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Samenvatting

Binnen de servo-anesthesie groep van de vakgroep medische elec

trotechniek wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en de

zinvolheid van automatisering in de anesthesie. Voor dit

project is het nodi§ dat een nieuw data acquisitie en display

systeem wordt ontwikkeld. Dit verslag gaat, na een algemene

beschrijving van het systeem, in op de volgende punten:

een gedeelte van de systeemsoftware

de numerieke weergave van de meetwaarden

weergave van de meetwaarden in een zo geheten balken display

de routines, die zorg dragen voor de teken invoer vanaf een

toetsenbord.
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Abstract

Development of a data acquisition and display system for patient

monitoring during anesthesia.

Within the servo-anesthesia group of the medical electrical

engineering department the possibility and usefulness of auto

mation in anesthesia is investigated. In this project it is

necessary, that a new data acquisition and display system is

developed. This thesis discusses, af ter a general description,

the next subjects:

a part of the system software

the numeric presentation of measured values

presentation of measured values on aso. called bar display

the routines, which takes care of the character input from

a keyboard.
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Voorwoord

In het afgelopen jaar heb ik gewerk~ aan een data acquisitie

en display systeem voor patientbewaking tijdens anesthesie.

Het ,.erk k"\Vam voornamelijk neer op het ontwikkelen van een

hoeveelheid software.

In dit verslag worden, na een algemene inleiding, de

routines voor het numerieke display, het balken displayen

de teken invoer beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van

Nassi Schneiderman diagrammen. Omdat dit een, in ieder geval

op de TH, niet zo bekende beschrijvingswijze is, is een

appendix bijgevoegd, waarin deze manier is beschreven.

In de beschrijving van de routines komen veel namen van

buffers en tabellen voor. Bij de eerste keer van voorkomen,

"\Vorden deze uitgelegd. Om het terugzoeken te vergemakkelijken,

is een bijlage met een verklarende namenlijst toegevoegd.

Tijdens het afstudeerwerk heb ik met meerdere mensen samen

gewerkt. Zonder de anderen te kort te willen doen, wil ik

een aantal mensen apart bedanken. Prof. dr. ir. J.E.H. Beneken,

voor zijn nimmer aflatende belangstelling. Hans Blom, mijn

begeleider, voor zijn kritische, maar prettige begeleiding.

Sjoerd Ypma, die, naast veel ander werk, de compucolors aan

het "lopen" \Vist te houden. Annejet r-Ieyler en Hartin te

Dorsthorst, mijn kamergenoten, voor de constructieve

gesprekken, die hebben geleid tot ~en betrouwbaar systeem.

Alle andere medewerkers en studenten van de vakgroep EME,

voor de prettige contacten irr"het afgelopen jaar.

Als laatste, maar zeker niet als minste, "\Vil ik hier nog

Emmy Streef en Marti van Kessel bedanken. Zij zagen kans

om vanuit mijn manuscript een leesbaar verslag te maken.

Ik hoop, dat het ontwikkelde systeem mag bijdragen tot een

betere aanpassing van de anesthesie aan de individuele patient.

10-12-1981

H.H. van Kessel
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Introductie

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

Technisché Hogeschool te Eindhoven. Dit project heeft de

volgende doelstelling. Nagaan in hoeverre automatisering in de

anesthesie mogelijk en zinvol is. Automatisering wordt hierbij

ruim opgevat. Alle aspecten van de anesthesie (ook het werk

van de anesthesist) worden daarbij beschouwd, met name de drie

hoofdbestanddelen meten (het verkrijgen van gegevens over de

toestand van de patient), regelen (het uitvoeren van

therapeutische handelingen) en verslag,leggen.

In het kader van dit project was het wenselijk een nieuw

systeem te ontwerpen voor het verwerken, registreren en weer

geven van de meetwaarden van patienten tijdens anesthesie.

Voordat dit systeem verder beschreven wordt, zullen eerst de

taken van de anesthesist nader worden bekeken.

1.2 De taken van een anesthesist

Alvorens een operatie be,gint, brengt de anesthesist de patient

in een zodanige toestand, dat deze succesvol de operatie kan

doorstaan. Dit houdt in dat zijn pijndrempel verhoogd wordt en

er in voldoende mate bewustzijnsverlaging en spierverslapping

optreden. Tijdens de operatie dient de patient ook in deze toe

stand gehouden te worden. Tengevolge van de werking van de

hiervoor gebruikte anesthetica en de handelingen tijdens de

operatie kunnen er veranderingen optreden in de toestand van

de patient.

Om zijn werk goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat de anes

thesist een betrouwbaar beeld krijgt van de toestand van de

patient. Daarom houdt hij de algemene toestand van de patient

bij en grijpt zonodig in.
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De anesthesist registreert ook het verloop van de operatie.

Dit houdt in:

Het doen van metingen en het opschrijven van de resultaten.

Het noteren van handelingen, zoals het toedienen van farmaca.

Het opschrijven van commentaar over bijzondere dinge~ die

tijdens een operatie gebeuren.

Dit alles gebeurt met het oog op de nog te verrichten hande

linge~ opdat er bijvoorbeeld over het gehele operatieverloop

gezien niet teveel farmaca worden toegediend. Het is ook nood

zakelijk voor een mogelijke evaluatie achteraf.

1.3 Motivatie servo anesthesie

In het servo anesthesie project wil men nagaan of het zinvol

is bepaalde handelingen van de anesthe~ist te automatiseren.

De redenen, waarom het zinvol kan zij~worden hieronder punts

gewijs behandeld.

Wanneer een anesthesist ontlast wordt van een aantal routine

taken, zoals 'opschrijven van de metingen, kan hij zijn aan

dacht meer op de patient richten.

- In de metinge~ die gedaan worde~ zit meer informatie dan er

zonder dataverwerkend systeem uitgehaald kan worden. Het een

dataverwerkend systeem kunnen ook "real time" afgeleide

grootheden worden berekend en weergegeven. Zo kan meer in

zicht worden verkregen in de toestand van de patient zonder

extra (tijdrovende, vervelende) metingen te hoeven doen.

In crisis situaties moet de anesthesist veel dingen tegelijk

doen. Zijn aandacht is dan uiteraard op de patient gericht.

Met een automatisch systeem gaan metingen en registratie ge

woon door. Er gaat dus geen informatie verloren. De meetre

sultaten zijn direct op te roepen, wanneer wen ze nodig heeft.

Meetwaarden worden nu met de hand genoteerd op een anesthe

sielijst. I{anneer de tijdsintervallen tussen de metingen

groot zijn) loopt men de kans optredende pieken te n:issen.

Ook zou h .. t voor .l-;;\o,llJ."J.en :ko'>len, clat de anesthesist onwaarschijn

lijke meetwaarden niet noteert, maar vervangt door andere,
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hem meer waarschijnlijk voorkomende meetwaarden. Hierdoor

kan belangrijke informatie verloren gaan. Automatisering

maakt een hogere bemonsteringsfrequentie mogelijk en verhoogt

de objectiviteit van de metingen.

Automatische fout- en trendalarmering kan de anesthesist,

sneller alarmeren in het geval van plotselinge veranderingen

of gevaarlijke trends in één van de meetwaarden. De anesthe

sist moet zelf bepalen of de oorzaak van de verandering echt

bij de patient ligt of dat deze het gevolg is van een sto

ring (bijv. een losse elektrode).

Veel meetgegevens zijn nu reeds beschikbaar. Ze worden echter

nog niet centraal gepresenteerd. In het servo anesthesie

project is het de bedoeling de gegevens zodanig te presente

ren, dat een eventuele afwijking van de normale toestand in

één oogopslag opvalt.

Bovenstaande punten rechtvaardigen de gedachte, dat automatise

ring in de anesthesie zinvol kan zijn. Voor een automatisch

regelsysteem is het nodig dat we een model van het te regelen

systeem (in ons geval: de patient) hebben. Voor modelvorming

zijn betrouwbare meetwaarden een eerste vereiste. Ook het re

gelen van de anesthesist kan verbeterd worden als hij betere

of beter gepresenteerde informatie krijgt. Dit stelt hoge eisen

aan de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van een te bouwen

systeem.

Volledige servo anesthesie zal wel altijd onmogelijk blijven.

Afgezien van de technische problemen, die hiervoor opgelost

moeten worden, dient men zich af te vragen hoever men met ser

vo anesthesie moet gaan. Hoeveel verantwoordelijkheid geef je

de machine?

Voorlopig beperkt men zich tot het automatiseren van bepaalde

handelingen, zoals het verwerken, registreren en analyseren

van meetwaarden (zowel tijdens als na de operatie). Verder

wordt onderzoek gedaan naar een automatische bloeddruk regeling

(Blom e.a.).
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1.4 De opdracht

Een deelproject van het servo anesthesie project is het bouwen

van een systeem/dat de meetwaarden registreert, afgeleide

grootheden bepaalt en de gegevens centraal en overzichtelijk

presenteert. Hierbij moet uiteraard rekening gehouden worden

met de wensen van de anesthesisten.

Voor dit project was reeds aangeschaft:

Een LSI 11 microcomputer voor het verwerken van de meetgege-

vens.

Een ADC kaart, model 10JO van ADAC corporation, voor invoer

van analoge meetsignalen.

Twee compucolor 11 intelligente kleurendisplay terminals voor

de mens-machine interactie en display.

Een RX02 floppy disk eenheid van DEC.voor registratie.

Door de heren Hengst en Krämer is reeds een jaar aan dit pro

ject gewerkt. In deze tijd is de hardware van het systeem ge

bouwd en hebben zij een deel van de benodigde programmatuur ge

schreven. Deze programmatuur was niet volledig getest en de

documentatie nogal gebrekkig.

Het was mijn opdracht het werk van Hengst en KrAmer voort te

zetten en zo mogelijk af te ronden.
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2 Algemene beschrijving van het systeem

2.1 De algemene systeem opzet

In overleg met de betr01~enen was reeds gekozen voor de hieron

der beschreven opzet.

De patient wordt aangesloten op de normale OK apparatuur. Er is

geen directe verbinding tussen patient en het ~ata ~cquigftie--en

~isplay ~ysteem (DADS). In de normale OK apparatuur worden de

meetgegevens omgezet in analoge elektrische signalen. Via een

72 aderige standaard kabel worden deze signalen toegevoerd aan

DADS.

De opbouw van DADS zien we in fig. 2.1-1.

Van de aangevoerde meetwaarden worden er maximaal 32, via een

eventueel uitschakelbaar actief vierde, orde laagdoorlaat filter

met een afsnijfrequentie van 40 Hz, aangeboden aan een analoog

digitaal converter. Een klokprogramma in de LSI 11 microcompu

ter zorgt ervoo~ dat de gedigitalizeerde waarden iedere 20msec.

- in een buffer worden gezet. Uit deze waarden worden nu de

waarden van afgeleide grootheden bepaald. Er worden zo maximaal

64 waarden verkregen. Op deze waarden worden door de LSI 11

trend- en storingsalgorithrnes toegepast. Deze geven een status

cc I-- - CC

40'" ... 40

LSI 1 1

,...--

A 64'
floppy

1 \ / ---j272/ 32
D '-- disk

C drive
'---

fig. 2.1-1 Blokschema van DADS.
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(bijv. ongeldig of gestoord) aan de meetwaarden.

Iedere 15 sec. worden alle 64 meetwaarden met hun status naar

de floppy disk geschreven. Uit de 64 waarden kunnen er maximaal

40 worden gekozen om op de beeldschermen te worden weergegeven.

Deze 40 waarden worden regelmatig naar de beide, als display

processoren dienende, compucolors gestuurd. Voor het weergeven

zijn een drietal display's ontworpen: Het numerieke display.

Het grafieken display.

Het balken display.

In de volgende paragrafen worden deze display's in het kort

behandeld.

De al genoemde fout- en trendalgorithmes kunnen een fout- en

trendmelding geven. Deze moeten op het scherm komen te staan.

Bovendien zijn er nog enige regels op het scherm nodig voor

communicatie met de gebruiker. Hiervoor is een vierde display

ontworpen: Het communicatie display.

In totaal zijn er dus vier display mogelijkheden die over de

twee compucolors verdeeld moeten worden.

Eén compucolor \;I'ordt gebruikt voor de mens-machine interactie.

Het communicatie display moet daarom op deze compucolor. Dit

display beslaat slechts de onderste helft van het beeld. Hier

boven kan men naar keuze het numerieke of grafieken display

plaatsen.

Het balken display is continu aanwezig op de andere compucolor.

2.2 Het numerieke display

Het numerieke display geeft de naam van de gekozen variabelen

met de numerieke waarde erachter te zien. Treedt er een storing

op in een der signalen dan verandert de kleurencombinatie" waar

mee de signaal naam geschreven wordt. Houdt de storinG' langer

aan dan volgt een foutmelding op het communicatie display.

Een uitgebreide beschrijving van het numerieke uisplay vindt u

in hoofdstuk 4.



13

2.3 Het grafieken display

Op het grafieken display kan het verloop in de tijd van één of

meer variabelen worden weergegeven. Deze variabelen dienen te

worden gekozen uit de 40 signalen,die door de LSI 11 naar de

compucolors worden gestuurd.

De tijdas is lineair. De gebruiker kan kiezen uit zes verschil

lende tijdassen: 15 min., 30 min., 1 uur, 2 uur, 4 uur of 8 uur.

Er zijn verschillende schermindelingen mogelijk.

Ten eerste: assenstelsel op het scherm. Dit beslaat dan het

hele scherm (zie fig. 2.3-1a).

Ten tweede: 2 assenstelseIs op het scherm. Een stelsel op de

boven helft en een stelsel op de onder helft van het

scherm. De horizontale assen hebben dezelfde tijd

schaal (zie fig. 2.3-1b).

Ten derde : De zo genoemde: "surpressed mode". Ivaneer de LSI 11

een foutboodschap stuurt, of als de gebruiker iets

intypt moet er plaats worden gemaakt voor het

communicatie display. Zijn er 2 assenstelseIs,

dan vervalt het onderste. Is er maar 1, dan wordt

dit zodanig verkleind dat het nog maar de bovenste

helft van het scherm beslaat.

Per assenstelsel kan het verloop van maximaal vier variabelen

zichtbaar gemaakt worde~.

De meest recente waarde van een signaal wordt altijd uiterst

rechts in de grafiek weergegeven. Direkt hiernaast wordt de

a) b)

fig. 2.3-1 Mogelijke schermindelingen
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fig. 2.3-2 Staafjes grafiek

momentane waarde nog eens numeriek weerg~geven.

Een speciale optie is de staafjes grafiek. Hiermee kan bijv. de

combinatie diastole, systole en gemiddelde waarde van een

bloeddruk overzichtelijk worden weergegeven. Daartoe wordt op

het scherm het gebied tussen de diastole en de systole druk

curve egaal gekleurd en de gemiddelde druk er in een andere

kleur doorheen getekend (zie fig. 2.3-2).

Uit het bovenstaande blijkt dat er vele mogelijkheden zijn om

een grafieken display samen te stellen. Dit gaat door middel

van vrij eenvoudige commando's. De anesthesist kan een gekozen

indeling tijdens een operatie ook gemakkelijk wijzigen.

Een uitgebreide beschrijving van het grafieken display vindt u

in het afstudee-rrapport .van }l. ten Dorsthorst, dat in april

1982 zal verschijnen.

2.4 Het balken display

De twee nu behandelde display's zijn uitstekend geschikt voor

data presentatie. Een anesthesist heeft deze optie's dan ook

nodig, maar hij wil graag meer. Hij wil graag in één oogopslag

een betrou"\.;baar beeld van zijn pa tien t hebben. ~Ta t hij ,vil ..e

ten is:

Ligt de variabele in de buurt van de normale waarde voor die

patient?

- Hoe gedraagt de variabele zich nu? Verandert hij snel of
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langzaam of is hij stabiel?

Hoe is globaal de historie?

Hoe ver ligt de variabele van zijn alarmgrenzen?

Kortom, de anesthesist wil weten:

- Regel ik op de juiste wijze?

Om de anesthesist snel antwoord te geven op al deze vragen zijn

het numerieke en grafieken display niet geschikt. Daarom is een

alternatief display ontworpen. Hierbij is rekening gehouden met

de visuele instelling van een anesthesist. Het basis idee voor

dit display is geleverd door de amerikaanse professor A.K. Ream,

H.D., die zowel anesthesist als computerdeskundige is. Hij wist

wat de anesthesist graag wil weten én wat technisch mogelijk

is. Het compromis hiertussen is gevonden in het balken display.

Het scherm wordt daartoe verdeeld in 10 balken. In iedere balk

kan 1 variabele worden weergegeven. In het midden van de balk

is in het blauw een normband weergegeven. De normband geeft het

gebied aan waarbinnen de anesthesist de waarde moet zien te

houden. De boven en onder alarmgrens zijn met rood aangegeven.

De verticale as is lineair. In deze balk is op een semiloga

rithmische tijdschaal het verloop van de variabele getekend.

Onder de balk staan de naam van de variabele, de normwaarde (de

waarde van de variabel~ die voor de behandelde patient normaal

geacht wordt) en de momentane waarde.

Een uitgebreide beschrijving is te vinden in hoofdstuk 5.

2.5 Het communicatie display

Dit display wordt tezamen met het numerieke of het grafieken

display op het scherm gepresenteerd. Het beslaat de onderste 12

regels van het scherm. De bovenste 5 hiervan worden gebruikt

voor foutmeldingen, dan volgt een horizontale lijn en de nog

resterende 6 regels zijn gereserveerd voor de mens-machine in

teractie (fig. 2.5-1).

De pijlen in fig. 2.5-1 geven de wijze van scrollen aan. Iedere

nieuwe foutboodschap wordt links boven in dit display gezet. Al
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aanwezige boodschappen zakken dan 1 regel. De boodschap links

onder tegen de horizontale lijn verschuift naar rechts boven.

De boodschap rechts onder tegen de horizontale lijn verdwijnt.

De ingetypte commando's en de reacties van de machine daarop

verschijnen op de onderste regel van het scherm. De al aanwezi

ge tekst schuift daartoe 1 regel omhoog. De tekst, die tegen de

horizontale lijn stond, verdwijnt.

grafieken of numeriek display

ERROR HESSAGES

>ON 02
)

fig. 2.5-1 Communicatie display

fig. 2.5-2 Een foto van het communicatie display
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3 Enkele aspecten van de hardware en de systeemsoftware

3.1 Inleiding

Een opsomming van de aanwezige hardware is reeds gegeven in

paragraaf 1.4. In dit hoofdstuk worden alleen die twee onder

delen van de hardware beschreve~die nodig zijn voor het begrip

van de volgende hoofdstukken. Informatie over andere onderdelen

is te vinden in het afstudeerrapport van Hengst en Krämer of in

de handboeken over deze onderdelen. In de literatuurlijst staan

deze handboeken genoemd.

Met systeemsoftware wordt de software aangedui~die nodig is

voor een correcte werking van het systae~maar zich niet bezig

houdt met data verwerking. Ook voor een beschrijving van enkele

onderdelen van de systeemsoftware wordt verwezen naar het eer

der genoemde verslag.

3.2 De hardware

3.2.1 De Analoog Digitaal Converter

Voor de analoog digitaal omzetting is gebruik gemaakt van een

ADC, model 10)0, van de Sirma ADAC corporation. Dit is een 12

bits ADC met 32 ingangen.

De ADC kent 4 ingangsbereiken, die per conversie met software

instelbaar zijn. Deze bereiken zijn: -0,5V tot 0,5V

-lV tot lV

-2,5V tot 2,SV

-SV tot 5V.

In alle gevallen loopt het uitgangsbereik van de ADC van

-2048 tot +2047.

Voor een volledige beschrijving van de ÁDC leze men lito 4.



18

3.2.2 De beeld opbouw van de compucolor 11

Het scherm van de compucolor is opgebouwd uit 32 rijen van ie

der 64 karakterveldjes. De combinatie van voor- en achtergrond

kleur is per karakterveld te defini~ren. Per karakterveld zijn

in het geheugen 2 bytes gereserveerd. Het eerste byte bevat het

te displayen karakter, het tweede byte bevat de status van het

karakterveld. Hieronder verstaan we de kleur informatie, de

waarde van het blinkbit, en de waarde van het plotbit.

Het blinkbit geeft aan of het betreffende karakter op het scherm

al dan niet moet knipperen (blinkbit is 1, resp.O).

Met het plotbit wordt aangegeven of het karakterveldje zich al

dan niet in de plotmode bevindt (plotbit is 1, resp. 0). Wan

neer het plotbit 0 is, wordt gewoon het ASCII karakter weergege

ven, waarvan het getal in het eerste byte de representatie is.

Is het plotbit 1, dan is ieder karaktervèldje onderverdeeld in

een raster van 4 verticale en 2 horizontale plotblokjeL Ieder

plotblokje, dat hoort bij een bit uit het eerste byte dat 1 is,

zal oplichten. Door een getal in het eerste byte kunnen we dus

één of meerdere plotblokjes doen oplichten. In fig. 3.2.2-1

zien we welk getal welk blokje doet oplichten.

Een voorbeeld. In het eerste byte staat het getal 67. Is het

plotbit 0 dan verschijn~ op het scherm een C (ASCII 67, zie

bijlage 1). Is het plotbit 1 dan verschijnt op het scherm de

combinatie van plotblokjes als in fig. 3.2.2-2.

, 16

2 32

4 64

8 128

fig. 3.2.2-1 Plotblokjes fig. 3.2.2-2 67 in plotblokjes
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In de plotmode kunnen we dus een grafiek maken in een raster

van 128 bij 128. De kleur van elk plotblokje is echter niet

vrij te kiezen, maar slechts per karakterveld. Dit heeft als

nadeel dat, wanneer 2 grafieken elkaar kruisen, alle plotblok

jes in een karakterveld de kleur aannemen van de laatst ge

schreven grafiek.

3.3 Enkele onderdelen van de systeemsoftware

3.3.1 Takenafhandeling in de LSI 11

De ontwikkelde programmatuur is modulair opgezet. De te vervul

len functies bestaan ieder uit een aantal afgeronde taken.

Hierbij wordt onder een taak verstaan: Een routine, eventueel

bestaande uit meerdere sub_routines, die bepaalde functies

realiseert. Deze routine moet geheel zijn afgewerkt voor een

volgende taak kan worden gestart.

Het tot uitvoer brengen van de taken wordt ~e~zor~d door een

dispatcher programma. Hiertoe is een.taken-tabel ingevoerd. Ie

dere routine kan één of meerdere taken in deze tabel zetten. De

dispatcher zorgt ervoor dat de taken in volgorde van binnenkomst

worden uitgevoerd.

De takentabel is een cyclische tabel. Als hij vol is treedt er

een foutconditie op. Er komt een foutmelding op het scherm en

de takentabel wordt leeggemaakt. Het systeem kan nu gewoon ver

der draaien. Deze fout zal normaliter niet optreden.

De werking van de dispatcher zien we in fig. 3.3.1-1.

Er wordt getest of lees- en schrijfadres in de tabel gelijk

zijn. lo ja, dan is de tabel leeg en wordt verder been actie

ondernomen. Het programma blijft in een actieve wacht lus tot er

(bijv. door een interruptroutine) een taak in de takentabel

wordt gezet. staan er taken in de takentabel dan wordt de taak

uitgevoerd, die op de plaats, aangegeven door het leesadres,

staat. Daarna wijst het leesadres naar de volgende taak. 3ij

dat aanpassen wordt, omdat de tabel cyclisch is, het leesadres,

als dit aan het eind van de tabel is, weer aan het begin gezet.
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na

Do FO""LW'eJt,

~ bk W'~ i~ poirl1ed 1:0 6~

the Jtea.cL poi fllut,

fig. 3.3.1-1 Takenafhandeling in de LSI 11

De taken worden dus uitgevoerd in dezelfde volgorde, als waarin

ze in de takentabel zijn geplaatst.

3.3.2 Interprocessor communicatie

De gegeven~die uitgekozen zijn om op een display te verschij

ne~moeten vanuit de LSI 11 verstuurd worden naar de beide com

pucolors. Ook moeten vanuit de compucolors boodschappen naar de

LSI kunnen worden gestuurd. Er moet dus een programma zijn~dat

zorgt voor de correcte verzending van deze boodschappen. Dit

programma is uitvoerig beschreven in hoofdstuk 6 van het afstu

deerrapport van Hengst en Krämer.

3.3.3 Taken afhandeling in de compucolor 11

De compucolor kan zowel in Basic als in 8080 assembler gepro

grammeerd worden. In Basic is het eenvoudig programmeren, maar

Basic programma's hebben een lage verwerkingssnelheid. Voor

assembler programma's geldt het omgekeerde. Ze worden snel ver

werkt, maar zijn lastiger te programmeren. Taken die snel ver

werkt moeten worden zullen dus in assembler geschreven worden.

De resterende taken zullen Basic taken zijn. Omdat Basic taken
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lang kunnen duren,moeten ze onderbroken kunnen worden om de

aanwezige assembler taken te kunnen uitvoeren. Dit is dus een

uitbreiding op de takenafhandeling, als beschreven voor de LSI

(paragraaf 3.3.1).
Er zijn 2 takentabellen ingevoerd: een A(ssembler)-takentabel

en een B(asic)-takentabel. De dispatcher voert eerst alle taken

in de A-takentabel uit. Dit werkt op dezelfde wijze als beschre

ven voor de LSI.

Is de A-takentabel leeg dan wordt er "n B-taak in behandeling

genomen. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

Er is een B-taak onderbroken, om de A-taken uit te kunnen

voeren. De uitvoering van deze taak wordt nu weer voortgezet.

Er is geen B-taak onderbroken. staan er B-taken in de B-ta

kentabel dan wordt hier "n taak van uitgevoerd. Dit houdt in

dat het nummer van de uit te voeren taak uit de B-takentabel

word~ gehaald en in een variabele wordt gezet. Daarna wordt

het leesadres van de B-takentabel bijgewerkt en teruggekeerd

naar Basic. Basic haalt het taaknummer uit de variabele en

voert de betreffende taak uit.

Nadat een B-taak be~indigd is wordt teruggekeerd naar het begin

van de dispatcher.

Figuur 3.3.3-1 geeft de takenafhandeling nog eens in de vorm

van een Nassi Schneidermann diagram.

3.3.4 De data flow

In paragraaf 2.1 hebben we gezien dat er uit de 32 signalen,

die kunnen worden aangeboden aan de ADC, maximaal 64 grootheden

worden berekend. Deze grootheden zijn gedeeltelijk reeds vast

gesteld. Zij hebben een vaste plaats in de rij van 64. De

volgorde is vastgelegd in de kanaalnamentabel (fig. 3.3.4-1). De

gegevens staan, nadat ze bewerkt zijn (storings detectie), in

de volgorde van de kanaalnamentabel in een buffer (DTBASE).

Uit dit buffer moeten nu maximaal 40 kanalen gekozen worden om

naar de display's te 'vorden verstuurd. Deze deelverzameling

wordt gekarakteriseerd door de systee~~anaaltabel. Dit is een
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Do l.&.7hile. A-~ poj(l~ :f- A -~ poi"l:ett,

Exeu.J:e. bk LJ~ l~ poi,,1:ed eobj
!:he ttea..d. poi"l::.ex..

UF 'teaLi poi"I:.ex,.

u"CJ. B - Jtea.d poiflteJt = B -~ po iflt.ex, ()It no
~~perded .8 -~k

Ba.:sic:. ~K .6~pet'ded~no

51:ou. rw.mbeK. Op ~cL wK.

Updole. .8-~ point.eJt .

Reh.vu1. 1:0 ~ic..

fig. 3.3.3-1 Takenafhandeling in de compucolor

tabel met 64 elementen. Deze krijgen allen een waarde tussen -1

en 39 toegekend. Heeft een element de waarde -1 dan zal het met

dit element corresponderende kanaal niet naar de display's wor

den verstuurd. De waarde van de resterende elementen (O~waarde

~39) geeft aan onder welk systeemkanaalnummer ze naar de com

pucolor verstuurd worden. De signalen worden op volgorde van

systeemkanaalnummer verstuurd.

Figuur 3.3.4-1 geeft een voorbeeld. De eerste kolom wordt ge

vormd door de eerste tien elementen van de kanaalnamentabel. De

tweede kolom geeft een voorbeeld van de eerste tien elementen

van de systeemkanaaltabel. De volgorde waarin de signalen naar

de compucolors verstuurd worden is P.SYS, P.DIA, DP/DT, M.PAP,

S.PAP t D.PAP, C.V.P. en M.CVP. De kanalen met een -1 in de sy

steemtabel zijn hieruit verdwenen. De volgorde is die van de

oplopende getallen in de systeemkanaaltabel.

In de display processoren worden de gegevens opgeslagen in de

volgorde van binnenkomst (dus in de volgorde, zoals aangegeven

door de systeemkanaal tabel). ;\loeten de gegevens van een kanaal



kanaalnamentabel

P.SYS

M.A.P.

P.DIA

DP/DT

S.PAP

M.PAP

D.PAP

L.A.P.

C.V.P.

M.CVP
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systeemkanaaltabel

o
-1

2

4

3

5
-1

6

7

fig. 3.3.4-1 Verklaring systeemkanaaltabel.

op het beeldscherm komen, dan kan m.b.v. de systeemkanaaltabel

worden gevonden op welke plaats. in de systeemkanalen deze ge

gevens kunnen worden gevonden. Zijn in het voorbeeld van fig.

3.3.4-1 de gegevens van kanaal D.PAP nodig dan wordt eerst het

kanaalnummer bepaald. Dit is 7. Op plaats 7 in de systeemkanaal

tabel staat een 5. De benodigde gegevens staan dus op plaats 5

van de systeemkanalen.

Worden de gegevens van L.A.P. gevraagd dan verschijnt er een

foutmeldin~ omdat deze gegevens niet in de systeemkanalen zijn

opgenomen.

3.3.5 Getal representatie

De getal representatie wordt behandeld aan de hand van een voor

beeld. Zie hiervoor ook fig. 3.3.5-1.

De gemeten fysiologisché signalen worden door transducers

omgezet in elektrische spanningen. Deze transducers hebben een

eindig bereik. Neem als voorbeeld een transducer voor de cen

traal veneuze druk met een bereik van -10 mmHg tot +50 mmHg.

De uitgangsspanning vari~ert tussen -0,2V en lV. Deze omzetting

(stap A in fig. 3.3.5-1) is een transducer eigenscha~die niet

gewijzigd kan worden.
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patient transducer ADC systeem display

+50mmHg lV 2047 4096 +50mmHg

-A , -B ) -C Jo -D .,
OmmHg OV 0 OmmHg

-10mmHg -0,2V -410 0 -10mmHg

-2048

A: transducer eigenschap

B: ADC eigenschap

C: voor transmissie naar compucolor

D: terugrekenen voor display

fig. 3.3.5-1 Presentatie van een meetwaarde op verschillende

plaatsen in het systeem.

Bij deze transducer zal de ADC worden ingesteld op een bereik

van -lV tot +lV. De uitgang zal dan variêren tussen -410 en

2047 (stap B). Op deze stap is enige invloed mogelijk door het

kiezen van het ingangsbereik van de ADC (zie paragraaf 3.2.1).

De signalen, die hiervoor in aanmerking komen, moeten worden ver

stuurd naar de compucolor. Voor dit versturen is als conventie

aangenomen dat er geen negatieve getallen worden verstuurd en

dat een getal bestaat uit 12 bit. Het uitgangsbereik van de ADC

wordt daartoe omgerekend van een bereik van -410 tot 2047 naar

een bereik van 0 tot 4096 (stap cl. Deze omzetting is een keuze

geweest die gemaakt is omdat het uitsluiten van negatieve ge

tallen in de compucolors de programmatuur aanmerkelijk vereen

voudigde.

In de compucolors komt een 0 nu overeen met -10mmHg en 4096

komt overeen met +50mmHg. Deze uiterste waarden worden in de

tabellen bewaard. In dit geval wordt -10 in de tabel LOWLIN en

+50 in de tabel UPLIM opgeslagen.

Om zo nauwkeurig mogelijk te blijven, wordt binnen het systeem

zo lang mogelijk met de 12 bits getallen gewerkt. Alleen wan-



25

neer de waarde numeriek op het scherm dient te verschijnen moet

worden teruggerekend naar de oorspronkelijke waarde (stap D).

Alle voorgaande omzettingen moeten nu ongedaan worden gemaakt.

Uit fig 3.3.5-2 is te zien dat voor het behandelde voorbeeld

geldt:
50 - (-10)

NV = -10 + 4096 x BV

,...aarbij: NV de gevraagde numerieke waarde

BV de interne representatie van de waarde

( 0 S; BV < 4096) •

In het algemeen geldt natuurlijk:

UL - LL
NV = LL + 4096 x BV

waarbij: NV de gevraagde numerieke waarde

UL de waarde uit UPLIM (waarde die over

eenkomt met BV = 4096)

LL de waarde uit LOWLIM (waarde die over

eenkomt met BV = 0)

BV Interne representatie van de meetwaar

de (0 ~ BV < 4096) .

+50

NV
in T
mmHg

o
-10 -;: 4096

fig. 3.3.5-2 Verband tussen NV en BV
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4 Het numerieke display

4.1 Indeling

fig. 4.1-1 Het numerieke display

Hengst en Krämer hebben verschillende constructies van het nu

merieke display op hun ergononlische waarde getoetst. Als resul

taat hiervan hebben zij een aan~al ontwerpkeuzen geformuleerd.

Hierin zijn later nog wat kleine wijzigingen aangebracht. Het

resultaat wordt nu kort beschreven (zie ook fig. 4.1-1).

Voor het numerieke display zijn 20 regels gereserveerd. Vanwege

de leesbaarheid wordt tussen de beschreven regels telkens een

regel tussenruimte gehouden. Er kunnen dan 10 variabelen onder

elkaar geplaatst worden.

Horizontaal zijn op het scherm 64 posi~ies beschikbaar. De



positie 0

positie 15
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waarde van de variabele moet naast de naam staan, niet eronder.

Alle 40 kanalen, die naar de display's gestuurd worden, moeten op

het numerieke scherm kunnen. Er moeten dus per regel 4 variabe

len gepresenteerd worden. Per variabele zijn dus 16 posities

beschikbaar. Deze posities zijn als volgt verdeeld (zie fig.

4. 1-2) •

: Een verticale witte lijn als scheidingslijn tus

sen de kolommen. Bij de eerste kolom is de lijn

vervangen door een balk van zwarte spaties.

positie 1-8 : 6 posities voor de naam, vervolgens een spatie

en een dubbele punt. De combinatie van voor- en

achtergrondkleu~waarin dit geschreven wordt, is

afhankelijk van de status van de betreffende varia

bele (zie paragraaf 4.2).

positie 9 Zwarte spatie.

positie 10-14: De waard~ wordt weergegeven op deze 5 posities.

3 posities voor de cijfers, 1 voor de decimale

punt en 1 voor het teken. Bij een positief getal

wordt de + vervangen door een spatie.

"Leading zeroes" worden vervangen door spaties.

Het laatste cijfer staat altijd op positie 14.

De waarde wordt geschreven in de kleurencombinatie

geel op zwart.

: Een zwarte spatie.

o
( )(

2 3 4

naam

5 6 7 8 9 10 11
)()( )(X

12 13 14 15
)( .

waarde

fig. 4.1-2 verdeling posities van plaats op numeriek

display.

De eenheden van de variabelen worden bekend verondersteld en

worden wegens ruimtegebrek niet afgedrukt.

Tussen 2 variabelen kan de gebruiker geen lijn, een gebroken of

een continue witte lijn trekken. Zo kunnen bij elkaar behorende

variabelen in één blok worden geplaatst.
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Een laatste eis voor de indeling is dat deze flexibel moet zijn.

Een bepaalde indeling moet eenvoudig te wijzigen zijn.

4.2 Statussen van meetwaarden

Aan ieder kanaal wordt door de verwerkingsroutines een status

toegekend. De mogelijke statuswaarden zijn gegeven in tabel

4.2/1 •

Wanneer een signaal is aangesloten, dient dit door middel van

een commando aan het systeem kenbaar te worden gemaakt. Zolang

dit niet is gebeurd, hebben de van dit signaal afgeleide kana

len de status ongeldig. De meetwaarden en de kanaalnamen hoeven

dan niet op het numerieke display te verschijnen en worden in

de kleurencombinatie zwart op zwart geschreven.

Is de verwerking van signalen bezig dan kan, wanneer er een

vreemd signaal (bijv. alleen ruis) binnenkomt, het verwerkings

alogorithme een "hardware storing" aangeven. De naam wordt dan

in de kleurencombinatie rood op zwart geschreven. De meetwaarde

wordt niet afgedrukt.

De trendalgorithrnes kunnen een aantal mogelijke trends aangeven.

Hiervan worden een stabiel signaal en een signaa~ dat langzaam

verander~ als normaal beschouwd. De naam van zo een signaal

wordt afgedrukt in de kleurencombinatie lichtblauw op zwart.

Snel veranderende signalen zijn abnormaal. Omdat deze moeten

opvallen wordt de achtergrondkleur van de naam rood. Wanneer

een snelle verandering lang-.allhoudt"dient er een 1'outboodschap

te worden afgedrukt. Hiervoor zijn aparte statussen ingevoerd.

Sommige algorithmes hebben een leerperiode. In deze tijd wordt

de verwerking gesynchroniseerd op het signaal. Deze tijd heeft

het signaal de statuswaarde 9. De meetwaarden van dit signaal

zijn correct en de naam wordt dus in de kleurencombinatie

lichtblauw op zwart afgedrukt.

Om de statuswaarde aan te duiden worden 4 bits gebruikt. Hier

mee kunnen 16 waarden worden aangegeven, waarvan er nu 10 ge

bruikt zijn. De resterende 6 zijn reserve. Als default kleu

rencombinatie is hiervoor zwart op zwart opgegeven.
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status bitcode omschrijving kleurencombinatie op

numeriek display

0 0000 ongeldig zwart op zwart

0001 hardware storing rood op zwart

2 0010 langzaam stijgend lichtblauw op zwart

3 0011 langzaam dalend lichtblauw op zwart

4 0100 snel stijgend lichtblauw op rood

5 0101 snel dalend lichtblauw op rood

6 0110 foutmelding nodig,

snel stijgend lichtblauw op rood

7 01 1 1 foutmelding nodig,

snel dalend lichtblauw op rood

8 1000 stabiel lichtblauw op zwart

9 1001 leerperiode lichtblauw op zwart

10 1010 reserve zwart op zwart

1 1 1011 reserve z••art op zwart

12 1100 reserve zwart op zw·art

13 1101 reserve zwart op zwart

14 1110 reserve zwart op zwart

15 1 1 1 1 reserve zwart op zwart

tabel 4.2/1 ~Iogelijke statuswaarden met bijbehorende kleuren

combinatie op het numerieke display

4.3 De data opslag

De meetwaarden komen binnen in het Numeriek Display Input Büf

fer (NDIB). Ze worden opgeslagen in de volgorde van systeem

kanaalnuDJmer (dus. in volgorde van binnenkomst). Ze worden ver

der ook in deze volgorde bewerkt.

De data wordt zover bewerkt dat, wanneer daarom gevraagd wordt,

het numerieke display direct getekend kan worden. Daartoe wordt

de kleurencombinatie, ,,,aarin de naam moet worden geschreven,

opgeslagen in de tabel NDCOLOR. De waarde wordt omgezet in de

ASCII representatie hiervan en zo opgeslagen in de tabel

NDDECV. Beide tabellen worden gevuld in volgorde van het sy-
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Do P0't aJ/ ~~~te~d~

-re.l::d" ~ out cf NDIB.

-SpUl oF ~I:a.b.

.5a.lTe. va.1u..e. .

Gd c..olouombtAa.b:.or1.- ou.!: op l:a..ble. L.J~th,

c.ol<YU:.OmbLttal:~n6 f01- et.J~ ~ta1u.5. [tabJe ~e.

+ sta.l:u6 9'\Tf.5 ~ op CO'f.W ~J.
Seure.. '-ol.o-ic.om.b~n.. Ltt. lilile NDCOLO .

~o'f.~na ~es

CoruJe..u Lra..JU.e 1:0 ASCII -ril J u-atU.a.bIe. NuMsrR
~~~r1.-. .5!:dt.e. w-llh. ~.
Ï-t1.- LTaJi{.a1Ie. NU MSffi.

'PIaLe. c.onl:er'tLi 0 F NUMsm iJ1. I:.he cuttted:
Ktunal in. table NDDECV.

Rel:wtn

fig. 4.3-1 Data opslag van het numerieke display.
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steemkanaalnummer.

Deze bewerkingen worden nu met behulp van het Nassi Schneider

mann diagram van fig. 4.3-1 nader bekeken.

Ieder signaal bezet in NDIB 2 bytes. De 12 minst belangrijke

bits geven de meetwaarde, de 4 meest belangrijke bits geven de

status van het signaal. Meetwaarde en status worden gescheiden.

M.b.v. de status wordt uit een tabel (tabel 4.2/1) de kleuren

combinatie gehaald, waarin de naam moet worden geschreven. Deze

kleurencombinatie slaan we op in de tabel NDCOLOR.

Wanneer 2 ~status ~ 9, dan moet de meebvaarde worden afgedrukt.

Daartoe wordt deze omgezet in zijn ASCII representatie. De sub

routin~die hiervoor zorg draagt, wordt nader beschreven in pa

ragraaf 4.3.1. De ASCII representatie wordt in de variabele

NUMSTR geplaatst. Is de status 0 of 1, .of geldt status >9, dan

mag aan de meegezonden meetwaarde geen waarde worden gehecht.

Deze mag dan ook niet op het scherm verschijnen. De variabele

NUMSTR wordt daarom gevuld met spaties.

De inhoud van de variabele NUMSTR wordt nu in het juiste format

in de tabel NDDECV geplaatst. Het juiste format wil zeggen:

Het laats~cijfer op de laatste plaats.

Plaatsen voor het teken vullen met spaties.

De hierboven besproken ~ewerkingen worden altijd uitgevoerd.

Ook als het numerieke display niet op het scnerm staat. Als om

het numerieke display gevraagd wordt, kan het dus dadelijk ge

tekend worden.

4.3.1 ASCII representatie van een getal

De omzetting van een intern getal naar de ASCII representatie

van een meetwaarde wordt besproken aan de hand van het Nassi

Schneiderman diagram van fig. 4.3.1-1.

In paragraaf 3.5 is besproken hoe van een interne getal repre

sentatie wordt teruggerekend naar de werkelijke meetwaarde. Dit

gaat met de formule
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NV - LL + ULep- LL . EY.
- 4 96

ril1 "ax.l.a.ble NUMSTR w-JJ,. NULL '5.

Plo..a a, .:spa.a (32..) in

vaJUable NUMSTR.

P1aa Cl, ol _" (45) ;fl..

vax.l.a.ble NUMSfR.
NV ::: ABS (NV).

ASCII ~
Ot qu.o~ien.C

iJl NUMSfR.WttJ:e.
duimaJ
point.

..8: =B-I.

no

ASCII
r----~:...--=.__i

code. oF
Div'iae~

qu.o~iW d~ ~eI1.

in NUM5IK bj I ~ .

. ASC.II ,-ode.

t.J.tLk
d.eWnaJ
poinl::..

ASCII ,-ode oF qu.ol:LetJ:.
in NUMSTR.

Divide.~ ;~J."""" û"d w -- -' - j ~ u
-~U.... lVI e 'u::.rr~

b!:j I~. ~eJt, b~ Iq;. ASCII
c.ode or

~B_:_=_.B---:- :-I' ~~B~: =-==..B:...--....:,.I.:.....- --:::::ool <,ilLObesJ (CP)
.B = <IJ ..B • cp it1 NUMSfR.

l.JtJ:e. ASCII
'-Ode. cf
'llWl:ibJ:. in,

NUMSTR.

fig. 4.3.1-1 Omzetten van een intern getal in de ASCII

representatie van de meetwaarde.



33

NV LL UL - LL BV= + 4096 x .

Er geldt nu altijd -999~NV~+999. NV wordt bewaard in 2 bytes.

Wanneer NV negatief is, is het meest significante bit "1", an

ders "0". Door naar dit bit te kijken" wordt het teken van NV

bepaald. Dit wordt opgeslagen op de eerste postie van de varia

bele NUIvISTR, nadat Nl)-i'1STR eerst geheel is gevuld met nullen.

Er wordt nu verder gewerkt met de absolute waarde van NV.

Het aantal cijfers achter de decimale punt is per kanaal vast

gelegd in de tabel DCMPNT. Omdat gewerkt wordt met drie cij

ferige getallenJis ook het aantal cijfers voor de punt bekend.

Dit aantal wordt zolang in B bewaard.

NV wordt nu door 100 gedeeld. De rest hiervan wordt door 10 ge

deeld. Voor de zo verkregen quotienten en de rest geldt: 0 ~ ge

tal ~ 9. De ASCII representatie hiervan wordt verkregen door bij

ieder der getallen 48 op te tellen (zie ASCII tabel van bijlage

1). Deze ASCII representaties worden opgeslagen in de variabele

NUHSTR. Leidende nullen worden niet opgeslagen. Iedere keer als

een karakter is opgeslagen; wordt B met 1 verlaagd. Wordt B nu~

dan moet de decimale punt worden opgeslagen.

In NUHSTR staat nu de ASCII representatie van de meetwaarde.

Eventueel resterende posities in NUHSTR zijn gevuld met echte

nullen. Deze worden gebruikt om de waarde in het juiste format

op het scherm te plaatse~.

4.4 Het schrijven van het numerieke display

4.4.1 Algemene gegevens

Om te kunnen bepalen waar we een meetwaarde willen plaatsen

zijn de plaatsen op het numerieke display genummerd. Er zijn

4 kolommen van 10 plaatsen. We nummeren de plaatsen van 0 tot

39. De eenheden geven net rijnummer en de tien~allen het kolom

nummer. In de tabel NDLAYOUT wordt per plaats bijgehouden welk

kanaal er staat.
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Tussen 2 plaatsen in een kolom wordt een regel open gelaten.

Dit biedt de mogelijkheid om onder de gewenste namen een streep

te trekken om een blokindeling te krijgen. Onder een naam kun

nen we nu 3 soorten lijnen krijgen:- een gebroken lijn

- een continue lijn

een rij van spaties (dus

eigenlijk geen lijn).

Voor welke mogelijkheid gekozen is, wordt bijgehouden in de ta

bel LINETA.

4.4.2 Het hoofdprogramma

In fig. 4.4.2-1 is d~ programlllastructuur gegeven in de vorm van

een Nassi Schneidermann diagram. De structuur wordt in het na

volgende besproken.

In de variabele NDISPP (numeric display pointer) wordt bijge

houden} op welke plaats op het scherm geschreven wordt. De

plaatsen worden op volgorde afgewerkt. Er wordt begonnen met

plaats O.

Per plaats wordt de volgende procedure gevolgd.

A: Kijk in tabel NDLAYOUT op plaats NDLAYUUT (NDISPP). Hier

staat óf het getal -1, óf het kanaalnummer van het kanaal

wat op plaats NDISPP van het scherm moet komen te staan.

B: staat er -1 in de tabel, dan wordt plaats NDISPP op het

scherm zwart gemaakt. Anders wordt het getal, wat in de tabel

staa~ opgeslagen in de variabele CHANP (channelpointer).

Vervolgens wordt met behulp hiervan het systeemkanaalnummer

van het betreffende kanaal (nodig voor het opzoeken van de

meetwaarde, zie paragraaf 4.4.3) opgezocht in de systeem

kanaaItabel. Deze wordt opgeslagen in de variabele SYSCHP

(system channel pointer). De plaats kan nu beschreven worden.

Deze schrijfroutine wordt verder besproken in paragraaf

4.4.3.
C: NDISPP wordt verhoogd met 1. Zijn nog niet alle plaatsen af

gewerk~ dan wordt bovenstaande nogmaals gedaan.

D: Zijn alle plaatsen afgewerkt" dan trekken we de lijnen op het
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NDISPP :=cp
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Ot ~~~~ dutnnel to:ble.. .5Wte.
in v~le. .5!::iSc.H P

l.Ji.t.J:e. plcu..e. on .:SVtee11. .

NDISPP : = NDISPP + ,

Un.1J NDISPP = YO

lJotJ:e h~rU:aJ a.nd v'~ [ine.:s on Sc:./Uen

RelUJV\.
fig. 4.4.2-1 Het schrijven van het numerieke display

numerieke scherm. Deze routine wordt verder besproken in pa

ragraaf 4.4.4.

4.4.3 Het schrijven van een variabele en zijn waarde

Om een variabele en zijn waarde op het scherm te zetten dient

het volgende gedaan te worden.

A: Bereken het adre~ dat overeenkomt met de plaats van die va

riabele op het scherm.

B: Bepaal de kleurencombinati~waarinde naam moet worden ge

schreven/uit NDCOLOR. Deze staat op plaats NDCOLOR (SYSCHP).

C: Zoek de naam van het betreffende signaal op in de kanaal

namentabel CHJ.'iAl-IE. Deze tabel bevat de namen van alle 64
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mogelijke signalen. Iedere naam is 6 karakters lang. De ge

zochte naam staat op plaats CHt"'L\NE (CHANP).

D: De naam wordt nu geschreven, gevolgd door nog een spatie en

een dubbele punt.

E: Schrijf nog een zwarte spatie.

F: Nu wordt de waarde van het betreffende signaal opgehaald uit

de tabel NDDECV. De waarde wordt altijd opgeslagen op 5 po

sities. De gezochte waarde staat op plaats NDDECV (SYSCHP).

G: Schrijf de waarde in de kleurencombinatie geel op zwart.

H: Tenslotte wordt nog een spatie geschreven.

Er zijn nu dus 6+2+1+5+1=15 posities beschreven. Er is d~s nog

1 positie over. Deze wordt gebruikt voor scheidingslijnen tus

sen de kolommen. Dit wo~dt verder besproken in de volgende pa

ragraaf.

4.4.4 Lijnen op het numerieke display

Om de overzichtelijkheid te bevordere~worden tussen de kolom

men verticale witte lijnen getrokken. Onder het numerieke dis

play komt een horizontale witte lijn te staan ter afscheiding

van het communicatie scherm. Ook tussen de namen kan een lijn

getrokken ,.orden om signalen, die bij elkaar horen, te scheiden

van andere. De keuze va~ de gebruiker, wat betreft de soort

lijn, is opgeslagen in de tabel LINETA. Deze lijn ,.ordt ge

schreven op de rege~ die bij het schrijven van de namen steeds

tussen de namen is vrijgelaten.

De structuur van de routin~ die voor het schrijven van de lij

nen zorgt, is te vinden in fig. 4.4.4-1. Deze routine tekent

eerst de lijnen onder de namen. Per plaats op het scherm wordt

op een daarmee corresponderende plaats in de tabel LINETA ge

keken. Afhankelijk van het getaJ., dat daar gevonden ,vordt, wordt

een gebroken lijn, een continue lijn of een lijn van spaties

getrokken.

Zijn alle plaatsen afgewerk~dan wordt de horizontale ~ijn on-
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NDISPP : = cf;

Co.kuJole uJ'~ addl1.e.SS
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Gei UNITA (NDISPP) 5~ il1 .8.
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NDISPP = NDISPP + I

l111:l NDISPP == 40

Dta.w ~rJ:aJ lil1e. ~ Ik. ~pl~.

.Dta.w ~ batt. or 6pa.~ ~ (,,0 Iu.mn cp.

rYtPIAT 1)ettl:icaJ l.JhJ:e. lin~ Fcrt. ("o1u.n1~ 1,2- a.t\d. 3.

Re.l:wttt
fig. 4.4.4-1 Het schrijven van de lijnen op het numerieke

display

der het display getrokken.

Als laatste trekken we de verticale lijnen tussen de kolommen.

De lijn voor kolom 0 wordt vervangen door een balk van spaties.

4.5 Wijzigen van de schermindeling

De indeling van het numerieke display wordt door de anesthesist

samengesteld. Hij moet de gekozen indeling ook makkelijk kunnen

wijzigen.

In de programmatuur wordt de indeling van het scherm bepaald

door de tabellen NDLAYOUT en LINETA. De programmatuur om de
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schermindeling te wijzigen (de numeric display editor) moet nog

worden geschreven, maar het resultaat ervan zal het wijzigen

van één van deze of van beide tabellen zijn.
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5 Het balken display

5.1 Inleiding

In paragraaf 2.4 zijn de argumenten genoemd om een alternatief

display te ont\Verpen naast het numerieke en het grafieken dis

play. Dit resulteerde in het zo genoemde balken display. De

uiteindelijke vorm wordt in dit hoofdstuk beschreven.

5.2 Beschrijving van het display

fig. 5.2-1 Het balken display

Figuur 5.2-1 toont het balken display. Op het scherm kunnen

maximaal 10 balken zichtbaar worden gemaakt. Per balk kan het

gedrag van 1 variabele \Vorden weergegeven. Figuur 5.2-2 toont

één zo'n balk.

Voor de anesthesist is het van belang, dat hij een goede indruk

krijgt van het gedrag van de variabele in het nabije verleden

en een globale indruk van het gedrag in het verdere verleden.

Dit is te bereiken door gebruik te maken van een logarithrnische
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tijdschaal. Omdat er met bemonsterde signalen wordt gewerkt,

- het balken display krijgt iedere 15 sec één monster binnen

mogen we slechts spreken van een quasi-Iogarithmische tijd

schaal. Binnen DADS betekent dit dat blokje (n) 3 maal zo oud

is als blokje (n+l) en dat blokje (n) het gemidde~dè weergeeft

over een 3 maal zo lange periode als blokje tn+1). Het balken

display kent 6 van deze historie blokjes. Zij geven informatie

over 3 uur, waarbij er nog 3 blokjes zijn, die informatie over

de laatste 5 minuten geven.

De actuele waarde wordt aangegeven door een blokje van dubbele

breedte en dubbele hoogte, dat bovendien knippert.

Er is nog ruimte voor 2 reserve blokjes, die in de toekomst ge

bruikt kunnen worden.

In totaal zijn per balk dus 10 plotblokjes (6 historie blokjes,

2 voor de actuele waarde en 2 reserve) nodig. Dit zijn 5 karak

terveldjes. Tussen de balken moet nog een verticale scheidings

lijn komen. Daar het scherm 64 karakterveldjes breed is, kunnen

er 10 balken op een scherm. Er blijven dan nog 3 veldjes over

voor verklarende tekst naast de balken.

De verticale indeling Van een balk is als volgt: een rood

alarmgebied, een zwart attentiegebied, een blauwe normband,

weer een zwart attentiegebied en een rood alarmgebied. Hieronder

staan de naam (wit), de normwaarde (lichtblauw) en de huidige

waarde (groen).

De normband bevindt zich altijd in het midden van de balk. Het

midden van deze band is de normale waarde. Het is de bedoeling,

dat de anesthesist de normwaarden en de breedte van de normband

zodanig instelt, dat hij niet hoeft in te grijpen zolang de ac

tuele waarde zich in de normband bevindt.

De alarmbanden beslaan minimaal 1 regel, waarin de alarmgrens,

in de kleurencombinatie geel op rood, numeriek wordt vermeld.

De verticale as is lineair. De schaalfactor van de balk wordt

bepaald door de grootste afstand tussen norm- en alarm..aarde.

In een balk zijn 96 verticale posities (plotblokjes). Daar de
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normwaarde altijd in het midden van de balk ligt, zijn voor de

grootste afstand dus 48 plotblokjes beschikbaar. Stel dat dit

de bovenste helft van de balk is. De onderste helft beslaat een

evengroot interval als de bovenste helft. Een deel hiervan zal

dus in het alarmgebied liggen. Dit gebied wordt rood gemaakt.

Een voorbeeld (zie figuur 5.2-3). Een variabele heeft een norm

waarde van 60, een hoge alarmwaarde van 84 en een lage alarm

waarde van 48. Het verschil tussen normwaarde en lage alarmwaar

de is 12 en tussen hoge alarmwaarde en normwaarde is het verschil

24. Deze laatste bepaalt de schaalfactor. De onderste 48 posities

bestrijken ook een gebied van 24. De onderste 24 posities liggen

dan in he~ onderste alarmgebied en worden rood gemaakt. Boven

en onder de balk woraen, in de kleurencombinatie geel op rood,

de bovenste resp. de onderste alarmwaarde numeriek weergegeven.

48

24

24

go

qX

alarmwaarde 80

normwaarde 60

-larmwaarde 48

minimaal weer te geven waarde 40

fig. 5.2-3 Verticale schaling

5.3 Wijzigen van het display

Het balken display kan tijdens een operatie gewijzigd worden.

De anesthesist kan uit de 40 signalen, die de LSI 11 doorstuurt

naar de compucolors, er 10 kiezen die hij op het scherm wil

zien. Tijdens de operatie kan hij deze wijzigen. Wil hij minder

signalen zien, dan kan hij balken doven.

Ook de aléLrmwaarden en de toegestane afwijking van de norm,vaarde
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kunnen door de anesthesist worden ingesteld.

De normwaarde van een variabele kan ook worden ingesteld. Tijdens

een operatie kan de normale waarde van een variabele veranderen.

Denk bijvoorbeeld aan een bloeddruk verlagende stof, die wordt

ingespoten. Deze verandering is dan gewenst en mag geen aanlei

ding zijn tot een foutmelding. De anesthesist kan daarom opgeven

van welke variabele hij de norm wil veranderen. Een dergelijke

verandering zal in het algemeen niet abrupt plaats vinden. Daar

om moet de anesthesist ook op kunnen geven, in hoeveel tijd de

verandering plaats moet vinden. Bij het wijzigen van de norm

waarde blijft de normwaarde wel in het midden van de balk liggen.

Om dit te bereiken wordt bij iedere wijziging van de normwaarde

de verticale schaling aangepast.

5.4 Beschrijving van de routines

De beschrijving Van de routines voor het balken display zal in

een apart rapport verschijnen.
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6 De Keyboard HandIer

6.1 Inleiding

Tussen gebruiker en machine is interactie nodig. De gebruiker

moet bijvoorbeeld display's kunnen kiezen en alle belangrijke

gegevens, die niet automatisch verkregen kunnen worden, kunnen

invoeren. Voor alle benodigde interactie wordt momenteel een

commandoset ontworpen door dra. A Meyler. Een beschrijving van

deze set zal t.z.t. verschijnen.

Voor de invoer van commando' s is op dit moment een alf'anumeriek

~1ERTY toetsenbord beschikbaar. In de toekomst kan dit 'Vorden

uitgebreid met een special purpose toetsenbord, waarop veel

voorkomende commando's door middel van 1 toets worden gegene

reerd. Het alfanumerieke toe"tsenbord"zal altijd nodig blijven

voor niet veel voorkomende commando's en het invoeren van com

mentaar.

In dit hoofdstuk bekijken we verder de commando invoer via het

toetsenbord.

6.2 Eisen aan de teken invoer routines

De commando interpretatie is niet tijdkritisch. Deze routines

worden dan ook in Basic .geschreven. Voor de commando invoer kan

echter het Basic INPUT statement niet zomaar gebruikt worden.

Bij het bestaande INPUT statement blijft de processor staan

wachten op invoer van het toetsenbord. Er kan dan geen enkele

Basic taak meer worden uitgevoerd. De B-taken afhandeling wordt

dus onderbroken. Dit is niet toelaatbaar.

Er moet dus een nieuwe teken invoer routine ,...orden geschreven.

Ueze routine moet voldoen aan de volgende eisen:

a) De tekens moeten binnen 0,1 sec. op het scherm worden weer

gegeven.

b) Pas als een commando geheel is afgesloten wordt de commando

verwerkende taak gestart.



De eerste eis heeft tot gevolg dat dit deel van de routine in

assembler moet worden geschreven.

Aan de tweede eis wordt voldaan door, als een commando is afge

sloten, een Basic taak te starten die het ingetypte commando

toekent aan een Basic variabele.

6.3 Structuur van de teken invoer routines

~ K K C
I C M

A B B B r- B n
BASIC

U U U
F F F

fig. 6.3-1 Structuur van de teken invoer routines

In fig. 6.3-1 is de structuur van de teken invoer routines ge

geven. In het navolgende worden de verschillende stappen be

sproken.

Het toetsenbord wordt regelmatig afgetast. lfanneer een toets is

ingedrukt, wordt door de keyboard interrupt routine KEYIN het

teken in het cyclische keyboard input bu~fer KIBUF geplaatst

(stap A). Bovendien wordt de taak KEYCO (keyboard copy routine)

in de A-takentabel gepl~atst.

De taak KEYCO haalt een teken op uit het keyboard input buffer

en interpreteert dit. Alle alfanumerieke tekens en leestekens

(ASCII 32-127) worden in het lineaire keyboard copy buffer

KCBUF geplaatst (stap B). De tekens worden nu ook op het scherm

geëchoed.

Tekens met een ASCII-waarde kleiner dan 32 worden beschouwd als

speciale karakters. Tot nu toe zijn er 5 geïmplementeerd. Dit

zijn TAB, ERASE LINE, RETURN, CURSOR LEFT en ESC. Deze worden

besproken in paragraaf 6.4.2.2. Alle andere tekens zijn niet

toegestaan. Hun ASCII-waarde wordt omgezet in die van de vraag

teken (63). Deze wordt verder als alfanumeriek karakter be-
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handelde

Het keyboard copy buffer is tegen overschrijven beveiligd door

de keyboard copy buffer filled flag (KCBFD). Als deze vlag lil"

i~ mogen geen tekens meer in het buffer worden opgenomen. Wordt

dit toch geprobeerd dan verschijnt op het scherm een foutmel

ding. Deze situatie mag onder normale omstandigheden niet op

treden.

Om de zojuist beschreven situatie te voorkomen is een derde

buffer, het command buffer CHBUF, ingevoerd. Ook dit buffer

wordt beveiligd door een vlag; de command buffer filled flag

CMBFD.

Zodra een commando wordt afgesloten met RETURN) wordt het KCBUF

gecopieerd in het CMBUF (stap C). Terwijl dit commando verder

wordt verwerkt, kan in KCBUF een nieuw commando worden opge

bouwd.

Het copi~ren naar CMBUF gebeurt alleen wanneer dit buffer leeg

is. Bevat het nog een command~ dan blijft KCBUF gevuld en kun

nen geen nieuwe tekens worden ingevoerd.

Zodra het command buffer gevuld is, wordt de identificatie rou

tine in de B-takentabel geplaatst. Als deze taak wordt uitge

voerd, wordt het commando uit CMBUF eerst gecopieerd in een

buffer voor verzending naar ~e LSI 11. Deze slaat het commando

voor registratie op op de floppy disk.

Vervolgens wordt het commando uit CMBUF aan een Basic variabele

toegekend (stap D). Daarna wordt het commando geïnterpreteerd.

De verschillende taken worden nu nader bekeken.

6.4 Beschrijving der taken

6.4.1 De keyboard interrupt routine

Met behulp van het Nassi Schneidermann diagram van fig. 6.4.1-1

wordt de werking van de keyboard interrupt routine KEYIN be-
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fig. 6.4.1-1 De routine KEYIN.

schreven. Deze routine plaatst het met de ingedrukte toets cor

responderende karakter in het keyboard input ouf'f'er KIBUF.

Voor de routine KEYIN wordt aangeroepen, wordt eerst een stukje

firmware doorlopen. Deze verandert ondermeer de interrupt mas

kering. Deze wordt eerst hersteld.

De writepointer wijst naar de laatst beschreven plaats in

KIBUF. De readpointer w~jst naar de laatst gelezen plaats. De

writepointer wordt nu een pla~ts verder gezet. KIBUF is een cy

clisch buffer. 1vanneer de pointer dus aan het eind van KIBUF is

gekomen, wordt hij weer aan het begin gezet. Wanneer readpoin

ter en writepointer nu gelijk zijn heeft de writepointer de

readpointer ingehaald en is het buffer vol. Het ingetypte ka

rakter mag niet in het buffer worden geplaatst. Hiervan wordt

op het scherm melding gemaakt met de f'outboodschap: KEYBOARD

BUFFER OVERFILLED, PLEASE RETYPE. De niet geaccepteerde toets

moet opnieuw worden aangeslagen.

Zijn readpointer en writepointer niet gelijk/dan wordt de bij

gewerkte writepointer opgeslagen en het ingetoetste karakter in

KIBUF geplaatst. Tenslotte 1Vordt de taak KEYCO in de A-takenta-
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bel geplaatst.

6.4.2 De keyboard copy routine

De keyboard copy routine KEYCO haalt een karakter op uit het

buffer KIBUF en plaatst dit in het keyboard copybuffer KCBUF.

Deze taak wordt besproken met behulp van fig 6.4.2-1.

De KIBUF readpointer wordt een plaats vooruit gezet en weer op

geslagen. Daarna wordt het karakter uit KIBUF gehaald. Dit ka

rakter is er altijd, want KEYCO wordt alleen op de takentabel

gezet als er een karakter in KIBUF is binnengekomen.

Vervolgens wordt gekeken of het vorig ingetypte commando al uit

KCBUF is verdwenen. Zo niet, dan moet het karakter nogmaals

worden ingetoetst. Op het scherm verschijnt de melding: BOTH

INPUT BUFFERS FILLED, PLEASE RETYPE. Deze melding gaat ook naar

de floppy disk. Met het tweede buffer wordt het command buffer

bedoel~wat gevuld moet zijn als KCBUF gevuld is. Zodra CMBUF

Urd.a1e KIEUF

Gel:. c.ha.xa.J:ex.

JWUi p'itt1:eH.

F1Wm KISUF.

CaJI

NOCHAR
CaJI

t\lORMA L

na

KcBUF e.mp~
O<c.BFD = cp)na

fig. 6.4.2-1 De keyboard copy routine KEYCO



namelijk leeg i~wordt KCBUF hierin gecopieerd (paragraaf

6.4.3).

Staat er geen commando in KCBUF, dan wordt het karakter onder

zocht. Heeft het een ASCII waarde groter dan 127, dan is het

een illegaal karakter. De routine NOCHAR maakt van dit karakter

een vraagteken en behandelt het verder als een normaal karakter.

Ligt de ASCII waarde van het karakter tussen de 31 en 128, dan

is het een normaal alfanumeriek karakter en wordt door de rou

tine NO~~L verwerkt. Deze is beschreven in paragraaf 6.4.2.1.

De resterende karakters zijn speciale karakters. De verwerking

hiervan is beschreven in paragraaf 6.4.2.2.

6.4.2.1 Verwerking van alfanumerieke karakters

Alfanumerieke karakters worden verwerkt door de subroutine

NORMAL. Fig. 6.4.2-2 toont het Nassi Schneidermann diagram van

deze routine.

De write pointer van het keyboard copy buffer KCBUF wijst naar

de te beschrijven plaats. Is dit aan het eind van het buffer,

dan is het buffer vol en gaat het karakter verloren. Is het

buffer nog niet vol dan wordt het karakter in het buffer ge

plaatst en wordt de writepointer met 1 verhoogd en opgeslagen.

Het karakter wordt ook op het scherm geplaatst. Dit gebeurt

altijd op de onderste r~gel van het scherm.

Kc.BUF ~uJl ~na

Pla..ce cJ,a.tta..e.Wt in KcBUF.

Update ~ poi~ or Kc.BUF Q.f\d
.sfo..te il: .

Ec.ho c1ax.a..d:ex. on -Scx.eet1.

Rel:u.Ju1.
fig. 6.4.2-2 De routine NOlli~~L
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6.4.2.2 Speciale karakters

De karakters met een ASCII waarde kleiner dan 32 zijn speciale

karakters. Ieder van deze toetsen kan een specifieke functie

hebben, die ieder door een andere subroutine moeten \vorden uit

gevoerd. Daarom is een tabel (KEYTAB) gemaakt met daarin de 32

adressen van de uit te voeren routines. Deze adressen staan op

volgorde van de ASCII waarde van het bijbehorende karakter.

Komt nu een speciaal karakter binne~dan wordt op de hiermee

corresponderende plaats in de tabel gekeken. De routine, waar

van hier het adres staat wordt uitgevoerd.

Tot nu toe zijn er 5 speciale functies gelmplementteerd. Dit

zijn:

1) TAB (ASCII 9): Deze wordt als een alfanumeriek karakter be

handeld. Hij behoudt zijn normale functie.

2) ERASE LINE (ASCII 11): Alle tot nu toe ingevoerde tekens

worden uit het keyboard copy buffer verwijderd. De onderste

regel van het scherm wordt gewist.

3) RETURN (ASCII 13): Deze toets wordt gebruikt om de commando

invoer af te sluiten. Het Nassi Schneidermann diagram is ge

geven in fig. 6.4.2-3.

Eerst wordt gekeken of er wel karakters zijn ingevoerd in

het keyboard copy buffer. Zo niet, dan wordt er niets gedaan.

Zijn er al wel karakters ingevoerd, dan wordt de string af

gesloten met de ASCII codes voor CARRIAGE RETURN en LINEFEED

(13 en 10). Ter afsluiting van het commando wordt hier nog

een 0 achter geplaatst. De 0 is in de gehele programmatuur

als afsluiter van strings gebruikt. Hiervoor is een 0 geko

zen omdat deze waarde verder nooit in een string kan voor

komen.

De CARRIAGE RETURN en LINEFEED worden ook op het scherm uit

gevoerd.

Nu wordt aangegeven dat er een afgesloten commando in KCBUF

staat door de vlag KCBFD "l tl te maken. Vervolgens wordt ge

keken of het command buffer leeg is.
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Kc..BUF empbj Áno

P1Q.(.e L3 , 10, ~ behind .s~.

~ CRLF on SUt..e.efl.

XCSFD ::. I C~CBUF Fil/ed) .

~BUF~
M ~~

CaJI FlC.MB.

R~el:. Kc5UF l.J"W:e POifll:.ex. .

Re.l::wtn.

fig. 6.4.2-3 De RETUlli~ routine

Is het command buffer nog gevuldJdan gebeurt er niets. Is

het lee&dan wordt de routine FICMB (fill command buffer)

aangeroepen. Deze is beschreven in paragraaf 6.4.3.
Tenslotte wordt de write pointer van KCBUF terug gezet naar

het begin van het buffer.

4) CURSOR LEFT (ASCII 26): Het laatst ingelezen karakter wordt

uit het keyboard copy buffer verwijdert en verdwijnt ook van.
het scherm.

5) ESC (ASCII 27): De commando indentificatie routine wordt te

ruggezet naar de begin toestand.

6.4.3 De routine fill command buffer

De routine fill command buffer (FICHB) copieert het keyboard

copy quffer in het command buffer. Vervolgens worden de vlaggen
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bijgewerkt (CMBFD=1, KCBFD=O). Tenslotte wordt de Basic identi

ficatie routine in de B-takentabel geplaatst.

De routine FICMB kan op 2 plaatsen worden aangeroepen.

1) Na het inslaan van RETURN, mits het command buf'fer dan leeg

is.

2) Zodra het command buffer is leeggehaald, mits het keyboard

copy buffer gevuld is.

6.4.4 Overdracht van commando's naar een Basic variabele

Het ingevoerde commando staat nu gereed in het command buffer.

Voor verdere verwerking moet dit nu worden toegekend aan een

Basic variabele (stap D uit fig. 6.3-1). Hiervoor is door

Hengst en Krämer een constructie bedacbt om dit te realiseren

via het normale INPUT statement. Dit is beschreven in paragraaf

7.4 van hun afstudeerverslag. In de praktijk bleek dit niet te

werken. De daar beschreven THRUFL wordt door de firmware soms

teruggezet naar O. Er wordt dan na een INPUT statement niet

meer verder gegaan met de uitvoering van Basic. De oorzaak van

het op 0 zetten van THRUFL kon niet worden achterhaald zodat is

besloten een nieuwe input routine te schrijven.

Omdat de verwerking nu ~iet tijdkritisch meer is, is de nieuwe

input routine in Basic geschreven. Hierin is gebruik gemaakt

van de volgende Basic statement:

X=PEEK(Y) Deze instructie kent de waarde uit geheugenlocatie

Y toe aan de variabele X.

A$=CHR$(B): String variabele A$ wordt het karakter, waarvan B

de ASCII waarde is.

POKE Y,X Geheugenlocatie Y krijgt de waarde X.

De routine is nu

10 X=CALL (CS)

20 CM$="": I=CH

30 HV=PEEK (I)
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40 CM$=CM$+CHR$ (HV)

50 1=1+1

60 IF HV<>O GOTO 30

70 POKE CC,O

80 mv=PEEK (KF)

90 IF HW o THEN X=CALL (FC)

100 RETURN

Deze routine wordt nu regel voor regel besproken.

10 . Hier wordt de routine aangeroepen, die er zorg voor draagt.
dat het commando uit c~rnUF wordt verzonden naar de floppy

disk.

20 De stringvariabele C]\l$ wordt leeggemaakt.

I wordt gelijk aan het beginadres van CMBUF.

30 HV wordt gelijk aan de waarde van geheugenlocatie I.

40 CMS wordt gelijk aan zichzelf, gevolgd door het karakter

waarvan zojuist de ASCII-waarde is opgehaald uit CMBUF.

50 I wijst naar de volgende plaats in CMBUF.

60 Was er een 0 opgehaal~ dan is het commando nu helemaal toe

gekend aan C]\[$. Zo niet, dan wordt het volgertde karakter

opgehaald.

70 De command buffer filled flag CMBFD wordt 0 om aan te ge

ven dat CMBUF leeg is.

80 hIV krijgt de waarde van de keyboard copy buffer filled

flag KCBFD.

90 Is KCBFD ongelijk aan ~ dan bevat KCBUF een afgesloten

commando. Dit 1.ordt gecopieerd naar C]\1BUF (FC bevat het

adres van de routine fill ,command buffer, zie paragraaf

6.4.3).

100: De routine wordt nu verlaten.

De variabele CMS bevat na uitvoering van deze routine het inge

typte commando. Nu kan met de identificatie hiervan worden be-

gonnen.
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56 bijlage 1

ASCII tabel

DECIMAL CHARACTER DECIMAL CHARACTER DEC I MAL CHARACTER

000 NULL 048 0 096
001 AUTO 049 1 097 a
002 PLOT 050 2 098 b
003 CURSOR X, Y 051 3 099 c
004 (not used) 052 4 100 d
005 (not used) 053 5 101 e
006 CCI 054 6 102 f
007 (not used) 055 7 103 g
008 HOME 056 8 104 h
009 TAB 057 9 105 i
010 LINEFEED 058 106 j
011 ERASE LINE 059 ; 107 k
012 ERASE PAGE 060 < 108 1
013 REWRN 061 = 109 m
014 A7 ON 062 > 110 n
015 BliNK/A7 OFF 063 ? 111 0

016 BLACK KEY 064 @ 112 P
017 REIl KEY 065 A 113 q
018 GREEN KEY 066 B 114 r
019 'YELLOW KEY 067 C 115 s
020 BLUE KEY 068 D 116 t
021 MAGENTA KEY 069 E 117 u
022 CYAN KEY 070 F 118 v
023 WHITE KEY 071 G 119 w
024 XMIT 072 H 120 x
025 CURSOR RIGHT 073 1 '\.21 y
026 CURSOR LEFT 074 J . 122 z
027 ESC 075 K 123 {
028 CURSOR UP 076 L 124 I

I

029 - FG ON /FLAG OFF 077 M 125 }
030 BG ON IFLAG ON 078 N 126
031 BLINK ON 079 0 127 DEL
032 SPACE 080 P
033 I 081 Q
034 ft 082 R
035 # 083· S
036 $ 084 T
037 % 085 U
038 & 086 V
039 .~ 087 w
040 ( 088 X
041 ) 089 Y
042 • 090 z
043 + 091 [
044 092 /
045 093 ]
046 094
047 / 095
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bijlage 2

Verklaring der gebruikte afkortingen

Hoofdstwc 2: Algemene beschrijving van het display

DADS data acquisition and display system.

Hoofdstuk J: Enkele aspecten van de hardware en de systeemsoft

ware

DTBASE buffer in de LSI 11, dat de waarden van alle 64 bewerk

te signalen bevat.

Hoofdstuk 4: Het numerieke display

LINETA

SYSCHP

NDDECV

bevat kanaalnummer van de behandelde variabele.

tabel met kanaalnamen.

tabel, die per kanaal vastlegt hoeveel cijfers er ach

ter de decimale punt staan.

geeft, per plaats van het numerieke display, de soort

lijn hieronder.

NDCOLOR tabel met,in volgorde van systeemkanaalnummer, de kleu

rencombinatie waarin de naam geschreven moet worden.

tabel met, in volgorde van systeemkanaalnummer, de

ASCII representatie van de momentane waarde.

NDIB numeric display input buffer.

NDISPP bevat het nummer van de plaats die behandeld wordt.

NDLAYOUT tabel die per plaats bepaalt, welke variabele er zicht-

baar kan worden gemaakt.

N~~SCII routine die een getal, vanuit zijn interne representie,

omzet in zijn ASCII representatie.

door NMASCII wordt de ASCII representatie van het om

gezette getal in deze variabele geplaatst.

bevat systeemkanaalnummer van de behandelde variabele.

CHANP

CHNAME

DCHPNT



KCBFD

KCBUF

KEYCO

CMBFD

CMBUF

CRLF

FICMB
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Hoofdstuk 6: De keyboard handIer

vlag, die CMBUF tegen overschrijven beveiligt.

buffer, waarin een afgesloten commando wordt geplaatst.•

carriage return, linefeed.

routine, die een afgesloten commando vanuit KCBUF naar

CMBUF copiëert.

vlag, die KCBUF tegen overschrijven beveiligt.

buffer, waarin een commando wordt opgebouwd.

taak, die karakters uit KIBUF haalt, interpreteert en

zonodig opslaat in KCBUF.

KEYIN interrupt routine, die de ingetoetste karakters inneemt

en in KIBUF plaatst.

KEYTAB tabel met de startadressen van de routines, die behoren

bij speciale functie toetsen.

KIBUF cyclisch buffer, waar de interrupt routine KEYIN de inge

toetste karakters in plaatst.

NORMAL plaatst geaccepteerde karakters in KCBUF en echo't deze

op het scherm.
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NASSI SHNEIDERMAN CHARTS'

AN ALTERNATIVE TO FLOWCHARTS FOR DESIGN
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NASSI-SHNEIDERMAN CHARTS
AN ALTERNATIVE TO FLOWCHARTS FOR DESIGN

by
Cornelia M. Yoder and Marilyn L. Schrag

IBM Corporation
System Produets Division
Endicott, New Vork 13760

HRACT

I In recent years structured programming has
!rged as an advanced programming technology.
I\'ing this time, many toals have been developed for
litating the programmer's use of structured pro
mming. One of these tools, the Structured Flow
:rts developed by I. Nassi and B. Shneiderman in
'I, is proving its value in both the design phase and
coding phas~ of program development.

Several programming groups in System Products
sion, Endicott, New Vork, have used the Nassi-

l
eiderman charts as replacements for conventional
chal·ts in structuring programs. The charts have
I' used extensively on some projects for structured
t-throughs, design reviews, and education.

\ This paper describes the Nassi-Shneiderman
\'ts .and I?rovides explanations of thei r use in pro
I,mlng, In ~evelo~ment p~ocess control, in walk
,ughs, and In testing. It IncJudes an analysis of the
Ie of Nassi-Shneiderman charts compared to other
::ln and documentation methods such as pseudo-code,
,1charts,. prose: and. flowcharts, .as weil as the au-
" expenences In uSlng the Nassl-Shneiderman
tso

The paper is intended for a genera I data proces
audience and although no special knowledge is re
I~d, familiarity with structured programming con-
I; would be helpful. The reader should gain insight
the use of Nassi-Shneiderman charts as part of the

\

development process .

ODUCTION

I The ~earch for a good design method and a 900~

\

nentatlon m.ethod to use in conjunction with struc
programmIng has resulted in several widely vary

et very useful techniques. One of these is the
tured Flowcharts of I. Nassi and B. Shneiderman.

The Nassi-Shneiderman Charts have many fea-
to recommend them for use in top-down structured

\'amming environment, not the least of which is the
IJlty of designing unstructured programs using

\
Iart~. T~e authors were introduced to thi scha rt
chnlque In 1973 and have been using it success,lo their respective projects since that tilTJe. The

I' Nassi-Shneiderman Charts has spread to a/most
lone who has ?een expos.ed to thei r use as the need
I'ress and venfy the design and documentation of
ams has increased.

Nassi-Shneiderman Charts or N-S Charts is not
the only design language that has been developed re
cently; for example, pseudo-code is another excellent
technique. Nor is N-S Charting the only documentation
method; pseudo-code can be used for program docu
mentation, and HIPO charting also has many advocates.

One of the pur poses of this paper will be to com
pare N-S Charts to other design and documentation me
thods in a constructive way - each of the different tech
niques has its advantages and disadvantages, and each
is useful in certain situations. Before these compari
sons, there is a brief introduction to Structured Pro
gramming followed by a description of the Nassi-Shnei
derman Cha rts.

STRUCTURED PROGRAMMING CONCEPTS

Structured programming, contrary to some pro
grammers' beli'efs, is not a set of coding rules and re
strictions . Structured programming is a style, an
attitude toward programming that starts with funda
mental goals of the programming process. Classically,
programming goals were correctness, efficiency, and
creativity. Of these, correctness is the only valid pro
gramming goal remaining today. Efficiency has become
of minor importance with the advent of very high speed
computers and virtual memories. Creativity, not bad
itself, was classically directed toward c1everness and
obscurîty, with frequently detrimental results.

In today's programming environment new goals
have been set. Correctness remains of primary impor
tance; however, maintainability (the ease of fixing er
rors} , modifiability (the ease of making changes), and
readability (the c1arity of the program) have replaced
program efficiency and abstruseness as desirabie pro
gram characteristics. The programmer who sacrifices
modifiability to save a few bytes or who gleefully hands
over a program saying, "1'11 bet you can't guess what
this one does!" is finally receiving the disdain so long
deserved.

Once these new programming goals were set, it
was inevitable that many programming techniques
would be developed to achieve them. One of the best
techniques has been structured code. (The distinction
in terms is c1ear. Structured coding is the set of stan
dard coding methods for accomplishing the goals of
structured programming . J Structured coding is a set
of program structures sufficient for writing any proper
program (one entry point and one exit point) together
with some rules for segmentation and indentation. The
required set of program structures is not unique; one
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minimum set consists of structures titled SEQUENCE,
IFTHENELSE, and DOWHILE. Frequently, other struc
tures such as DOUNTIL and CASE are included. These
structures are diagrammed using conventional flow
chart symbols in Figure 1.

IFTHENELSE

SEQUENCE

6. Recursion has a trivial representation.

The authors have added another advantage to
those listed above:

7. These charts are adaptable to the peculiaritles
of the system or language they are used with.

By combining and nesting the basic structures,
all of which are rectangular, a programmer can design
a structured, branch-free program. Figure 2 shows

PROCESS
STATEMENT

oOWHILE oOUNTIL

Figure 2. Process Symbol

Figure 3. Decision Symbol

T

THEN
CLAUSE

ELSE
CLAUSE

Repeating processes are represented by an itera
tion symbol. One of three symbols may be used depel'ld
ing on whether loop termination is at the beginning or
the end of the loop. Figure 4 shows a DOWHI LE symbol,
used for loops which test a condition at the beginning .

the basic PROCESS symbol - a rectangle representing
asslgnments, calls, input/output statements, or any
other sequential operations. In addition, a PROCESS
symbol may contain other symbols nested within it.
The PROCESS symbol may be of any chosen dimensions
provided the symbol fits on one page. The symbol used
to represent a decision is shown in Figure 3.

This IFTHENELSE symbol contains the test or de
cision in the upper triangle and the possible outcomes
of the test in the lower triangles. "Yes" and "No" may
be substituted for "True" and "False," and there is no
particular objection to switching them right and left,
although consistency is desirabie. The rectangles con
tain the functions to be executed for each of the out
comes. Notice the ELSE and THEN clause boxes are
actually PROCESS symbols and may contain any valid
PROCESS statements or nested structures.

CASE

1. The scope of iteration is well-defined and
visible.

Figure 1. Requ ired Set of Program Structures

NASSI-SHNEIDERMAN CHARTS

In SICPLAN Notices of the ACM, August, 1973,
Messrs . Nassi and Shneiderman published a new f1ow
charting language with a structure closely akin to that
of structured code. The advantages they c1aimed for
thei r cha rts have proven correct; they are as follows:

2. The scope of IFTHENELSE c/auses is well
defined and visible; moreover , the conditions
or process boxes embedded within compound
conditions can be seen easi Iy from the dia
gram.

DO WHILE CONDITION

]. The scope of local and global variables is im
mediately obvious.

WHILE
PROCESS

4. Arbitrary transfers of control are impossible.

5. Complete thought structures can and should
fit on na more than one page (i.e. no off-page
connectors) . Figure 4. DOWHILE Symbol



oe 5 is a DOUNTIL symbol, for loops which test for
nation at the end. Figure 6 is a combination for
with compound tests and mayalso be used for

al constructs such as DO FOREVER or for setting
EGIN/END bloeks.

UNTIL
PROCESS

DO UNTIL CONDITION

Figure 5. DOUNTI L Symbol

The CASE structure is represented by the symbol
jure 7. This form of CASE requires the setting of
iable to an integer value, and the choice of path is
Ion the value of that variabie. Figure 8 depicts a
powerful form of CASE, but one that requires the
ner to be certain the conditions chosen are mutu
,xclusive and cover all necessary condition testing.
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DO FOREVER

PROCESS

BEGIN

PROCESS

END

Figure 6. Other Acceptable Symbols

Nesting of structures to create programs should
now be an obvious extension of the use of basie symbols.
Figure 9 shows an N-S chart to cal~ulate and print an
FICA report in a style useful to designers. Figure 10
shows the same chart written in a style closer to the
programming language, such as programmers might use.

Cf" _

I ~ 1

PROCESS
I ~ 2
PROCESS • • • I~n

PROCESS

Figure 7. CASE Symbol

CONDITION 1
PROCESS

CONDITION 2
PROCESS • • •

CONDITION n
PROCESS

DEFAULT
PROCESS

Figure 8. Alternative CASE Symbol
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READ THE FIRST PAYROLL RECORD

DO WHILE THERE IS MORE DATA TO PROCESS

~EFI~MAXIMUM?
NO YES

CALCU LATE FICA
DEDUCTION

~TE~DEDUCTION >
NO MAXIMUM? YES

SET FICA
DEDUCTION
TO ZERO SET DEDUCTION

SO YEAR . TO· DATE
WILL NOT EXCEED
MAXIMUM

ADD DEDUCTION TO
YEAR· TO· DATE FICA

SET NET PAY TO GROSS PAY MINUS FICA DEDUCTION

PRINT NAME, GROSS PAY, FICA DEDUCTION, YEAR· TO· DATE
FICA, NET PAY

READ NEXT PAYROLL RECORD

Figure 9. Example of N . SChart Used For Design

USING NASSI-SHNEIDERMAN CHARTS

The practical use of N-S charts requires some
basic techniques for optimum benefits , The major uses
of N-S charts fall into three categories: Creating the
logic design, programming from the charts, and writ
ing program documentation, In addition, the N-S charts
can be used for higher level design and procedural
documentatIon; they have also been very weil received
for walkthroughs and design reviews.

I. CREATING THE LOGIC DESIGN

Nassi-Shneiderman charts were developed as a
better way than traditional flow charts to describe the
logic of a structured program. Drawing the chart and
developing the logic go hand-In-hand, with the con
straintsof N-S charts (single page, no branch symbols)
forcing the development of a structured design, that
will in turn lead to structured code.

How to Start

Let us assume that functional design for a project
has been completed, and that a modular design tech
nique was used to determine function, input, and out
put for each module to be programmed, The program
mer is now ready to design logic for structured coding.'

The N-S chart starts with a reetangle drawn at
the top of the page. This block might be any of the
N-S symbols, depending on the module's function, If
the module requires initialization of some variables •
the first block is probably a processing symbol. If the
module's funetion is performed repeatedly, a block
wi th an i terative symbol wi 11 be close to the top of the
page. If the function to be performed is conditional, a
decision symbol will be used initially,

Arranging the N-S Strueture

When a block is drawn symbolizing a decision,
the programmer must make an actual decision about the
assignment of processing paths on the chart (see Fig
ure 11). An effective technique is to locate on the rignt
the path which in coding would be equivalent to the
'then' clause of an 'if' statement, and to locate on the
left the path equivalent to the 'else ' c1ause (see Figure
12). A consistent technique for path assignment makes
the chart easier to drawand to read.

Suppose repeated decisions must be made. It is
possible that much of the page would be taken up by
blank paths (corresponding to null ELSE statements),
or by paths with liUle processing. Very IiUle room
would then be left for describing the main processing
path of the program (see Figure 13) .



INITIALIZE ANO OPEN FILES

WRITE REPORT HEAOINGS TO PRINT FILE

REAO PAYROLL FILE

00 WHILE NOT ENO OF FILE ION PAYROLL FILEI

~~M~00 Y~

OEOUCTlON; FICA % x GROSSPAY

~D~> MAXFICA

NO ? YES

DEDUCTION = 0
OEOUCTION =
MAXFICA -
YTDF1CA

YTDFICA = YTDFICA
+ OEDUCTION

NETPAY = GROSSPAY - DEDUCTION

CREATEOUTPUTREPORTRECORO

WRITE REPORT RECORD TO PRINT FILE

REAO PAYROLL FILE

CLOSE FILES

Figure 10. Example of N . SChart Used For Coding

~F~i
I J

Figure 11. Choice of Path Assignment

'1 to Segment

As the programmer continues to draw the chart
develop the design, nested iteration and decision
Jols will cause the blocks to get increasingly smal-

If the programmer did not give some thought
ally to segmentation of the module, he or she may
that space has run out on the chart before the de
is complete. Any rectangular position of an N-S

t can be removed from the main routine, replaced
processing bloek, and made a separate segment or

'nal subroutine with its own N-S chart. Figure 15
IS in dark Iines three of the possible segments
h could be removed from the main routine. The
:e should depend on the extent to which the portion
is removed constitutes a single function .

Figure 12. IF A THEN Process BELSE Process C

Differences in N-S Structure

The N-S chart for a module will visually reflect
the design of the module. It may be large or smal!,
complex or simpie, depending on the function t~ be per
formed. A module at the top of the modular design
hierarchy wil! consist mainly of cal!s to lower-Ievel .
modules and evaluation of return codes. lts chart wlll
probably have a diagonal look as can be seen in Fig
ure 16.

A module at the Jowest level will perform the
actua I processing of the data. Figure 17 shows such a
module, with a single call to a service module to write
an error message .



Figure 13. Unskewed N - SChart

To allow more roor:n on the chart for describing
the processing paths, the decision triangle can be
skewed, as in Figure 14, allocating space as it is
needed.

YES

YES

PROCESS

Figure 14. Skewed N - SChart

11. PROGRAMMING FROM N-S CHARTS

Once the logic design for the module is completed,
coding and testing of the module can begin. In both
coding and testing, the N-S chart serves as a guide.

Coding

Translating from the N-S chart to code, ~speci

ally In a high level language, is very easy; this ease
is one reason why N-S charts have been accepted en
thusiastically by programmers who have tried them.

The code will be structured; there is no possi
bi Iity of a branch. and the coded segments wi" be
smalI. IFTHENEI:SE statements are weIl defined by the
chart, as are the Iimits of DO structures.

Testing

The N-S chart can be used as a guide while test
ing the module. The number of test cases which will
be required may be readi Iy determined by counting
decision blocks (count 2 per decision) and iteration
blocks (count 2 or 3 per loop, depending on boundary
conditions of the loop) .

The precise test cases needed and data required
may be developed directly from the charts, and the
tested paths may be checked off on the charts as tests
are executed.

..

I~ ________

~~

1""/

~ -------
~~

I~/

~ ---------
~~

"'/

Figu re 15. Possible Choices for Segmenting an N-S Chart

"



CALL ALPHA ISTART TEST}

~GOOD RETURN)
NO YES

INITlALlZE TABLES

I~GOOO RETURN?
NO YES

CALL BETA

I~GOOD RETURNl
NO YESà TOO MANY ERRORS)

YE NO

CALL GAMMA

~GOODRETU~~
NO ___--- YES

~TOO~
YE NO

CALLDELTA

~AN~
YE NO

I CALL EPSI LON

WRITE TEST OUTPUT

Figure 16. Diagonal N . SChart

DO FOR EACH TABLEA ENTRY WHILE MATCH FOUND

SEARCH TABLEB FOR MATRIX ADORESS

MATCH FOUND ?

PUT COORDINATES IN HIT TABLE

YES

CLEAN UP FOR
GOOD
TERMINATION

GOOD RETURN

CALL MESSAGE SUBROUTINE
("NO MATCH" MESSAGE)

CLEAN UP FOR BAD TERMINATION

BAD RETURN

Figure 17. Nondiagonal N . SChart
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111. N-S CHARTS AS PROGRAM DOCUMENTATION

The Nassi-Shneiderman chart is a graphic repre
sentation of a module's rogic design and a blueprint for
the code. This makes it an excellent tooi to use in ed
ucating other programmers on the function of the mod
ule. An N-S chart provides a maintenance programmer
with a quick reference for finding the code performing
any logical function.

IV. OTHER US ES

Other parts of this paper described the use of
N-S cha rts to design and program structured code.
The high acceptance level of the charts by programmers
who have used them indicates that use of the symbols
may expand to other areas.

For example, a possible use may be in functional
design. Process blocks can be described in general
terms, rather than at the detailed level used for logic
design.

As usage of N-S symbols extends beyond pro
grammers to people in other technical areas, as have
the symbols of traditional flowcharts, they can become
a part of user's procedural documentation.

An area where use of N-S charts has already ex
panded beyond initial expectations is for presentations
at walkthroughs and review. The graphic, visually
descriptive qualities of the charts make them easy to
use as presentation aids when describing program
function to users and other nonprogramming people.
Code inspections are significantly easier when a cor
responding N-S chart is available to graphically depiet
the code being inspected. If N-S charts are used for
design inspections, then code may be inspected directly
against them.

CONCLUSIONS

Many design/documentation methods are in use
today; some of these methods have existed for many
years, and some methods were recently developed.
Among the former are prose, the writing of specifica
tions and documentation in English paragraphs, and
conventional flowcharting. The latter includes N-S
charts, pseudo-code, and HIPO Charts. None of these
methods is bad in itself; for a particular use, o,ne is
often better than another.

For example, a program design at a high level,
such as a functiona I speci fication, may lend itself to
prose and to HIPO Charts. Vet, neither of these is
much good for detailed logic specifications; prose is
often ambiguous and seldom possible to use for coding.
HIPO Charts have no facilities for structuring program
logic and are also very difficult to use in coding.

Flowcharting has been the method to get from
prose or HIPO Charts to code; however, flowcharting
is quickly giving way to pseudo-code and Nassi-Shnei
derman charts. The latter items have structuring abil
ity built into the technlque, and both can be easily
translated di rectly into code. Pseudo-code has the ad
vantage of depicting graphically the logic and also
clearly and visually identifying processes within com
pound conditio",'!ls.

For education of users and for walkthroughs or
reviews, a combination of HIPO Charts for input/func
tion/output and N-S charts for logica I flow has proven
extremely useful. Flowcharts and pseudo-code are too
strongly programming-oriented for use by nonprogram
mers . Pseudo-code might also be useful for code in
spections particularly if coded into the programs as
comments.

Program documentation has traditionally been
separate from programs. One of the hoped-for bene
fits of structured code was self-documenting programs.
To some extent, this benefit has been realized; yet, in
many cases supplementary documentation is required.
Ps.eudo-code provides one excellent way of including
thls supplementary explanation of code within the pro
gram as comments. Modification of documentation then
requires exactly the same mechanism as modification of
the code, and as aresuit, it aids in maintaining the
documentation at a current level.

However, if external program documentation is
required, a graphical representation of the code (some
thing impossible to code into the program) can be sig
nificantly better. The success of HIPO Charts has de
monstrated this fact for overview and function documen
tation. For displaying logic, N-S charts are much
better than HIPO Charts and far beUer than flowcharts
and prose.

SUMMARY

Nassi-Shneiderman Charts have proven to be
useful in nearly all phases of program development
from early design through walk-throughs, coding,
testing, and user education. An excellent graphic
technique, the N-S charts provide a simpte, yet elegant
language that, intentionally, is compatible with struc
tured programming goals and methods. As Nassi and
Shneiderman wrote,

"Programmers who first learn to design
programs with these symbols never de
velop the bad habits which other flow
chart notation systems permit. .. Since
no more than fifteen or twenty symbols
can be drawn on a single sheet of paper,
the program mer must modularize his
program into meaningful sections. The
temptation to use oft-page connectors,
which lead only to confusion, is elimi
nated. Finally, the ease with which a
structured flowchart can be translated
into a, structured flowchart can be trans
lated into a structured program is plea
santly surprising." 1

Because Nassi-Shneiderman charts are oniy now
becoming known, the method has not been fully ex
ploited. There is potential in many areas for expand
ing on the usage of such structured charts and if the
logical thinking we are now insisting on in program
ming can be spread to other disciplines, we cannot
(ose.
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