslag buffers 64 lang te maken,
zodat deze dubbele indirecte adressering onnodig was. Echter
door geheugenruimte gebrek was dit laatste onmogelijk (para
graaf 6.1).
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6. ROUTINES VOOR HET GRAFIEKENDISPLAY.

In dit hoofdstuk worden de routines voor het grafiekendisplay
besproken. De onderverdeling is als volgt:
-data opslag
-tekenen van het display
-initialisatie

De struktuur van de routines wordt weergegeven in de zogenaamde
Nassi-Shneiderman diagrammen. Per routine wordt vooraf een
motivatie gegeven voor de gekozen opzet, gevolgd door de Nassi
Shneiderman diagrammen met de routinespecificaties. Indien nodig
wordt nog een toelichting gegeven. De routines zijn in de tekst
voorzien van een nederlandse benaming. De variabelen echter
hebben de in de programmatuur gebruikte naam, in het algemeen
een engelse afkorting, behouden (bijlage 2).

6.1 Data opslag grafiekendisplay.

Bij de data opslag zullen eisen ten aanzien van resolutie en
maximale tijdas uitermate belangrijk zijn.
Met betrekking tot de resolutie kunnen we het volgende over
wegen: als het gehele scherm, dus alle karakterveldjes, in de
plotmode staan, zijn totaal 128*128 plotpuntjes te adresseren.
Het gedeelte van 120*120 wordt gereserveerd voor het weergeven
van grafische informatie, de rest van het scherm kan worden
benut voor ~egeleidende tekst (namen, tijd enz.).

IZO

•
128

Fig. 6.1 Indeling scherm.

Bij een display met slechts 1 grafiek (ofwel: 1 assenstelsel)
is de eis voor het geheugengebruik per meetwaarde het grootst.
Voor de data opslag concentreren we ons in eerste instantie
op deze representatie.
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Met de bovenstaande definitie z~Jn dus 120 meetwaarden met
een minimale getalgrootte van 120. nodig voor het tekenen van
1 signaal. De getalgrootte van 120 komt overeen met 7 bits.
Wanneer een meetwaarde slechts varieert binnen een range
van 10% van zijn volledige uitslag, eisen we dat door middel
van schaling toch een grafiek mogelijk is welke het volledige
scherm en dus de totale resolutie ervan benut.
Hiervoor zijn dus ruim 3 extra bits/meetwaarde nodig, totaa~

dus minimaal 10 bits/meetwaarde. Data opslag van 1 byte/meet
waarde is dus niet mogelijk, vandaar dat dezelfde getalgrootte
als geleverd door de AID converter is aangehouden, nl. 12 bits
per meetwaarde.

Het aantal tijdassen waarvoor de data moet worden opgeslagen
bedraagt 6.(nl. 15,30 minuten, 1,2,4,8 uur; zie paragraaf 5.1)
Bij een onbewerkte opslag houdt dit voor 40 signalen in:

40· 120 • 6= 28.800 getallen

I I L aantal tijdassen
~ aantal getallen per tijdas

~ aantal signalen

Met 2 bytes/meetwaarde is de benodigde geheugenruimte 57,6
Kbytes. Voor de data opslag van het grafieken display is slechts
28K beschikbaar. Daarom is het noodzakelijk dat een economischer
gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Oit is o.a. te
realiseren door rekening te houden met de "overlap" van de ver
schillende tijdschalen (fig 6.2).

6°9t1t. b<> get. bO get. ho get. hfJ get l1.-oge-t.

'I mi". 2. min. / mi". 30 $«. /1' ~ac. .,: $ "Qt:..

I~ min
~

.so ,..,in.

I ("IU'"
~

'1 u..,r
~

'" l.Iur

8 (AU"
...

Fig 6.2 Overlap in de verschillende tijdschalen.
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Het aantal getallen dat nu opgeslagen dient te. worden is 420"*40=
16.800. Met 2 bytes/getal is de benodigde geheugenruimte 33,6K,
met een opslag van 1,5 byte/meetwaarde komt dit overeen met
25,2K. Deze laatste Manier is dus een mogelijkheid. De winst aan
de geheugenruimte gaat ten koste van rekentijd. Wanneer bijvoor
beeld een grafiek is aangevraagd met een tijdas van 1 uur,
zullen de berekingen als volgt zijn:
-De meetwaarden uit het 7,5 sec. buffer (de naam is zo gekozen

omdat de waarden in dit buffer het gemiddelde zijn over tijd
intervallen van 7,5 sec. (zie fig.6.2» worden twee aan twee
gemiddeld zodat 60 getallen overblijven, ieder het gemiddelde
over 15 sec, representerend de laatste 15 minuten.

-Deze 60 plus de 60 uit het 15 sec. buffer worden ook gemiddeld
zodat 60 getallen overblijven representerend het laatste half
uur.

-Deze plus de 60 meetwaarden uit het 30 sec. buffer zijn de
benodigde 120 y-waarden voor het tekenen van de 1 uurs grafiek.

Voor de opslag van 1,5 byte/meetwaarde zijn drie mogelijkheden
geschetst in fig. 6.3.

h.O.3 h.o.z.
It.O.1 h.o.o

L.o..t
L. a. I
L.O.0

JU.O..t
L. 0.2-

".0.' 'Ii. l.o..

~ L.a,ln.a.•
£.. O••

L.O.3

h.c.s IIt.o..t
l..a. 2
L.O. I

h.c.1 1",.0. e
L.O. I)

".0.,. hi9h~r

ordqr. part (I#- bits)

___--Jr L. 0 ~ lowe"
orQer PQI't fS bits)

Fig. 6.3 Opslagmogelijkheden 1,5 byte/meetwaarde.

Nadeel van methode a is dat twee pointers noodzakelijk zijn om
data in deze gesplitste vorm weg te schrijven of op te halen.
Methode b is Minder geschikt omdat voor het middelen van twee
opeenvolgende waarden, hetgeen een veel voorkomende bewerking
is, veel schuiven met de data is vereist om deze in het juiste
format te krijgen.
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Het voordeel van de derde methode is dat twee opeenvolgende
meetwaarden in blokken van 3 bytes zijn onder.te verdelen. ~r

is voor deze laatste opslagmogelijkheid gekozen. Het gebruik
hiervan is gedetailleerd geschetst in fig. 6.4 voor de 40 sig
nalen in de opeenvolgende tijdintervalbuffers.
Ieder tijdinterval buffer bevat de data van 40 signalen, per
signaal zijn de buffers cyclisch. Het eerste buffer (7.5 sec.
buffer) wordt gevuld vanuit het grafische input buffer. Iede~

volgend tijdinterval buffer wordt gevuld uit het overlopende
voorgaande buffer.
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6.1 Data opslag subroutine.

Per tijdsintervalbuffer (hiermee wordt bedoeld het 1,5 sec.
buffer, 15 sec" buffer enz.) wordt een beginadres aangegeven
en een data-volgnummer (het volgnummer wijst naar de in te
vullen plaats in het buffer). Met deze gegevens kan het adres
worden bepaald waar de nieuwe data moet worden opgeslagen of
waar de data gevonden kan worden in geval van tekenen van een
grafiek.
Als voor een bepaald signaal de binnenkomende data ongeldig is
wordt de desbetreffende plaats gevuld met nul.
Dit betekent automatisch dat wanneer de waarde nul is deze niet
als zodanig mag worden opgeslagen, omdat voor de hele data ver
werking deze nul als ongeldig wordt beschouwd.
Vandaar dat een echte nul wordt omgezet naar 1 (fout die hier
door ontstaat is 1/4096, veel Minder dan de schermresolutie).
Voor alle tijdintervalbuffers geldt het volgende principe:
Wanneer e~n nieuwe waarde onder een oneven volgnummer in het be
treffende buffer geplaatst wordt, dan dient het gemiddelde van
de twee volgende opgeslagen meetwaarden, in een cyclisch buffer
zijn dit dus de twee oudste waarden in dit buffer, als input
voor het volgende tijdsinterval buffer.

Voorbeeld:

volgnr.7,5 sbuf=107
DATA
----->input buffer

volgnr 15 sbuf=53 volgnr 30 sbuf=26

data opslag; volgnr:=108

gem. van 10d en 109--->transportbuf.

data opslag; volgnr:=54

gem. van 54 en 55--->transportbuf.

data opslag
volgnr:=27

DATA
----->input buffer

data opslag; volGnr:=113

"
"
II

Opmerking: De relatie tussen de volgnummers in het bovenstaande
voorbeeld zal alleen aanwezig zijn bij de eerste doorloop
van de cyclische opslag buffers. Omdat voor de gekozen pro
gramma opzet de buffers 2 plaatsen groter zijn dan in
principe nodig is zal de relatie na een aantal iteraties
verdwenen zijn.
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Data opslag routine.

t ronsporteer data Val? dotabufFer naar t~djnterllalbuf'rer

cQ.X'enrouti..,e op taken-tabel

Fig. 6.5. Data opslag routine
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Transporteer data van databuffer naar tijdintervalbuffer.
""

b ••d'cf'lt:=o 9
""

I:J - -- - N

dotoDI.4F'Fer : • i"putb..,f'f'er

buF'Fersize := 183

data adres : = basistgc:l,."ttZrvaloc.4FFe,. {bc.,F'cncj + I.~ dato"oJgnr.
. (b,,.cc,,t)

t,:= 0

(data bc..ff'er plaat~ li)) --' [data adres)

v . ;:' t.- ? 1

da.ta adre~ : = data adre$ + 1::1I... f'rer~ j ze

until v 0: l/-O

dota volgl1' [bI.4Fcl'lt) : =data volg'1r (huFc nl:) + I

9.i...a vol9~' (lode",) = ev'" AND-Z
'::J

b~£c~t < ""all:. bl..lFc..., /; N

~~ =0

data adres : = basi~ t.yd into bl.fFlbuFC:Mt) ~ I.~ """PQ~ voI9~t'·

b(?relcet'"l aem. von (data odres) e.... (data odres .. I)

data adre9 : = data adres + hu fT~rsize

ge""",iddelde -. tro"'JspotthuFferplQ.a.ts (;;)

(.., :.:i.-+/

ur,til I. =q.o

blA f'C VIe . = buFcne ... 1

tra"'5pcrteer data v. dotalol.4F. noor f:gd into bl..lf.

Fig 6.6 Routine die data transporteert tussen de verschillende
buffers.
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Specificaties:
input: -data in grafisch inputbuffer
output:-data opgeslagen in tijdinterval buffers

Toelichting:
-Gebruikte termen:

-bufcnt.(buffer counter), teller die aangeeft
in welk buffer momenteel gewerkt wordt.

-buffersize. Grootte van het tijdinterval
buffer. Het eerste is 183 bytes /signaal. de
volgende zijn 93/signaal.
(Zie fig.6.2 en 6.4)

-De aanroep "transporteer data van data buffer naar tijd
intervalbuffer" is recursief.

-In het input buffer wordt de data door middel van de
input interrupt routine geplaatst. De waarden hierin
blijven bewaard omdat deze nog gebruikt worden door een
nog te bespreken routine.

-Het hernieuwd aanroepen van de recursieve subroutine
wordt gestopt indien het zojuist bijgewerkte data-volg
nummer van het 'betreffende tijdinterval buffer oneven
is of als het tijdinterval buffer waarin de data uit
het tansportbuffer is verwerkt het laatste is (4
minuten buffer).

-In fig. 6.7 is de subroutine "bereken het gemiddelde"
nader uitgewerkt.

Bereken 'het gemiddelde.

semiddelde : =
(data adr~s TI)

ge"""idclelde =
CcJ ota ad res.)

Fig. 6.7. Bereken gemiddelde.

gevrliddelde : ='

(data od,,,"s) .,. (data c:drE'S + ~

~

Specificaties:
input: -opgeslagen data op de adressen data adres en data adres

+1
output:-gemiddelde van bovengenoemde waarden, rekening houdend

met het 0 zijn (ongeldig) van een van de twee waarden
of beiden.

Tcelichting:
Met (data adres) wordt de inhoud van het gegeven adres aange
geven.
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Fig. 6.8. Foto van het ontwikkelde grafiekendisplay.
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6.2 Tekenen van het grafiekendisplay

Bij het ontwerp van de routines voor het tekenen van de grafie
ken wordt uitgegaan van de ontwerpeisen. gen aantal toevoegingen
zijn echter pas naar voren gekomen bij de ontwikkelings- en
testfase.
Deze applicaties zijn indien mogelijk met anesthesisten, maar
altijd door de gehele Servo-groep bediscussieerd. Een resultaat
hiervan is te zien op de foto van fig.6.8.

6.2.1 Inleiding.

Het tekenen op het beeldscherm komt overeen met het vullen van
een gedeelte van het geheugen met bepaalde waarden. Hier kan een
onderscheid gemaakt worden tussen:
-alfanumerieke informatie
-grafische informatie

ad1.Voor alfanumerieke informatie is het scherm opgedeeld in
karakterveldjes (64 horizontaal*32 vertikaal).
De adressering verloopt regelsgewijs van links naar rechts en
van boven naar beneden. Per karakterveldje zijn 2 bytes ge~

reserveerd (paragraaf 5.2.1).
De telling van regelnummers en plaatsnummers binnen een regel
begint met O.
Voorbeeld: Het schrijven van de letter A op plaats vier van
regel drie loopt als voIgt:
-berekenen adres: adres:beginadres scherm+3*12o+4*2
-plaatsen van de ASCII waarde op dit adres (A->65)
-de volgende geheugen byte dient gevuld te worden met de

juiste kleur en mode informatie.
Behalve karakters kunnen ook een aantal speciale tekens in de
veldjes geplaatst worden. De CC heeft bijvoorbeeld een aantal
tekens ter beschikking waarmee zeer dunne streepjes zowel
horizontaal als vertikaal op het scherm gezet kunnen worden.

ad.2 Voor de grafische informatie wordt het scherm opgedeeld in
128*128 plotpuntjes. Ieder puntje kan worden gedefinieerd door
een x en y coordinaat. De coordinaat (0,0) ligt linksboven
(fig. 6.9).

( 0,0)

, (13. '2'1)

Fig.6.9 Indeling scherm in x en y coordinaten.
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De adressering van deze plotpuntjes (p.p .. ) l09Pt wa~ ingewikkel
der, omdat deze puntjes binnen karakterveldjes liggen. Eerst zal
berekend moeten worden in welk veldje het puntje ligt en vervol
gens de plaats van dit p.p. binnen het veldje.
Voorbeeld: adressering p.p. (13,27) via de volgende stappen.

-Berekening adres van het karakterveldje waarbinnen dit p.p.
valt

plaats in regel: 13/2 =6
regel 27/4 =6
karakterveldje : plaats 6 regel 6
adres:=beginadres sCherm+6*128+6*2

-Berekening waarde waarmee dit adres gevuld dient te worden
zodat het betreffende p.p. wordt aangestuurd.
De x-cordinaat is oneven zodat het p.p. in het rechter gedeel
te is gesitueerd. De rest van de y-waarde bij berekening van
het regelnummer is 3/4 hetgeen overeenkomt met het laagste
p.p. in dit veldje. Dit vanwege de coordinaat afspraken.
De waarde die op het berekende adres moet worQen ingevuld is
80 H, zie fig 5.4. Ook hier zal de volgende geheugenbyte ge
vuld dienen te worden met de juiste kleur en mode informatie.

6.2.2 Omzetting opgeslagen data in y-waarden.

Voor het tekenen van de.grafieken zal voor de gevraagde signalen
een gedeelte van de opgeslagen data, afhankelijk van de ge- _
wenste tijdas, moeten worden omgezet naar y-waarden.
Niet het gehele scherm kan worden gevuld met grafische infor
matie, omdat ook mededelingen omtrent de gedisplayde signalen
(in de karaktermode) zichtbaar moeten zijn.
De minimale en maximale y-waarden waarbinnen de grafische in
formatie wordt getekend, worden bepaald door het aantal ass en
stelsels op het beeldscherm en de mode.
Bepaald is dat in geval van:

- 1 grafiek op gehele scherm:
- 2 grafieken geldt voor:

-boven grafiek:
-onder grafiek:

- suppressed mode:
- altijd geldt:

ymin=O

ymin=O
ymin=64
ymin=O
xmin=2

ymax= 119

ymax=55
ymax=119
ymax=55
xmax=122

De invulling van de rest van het scherm wordt besproken in
paragraaf 6.2.3.

In een grafiek zijn per variabele dus 120 waarden nodig (xmax
xmin). Voor een 15 min. tijdschaal staan al deze waarden in het
7.5 sec. buffer (120*7.5 sec.=15 minuten).
Bij een tijdschaal van 30 minuten zullen de benodigde 120 waar
den moeten worden berekend met behulp van de data uit het 7.5
sec. buffer en uit het 15 sec. buffer (zie fig 6.2). Bij grotere
tijdschalen zullen de waarden uit meerdere tijdintervalbuffers
~oeten worden samengevoegd.
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Deze getallen kunnen in principe een waarde hebben tussen 0 en
4096, omdat ze zijn opgeslagen in 12 bits. Wa noemen deze getal
len nu verder binaire waarden. Bovengenoemde samenvoeging wordt
in paragraaf 6.2.2.1 uitgewerkt.
Deze binaire getallen zullen moeten worden omgezet naar y
waarden, tussen ymin en ymax (paragraaf 6.2.2.2).

6.2.2.1 Berekening binaire waarden.

Bij de berekening van de binaire waarden wordt gebruik gemaakt
van een werktabel. Hierin worden in eerste instantie de laatste
120 waarden uit het 7.5 sec. buffer geplaatst (paragraaf 6.1).
Indien nodig, hetgeen het geval is als de gewenste tijdschaal
groter is dan 15 minuten, worden deze waarden 2 aan 2 gemiddeld
en boven in de tabel geplaatst. De andere helft van dit buffer
wordt gevuld met de laatste 60 waarden uit het volgend tijd
intervalbuffer, hier het 15 sec. buffer.
De werktabel is nu gevuld met 120 waarden, ieder het gemiddilde
over 15 sec. en totaal staan hier dus de binaire waarden be
nodigd voor het teken van 1 signaal in een grafiek met een
tijdas van 120·15 sec.=30 ~inuten.

Dit proces van middelen en toevoegen van waarden uit een volgend
tijdintervalbuffer wordt herhaald totdat aan de voorwaarde ge
steld in de tijdvlag is voldaan.

Berekening binaire waarden.

'TeNa - 0

t~·'" i",t.ervalbuF [o~ s ;9")
.

'PI o~t~ I~O wQor-aen wit

In ~erldabeJ

'N'i"-F L • 0 ? N

'TCH"" := Te n"- +- I

l"Y\idclel tW4!l!: opee.,.,C)ol.geVld t!! waorde..,

Eon plQCAt~ dt!!ze 1,0 ~QQr04ell"l bouer., i"

~erk.tobal

ploots bO t...:>aorden wit t~'d i",t . bur

(-rC r; 1j s i.9'-') 0 ~ de'" in l..4'er Iet a he I

l.IN'TIL -reNT" =- .§-r"FL

Fig. 6.10 Routine voor berekening binaire waarden.
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Specificaties:
input: -waarden uit tijdinterval buffers

-signaalnummer (SIGN)
-tijdvlag (GTFL)

output:-binaire waarden in werktabel

Toelichting:
-Tijdintervalbuffer (i,j) is het cyclisch buffer van signa~l j

in het tijdintervalbuffer i (paragraaf 6.1).

6.2.2.2 Berekening van y-waarden uit binaire waarden.

Schematisch ziet de berekening er als voigt uit:

-
LS8V

o

Fig 6.11 Overzicht berekening y-waarden.

De waarden USBV en LSBV, bovenschaalwaarde resp. onderschaal
waarde van het betreffende signaal, geven het gedeelte van het
totale getalbereik aan dat gebruikt wordt voor een volledige
uitslag in de grafiek. De omzetting van ~' naar y is nodig door
de coordinaatkeuze (paragraaf 6.2.2) en de afspraken voor ymin
en ymax. In formule vorm:

ymax-ymin
~I= ------------*(BV-LSBV)

USBV-LSBV

BV= binaire waarde

y=ymax-Y..'

Voorbeeld: BV=2000
USBV=3000
LSBV=1000
ymin=64 ---8rafiek op onderste helft scherm
ymax=119
y=81
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Wanneer de binaire waarde buiten het interval USBV-LSBV ligt
of de waarde 0 heeft (data niet verwerkt," zie.dataopslag) wdrdt
in het geval dat: - BV>USBV: y:=255

- BV=O OR BV<LSBV: y:=127
Hieraan is door de volgende routines te zien dat deze y-waarde
niet getekend dient te worden.
Per signaal worden de y-waarden in afzonderlijke buffers opge
slagen.

Opmerking: In geval van een staafjesgrafiek zullen in tegenstel
ling tot het bovenstaande wel eisen gesteld worden ten aanzien
van de uniformiteit van de gekozen schaling. Deze zal voor alle
te tekenen signalen gelijk moeten zijn om een zinvolle verge
lijking tussen de signalen mogelijk te maken.
De bovenschaalwaarde van de signalen in de staafjesgrafiek wordt
bepaald door de USBV van het hoge signaal, per definitie het
eerst opgegeven signaal voor deze grafiek. De lage schaalwaarde
voor de signalen wordt aangegeven door de LSBV van het lage sig
naal, per definitie het tweede signaal dat is opgegeven om te
worden gedisplayed in deze grafiek.
Het eventueel derde opgegeven signaal in de staafjesgrafiek,
de "mean", heeft geen vrijheidsgraden m.b.t. de schaling.

Berekenen y-waarden

J)CI"'l'f":= 0

mu/t. := ~ mg x - ':! Min

Luev £9rnc..,,,.9"')- L S 6\1 (9 .. nc) S9"C.)

~.- Ldata "'" r Ie f: ldc""t) - (L.sBVL9r~c.,$g"cJ .x. -
_ult

!::l b ... f (n9'" , ~9"'C.) oIc.l"lt) : = !::J ~Q.lt -~

dCl'1t : ::0 aCVlt .,.1

u..-,t: i I dc....,~ - 120

Fig 6.12 Routine voor berekening y-waarden voor signaal (sgnc)
en grafiek(grnc,zie toelichting)."

Specificaties:
input: -Binaire waarden in werktabel

-USBV en LSBV van het signaal
-ymin en ymax

output:-y-waarden in ybuf
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Toelichting:
-De waarden USBV en LSBV z1Jn te vinden 'in buffer~ van 2*4-lang

en zijn indirect te adresseren met de variabelen grnc en sgnc,
die aangeven welke grafiek resp. welk signaal in die grafiek
waaraan op dit moment wordt gerekend. De adressering met
behulp van deze twee variabelen wordt in veel van de nog te
bespreken routines gebruikt. De buffers worden door een ini
tialisatie routine van de juiste waarden voorzien.

6.2.2.3 Routine voor om~etting opgeslagen data in y-waarden voor
de te tekenen grafieken.

Omzetting opgeslagen data naar y-waarden.

~oue~

~ I'¥\ Q If := 119 ~ ~QlC : ,. 5S

~
""",il't ~ = 0 Cj W\il"1 : = 0

grnc : :-0 .91"l"'lc: = 0

be,.elc.e"" ~ - woorden voo,. be ... elc.~..., ~ - """"oo,.de.., ,",00'-

9roFi eli: L,9... ...,C) groFiek (gr'l"lc)
-

~'Y~.!:;j ..",od~. Ii

~
.......,0 )( : =119

-
!:f VY\il"') : =- bl+

gr..,c : =1

berekel"l ~-~oa,..del"1

\;)Oor 9 rof i el<: (gr..,c)

Fig 6.13. Routine voor omzetting opgeslagen data in y-waarden.

S peci fica ties:
input: -mode vlag (GRMFL; aantal grafieken, aantal variabelen

per grafiek)
output:-y-waarden in y-buffer.



-48-

Toelichting:
Berekening y-waarden voor grafiek(grn~)

nS!jc- : =0

beyekeVl b', 11"10 i ...e woardeY"\

berelc.eY"l ~ - woa r d4l.....

f)sgc - nsgc. + I

Ur'l1:. i I V'lsgc. := I'1sgl'" (gr"c)

rig. 6.14 routine voor omzetting opgeslagen data -->y-waarden
voor graf1ek(GRNC).

Specificaties:
input: -data uit dataopslagbuffers
output:-y-waarden (GRNC) in y-buffer(GRNC)

Toelicht 109:
De variabele nsgr staat voor het aantal signalen in de be
treffende graf1ek.

6.2.3 Tekenen van het raster.

Een grafiek moet worden voorzien van een horizontale en verti
kale as, het raster.
Bij de horizontale as wordt de tijdschaal geschreven.
De keuze van de waarden langs de vertikale as is problemati
scher omdat:
-Bij een normale grafiek zijn er geen eisen gesteld ten aanzien

van de schaling van de verschillende signalen. In pr1ncipe moet
dus voor iedere variabele 1n de graf1ek minimaal een boven en
een onder schaalwaarde worden afgedrukt om het signaal te
kunnen interpreteren. Totaal zijn dit dus per grafiek maximaal
8 waarden.

-Het schrijven van getallen is alleen mogelijk in de karakter
mode, wat inhoudt dat naar de verdeling van karakterveldjes
moet worden gekeken bij plaats1ng.

-Er zal een signaal identificat1e mogelijk moeten zijn (naam van
de signalen in de grafiek).

Naar aanleiding van deze overwegingen en uit het feit dat 1n
geval van 2 grafieken er per graf1ek slechts een beperkt aantal
karakterveldjes in vertikale richting beschikbaar zijn, is het
volgende besloten:
-Langs de vertikale as worden geen waarden en namen geplaatst

zodat deze as geheel links van het scherm getekend kan worden.
-De namen en schaalwaarden van de signalen worden in de linker

bovenhoek geplaatst. De reden hiervan is dat de meest recente
waarden rechts in de grafiek staan en deze niet overschreven
mogen worden.



Het format is volgt:

lage schaalwaarde< signaal naam <hoge schaalwaarde

-De aktuele waarde van de variabele wordt geheel rechts ter
hoogte van het laatst getekende p.p. van het signaal ge
schreven.

-Per signaal wordt in de gehele grafiek slechts 1 kleur gebruikt
Het verloop van de variabele, de naam, schaalwaarden en de
momentele waarde worden allemaal in dezelfde kleur weergegeven.
Bij een staafjesgrafiek hebben alle variabelen in die grafiek
dezelfde kleur.

-In geval van 1 grafiek op het gehele scherm zal ter hoogte van
25%, 50% en 75% van het volle schaalbereik een markering worden
aangebracht. De markering bestaat uit speciale karakters,
voor 25% en 75~ de decimale punt en voor 50% een horizontaal
streepje.
Bij twee grafieken of in geval van suppressed mode zal alleen
de markering op 50% worden aangebracht (zie fig. 6.8).

6.2.3.'1 Vertikale as.

De vertikale as kan worden samengesteld uit een serie plotpunt
jes of uit speciale tekens. Met behulp van p.p~IS wordt de lijn
echter te dik. Daarom is gekozen voor een van de speciale
tekens een dun vertikaal streepje geheel rechts in het karakter
veldje, ter dikte van ongeveer 1/6 van dit veldje «1/2 van de
dikte van een lijn gevormd door p.p~iS).

Tekenen vertikale as.

teke~ ad,."s :: stortodre'!l grof'ielc..

.
v -0

9 pec.. telcei"l .... t:"ekl!'''lodres

Cek:.e.n ad.... : - telc'el"lod .... + 128

v := i" + I

until \.. • L VE'R8.

Fig 6.15 Routine voor het tekenen van de vertikale as.
Specificaties:
input: -startadres grafiek

-lengte van de vertikale lijn (LVERB.)
-het vertikale teken

output:-lijn op scherm
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Toelichting:
-Het plaatsen van dit teken op het adres bestaat uit het vtillen

van de geheugenplaats met de code van dit teken en de volgende
geheugenbyte met de kleur/mode informatie.

-de lengte van de vertikale as is afhankelijk van het aantal
grafieken op het scherm en de mode:

-1 grafiek totale scherm lverb:=30 (karakter veldjes)
-2 grafieken of suppressed mode lverb:=14 (" ~,)

6.2.3.2 Horizontale as

Bij de horizontale as is de keuze ook gevallen op de speciale
tekens uit de karakterset, om dezelfde reden als hierboven.
Als teken wordt genomen een horizontaal streepje geheel boven
in het karakterveldje.

Tekenen horizontale as.

l::e.kenad"e$ : = ~tort:odres g,.oF ielc ...

'1. S"-HL

L. · =0·
!>pe.c.. tQlc:e--. ---. teke..,od r 12S

t.e.li:el"1odr l!$ : = t<lk:elo"lodr. T 2

L,. · - c.. +1

ut"lci I l.,. = 'SO

Fig. 6.16 Routine voor tekenen hor. as.

Specificaties:
input: -startadres grafiek

-plaats horizontale lijn ten opzichte van het start
adres (RELSTHL).

-speciale teken.
output:-horizontale lijn op het scherm.

6.2.3.3 Afdrukken tijd.

De tijd zal afgedrukt worden onder de horizontale as. In ver
band de leesbaarheid is gekozen voor afgeronde tijden.
Deze tijden worden zoveel mogelijk op de juiste plaats onder
de horizontale as geplaatst. Aan de juistheid kan niet altijd
voldaan worden omdat de cijfers waaruit de tijd bestaat in de
karaktermode, dus in karakterveldjes, geplaatst dient te worden
terwijl deze eigenlijk hoort bij een plotpuntje, de helft van
een karakterveldje. De fout die daarbij wordt gemaakt is ter
grootte van de tijdsbreedte van een p.p. Een en ander is toe
gelicht in tabel 6.1.
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t ijdas afronding ti jd per p.p. max. aantal getekende
( =max. fout) ti jd-en.

15 min 5 min 1,5 sec 3
30 min 10 min 15 sec 3
1 uur 15 min 30 sec 4
2 uur 30 min 1 min 4
4 uur uren 2 min 4
8 uur uren 4 min 4

Tabel 6.1 Consequenties voor afgedrukte tijd ten aanzien van de
gekozen tijdschaal.

Voorbeeld: Afronding welke optreedt bij de 1-uurs tijdas:

I
-hor. as

I I I
12: 15 12:30 12:45 f3: 00 -ti jd

Fig 6.17 Afronding 1-uurs tijdas.

In het· algemeen zullen het aantal ti jden wo.r den afgedrukt zoals
in bovenstaande tabel vermeld. Het kan tijdelijk 1 Minder zijn
omdat de afgedrukte tijd 5 karakterveldjes breed is, zodat links
bijvoorbeeld 1 karakter buiten het scherm zou vallen waardoor
deze niet meer getekend mag worden, terwijl rechts nog geen
plaats is voor een nieuwe tijd.
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Afdrukken tijd onder de horizontale as.

~ 1>0 CASE ~
n "'f.,",bl : =5 ~l:9clIlIClg ;:: ~ l1n,inbl: .. '20

nsec. chf: :1'15 hminbl : =1O~~ .... Ml"bl: ~~o \I'Isecc""F;: '1&0

\,\secehF;.30 "'l""I)nbl : JI: 'S I'lminbl ~ :: 3D 'n 5 l!'c cl-,f; -=21f<l

,,",seeehr: "bo .,secehf :... ,20

tgdvlag '-I?
Y - . ri

bloklengte : = 20 bloltleJ"l,9te : = IS"

I"Y'II". / h",inhl --r 'fEM

reWl.iec ~ :> rem -'!( hO +sec..

Y'€MSeC In sec.ci,f' i QUO
"-........ ReM

rem, .., s~ cchP/~ ?
H':::J

QUO"i : • Q l.l 01" i" I -

!"Ie 1-4 ( bc./I: : .. QuO-r

":1>0 Wt-I,I._ I"lc.hfhc.k < sa

1>-r:tME : = N-rrMe - (NC Hf'bck 11" t"JsecchP)

i> R I M1" ;>1""IH£ op Ocire3 (L "P R PO S - rt e'" Fbck)

nchF'bc Ie. : = Ylchfbcl( + hi 0 kle"'9te

Fig. 6.18. Routine voor het plaatsen van de tijd.

Specificaties:
-input: -message time (MTIME) (uur,min.,sec.)

-ti jd vlag
-laatste adres behorend bij de grafiek (LPRPOS),
gesitueerd rechts onderaan de grafiek.

-output:-afgeronde tijden op de bijbehorende plaatsen.
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Toelichting:
-Het verschil tussen twee afgeronde tij1en wordt een

blok genoemd.
-De bloklengte geeft het aantal karakterveldjes aan
tussen twee opeenvolgende te printen 'tijden.

-gebruikte afkortingen:
-MIN. =minuten van de werkelijke tijd (MTIME)
-SEC. =seconden" " "" .
-NMINBL =aantal minuten/blok
-REM =rest van de bijbehorende deling
-NSECCHF=aantal seconden/karakterveldje
-REM SEC=rest in sec. uitgedrukt
-QUOT =quotient deling rem sec/nsecchf
-LPRPOS =laatste kar. veldje behorend bij de graf.
-NCHFBCK=aIntal karakter veldjes terug ten op-

zichte van bovengenoemd veldje.
-PTIME =de te printen tijd.

-Berekening van de eerste afgeronde tijd is als volgt:
De waarde van min. in message time wordt gedeeld door
het aantal min./blok (=de gewenste afgeronde tijd). De
~est van deze deling wordt omgewerkt tot sec. en op
geteld bij sec. uit message time. Dit resultaat wordt
gedeeld door het aantal sec./karakterveldje. Het re
sultaat geeft wat de afstand is, in karakterveldjes,
tussen de werkelijke tijd (MTIME) en de printen tijd.

Voorbeeld:tijdschaal 1 uur (vlag=2) dus afronden op
15 min.

MTIME= 15.47.35
min/nminbl= 47/15 --)rem= 2
remsec=rem*60+sec= 2*60+ 35= 155
remsec/nsecchf is afgerond 3
Het aantal karakterveldjes tussen de eerste te
printen tijd :15:45 (=PTIME) en de werkelijke
tijd (HTIME) is dus 3

-De plaats waar de tijd moet komen te staan wordt van
achteraf berekend, het aantal karakterveldjes terug
ten opzichte van het laatste bij de grafiek behorende
veldje (Bedenk bij deze term de adressering van de
karakter veldjes, van links naar rechts en vervolgens
regelsgewijs van boven naar beneden).

6.2.3.4 Afdrukken namen en limieten.

De namen en limieten van de getekende signalen staan in het buf
fer PCHNM. Ze worden hierin geplaatst in het juiste format door
de initialisatie routine, welke wordt besproken in paragraaf
6.3. Dit buffer is 2*4 lang, 4 plaatsen voor iedere grafiek.
De namen en limieten worden linksboven in de grafiek geplaatst
in de kleur welke voor de variabele is gedefinieerd. Bij een
staafjesgrafiek is deze voor alle signalen gelijk.
Het format in de grafiek is als volgt:



-54-

naam en limieten sign. 1
<naam en limieten sign. 3>

<naam en limieten sign.2>
<naam en limie~en signw4>

De tussen <> geplaatste termen zijn optioneel.
De volgorde nummering in de signalen is dezelfde als die de ge
bruiker bij het intypen van het grafieken commando heeft ge
kozen

Afdrukken namen en limieten.

nsgc : .0

kleul' =0 stoof'1c.1. kJeu,. : = kleur(I'''lSgc)

Qd"e~ ::

stad" + /2f1

:Do CASE'
nsgc ..

odr~:. : :or

$tadr +- 3lJ

adres: =
1-------=..,...::-------4 Stodr + ,"

adres. : =.

stack

ploats op adres ae terW1 ('PCtofrtJ..1( gr"c') nsge.»)
;11 de. lcetJ-efFe...de Icle14r

Fig. 6.19 Routine voor plaatsen namen en limieten.

S peci fica ti es:
input :-mode vlag (aantal variabelen in de grafiek, NSGR, en

staafjes/normale mode)
-startadres grafiek
-namen en limieten in buffer PCHNM(plot channel names)

output:-namen en limieten op gedefinieerde plaatsen in de ge
wenste kleur.
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6.2.3.5 Printen van numerieke waarden.

Geheel rechts ter hoogte van de eindwaarden van de signalen in
grafische vorm, worden de numerieke waarden van de variabelen op
dat moment geschreven. Deze waarden worden berekend uit de sig
naalwaarden, welke in het grafische inputbuffer staan.
De getallen, die hierin voorkomen, liggen tussen 0 en 4096 en
kunnen met behulp van de UPLIM en LOWLIM (paragraaf 5.4.3.2) van
het betreffende signaal omgezet worden naar de decimale inter
pretatie.
In formule vorm:

BV
NUMV= -------I(UPLIM-LOWLIM)+LOWLIM

4096

BV=binaire waarde signaal (getal tussen 0 en 4096)

Verder zal de routine welke de numerieke waarden uitprint de
adressen moeten bepalen waar deze op het scherm geplaatst zullen
worden.

Printen numerieke waarden.

Sorte." ~ - wQQ,.den

be,..ke.., rQgeln"""""lMen

berelc.e.., c::Iecil'\'"tQle waarden

"",is bolk.

print wQQrael""l op de juiste ad,.. in de jl.liste
I<leur'

Fig. 6.20 Routine voor afdrukken numerieke waarden.

Specificaties:
input: -laatste y-waarden van de signalen

-momentele waarden uit inputbuffer
output:-nummerieke waarden geheel rechts naast de laatst ge

tekende waarden.

Iedere regel uit het bovenstaande Nassi-Shneiderman diagram zal
hieronder verder worden uitgewerkt.
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Sorteer y-waarden naar grootte

p'aQt~ ~ - ~ OCl,.c:h"" i~ ~ - bl.Cf'

I~S9"· 0

""
5 ort f'1 : =0

V : =0

~ ? .A'
~ L i,)~ .Y Li. + i)

SOl"tFI: := I

t,..:.(,+-I

l.Il"ltil i..-l"l$g"

uncil sortPI .: 0

Fig. 6.21. Routine sortering y-waarden.

Specificaties:
input: -meest recente y-waarden van de getekende signalen.
output:-gesorteerde y-waarden in y-buffer (4 lang).

Toelichting: Het sorteren van de y-waarden is een mogelijkheid
om, wanneer meerdere y-waarden binnen 1 karakter veldje vallen
ervoor te zorgen dat de grootste op die plaats geschreven wordt
en de kleinere waarden op de volgende plaatsen.
Een andere methode zou zijn de eerste numerieke waarde te
schrijven op het berekende adres en voor de volgende steeds te
checken of op het bepaalde adres reeds informatie is ge
schreven.
De routine wisselt de volgorde van de y-waarden totdat op
plaats 0 in het y-buffer de grootste en op de laatste plaats
de kleinste waarde staat. (he~ aantal plaatsen is afhankelijk
van het aantal variabelen in de grafiek).
Indien het aantal signalen in de grafiek 1 is (NSGR=O,
zie definitie mode vlag) zal geen sortering nodig zijn.
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Bereken regelnummers
-

h1Q lC' I"" : :: ( !:f ..,.,QX -+ 4-)

""" i 1"1 11"1 : ::: (~ ~'II'\ -+ 1+) ~ 1"1 5 9'-

11 s gc ... 0

Il"l : ': (~ bc..F (VI sgc)) ~ If

~~ "'" i l1 JI<? ? H

111 : : """,i,., 111 ~xl~

I",,:: ~Q~I.., ~ Q )( I." : .=. I.,

mQ)r.I.., = mQX In- I

~i..,ll"'l : = I't"I j ..,ll"l -I

~ bl..tF ("'S9<:) : = 1\1'1

~s9c : :: ..,sgc +1

L.I V\ t:'" t'1 S 9~ ::: h sgr

Fig. 6.22 Routine voor berekening regelnummers.

Specificaties:
input: -ymax en ymin

-gesorteerde waarden in y-buffer
output:-berekende regelnummers in y-buffer

Toelichting:
-De y-waarden zijn opgegeven in het coordinatenstelsel van

p.p. (yeZ,O(y<120) en moeten worden omgezet naar bijbe
horende karakterveldjes. Vandaar de deling door 4.

-maxln. en minln. zijn het maximale resp. minimale regelnum
mer. Om te voorkomen dat een bepaald regelnummer vaker
wordt gebruikt, dus waarden over elkaar geschreven dreigen
te worden, is het mininimale regelnummer in eerste instan
tie opgehoogd met het aantal te printen waarden. Het maxi
male en minimale regelnummer worden na iedere berekening
aangepast.

-Wanneer de signaalwaarden buiten de gedefinieerde schaal
vallen, wordt hun waarde geprint aan die zijde waar ze
buiten de schaal treden. Dit gebeurt hier automatisch door
dat de y-waarden als zodanig herkenbaar zijn gemaakt (para
graaf 6.2.2.2).
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Berekenen decimale waarden.

I'1Sgc =0

gv: =' (G JrI 'Pau.,. t.. '" 19 ""J)

~.~~ 0000 01<:0001 ~ H

nl.4h1 '11:= 1"'\ I.f"" v:.low/I"Nt (~j.9")

+ Bv ~ I.f eli.,., 15;09"')- low Ii..., (dieS")
I

',..,VAL' 1+ 09'

(NMV'B~ (i"lsg<:)) : =ASCIt (..,~Wl v)

1"'\ sgc:. ......... $ gc + I

I.A V'\ I: ".\ 1'\ $9<: =..,~ .9'"

Fig. ~.23 Routine voor berekening decimale waarden.

Specificaties:
input: -signaatnummer (SIGN)

-waarden uit grafisch input buffer van de getekende ~ig

nalen
~'LOWLIM' en .'UPLIM' van de variabele.

output:-ASClI-waarden van de numerieke waarden in NMVBF

'foelichti ng:
-Indien de status van het signaal dit aangeeft, wordt in plaats

van de numerieke waarde _'INVA~' geprint (zie bijlage 1).
-ASCII(i) berekent de ASClI-waarde van het getal i en plaatst

eventueel de decimale punt en/of het teken.
In totaal zijn 5 plaatsen per getal gereserveerd, 3.cijfers,
het teken en de decimale punt. Het "+" teken wordt niet ge
print.
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Veeg de balk voor de numerieke waarden schoon.

~9~

lel"lgl::h : = .31 len 9 t£, ; = IS'

adre.!o : & oS car'tgr +- /IS

v ~." S' opee"'Qol.se""de I<:or " ~Idje~ met spol:ies

be9ill·w'le.'H~ op sto,.t:odr'~

.5tor'l:ad,.~~ ; '=" .s tarl;adre~ +- 12.8

Ie"'gt:h : = Ie "".9 /; 1, .... ,

u.-,t;/ /e..,g tlo, c: 0

Fig. 6.24 Routine die de voor de numerieke waarden gereserveerde
vertikale balk schoonveegt.

Specificaties:
input: -startadres grafiek
output:-schoongeveegde vertikale balk ter breedte van 5 karak

terveldjes, geheel rechts in de grafiek.

Toelichting:
De balk dient geheel geveegd te worden omdat niet alleen de
waarden die geprint dienen te worden varieren maar ook de
plaatsen. De oude waarden moeten dus eerst gewist worden.

Print de numerieke waarden op de juiste plaats.

Yl ~gc :=0

~o(:.~
klet.lr; :. stao.flc.lel.olr kl t!!~r : = Ide'-4r (l1sgc)

oc/re.s : '=' b egi."adr . .scJ"erm ... '19 +
(~bl.4f(..,.sge)) ~ 1'26'

plQQt$ op dit adres .....,o.ardc rt M V 81' (.., sse)
in be.treFfe",de kJeur.

nsgc : .:. n ~.9C: + I

U r'I t:i I nsSe: =nsgr
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Specificaties:
input: -beginadres scherm (=adres 24576)

-regelnummers vanuit y-buffer
-NMVBF met daarin de te printen waarden

output:-numerieke waarden op het scherm geheel rechts naast de
de eindwaarde van de variabele in grafische vorm.

6.2.4.Tekenen grafiek.

Het tekenen van de lijngrafiek gaat per verticale balk, ter
breedte van 1 karakterveldje (fig. 6.26). ZQ'n verticale balk
word~ eerst schoongeveegd. Oit is noodzakelijk omdat het
tekenen van een geheel nieuwe grafiek, vooraf gegaan door het
schoonvegen van de oude versie van de grafiek, een te onrustig
beeld geeft. Voor een acceptabel beeld moeten de veranderingen
die op het scherm worden aangebracht klein zijn en zo snel
mogelijk geschieden.
Nadat zQ'n balk in zijn geheel gewist is worden de p.p. punts
gewijs getekend met behulp van een firmware routine.

Fig. 6.26 Vullen van een verticale balk (breedte=2 p.p.).

Eerst worden de y-waarden behorend bij x getekend en daarna de
y-waarden behorend bij (x+1).
Oit tekenen van y-waarden gaat volgens de regels welke zijn be
sproken in paragraaf 5.2.1, nl.:
een y-waarde wordt alleen getekend ala in het desbetreffende
karakterveldje nog geen grafische informatie staat van een
andere variabele. Oe controle hieropgaat als volgt:
vergelijk de kleurinformatie van het betreffende karakter veldje
met de kleur van de tekenen variabele. Zijn deze gelijk of is de
kleurinformatie zwart(=leeg), dan kan de nieuwe waarde in het
karakterveldje ingevuld worden.
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Tekenen balk van lijngrafiek.

V~~9 ve l"e . balk. Lx. /2.) .sc:ho.",

t:'e!cQI"1 ;J - l.I.:>oo,...de.., L~.)

x: ,:,X+I

l: e k.e.., ~ - l..&.,)o.al"'oIe." LX)

Fig. 6.27 Routine voor het tekenen van een vertikale balk voor
de normale grafiek.

Specificaties:
input: -x- en y-waarden
output:-vertikale balk voorzien van aangestuurde p.p.

Toelichting:
-balk(x/2): hiermee wordt aangegeven dat de balk is geadres
seerd d.m.v. karakterveldjes. De balk(x/2), per definitie 1
karakter veldje breed, ligt x/2 veldjes verschoven ten op
zichte van de linkerkant van het scherm (paragraaf 6.2.1).
Per definitie wordt met deze x altijd verwezen naar de linker
vertikale rij p.p. bij een onderverdeling van een karakter
veldje in plotpuntjes.

-De subroutine "teken y-waarden" wordt hierna verder uitgewerkt.

Tekenen y-waarden.

nsgc . =0

~~ L") "~gc) <!:J "..,QX ?
ti

~~ Lx.) "".sgc) < 1.1 ~j", ? ,.,
~ko•.••ldj. Ce~o"fr..,d b~L)(.J~(",sgc:)' -----~Qr. i""r. it'! JdelJ ,.
~ t'15gc ti

t::2ke", p.p. c.'C.>:J Lf15gC») i.., Ic:leul'"

(1I\~9C:)

nsgc ;= ..,sgc: + I

u...,cil n ~9C ~ "sgr

Fig. 6.28 Routine voor tekenen y-waarden.
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Specificaties:
input: -y-waarden

-x-waarde
-kleur informatie
-aantal signalen in de grafafiek (NSGR)
-ymin. en ymax.

output:-y-waarden in gespecificeerde kleur getekend.

Toelichting:
"Teken p.p. (x,y(NSGC» in kleur(NSGC)" is een firmware rou
tine met de volgende specificaties:

Specificaties:
input: -(x,y)

-kleur
output:-aangestuurd p.p. op plaats (x,y) in opgegeven kleur.

Deze routine wordt niet nader besproken.

6.2.5 Tekenen staafjesgrafiek.

In eerste instantie is getracht de staafjesgrafiek op analoge
wijze als de normale grafiek te tekenen. Het resultaat was een
irriterend onrustig beeld. Op het moment van tekenen liep een
"jitterende" zwarte staaf over het scherm. Het opnieuw tekenen

.gebeurt iedere 7,5 sec. zodat het nodig is dat dit verversen van
het scherm op een bijna onopvallende Manier gebeurt.
Bij het ontwerp zijn de volgende methodes geprobeerd:
-Schoonvegen balk(x/2), waarna evenals bij de lijngrafiek eerst

de waarden behorend bij x worden ingevuld en daarna de w~arden

behorend bij x+l. ZQ'n vertikale rij, ter breedte van 1 p.p.
wordt in het volgende een staaf genoemd. Voor het invullen van
een staaf zijn achtereenvolgens de volgende manieren getest:

-een "loop" welke gebruik maakt van de firmware routine voor
het teken van 1 puntje in de gegeven kleur.

-een firmware routine voor het teken van een staaf.
-eigen routine met een minimum aan instrukties om zodoende

een zo hoog mogelijke tekensnelheid te behalen.
-Schoonvegen van staaf(x) en deze daarna vullen m.b.v. de eigen

geschreven routine. Ook dit resultaat was niet bevredigend.
-Berekenen van 'de adressen van de karakterveldjes behorend bij

de hoge en lage y-waarden van de staaf. Vervolgens wordt het
gedeelte van staaf(x) schoongeveegd vanaf de bovenzijde van de
grafiek tot de hoge waarde. Daarna wordt het gedeelte tussen
de hoge en de lage y-waarde overschreven (in het algemeen in
dezelfde kleur).
Als laatste wordt het gedeelte tussen de lage y-waarde en de
horizontale as schoongeveegd. De enige veranderingen die zullen
optreden liggen in het algemeen aan de randen en dit gebeurt
zo snel dat dit niet storend is.
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Het succes van deze laatste methode bestaat hierin dat zo
weinig mogelijk wordt gewist.

Een probleem dat kan optreden bij de staafjesgrafiek is dat het
hoge signaal (per definitie het eerste opgegeven signaal voor de
grafiek) kleiner wordt dan het lage signaal(2-de opgegeven sig
naal). Oit kan onder andere voorkomen wanneer de staafjesgrafiek
wordt gebruikt voor een in- en expiratoire gasconcentratie. Als
de patient bijvoorbeeld tijdelijk 100% 02 krijgt toegediend'zal
wanneer dit wordt teruggedraaid naar een lagere waarde de
patient tijdelijk meer zuurstof uitademen dan dat hij inademt.
Om dit in de grafiek aan te geven zullen de bijbehorende staaf
jes een andere kleur krijgen dan de normaal gedefinieerde kleur
(zie foto fig. 6.8).

Tekenen staafjesgrafiek.

kle'-lr : =i6'lv. sl:.c:u~rlc:.le""...

nsg to ". 2. ?

kle....r ~ = stoCl ~k.lelA'"

Fig. 6.29 Routine voor tekenen vertikale balk staafjesgrafiek.

Specificaties:
input: -x-waarde

-y-waarden
output:-getekende balk(x/2).(Eigenlijk de twee staven (x) en

( x+ 1 ) ) •
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Toelichting:
-Om de analogie met de normale grafiek te behouden, wordt ook
hier balk voor balk afgewerkt (een balk heaft de breedte van
1 karakter veldje).

-Bedenk bij de eerste conditie (y(x,O» y(x,l» de coordinaat
afspraken. y(x,O) is de hoge waarde, y(x,l) de lage waarde.

-Ook hier wordt aangenomen dat bij de routine aanroep de x
waarde wijst naar het linker p.p. van het karakter veldje.

-Om de routines voor het tekenen van een staaf universeel te
houden, zullen indien nodig y(x,O) en y(x,l) gewisseld worden,
zodat voor de tekensubroutines altijd geldt dat de eerste
y-waarde de hoge waarde is en d~ tweede de lage waarde.

-Omdat per karakter veldje slechts 1 kleur mogelijk is, is de
consequentie van het bovenstaande dat de kleur bepaald wordt
door de y-waarden behorend bij x. Voldoen de y-waarden be
horend bij x+l niet aan de voorwaarde behorend bij de gekozen
kleur, dan mag de staaf(x+l) niet getekend worden.

-Wanneer het aantal te tekenen variabelen drie is (nsgr=2) dan
is het derde te tekenen signaal per definitie "het gemiddel
de". Oit is echter niet het rekenkundig gemiddelde van de
andere twee variabelen in de grafiek, maar een apart ingangs
signaal.

-Het tekenen van staaf(x) en gemiddelde wordt hierna uitge
werkt.

Tekenen staaf.

wi~ sl:aof l'X.) va..., ~ """,j", toe !:J Lx,o)

t eke", ,tQ.ot ex.) l)Q...., ~ L:x., 0 J tot :; Lx, ,)

wis SCQ;t>.r ex) ua...., !::t Lx ) I) tot !j wrax

Fig. 6.30 Routine voor tekenen staaf(x) van de staafjesgrafiek.

Specificaties:
input: -y-waarden

-ymin en ymax
output:-staaf(x)
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Toelichting:

Wis staaf(x) van ymin tot y(x,O).

cadres : • ( :s \I"ll"t i..., -:- 4) ~ I'2.B + x.. -+ -Slc:::lrto.d.... sche'r~

.e ;t"1cJQdr.~ :#11: adr: l' L!;; lJL,O) -7- 4-) w '29

~.~~
jnFOl'W1Qtie (caores): = ;'" F0 ,. WI oc; e l Q d,. ~s} : ='

in( l/:Adr) 1H'1/J 1/110000 inf (ad,.) ANO OeOo 1/1 I

Qdr~s : = adre.:s .. 12.8

u",t ; I a.dres .- e j"da.dre,s

Fig 6.31 Routine voor schoonvegen staaf(x).

Specificaties:
input: -startadres scherm

-y(x,O)
-x-waarde

output:-schoon geveegde staaf(x) van bovenkant grafiek tot 
de hoge waarde.

Toelichting:
-Wanneer de x-waarde even is , dan zal de linkerhelft van de

geadresseerde karakteveldjes gewist dienen te worden. De
informatie in de rechterhelft blijft staan.

-Bij oneven x is dit juist andersom.
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Teken staaf(x) van y(x,O) tot y(x,l).

i." Po"""",o/:ie Lod...e~) : =
i~~ (ad...) O'R 000«' /111

klel.lr inf', ( ad" +.)

info ',.,.,otie Lo.drf!'S) : .::

i...,F l adr) OR /111 0000

= Jd e",r

ad,e1 '. _ aol"es + ''2&

u nl:i I a dres '= 4t j..,d odres

Fig. 6.32 Routine voor tekenen staaf(x)

Specifica ties:
input: -x en y-waarden

-start adres scherm(=24576)
-kleur staaf

output:-staafje tussen y-hoog en y-laag in de betreffende kleur

Toelichting:
-In geval van even x-waarde zal de nieuwe informatie in de
linkerhelft van het karakterveldje geplaatst moeten worden. De
informatie in de rechterhelft dient onaangetast te blijven.

-De volgende geheugenbyte, de kleur/mode byte, moet worden
aangepast aan de gewenste waarde.

Tekenen gemiddelde.

~ (x.,.z) < (~(x.,0) - z)
':J (x, z) > (;l lx., I) -2

rt

mQ.Q/c:. p. p (x':1 (x. 2))
'%~o,.t'

Fig. 6~33 Routine voor het tekenen van het gemiddelde in
staaf(x) (x=oneven).
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Specificaties:
input: -y-waarden

-x-waarde
output:-zwart p.p. op (x,(y(x,2»

Toelichting:
-Het berekenen van het adres van het p.p. staat beschreven in

de inleiding van dit hoofdstuk.
-Wanneer het gemiddelde te dicht bij de rand ligt, wordt het
niet getekend. Als mininimale afstand is 2 p.p. gekozen.

6.2.6 Tekenen volledig scherm.

De tot nu toe besproken routines worden samengevoegd om het
volledige scherm teo tekenen.

Tekenen volledig scherm.

-z. e t opg ~.slQge.., dota 0..,.., in !j - wQorden

~lIe~

~ ~ilo'\ ,=0 ~ l'V!i.., : =0
~

!:::J """'0)( = 119 .:J Wlt:!)( : =- 5S"

.s to' tadrgr : ~ 2.'+S;& .st ortaclrs,.. : .... 2..'+S1 b

.9,.nc : =0 grt1c :=0

I:: ek~n 9 rap ieJc. te keng ro Fif~k

AP~.:i Vl"lode. rt

!::J 1"101;" =64-

:J ~C"t : - 119

stQrtadrgrQr:=2b62~

grnc : -I

l:e ken 9 1"0 Fi ek.

Fig. 6.34 Tekenen volledig scherm.



-68-

Specificaties:
input: -data in tijdsintervalbuffers
output:-grafieken op het scherm

Toelichting:
-De omzetting van opgeslagen data naar y-waarden wordt alleen

voor die signalen gedaan, die getekend worden (paragraaf 6.2).
-De beschrijving van de routine voor het tekenen van een gra
fiek volgt hierna.

Tekenen grafiek.

teken ver-tik..Qle as (6.2.3.1)

tel<~,.., hor; z.ontQle os (6.2 . .3.2)

aPdrC..4klc.en tg c:i (6.2. 3 .3)

x. : :2

~rie~

t:ek.~.., in bQ/k. lX/Z) teke,., i" bal"'- (~lz.)

sta o~jes ( 6.2.5) Ig,.,en (b.2..Cf)

ceJc:.e"", ,..,.,orJc.er i':gen -

X. :"'+-1

uncil x. = liB

print naW1en eYl I il'Yl j eteY1 (b. 2. ~ . 4-)

p,..j nt "''''';"eriet:e \A/QQrdai"l Lb.Z.3.s)

Fig.6.35 Tekenen grafiek.

Specificaties:
input: -y-waarden voor de betreffende grafiek(grnc).
output:-complete grafiek op het scherm

Toelichting:
-Achter iedere subroutine staat het hoofdstuk vermeld, waar een
uitvoerige beschrijving te vinden is. Uitzondering is:

-"tekenen van de markeringen". Dit wordt gedaan zoals be
schreven in paragraaf 6.2.3.
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-De offset van x=2 is noodzakelijk, omdat de vertikale as de
breedte heeft van 1 kar.veldje(=2 p.p.~ x=0~1).

-Zoals is te zien worden geen 120 waarden maar slechts 116
waarden per signaal getekend (118-2). Dit wordt veroorzaakt
door de numerieke waarden aan de rechterkant van de grafiek.
Het aantal karakter veldjes dat hiervoor is gereserveerd is 5.
Samen met de offset valt hierdoor een breedte van 12 p.p. weg
voor grafische informatie, zodat slechts de 116 meest rec~nte

y-waarden (voor de gekozen tijdschaal) getekend kunnen worden.

6.3 Initialisatie routines.

Er zijn twee verschillende soorten initialisatie routines:
1-initialisatie routine in geval van systeem initialisatie.
2-initialisatie bij gebruikersaanvraag grafiekendisplay.

ad1. Deze routine verricht de volgende taken.
-gehele dataopslag ruimte vullen met nullen. De verwerkings- en

tekenroutines beschouwen zo.'n nul als ongeldig en doen er ver
der niets mee.

-pointers zetten naar de verschillende tijdsintervalbuffers.
-volgnummers van de buffers reset ten.

ad2. Deze initialisatie wordt uitgevoerd bij eengebru{kersaan
vraag van het grafiekendisplay. Deze routine vult een aantal
buffers van 2*4 lang met waarden, behorende bij de 2*4 sig
nalen welke in de grafieken getekend dienen te worden. In
hoeverre deze buffers gevuld worden is afhankelijk van de m~de

vlag (1 of 2 grafieken en het aantal variabelen per grafiek).
Achtereenvolgens komen in de volgende buffers de waarde~:

-PUPLIM en PLWLIM, de boven- en onderlimieten van de te tekenen
signalen.

-PUSBV en PLSBV, de boven- en onder schaalwaarden van de vari
abelen in de grafiek(en).
In geval van een staafjesgrafiek worden deze buffers op een
speciale Manier gevuld. De boven schaalwaarde van alle sig
nalen wordt bepaald door de schaalwaarde van het hoge signaal.

(Per definitie het eerst opgegeven signaal in deze grafiek).
De onder schaalwaarde van alle variabelen door de onder
schaalwaarde van het lage signaal, per definitie het tweede
opgegeven signaal. Dit alles omdat een vergelijking tussen een
aantal signalen alleen zinvol is als de schaling van deze sig
nalen gelijk is.

-PCHNM. Hierin staan de namen en limieten van de te tekenen
signalen in het volgende format:

onder schaalwaarde <naam variabele < boven schaalwaarde
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Het voordeel van deze buffers is, dat bij het programmer en
met slechts twee variabelen alle vaak gebruikte waarden ge~

adresseerd kunnen worden. De variabelen zijn in alle geschreven
routines terug te vinden nl:

-GRNC: in welke grafiek momenteel gewerkt wordt (eerste of
tweede set van 4 in de buffers)

-SGNC: het hoeveelste signaal in de betreffende grafiek.

Dit alles bevordert ook de leesbaarheid van de programma's.

6.4 Evaluatie.

Aan alle gestelde eisen met betrekking layout en geheugengebruik
is voldaan. Een belangrijke voorwaarde is hieraan toegevoegd
tijdens de uitwerking van het ontwerp. Nl. de veranderingen
welke op het scherm plaatsvinden dienen in kleine delen ge
splitst te worden, die dan zo snel mogelijk uitgevoerd dienen te
worden.
Dit laatste is no dig om een rustig, nagenoeg stilstaand beeld te
creeren, zodat de concentratie van de anesthesLst niet nadelig
wordt beinvloed.
De vorm van het grafieken display is in principe vast; de kleu
ren zijn tot nu toe nog variabel en worden bij de systeem ini
tialisatie ingevuld.
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7 EVALUATIE DISPLAYPROCESSOR.

Veel van de voor- en nadelen van de gebruikte displayprocessor,
de Compucolor, zijn bij de ontwikkeling van het grafiekendisplay
aan het licht gekomen.

Voordelen Compucolor:
-Aanwezigheid van de Basic interpreter. Bijzonder prettig was de

mogelijkheid om in Basic te programmeren en dan vooral de aan
wezighei~ van een groot aantal grafische instructies. In Basic
kan dan op een vrij eenVoudige manier een aantal mogelijkheden
onderzocht worden over de uiterlijke vormen van het te ont
wikkelen display.
Het nadeel van de interpreter is dat deze zeer langzaam is
zodat de uiteindelijke programma's niet in Basic geschreven
kunnen worden.

-Bij de aanschaf heeft ook de prijs een grote rol gespeeld.
Het complete systeem kostte in 1979 ongeveer fl .5000,- en
bestond dan uit:
-micro-computer op 8080 basis met 16K gebruikers RAM
-kleuren monitor
-disk drive (5 1/2 inch floppy)
-toetsenbord

Hoewel de compucolor eigenlijk meer als hobby-computer gezien
moet worden heeft het intensieve gebruik, 8 uur per dag en 5
dagen in de week,- nog geen noemenswaardige mankementen op
geleverd. Alleen de stabiliteit van de snelheid van de disk
drive laat te wensen over.

Nadelen Compucolor:
-Slechte beeldkwaliteit. De Compucolor is voor de amerikaanse

markt ontwikkeld en is dus gebaseerd op 60 Hz. netfrequentie.
Dit geeft bij gebruik met een netfrequentie van 50 Hz. een
interferentie op het beeldscherm. Verder is de convergentie
moeilijk af te regelen en treedt in de hoeken beeldvervorming
op.

-Onderverdeling scherm in karakterveldjes met ieder slechts
1 definieerbare voorgrondkleur en 1 achtergrondkleur. Deze
onderverdeling blijft bestaan in de grafische mode, wat pro
blemen geeft bij kruisende lijnen (hoofdstuk 5).

-Beperkte resolutie. In de grafische mode is het aantal aan te
sturen puntjes maximaal 128*128.

-Geen documentatie over de firmware routines.
-De 8080 CPU met een beperkt aantal registers en z~Jn geringe
instruktieset. Vooral omdat veel gemanipuleerd moet worden
met de opgeslagen data zou een processor met een groter aantal
indirecte adresseringsmogelijkheden de programmeertijd gunstig
hebben beinvloed.

-Beperkt gebruikersgeheugen. Dit is maximaal 32K en vooral voor
de dataopslag van het grafiekendisplay heeft dit een extra
aantal problemen opgeleverd (hoofdstuk 6).
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De conclusie van het bovenstaande is dat de Compucolor als _
ontwikkelsysteem goed heaft gewe~kt en d~t de" prob~emen die
zijn opgetreden hebben geleid tot een aantal duidelijke eisen
ten aanzien van een in de toekomst te kiezen systeem.

Deze eisen kunnen als volgt worden samengevat:
-Het is noodzakelik goede kleuren monitors aan te schaffen.

Vanwege het intensieve gebruik moet gedacht worden aan een·
professioneel apparaat welke aan de eisen ten aanzien van de
resolutie voldoet.

-Gedacht wordt aan een resolutie van 512*256 puntjes waarbij
ieder puntje apart aanstuurbaar is en apart een kleur gegeven
kan worden.

-Voor het systeem moet een compiler voor een hogere programmeer
taal aanwezig zijn of geschreven worden waardoor het gemak van
het programmeren in een hogere taal behouden blijft, maar de
executiesnelheid niet meer onacceptabel laag is.

-De processor moet vooral uitgebreidere adresserinsmogelijkh~den

bezitten.
-Veranderingen op het scherm moeten voldoende snel geschieden.
Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

-Het systeem bevat een stuk firmware en/of hardware waardoor
snel veranderingen in het schermgeheugen kunnen worden aan
gebracht.

-De plaats van het schermgeheugen is variabel. Terwijl op een
bepaald moment een gedeelte van het geheugen als schermge
heugen dienst doet wordt het volgende display in een ander
gedeelte van het geheugen opgebouwd. Wanneer dit klaar is
wordt dit als schermgeheugen gedefinieerd.



-73-

Literatuurlijst.

Hengst, J. en Kramer, B.
Ontwerp van een data-acquisitie systeem voor patientbewaking
tijdens anesthesie.
Afstudeerverslag afd. E, Technische Hogeschool Eindhoven.

(1980)

2 Kessel, H. van,
Ontwikkeling van een data acquisitie en display systeem voor
patientbewaking tijdens anesthesie.
Afstudeerverslag afd. E, Technische Hogeschool Eindhoven.

(1981)

3 Aa, J. van der,
Software voor een LSI 11 microcomputer t.b.v. het "servo
anesthesie project".
Afstudeerverslag afd. E, Technische Hogeschool Eindhoven.

(1978)

4 Blom, J.A. e.a.
Evaluatierapport Servo anesthesie-project, 1974-1979.
Afd. E, Technische Hogeschool Eindhoven. (1980)

5 Yoder, C.M. en Schrag L.
Nassi Shneidernman charts, an alternative to flowcharts for
design.
ACM, Software Engineering notes. (1978)

6 Programming manual.
Compucolor Corporation
Norcross, Georgia. (1979)

7 Maintenance manual for Compucolor II.
Compucolor Corporation
Norcross, Georgia. (1979)

8 LSI 11 processor handbook.
Digital Equipment Corporation
Maynard, Massachusetts. (1975)



-74-

BIJLAGE 1-

status bitcode omschrijving

a 0000 ongeldig
1 0001 hardware storing
2 0010 langzaam stijgend
3 0011 langzaam dalend
4 0100 snel stijgend
5 0101 snel dalend
6 a11 a foutmelding nodig, snel stijgend
7 0111 foutmelding nodig, snel dalend
8 1000 stabiel
9 1001 leerperiode
10 1010 reserve
1 1 1011 reserve
12 1100 reserve
13 1101 reserve
14 1110 reserve
15 1 11 1 reserve
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BIJLAGE 2.

Lijst met gebruikte afkortingen in hoofstuk 6.

Afkorting Betekenis

ASCII
BUFCNT

BV
DCNT

GRINPBUF
GRNC

LN

LOWLIM
LSBV
LVERB
MAXLN

MINLN

MTIME

MULT
NCHFBCK

NMINBL

NMVBF

NSECCHF

NSGR
NUMV
PCHNM

P.P.
PTIME
QUOT
REM
REMSEc
RSTHL

SIGN
SGNC

SORTFL

STADR

:routine die de ascii waarde van een variabele berekent
:teller die aangeeft welk tijdinterval buffer bewerkt
wordt.

:binaire waarde van een variabele
:teller die aangeeft hoeveel waarden in de werktabel
zijn geplaatst.

:grafisch input buffer
:variabele die aangeeft welke grafiek op dit moment be
rekent wordt.

:regelnummer op het scherm waarop de numerieke waarde
van de variabele wordt geschreven.

:lage limiet waarde van een signaal.
:lage schaalwaarde van een signaal.
:lengte vertikale as.
:maximale regelnummer waarop een numerieke waarde ge
schreven mag worden.

:minimale regelnummer waarop een numerieke waarde ge
schreven mag worden.

:de tijd die is meegezonden met de data voor het gra
fiekendisplay.

:vermenigvuldigingsfactor bij berekening y-waarden.
:aantal karakterveldjes terug ten opzichte van het
laatste bij de grafiek behorende karakterveldje.

:het verschil tussen twee afgeronde tijden in minuten
ui tgedrukt.

: buffer met de numerieke waarden van de te tekenen sig
nalen.

:aantal seconden waarmee de breedte van een karakter-
veldje overeenkomt.

:aantal te tekenen variabelen in de grafiek.
:numerieke waarde van een signaal.
:buffer met de namen en schaalwaarden van de te tekenen
varabelen.

:plot puntje.
:de te printen tijd.
:quotient van een deling.
:rest van een deling.
:rest in seconden uitgedrukt.
:beginadres van de horizontale lijn ten opzichte van
het beginadres van de grafiek.

:systeemkanaalnummer van een signaal.
:variabele die aangeeft welk signaal in een bepaalde
grafiek momenteel berekend wordt.

:vlag die aangeeft of tijdens het doorlopen van de sor
teer routine, volgorde veranderingen zijn aangebracht.

:beginadres van een grafiek.
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:teller die aangeeft uit hoeveel tijdintervalbuffers de
op dit moment in de werktabel gepla_atste gegevens-zijn
sa!llengevoegd.

:hoge limiet waarde van een signaal.
:de maximale y-waarde voor de te tekenen grafiek.
:de minimale y-waarde voor de te tekenen grafiek.
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