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Samenvatting

In het kader van het "servo-anesthesie-projekt" was het wenselijk een nieuw
data-acquisitie- en weergave-systeem te ontwerpen voor patientbewaking
tijdens anesthesie.
Hierbij wordt gebruik gem~akt van een LSI 11 microcomputer, gekoppeld aan
twee microcomputers met kleurenbeeldscherm. Deze beeldschermen worden
gebruikt voor informatie-presentatie en gebruikersinteraktie.
In dit verslag wordt ingegaan op de volgende punten:

1) De gekozen systeemopzet.

2) De benodigde software voor het afhandelen van de systeemtaken.

3) Communicatie tussen de proc~soren.

4) Interaktie met de gebruiker.

S) Een numerieke weergave van de meetgegevens.

6) Weergave van historyplots voor trendanalyse.

7) Een alternatieve vorm van datapresentatie, waarbij de voor de

anesthesist belangrijke gegevens overzichtelijk gecombineerd zijn.

De totale opzet is zodanig dat modificaties en uitbreidingen eenvoudig
zijn te realiseren. Bij het ontwerpen is zoveel mogelijk rekening gehouden
met ergonomische kriteria.
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Abstract

Within our current "servo anesthesia project" it was desirable to design
a new data-acquisition- and display system for patient monitoring
during anesthesia.
For this purpose a LSI 11 micrcomputer is used, connected with two
microcomputers with a colour TV screen. These screens are used for
presentation of information and communication with the user.
In this thesis the~ext points are treated:

1) The chosen set-up of the system.

2) Software needed for managing the system software.

3) Interprocessor communication~

4) User interaction.

5) A numerical display of measurement data.

6) Display of historyplots for analysis of trends.

7) An alternative form of data presentation in which the data

that are important for the anesthesist are conveniently arranged.

The total setup is such that modifications and extensions are
easily achieved. In designing, ergonomical criteria are taken into
account as much as possible.



Voorwoord

Het project dat in dit-verslag beschreven wordt, is in meerdere opzichten
een samenwerkingsproject geweest.
Op de eerste plaats hebben wij beiden aan dezelfde opdracht gewerkt. Ook
de rapportering hebben wij gezamenlijk aangepakt. Er is een taakverdeling
geweest, maar ook veel onderling overleg. Het was goed om je eigen ideeen
en ontwerpen door de ander te laten bekritiseren. Er was ook enige
coördinatie nodig om de verschillende delen van het werk in elkaar te laten
passen. Sommige aspecten waren gemeenschappelijk. De scheiding in onze
taakverdeling en rapportering is dus niet zo strikt als de aanduiding "B"
of "J" in de inhoudsopgave suggereert.
Velen binnen en buiten de vakgroep Medische Elektrotechniek hebben hun
inbreng gehad in het project. Graag willen we de mensen met wie wij hebben
kunnen samenwerken bedanken: •
Prof.J.Beneken voor zijn persoonlijke betrokkenheid bij het project, Hans
Blom, onze coach, voor zijn kritische en geduldige begeleiding,Sjoerd
Ypma, Joop van Dinther en Jos van Gennip voor het vele praktische werk dat
door hen gedaan is; alle medewerk(st>ers en studenten van de vakgroepen
EME en ER voor de prettige contacten gedurende dit jaar.

. Daarnaast moeten genoemd worden de mensen van de groep Anesthesiologie in
Leiden, zonder wier medewerking het gehele project onmogelijk zou zijn
geweest.
Veel waardevolle adviezen op ergonomisch terrein hebben we te danken aan
Eric Piso, medewerker bij Bedrijfskunde (Organisatie Psychologie>, die
gelukkig niet al te snel tevreden was over onze creaties. Ook enkele delen
van het verslag zijn door hem van kritische kanttekeningen voorzien.
Van de buitenlandse gastmedewerkers willen we in het bijzonder prof. A.
Ream noemen,zijnaanstekelijkwerkende energie en inspirerende inbreng.
En dan "last but not least", Idy van Leeuwen; zonder haar inzet had het
verslag er nooit zo uit gezien en was het ook waarschijnlijk niet op tijd
klaar geweest.

Johan Hengst
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1.Inleiding

In het kader van het "Servo Anesthesie Project" was het·wensel1jk een nieuw
systeem te ontwerpen voor het verwerken, weergeven en registreren van
metingen aan patienten tijdens anesthesie. Alvorens te komen tot een
beschrijving van ons aandeel daaraan, is het zinvol enige woorden te wijden
aan de achtergronden van de opdracht.

1.1 Servo Anesthesie

Het "Servo Anesthesie Project" is een samenwerkingsproject van de
Technische Hogeschool Einhoven, vakgroep "Medische Elektrotechniek", en de
Rijksuniversiteit Leiden, afdeling Anesthesiologie. In dit project werken
medici en technici samen om de mogelijkheid en wenselijkheid na te gaan van
een zekere mate van automatisering in de anesthesie •..
1.1.1 Anesthesie

Over anesthesie in het kort het volgende. Voor een operatie is het gewenst
de patient in een toestand te brengen en te houden, waarbij de pijndrempel
verhoogd is en een voldoende mate van spierverslapping en
bewustzijnsverlaging optreedt. Door middel van anesthetica,in de vorm van
injecties enlof narcosegassen, wordt de patient in deze toestand g~bracht.

De anesthesist draagt hier zorg voor.
Pijngevoel en bewustzijn zijn niet rechtstreeks te meten, maar ze hebben.
wel invloed op de ademhaling en hartwerking. Verder kunnen er
veranderingen optreden in de toestand van de patient ten gevolge van de
werking van de anesthetica en de handelingen tijdens de operatie. Daarom
is het nodig dat de anesthesist een betrouwbaar beeld krijgt van de
toestand van de patient om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

De anesthesist houdt dus de algemene toestand van de patient bij en grijpt
zonodig in. Hij of zij 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 dingen die tijdens
de operatie gebeuren.

Dit alles gebeurt ten behoeve van het toekomstige handelen met de patient
en voor het mogelijk maken van evaluaties van de operatie achteraf (voor
onderzoek).

1.1.2 Motivering Servo Anesthesie

In het Servo Anesthesie Project wil men nagaan of het beter is om bepaalde
handelingen van de anesthesist te automatiseren. Dit kan zinvol zijn om
verschillende redenen.
- Wanneer de anesthesist ontlast wordt van een aantal routinetaken, zoals
het opschrijven van metingen, kan hij zijn aandacht meer op de patient zelf
richten.

- In de metingen die gedaan worden zit meer informatie dan dat men er
zonder dataverwerkend systeem uit kan halen. Er kunnen n.l. ook "real
time" afgeleide grootheden worden berekend en weergegeven. Dit verhoogt
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het inzicht in de toestand van de patient zonder dat het nodig is extra
(belastende, vervelende, ingrijpende, riskante, tijdrovende) metingen te
doen.

- In crisis-situaties, waarbij de anesthesist veel dingen tegelijk moet
doen, gaat het meten gewoon door. Er gaat geen belangrijke informatie
verloren. Men kan de me~tresultaten direct gebruiken wanneer men deze
nodig heeft.

- Wanneer de tijdsintervallen tussen de metingen groot zijn, kan dé
registratie van een groothei{.~en onjuist beeld geven van de veranderingen
in die grootheid. Door het incidenteel bemonsteren van het signaal kan men
plotseling optredende pieken missen wanneer men op dat moment net niet
kijkt. Ook gebeurt het bij metingen die onwaarschijnlijk lijken dat men
deze niet noteert, maar verva~gt door de resultaten van een extra meting
die meer aan de verwachtingen voldoet. Hierdoor zou men wel eens
informatie kunnen verliezen, waarvan pas later blijkt dat deze van belang
had kunnen zijn. Automatisering maakt· een veel hogere
bemonsteringsfrequentie mogelijk en verhoogt de objectiviteit van de
metingen. De registratie van een curve wordt zo betrouwbaarder.

- Door eigen observatie en ervaring kan de anesthesist aanwijzingen krijgen
dat er iets met de patient aan de hand is, of dat de beademings- of
meetapparatuur niet in orde is. Maar dat kan hem ook wel eens ontgaan of
hij kan het te laat merken. Een automatisch trend- en
foutendetectie-algorithme kan de anesthesist sneller alarmeren in het geval
van plotselinge veranderingen of gevaarlijke trends. Dit verkleint de kans
op ongelukken.

- Betrouwbare metingen zijn een eerste voorwaarde voor modelvorming en
terugkoppeling. Dan pas kan men, indien mogelijk en verantwoord, komen tot
een zekere mate van automatische regeling (servo anesthesie). Ook het
regelen dat de anesthesist doet kan verbeterd worden als hij betere
informatie krijgt, of deze beter gepresenteerd wordt. Dit alles ten
behoeve van een betere, stabielere anesthesie.

Met name het laatste punt (modelvorming en regeling) stelt zeer hoge eisen
aan nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een te bouwen systeem. Volledige
servo anesthesie is nog een toekomstbeeld. Technisch levert dat nog wel
enkele problemen op. Ook het klinische nut is nog niet ten volle
onderzocht. Op ethisch of filosofisch terrein zijn hierover nog wel enkele
opmerkingen te maken. Het nadenken hierover, en consequenties trekken
behoort naar onze mening tot de verantwoordelijkheid van de ingenieur.
Voorlopig beperkt men zich tot het regelen van bepaalde grootheden, zoals
bloeddruk, en het automatiseren van bepaalde handelingen, zoals het
verwerken, registreren en analyseren van metingen (tijdens en na de
operatie). Dit brengt ons bij de beschrijving van het deelproject waaraan
wij hebben meegewerkt.

1.2 Het data-acquisitiesysteem

In ons afstudeerwerk hebben wij ons niet zozeer bezig gehouden met de
evaluatie van patientmetingen, modelvorming, terugkoppeling e.d., maar wel
met een eerste voorwaarde daarvoor: een data- acquisitiesysteem. Door
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verwerking en registratie te combineren met een betere weergave (display)
van de gemeten en een aantal daarvan afgeleide grootheden. wordt een
systeem verkregen.dat waarschijnlijk op zichzelf al waardevol is. Behalve
de al genoemde motivering (1.1.2) wijzen ook de resultaten die tot nu toe
bereikt zijn in die richting (lit. 2 ,). Een formulering van ons deelproject
zou kunnen zijn: "Het verzorgen van verwerking, registratie en weergave
van metingen aan patienten tijdens operaties, met behulp van een
computersysteem".

1.2.1 Historie

Een vorige afstudeerder. Jan van der Aa, heeft in samenwerking met deze
vakgroep (toen nog ER) en de groep Anesthesiologie in Leiden. gewerkt aan
een eerste prototype van een opstelling voor dit doel.(zie lit.l.) Een
korte beschrijving van dit prototype volgt hieronder. (zie fig.1 ~1}__. .. _

1---- -I
Numeriek

A.D.C. I-- - display

11
Cassette

L.S.I. recorder

r 10- I--

Keyboard Beeldscherm

Fig.-l.l Blokschema van het eerste data-acquisitiesysteem.

De méetapparaten e.d. in de operatiekamer zijn via een Analoog-Digitaal
omzetter (ADe) verbonden met een L51 11 microcomputer. Een klokprogramma
zorgt ervoor dat iedere 20 msec de meetgegevens in een buffer gezet worden.
Daarna worden er enkele berekeningen op toegepast en.de bewerkte data
worden in een buffer geplaatst. Een numeriek l.e.d. display (3
cijfers,vaste komma) wordt iedere seconde ververst. De bewerkte en
eventueel gemiddelde waarden worden elke minuut naar een casetterecorder
geschreven. Dit doet denken aan de "Black Box" in een vliegtuig. Voor het
data-acquisitiesysteem wordt ook wel de naam "Grey Box" gebruikt, omdat de
data niet alleen worden geregistreerd, maar ook direkt benut kunnen worden.
Voor communicatie met de gebruiker is er een videodisplay met toetsenbord.
Dit wordt gebruikt voor bedieningscommando's, alarmboodschappen en voor het
invoeren van commentaartekst.

Dit systeem staat nu al meer dan twee jaar in het Academisch Ziekenhuis in
Leiden. Er zijn enige programmaverfijningen in aangebracht. De structuur
van de programma's is verbeterd, maar de globale opzet is dezelfde
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de toekomst aangepakt
door de betrokkenen en
de basis voor onze

van de argumenten.

gebleven. Het systeem is gebleken een handig hulpmiddel te zijn voor de
anesthesist voor het_verbeteren van de anesthesie. Patienten leken minder
last te hebben van de bijverschijnselen van de (giftige) narcosemiddelen.
Als het systeem leidt tot een meer genuanceerde, beter aan de individuele
patient aangepaste anesthesie, heeft het al een van zijn doelstellingen
bereikt.

1.2.2 Beperkingen aan de bestaande opzet

Toch kleven er nog wel enkele technische en klinische nadelen en
beperkingen aan dit prototype.

Het zelfgemaakte numerieke display heeft vensters voor 16 getallen.
Omdat er meer variabelen zijn, zit er een schakelaar op om te kunnen
omschakelen naar een andere ~et van 16 variabelen. Dit kan vergissingen
in de hand werken. Bovendien is het niet erg overzichtelijk. Door de
hardware opzet is het ook niet flexibel genoeg.
Het teruglezen van de data die op cassette staan gaat erg langzaam.
Historyplots e.d. verliezen veel van hun waarde als deze niet snel
genoeg na de operatie beschikbaar komen.
Niet alleen na ,maar juist ook tijdens de operatie is het nuttig om
het verloop van de meetwaarden op grafische wijze zichtbaar te maken.
Dit is met de bestaande opzet niet mogelijk.
Aan ergonomie moest meer aandacht besteed worden. Dit betreft de gehele
datapresentatie , de opstelling, bedieningsgemak, aanpassingen aan de
individuele eisen enz.
Het systeem was niet compatibel met de bestaande standaardoperatiekamer
apparatuur.

Dit alles gaf voldoende motivatie om te komen tot een nieuwe opzet.
En daarmee begint onze afstudeeropdracht.

1.2.3 Een nieuwe opzet

Er is nagedacht over de manier waarop het project in
moest worden. De discussie die daarover gevoerd is
de gedachtengang die daaruit naar voren kwam vormt
verdere werkwijze. Vandaar hieronder een overzicht
Eerste vraag : is ons primaire doel

het bewerken van de data t.b.v. bestudering achteraf (modelvorming,
onderzoek in de richting van servo anesthesie)
directe klinische bruikbaarheid (display, registratie)

Antwoord: eigenlijk beide, maar aan het eerste komen we niet toe als het
tweede geen ingang vindt in de medische gebruikerswereld.

De problemen daarbij zijn dat nieuwe apparatuur moeilijk kan worden
ingevoerd als deze meer inspanning vraagt van de gebruiker, zonder dat hij
daar zichtbaar nut van heeft. Iets wat alleen maar lastig is en heel
misschien later iets op kan leveren wordt al snel in een hoek gezet. Maar
als het lukt iets te maken dat mogelijk een essentiele verbetering geeft in
de behandeling, dan krijgt het een plaats in de kliniek. Als een systeem
gebruikt wordt bewijst het daardoor zijn nut. Dan kunnen ook gegevens die
tegelijkertijd door dat systeem geregistreerd worden gebruikt worden voor
het verdere onderzoek in de servo anesthesie. Dat laatste heeft in deze
fase nog geen direct klinisch nut. Het is dus· logisch dat artsen hun
kostbare tijd en aandacht niet daaraan kunnen besteden als zij niet
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gemotiveerd worden d00r-- de zichtbare resultaten van dat systeem.

Dit alles beinvloedt de vormgeving van de nieuwe opzet. Gedacht werd aan
drie mogelijkheden (zie fig.1.2 t.m 1.5>.

A B C D

Standaard O.K.
apparatuur.

Ventilator ..

Fig 1.2 Symbolische weergave van de apparatuur, zoals deze nu
in de O.K. aanwezig is.

We gaan er van uit dat er een standaardsysteem. bestaat van
waarin de absoluut noodzakelijke apparatuur zich bevindt
klinisch gebruik voldoende is.
Mogelijkheden:

O.K.apparatuur,
die voor normaal

1) Maak gebruik van standaardsysteem en voeg een computerrek toe. Dit
geeft een extra analyse van de metingen, extra afgeleide variabelen en
eventueel conclusies (zie fig.1.3.).

2) Voeg aan de standaardapparartuur duplicaties toe (nauwkeuriger metingen
t.b.v. berekeningen o.a.), eventueel extra metingen en het computerrek.
Dit geeft een betrouwbaarder systeem, zonder dat de anesthesist verplicht
is zich te wennen aan het gebruik van de extra's: hij kan gewoon het oude
systeem blijven gebruiken alsof de rest er niet staat. (zie fig.l.4).

3> Een geheel nieuw meetsysteem. Zoeveel meten als mogelijk is: een ruime
experimentele opzet die gewijzigd kan worden. Filosofie: probeer een zo
compleet mogelijk beeld van de toestand van de patient te krijgen. (zie
fig.l.5.). Dit vraagt wel de medewerking van een grondig op het systeem
ingewerkte anesthesist. De andere twee mogelijkheden hebben het voordeel
dat ze alle standaard O.K.'s kunnen staan als een extra, waarbij de
anesthesist vrij is om het systeem wel of niet te gebruiken. Hij kan er
geleidelijk aan wennen en het leren gebruiken en mogelijk waarderen. Hij
kan altijd terugvallen op de standaardapparatuur wanneer hij het systeem
niet vertrouwt of er niet mee kan werken.

Er is gekozen voor het opzetten van een aantal onderzoek-O.K.'s van het
type fig.l.4, dus mogelijkheden voor extra of betere meetinstrumenten,
zonder de standaardapparatuur aan te tasten. Het computerrek zal dan
flexibel moeten zijn, compatibel met alle O.K.'s, ~owel type fig.1.3 als
fig.l.4 en mogelijk fig.l.5.

Samenvattend : de uitgangspunten bij het ontwerp zijn :
Systeem moet een zinvol hulpmiddel zijn voor een goede anesthesie.
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Fig. 1.3
Symbolische weergave van de
standaard apparatuur uitge
breid met het data-acquisitie
systeem.

Fig. 1.4
Als vorige figuur, maar nu
uitgebreid met duplicaties
en extra meetinstrumenten.

Fig. 1.5
Symbolische weergave van een
totaal nieuwe opzet voor de
apparatuur in een O.K.



Het mag liefst geen-extra inspanning vragen.
Compatibel met de bestaande apparatuur (standaardplug)
Flexibel genoeg om mee te experimenteren ook in niet-standaard
opstellingen. . .~_

Bedieningsgemak en ergonomie worden erg belangrijk.
Het moet mogelijkheden bieden tot verdergaand onderzoek in de richting
van de servo anesthesie.

1.2.4 Onze opdracht

Voor ons project was enige apparatuur besteld. Deze bestond uit :
Een L.S.I. 11 microcomputer voor het verwerken van de meetgegevens
Een A.D.C. kaart voor invoer vin analoge meetsignalen.
Twee compucolor 11 tafelcomputers voor mens-machine-interactie en
display.
Een DEC floppy disk eenheid voor registratie.

Uitgaande van deze apparatuur en de in 1.2.3. beschreven uitgangspunten
. was onze opdracht een patientbewakingssysteem op te zetten. Aan het

project zijn verchilIende aspecten te onderscheiden, die voor een deel weer
met elkaar verweven zijn.

1) Het bouwen van het systeem (hardware)
- LSI in elkaar zetten
- compucolors aanpassen (opstarten, geheuge~)

- verbindingen
- samenbouw in rek

2) Operating system: de systeemprogrammatuur die als basis dient voor het
het afhandelen van de programmataken.

3) Communicatie tussen de compucolors
4) Communicatie tussen gebruiker en systeem, de mens-machine-interactie,

bedieningscommando's en de verwerking daarvan.
5) Data invoer m.b.v. ADC
6) Registratie op floppy disk.
7) Weergave van de meetwaarden in numerieke en grafische vorm op de

compucolors.
8) Foutendetectie-algorithmen en alarmering.
9) Electrische veiligheid van alle onderdelen.
10) Ergonomische aspecten van alle onderdelen.
11) Initialisatie van het gehele systeem, opstarten en programma laden.
12) Aanpassen van de al aanwezige programma's voor de LSI 11 ("Elles 4"

of "Stanley") en de plotterprogramma 's op de PDP 11.

van data opslag en de numerieke en grafische

maken hadden hebben wij niet alle
is door vele mensen binnen en buiten de
Onze eigen taakverdeling hierbij is

Bernd

Hoewel wij met al deze aspsecten te
werkzaamheden zelf verricht. Er
vakgroep meegedacht en meegewerkt.
geweest:
Johan Operating system, communicatie

interactie, hardware.
Verschillende vormen
weergave daarvan.

tussen processoren, mens-machine
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Samen : Overleg over elkaars werk en het combineren daarvan, ergonomie.

Tijdens-de afstudeerper10de zijn veel. ideeën naar voren gekomen voor het
maken van een geschikt systeem. Lang niet alle ideeën zijn verwezenlijkt.
Veel van onze tijd is besteed aan het leren kennen van de apparatuur,
inleven in de wensen van de gebruikers en het overwegen van alle in te
bouwen mogelijkheden voor. een prettige bediening. In dit verslag hopen wij
een duidelijke beschrijving te geven van de globale opzet van het door ons
ontworpen systeem, alsmede de naar voren gekomen ideeën door te geven aan
degenen die dit project zullen overnemen •

..
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2 Ergonomische aspecten van het data-acquisltie systeem

2. 1 InLeiding

Bij het eerste data-acquisitie systeem was bewust nog geen rekening
gehouden met de ergonomische aspekten van het ontwerp. De belangrijkste
doelstelling was daar ervaring opdoen met een automatisch meet- en
registratie systeem in klinische toepassingen.
Voor het nieuwe systeem zijn de ergonomische aspekten wel vanaf een vroeg
stadium gaan mee spelen. De monitors waren toen al aangeschaft, zodat deze
niet zijn getoetst aan ergonomische kriteria voor beeldschermen. Zij
voldoen helaas niet aan die kriteria, zoals in bijlage 1 wordt aangetoond.

2.2 Doel van de ergonomie
•

De ergonomie houdt zich bezig met het afstemmen van machines, werktuigen en
de werkomgeving op de mogelijkheden en beperkingen van de mens. Of deze
aanpassing optimaal is kan beoordeeld worden aan de hand van een viertal
kriteria.
a) Comfort:
het bevorderen van comfortabele werksituaties en omstandigheden, b.v. een
goed gebruikers gemak van het beeldscherm.
b) Veiligheid:
het voorkomen van onveilige situaties en het vermijden v~n fouten, b.v.
geen alarm op het beeldscherm over het hoofd zien.
c) Gezondheid:
het voorkomen van ongezonde situaties, b.v. hoofdpijn van de anesthesist
als gevolg van het teveel in slechte werkhouding bekijken van het
beeldscherm.
d) Effectiviteit:
een efficiente taakuitvoering van de anesthesist en daardoor een goede
patient bewaking.

Bij het ergonomisch ontwerpen dient men er dus onder andere voor te zorgen
dat de werksituatie zo comfortabel mogelijk is. De veiligheid en
gezondheid moeten zijn gegarandeerd en ook een efficiente patient bewaking
moet mogelijk zijn.
Aan de hand van het mens machine model kunnen de voor dit projekt
belangrijke ergonomische aspekten van de interaktie tussen anesthesist en
machine worden aangegeven (zie figuur 2.1).

In dit model is de patient aangegeven als bron van de informatie. We
besteden geen aandacht aan de interaktie tussen anesthesist en patient,
zoals die op dit moment nog een grote rol speelt.
Het hoofddoel van de anesthesist is het in optimale "operatie-conditie"
houden van de geopereerde patient. Als hulpmiddel daarbij is een
automatisch data-acquisitie systeem ontwikkeld. De taken van de
anesthesist zijn al aan de orde geweest in paragraaf 1.1.1.
De omgevingsfactoren klimaat en lawaai zijn voor dit rapport niet van
belang (zij hinderen de anesthesist niet bij de taakuitvoering). De
verlichtingsomstandigheden hebben wel een grote invloed op de bruikbaarheid
van het systeem. De storende invloeden van de verlichtingsinstallatie die
kunnen optreden zijn aangegeven in paragraaf 2.3.
De factoren tijd en duur spelen bij alle aspecten van het ontwerpen van het
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~t Hersenen
(beslissen)

•

/

Verlichting
-:-spiegeling
-reflecties

. -strooilicht

Effectoren
(handen)

Mens-------------------
Machine

,

I
1,
I

I
Lawaai

- in O.K.-SYS/
(computer)

Bediening

'- Tijd en duur
~- expositie duur

Meetgegevens
van patient

Fig 2.1 Het mens-machine-systeem (uit lit (14».

systeem een rol.
Verder is de hele ruimtelijke indeling van de werkplek van groot belang.
Het in dit rapport beschreven data-acquisitiesysteem heeft nog een
experimenteel karakter. Daardoor moet het systeem worden gebruikt naast de
standaard apparatuur in de O.K. Er is vanuit het ziekenhuis de eis gesteld
dat het door het systeem ingenomen vloeroppervlak minimaal is. De verdere
indeling van de O.K. moet weinig mogelijk worden veranderd.
Pas als besloten wordt het systeem definitief in te voeren, zal aan de hele
indeling van de O.K. grote aandacht worden gegeven, zodat ook de
beeldschermen op de beste plaats kunnen worden gezet.
Bij dit project is getracht de indeling van de kast zoveel mogelijk naar
ergonomische eisen in te richten, d.w.z. beeldscherm op ooghoogte(staand)
en keyboard op ellebooghoogte (staand). Omdat het keyboard vast is
opgesteld geeft dit veel beperkingen bij de inrichting. Daarom moet in de
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toekomst ook een los keyboard worden aangeschaft.

Op het raakvlák- tussen mens en machine' bevindt zich de
informatie-presentatie en de bediening van het computersysteem. De
informatie-presentatie wordt gerealiseerd met behulp van twee
kleurenbeeldschermen (VDU). Deze VDU's zijn bij het begin van het projekt
aangeschaft, zonder op ergonomische kriteria te letten. Alleen uit
ekonomische overwegingen zijn juist deze VDU's gekozen.

In bijlage 1 staan de technische gegevens van de beeldopbouw van de
gebruikte VDU vermeld. Hierin wordt ook aangegeven waarom deze VDU niet
voldoet aan de ergonomische kriteria. De belangrijkste onvolkomenheid van
de compucolor is de karakteropbouw; kleine karakters (5'7 in plaats van
71 9 dotmatrix) en geringe woord en regelafstand maken de leesbaarheid op
grote afstand () 100 cm) prOblematisch. Tenslotte worden aanbevelingen
gegeven voor een nieuw aan te schaffen VDU.

Voor de datapresentatie op beeldschermen zijn in. de literatuur diverse
aanbevelingen te vinden. De voor dit projekt belangrijke aanbevelingen
zijn samengevat in paragraaf 2.4.

Er is bijzonder veel tijd besteed aan het ontwerpen van een ergonomisch
verantwoord informatie-presentatie systeem. De hierbij gevolgde procedure
staat vermeld in paragraaf 4.2. De uitwerking van de verschillende
weergavemogelijkheden staat beschreven in de hoofdstukken 8,9 en 10.

De bediening van het data-é.~quisitie systeem vindt plaats via een normaal
QWERTY toetsenbord. De ergonomische richtlijnen voor de gebruikers
interaktie staan vermeld in paragraaf 2.5. De verdere uitwerking staat
uitgewerkt in hoofdstuk 7.

2.3 Verlichtingsomstandigheden

De verlichtingsomstandigheden in de O.K. vormen een vast gegeven. De
verlichting bestaat uit een algemene ruimteverlichting en een sterk
gerichte verlichting boven de operatietafel. Deze gerichte bundel zal
nauwelijks hinder opleveren voor het waarnemen van de informatie op de
beeldschermen. Omdat de meeste operatiekamers geen ramen hebben, is het
niet nodig rekening te houden met de variaties in de binnenverlichting, die
kunnen .optreden bij sterk wisselende omstandigheden van de
buitenverlichting.

Een algemene verlichtingsinstallatie kan wel storend
waarneembaarheid van de informatie op een beeldscherm, nl.

1) strooilicht

2) spiegeling

werken
door :

op de

ad 1) strooilicht.
Strooilicht is licht dat direkt vanaf de lichtarmaturen of indirekt na
reflectie op het beeldscherm terecht komt. Hierdoor wordt de achtergrond
luminantie van het scherm verhoogd waardoor het contrast tussen karakter en
achtergrond vermindert. Dit hoeft niet altijd storend te werken. Voor het
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in dit systeem gebruikte beeldscherm moet hiermee wel rekening worden
gehouden. omdat de helderheid van de tekens niet sterk kan worden vergroot
zondër dat er onscherpte- van die tekens optreedt.

ad 2) spiegeling.
Spiegeling treedt op doordat men
oppervlak van het beeldscherm
bijzonder hinderlijk voor het
beeldscherm.

de verlichte omgeving in het glimmende
ziet afgebeeld. Deze spiegelingen zijn
waarnemen van de informatie op het

helpen bij het
de ontwerper van
die anesthesist

Om bij de bestaande verlichtingsinstallatie de hinder zo klein mogelijk te
maken. moeten de VDU's zo geplaatst worden dat men geen glimmende
oppervlakken in het beeld gespiegeld kan waarnemen. Om eventuele hinder
van verlichtingsarmaturen zelf weg te nemen kan men de VDU voorzien van
afschermkappen (zie lit ['2]). Goed afgeschermde TL-armaturen
(spiegelrasters) zijn derhalve een vereiste.

2.4.1 De informatie presentatie

De presentatie van de informatie moet de anesthesist
uitoefenen van zijn taak. Om dat te kunnen realiseren zal
het informatie presentatie systeem eerst moeten weten wat
doet met de aangeboden meetwaarden.
Een aantal variabelen moet vaak met elkaar worden vergeleken. Een
voorbeeld hiervan is de concentratie van de verschillende gassen in de
uitgeademde lucht. Dergelijke variabelen moeten dan ook dicht bij elkaar
worden geplaatst. Dit noemen we een groep variabelen. De variabelen in
zo'n groep worden onder elkaar geplaatst (*), zodat de afstand tussen de
numerieke gegevens minimaal is.
Op deze manier zijn alle voorkomende meetwaarden ingedeeld in een aantal
groepen.

Ook tussen groepen variabelen zal wel eens een aantal meetwaarden moeten
worden vergeleken. Deze groepen worden dan ook zo dicht mogelijk bij
elkaar geplaatst. Hierbij kunnen de groepen beter naast elkaar worden
geplaatst (*).
Belangrijke groepen variabelen krijgen een opvallende (d.w.z. vaste)
plaats op het scherm zodat deze snel kunnen worden gevonden.

2.4.2 Richtlijnen voor informatie presentatie

Uit de literatuur hebben we een aantal richtlijnen
informatiepresentatie. (zie lit.[10],[ll].[13]). De
belangrijke richtlijnen willen we hier aangeven.

gevonden voor de
voor dit project

a) Voor het snel en accuraat uitvoeren van een zoektaak uit een groot
aantal gegevens is het coderen met behulp van kleuren een erg effectieve
methode. Het gebruik van kleuren is echter beperkt door een aantal
factoren :

(*) In de ergonomische literatuur stelt men voor het vergelijken van de
getalwaarden voor, deze naast elkaar te plaatsen. Aangezien wij voor
iedere getalwaarde de naam van de variab~le moeten vermelden, is de afstand
tussen de getallen bij naast elkaar vergelijken onpractisch groot.
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Kwantitatieve

voorkomen om
vermijden. De
niet precies

op.Kleuren roepen geen .kwantitatieve associaties
verschillen kunnen niet met kleuren worden aangegeven.
- KI~urenblindheid: 8 S van de mannen en 0,5 S van de vrouwen is
kleurenblind. Vóor deze categorie mensen is een tweede manier van coderen
nodig.
- Chromatische aberatie: De accomodatietoestand van het oog moet worden
aangepast bij het scherpstellen op bijv. violette en rode stimuli in een
zelfde vlak. Dit veroorzaakt een extra vermoeidheid voor de ogen. Vooral
rood en blauw in 1 vlak is een slechte combinatie. Vermoeiing geldt
overigens alleen voor zeer langdurig/frequent gebruik.
- Op een scherm mogen maximaal 3 à 4 kleuren tegelijkertijd
een nadelige invloed van een overmaat aan kleurgebruik te
invloed van een overmaat aan kleur is overigens nog
vastgesteld.

•
Dat een overmaat aan kleuren op een scherm nadelige invloeden moet hebben
is echter wel zeker. Hierbij kan men denken aan het maken van fouten bij
het discrimineren tussen twee dicht bij elkaar liggende kleuren.

b) Groepeer variabelen die vaak moeten worden vergeleken. Indien de
afstand tussen de getallen te groot wordt, door de namen die er tussen
staan, kunnen de getallen beter onder elkaar staan. Zet de groepen
variabelen, die moeten worden vergeleken wel groepsgewijs naast elkaar.

Voor het weergeven van meetwaarden op een scherm zijn er in principe twee
mogelijkheden.

1) Numeriek: De meetwaarde wordt in de vorm van een getal, met daarbij
een identificatie en eventueel een eenheid op het beeldscherm weergegeven.

2) Grafisch: De meetwaarden worden in een grafiek, als funktie van de
tijd, weergegeven. Dit is een nuttige manier van datapresentatie als de
absolute waarde van minder belang is, maar het herkennen van trends of het
kennis nemen van de historie van een variabele wel van belang is.

In ons systeem worden beide mogelijkheden toegepast. De preciese
uitvoering wordt later besproken. Hier willen we alleen nog een aantal
aanbevelingen uit de literatuur opnoemen, die voor eventuele wijzigingen
achteraf van belang zijn.(zie lit. [10],[11])

- Voor de numerieke weergave.
1) Maak het aantal variabelen op een scherm niet te groot. 20 tot 30
variabelen zijn nog goed te overzien.
2) Zet variabelen, die voor de anesthesist bij elkaar horen ook op het
scherm bij elkaar.
3) Groepeer samenhangende variabelen in kleine blokken. Dit vereenvoudigt
het opzoeken van de informatie.

rechts

weer
in

- Voor grafische weergave.
1) Geef de grafieken van variabelen, die moeten worden vergeleken
een assenkruis.Plaats echter wel zo min mogelijk grafieken
assenkruis.
2) Plaats getallen en teksten langs de assen horizontaal.
3) Laat bij het bijwerken van de grafiek een nieuwe waarde

in, ,
een
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verschijnen. Alle punten van de grafiek worden daarna één plaats naar
links opgeschoven. De getallen langs de x-as moeten daarbij worden
aangepast. De y-as-kan hierbij rechts op het scherm worden geplaatst. De
meest actuele waarde kan dan direkt worden afgelezen langs de as (zie fig
2.2 a). Het nadeel hiervan is dat de meeste gebruikers hiermee niet
vertrouwd zijn en de grafiek fout interpreteren.
In figuur 2.2 b is .de bekende situatie van het grafieken papier
weergegeven. De y-as staat links en de meest actuele waarde staat aan het
rechter uiteinde van de grafiek.

~"",.__ ••• __ •• _" .... _ ...~ _. ._._.__ •• ~ __._ ..... _ .~ ~ _ ...... .,_ ...__ ,_, A_~ • _ ._:.... • _. _,_, • _ •• _ ... •••__ ~ __._•••__._.. __ -

Weergave van de historie van een variabele als grafiek.
Aan de rechterkant de as met schaalverdeling en de meest
recente waarde.
Aan de linkerkant de as met schaalverdeling en de meest
recente waarde aan de rechterkant .

31.
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2.5 Richtlijnen voor de gebruikers-interaktie

Het de gebruikers-interaktie bedoelen we het samenspel tussen de
anesthesist en het beeldscherm; b.v. de anesthesist geeft commando's
(wanneer hij dat wil) en het systeem reageert hierop adequaat (of helpt de
anesthesist zelfs).
De hele serie commando's. vragen aan en aanwijzingen voor de gebruiker.
noemen we de dialoog tussen gebruiker en machine.
Voor die dialoog is een aantal aanbevelingen uit de literatuur bekend.
[13] Een aantal daarvan. die voor dit systeem direkt van belang zijn zijn
hieronder weergegeven.
1) De gebruiker moet het gevoel krijgen dat het computersysteem er is als
werktuig. dat door hem wordt gebruikt.
2) De ontwerper van het systeem dient zich te verplaatsen in de situatie
van de gebruiker. Afkortingen uit de praktijk van de gebruiker moeten
worden toegepast en niet de afkortingen die de ontwerper zinvol vindt.
3) De onervaren gebruiker moet door het systeem stap voor stap tot een
bepaald eindresultaat worden geleid. Dit is echter voor een geoefende
gebruiker een erg vervelende procedure. Daarom moet er ook een
mogelijkheid zijn om verkorte commando procedures af te werken.
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machine een dialoog in gang zetten door om
verder moet worden gehandeld. In normaal
kunnen beslissen wanneer hij iets in het

4) In een alarmsituatie kan de
instrukties te vragen, hoe
bedrijf moet de 'gebruiker zelf
systeem wil invoeren.
5) De responsietijd van het systeem. Bij een interaktief systeem mag de
responsietijd, tussen invoeren van een commando en de reaktie van het
systeem niet meer dan 2 sec. bedragen. Alleen bij het beeindigen van een
commandocyclus mag dit iets meer bedragen.

De vertraging tussen het intikken van een toets en de responsie op het
scherm mag niet meer dan 0,1 sec. zijn.-
Als er vertragingen van meer dan 15 sec. in het systeem optreden, dan is
het niet meer mogelijk interaktief met het systeem te communiceren. De
gebruiker dient dan een aanduiding te krijgen dat zijn opdracht wordt
uitgevoerd of in een wachtrij staat.
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3 De gebruikte hardware

In dit hoofdstuk worden de verschillende
data-acquisitie systeem in het kort besproken.

3.1 De L5I11 microcomputer

componenten van het

De LSl11 microcomputer vormt het centrale punt van het hele systeem. Deze
machine heeft een 16 bits woord lengte en een bijzonder grote instruktieset
met vele adresseringsmogelijkheden. Dit maakt de L5I11 dan ook bijzonder
geschikt als real time dataprocessor
Een L5I11 microcomputer bestaat uit een centrale verwerkingseenheid, een
geheugen, een aantal 1/0 mogelijkheden en een 50 Hz klok.
Alle delen van het systeem kunnen met elkaar communiceren via de L51 bus.
Op dit moment zijn de volgende modules aangebracht in het systeem.

3.1.1 Het geheugen

Het geheugen van het systeem wordt gevormd door een BK byte dynamisc~ RAM.
Dit wordt nog uitgebreid met een 4K byte kerngeheugen voor programmaopslag.

3.1.2 De I/O kaart

Voor de communicatie van het systeem met de buitenwereld is een viervoudige
serie interface kaart aangebracht. Elk van de kanalen is afzonderlijk te
configureren voor een specifiek randapparaat.
Momenteel is de volgende samenstelling gekozen.

kanaal 0 110 Baud, 2 stop bits
via option DLV11-KB kan hierop een teletype worden aangesloten

kanaal 1 : 1200 Baud, 1 stop bit
niet gebruikt (gereserveerd voor printer/plotter)

kanaal 2 9600 Baud, 1 stop bit
Dit kanaal wordt gebruikt voor communicatie met een
displayprocessor

kanaal 3 9600 Baud, 1 stop bit
Dit kanaal wordt gebruikt om een console device aan te sluiten
Via een terminal aangesloten op dit kanaal kan de L5I11 via de
ingebouwde systeem programmatuur worden bestuurd. Tijdens
normaal bedrijf is de hierop aangesloten processor in gebruik
als display processor, maar ook als 1/0 processor voor
communicatie met de gebruiker.

3.1.3 De floppy disk interface RXV21

Voor op~lag van de meetgegevens voor verwerking achteraf wordt een floppy
disk gebruikt. Daartoe is het systeem voorzien van een RX02 floppy disk
drive van Digital. De communicatie tussen de disk drive en de
microcomputer vindt plaats via een speciale interface.
De commando's naar de disk drive kunnen via 2 bus adressen naar de disk
drive worden gestuurd. De programma's hiervoor werken deels op
interruptbasis, deels geprogrammerd.
Het echte data transport tussen de buffers in het geheugen voor
tussenopslag, en de disk drive vindt plaats via direct memory access (OMA).
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•

De gebruikte floppy disks zijn van het 8" type met een double density
opslag mogelijkheid.
Elke schijf bestaat-utt 77- sporen, met 26 sektoren per spoor en per sektor
256 bytes. Dit resulteert in een opslagmogelijkheid van 512 K byte per
schijf. De dataopslag zal in de vorm van RTll files gebeuren, zodat de
informatie direkt naar een grotere computer kan worden gecopieerd, met
gebruikmaking van standaard programma's.

3.1.4 De A.D.Converter

Om de analoge signalen in een voor de LSIll·leesbare vorm te krijgen is een
analoog digitaal omzetter aanwezig. De hier gebruikte A.D.C. heeft nu 32
analoge ingangskanalen en is uit te breiden tot 64 kanalen.

3.2 De compucolor

De compucolor is een microcomputer systeem gebaseerd op een 8080 CPU.
De machine is voorzien van een kleurenbeeldscherm, een toetsenbord voor de
bediening en een minifloppy disk drive voor programmaopslag.
We zullen nu deze machine globaal beschrijven.

3.2.1 Het beeldscherm

Op het beeldscherm is plaats voor 32 regels van elk 64 tekens.
Aan elk van deze karaktervelden kan een voorgrond- en een achtergrondkleur
worden toegekend. De beschikbare kleuren zijn rood, groen, blauw, cyaan,
magenta, geel, wit en zwart. Een aantal combinaties van voorgrond- en
achtergrondkleuren is onbruikbaar, daar deze een vrij onleesbaar beeld
opleveren.
De beschikbare karakterset bestaat uit alle hoofdletters, cijfers,
leestekens en een groot aantal speciale tekens.

In de zogenaamde graphic mode is elk vakje onderverdeeld in een raster van
4 vertikale en 2 horizontale hokjes. Elk van deze kleine hokjes is apart
aanstuurbaar, zodat we in deze mode in een raster van 128 bij 128 kunnen
tekenen. Op deze manier is het mogelijk grafieken weer te geven met een
resolutie van 1 S.
De kleur is echter niet in elk vakje vrij te kiezen, maar slechts per
karakterveld.

3.2.2 De I/O mogelijkheden

1) toetsenbord
De machine is voorzien van een volledig toetsenbord. Een aantal toetsen en
toetscombinaties hebben een speciale betekenis voor de besturing van de
systeem programmatuur. Dit toetsenbord wordt regelmatig gecontroleerd om
na te gaan of er een toets is ingedrukt. Een ingedrukte toets wordt via de
systeem software omgezet in een ASCII waarde of een speciaal commando.

2) seriekanaal
De 2e mogelijkheid om te communiceren met de machine verloopt via een
seriekanaal volgens de RS232 norm. De gewenste seinsnelheid is software
instelbaar op 110, 150, 300, 1200, 2400, 4800 of 9600 Baud. De standaard
waarde is 9600 Baud.
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De serie ingang en uitgang kunnen elk op interrupt basis met de firmware
communiceren. Hi~rb~j is tevens nog de mogelijkheid open gelaten om een
door de gebruiker geschreven routine aan te roepen om een speciale funktie
te vervullen.

3) Timers
De ingebouwde I/O controller beschikt over 5 programmeerbare interval
timers. Bij het bereiken van de nulstand van de timer wordt een interrupt
gegenereerd. Vier timers hebben een funktie in het systeem. De laatste
timer kan door de gebruiker worden benut.

3.2.3 De ingebouwde software van de compucolor (firmware)

1) BASIC interpreter
De compucolor is voorzien van een BASIC interpreter, zodat het mogelijk is
de machine te programmeren in BASIC. De BASIC programma's kunnen worden
ingevoerd via het toetsenbord of vanaf de ingebouwde minifloppy disk drive.
Door een aantal geheugenlokaties van de besturingsprogrammatuur te
veranderen is het ook mogelijk om programma's via de serie ingang in te
lezen.

De programmatuur voorziet in een groot aantal wiskundige funkties naast de
standaard rekenkundige funkties. Ook is een uitgebreide serie instrukties
voor het werken met reeksen symbolen (charaeter strings) aanwezig.

2) Besturingsprogrammatuur voor I/O.
Onder deze besturingsprogrammatuur verstaan we die routines die zorgen voor
afhandeling van de I/O randapparaten, zoals toetsenbord en beeldscherm en
seriekanaal. Strikt genomen hoort hier ook de programmatuur voor de floppy
disk drive bij, maar dit bespreken we in een andere paragraaf.
Alle invoerroutines kunnen de ingevoerde tekens naar een aantal
verschillende verwerkingsroutines sturen d.m.v. een input tabel. Daartoe
is elke input handIer voorzien van een flag. De waarde die aan deze flag
is toegekend bepaalt de bestemming van de binnengekomen informatie. Op
deze manier is het mogelijk de tekens van het toetsenbord naar het scherm
te sturen of naar de BASIC interpreter of naar het file control system
(F.C.S.).
Een aantal waarden uit de input tabel zijn nog niet gebruikt. Deze waarden
kunnen door de gebruiker worden toegekend aan zelf geschreven input
verwerkende routines.

Ook een aantal output mogelijkheden van de BASIC
verlopen via de input tabel voor het doorgeven
andere routines. Zo is het mogelijk de BASIC output
sturen, maar ook naar de serie uitgang of het F.C.S.

en F.C.S. routines
van de informatie naar
naar het scherm te

Elke routine die output produceert die input is voor een volgende routine
kan die verwerkende routine via deze tabel aanroepen en die informatie
doorgeven.

Alleen de serie uitgang heeft een eigen tabel met een aantal mogelijke
uitvoerroutines. De serie uitgang interrupt routines bestaan uit een
gemeenschappelijk deel en een speciaal deel om een bepaalde funktie te
realiseren, b.v. om tekens van af het_toetsenbord door te geven naar de
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serie uitgang. Ook hier biedt een ongebruikte
mogelijkheid om de interrupt handiers van
geschreven, speciaal Cjeelte voorzien.

waarde in
een, door

de
de

tabel de
gebruiker

3) Utility routines
Er is een aantal routines beschikbaar die een vaak voorkomende funktie
realiseren.
a) vergelijken var. ';wee registerparen
b) optellen van reg A + reg H,L
c) vermenigvuldigen
d) delen
e) printroutines voor het schrijvenn op het beeldscherm

q) dokumentatie van de firmware
,Van de besturingsprogrammatuur i~ een goede source tekst beschikbaar, zodat
alle nuttige routines kunnen worden gebruikt in onze zelf geschreven
routines.
Van de BASIC software is geen dokumentatie voorhanden. Daardoor zijn er
vele problemen ontstaan bij het op elkaar afstemmen van gebruikers software
en de BASIC software.

3.2.q Interface tussen BASIC en ASSEMBLER programma's

Er zijn een aantal mogelijkheden om vanuit BASIC op machine code nivo te
komen.

1) Met behulp van een Poke ADRES, WAARDE statement
Hiermee is een willekeurig adres in het werkgeheugen te adresseren om er de
waarde, opgegeven in de statement, aan toe te kennen.

2) Een X=PEEK(Y) statement
Deze instruktie kent öe waarde uit geheugenlokatie Y toe
BASICvariabele X.

aan de

3) De X=CALL(Y) statement
Met behulp van deze instruktie is het mogelijk een ASSEMBLER routine aan te
roepen vanuit BASIC. De variabele Y wordt doorgegeven aan de processor
registers D en E. Bij beeindigen van de ASSEMBLER routine wordt de waarde
van D en E toegekend aan X.

q) De input statement. INPUT A$
De input statement verwacht de invoer vanaf het toetsenbord, nadat de
instruktie wordt uitgevoerd door de processor. De verdere programma
verwerking wordt dan gestopt, totdat een return teken wordt ingetikt. De
ingevoerde rij tekens wordt dan toegekend aan de variabele A$ en de
uitvoering van het BASIC programma wordt voortgezet.

5) De print statement. PRINT
Met behulp van de print statement is de output van BASIC geregeld. Door de
BASIC output flag de juiste waarde te geven is de output naar verschillende
verwerkende routines te sture·n. We kunnen hiervoor ook een
gebruikersprogramma kiezen.
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BASIC routine, zodat het
te verwerken in een BASIC

in meerdere delen worden
floppy naar werkgeheugen en

6) De IN en OUT statements
Het behulp van de statement IN kan de waarde van een input poort aan een
BASIC _variabele worQen toegekend. De OUT statement stuurt de waarde van
een BASIC variabele naar een output poort. Op deze manier is het mogelijk
geprogrammeerde IlO te bedrijven vanuit BASIC.

3.2.5 De ingebouwde minifloppy disk drive

De ingebouwde floppy disk drive is geschikt voor 5,25" minifloppy's met een
opslagcapaciteit van 51,2 kbyte.
De besturingssoftware voor deze drive is ondergebracht in het file control
system (F.C.S). Deze software bestaat uit routines voor het lezen en
wegschrijven van files en het bijhouden van een directory. Hierbij zijn
meerdere typen files mogelijk.
Het F.C.S. kan worden aangeroep~n vanuit een
mogelijk is om grote hoeveelheden gegevens
programma. Ook kunnen lange BASIC programma's
gesplitst en dan in korte stukken vanaf
omgekeerd worden getransporteerd.
Ook vanuit ASSEMBLER programma's is het mogelijk de diverse routines van
het F.C.S. aan te roepen. (Zie hiervoor de Assembler Manual van de
Compucolor).

Helaas bleek de ingebouwde floppy disk drive niet geheel betrouwbaar.- Er
traden veel lees- en schrijffouten op. Deze fouten zijn voor het grootste
deel te wijten aan de storende invloeden van de hoogspanning en
afbuigingscircuits van de beeldbuis. Om dit te vermijden hebben we de disk
drive's uit de monitorkast verwijderd en in een aparte kast ondergebracht.
De bedrijfszekerheid werd daardoor veel beter.
Toch hebben we besloten deze disk drive's alleen voor test- en
ontwikkelingsdoeleinden te gebruiken.

Een ander bezwaar dat aan het systeem kleeft is de hardware configuratie.
Hier is veel hardware bespaard door een uitgebreide software toe te passen.
In het geval van de disk drive treedt het volgende op. Zodra de disk
handIer de disk drive aanroept, wordt het gebruikers serie kanaal
afgeschakeld. Daardoor is het dan onmogelijk om informatie via het serie
kanaal naar de processor te sturen.
Dit is een vervelende eigenschap van het systeem, omdat de communicatie met
de LSl11. via dit serie kanaal verloopt. Deze communicatie is onder deze
omstandigheden niet meer mogelijk. De onderbreking kan erg lang duren,
omdat de communicatie met de floppy disk erg traag is. Dit is nog een
reden om de floppy disk drive van de compucolor niet te gebruiken behalve
voor testdoeleinden.

Het besturingssysteem is voorzien van het commando "Auto". Als dit
commando wordt gegeven via het toetsenbord of de serie ingang, dan wordt
een BASIC programma met de naam MENU van de schijf gelezen en uitgevoerd.
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3.2.6 Bruikbaarheid van de compucolor

testfase
tot een
display

De compucolor biedt een aantal aantrekkelijke voordelen :
1) een kleurenbeeld van vrij goede kwaliteit
2) een BASIC interpreter
3) een mini floppy voor programma-opslag
q) de mogelijkheid tot programmeren in ASSEMBLER
5) gunstige prijs
Voor ons doel is vooral het kleurenbeeldscherm van belang. In de
van dit ontwerp biedt dit scherm voldoende mogelijkheden
verantwoorde beslissing over de bruikbaarheid van de verschillende
mogelijkheden.
Voor een volgende versie van het systeem zouden we toch een scherm met
betere karakter- en regelopbouw willen aanbevelen •

•

een

De ingebouwde floppy disk
klinische situatie niet
systeem en voor programma
gebleken.

drive is door zijn
direkt te gebruiken.
ontwikkeling is deze

onbetrouwbaarheid in de
Voor het testen van het

drive echter onmisbaar

Door de gebrekkige dokumentatie zijn een aantal problemen ~ntstaan, die
echter door proberen en gezond verstand zijn opgelost.

Als we dit alles overzien dan kunnen we stellen dat de Compucolor, gezien
de gunstige prijs, een goede mogelijkheid biedt tot het testen van het
data- acquisitie systeem. Vooral de mogelijkheid van het schrijven van
programma's in BASIC is een groot voordeel.

Voor de geinteresseerde lezer willen wij verder verwijzen naar de volgende
literatuur: [3], [4], [5], [6], [7] en [8].

3.2.7 Wijzigingen aan Compucolor

1) De serie uitgang
De schakeling die het seriekanaal onderbreekt bij disk access is gewijzigd,
zodat de spanning onder die omstandigheden negatief is. De LSI serie
interface ondervindt dan geen storing van het onderbrol<en zijn.

2) Beveiliging voor minifloppy drive
Zodra een minifloppy in de drive is geplaatst wordt de lees/schrijf kop
tegen de schijf gedrukt. De kop kan dan niet meer onder software besturing.
worden opgetild.
Dit heeft als konsekwentie dat bij het wegvallen van de netspanning
beschadiging van de informatie op de schijf kan plaatsvinden. Bij het
aanzetten van de machine kan dit ook optreden als de schijf dan nog in de
drive zit.
Daarom is er een beveiliging gemaakt die de spanning voor de schrijf- en
wiskop vertraagd inschakelt en bij het wegvallen van de netspanning snel
weer uitschakelt.
We zullen deze schakeling aan de hand van figuur 3.1 bespreken. De
voedingswisselspanning wordt toegevoerd aan een dubbelzijdige gelijkrichter
met een pulsvormer erachter. Deze pulsvormer is zodanig afgeregeld dat er
smalle pulsjes van 2 msec onstaan rond de nuldoorgang van de
wisselspanning. Dit signaal wordt toegevoerd aan een integrator met een
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Fig. 3.1 Het blokschema van het floppy disk drive
beveiligings circuit.

comparator.
Zolang de netspanning aanwezig is, zal de gemiddelde spanning op de
condensator groter dan Vr zlJn en ACOK zal "1" zijn. Verdwijnt de
netspanning dan zal de condensator ontladen tot voorbij Vr en ACOK zal "0"
worden. De vertragingsschakelaar DELAY 1 houdt het signaal ongeveer 15
msec op "1".
Deze vertraging werkt ook bij het opkomen van de spanning met een iets
grotere tijdconstante. Deze vertraging is ingevoerd, omdat de
gestabiliseerde voedingsspanning nog ongeveer 100 msec aanwezig is.
De schakeling Delay 2 zorgt voor de inschakelvertraging van ongeveer 1,2
sec in het signaal Power on delay (POD).

De beide signalen ACOKD en POD vormen de besturing voor het
bevelligingsrelais. De beide signalen moeten "1" zijn, wil het relais
bekrachtigd worden. Voor dit relais is een snel reedrelais gekozen, zodat
dit nauwelijks voor vertraging zorgt. De beide relaiscontacten worden
gebruikt om de voedingsspanning van de koppen in te schakelen.

Het signaal ACOKD wordt ook nog gebruikt om 052 te starten. Deze zorgt
samen met ACP voor een aantal reset pulsen voor de C.P.U reset. Dit
signaal wordt gedurende 100 msec toegevoerd aan de C.P.U. reset. De
processor wordt nu altijd goed gereset. Een enkele reset-puls bleek nl.
niet altijd voldoende te zijn.
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Het signaal P.O.D. triggert een one shot (OSl). Deze genereert. nadat de
spanning voor de koppen is ingeschakeld gedurende 20 msec een pulsje. Dit
kan worden gebruikt'om-het'commando "auto" voor de compucolor te genereren.

3) Geheugenuitbreiding
Er is de mogelijkheid aanwezig om het geheugen uit te breiden met nog 8 K
byte read only memo~y en 16 K byte random ac~ess ,memory. Deze
uitbreidingen zullen beide gerealiseerd worden. Alleen de PROM's kunnen
pas worden geprogrammeerd. nadat de software uitgebreid is getest. Het is
alleen mogelijk ASSEMBLER programma's in het extra R.O.H. aan te brengen.

3.3 De mechanische opbouw van het data-acquisitie systeem

De verschillende onderdelen zijn samengebouwd in een 19 inch rek.
Het uitgangspunt bij het inrichten was dat de monitors goed zichtbaar
moeten zijn vanuit een staande positie. De beide monitors zijn daartoe zo
hoog mogelijk onder elkaar in de kast geplaatst (zie figuur 3.2 en foto 1).
Het blijkt dat de beide monitors op die manier goed kunnen worden
waargenomen.
Het toetsenbord is op een hoogte van 100 cm aangebracht (ellebooghoogte).
Voor deze hoogte is gekozen. omdat de anesthesist zijn werk meestal staande
verricht.

De gebruikersinteraktie vindt plaats via de onderste monitor. Deze bevindt
zich vlak boven het toetsenbord. De gebruiker hoeft dan geen grote
hoofdbewegingen te maken om met zijn blik van het toetsenbord naar het
bijbehorende beeldscherm te springen.

Het hele systeem wordt gevoed via een scheidingstrafo die voldoet aan de
voor medische toepassing gestelde eisen.

De 32 analoge ingangskanalen zijn elk voorzien
laagdoorlaatfilter met een afsnijfrekwentie van 40 Hz.

van een aktief

Tenslotte is in het rek nog een experimenteerkaartrek met aparte
voedingsunit aangebracht. Hierin kunnen experimentele schakelingen of
uitbreidingen van het systeem worden aangebracht.
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Fig. 3.2 Schets van het gebouwde data-acquisitie en displaysysteem.

De aangegeven maten zijn in centimeters.
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Foto 1. Bet gebouwde data-acquisitie en displaysysteem.
De verschillende onderdelen uit figuur 3.2 zijn
duidelijk te herkennen, behalve de dataprocessor.
Deze is afgeschermd omdat de gebruiker de hierop
aanwezige schakelaars nooit hoeft te bedienen.
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4 Globale opbouw, systeem funkties

4.1 Probleemstelling

In de vorige hoofdstukken zijn de gegevens beschreven die de basis vormen
voor het gehele ontwerp: het Servo-Anesthesieproject, het in dat kader
gebouwde data-acquisitiesysteem met zijn mogelijkheden en beperkingen, de
apparatuur waarmee de nieuwe opzet verwezenlijkt moest worden en enige
ergonomische kanttekeningen. Geg~ven deze begin- en randvoorwaarden was
het probleem een Itgebruikersvriendelijk" systeem te ontwerpen en de
verlangens van de gebruikers te vertalen naar concrete vormen van
datapresentatie en gebruikersinteraktie. Onder datapresentatie wordt
verstaan het weergeven van variabelen zoals bloeddruk,
ademhalingsgrootheden, hartfrequentie, temperatuur enz.
Gebruikersinteraktie is de bediening van het systeem het intikken van
commando's en het registreren van commentaar.
De volgende stap was dan het uitwerken van de gemaakte keuzen in flexibele
en goedwerkende programma's.

4.2 Probleemaanpak

Het bijzondere van een dergelijk projekt is het verschil in gedachtenwereld
tussen de ontwerpers en gebruikers van het systeem. Het vraagt een extra
denkstap van beide zijden. Het kost enige moeite om elkaar aan te voelen.
Tegelijkertijd is dat ook het aantrekkelijke van zo'n opdracht: het
kunnen meedenken en het zoeken van oplossingen voor een probleem van niet
puur-technische aard. De aanpak van zo'n probleem is in wezen de
toepassing van ergonomische principes. Bij het ontwerpen is dan ook
regelmatig contact geweest met anesthesisten en we hebben kennis genomen
van de omstandigheden in een operatiekamer. Wat ons project betreft stond
in dit overleg het vinden van een goede datapresentatie centraal. Bij het
ontwerpen van het eerste prototype had de ergonomie een lage prioriteit.
Met name de communicatie met de gebruiker kon verbeterd worden. Deze valt
uiteen in datapresentatie en gebruikersinteraktie.

a) Numeriek display
Er is in eerste instantie gezocht naar een verbetering van de numerieke
weergave. Het compucolorkleurenscherm biedt daarvoor al heel wat meer
mogelijkheden dan het l.e.d.-display. Behalve de cijfers kunnen nu ook de
namen van de gemeten grootheden op het scherm geplaatst worden. Dit
verhoogt de overzichtelijkheid. Er blijven dan nog heel wat mogelijkheden
over om een schermindeling te maken. We hebben hiervoor hulp gezocht bij
iemand met ervaring in de ergonomie, ir.E. Piso van de afdeling
Bedrijfskunde, die bereid was onze creaties Itdoor een ergonomische brUlt te
bekijken. We hebben dankbaar gebruik kunnen maken van zijn opmerkingen en
suggesties. De ergonomie levert echter geen pasklare ontwerpformules. In
de ergonomische literatuur is weinig te vinden over datapresentatie in de
operatiekamer. In de praktijk blijkt het een kwestie te zijn van
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creativiteit en steeds weer opnieuw kritisch laten bekijken, d.w.z.
uitgaande van de taak van de anesthesist proberen een zo optimaal mogelijk
ontwerp te creëren. Zie verder hoofdstuk 8.

b) Grafisch display
Een tweede mogelijkheid van de compucolor 1s het weergeven van historie
plots. Ook hierbij zijn natuurlijk talloze mogelijkheden voor
schermlay-out en gebruik van kleuren etc. dezelfde werkwijze is gevolgd
een plaatje ontwerpen op het scherm, dit op zijn ergonomische waarde
(laten) beoordelen , opmerken hoe het op de gebruiker overkomt en met deze
gegevens weer een nieuw plaatje maken. Zie voor de details hoofdstuk 9.

c) Balkendisplay
Toch is deze aanpak nog vrij eenzijdig technisch. De plaatjes worden
ontworpen door iemand die zelf geen anesthesist is en dus niet echt weet in
wat voor gegevens men tijdens een·operatie geinteresserd is. Hij kent de
kriteria niet waarop de anesthesist zijn beslissingen baseert. En over het
algemeen kent de anesthesist onvoldoende de mogelijkheden van een
computersysteem om zelf een display te kunnen ontwerpen.
Deze kloof werd in ons projekt m.n. overbrugd door de Amerikaanse
professor A.K. Ream, M.D, die zowel anesthesist als computerdeskundige is •

. Hij is met een voorstel gekomen voor een alternatief display, een idee om
op compakte wijze datgene weer te geven, wat de anesthesist echt wil weten.
Een scherm vol met getallen zegt op zichzelf nog niet zoveel. De
informatie is moeilijk te interpreteren. Wat men eigenlijk wil weten is :
- Ligt de variabele in de buurt van de normale waarde voor die patient ?
- Hoe gedraagt de variabele zich nu ? Verandert de variabele snel of

langzaam ? Is deze stabiel ?
- Hoe is heel globaal de historie?
- Hoe ver ligt de variabele van de alarmgrenzen ?
- Regel ik de variabele op de juiste wijze ?

Het bedoelde display beoogt al deze gegevens in een oogopslag zichtbaar te
maken. Het is een combinatie van numeriek en grafisch display met een
aantal bijzonderheden zoals een quasi logarithmische tijdschaal. Van dit
display werden enige statische en dynamische simulaties gemaakt om een
indruk te krijgen hoe het er uit zag en hoe het werkte. Tijdens de
werkbesprekingen werd hierover uitgebreid van gedachten gewisseld om te
komen tot een optimaal ontwerp. De details zijn te vinden in hoofdstuk 10.

d) Gebruikersinteraktie
De bediening van het systeem via het toetsenbord en het protocol voor de
gebruikersinteraktie kon in principe worden overgenomen uit het systeem van
Jan v.d. Aa. Alleen de technische uitwerking is verschillend : de
communicatie verloopt via de compucolor, d.w.z. de LSI wordt van de
commando-interpretatie ontlast, de compucolor neemt deze taak over en
stuurt de gecodeerde commando's over naar de LSI. Details zijn te vinden
in hoofdstuk 7.

4.3 Funktietoewijzlng

In het voorafgaande zijn de funkties van het systeem genoemd. Deze werden
als volgt over de processoren verdeeld (zie figuur 4.1).
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Fiq.4.1 Blokschema van het data-acquisitie en display systeem.

De LSll1 : centrale processor
- dataverwerking van binnengekomen signalen (ADC)
- rekentaken : berekening afgeleide grootheden

berekening gemiddelden
foutendetektie I trenddetektie
berekeningen toekomstig onderzoek servo-anesthesie

(curve-fitting.etc)
- registratie op DEC floppy disk
- overzenden van display data en alarmcodes naar CC.
- overzenden van commando's voor displaywijziging

Compucolor 1 : Display-IlO-processor
- bediening van het systeem. gebruikerstnteraktie d.m.v. toetsenbord

en scherm
input van commentaar voor de registratie

- numeriek of grafisch display (met data opslag)
- weergave van alarmboodschappen
- overzenden van commentaar en gecodeerde gebruikerscommando's naar LSI

Compucolor 2 : display processor
- balkenisplay (met data opslag)
- eventueel numeriek of grafisch display

Deze funkties vallen weer uiteen in afgeronde taken. De taken worden
uitgevoerd door programmamodules die via buffers communiceren. Het systeem
van takenafhandeling via een takentabel is overgenomen van het oude systeem
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en aangepast voor de compucolor. Dit is beschreven in hoofdstuk 5.

Een groot deel van- de . LS! programmatuur,n.l. de dataverwerking en
rekentaken. is onafhankelijk van de wijze van weergeven. Dit is een gevolg
van de modulaire opzet van de software. Deze funkties zijn dan ook niet
beschreven in dit verslag. Wat wel van belang is, is de database van 64
kanalen (zie bijlage 3). 'waar o.a. de informatie in staat die op de
schermen moet komen. Hiervoor is communicatie met de compuct,lor nodig.
Een analoog protocol is nodig voor het overzenden van de gecodeerde
gebruikersinput. Hoofdstuk 6 beschrijft hoe dit is aangepakt.
Aan registratie is tijdens het afstudeerwerk niets gedaan. Dit blijft dan
ook verder buiten beschouwing.

•
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5 De ontwikkelde systeem software voor de aompucolor

5.1 Inleiding

Omdat de compucolor is voorzien van een BASIC interpreter willen we hiervan
ook gebruik maken.
Het gebruik van BASIC als programmeertaal heeft de volgende voordelen :
a) Het schrijven van programma's is vrij eenvoudig en snel te leren.
b) Er zijn uitgebreide mogelijkheden tot manipuleren van symboolreeksen.
c) De programma's zijn overzichtelijk op te maken en goed leesbaar.

De aanwezige BASIC interpreter heeft echter de volgende nadelen :
a) De verwerkingssnelheid van de programma's is laag.
b) Het geheugengebruik is inefficient.
c) De inputmogelijkheid is beperkt •. .

Het is ook mogelijk de compucolor in 8080 ASSEMBLER te programmeren.
Dit heeft de volgende voordelen :
a) De hoge verwerkingssnelheid
b) Een efficient geheugengebruik .

Het gebruik van ASSEMBLER heeft de volgende nadelen :
a) Het programmeren is lastig.
b) De programma's zijn voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen.

Als we al deze voor- en nadelen tegen elkaar afwegen dan komen we tot de
volgende conclusie.
Gebruik BASIC programma's daar waar het mogelijk is. Dat is het geval als
de verwerkingstijd van minder belang is. Vele programma's moeten echter
binnen een bepaalde tijd zijn uitgevoerd. Deze programma's moeten derhalve
in ASSEMBLER worden geschreven.

Welke struktuur is er nu voor nodig om deze beide typen programma's aan te
kunnen ?
De eisen die we aan die struktuur moeten stellen zijn :
a) De BASIC en ASSEMBLER programma's zijn zoveel mogelijk onafhankelijk.

D.w.z. De 2 typen programma's moeten in willekeurige volgorde kunnen
worden afgehandeld. De volgorde wordt alleen bepaald door de funktie
die de programma's moeten vervullen.

b) De informatie die binnenkomt via de 2 110 kanalen wordt op interrupt
basis in een buffer geplaatst.

c) De informatieoverdracht tussen de verschillende programma's verloopt
via de buffers.

5.2 Bruikbaarheid van firmware van de compucolor

We zullen nu eerst nagaan in hoeverre de aanwezige firmware bruikbaar is
voor ons doel.
De onafhankelijkheid van BASIC en ASSEMBLER routine's is met de bestaande
systeemprogrammatuur niet te realiseren. Hiermee is alleen een ASSEMBLER
subroutine van BASIC mogelijk. Er moet dus een takenafhandelingssysteem
worden gerealiseerd. dat zowel BASIC als ASSEMBLER programma's aankan. De
realisatie van dit systeem staat uitgewerkt in paragraaf 5.3.
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gerealiseerd. dat alle
pas begint te verwerken.
realisatie hiervan is

Verder is er geen geschikte manier aanwezig om de informatie die via het
seriekanaal binnenkomt te verwerken. Hiervoor moet dus een nieuw programma
worden_geschreven•. D~uitwerking hiervan staat beschreven in hoofdstuk 6.
De invoer vanaf het toetsenbord naar BASIC verloopt wel op interrupt basis.
maar niet zo dat dit ongewijzigd toepasbaar blijft. Bij het bestaande
besturingssysteem wordt elk binnengekomen teken wel geechoed op het scherm.
maar niet door BASIC verwerkt. Pas op het moment dat BASIC. op een input
statement. tekens verwacht. worden de binnenkomende tekens door de Basic
interpreter verwerkt.
Er moet een nieuw tekeninvoerprogramma worden
binnenkomende tekens opslaat en deze informatie
als daartoe een speciaal commando is gegeven. De
verder uitgewerkt in hoofdstuk 1.

Het gebruik van de print statemen~ voor het schrijven naar het beeld
scherm kunnen we ongewijzigd laten. Ook het gebruik van het file control
systeem is te handhaven.

5.3 De ontwerpeisen van het takenafhandelingssysteem

Om de onafhankelijke verwerking van BASIC en ASSEMBLER programma's te
realiseren hebben we een takenafhandelingssysteem ingevoerd met een aantal
prioriteitsnivo's.

taak is een routine. eventueel bestaande uit meerdere subroutines
een bepaalde funktie realiseert. Deze routine moet in zijn geheel
afgewerkt. voordat een volgende taak kan worden uitgevoerd.

We zullen nu
a) Taak

Een
die
zijn

eerst een aantal termen verduidelijken.

b) Interrrupt handIer
Een interrupt handier is een meestal korte routine die wordt gestart
door een· interrupt cyclus. De interrupt handiers hebben de hoogste
prioriteit. Bij meerdere interrupts tegelijkertijd beslist de hardware
welke interrupt eerst wordt toegekend.

In het systeem zijn 2 soorten taken ingevoerd. die we onderscheiden naar de
taal waarin zij zijn geschreven.
a) ASSEMBLER taken (A. taken). Deze zijn geschreven in 8080 ASSEMBLER.
b) BASIC taken (B.taken) geschreven in Disk BASIC

Omdat de uitvoeringstijd van een B.taak erg lang kan zijn. staan we toe dat
een B.taak kan worden onderbroken om alle. op dat moment aanwezige A.taken
uit te voeren. Op deze manier hebben we een prioriteitenindeling in de
taken- afhandeling ingevoerd.
De totale prioriteitenindeling ziet er nu als volgt uit:
1) Interrupt handIers
2) A.taken
3) B.taken

Voor de B.taken is het geheugengebied 829A t/m 9FFF beschikbaar. Het
beginadres hiervan ligt vast maar het eindadres kan vrij worden gekozen.
Voor de A.taken is voorlopig het gebied AOOO t/m BFFF gereserveerd. Na de
testfase kunnen programmadelen in PROM worden geplaatst. zodat dan een
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andere geheugentoewijzing kan plaats vinden

5.4 De-praktische ttit-voer1-ng van het takenafhandel1ngssysteem

In deze paragraaf is beschreven hoe de genoemde prioriteitenindeling van A.
en B.taken is gerealiseerd (zie figuur 5.1). Om zowel A. als B.taken te
kunnen uitvoeren is het nodig dat de machine wordt opgestart vanuit Basic.
Na een initialisatieprogramma gaat de processor een cyclisch Basic
programma, task dispatcher genaamd, uitvoeren. Vanuit deze dispatcher
wordt een Assembler routine (A.task dispatcher) aangeroepen. Deze routine
zorgt voor de uitvoering van de A.taken. Daartoe is een werklijst
ingevoerd (A.task table), waarin alle A.taken die moeten worden uitgevoerd
staan vermeld in volgorde van binnenkomst. .
De werklijst is een cyclische lijst. Als deze lijst vol raakt moet de
machine worden stopgezet. Er is dan een fatale fout opgetreden, omdat de
machine overbelast is.
De A.task dispatcher haalt een taak uit de werklijst en de processor gaat
deze taak uitvoeren. Na beëindiging van die A.taak keert de processor
terug naar de A.task dispatcher. Als er nog meer A.taken aanwezig zijn dan
worden deze op dezelfde manier uitgevoerd.
Nadat alle A.taken zijn uitgevoerd, wordt 1 Basic taak in behandeling
genomen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden aangegeven.
1) Er was al een B.taak bezig op het moment. dat de A.taken in behandeling

werden genomen (B.task suspended). Dan wordt deze taak nu weer
voortgezet.

2) Er was geen B.taak bezig.
Dit is o.a. het geval bij het opstarten van het systeem. Als er een
B.taak op uitvoering wacht dan wordt deze taak nu in behandeling
genomen. Daartoe keert de processor terug van het ASSEMBLER deel
naar het BASIC deel van de task dispatcher. Zodra de aangegeven taak in
uitvoering wordt genomen wordt de BASIC status flag = 1.
Deze Basic status flag kan 3 waarden aannemen :
BTSTA = 1: BASIC taak bezig

= 0: BASIC niet bezig
= -1 : BASIC taak onderbroken

Zodra de aangegeven B.taak beëindigd is, wordt dit weer aangegeven door
BTSTA = 0 te maken.

De processor keert dan weer van het Basic deel naar het Assembler deel van
de taskdispatcher terug. De hele cyclus herhaalt zich dan weer.

Om het onderbreken van een lopende B.taak te bewerkstelligen is een
programmeerbare timer gebruikt. Deze timer geeft elke 10 msec. een
interrupt. Door middel van een software teller vertragen we dit tot een
periode van 100 msec. Elke 100 msec gaat de processor na of er een B.taak
aktief is. Is dit het geval, dan worden eerst de A.taken, die op dat
moment aanwezig zijn, afgehandeld. De B.taak is dan door de interrupt
onderbroken. Dit wordt aangegeven door BTSTA = -1.
Zijn alle A.taken afgewerkt dan wordt de interrupt afhandeling beëindigd.
Nadat de BTSTA flag weer 1 is gemaakt keert de processor terug naar de
onderbroken B.taak.
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Start of.
program

INITIALIZE ALL
ROurINES

Garo ASSEMBLER
PART OF THE
TASK DISPATCHER

-I

SUSPEND BASIC
TASK

RETURN FROM
INTERRUPT

EXECUTE ONE
BASIC TA5K

Basic routines Assembler routines

-YES

YES

EXECUTE ONE
A. TASK

RESUME BASIC
TASK

Fig S.l Stroomschema van het taken afhandelings systeem
van de compucolors.
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Het zal duidelijk zijn dat bij deze opzet A. en B.taken asynchroon
verlopen, d.w.z. dat een A.taak niet zonder meer kan weten, wanneer een
B.taak beeindigd is en andersom. Dit is meestal ook niet nodig. Als het
wel nodig is, is op eenvoudige wijze van een A.taak een B.taak te maken.
A.taken en B.taken zijn ieder op zich wel synchroon en worden dus in de
volgorde van aanbieden uitgevoerd.

5.5 Task scheduling

In het voorgaande hebben we besproken hoe de taken in uitvoering worden
genomen. Nu gaan we na hoe de taken in de werklijst komen. Hiervoor zijn
een aantal mogelijkheden 4

1) Vanuit een interrupt handier
De interrupthandiers zijn routines die alleen het hoognodige doen.
Voor het verdere verwerken van de binnen gekomen informatie wordt een
taak in de takentabel gezet. Die taak wordt dan afgehandeld op het
moment dat er voldoende tijd beschikbaar is.

2) Vanuit een andere taak
Een taak kan een vervolg nodig hebben voor verdere verwerking, waarbij
het exacte uitvoeringstijdstip niet van belang is. Alleen is het nodig
dat de vervolgtaak na deze taak plaats vindt. Op deze manier kunnen we
een synchronisatie en beveiliging van kritieke sekties realiseren. Dit
gaat niet op voor A. en B.taken.

3) Cyclische taken
Een aantal taken moet na vaste intervallen worden uitgevoerd. Hiervoor
gebruiken we een timer.
Alle taken die door de cyclic task scheduler in de werklijst kunnen
worden geplaatst, staan vermeld in de lijst clock server (cyclic task
address). Het aantal klokt ikken dat nog moet verstrijken, voordat
de taak in de werklijst moet worden opgenomen, staat in een 2e tabel
CLTAB. De vaste intervallen staan genoteerd in een 3e tabel TICKTB.
Bij elke klokinterrupt wordt elke niet 0 entry uit de tabel CLTAB met
1 verlaagd. Zodra bij deze verlaging een tabelentry gelijk aan 0
wordt dan wordt de desbetreffende taak in de werklijst opgenomen.

Bij de compucolors kunnen alleen A.taken door de cyclic task sceduler in de
werklijst worden opgenomen. Een waarde 0 in de tabel TICKTB betekent dat
deze taak niet cyclisch is, maar slechts af en toe na een zekere tijd in de
werklijst moet worden opgenomen.
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6 De interprocessor communicatie

6.1 Inleiding

Onder de interprocessor communicatie verstaan we het berlchtenv~~

tussen de processoren onderling. Deze communicatie moet zodanig z1~. ~

een enkele fout niet tot gevolg heeft dat het hele systeem stil k~ ~~

liggen. De programma's moeten zoveel mogelijk fout herstellend zijn.
We zullen nu eerst de struktuur van het verbindingsnet behandelen. ~
gaan we over tot de behandeling van het daarbij g~~~

communicatieprotocol.

6.2 Struktuur van het verbindingssysteem

De gekozen takentoewijzing voor ~e 3 processoren heeft gevolgen V~ ~

berichtenverkeer tussen de processoren. Dit berichtenverkeer valt ~~~
in een aantal categorieen.
• De dataprocessor (LSI11) produceert met vaste intervallen ~~ ~~

aantal meetwaarden, die naar.de beide displays moeten worden g~~.
• Voor de besturing van de dataprocessor is een enkele k~er' een ~ -t:

van de IlO display processor naar de dataprocessor nodig.
• Voor de besturing van de 2e display processor is ook een enkele r.~~

bericht van de IlO display processor naar die display proceS30~~.

• Van alle ingetikte commando's wordt een registratie op de floppy ~~,
gemaakt. Deze floppy disk wordt door de dataprocessor bestuur~. ~

ook hier een berichtenverkeer van IlO displa] proce5Z~~,

dataprocessor nodig is.

We zien dus dat de grootste datastroom plaats vindt tussen de data~~
en de beide display's. Dit rechtvaardigt een stervcrmig net~ .~

middelpunt de dataprocessor (figuur 6.1).

1/0 DISPLAY DATA DIS~'! t
I

PROCESSOR PROCESSOR PRO\7"=~~2 j

(
FLOPPY
DISK DRIVE

KEYBOARD

Fig. 6.1 De struktuur van het interprocessor verbin~~_
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De grote hoeveelheid data van de dataprocessor naar de beide
displayprocessoren kan snel worden overgestuurd. De commando's vanuit de
110 ~isplayprocessor naar de dataprocessor kan ook snel worden
overgebracht. Alleen de commando's voor de displayprocessor moeten in twee
stappen worden overgestuurd. Eerst worden de commando's naar de
deataprocessor gestuurd en pas na ontvangst hier doorgestuurd naar de
displayprocessor.

6.3 Het ontwikkelde communicatie protocol

6.3.1 Begrippen

Het oversturen van informatie tussen de processoren gaat in de vorm van
berichten. Een bericht bestaat uit de volgende tekens.
1: berichtlengte 1 < N < 128"
2: bericht identificatie 0 < I < 64
3

de N tekens van het bericht

N+2
N+3 : de checksum over de N tekens

De berichtidentificatie wordt in de ontvanger omgezet in een bestemming
voor het bericht. De checksum wordt berekend door de som van alle N tekens
van het bericht modulo 256 te berekenen. Deze som wordt gebruikt om de
constateren of het bericht goed is overgekomen in de ontvanger.

De overdracht van informatie tussen twee processoren vindt plaats in twee
stappen. Eerst wordt een verbinding opgebouwd tussen de processoren die
informatie willen uitwisselen. Tijdens deze opbouwfase worden de
bericht lengte en de berichtidentifikatie overgestuurd van zender naar
ontvanger. Dit is in deze fase nodig, omdat in de tweede fase de
berichtlengte nodig is in de ontvanger. Om een betrouwbare overdracht te
verkrijgen is in deze opbouwfase een groot aantal foutcontroles ingevoerd.

Als de verbinding is opgebouwd worden de N tekens van het bericht en de
checksum overgestuurd. Tenslotte stuurt de ontvanger een teken naar de
zender om aan te geven of het bericht al dan niet correct is ontvangen.

6.3.2 Het gebruikte communicatie protocol

We zullen nu eerst het communicatie protocol bespreken voor het geval dat
er geen fouten optreden tijdens de transmissie (zie figuur 6.2).
De informatie overdracht begint met het oversturen van de oproepcode die is
toegekend aan de oproepende processor. De ontvangende processor stuurt
deze oproepcode terug. De zender stuurt na ontvangst van de oproepcode de
berichtlengte over. De berichtlengte wordt in de ontvanger opgeslagen en
ook weer teruggestuurd. Vervolgens wordt deze cyclus herhaald met de
berichtidentifikatie en het OK teken. Daarna worden de N tekens van het
bericht overgestuurd. Als laatste teken wordt de berekende checksum
overgestuurd. In de ontvanger wordt de berekende checksum vergeleken met
de hier berekende. Als deze gelijk zijn dan wordt het teken "checksum OK"
overgestuurd en de ontvanger sluit de verbinding alvast af en kan het
binnengekomen bericht gaan verwerken.
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,- '-
Stuur zend oproep

~1naar ontvanger. - ---- Stuur zend oproep terug
01 naar zender·

~Stuur bericht lengte
naar ontvanger • Z2

r--

~ Sla bericht lengte op
• 02 en stuur dit terug naar

________ de zender.

Stuur bericht identificatie
~

naar ontvanger. Z3
I--.
~

----- Sla bericht. identificatie
03 op en stuur dit terug
~ naar de zender.

Stuur OK teken. naar ~
ontvanger. Z4

~ Stuur OI< teken terug.
04 Zet ontvanger klaar voor

het ontvangen van de N
tekens van het bericht.

Begin met het uitzenden
van de N tekens van het
bericht. Zs

Bereken checksum. Zet de N tekens in een
invoer buffer.

t 05 Bereken checksum.

Stuur de berekende

~checksum naar ontvanger.

Controleer checksum.
06 Stuur bericht checksum OK.
~ Beeindig de ontvang cyclus.

Checksum .OK bericht terug
ontvangen. Z7
Beeindig de zend cyclus.

Fig 6.2 Het verloop van het communicatie protocol voor het geval
dat er geen fouten in de transmissie optreden.
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Het binnengekomem bericht wordt door de message hand1er doorgegeven naar de
bestemming die in de berichtidentifikatie is aangegeven. Daarna wordt de
juiste verwerkende taak in de werklijst geplaatst.

6.3.3 Foutenbronnen

Bij het transport van informatie via een seriekanaal kunnen twee soorten
fouten optreden.

a) Een enkel byte wordt verminkt door een toevallige verandering van een
"1" in een "0" of omgekeerd. De kans hierop is bijzonder klein vanwege de
gekozen spanningsnivo's voor de ~rbinding volgens de RS 232 norm.

b) Tengevolge van slechte galvanische verbindingen treden verminkingen op
in vele tekens. Door een goede component keuze en een degelijke
construktie, is geprobeerd deze foutenbron te elimineren.
Toch dienen we bij het ontwerpen van een communicatiesysteem zo veel
mogelijk rekening te houden met de mogelijkheid dat er dergelijke fouten
optreden. Met name commando's die de uitvoering van taken kunnen
veranderen, moeten goed worden beveiligd•. De kans dat een fout commando
als goed wordt geaccepteerd moet verwaarloosbaar zijn. Het blijkt echter
dat deze kans nooit helemaal tot nul kan worden teruggebracht.
Een extreem geval van de onder b) genoemde fout is het geheel ontbreken van
de elektrische verbinding. Een identieke situatie kan optreden bij het
overzenden van informatie van de L.S.I. 11 naar een compuco1or. Zoals in
paragraaf 3.2.5 al is opgemerkt wordt het seriekanaal van de compuco1or
losgekoppeld van de processor, zodra die toegang tot de minifloppy disk
drive krijgt. Omdat we het gebruik van de minifloppy voor testdoeleinden
niet willen uitsluiten moet het communicatieprotocol ook deze situatie
kunnen onderkennen.

In de volgende paragraaf worden de verschillende fouten en de reaktie van
het protocol daarop geanalyseerd.

6.3.4 Foutendetektie

Bij het uitsturen van de oproepcode wordt een tijdcontrole routine gestart
die teruggezet wordt, nadat een teken is binnengekomen. Komt een teken
niet op tijd terug dan wordt het hele protocol opnieuw afgewerkt. Dit
principe is toegepast bij alle onderdelen van het protocol.
Het opnieuw starten wordt een bepaald aantal keren uitgevoerd. Is er dan
nog geen verbinding tot stand gekomen, dan is het kanaal onderbroken en er
wordt een foutmelding gegeven. Door een geschikte keuze van van het
maximale aantal herstarts is ook het probleem van een niet luisterende
compuco1or opgelost.

zo gekozen dat de afstand
OFH). Op deze manier is er
toekennen van een oproep

De oproepcodes van de LSI en de Compuco1or zijn
tussen deze twee codes maximaal is (bv. FOH en
voor gezorgd, dat de kans op het ten onrechte
verwaarloosbaar is.
De ontvanger verwacht steeds een bepaalde oproepcode. Is het binnengekomen
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teken niet de oproeppcode dan is er een fout ontstaan en er wordt in plaats
van de oproepcoc~ een reset teruggestuurd.
De zender verwacht 'in-de stappen Z2 t/m Z5 steeds het teken terug dat in de
voorgaande stap is uitgezonden. Komt er een ander teken terug dan reageert
de zender hierop met het uitsturen vann een reseet gevolgd door de eigen
oproepcode. Daarna begint de cyclus weer bij stap Z2.

De foutendetektie in de ontvanger verloopt dan als volgt.
De berichtlengte en het identifikatieteken hebben een bepaalde maximum
waarde gekregen. Ligt de binnengekomen waarde binnen dit gebied dan wordt
dezelfde waarde teruggestuurd. Is de binnengekomen waarde groter dan- het
maximum. dan wordt een resetteken teruggestuurd. De zender constateerd dan
dat ontvangen en weggestuurd teken niet gelijk zijn en stuurt een reset.
In figuur 6.3 en 6.4 is een voorbeeld gegeven van het verloop van het
protocol voor het geval dat er f~uten optreden.

Stuur zend oproep
naar ontvanger.

Oproep code correct terug.
Stuur bericht lengte naar
de ontvanger.

~ericht lengte niet correct
terug. Stuur een reset naar
de ontvanger.

Zl

Correcte zend oproep.
Stuur deze terug naar de
zender.

Toegestane bericht lengte.
Sla dit teken op en stuur
het terug naar de zender.

Verwachte identificatie
03 is een reset. Zet ontvan

ger terug naar 01.

Fig 6.3 Het verloop van het het communicatie protocol voor het geval
dat er een fout optreedt tijdens het terugsturen van de
berichtlengte.



Stuur zend oproep
naar ontvanger. Zl

Oproep code correct terug.
Stuur bericht lengte naar
de ontvanger.

Bericht lengte correct
terug. Stuur.bericht iden
tificatie naar ontvanger.

Terug gekomen bericht .
identificatie was een reset
Stuur een reset naar de
ontvanger.

01

04

Correcte zend oproep.
Stuur deze terug naar de
zender.

Toegestane bericht lengte.
Sla dit teken op en stuur
het terug naar de zender.

Niet toegestane bericht
identificatie. Stuur een
reset naar de zender.

Verwachte OK teken was een
reset. Zet ontvanger terug
naar 01.

Fig 6.4 Het verloop van het communicatie protocol voor het geval
dat er een fout optreedt tijdens het oversturen van de
bericht identificatie.

klaargezet om

het OK teken. Als in de
Z3 is voldaan, dan wordt
de voorwaarden uit de

nu binnenkomende teken

De afsluiting van de opbouwfase wordt gevormd door
zender aan de voorwaarden in de stappen Z1, Z2, en
het OK teken weggestuurd. Als in de ontvanger aan
stappen 01 en 02 is voldaan, dan wordt het
geinterpreteerd als OK teken.
Er zijn nu drie mogelijkheden voor het binnenkomende teken.
1) OK teken OK teken teruggestuurd en de ontvanger wordt

de N tekens + checksum te ontvangen.
2) Reset: de o~tvanger wordt teruggezet naar stap 01 en de hele cyclus
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stuurt een reset
herhaalt zich.

3) Ander teken ontvanger blijft in stap O~ staan en
ter:.ug. . _ _

De zender verwacht het OK teken terug in stap ZS.
Hier zijn twee mogelijkheden voor het binnenkomend teken.
1) OK teken : verbinding is tot stand gebracht, de belangrijke

is foutloos overgebracht en het oversturen van de N tekens kan
2) Alle andere tekens": stuur een reset teken en de oproepcode

weer bij stap Z2.

informatie
beginnen.
en begin

hiervoor geschetste protocol zullen we nu
pseudo algol programma.
de L51 dat informatie wil oversturen naar een

De zender begint pas met het oversturen van een bericht als dit OK teken
goed is ontvangen. De ontvanger gaat klaar staan om te luisteren, zodra
daar de OK code is binnengekomen.
Hier kan nog een fout optreden in de uitvoering van het protocol. Dit is
het geval als de ontvanger het juiste OK teken heeft gedetekteerd en de
zender een ander teken. De ontvanger verwacht dan de N tekens, maar krijgt
de twee tekens uit de reset cyclus en daarna niets meer. Het tijdcontrole
systeem zal deze situatie dan gaan opheffen door de ontvanger terug te
zetten naar stap 01 en de zender naar stap Zl.

De laatste foutcontrolestap is het checksum teken. In de ontvanger wordt
de berekende checksum vergeleken met de meegezonden checksum. Deze twee
moeten gelijk zijn om het bericht als correct te kunnen aanmerken. Is het
bericht correct ontvangen dan wordt een "cHecksum OK" teken overgestuurd.
De ontvanger sluit de verbinding af en zet de verwerkende routine in de
werklijst.
Is de checksum niet goed dan wordt een "checksum fout" teken overgestuurd
en de ontvanger wordt weer klaar gezet in stap 01.
In de zender wordt het checksumteken verwacht. Is dit het "checksum OK"
teken dan wordt ook hier de verbinding afgesloten. Is het niet het
"checksum OK" teken dan wordt het hele bericht opnieuw overgezonden,
inclusief de opbouw van de verbinding. Op deze manier kan een bericht
hoogstens ten onrechte opnieuw worden uitgestuurd, terwijl het bericht al
correct was ontvangen.

6.~ Uitwerking van het principe

6.~.1 Het gebruikte algorithme

De verdere uitwerking van het
bespreken aan de hand van een
We gaan uit van een proces in
display.
De zendaanvrage wordt genoteerd in een wachtrij voor het gewenste
zendkanaal. Voor 1 kanaal zijn er 2 van die lijsten ingevoerd, n.l. ·1
voor alarmboodschappen en 1 voor normale berichten. De alarmboodschappen
worden met voorrang overgestuurd.
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Nu volgen de gebruikte algorithme's in pseudo algol.

IlO dispatcher for dataprocessor
BEGIN IF IlO inhibi~eaTHEN reschedule IlO dispatcher

ELSE IF input request pending
THEN wait for input
ELSE IF error message queued

THEN start output procedure
ELSE IF message queued

THEN start output procedure
ELSE wait for input

END

Start output procedure
BEGIN

send call code of processor
start time out counter
set up interrupt handiers
select receive service routine

END

IlO dispatcher for compucolor

BEGIN IF IlO inhibited THEN reschedule IlO dispatcher
ELSE IF output request pending

THEN start output procedure for pending output
ELSE IF message queued THEN start output procedure

ELSE wait for input
END

TASK Received byte interpreter

BEGIN get byte from byte input buffer
update buffer readpointer; reset time out counter
execute selected service routine

END

Service routines for input from other processor

1) call code receive from other processor

BEGIN Receiver status =attention requested
IF valid call code THEN send call code back

ELSE send reset back
select byte count receive

END
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2) byte count receive

BEGIN_IF reset THEN select call code receive
ELSE BEGIN IF valid byte count

THEN BEGIN store byte count
send byte count back

END
EL5E send reset
select destination code receive

END
END

3) Destination code receive

BEGIN IF reset THEN select call gode receive
EL5E BEGIN IF valid destination code

THEN BEGIN store destination code
send destination code back

END
EL5E send reset back
select OK code receive

END
END

02

03

4) OK code receive • 04

BEGIN IF reset
EL5E

END

THEN select call code receive
IF ok code

THEN BEGIN select string receive
set receiver byte count
receiver status = attention granted
set time out counter
select checksum receive
send OK code back

END
EL5E BEGIN select OK code code receive

send reset back
END

5) Checksum byte receive 05

BEGIN IF calculated checksum = received checksum
THEN BEGIN schedule message handler

reset receiver routines
schedule IlO dispatcher

END
EL5E BEGIN reset receiver routine

send same message again
END

END

49



/

Service routines for output to other processor.

1) expect call code back for LSI Z2

BEGIN IF call code of compucolor
THEN store request for input
ELSE IF call code of LSI THEN BEGIN send byte count

select expect byte count back
bytecount to interrupt handIer

END
ELSE receive error

END

2) expect byte count back

BEGIN IF received byte count = transmitted byte count
THEN BEGIN send destination code

select expect destination code back
END

ELSE receive error
END

3) expect destination code back

Z3

Z4

BEGIN IF received destination code = transmitted destination code
THEN BEGIN send OK code

select expect OK code back
END

ELSE receive error
END

4) expect OK code back Z5

BEGIN IF OK code THEN BEGIN start message transmit
select expect checksum message
set time out counter to 200 msec

END
ELSE receive error

END

Receive error

BEGIN increment call retry counter
IF call retry counter = maximum retry count
THEN fatal channel error
ELSE BEGIN send a reset and the call code of the processor

select expect calI code back
END

END
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expect checksum message

BEGIN IF checksum OK THEN BEGIN reset transmitter routines
disable time out counter
execute I/O dispatcher

END
ELSE retransmit the same message

END

expect call code back for compucolor

BEGIN IF call code of LSI
THEN BEGIN send call code of LSI back

signal output request pending
select byte count receive

END
ELSE IF call code of compucolor

THEN BEGIN send byte count
byte count to interrupt handler

END
ELSE receive error

END

6.4.2 De I/O dispatcher

Z7

I

De I/O dispatcher zorgt voor het toekennen van een output of input
aanvrage. De regels die hierbij gehanteerd worden zijn bij de LSI 11
anders dan bij de compucolor. Eerst volgen nu de criteria voor de LSI 11.

1) Als I/O niet is toegestaan dan wordt de I/O dispatcher opnieuw in de
werklijst gezet

2) Als er een ontvangaanvrage van de compucolor is binnengekomen op
het moment dat de LSI zelf een zendaanvrage heeft uitgesturd dan
wordt eerst de zendaanvrage toegekend. De ontvangaanvrage wordt wel
geregistreerd. zodat na afloop van de zendprocedure eerst het bericht
van de CC in de LSI wordt ontvangen

3) foutberichten worden voor gewone berichten overgestuurd
4) Als er geen berichten meer aanwezig zijn. wordt er gewacht op inkomende

berichten.

Voor de CC zijn de regels 2 en 3 anders. Deze luiden hier :
2) Als een ontvangaanvrage van de LSI is binnen gekomen op het moment

dat de CC zelf een zendaanvrage heeft uitgestuurd, wordt eerst die
ontvangaanvrage toegekend. De eigen zendaanvrage wordt wel geregistreerd
zodat deze na de ontvangcyclus alsnog wordt toegekend

3) Op de compucolor is geen alarm prioriteit ingesteld.

De in regel
berichten van
indeling wordt
routine expect

2 geschetste prioriteiten indeling is gekozen. omdat de
LSI naar CC de hoofdtaak van het systeem vormen. Deze

in de programmatuur gerealiseerd in de receiver service
call code back en in de I/O dispatcher zelf.

De IlO dispatcher kan op 2 manieren worden aangeroepen.
1) Als er geen I/O bezig is op het gewenste kanaal dan wordt de I/O
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d1spatcher aangeroepen vanuit de aanvragende routine.
2) Aan het eind van elke· zend- of ontvangcyclus gaat de processor opnieuw

naar de 1/0 dispatcher om eventuele andere 1/0 aanvragen toe te kennen.

Als de 1/0 dispatcher een zendopdracht heeft toegekend, begint het opbouwen
van het transmissiekanaal. Hierbij wordt zowel de zend- als
ontvangverb1nding van het seriekanaal voor deze zendaanvrage gereserveerd.

De procedure start output zorgt voor het initialiseren van de zend- en
ontvangroutines in de zendende processor. Bij deze routines horen drie
status woorden nl.

1) Kanaal status (CHSTA)
CHSTA = 0 niet aktief

= 1 IlO bezig
=-1 kanaal gestoord •

2) lenderstatus (TRSTA)
TRSTA = 0 niet aktief

= 1 zendaanvraag uitgestuurd
= 2 zendaanvraag bevestigd
= 3 oversturen van bericht kan beginnen
= -1 zendaanvraag uitgesteld voor ontvangen van LSI

3) ontvangerstatus (RESTA)
RESTA = O·niet aktief

= 1 ontvangaanvraag binnengekomen
= 2 ontvangaanvraag toegekend
= -1 ontvangaanvraag uitgesteld voor zenden van LSI

Deze status woorden geven de toestand van de 1/0 procedure weer.

6.4.3 Received byte interpreter

naar de andere

processor A naar
geselekteerd en op

zendkanaaleenvanopbouwenhet

zijn dat voor een zendverbinding van
processor A de l funkties worden
de 0 funkties.

De taak received byte interpreter bestaat uit een gemeenschappelijk deel en
een aantal zogenaamde service routines. Deze service routines realiseren
de funkties die nodig zijn in het protocol. De nummering komt overeen met
die uit figuur 6.2. De funkties vallen uiteen in twee groepen.
1) funkties nodig voor het opbouwen van een ontvangkanaal naar de

processor (0)
2) funkties voor

processor (l)
Het zal duidelijk
processor B op
processor B juist

Nadat een bepaalde funktie is uitgevoerd wordt een nieuwe funktie
geselekteerd voor de volgende keer dat de processor naar de routine gaat.

Gedurende de opbouwfase van de verbinding wordt voor elk binnenkomend teken
de routine received byte interpreter in de werklijst gezet. Het
binnengekomen teken wordt dan onderzocht op de kriteria die op dat moment
van de opbouw van de verbinding gelden. Is de verbinding eenmaal goed tot
stand geko~en dan worden de N tekens overgestuurd en in een buffer
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taken die door het
Als deze taken snel

verwaarlozen. Zodra
tijdens de opbouw van

nooit helemaal worden
ten onrechte als goed
b.v. onder de volgende
foute berichtlengte toch
dan ook allemaal goed

geplaatst. Er worden dan geen taken meer op de werklijst gezet. Pas nadat
N tekens zijn binnengekomen, wordt de taak received byte interpreter weer
in de werklijst opgenomen. Het binnengekomen teken (N.1) wordt opgevat als
checksum in de ontvanger." De zender interppreteerd het volgende teken dat
binnenkomt als checksum bericht en zal volgens de gestelde kriteria dit
teken onderzoeken en de juiste aktie ondernemen.
De tekst van de service routines spreekt verder voor zichzelf.

6.5 Besluit

In het voorgaande is een communicatieprotocol aangegeven dat zoveel
mogelijk bestand is tegen fouten.
Het opbouwen van de verbinding in 4 stappen gaat via
takenafhandelingssysteem moeten worden afgewerkt.
kunnen worden afgewerkt, dan is de extra wachttijd te
de processor echter druk bezet-is, kan de wachttijd
de verbinding oplopen tot enkele seconden.
Bij een seinsnelheid van 9600 Baud kunnen de 128 tekens van een bericht in
minimaal 128/9600 sec = 133 msec worden overgestuurd. De werkelijke tijd
zal langer zijn, omdat de processoren bezig kunnen zijn met andere
interrupt routines, die niet door de transmitter interrupt kunnen worden
onderbroken.
Tegenover dit nadeel van de extra wachttijd staat weer het voordeel dat het
eigenlijke bericht door een korter durende-interrupt procedure kan worden
afgewerkt. Er hoeven n.l. geen taken in de takentabel te worden gezet.
In de praktijk zal moeten blijken of de extra wachttijd een echt probleem
is. Dit hebben we op dit moment nog niet goed kunnen uittesten.

Zoals al eerder is gezegd, kan een fatale fout
uitgesloten. Een fatale fout is hier een
geinterpreteerd fout bericht. Deze fout treedt op
voorwaarden. Na een juiste oproep code wordt een
als goed aangemerkt. De volgende stappen moeten
verlopen en de checksum moet correct zijn.
Er moeten dus minstens 2 fouten optreden die dan ook· nog elkaar moeten
opheffen, wil de genoemde fatale fout ontstaan. De kans hierop kunnen we
waarschijnlijk wel verwaarlozen.
In de situatie waarin meerdere tekens verminkt overkomen zullen ook de
andere stappen uit het protocol verminkingen ondergaan. In elk van de
stappen zullen de verminkingen elkaar moeten opheffen om een fatale fout te
veroorzaken. We kunnen niets concreet zeggen over de kans op het optreden
van dergelijke fouten. Door een degelijke construktie moet deze minimaal
worden gemaakt.
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1 Gebruikers interaktie

1. 1 Inleiding

Hoewel het data-acquisitie systeem zoveel mogelijk automatisch werkt is er
toch enige interaktie tussen de gebruiker en de machine nodig. Deze
interaktie houdt in het geven van commando's om het verloop van taken te
besturen, het te voorschijn roepen van een bepaald beeldscherm en het
invoeren van alle relevante gegevens tijdens een operatie die niet
automatisch kunnen worden verwerkt. _
Om de gebruiker van het systeem niet te veel te belasten is de benodigde
interaktie zo beperkt mogelijk gèhouden. Voor alle display mogelijkheden
zijn standaard plaatjes-gekozen, die bij het opstarten worden getoond. Is
een gebruiker hiermee niet tevreden dan zal hij enige aktie moeten
ondernemen om het gewenste plaatJe te verkrijgen.
Voor de invoer van de commando's staat ons op dit moment een alfanumeriek
toetsenbord ter beschikking. In de toekomst kan dit worden uitgebreid met
een extra toetsenbord, waarop veel voorkomende commando's door middel van 1
toets worden gegenereerd.

1.2 De syntax van de commando's

In par. 2.5 zijn een aantal eisen genoemd waaraan de dialoog tussen mens
en machine moet voldoen. In deze paragraaf zullen we aangeven hoe de
dialoog is gerealiseerd.
Een commando kan op twee manieren worden gegeven.
a) Na een bepaald begincommando wordt de gebruiker aan de hand
van vragen,

die door de machine worden gesteld, tot een bepaald eindresrultaat
gevoerd.

b) De geoefende gebruiker kan echter ook de gehele commandocyclus in een
keer invoeren. De vragen van de machine blijven dan achterwege.

In het volgende voorbeeld van een commando cyclus wordt dit principe
toegelicht.
De gebruiker wil de normwaarde van het balkendisplay veranderen. Daartoe
geeft hij het commando 'NORM'. De gehele cyclus verloopt dan als volgt.
NORM

WELK SIGNAAL WILT U VERANDEREN ?
H.R.

VOER DE NIEmtE NORM EN DE TIJD IN.
80,10

De onderstreepte tekst moet door de gebruiker worden ingevoerd.
De andere teksten worden door de machine op het beeldscherm
gezet.
Het commando kan echter ook de volgende vorm hebben.

NORM HR BO 10

De vragen van de machine worden nu niet weergegeven.

In het gegeven voorbeeld zijn drie nivo's in de commando cyclus aangegeven.
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Een commando kan echter uit een willekeurig aantal nivo's bestaan. Elk
commando wordt afg~sl_oten_door het intikken van een RETURN vanaf het
toetsenbord. _
De machine geeft door een bepaald teken aan. dat de commando verwerking in
het beginnivo staat. Er kan dan een primair commando worden ingevoerd. Is
er al een primair commando herkend dan wordt een ander teken weergegeven
aan het begin van de regel.

7.3 De uitwerking van de gebruikers interaktie routines

De commando verwerking is in het geheel niet tijdkkritisch Deze routines
zijn dan ook geschreven in BASIC. Dit heeft het voordeel dat de commando
set erg gemakkelijk kan worden gewijzigd.
Helaas is de BASIC INPUT statement niet direkt geschikt voor ons doel. Bij
de bestaande INPUT statement filijft de processor staan wachten op invoer
vanaf het toetsenbord. Er kan dan geen enkele BASIC taak meer worden
uitgevoerd. Dat is in strijd met wat wij willen voor de taakafhandeling.
Daarom is er een nieuwe tekeninvoer routine geschreven.
Deze routine moet voldoen aan de volgende eisen:
a) De tekens moeten binnen 0.1 sec op het scherm worden weergegeven.
b) Pas als een commando geheel is afgesloten wordt de commando verwerkende

taak gestart.

De eerste eis. impliceert dat dit deel van de tekeninvoer routines in
ASSEMBLER moet worden geschreven. Verder zijn we genoodzaakt een deel van
de firmware voor de tekeninvoer vanaf het toetsenbord over te nemen.
Daarom is de hele tekeninvoer routine in ASSEMBLER geschreven.
Pas nadat het commando is afgesloten wordt een BASIC taak gestart. De
BASIC INPUT statement verwacht de in te lezen tekens in het BASIC input
buffer. Dit buffer wordt echter voor de uitvoering van dat INPCf statement
gewist. zodat dit buffer niet als tijdelijke opslag kan worden gebruikt.
In fig. 7.1 1s de struktuur van de nieuwe tekeninvoer routine weergegeven.
In het navolgende zullen we de verschillende blokken uit deze struktuur
bespreken.
Alle tekens van het toetsenbord komen binnen in het cyclische Keyboard
input buffer d.m.v. een interrupt handler die regelmatig het toetsenbord
aftast. Voor elk binnenkomend teken wordt de taak 'Copy keyboard character
to copy buffer' in de werklijst geplaatst.
Deze taak haalt een teken uit het Keyboard input buffer en interpreteert
dit teken. Alle alfanmerieke- en leestekens (ASCII 32 127) worden in het
lineaire Keyboard copy buffer geplaatst. Is een dergelijk teken het eerste
van een commando. dan wordt de tijd genoteerd. Dit is nodig voor de
verwerking achteraf.
Een viertal speciale commando's. die uit een teken bestaan worden bij
aantreffen direkt uitgevoerd en niet gecopieerd. Dit zijn:

1) Delete character.
Het laatst ingelezen teken wordt uit het keybord copy buffer
verwijderd. Het teken wordt ook op het scherm uitgewist.

2) Delete line.
Alle tot nu toe ingevoerde tekens worden uit het keyboard copy buffer
verwijderd. De tekens worden ook op het scherm uitgewist.
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Keyboard

r - interrupt
1---1 handier-

Keyboard

Key copy keyboard Key
......-"""! board 1---1 character to 1----1 board

input copy buffer copy
buffer buffer

Copy to I- Com
command buffer mand

buffer

1----1 copy to Basic 1---1 Basic
input buffer input

buffer

Command
interpreter

Fig 7.1 Het blokschema van de programma- en datastruktuur
van de ontwikkelde teken invoer routine.

3) Return to monitor.
De commando identificatie routine wordt teruggebracht naar de
begintoestand.

14) Return.
Dit commando sluit een commando af. De verwerking van het commando
kan nu beginnen. Het ingevoerde commando wordt opgeslagen voor
transport naar de L.S.I. ", waar het wordt opgeslagen op de floppy
disk.

Alle andere tekens worden onderdrukt, zodat speciale
systeemcommando's de programma verwerking niet zullen storen.
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de inhoud van
buffer, als dit
uiteraard niet.

onderzocht op de aanwezigheid van een
dit het geval dan wordt het gevonden

De routine gaat dan na of er nog meer

Het Keyboard copy buffer is tegen overschr.ijven beveiligd door de Keyboard
copy buffer filled flag. Als deze flag "1" is dan mogen geen tekens meer
in dit buffer worden opgenomen. Dit wordt op het scherm aangegeven door
een bericht. Deze-s±t.uatie zal onder normale omstandigheden niet optreden.
Om er voor te zorgen dat die situatie niet optreedt is een tweede buffer
ingevoerd: het command buffer. Dit buffer wordt ook beveiligd door een
flag: command buffer filled.
Zodra een commando wordt afgesloten met een "Return" wordt
het keyboard copy buffer overgebracht naar het command
tenminste leeg is. Is dit buffer niet leeg dan gebeurt dit
(zie Fig. 7.2)

7.4 Overdracht van commando's naar een BASIC variabele

Het ingevoerde commando staat nu gereed in het command buffer. Nu moet dit
commando nog aan een Basic yariabele worden toegekend voor verdere
verwerking.' Aan de hand van de pseudo Algol programma's uit Fig 7.3 zullen
we dit nu nagaan.
Zodra het command buffer gevuld is wordt de B. taak "command interpreter"
in de werklijst gezet. Als deze taak wordt uitgevoerd dan moet eerst het
commando uit het command buffer aan een BASIC varibele worden toegekend.
De invoer procedure geeft aan dat deze gereed is voor het verwerken van een
commando door de flag "BASIC input request". De BASIC interpreter komt nu
in een aktieve wachtlus totdat een systeem flag de waarde 13 krijgt. Deze
flag geeft de status van de BASIC interpreter aan.
De in par. 5.4 al genoemde timer interrupt handler zorgt ervoor dat de
inhoud van het command buffer naar het BASIC input buffer wordt gecopieerd.
Daarna krijgt THRUFL de waarde 13.
De BASIC interpreter gaat dan weer verder met de uitvoering van de command
interpreter taak. De inhoud van het BASIC input buffer wordt toegekend aan
een string var1able voor verdere verwerking. Het command buffer is
ondertussen weer leeg dus de bijbehorende flag moet worden aangepast.
Als het keyboard copy buffer nog gevuld is, dan wordt de procedure copy to
command buffer uitgevoerd. Een volgend commando, dat al klaar stond kan nu
worden verwerkt, zodra de lopende taak is afgewerkt.

7.5 Verdere verwerking van de commando's

De binnengekomen rij tekens wordt nu
commando uit de commandoset. Is
commando op het scherm weergegeven.
tekens in de commandoregel staan.
Is dit het geval en het commando bestaat ook uit meerdere nivo's dan wordt
de verdere informatie vergeleken met de toegestane argumenten voor dit
commando.
Elk herkend argument wordt op het scherm weergegeven.
Als op deze manier een heel commando is herkend, dan moet dit worden
doorgegeven aan de juiste processor in het systeem. Elk primair commando
wordt daartoe gecodeerd in een bericht identificatie teken. De argumenten
van een commando komen gecodeerd in de argumentenlijst van een bericht te
staan.
De bestemming van een bericht kan op drie plaatsen liggen.
1) Het bericht wordt locaal gebruikt. De commando uitvoerende
taak kan dan direkt worden aangeroepen.
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2) Het bericht is bestemd voor de data processor. Het gevormde bericht
moet derhalve worden overgestuurd naar die processor. Hier wordt dan een
commando uitvoerende taak gestart,zodra het bericht correct is ontvangen.

3) Het bericht is bestemd voor de displayprocessor. Ook nu moet het
bericht worden overgezonden naar de dataprocessor. Deze dient het bericht
dan weer door te s~uren naar de displayprocessor. Als het bericht correct
is overgestuurd wordt het commando in de displayprocessor uitgevoerd.

PROCEDURE RETURN
BEGIN IF keyboard copy buffer not empty

THEN BEGIN keyboard copy buffer filled
copy keyboard copy buffer to storage buffer
IF command buffer not filled
THEN copy to command buffer

END
print a line feed and carriage return

END ..
PROCEDURE copy to command buffer
BEGIN,IFcommand buffer filled

THEN reschedule copy to command buffer
ELSE BEGIN keyboard copy buffer empty

copy keyboard copy buffer to command buffer
command buffer filled
schedule identification task

END
END

Fig 7.2 Pseudo algol programma voor de verwerking van het
commando "RETURN"

sa
... ,-



TASK COMMAND INTERPRETER
PROCEDURE command input
BEGIN basic input request -

wait for THRUFL to become 13
command$ =contents of basic input buffer
command buffer empty
IF keyboard copy buffer filled
THEN copy to command buffer

END

The timer interrupt handler part of the basic input procedeure.
BEGIN IF basic input request

THEN BEGIN copy contents of command buffer to basic input buffer
THRUFL = 13

END •
END

Fig 7.3 Pseudo algol programma voor de commando invoer naar
een Basic string variable.
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geven van
voor elke
kent het

8 Het Numerieke Display

8.1 Inleiding. uitgangspunten bij het ontwerp

Het doel van het numerieke display is de numerieke waarde weer te
de variabelen die van belang zijn voor de anesthesie. Niet
operatle is deze dataset dezelfde. Ook niet iedere anesthesist
zelfde belang toe aan bepaalde variabelen.
De ergonomische uitgangspunten zijn dan ook :
a) Het maken van een flexibele schermlayout waarop de belangrijkste

variabelen snel te vinden zijn. Dit houdt in :
- Geen overbodige informatie
- Vaste indeling per type scherm
- Functioneel maar niet overdreven gebruik van kleur

b) Flexibiliteit. Dat houdt in :
- Het maken van verschillende typen schermen moet eenvoudig zijn
- Het oproepen van gemaakte schermlayouts moet eenvoudig zijn
- De data- en programmastructuur moet overzichtelijk zijn.

De compucolor moet hierbij gezien worden als randvoorwaarde; rekening moet
gehouden worden met o.a.:
- geheugenruimte 15 kbytes. eventueel uit te breiden tot 31 kbytes
- displaymogelijkheden (karakterset,kleur.afmetingen)

snelheid van uitvoering (BASIC - MACHINETAAL)

Het zal duidelijk zijn dat de keuzen die gemaakt moeten worden het karakter
hebben van compromissen.

8.2 Ontwerpkeuzen

Bij het ontwerpen en in het genoemde overleg zijn de volgende keuzen
gemaakt.

Uitgegaan wordt van een vaste database van 64 kanalen (zie bijlage
3). De kanalen hebben altijd hetzelfde rangnummer, ongeacht het aantal
kanalen dat is aangesloten. Alle vaste gegevens zijn opgeslagen in lijsten
van 64 kanalen, bijv.: naam, positie van de decimale punt, schaalfactoren,
grenzen etc. Dit bevordert de uniformiteit van de programma's: de
programma's moeten zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van het soort
operatie of het gewenste display.

Afhankelijk van het type operatie of de voorkeur van de anesthesist
kan een subset van maximaal 40 variabelen gekozen worden. Deze subset is
dan vast voor de gehele operatie. Deze subset wordt naar de compucolors
gestuurd voor display. De koppeling tussen de systeem- kanalen en de vaste
database indeling is de "systeem kanaal tabel", ook een lijst van 64 bytes
met de volgnummers van de systeemkanalen. Kanalen die niet in het systeem
werden opgenomen worden aangeduid met -1. Dit bevordert de flexibiliteit:
het kiezen van de te gebruiken kanalen betekent het invullen van een lijst.
Het opsporen van kanaal nummers en het invullen van die lijst kan zonder
programmeerkennis gebeuren met behulp van een eenvoudig interactief
programma. Een eenmaal gemaakte kanaal tabel kan worden opgeslagen voor
herhaaldelijk gebruik. Voor de gebruiker is het dan mogelijk zijn eigen
systeemvariabelen te kiezen. Er valt over te denken om ook bij de
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levert dat de 40

registratie niet de gehele data base van 64 kanalen weg te schrijven, maar
eveneens deze subset. Dit werkt geheugen- en tijdsbesparend

Op het scherm worden 20 regels gereserveerd voor het numerieke
display. Uit het vergelijken van verschillende layouts werden de volgende
conclu~ies getrokke~ tzie ~ok foto 2 ,blz 75 )

Geen dubbele letterhoogte gebruiken. Neemt meer plaats in en het wordt er
niet duidelijker op

- Een regel tussenruimte voor de leesbaarheid
- Waarde van de variabele niet onder maar naast de naam. De informatie is

dan sneller te vinden en makkelijker te lezen
- Eenheden zijn niet nodig. Deze mogen bekend verondersteld worden.

Onnodige informatie is alleen maar storend bij het zoeken en geeft
" informatie-inflatie"

- Standaard layout wordt dan als volgt (zie ook foto 2):
De afkortingen bestaan uit 5 letters
De waarden bestaan uit 3 cijfer§ met decimale punt
Naam + waarde beslaan 12 posities
Dit geeft als mogelijkheid :
4 kolommen met namen en waarden : 4 x 12 = 48 posities
5 spaties tussen de kolommen : 3 x 5 = 15 posities
1 spatie voor de eerste kolom = 1 positie

64 posities
De 20 regels geven 10 rijen van variabelen, bij elkaar
variabelen die weergegeven kunnen worden.

De kolommen worden gescheiden door witte lijnen. Wit is duidelijk,
maar niet storend.

Onder de 4de, de 8ste en de 10de rij staat ook een witte lijn. Een
duidelijke blokindeling (met r'elevante combinaties van variabelen)
bevordert het zoekgedrag. Eventuele verdere afscheiding van variabelen kan
door stippellijnen geschieden. Dit verstoort de visuele blokstructuur
niet.

De namen zijn in lichtblauw, de waarden in geel
maakt het geheel overzichtelijker en deze kleuren
duidelijk.

weergegeven.
zijn prettig

Dit
en

Het gebruiken van kleurcodes als statusinformatie moet tot een
minimum beperkt worden, anders wordt het beeld onbegrijpelijk.
Voor het display onderscheiden we 4 statusmogelijkheden:
0) normaal, signaal ongestoord, kleuren als genoemd.
1) fout gedetecteerd,signaal buiten statistische grenzen wordt weergegeven

door rode achtergrond achter de naam.
2) fout of trend houdt langer aan wordt weergegeven door een

alarmboodschap onder het numerieke display. De rode achtergrond
van 1) blijft dan staan.

3) signaál ongeldig (meetinstrument niet aangesloten); de variabele
verdwijnt van het scherm inclusief de naam.

Er is dus geen indicatie van de richting of snelheid van verandering van
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een variabele.

Knipperen van de cijfers of de naam is niet gebruikt omdat dit
hinderlijk is 'hèt lèidt teveel af en maakt de informatie minder snel
leesbaar.

Als niet alle signalen aan zijn, ontstaan er dus lege plekken op
het scherm (status 3t. De andere variabelen schuiven niet op. Als men
gekozen heeft voor een bepaalde layout is het beter dat de variabelen
altijd op dezelfde plaats staan.

Net als bij de systeem subset van kanalen, bestaat er ook een
posistielijst voor het numerieke display, die naar eigen keuze ingevuld kan
worden. Deze verwijst niet rechtstreeks naar de systeemsubset, maar weer
via de systeemkanaaltabel. Zo kan het wijzigen van het display
onafhankelijk gebeuren van het wIjzigen van de subset. Bovendien bevordert
het de uniformiteit met de programma's voor het grafisch en balkendisplay.

Het display dient regelmatig, bijv. elke- seconde ververst te
worden. De LSI zendt dan elke seconde de systeemdataset naar de CC. Dat
stelt eisen aan de snelheid van de routines die dit display verzorgen.

8.3 Practische uitvoering

Een eerste uitvoering in BASIC, waarbij gebruik gemaakt werd van de handige
filestructuur op de floppy disk, is vervangen door ASSEMBLER routines.
BASIC was te langzaam en de disk te onbetrouwbaar.
De software voor het numerieke display valt uiteen in enkele
programmataken, die gebruik maken van tabellen en buffers. In fig.8.1. is
de data- en programmastructuur gegeven. De Engelse namen verwijzen naar de
labels in de programmatekst. De taken worden afgehandeld via de
takentabel. De taken zullen hieronder beknopt beschreven worden.

INIT NUMDIS

Deze routine initiali3eert het numerieke display. Dat houdt in:
- het schrijven van de witte lijnen

het schrijven van de namen van de variabelen op de juiste plaatsen op het
scherm, zwart op zwart, dus onzichtbaar
het initialiseren van de pointers voor de buffers, etc.

De routine maakt gebruik van :
CHNAME : tabel van kanaalnamen (64 kanelen)
NDCHANT : num.dis.kanaal tabel (40 posities op het scherm).

INIT OLD STATE INVALID

Deze routine initialiseert OLD STATE BUFFER in de toestand INVALID, d.w.z.
de variabelen worden pas zichtbaar op het scherm als ze echt aanwezig zijn.

MESSAGE HANDLER

Taak uit de interprocesor communicatie routines (hfdst.6.3.2); copieert
het inputbuffer naar het N.D.inputbuffer. Dit is een buffer met 42 entries
van 2 bytes. Veertig van de entries hebben de indeling van figuur 8.2.
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Fig. 8.1 Het blokschema van de programma-stuktuur en de dataopslag
voor het numeriek display.
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Twee -entries, ook -van -2 bytes, zijn gereserveerd voor de tijd en de
diathermiesignalering. (Diathermie, hoogfrequent snijden stoort bijna alle
metingen). De volgorde van deze entries is af te lezen uit de
SYST.CHAN.TABLE. De routine REFRESH NUM DIS wordt op de takentabel gezet.

REFRESH NUM DIS

Eenmaal per seconde wordt deze taak aangeroepen, nadat er een datamessage
is ingelezen in het Num Dis Inp Buf. Deze routine ververst de kleurstatus
en de getallen op het scherm. In pseudo-algol ziet dat er als volgt uit :

FOR position = 0 TO 39 DO
BEGIN channel:=ND.chan.table(pos1;

syst.channel:=SYS.CHAN.TABLE(chan);
dataword:=ND.Inp.Buf(syst.chan);
state:=dataword AND 1110 0000 0000 0000;
IF state <> invalid
THEN BEGIN IF state <> old state (syst chan)

THEN BEGIN change color on screen;
IF state = error
THEN BEGIN err.mess.buf(wr.pntr):=chan;

wr.pntr:=wr.pntr+l;
END;

old state(syst.chan):=state;
END;

value:=dataword AND 0000 0011 1111 1111;
translate value to 3 BCD digits;
translate to ASCII characters;
calculate screenposition address;
read position decimal point(chan);
move charaéters and dec pnt to screen;

END
ELSE IF state <>old state (syst.chan)

THEN BEGIN change color to black on black;
old state(syst.chan):=state

END;
END;
ND.Time:=ND.Inp Buf(sys.chan.t.(time»;
ERROR MESSAGE ROUTINE onto tasktabIe;
RETURN.

ERROR MESSAGE ROUTINE
Deze routine kijkt of er foutmeldingen zijn binnengekomen op het ERROR
MESSAGE . BUFFER en zet met behulp van de CHAN.NAME.TABLE een foutboodschap
op het scherm. Hierbij wordt ook de tijd vermeld (uren en minuten).

CHANGE NUM DIS LAYOUT

Deze routine wordt aangeroepen op commando van de gebruiker, als deze een
andere layout van het scherm wenst. Dit zijn layouts die al eerder
gedefinieerd zijn m.b.v. een interactief programma. De routine doet niets
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status waarde van de variabele

van het display:
voor de naam, geen
koppeling tussen

Fig. 8.2-Het dataformat voor het oversturen van de meetwaarden
voor het numeriekdisplay.

anders dan een layout file copiëren naar de display kanaaltabel.
Vervolgens wordt de routine INI NUM DIS op de takentabel gezet, die het
scherm opnieuw schrijft. 4

a.tl Evaluatie

Na het stellen van voorlopige grenzen aan de flexibiliteit is een systeem
ontworpen dat vele mogelijkheden heeft. De gebruiker kan zijn eigen set
van variabelen en schermindeling kiezen. Beide zijn onafhankelijk van
elkaar te wijzigen zonder dat dat veel moeite kost.
Het compromis dat gesloten is, is de vaste' structuur
vaste kolombreedte, tl kolommen, 10 rijen, 5 letters
combinaties in de trant van P.SYST./DIAST =... , en de
numeriek displayen foutmelder.
De programmastructuur is echter zodanig dat, indien gewenst, deze
flexibeler gemaakt kan worden door toevoeging van extra layout tabellen
voor aantal kolommen, breedte, naamlengte etc. Het is echter de vraag of
dit de moeite van programmeur en gebruiker waard is. Voor uitzonderlijke
gevallen is altijd een gedeeltelijk nieuwe routine te schrijven. Men hoeft
niet rekening te houden met alle mogelijke toekomstige verlangens.
Gedeelten van deze routines zijn getest, andere zijn wel geschreven maar
nog niet geassembleerd. De routines die nog niet geschreven zijn zullen
weinig problemen opleveren. Het algorithme is in principe vastgesteld.
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9 Het grafische display

9.1 I~leiding,uitgangspuntenbij het ontwerp

Het doel van het grafische display is het weergeven van historyplots van
.variabelen die van belang zijn voor de anesthesie. Het is uiteraard niet
mogelijk om alle variabelen tegelijkertijd weer te geven. De keuze van de
gewenste (combinatie van) variabelen is niet vooraf gegeven, maar hangt af
van é~ omstandigheden tijdens de operatie en de persoonlijke voorkeur van
de anesthesist.
De ergonomische uitgangspunten zijn :

a) Het maken van een schermlayout waarbij de gewenste grafieken goed van
elkaar te onderscheiden zijn. Dat betekent:

- Goede indeling van het sche~, niet te veel variabelen per assenkruis.
- Duidelijke bijschriften bij de assen, maar geen overbodige informatie.
- Functioneel, maar niet overdreven gebruik van kleur.

b) Flexibiliteit. Dat houdt in : .
- Het samenstellen van verschillende typen schermen moet eenvoudig zijn

en vele mogelijkheden bieden.
- Het oproepen van eenmaal gemaakte layouts moet simpel zijn.
- De tijdschaal moet tot op zekere hoogte instelbaar zijn, ook gedurende

een operatie.
- De data- en programmastructuur moet verdere wijzigen eenvoudig maken.

De compucolor moet gezien worden als randvoorwaarde bij het ontwerp;
rekening moet worden gehouden met o.a. :
- Geheugenruimte 15 of 31 kbytes.

Displaymogelijkheden:
- 128 x 128 plotblokjes
- kleurcombinatie vast per karakterveld (4 x 2 plotblokjes)
- 8 verschillende voor- en achtergrondkleuren
- beschikbare plotroutines

Snelheid van uitvoering (BASIC - ASSEMBLERtaal).

9.2 Ontwerpkeuzen

Het ontwerpen van het grafische display is halverwege onderbroken toen het
idee van het balkendisplay gelanceerd werd. De keuzen die bij het
ontwerpen en in de werkbesprekingen gemaakt zijn, zijn voorlopige keuzen.

- Uitgegaan wordt van dezelfde database van 64 kanalen en de systeemsubset
van 40 kanalen.

- Op het scherm zijn verschillende layouts denkbaar. (zie fig.9.1.)
Mogelijkheid 1: een grote grafiek met eventueel meerdere variabelen, te
onderscheiden naar kleur. Afmetingen:

100 x 120 plotblokjes
7 regels voor tekst onder de as
4 karakters naast de as

Mogelijkheid 2: twee lange grafieken. Afmetingen:
50 x 120 plotblokjes
6 regels voor tekst onder of tussen de grafieken
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Fig. 9.1 De schermindeling voor het grafische display. De gebruiker
kan kiezen voor 1, ~ of 4 assenstelsels op een scherm.

4 karakters naast de as
Mogelijkheid 3: vier kleine grafieken. Afmetingen:

50 x 60 plotblokjes
6 regels voor tekst onder of tussen de grafieken
4 karakters tussen of naast de grafieken

Mogelijkheid 1 laat erg weinig ruimte over voor communicatie of
alarmboodschappen op hetzelfde scherm. Bij mogelijkheid 2 en 4 kan men de
onderste grafiek(en) laten verdwijnen indien nodig. De belangrijkste
variabelen dienen dus in de bovenste grafiek(en) te staan. De resolutie is
dan slechts 2 ~ van de volle schaal.

- De grafieken moeten een raster bevatten van ca.
horizontale dunne witte lijntjes.

5 verticale en

- De plaats van tekst en getallen bij de assen is nog niet vastgesteld.
Een suggestie was dat getallen alleen zichtbaar worden gemaakt als daar om
gevraagd wordt.

- Er bestaat een mogelijkheid om een staafjesgrafiek te maken. Men kan
bijv. de waarden van systolische en diastolische bloeddruk verbinden door
een staafje. (Zie fig.9.2.)

Er is gekozen voor 5 verschillende tijdassen
10 minuten: 120 intervallen van 5 sec, of 60 intervallen van 10 sec
30 minuten: 120 n 15 sec, 60 " 30 sec
1 uur· · 120 n 30 sec, 60 n 1 min·2 uur · 120 " 1 min, 60 " 2 min·q uur 120 " 2 min, 60 " 4 min

- De grafiek wordt geschreven van links naar rechts, totdat de grafiek vol
is. Daarna schuift de grafiek steeds door naar links voordat er rechts een
nieuw plotpuntje bijkomt.

- De tijdasbijschriften zijn niet in relatieve tijd t.o.v.
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Fig.:9.2 Voorbeeld van een staafjes grafiek voor het weergeven
van het verloop -rcm de minimum en maximum waarde van
een grootheid.

absolute tijd. Dat heeft tot gevolg dat de plaatsen van de tijdstippen en
het raster steeds naar links moeten opschuiven.

- Gestoorde waarden worden in de grafiek opgenomen. De gebruiker moet zelf
kunnen beslissen of er toch nog waardevolle informatie in zit. Men zou
echter kunnen denken aan kleurverandering van grafiek of as, bijv. bij
diathermie. De beperking van het scherm is echter dat kleurverandering ook
invloed heeft op een aangrenzend plotblokje, als dit in hetzelfde
karakterveldje ligt.

bedieningsmogelijkheden zlJn gekozen :
definieer grafiek versie 4 (m.b.v. een interactief programma)
roep grafiek versie 3 op, die al eerder gedefinieerd is
verander tijdas : 30 minutengrafiek

Als
GD4
GV3 :
GT30:

- Bij het initialiseren moet het systeem opkomen met een standaardversie
van de layout, bijv. bloeddruk en hartfrequentie, en een standaardtijdas
van bijv. 30 minuten.

- Wanneer'een grafiek verdwijnt t.g.v. communicatie, alarm, of gebruik van
een ander type display, moet men de laatstgebruikte versie en tijdschaal
kunnen terugroepen, bijv. door "G" te typen.

- De versienummers zou men kunnen vervangen door namen, of koppelen aan de
naam van de anesthesist.

9.3. Praktische uitvoering

Van de schermlayout zijn enkele plaatjes gemaakt. Een BASIC programma
(SGRAF1 OF SGRAF4) schrijft een aantal sinusachtige functies over een
raster. Hierbij vallen een aantal dingen op.

Het schrijven gaat erg langzaam, met name de staafjesgrafiek.
Van het raster verdwijnen stukjes die in hetzelfde karakterveldje
liggen als een plotblokje. Dit is niet hinderlijk.
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De kleuren maken dat de variabelen goed te onderscheiden zijn. Alleen
bij kruisende grafieken nemen de plotblokjes de kleur over van het
plotblokje dat het laatst in dat karakterveldje is geschreven. Dit is
ni~t hinderlijk als de variabelen niet over grotere afstanden dicht bij

elkaar in de buurt komen. Misschien is het in dat geval beter een van
beide signalen geheel te onderdrukken. Hiermee moet rekening gehouden
worden bij de keuze van combinaties van variabelen.

Als de grafiek er eenmaal staat,kan men de snelheid aanzienlijk verhogen.
In plaats van het steeds opnieuw rasteren en plotten kan de gehele grafiek
inclusief raster en tijdstippen naar links geschoven worden met een
assemblerprogramma, waarna het nieuwe plotpuntje erbij geplot wordt. Beter
wordt het waarschijnlijk wanneer alles in assembler gedaan wordt. De
plotroutines zijn ook vanuit assemblertaal aan te roepen, de adressen zijn

. bekend. Men kan ofwel de gehele grafiek opnieuw schrijven, ofwel naar
links schuiven en aanvullen. 4

Datastructuur: wanneer voor alle tijdschalen 120 historiepunten bewaard
worden is er ijO x 5 x 120 x 2 = ij8000 bytes geheugenruimte nodig.
Verschillende geheugenbesparende oplossingen zijn mogelijk.

Schaal de data woorden zodanig dat ze in een byte passen. De
nauwkeurigheid is dan nog een factor 2,5 groter dan die van de
schermresolutie. Nodig: 2ijOOO bytes.
Overlappende historietabellen maken. Zie hiervoor fig.9.3.

u10 min~ uur1 uur2 uur4 uur

60 bytes 60 bytes 60 bytes ao bytes 120 bytes

2 min. buffer 1 min. buffer t.l min. buffer 15 sec buffer 5 sec buffer

- - - - - . n

Fiq. 9.3 Een schematische weergave van de buffer struktuur voor het
opslaan van de meetwaarden voor het grafiekendisplay.

Er is dan :
een 5 sec.-buffer met 120 historiewaarden, dus 10 minuten
een 15 sec ft 80 " 20 minuten

samen 1/2 uur
een 1/2 min ft 60 ft 1/2 uur

samen 1 uur
een 1 min ft 60 " 1 uur

samen 2 uur
een 2 min ft 60 ft 2 uur

samen ij uur

Benodigde geheugenruimte: (120 + 80 + 60 + 60 + 60) * 40 =15200 bytes.
Nadeel is dat het terugvinden van de data meer tijd kost tijdens of vlak
voor het plotten. Een uitgewerkte datastructuur is nog niet gemaakt. Deze
zal analoog zijn aan die van het numerieke en balkendisplay.
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9.4. Evaluatie

Veel valt er nog niet te zeggen over het grafische display. Er zullen nog
enkele- beslissingen -genomen moeten worden, zoals het indelen van de assen
met bijschriften, de kleurcombinaties enz. De opzet voor zover die is
vastgesteld biedt echter mogelijkheden, die er tot nu toe niet waren, zoals
het veranderen van de tijdas op elk willekeurig moment tijdens de operatie.
Flexibiliteit is een van de hoofdpunten waar naar gestreefd wordt, maar het
mag er niet toe leiden dat de gebruiker door de veelheid van mogelijkheden
het systeem niet meer kan overzien. Dit stelt eisen aan het
gebruikersinteractiesysteem.

..
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10 Het Balkendisplay

10.1 Inleiding

Hoofdstuk 4.2. punt c geeft de argumenten weer om naast of i.p.v. het
numerieke en grafische display een alternatief display te maken, dat meer
voortkomt uit de behoeften van de anesthesist. Het idee van Dr. Ream zal
beschreven worden aan de hand van de vormgeving die het uiteindelijk
gekregen heeft.

10.2. Beschrijving van het balkendisplay

Het compucolorscherm biedt plaats voor 10 displaybalken met een breedte van
5 karakterveldjes (zie foto 3). De balken worden gescheiden door verticale
witte lijnen,die ook ieder een karakterveld 1n beslag nemen. Er blijven
dan rechts of links nog 3 posities over voor verklarende tekst. De 5
karakterveldjes komen overeen met een breedte van 10 plotblokjes. Zie ook
fig.l0.l.

10.2.1 Tijdschaal

Hoe kunnen we met zo'n kleine resolutie in de tijdschaal een grafiekje
presenteren dat zinvol is? Door alle minder relevante informatie weg te
laten. Wat van belang is voor de anesthesie, is het gedrag van de
variabele gedurende de laatste minuten, en globale informatie over het
verdere verleden. Dit is zichtbaar te maken door de historiewaarden een
quasi-Iogarithmische tijdschaal te geven. Dat betekent in ons geval dat
puntje (n) 3 maal zo oud is als puntje (n + 1). Als we geen informatie
willen verliezen en ook de resolutie quasilogarithmisch willen laten
toenemen, geeft puntje (n) een gemiddelde weer over een 3 maal zo lange
periode als puntje (n + 1).

Voegen we daar een actueel punt aan toe, dat de gemiddelde waarde weergeeft
van de laatste 15 seconden, dan kan men op deze kleine tijdas de informatie
van 3 uur kwijt. Toch zijn er dan nog 4 puntjes waaruit men een trend over
de laatste 5 minuten kan afleiden. Het actuele punt beslaat in de balk de
ruimte van 2 plotpunten en het knippert om extra op te vallen. Alvorens de
betekenis van het meest rechtse puntje te verklaren is het nodig de
verticale balk-indeling te bespreken.

10.2.2 Verticale schaal

In het midden van elke balk bevindt zich een blauwe "resolutieband", die
ongeveer aangeeft welke waarden de variabele binnen de meet- en
regelnauwkeurigheid kan aannemen zonder dat de anesthesist hoeft in te
grijpen. Het midden van deze band is de normale waarde. Deze is
instelbaar. De ingestelde norm is onder de naam van de variabele
afleesbaar en numeriek te vergelijken met de actuele waarde (VAL), die daar
weer onder staat. De verticale as is lineair, en wordt begrensd door de
alarmgrenzen. Deze worden aangegeven door een rode band. De schaal van de
grafiek wordt bepaald door de alarmgrens die het verst van de norm afligt.
Ook de alarmgrenzen kan men aanpassen aan het type operatie en de patient.
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10.2.3 "Glide path"-strategie

Behalve het wijzigen van de norm is er nog een andere mogelijkheid
ingebouwd. Het kan tijdens sommige operaties nodig zijn om bijv. de
bloeddruk omlaag te brengen op een geleidelijke manier, stel in 30 minuten.
Men wil dan weten of men niet te snel of te langzaam regelt. Een
hulpmiddel hiervoor is het geleidelijk laten veranderen van de norm. In
figuur 10.2 is een gedeelte van de balk weergegeven. Het meest rechtse
plotblokje is de toekomstige norm. De stippellijn in fig.10.2 geeft de weg
aan via welke men de nieuwe norm wil bereiken. Deze lijn wordt overigens
op het scherm niet weergegeven. Wanneer nu de norm, met de resolutieband,
ook in 30 minuten naar de toeko~stige norm beweegt, en het actuele punt in
het midden van de blauwe band blijft, weet men dat men met de gewenste
snelheid regelt.
Er is voorlopig gekozen voor een lineaire interpolatie tussen de norm en de
toekomstige norm. Verder willen we graag de blauwe band in het midden
houden, als referentiepunt, om te zien of alle variabelen goed zijn.
Daarom beweegt niet de blauwe band over dit "glide path", maar de schaal
wordt aangepast. De plot schuift (in dit voorbeeld) in zijn geheel naar
boven. Het hele idee is ontleend aan de vliegtuigbesturing (horizon
indicator)

10.2.4 Rate of change indicatie

Wanneer het signaal zich niet in de blauwe band bevindt is het handig een
extra indicatie te hebben van de snelheid en richting van verandering.
Stel bijv. dat de norm sneller stijgt dan de variabele. Omdat de
variabele stijgt kan men uit de historie de verkeerde indruk krijgen dat
het signaal zich naar de blauwe band begeeft (zie figuur 10.3). Een
oplossing voor dit probleem is het toevoegen van een pijltje. Dit pijltje
geeft aan in welke richting de variabele beweegt t.o.v. de norm. Het
getekende pijltje is van de norm af gericht. De grootte van het pijltje
geeft de snelheid aan. Er is nog niet besloten wat voor algorithme
hiervoor gebruikt zal worden. Te denken valt aan een predictie algorithme.

10.3 Evaluatie

Bij het numerieke display wordt men gealarmeerd als de alarmgrenzen reeds
bereikt zijn. Bij dit display echter ziet men in een oogopslag hoe ver men
daar nog vandaan is, of de variabele in die richting beweegt, en of het
nodig is om in te grijpen. De praktijk zal echter moeten uitwijzen of dit
display aan de verwachtingen voldoet. Het is iets waarmee men moet leren
"spelen". en dat kan enige extra tijd kosten. Maar dan heeft men ook vele
mogelijkheden. Aan het display is vrij veel te veranderen tijdens het
gebruik. Toch blijft het interpreteerbaar ,ook als een onvoorbereide
gebruiker het plotseling zou moeten overnemen.

De programma's zijn grotendeels klaar in assemblertaal. De beschrijving
van de algorithmen wordt in een apart rapport gegeven. De snelheid van de
routines is redelijk: voor het verwerken van 40 kanalen en 10 balken is
niet' meer dan 1 seconde nodig. Enkele deelroutines zouden kunnen worden
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herschreven t.b.v. de snelheid. Het ratê-of-change pijltje is nog
opgenomen~ vanwege het ontbreken van een voorspellend algorithme.
wel r~kening mee gehQuden. in het data format.

niet
Er is

Wat de ergonomische aspecten betreft het volgende. In het ontwerp is meer
dan bij de andere displays uitgegaan van de werkwijze van de anesthesist.
Over de duidelijkheid van deze vorm van informatiepresentatie zijn nog wel
enkele opmerkingen te maken. De balk is erg smal. Als het niet nodig is
om 10 variabelen op het scherm zichtbaar te maken, is het waarschijnlijk
beter de afstand tussen de balken de vergroten of de tijdas te verlengen.
Het toekomstige normpunt kan dan iets verder weg liggen of het aantal
historiepuntjes kan verhoogd worden. De mogelijkheden zijn dan het
verlengen van de tijdsduur van de gehele plot , het kleiner maken van fiet
basisinterval van 15 seconden, of de factor 3 in de verhouding van de
ouderdom van de plotpuntjes vervangen door 2. De resolutie in de tijdas
wordt dan groter. 4

Het knipperen van het actuele punt doet het wel opvallen, maar het heeft
ook nadelen. De knippersnelheid is vrij laag. De helft van de tijd is het
knipperende punt onzichtbaar. In de toekomst zou men kunnen nagaan of het
niet mogelijk is het actuele punt op een andere manier opvallend te maken.
Een uitbreiding van de kleurenindicatie kan zijn het nuanceren van de
alarmlevels. De rode band is een absoluut alarm. Ergens tussen de
normband en de alarms liggen grenzen waarbinnen men de variabele graag wil
houden. Deze zou men kunnen aangeven met een kleurverandering van de
plotpuntjes. Er moet echter voor gewaakt worden te veel informatie op een
scherm te presenteren.
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Foto 2.

Foto 3.

Het numerieke display.

Het balken display.
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Nawoord

In dit verslag werden de achtergronden van ons project en onze bijdrage
daaraan beschreven. Het fundament is gelegd voor een nieuwe opzet van het
data-acquisitiesysteem. Het werk is echter nog niet geheel afgerond en dus
ook nog niet in de praktijk getest. Er kunnen wel al enige conclusies
getrokken worden.

Wat de algemene lijn betreft: ergonomie heeft een grote rol gespeeld bij
het ontwerpen. Toch had dit slechts een bijsturend effect op het ontwerp.
De apparatuur was al aangeschaft voordat ergonomische kriteria bekend
waren. Een ergonomisch verantwoord ontwerp vereist een onderzoek naar de
werkwijze van de anesthesist en naar hetgeen hij voor de uitvoering van
zijn taak nodig heeft. Dan pas kan men beginnen met het uitzoeken van
daarvoor geschikte apparatuur. 4

Is dan de conclusie dat de aanschaf van de compucolor niet terecht is
geweest ? De compucolor voldoet lang niet aan de ergonomische kriteria.
Maar hij biedt voldoende mogelijkheden om te onderzoeken of een dergelijk
displaysysteem zinvol is, voordat men betere (en veel duurdere) apparatuur
aanschaft.
Het voordeel van de compucolor als compleet microcomputerststeem is dat de
hardware en firmware getest is en dat daar geen fouten meer in optreden.
Het nadeel is dat het erg moeilijk is om speëifieke gebruikersroutines in
te bouwen. Ook de documentatie van de BASIC interpreter was erg summier.
De floppy disk van de compucolor is een onmisbaar hulpmiddel gebleken bij
de programma ontwikkeling en bij het opslaan van gemaakte schermlayouts,
maar voor klinisch gebruik is deze te onbetrouwbaar.

De totale opzet van het ontwikkelde systeem is uiterst flexibel. Er zijn
vele mogelijkheden voor aanpassing aan de wensen van de gebruiker. Er zal
een uitgebreide gebruikerstest nodig zijn om te ontdekken of het systeem
werkelijk goed is en of alle mogelijkgheden wel gebruikt worden.
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Bijlage 1

Gegevens van de gebruikte monitor

De in het systèem gebruikte monitors hebben een schermdiagonaal van 13
inch. Het beeld is opgebouwd volgens de Amerikaanse norm met 525 lijnen en
30 beelden per seconde.
Het gevolg hiervan is dat er interferentie met de 50 Hz netfrekwentie
zichtbaar is op het scherm. Dit is vooral hinderlijk bij grote gekleurde
oppervlakken. Bij normale tekst uit zich deze interferentie in een
enigszins trillend beeld, hetgeen erg storend werkt indien men lang naar
het scherm zit te kijken.
In tabel 1 zijn de gegevens van de karakteropbouw van de gebruikte monitor
vergeleken met de aanbevelingen uit de literatuur. [11]

Tabel 1 De karakteropbouw van de gebruikte monitor vergeleken met
de aanbevelingen uit [11] __ ._________ _ _~ . ~ _

aanbevelingen
parameter toegepaste kijkafstand 1 m algemeen

monitor

letterhoogte 5mm 5-8 mm 0,5-0,8% kijkafstand
letterbreedte 4mm 3,5-4,6 mm 0,75-0,8 Illetterhoogte
lijndikte 0,8 mm o,5-1 , 3 -:mm 0,1-0,16 -letterhoogte
lettervorm 5llf7 matrix 7-9 matrix 7+9 matrix
beeldlijnen 6 10 10
per teken

We zien uit deze tabel, dat de gebruikte monitor nog net voldoet aan de
aanbevelingen voor een kijkafstand van 1 meter. Alleen de symboolvorm is
slecht. Dit blijkt ook in de praktijk. Tekens die veel op elkaar lijken
(8 en B) zijn moeilijk te onderscheiden.
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tabel 2 De regelopbouw van de gebruikte monitor vergeleken met de
, aanbevelingen

aanbevelingen
tussenruimtes toegepaste kijkafstand lm algemeen
tussen monitor

letters 0,8 mm 4mm. O,S • letterhoogte
woorden 4,8 mm. 8:-;mm 1 • letterhoogte
regels 0,8 mm. 8mm. 1 lK letterhoogte

in stapjes van
U· letterhooqte

• __~__.<_ ._, M _Or ••--7------------~--··-~~ - - - - ----.-..--- -_._-~---- ---" ----.-.- - ,.-_. ~ -_..,.--- ----- _._-_ .. "--.--.- ----

Uit tabel 2 zien we dat ook de regelopbouw niet voldoet aan de
aanbevelingen. De ruimte tussen de letters is veel te klein. In het, in
dit rapport beschreven systeem wordt hiervan niet zoveel hinder
ondervonden, omdat veel met afkortingen en punten tussen de letters wordt
gewerkt. De namen worden daardoor nog redelijk leesbaar.

Toch moeten we tot de conclusie komen dat de monitor verre van optimaal is.
Door een geschikte keus van de informatiepresentatie is getracht de
ges~gnaleerde bezwaren zoveel mogelijk te omzeilen.

- Aanbevelingen voor een nieuwe monitor
Voor een nieuwe uitvoering van het data-acquisitie- en displaysysteem zal
een betere monitor moeten worden aangeschaft. Pas dan is het mogelijk de
informatiepresentatie optimaal te laten zijn.
Deze monitoren zullen dan, wat teken- en regelopbouw betreft, zeker moeten
voldoen aan de de aanbevelingen uit de tabellen 1 en 2. Bovendien dient er
voor te worden gezorgd dat het beeld trillingsvrij is. [9]
Tot slot willen we nog een indicatie geven van de benodigde beeldscherm
afmetingen voor een monitor met een beeldopbouw volgens de Europese 625
lijnen norm.
Het zichtbare deel van het lijnenraster bestaat uit 580 lijnen. Per lijn
zijn 525 punten aanstuurbaar.
Voor een kijkafstand van 1 meter moet de letterhoogte 8 mm zijn. De
letterbreedte wordt dan 6,4 mmo
Voor de tekenopbouw kiezen we een 7-9 dotmatrix. Op een beeldlijn kunnen
dan 46 tekens met voldoende tussenruimte worden ondergebracht.
De benodigde schermbreedte wordt dan 460 mmo Voor een normaal beeldscherm
met een breedte hoogte verhouding van 5: 4, resulteerd dit in een
scherm met een diagonaal van 589 mmo Als de kijkafstand groter moet zijn,
dan moet uiteraard ook een grotere schermdiagonaal worden gekozen.
Bovendien moet er rekening worden gehouden met het feit dat de apparatuur
continu aan moet kunnen staan. Dit stelt veel zwaardere eisen aan de
kwaliteit van de gebruikte beeldschermen.
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bijlage 2

Beschrijving van de commandoset zoals die op dit moment aanwezig is

Op het scherm wordt een gele ) weergegeven als de commando-verwerking in
het uitgangsnivo staat. Er kan dan een primair commando worden ingetikt.
Ia er al een primair commande herkend dan wordt er een cyaan ) op het
scherm weergegeven. Er kunnen dan vervolg commando's worden ingevoerd.
Er zijn 4 speciale commando's beschikbaar die nodig zijn voor het invoeren
en wijzigen van een commandotekst. Dat zijn : .;

1) Erase one character
Dit commando wordt gegeven door de toets Het
teken op het scherm wordt uitgewist en bovendien
vewijderd. Indien er geen tekens.op het scherm
commandonivo teken weergegeven aan het begin van

resultaat is dat er 1
uit het invoerbuffer wordt
staan wordt het juiste

de regel.

2) Delete one line
Dit commando wordt gegeven met de toets "erase Hne".
De hele tot nu toe ingevoerde commandotekst wordt uit het invoerbuffer
verwijderd en ook op het scherm uitgewist. Voorgaande commandonivo
overgangen worden hierdoor niet aangetast. Aan het begin van de regel
wordt weer het juiste commandonivo teken weergegeven.

ingevoerde commandotekst
worden tenietgedaan. Er

te geven dat een nieuw

is dat het hele tot nu toe
Voorgaande nivo overgangen
> op een nieuwe regel om aan
ingevoerd.

3) Return to monitor
Dit commando wordt gegeven door de toetsen CTRL (control) en C tegelijk
te drukken.
Het gevolg hiervan
wordt uitgewist.
verschijnt een gele
commando kan worden

in

4) Return Dit commando wordt gegeven door de toets "RETURN" in te drukken.
Het resultaat is dat de tot nu toe ingevoerde commandotekst in de machine
wordt ingevoerd. Als reaktie gaat de cursor naar een nieuwe regel. Hierna
wordt het commando verwerkt.

Alle ingevoerde commando teksten. dus niet de 4 speciale commando's. worden
op de floppy disk geregistreerd,met het tijdstip waarop het eerste teken
van de tekst werd ingetikt.
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: Bijlage 3. Kanaaltabellen

CHAN CHAN UNITY NORM RES HIGH LOW DEC SYST FULL
NUMB NAME BAND ALARM ALARM PNT CHAN NAME

Ó P.SYS. mmHG 120 .:!:. 2.5 150 100 3 0 Systol.Art.Pressure
1 M.A.P mmHG 80 2.5 100 60 3 1 Mean Arterial Press
2 P.DIA mmHG 70 2.5 90 50 3 2 Diastol.Art.Press.
3 DP!rJr mmHG/s 3
4 S.PAP mmHG 2 4 Syst.Pulm.Art.Press
5 M.PAP mmHG 2 5 Mean Pulm.Art.Press
6 D.PAP mmHG 2 6 Diast.Pulm.Art.Pres
7 .L.A.P mmHG 2 7 Left Atrium Press.
8 C.V.P mmHG 8 1 20 2 2 8 OptimaI Centr.Ven.P
9 M.CVP mmHG 8 1 20 2 2 9 Mean Centr.Ven.Pres
10
11 4

12
13 s.v. mXbt 3 10 Stroke Volume
14 C.O.C I min 2 11 Oardiac Output qomp
15 C.O.T I/min 2 12 Card.Output Thermo
16 S.V.R 10 x 3 13
17 P.V.R 3 14
18 H.R. b/min 70 2 100 50 3 15 Heart rate
19 HRCOC b/min 70 2 100 50 3 16 H.R. Card outp comp
20 HRECG b/min 70 2 100 50 3 17 H.R. EI.Cardiogram
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 C02EX vol% 4 0.2 6 3 2 18 . C02 Expiratory
31 Cû2IN vol% 0.2 1 0 2 19 002 Inspiratory
32 02 EX vol% 2 20 02 Exp
33 02 IN vol% 2 21 02 Insp
34 HALEX vol% 2 22 Halothane Exp
35 HALIN vol~ 2 23 Halothane Insp
36 N20EX vol% 2 24 N20 Exp
37 N20EX vol% 2 25 N20 Insp
38 PR.MX mmH20 20 1 35 15 26 Respiratory PresMax
39 PR.MI mmH20 0 0 0 27 Respir.Press.Min
40 FLOMX 28 Respir.Flow Max
41 FLOMI 29 Respir.Flow Min
42 RESIS Respir.Resistance
43 COMPL Respir.Compliance
44 WORK Respir.Work
45 T.INS sec 2 30 Inspiratio~i time
46 T.PAU sec 2 31 Pause time
47 T.EXP sec 2 32 Expiration time
48 RRATE /min 2 33 Respiratory rate
49 TID.V 34 Tidal volume
50 MIN.V 35
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CHAN CHAN UNITY NORM RES HIGH LOW DEC SYST FULL
NUMB NAME .' , BAND ALARM ALARM PNT CHAN NAME

51
52,
53
54
55

°c56 TCORE 36 40 20 ,2 36 Core Temperature
57 TSKIN °c 36 40 20 2 37 Skin Temperature
58 DIFFr °c 5 10 0 2 38 Tcore ....Tskin
59 PLErH 39 Plethy.smogram
60 TIME 40 Time or counter
61 COO Commentflag
62 EVENT Eventflag
63 DIATH 41 Diathermia flag
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Bijlage 4

Verklaring van een aantal gebruikte termen

Hardware: hiermee worden de concrete onderdelen van een computer
systeem bedoeld.

Software: dit zijn de programma's die voor een computer worden
geschreven.

Firmware: speciale vorm van software en wel de in een computer
systeem aanwezige, door de fabrikant van dat systeem
ontwikkelde, programmatuur om gebruikersprogramma's
op dat systeem te kunnen laten uitvoeren.

Floppy disk: een flexibele schijf, die is voorzien van een
laagje magnetisch materiaal. Hierop kan,informatie
worden geschreven en later teruggelezen.

Floppy disk drive:
Een apparaat waarmee.de floppy disk kan worden gelezen
of beschreven.

Disk handler:
De programmatuur die nodig is om informatie van een
floppy disk te kunnen lezen of er naar toe te schrijven.

Disk access:
Lezen van~of schrijven. naar de floppy disk.

File: Manier van opslag van informatie op de floppy disk
zodanig dat die informatie gemakkelijk is terug te vinden.

Directory:
Lijst,;die op de floppy disk staat, waarin alle informatie
over de file's die op die disk staan, is samengebracht.

V.D.U.

A.D.C.

POOM

Visual Dispay Unit = beeldscherm.

Analog to Digital Converter.
Deze zet analoge meetwaarden om in, voor een computer
te begrijpen digitale waarde.

Random Access Memory.
Lees en schrijf geheugen voor een computer,

Programmable Read Only Memory.
Door de gebruiker, d.m.v. een speciaal apparaat te
programmeren geheugen. In het computer systeem is
dit geheugen alleen te lezen.
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