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SYSTE:M- oomm :MANUAL AND THE HAND~Il'JJ OF HANUAL NOTITIOlJS nr A DA'l'A 

ACQUISITION AUD DISPLAY SYSTEr4 

SUMMARY 

In co- oparation with the Anesthesiology Department of the Univarsity 

Hospital at Leiden the Medical Electrical Engineering Division of the 

3indhoven Univarsity of Technology has developped a data acquisition 

and display system (DADS). 

In DA1l3 data concerning the patient and the oparation that can be of 

importance for anesthesia can be acquired, manipulated and presented. 

In this thesis the implementation of a system- bound users manual is 

considered. With this manual the (inexperienced) user can be provided 

'tri th information a bout how to handle the system. 

A text compress;i.on methad is developped to store the text of this manual. 

In comparison with the amount of memory needed for ASCII coded text the 

compressed code will show a starage reduction of about 70%. 

Furthermore a methad is described to manually enter not- automatically 

acquired data, especially designed for DADS. 

Because the existing displays were not suited to present these data a new 

display is designed. 

Because it is uncertain how much memory is available in the present sys

tem at this moment a much simplified methad is implemented. 

This will also be described. 



SA~~NVATTING 

In de vakgroep Medische Elektrotechniek is, in samenwerking met de afde

ling Anesthesiologie van het Akademisch Ziekenhuis te Leiden, een data

acquisitieen-display systeem ontworpen (DADS). Hiermee kunnen voor de 

anesthesie relevante patient- en operatie- gegevens worden verzameld, 

bewerkt en weergegeven. 

In dit verslag wordt de implementatie van een systeem_gebonden gebruikers

handleiding besproken. Hiermee kan de (onervaren) gebruiker interaktief 

informatie worden verschaft over de bediening van het systeem. 

Voor opslag van de tekst van deze handleiding is een tekst_ko~pressie

methode ontworpen. Hiermee kan de voor opslag van de teksten benodigde 

geheugenruimte ten opzichte van de voor opslag volgens ASCII kode beno

digde ruimte met ongeveer 70% worden gekomprimeerd. 

Verder wordt een speciaal voor DADS ontworpen methode besproken om gege

ven~ die niet automatisch worden ingevoer~met de hand in te voeren. 

De bestaande displays zijn niet geschikt voor weergave van deze gegevens, 

daarom is hiervoor een apart display ontworpen. Vanwege onzekerheid over 

de in het huidige systeem voor de methode beschikbare geheugenruimte 

wordt momenteel een sterk vereenvoudigde versie geïmplementeerd. Ook deze 

wordt in dit verslag behandeld. 
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1 ~ INLEIDING 

1 .1. H!!:T SERVO ANESTHESIE PROJEKT 

In de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Hogeschool te 

Eindhoven wordt onderzoek verricht op 3 gebieden: instrumenten ten be

hoeve van gehandikapten, afbeeldingatechnieken en servo anesthesie. 

Bij het laatstgenoemde projekt heb ik mijn afstudeerwerk verricht. 

Het onderzoek in dit projekt wordt verricht in samenwerking met de afde-
I 

ling Anesthesiologie van het Akademisch Zieken..huis te Leiden. 

"Anesthesie" is het geneeskundig specialisme, dat zich bezighoudt met 

het in de voor de operatie benodigde toestand brengen en houden van de 

patiënt. In deze toestand heeft de patiënt een voldoende mate van spier

verslapping, bewustzijnsverlaging en verminderde gevoeligheid voor pijn. 

Een beeld van de toestand waarin de patiënt verkeert kan onder meer 

worden verkregen door direkte observatie van de pati~nt (b.v. de huids

kleur) en door gebruik te maken van resultaten van aan de patiënt ver

richte metingen (b.v. bloeddrukken, pH van het bloed), gegevens over 

toegediende stoffen (b.v. vaatvervTijders) en door chirurgen of anesthe

sisten verrichte handelingen (b.v. borstkas openen, operatie-tafel kan

telen). 

Het voorvoegsel "servo" (slaaf) duidt hier op automatisering. 

Het doel van het serve anesthesie projekt is dan ook na te gaan,waar 

automatisering in de anesthesie zinvol en mogelijk is. 

Hierbij i.vordt aandacht besteed aan drie taken van de anesthesist, name

lijk: 

1. Het meten en bewerken van gegevens. 

2. Het vastleggen van deze gegevens. 

3. Het vormen van een beeld van de toestand van de patiënt en het re

gelen van deze toestand. 

Automatisering op deze gebieden kan zinvol zijn,omdat hierdoor de anes

thesist kan worden ontlast van een aantal tijdrovende routine handelin

gen en daardoor meer zijn aandc>.cht kan richten op de toestand van de 
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patiënt. 

Er zijn voor elk van de drie taken nog een aantal redenen aan te geven, 

waarom automatisering op dat gebied zinvol kan zijn: 

1. Door automatisch (zonder menselijke tussenkomst) te meten kunnen de 

metingen regelmatig en objektief l'rorden verricht, ook op momenten 

dat de anesthesist zijn aandacht elders heeft gericht. 

Door het automa.tisch bewerken van gegevens kunnen tijdens de ope

ratie afgeleide grootheden worden bepaald. Hierdoor kunnen signalen 

worden "samengevat" in enkele karakteristieke grootheden. Zo kan 

b.v. d.atareduktie l-Torden toegepast op het co2 signaal van een 

capnograaf door het eind- inspiratoire en het eind- expiratoire 

co
2 

gehalte te bepalen. Hierdoor kan het kontinue signaal worden 

samengevat in 2 grootheden per ademhalingscyklus. 

Ook kunnen uit korobinaties van grootheden andere grootheden worden 

berekend (zie b.v. paragraaf 4.2.2.). 

Verder kunnen er automatisch meldingen worden gegeven als een sig

naal snel verandert van waarde, alarmgrenzen overschrijdt of een 

trend vertoont. 

Door genoemde bewerkingen wordt de anesthesist in staat gesteld 

zich een beter beeld te vormen van de toestand van de patiënt. 

Van een melding kan l·rorden nagegaan1 of deze \vordt veroorzaakt door 

een foute meting of door een werkelijke verandering van de toestand 

en indien nodig kan er worden ingegrepen. 

2. Automatisch te verrichten metingen en te bewerken gegevens kunnen 

ook automatisch worden vastgelegd. Het vastleggen van de andere ge

gevens kan eveneens door automatisering worden vergema~~elijkt zoals 

in dit verslag nog uitvoerig zal ~rorden besproken. 

Na de operatie kan automatisch een anesthesieverslag worden gemaakt, 

dat kan worden gebruikt bij de verdere behandeling van de patiënt 

of voor retrospektieve analyses van de operatie om wetenschappelij

ke of juridische redenen. 

3. Het vormen van een beeld van de toestand van de patiënt kan worden 
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vergemakkelijkt door tijdens de operatie de opgeslagen data op een 

overzichtelijk~ snel afleesbare wijze te presenteren. 

Door het regelen van bepaalde grootheden (b.v. bloeddruk en spier

verslapping) te automatiseren kan sneller of beter worden gereageerd 

op spontane veranderingen in de toestand van de patiënt. 

Een eerste voorwaarde voor het regelen is de betrouwbaarheid van de gege

vens, op grond waarvan geregeld kan vlorden. Dit geldt zowel voor het auto

matisch regelen als voor het met de hand regelen. 

Daarom richt het onderzoek in het servo anesthesie projekt zich voorlo

pig vooral op het verwerven van deze data en het presenteren ervan. 

1.2. DE ONTWr.a:ELING VAN HET DATA-...\CQUISITIE' Elf-DISPLAY SYSTEEM 

Om te ~~nnen onderzoeken hoe op een gebruikersvriendelijke manier de 

voor de anesthesie relevante gegevens kunnen worden ver~~egen, bewerkt, 

opgeslagen en >·Teergegeven, lferken we aan de ontwikkeling van een kompu

tersysteem. 

De eerste versie ( "ELLES ") l-rordt beschreven in v/d Aa, 1978. 

Het systeem werd bij een serie operaties naast de bestaande apparatuur 

gebruikt. Het bleek1 dat de anesthesisten het als positief voor huu~ werk 

ervoeren. 

Aan de ergonomie was bij dit systeem echter weinig aandacht besteed en 

op dit gebied kwamen dan ook enkele tekorten naar voren (Hengst en Kr~

mer, 1980 en Blom et a1.,1980). Daarom werd een nieuw systeem ontwikkeld 

("DADS"J. De algemene opzet hiervan is beschreven in Hengst en Krämer,1980 

de uitwerking van de algemene opzet in v. Kessel, 1981. J.~en globale be

schrijving van DADS volgt in hoofdstuk 2. 

Door de gekozen flexibele opzet van de programmatuur is het mogelijk 

DADS aan te passen aan de operatiekamer, het soort operatie en de per

soonlijke voorkeur van de gebruiker. 

Binne~~ort hopen we DADS te kunnen testen door het (naast de bestaande 
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apparatuur) te gebruiken bij open-hart-operaties. We verwachten dat bij 

deze ingewikkelde operaties alle mogelijkheden van het systeem aan bod 

zullen komen en dat minder gekompliceerde operaties op te vatten zijn als 

speciale gevallen, waarbij slechts gedeeltes van DADS zullen worden ge

bruikt. 

Bij het bouwen van DADS zijn al enkele nadelen van het gekozen systeem 

naar voren gekomen. Vooral de tw~e gebruikte kleuren display processoren 

voldoen niet. We vermoeden dat sommige gekonstateerde fouten te wijten 

zijn aan niet volledige betrouwbaarheid van het geheugen. 

Verder laat de beeld...'!cwali tei t te wensen over, is het vlerkgeheugen te 

klein en is de Basic interpreter niet snel genoeg (Hengst en Krämer,1980). 

Daarom is er nu tevens een volgend systeem in ontwikkelin~dat op deze 

punten beter is en waarin de voorlopige resultaten van de klinische eva

luatie van DADS kunnen vlorden verwerkt. 

1 • 3. DE OPDR.t\.CHT 

In paragraaf 1.2. is vermeld,dat de belangrijkste tekortkomingen van het 

vorige systeem de ergonomie betreffen. In dit verslag wordt aan ergono

mische aspekten dan ook veel aandacht besteed. 

De opdracht bestaat uit 2 hoofdonderdelen: 

1. Er wordt momenteel gewerkt aan een handleiding voor DADS (zie Meyier~ 

~983). Het is de bedoeling,dat een aspirant gebruiker deze vooraf 

doorneemt om vertromv-d. te raken met het systeem. Een onervaren ge

bruiker zal de handleiding ook tijdens de operatie willen raadple

gen. Het is echter onpraktisch deze bij het systeem te bewaren 

(in veroand met het schoonhouden ervan). Bovendien kost het opzoeken 

van de gewenste informatie tijd. 

Daarom moest een methode worden ontwikkeld,om de op een bepaald 

moment gewenste informatie ("Helptekst") op oproep te presenteren. 

2. Op grond van ondermeer de in paragraaf 1.1. opgesomde (en hiervan 
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afgeleide) gezevens kan een beeld van de toestand van de patiënt 

t·rorà.en gevormd. 

Ze zijn onder te verdelen in 2 groepen: 

De elektrische signalen1 die gedurende een bepaalde tijd tijdens 

de operatie worden gemeten en de van deze signalen afgeleide 

grootheden. Deze worden in dit verslag de kontinu-beschikbare 

gegevens genoemd. 

Andere gegevens,die in het algemeen niet als elektrisch sig

naal beschikbaar zijn en de hiervan afgeleide gegevens worden 

de niet-kontinu-beschikbare gegevens genoemd. 

De tweede opdracht was een methode te ontwikkelen waarmee de laatst

genoemde groep tijdens de operatie kan worden ingevoerd en weerge

geven in DADS. 

Na een globale beschrijving van DADS in hoofdstuk 2 wordt in hoofdstuk 

3 de uitwerking van de eerste deelopdracht besproken. 

In hoofdstuk 4 volgen de inventarisatie van de niet kontinu beschikbare 

gegevens en de bespreking van de eisen,waaraan de invoer en weergave 

hiervan moeten voldoen. 

In hoofdstuk 5 wordt dit nader uitgewerkt en wordt de ontwikkelde metho

de voor invoer en weergave besproken en de vereenvoudigde versie hiervan, 

die in het huidige systeem wordt geïmplementeerd. 

In hoofdstuk 6 worden tenslotte nog enkele suggesties gedaan. 
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2. DADS 

2.1 o HARDWARE (Hengst ·en Krämer, 1980) 

De opbouw van DADS wordt geïllustreerd door het schema in figuur 2.1 en 

de foto in figuur 2.2. 

Het h~idige systeem is samengesteld uit de volgende komponenten: 

2 Compucolor II kleurendisplay terminals. 

Deze zijn gebaseerd op een 8080 mikroprocessor. 

COMPUCCLCR 

COMPUCOLOR 

<.rl TOETSENBORD 

LSI 

Btl 
,..-----~ 

FLOPPY DISK 
DRIVE ADC 

., r 

DAC 

I ~2 FILTERS I 

FLOPPY' DISK 
DRIVE 

' Figuur 2.1 o~bouw van het huidige systeem 
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' '' 

' ..... -- -..-

1, !1 1 /I 
-; .: - ... 

Figuur 2.2 foto van het huidige systeem 
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De door de programmeur te gebruiken geheugenruimte bestaat uit 32 K 

byte RAM en 8 K byte EPROM:. 

Het beeldscherm is opgebouwd uit 32 regels met per regel 64 karak

tervelden. Per karakterveld kan een voorgrond- en een achtergrond

kleur worden gedefinieerd. Hierbij kan voor elk veld uit 8 kleuren 

worden gekozen. 

De Compucolors \vorden in DADS gebruikt voor de weergave van gegevens 

en voor de mens- machine interaktie. 

LSI 11/02 mikrokomputer. 

De vrij te gebruiken geheugenruimte bestaat uit 8 K byte kerngeheugen 

en 48 K byte RAM. 

De verbinding met elk van de Compucolors loopt via een serielijn. 

Hierover kan informatie worden verzonden met een baudrate van 4800 

bits per sekonde. 

De LSI wordt in DADS gebruikt voor het sampelen, be~verken en door

geven van gegevens. 

32 Filters. 

Deze 4e orde laagdoorlaat filters hebben een afsnijfrekwentie van 

40 Hz. De van de aanwezige operatiekamer apparatuur afkomstige sig

nalen kunnen hierdoor, als het betreffende filter is ingeschakeld, 

gedeeltelijk worden ontdaan van ruis. 

ADC. 

De eventueel gefilterde analoge signalen worden in de analoog-digi

taal converter gedigitaliseerd, zodat de LSI ze kan verwerken. 

DAC. 

Een door de gebruiker ingevoerde tijdmarkering ("event", zie para

graaf 4.3.) kan in de digitaal- analoog converter worden omgezet in 

een analoog signaal, dat naar de aamrezige operatiekamer-apparatuur 

kan ~-vorden geleid. 

2 Floppy disk drives. 

De gebruikte "double density" 8 inch floppy's hebben een geheugenka-
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paci tei t van 5 M byte per kant. Ze vrorden respektievelijk gebruikt 

voor opslag van systeem-programmatuur en voor registratie van het 

verloop van de operatie. 

Toetsenbord. 

Het toetsenbord bevat alfa numerieke toetsen en speciale funktie 

toetsen. De programmeur kan,indien gewenst, zelf andere betekenissen 

aan de funktie~toetsen toekennen. 

Via het toetsenbord kan de gebruiker interaktief met het systeem 

t-Terken. 

2.2. SOFrwARE 

Hieronder worden de belangrijkste algemene aspekten van de systeem soft-

ware besproken. 

Programmeertalen. 

De Compucolors zijn programmeerbaar in Basic en in 8080 assembler. 

De meest tijdkritische gedeeltes zijn in 8080 assembler geschreven 

vanwege de vereiste korte exekutietijd. De overige software voor de 

Compucolors is in Basic geschreven omdat in deze hogere programmeer

taal eenvoudiger geprogrammeerd kan worden. 

Alle LSI programmatuur is in Macro 11 geschreven. 

Operating system. 

De prograrrunatuur van DADS is georganiseerd in taken, dat zijn routi

nes die elk een bepaalde funktie realiseren. Ze worden in principe 

afgehandeld op volgorde van aanbod in een tabel. 

Ze kunnen echter ook worden onderbroken door korte, in assembler ge

schreven, interruptroutines • Deze kunnen worden geaktiveerd bij 

input/output (I/0) operaties of door een timer. 

De I/0 operaties worden uitgevoerd op interrupt basis, zodat tijdens 

het overzenden van een byte de processor voor andere taken beschik

baar is. 

Door de timer worden interrupts gegenereerd na vaste tijdsintervallen. 
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In de Compucolor zijn er 2 tabellen, een voor assembler en een voor 

Basic taken. Assembler-taken hebben een hogere prioriteit dan Basic

taken. Regelmatig wordt door een timer interrupt routine de verwer

king van een Basic routine onderbroken, waarna eerst de assembler 

taken worden uitgevoerd. Hierna wordt de verl'lerking van Basic routi

nes hervat. 

Een taak kan op de tabel loTorden ingevuld door een interruptroutine 

of door een andere taak. 

Betrouwbaarheid. 

Aan de gebruikte software worden hoge betrouwbaarheidseisen gesteld. 

Bij de in dit verslag te bespreken programmatuur komen vooral de vol

gende 2 aspekten naar voren: 

1. Als een taak op een bepaalde aktie moet \'rachten (b.v. op het 

vol tooien van een I/0 operatie) l·mrdt met behulp van de timer 

na een opgegeven tijd een "time out routine" op de takentabel 

geplaatst als de aktie in die tijd niet is ondernomen. 

Deze routine kan b.v. een foutmelding genereren en de \'Jachtende 

taak verder laten gaan zodat het systeem niet vastloopt. 

Wordt de aktie dan toch nog ondernomen, dan mag deze geen ver

warring veroorzaken. 

2. De synchronisatie van taken en de bescherming van door meerdere 

taken gebruikte buffers en variabelen is van groot belang. 

Er bestaan hiervoor diverse methodes • 

:Met vlaggen kan v-1orden aangegeven of taken al dan niet (verder) 

mogen worden uitgevoerd. Zo niet, dan kan de taak worden gene

geerd, opnieuw in de takentabel worden ingevuld of in een wacht

lus worden geplaatst. 

Ook kan soms het definiëren van ekstra buffers een oplossing 

bieden. 

Bij elk voorkomend probleem is die oplossing gekozen, die in dat 

geval in verband met de beschikbare geheugenruimte, exekutietijd~ 

uniformiteit etc. ge\.;enst is. 
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Interprocessor_kommunikatie. 

3ij de in hoofdstuk 3 en 5 beschreven program~a's moeten vaak berich

ten tvorden overgezonden tussen de onderste Compucolor en de LSI. 

Daaror1 Horclt hier het mechanisme van dit berichtenverkeer in het kort 

besproken. 

Elke boodschap, die moet 11-rorden overgezonden, begint met een "by-te 

cou..11.t'', ~qaarin vrordt aangegeven uit hoeveel bytes de inhoud bestaat 

(maximaal 128). 

Hierna volgt een bestemmingskode waarin Hordt aangegeven welke rou

tine in de ontvanger moet worden aangeroepen om het bericht te ver-

vrerken. 

Hierna volgt de eigenlijke inhoud van het bericht. 

Voor het verzenden van een bericht wordt de verzend-routine aange

roepen met als argument het beginadres van het buffer,waarin de 

boodschap is opgeslagen. Door de verzend-routine wordt dit adres in 

een tabel gepla.a.tst. De boodschappen \'lOrden op volgorde van opname 

in deze tabel op interruptbasis verzonden. 

Het kommunikatie-protokol volgens welk de verbinding tussen de pro

cessoren wordt opgebouwd is beschreven in Hengst en Krämer, 1980. 

Na ontvangst van een boodschap Hordt door de boodschap-ontvangst

routine de door de bestemmineskode bepaB.lde taak op de takentabel 

geplaatst. 

2.3. DATA-FLOW 

De genoemde 2 groepen gegevens in DADS leggen elk een andere weg af door 

het systeem. Hieronder zullen deze achtereenvolgens worden besproken. 

2 -3.1 • KONTUfU-BESCHIKBARE GEGEVENS 

De maximaal 32 van de aanwezige operatiekamer apparatuur afkomstige ana

loge signalen worden gefilterd door een (eventueel uitschakelbaar) 4e orde 

laagdoorlaat filter met een afsnijfrekwentie van 40 Hz. Vervolgens worden 

ze in de ADC gedigitaliseerd en door de LSI om de 20 msek. gesampeld. 
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Hierna kunnen van sommige signalen karakteristieke grootheden worden be

paald, de data-base bestaat uiteindelijk uit maximaal 64 gegevens. 

Vervolgens kunnen een aantal bewerkingen vmrden uitgevoerd, b.v. storings

detektie, waardoor aan elk kontinu beschikbaar gegeven een statuswoord 

kan worden toegekend. In dit statuswoord (een 4 bits kode) i'IOrdt aan elk 

gegeven de aard van een eventuele verandering gekoppeld (snel stijgend, 

snel dalend, te hoog of te laag). 

Binnenkort zullen ook trenddetektie algorithme's worden ge!mplementeerd. 

In de Compucolors is slechts plaats voor 40 van de maximaal 64 gegevens. 

Daarom moet een subset van maximaal 40 worden gekozen, die peroperatief 

kunnen \-lOrden gepresenteerd. De waarden van de variabelen uit de subset 

worden periodiek via de serielijn naar beide Compucolors overgezonden. 

De genoemde bet·rerkingen \vorden pas uitgevoerd op signalen, die overeenkomen 

met gegevens uit de subset als deze signalen door de gebruiker geldig 

zijn verklaard. Alleen als een signaal geldig is verklaa.rd kunnen de er·mee 

samenhangende gegevens worden gepresenteerd. Dit om te voorkomen dat on

zinnige informatie (b.v. ontstaan doordat een transducer niet is aange

sloten) wordt verwerkt en \-veergegeven, met alle storingsmaldingen van 

dien. 

Gegevens1 die overeen komen met geldig verklaarde signalen worden om de 15 

sekonden op de operatie floppy opgeslagen. 

2.3 .2. NIET-KON'riNU-BESCHIKBARE GEGEVElll"S 

Deze kunnen met de hand via het toetsenbord, dat is verbonden met de on

derste Compucolor, worden ingevoerd. Hierna worden ze op de operatie flop

py opgeslagen. Als ze door de gebruiker worden opgeroepen worden ze via 

de serielijn weer naar de onderste Compucolor teruggezonden • 
..• 

Deze data flow Nordt verder in de hoofdstukken 4 en 5 besproken. 
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Voor de presentatie v~m data Hordt zoals gezegd gebruik gemaakt van de 2 

Compucolors. Hieronder wordt besproken v-relke displays er op de schermen 

zichtbaar gemankt kunnen vrorden en hoe de lay-out van elk display gev-rij

zigd kan lvorden. 

2.4 .1. BOVENSTE CO.lilPUCOLOR 

1. Het balkendisplay (zie figuur 2.2 en Hengst en Krämer,1980) 

Het doel van dit display is om in één oogopslag te kunnen zie~of de 

toestand van de patiënt normaal is. Dit kan aan de hand van maximaal 

10 voor de toestand meest representatieve kontinu beschikbare gege

vens. In elk van de 10 balken >-Taarin het scherm' is verdeeld kan de 

momentane vmarde en de historie van een van de gegevens worden weer

gegeven. De momentane waarde Hordt weergegeven in cijfers onder 

elke balk en in het meest rechtse (knipperende) blokje. De andere 

blokjes geven volgens een semi-logarithmische tijdschaal informatie 

over de historie. 

Vertikaal staat op een lineaire as de waarde van de variabele uit. 

Deze as is zodanig geschaald dat de ( blauvïe) normband in het midden 

valt. De breedte hiervan is zodanig gekozen dat men de waarde van 

een gegeven normaal vindt als deze binnen de band valt. 

Komt deze echter in de bovenste of onderste alarmband, dan vindt men 

de vlaarde abnormaal en wordt een alarmmelding gegenereerd door de 

storingsdetektie-programmatuur in de LSI. 

2. Het grafiekendisplay (zie te Dorsthorst,1982) 

Dit display kan in plaats van het balkendisplay op de bovenste Com

pucolor Horden weergegeven. Het is bestemd voor de presentatie van de 

historie van gegevens op een lineaire tijdas. Naa.st elke kurve wordt 

numeriek de momentane waarde van het gegeven gepresenteerd7 zodat 

deze exalct kan worden afgelezen. 

Het display is opgebouwd uit 1 of 2 assenstelsels, in elk stelsel 

kunnen maximaal 4 variabelen tegelijkertijd (in verschillende kleu-
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ren) \·mrd.en 't'lTeergegeven. 

Het is ook mogelijk om van gerelateerde gegevens (b.v. maximum, mini

r:mm en gemiddelde) een zgn. staafjesgrafiek te maken, waarbij de 

ruimte tussen de kurven ook wordt gekleurd. 

2.4.2. ONDERSTE CO~WUCOLOR 

1. Het numerieke display (zie fig.2.2 ,Hengst en Kr~mer,1980). 

In dit display kan in tabelvorm de momentane waarde van (eventueel 

alle 40) gegevens uit de subset met de betreffende naam worden ge

presenteerd. 

Als door de status van een gegeven wordt aangeduid1dat de waarde snel 

is veranderd of alarmgrenzen heeft overschreden \vordt de achtergrond

kleur van de naam rood. Als deze situatie langer dan 15 sekonden 

aanhoudt Hordt door de storingsdetektie-routine s in de LSI een fout

melding gegenereerd,die wordt gepresenteerd op het kommunikatiedis

play, zie onder punt 4• 

Voor het numerieke display zijn de bovenste 19 regels van het scherm 

gereserveerd. 

2. Het chronologische display (zie fig.5.3 ) 

Dit display is speciaal ontworpen voor de \veergave van de niet kon

tinu beschikbare gegevens. Het kan op de bovenste 19 regels worden 

weergegeven in plaats van het numerieke display. 

In hoofdstuk 5 wordt dit display nader besproken. 

3. De Helppagina's (zie fig.2.4 ) 

Deze bestaan uit teksten,die in plaats van het numerieke display 

kunnen worden gepresenteerd. Ze geven de gebruiker informatie over 

de bediening van het systeem. In hoofdstuk 3 worden de Helppagina's 

verder besproken. 

4· Het kommunikatiedisplay (zie fig. 2.4) 

Dit wordt weergegeven op regel 21 t/m 32 van het scherm. Regel 21 t/m 

26 zijn gereserveerd voor storings-, trend- en alarm-meldingen van 
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DADS. Als de onderste Compucolor buiten bedrijf is komt hiervan een 

melding op de bovenste Compucolor. 

De onderste 6 regels zijn gereserveerd voor het weergeven van korte 

teksten., die samenhangen met de mens-machine interaktie. 

Bij opvoer van een nieuwe regel \vordt de in..l-toud van regel 28 t/m 32 

een regel naar boven opgeschoven, de inhoud van regel 27 Hordt dus 

bij dit scrollen overschreven. 

2.4.3. HIJZIGEN VAN DE LAY-OUT 

Het balken-, grafieken- en numerieke display heeft een standaard 

lay-out. Zoals in paragraaf 1.2 al is opgemerkt is deze afhankelijk van 

het op de operatiekamer aamrezige instrumentarium, het soort operatie 

-vraarbij DADS gebruikt >·mrdt en de persoonlijke voorkeur van de gebruiker. 

Voor aanvang van de operatie kan elke standaard lay-out m.b.v. speciale 

:9rogram:na' s off-line -vrorden gei·Tijzigd, zie v/d Lavoir, 1983. 

Het is ook mogelijk on-line een lay-out te >·Tijzigen (zie par. 2.5.). 

2. 5. KOMNArmO 'S 

Via het toetsenbord kan de gebruiker door middel van het intypen van 

kommando's interaktief DADS bedienen. De hieruit resulterende dialoog 

>·rordt (behalve eventueel de Helppagina) geëcho 'd op de onderste 6 regels 

van het ko~~unikatiedisplay. 

Er zijn meerdere soorten kommando's te onderscheidenJ 

1. Kommando's voor de ingangssignalen. 

}'\et het "CAL" (cal i bra te) kommando kunnen ingangssignalen worden 

geijkt. 

r-:et de "ON" en "OFF" kommando's kunnen signalen geldig resp. ongeldig 

worden verklaard. 
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2. Kommando's voor invoer van niet kontinu beschikbare gegevens. 

l'·Tet het "C" ( camment) kommando kunnen deze Horden ingevoerd. In het 

volgende systeem zal de kommandoset hiervoor uorden uitgebreid, zie 

hoofd_stuk 5. 

3. Display kownando's. 

Hiermee kunnen displays worden opgeroepen en kan de lay-out ervan 

on-line worden gewijzigd. 

Een kommando bestaat altijd uit een "primair kommando", eventueel gevolgd 

door een of meerdere subkommando's en/of argumenten. 

De kommando's zijn opgebouwd volgens een zgn. boomstruktuur, waarbij door 

het intypen van bepaalde toetsen, uitgaande van een knooppunt, via een 

"tak"' een ander knooppunt kan worden bereikt (zie figuur 2.3.). 

Ingevoerde kommando's \..;orden verwerkt door de "input scanner", zie v / d 

Lavoir,1983. 

Een en ander wordt nu geïllustreerd aan de hand van het kommando waarmee 

het balkendisplay kan worden veranderd. 

19 20 23 21 22 
~SC 

T 
NAME TLOWER A. I NORM I HIGHER A "i I 

SIMILAR SIMILAR SIMILAR _J 

~EX t NUM13ER 1~NUMBER 2 
26 

I 
,-

BAR 
18 
~EB TNUMBER 

28 -
I 

J_ 

29 30 31 
~NB TNUMBER -- NAME 

I J 

Figuur 2.3 Boomdiagram van het balken kommando 
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Na het primaire kommanclo "BAR" kan 1-.rorden gekozen uit 4 subkommando's: 

"SC" (scale) voor het schalen van een gee;even, "EX11 (exchange) voor het 

omHisselen van 2 b<:üken, "EB" ( era::;e bar) voor het ui hrissen van een balk 

of "lTS" (neH bar) voor het aanmaken van een nieuwe balk. 

Hierna moet (en) een (of meer) argumenten v:orden ingevoerd. 

Door het kommando ":SAR SC CO~X 5 6 1" v;ordt de balk waarin C02EX wordt 

gepresenteerd geschaald met lage alarm-waarde 5, normwaarde 6 en hoge 

alarmt·Taarde 1 vol%. Het kommando kan ook stap voor stap worden ingevoerd, 
., 

na elke tussenstap wordt dan op de onderste regel van het scherm van de 

onderste Compucolor informatie gegeven over hoe het volgende knooppunt 

kan worden bereikt (cle "Helpregel"). 

Na invoer van het onvolledige kommando ":SAR SC C02EX" wordt de volgende 

regel gepresenteerd: 

ENTER LO:-TER ALARl'ti VALT.B OF C02EX OR S FOR STA~'ffiARD ( 5 VOL%). 

Dezelfde regel wordt ook gepre!'lenteerd als de lage alarm-waarde verkeerd 

is ingevoerd, b.v. met het foute kommando rrm.R SC C02EX .ti" • 

In dit geval meldt DADS bovendien, dat eerst de ingevoerde lage alarm

waarde moet worden gekorrigeerd alvorens het kommando kan worden vervolgd. 

De volgende tekst verschijnt dan op de onderste regel, met de foute string 

in een andere kleur: 

BAR SC C02EX M <.< < <<< 
ENTER LmfER ALAIDI! VALUE OF C02EX OR S FOR STMIDARD ( 

ENTER CORRECTION > 
5 VOL%). 

Door het intypen van het "HELP" kommando kan meer gedetailleerde infor

matie worden opgeroepen, dit wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 3. 

In figuur 2.4 is geïllustreerd hoe het scherm er uit kan zien na het in

voeren van het "HELP" kommando. 
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i:tffD< NU!·J TI-IF. LmJ~~F iiU~PM ),:;LIJF l~F· CU?F:\ ()f( ~~ !T YilU vJMH TllE 
~~IMILAR ALAf~M VAI ... :JE( 5 V(J~"~). 
TH H> 1)t;LUE MIY:;T DL LUlKF: ll!L!·! THE ( ~I[W l NOPt1 l.Jt'\LUE, 

iJOTE: TN EXCEE<.!IIJG Tlil: LCJI.~LF' M.;:;~;.:M LIMIT HIE SYSTD~ GEWëF-:Atr.:;; 
.~L.ARM MEB~~î~GFS. 

THE COt-i~~~~~NO C1~N BE': GIVEN t,~JHF~TI··:EP Of.~ t~O~ THE r::\;;p r::; 
DIS?LAYED DN THE UPPER MONITOR. 

DISTURBANCES 09145 C02EX IS RTSING 
10!01 CO?EX IS FALLING 
09!5R HR IS DISTURBED 
09147 MCVP IS FALLING 
09145 MLAP IS FALLING 

1 .' K .:. :::; H n ~~ J.!f:: 
o~: >ON r-.~r;·r 

"I< >ON· FCD 

S FQ!~ BTi~t--!D.~F'~:: < 

i 
Figuur 2.4 scherm onderste Compucolor na intypen van 

"BAR SC C02EX HELP" 
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3. HELPTEKSTEN 

3. 1 • INLEIDING 

Het idee om teksten door een systeem te laten genereren waarmee aan de 

gebruiker aanwijzingen kunnen worden gegeven over het gebruik ervan (zie 

paragra~f 2.5.) is niet nieuw. In de dokumentatie van het eperating sys

tem RT 11 (zie literatuurlijst) worden de nHelpteksten" behandeld zoals 

ze in dit systeem zijn geïmplementeerd. In RT 11 is het, zoals in DADS 

mogelijk kommando's stap voor stap in te voeren. Bij elke tussenstap van 

het kommando wordt dan een vraag gegenereerd, vergelijkb~ar met de Help

regel (zie par. 2.5.). 
Het is ook mogelijk na het opstarten van het systeem of na het afsluiten 

van eerder gegeven kommando's (in de monitor mode) uitgebreidere infor

matie op te roepen, vergelijkbaar met de Helppagina's in DADS. 

De wijze van oproepen is echterverschillend. In RT 11 moet de informa

tie worden opgeroepen v66r het invoeren van een kommando. Hierbij moet 

worden gespecificeerd welke informatie is gewenst, b.v. informatie over 

de primaire kommando's waaruit een keuze kan worden gemaakt of over de 

mogelijke subkommando's. 

In DADS is gekozen voor een methode waarbij de informatie kan worden op

geroepen tijdens het invoeren van een kommando. Een voordeel van deze 

methode is b.v. dat een gebruike~ die halfweg in het kommando informatie 

nodig heeft7 deze informatie kan oproepen en daarna het kommando kan af

maken. In RT 11 moet het kommando er voor worden afgebroken. 

Bovendien kan in DADS vlorden volstaan met het invoeren van "HELP" om de 

gewenste informatie te verkrijgen, deze hoeft niet nader te worden gespe

cificeerd. 

De teksten moeten in principe alle alfanumerieke karakters,die in de 

Compucolors ingebom·Td zijn (dus alleen hoofd letters) kunnen bevatten. 

Voorlopig tvorden slechts de kleuren geel en groen gebruikt voor de teksten. 

Groen voor de verklarende tekst en geel voor de strings,die door de ge

bruiker kunnen worden ingevoerd. 
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Elke Help- regel en - pagina lvordt eenduidig gedefinieerd door het num

mer van het bijbehorende knooppunt. 

Aan de programmatuur voor de verNerking van de teksten worden de volgen

de eisen gesteld: 

1. De teksten moeten zowel off-line als on-line kunnen worden aangepast. 

Off-line veranderingen moeten door de programmeur kunnen worden aan

gebracht, b.v. als een kommando is veranderd of als bij het uittes

ten blijkt,dat bepaalde teksten niet voldoende duidelijk zijn. 

On-line moeten de teksten automatisch kunnen worden aangepast aan 

de toestand van het systeem op het moment van aanroep. Bijvoorbeeld 

moet de tot dusver ingetypte kommandostring kunnen worden weergege

ven of de laatst gedefinieerde lage alarmwaarde van een gegeven 

waarvan de balk geschaald wordt. 

2. De verwerking van de meeste geïmplementeerde kommando's kost helaas 

meer dan 3 sekonden. Het is voor de gebruiker van een systeem het 

meest aangenaa~als de spreiding van de responsietijden klein is 

(zie Martin, 1973). Daarom moet de tijd,die verstrijkt tussen het 

oproepen van een tekst en het Trieergeven ervan in de . orde grootte 

van enkele sekonden zijn. 

Omdat de teksten worden opgeroepen in de onderste Compucolor en ook op 

het beeldscherm hiervan worden gepresenteerd, ligt het voor de hand ze 

ook in het geheugen van deze Compucolor op te slaan. 

Omdat het veranderen van de inhoud van EPROM's vrij omslachtig is (de 

Compucolors moeten ervoor worden gedemonteerd) zouden ze in RAM moeten 

worden opgeslagen. In het begin van mijn afstudeer-periode •·ras de program

matuur voor de onderste Compucolor nog in ontwikkeling maar zag het er 

naar uit1 dat er voor de Helpteksten 5 K byte geheugenruimte beschikbaar 

zou zijn. Volgens een ruwe schatting zouden er 20 knooppunten komen. 

De hierbij horende pagina- en regel- teksten zouden samen, wanneer ze 

volgens de ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

kodering zouden worden opgeslagen ongeveer 10 K byte in beslag nemen. 

In de ASCII kodering neemt elk karakter van de tekst een byte in beslag. 
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Er bestaan andere koderingen voor tekst waarvoor aanzienlijk minder ge

heugenruimte nodig is. Voor de Helpteksten zou een kodering moeten worden 

gevonden waarmee de benodigde geheugenruimte ten opzichte van de ASCII 

kodering minstens 50% kan worden gekomprimeerd. 

Naarmate de programmatuur voor DADS verder vrerd ontwikkeld werd echter 

duidelijk,dat het aantal benodigde knooppunten niet ongeveer 20 maar on

geveer 60 bedraagt. Bovendien viel de beschikbare geheugenruimte van de 

onderste Compucolor aanzienlijk lager uit dan was vervmcht. 

Omdat er ook in de bovenste Compucolor geen geheugenruimte over is en nog 

onduidelijk is,hoe het werkgeheugen van de LSI zal worden ingedeeld is 

besloten de teksten op floppy op te slaan. Dit wordt in de volgende 

paragrafen nader besproken. 

Omdat wellicht laterin DADS of in het volgende systeem behoefte zal blij

ken te zijn aan een tekst-kompressie-methode wordt in paragraaf 3.4. een 

voor onze teksten bruikbare methode besproken. 

3.2. OPSLAG VAN DE TEKSTEN IN DADS 

De Help- regels en - pagina's worden elk in een aparte file opgeslagen 

op volgorde van knooppunt-nummer. De teksten horendebij verschillende 

knooppunten worden gescheiden door het "~" teken. Dit teken mag dus niet 

in de tekst zelf voorkomen. 

Voor het verkrijgen van een overzichtelijke lay-out van de files staat 

elk "j'j)" teken aan het begin van de kantlijn. De rest van deze regel wordt 

opgevat als kommentaar(b.v. om het knooppunt-nummer horende bij de eerst

volgende tekst te vermelden, zie fig. 3.1 ). 

De teksten {inklusief kleuren) kunnen met een van de bestaande tekst

editors op de Compucolor worden ge-edit. Hierna kunnen ze via de serie

lijn naar de LSI worden overgezonden en op de systeem floppy worden op

geslagen. 
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Figuur 3.1 Gedeelte van de op. de· systeemfloppy opgeslagen Helpregel

lijst (zie opmerking onder aan deze paragraafj. 

Om het mogelijk te maken de teksten aan te passen aan de systeem~ 

toestand op het moment van aanroep,kunnen in de 9P floppy opgeslagen teks

ten en..'l<ele plaatsen "open" worden gelaten. Deze open plaatsen worden aan

geduid met een speciale kode: het "'#" teken gevolgd door een cijfer. 

Dit/teken mag dus niet elders in de tekst worden gebruikt. Het cijfer be-

~· Er kunnen dus 10 verschillende kode's worden gevormd. 

De bij een kode behorende karakters worden verder in dit verslag de vari

abele string genoemd. Bij elk knooppunt kunnen deze door de input-scanner 

worden ingevuld. 

Voor de overzichtelijkheid wordt bij elke kode zoveel mogelijk dezelfde 

soort variabele string aangehouden (b.v. een naam of numerieke waarde). 

Momenteel zijn, hoewel ze nog niet alle)! door de input-scanner vlOrden 

ingevàld, de volgende variabele strings gedefinieerd: 

1 ~ Tot nu toe geaccepteerde maar onvolledige kommando-string. 

2 N Naam van een gegeven. 

3 N Laatst gedefinieerde lage alarmwaarde van een balk of laatst gede

finieerde onderste schalingsv;aarde van een grafiek. 

4"' Eenheid 

5. /V Laatst gedefinieerde hoge alarmwaarde van een balk of laatst gedefi

nieerde bovenste schalingswaarde van een grafiek. 

6"' Laatst gedefinieerde normwaarde. 
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Stel bijvoorbeeld,dat de standaard lage alarmwaarde van C02EX 5 volume 

procent is. Na het invoeren van het onvolledige kommando ":BAR SC C02EX" 

moet de volgende regel: 

ENTER LOWER ALARM VALUE OF#2 OR S FOR STMIDARD (#3#-4)· 
#1 ") 

worden ingevuld als: 

ENTER LOWER ALARM VALUE OF C02EX OR S FOR STANDARD ( 

BAR SC C02EX > 
5 vol%). 

Opmerking: Als er voldoende ruimte over is wordt achter of anders onder 

de Helpregel het ingetypte onvolledige kommando herhaald. Bij 

presentatie op het beeldscherm wordt hierachter de cursor ge

plaatst en worden hier dus de_voJgende ingetypt~ karakters 

geëcho'd. 

3.3. OPROEPEN VAN DE TEKSTEN 

In figuur 3 .2 is de methode,. vraarop in DADS de teksten worden opgeroepen 

schematisch weergegeven. De programma's voor het zenden en ontvangen van 

boodschappen zijn reeds in par. 2.2. besproken, de overige programma's 

komen hieronder aan bod. Ter verduidelijking is van sommige programma's 

het zgn. Nassi Shneiderman diagram gegeven. Een algemene beschrijving 

van het gebruik van deze diagrammen is opgenomen in v. Kessel, 1981. 

Input-scanner. 

Door deze routine wcrdt (ongeacht of er al dan niet een pagina wordt 

gepresenteerd) eerst de ~erwijder-pagina-routine aangeroepen. 

Vervolgens wordt de ingevoerde string uiteen gerafeld, zie v/d Lavoir 

,1983. De hierin beschreven scanner m~et zodanig worden uitgebreid, 

dat telkens als een knooppunt is bereikt de eventueel in de betref

fende Helptekstenvoorkomende variabele strings in een buffer in het 

geheugen worden ingevuld. Als de betreffende tekst dan wordt opge

roepen kunnen de variabele strings door de· verder in dit verslag- te, 

bespreken display-routines uit het buffer worden gehaald en op het 

scherm worden weergegeven. 
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Na detektie van het "HELP" kommando (dat kan worden ingevoerd door 

het intypen van één speciale funktietoets) worden de Pagina- en Re~ 

gel- aanvraag_routine s aangeroepen. 

Als de geaccepteerde kommandostring onvolledig is, wordt de Regel

aanvraag-routine aangeroepen. 

Pagina-aanvraag. (zie fig. 3.3). 
Er mogen geen 2 Helppagina-aanvragen tegelijkertijd in behandeling 

zijn. De reden hiervoor wordt bij de bespreking van de Zoek-pagina

routine uiteengezet. 

Het is ook onwaarschijnlijk,dat bewust aanvragen voor 2 verschillen

de pagina's z6 kort na elkaar worden ingevoerd, dat de eerste aan

vraag nog niet is afgewerkt ten tijde van de tweede aanvraag. 

De door-de eerste pagina aangeboden informatie is dan bli1kbaar niet 

nodig geweest! 

Ongewild zou het kort na elkaar aanvragen van verschillende pagina's 

kunnen worden veroorzaakt doordat per ongeluk de "HELP" toets 2 maal 

wordt ingetypt of doordat de toets "dendert". 

Daarom is besloten een aanvraag te negeren als een eerdere nog niet 

is afgehandeld._Dit "'{ordt gerealiseerd met behulp van de "SF" vlag. 

Direkt na aanroep van de routine wordt eerst op deze vlag getest, 

zie figuur 3.3. Als de vlag is geset wordt de aanvraag genegeerd. 

Zo niet, dan wordt eerst de vlag geset. 

Vervolgens wordt aan de hand van de in de variabele FD opgeslagen 

kode nagegaa~welk display op de bovenste 19 regels wordt gepresen

teerd. Als dit niet het Helpdisplay (FD = 4) is, wordt de kode van 

het display bewaard in de variabele DF zodat het later kan worden 

hersteld (zie beschrijving van de Pagina-verwijder-routine). 

Hierna wordt in FD de kode van het Helppagina display (4) opgeslagen. 

Als er reeds een Helppagina wordt gepresenteerd is bij een volgende 

pagina aanroep DF dus reeds gevuld met de kode van het later te her

stellen display. 

Vervolgens worden de bovenste 19 regels van het scherm gewist en 

wordt een pagina-aanvraag-boodschap, met als inhoud het knooppunt

nummer van de betreffende pagina, in een buffer klaargezet voor ver-

• 
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zending en wordt de verzend-routine aangeroepen. 

Tenslotte wordt er een aftelprocedure opgestart waardoor, als deze 

niet voortijdig wordt onderbroken7 na een bepaald aantal sekonden de 

Pagina-time-out-routine op de takentabel wordt geplaatst. 

~SF 1 ? 
N 

SF = 1 -y FD = 4 ? 

DF = FD 

FD = 4 

WIS 19 REGELS 

MAAK BOODSCHAP 

ROEP VERZEND BOODSCHAP ROUTINE AAN 

START AFTEL-PROCEDURE 

Figuur 3·3 N.S. diagram Pagina-aanvraag-routine 

Pagina-time-eut 

Door deze routine wordt de "SF" vlag gereset. Hierdoor worden,als 

een pagina b.v. ten gevolge van een fout bij het overzenden van de 

aanvraag-boodschap, na een bepaalde·tijd niet is overgezonden, vol

gende aanvragen weer verwerkt. 

Deze tijdsduur moet enerzijds zo groot worden gekozen,dat het vrij

wel zeker is,dat de pagina niet meer over wordt gezonden, maar ook 

niet te groot waardoor volgende aanvragen onnodig lang worden ge

negeerd. Voorlopig is voor deze tijdsduur 10 sekonden gekozen. 
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Zoek--pagina (zie figuur 3.4) . 

In deze routine moet de gevraagde pagina uit de op floppy opgesla

gen Helppagina-file vlorden ingelezen. 

In het werkgeheugen van de LSI is één inleesbuffer van 512 bytes 

gereserveerd voor gedeeltes van deze file. Door het aanroepen van 

de Lees-floppy-routine kan een blok van 512 bytes van de Helppagina

file worden ingelezen. Na elke volgende aanroep van de Lees-floppy

routine wordt het oude blok overschreven, er is dus nooit meer dan 

een blok van de file in het werkgeheugen van de LSI gekopiëerd. 

Het volgnummer ten opzichte van het begin van de file van het blok 

dat moet worden ingelezen,wordt aan de Lees-floppy-routine doorge

geven in de variabele BLCCOU. 

Tijdens het inlezen van een blok dat, zoals in par. 2.2. reeds is. 

vermeld, op interrupt-basis gebeurt worden andere in de takentabel 

opgenomen taken gewoon uitgevoerd. 

De gevraagde pagina wordt opgespoord door in de Helppagina-file het 

aantal "(;)" tekens af te tellen da~ overeen komt met het door de 

Compucolor overgezonden knooppuntnummer. 

Als de gevraagde pagina is gevonden, wordt deze in boodschappen met 

elk een lengte van maximaal 128 karakters opgedeeld. Hierbij wordt 

er voor gezorgd,dat de 2 bytes van de kode van een variabele string 

in dezelfde boodschap worden opgenomen. De boodschappen worden achter 

elkaar in een verzendbuffer geplaatst. Als een boodschap vol is (128 

bytes) of als de laatste boodschap is gevuld~wordt de Verzend-bood

schap-routine aange~oepen. In de laatste boodschap wordt nog een spe

ciale kode geplaatst,om het einde van de pagina aan te geven. 

Zoals vermeld kunnen tijdens het inlezen van een blok van de Help

pagina-file andere taken gewoon worden uitgevoerd. 

Stel nu, dat een van deze taken een nieuwe Pagina_aanvraag_routine 

is. Als deze routine zou worden uitgevoerd zouden variabelen en 

pointers,horende bij de wachtende aanvraag,worden overschreven. 

Als vervolgens de wachtende aanvraag weer aktief wordt,gaat het mis 

en kan het hele systeem in de war raken. 
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Daarom is,.zoals reeds genoemd in de Pagina-aanvraag-routine,de "SF" 

vlag ingebouwd. Door de Pagina-time-out-routine wordt deze vlag ge

reset waardoor nieuwe aanvragen door de Pagina-aanvraag-routine wor

den doorgelaten,hoewel de vorige aanvraag nog niet is afgewerkt. 

Dit kan bij een eindige aftel-tijd voor de Time-out-routine nooit 

met absolute zekerheid worden voorkomen. 

Zo kan het dus toch voorkomen,dat er 2 aanvragen in de LSI worden 

verwerkt. Om de schade,die in dit geval ontstaat,te beperkenis de 

Zoek-pagina-routine beschermd door een extra vlag (PF),die is geset 

zolang de. l~atste boodschap van een te verzenden pagina niet is ge

vuld en de verzend-routine hiervoor is aangeroepen. 

De laatste boodschap is echter nog niet verzonden als PF is gereset. 

Tenzij de bestaande verzend-routine ingrijpend wordt gewijzigd, is 

het namelijk niet mogelijk in de LSI kenbaar te maken dat deze bood

schap is verzonden. 

In het ongunstigste geval kan het dus voorkomen dat het verzendbuf

fer voortijdig wordt overschreven door een volgende aanvraag. In dit 

geval worden er op het scherm van de Compucolor 2 Helppagina's door 

elkaar heen weergegeven. 

Het systeem raakt hierdoor echter niet ver\.Yard. 

~PF 1 ? N 

PF = 1 

ZOEK JUISTE PAGINA 

MAAK BOODSCHAPPEN EN ROEP VOOR ELKE BOODSCHAP DE VERZEND

ROUTINE AAN 

PF = 0 

Figuur 3.4 N.S. diagram Zoek-pagina 
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Lees-floppy. 

In deze routine wordt eerst het terugkeeradres naar de aanvragende 

routine gered in een variabele. 

Vervolgens wordt de aanvragende routine van de takentabel gehaald7 

zodat eventueel andere taken kunnen worden uitgevoerd. 

Vervolgens wordt één blok van de file, waarvan het volgnummer ten 

opzichte van het begin van de file is meegegeven in BLCCOU, op in

terrupt-basis ingelezen. Tijdens dit inlezen gaat de verwerking van 

. in de takentabel opgenomen routine_s gewoon door. 

Als het hele blok is ingelezen wordt het terugkeeradres van de aan~ 

vragende routine weer op de takentabel geplaatst. 

Display_pagina (zie fig.3.5). 

Na aanroep van deze routine door de Ontvang-boodschap~outin~ wordt 

eerst gekontroleerd,of de variabele FD nog de waarde 4 bevat. 

Zo niet, dan is blijkbaar in de tijd die is verstreken sinds het 

invoeren van "HELP" het numerieke of chronologische display opge

roepen. In dit geval wordt de boodschap verder genegeerd en wordt 

de inhoud van de boodschap dus niet op het scherm gepresenteerd. 

In het algemene geval, als FD wel 4 is, wordt van elk overgezonden 

byte eerst nagegaan of het de stopkode bevat. 

Als dit het geval is, lvordt reeds de hele pagina op het scherm weergege

ven. De SF vlag wordt dan gereset, de aftelprocedure wordt afgebro-

ken en de display-routine be~indigd. 

Als het byte niet de stopkode bevat, wordt nagegaan of het byte de 

kode van het ":R:" teken bevato Als dit het geval is, wordt de door 

het volgende byte aangegeven variabele string uit het geheugen op

gehaald en weergegeven op het scherm. Zo niet, dan wordt de in 

ASCII gekodearde inhoud van het byte op het scherm weergegeven. 
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y FD 4~ 
LEES VOLGENDE BYTE 

~,....,STOPK~E -? N 

~**~ 
SF = 0 LEES VOLGEND 

BYTE 

s~TOP AFTELLEN ECHO VARIABELE PRINT BYTE 
STRING' 

TOT EINDE BOODSCHAP 

Figuur 3.5 N.S. diagram Display-pagina-routine 

Verwijder-pagina(zie fig. 3.6) 

Bij de bespreking van de input-scanner is al vermeld dat deze routine 

hierdoor altijd wordt aangeroepen, zodat eventueel een door een 

Helppagina overschreven display wordt hersteld. 

Aan de hand van de variabele FD wordt nagegaa.nJof er inderdaad een 

pagina wordt gepresenteerd. Zo niet, dan heeft deze routine geen 

aktie tot gevolg. Als er wel een pagina wordt gepresenteerd, wordt 

de oude waarde van FD (DF) hersteld en de pagina gewist. 

In het geval van het numerieke display (FD = 1) is dit voldoende om 

dit te herstellen, omdat het periodiek door de LSI wordt ververst. 

In het geval van het chronologisch display wordt een aanvraagbood

schap voor het overschreven chronologisch display in een buffer 

klaargezet en wordt de verzend-routine aangeroepen. In hoofdstuk 

5 wordt dit nader toegelicht. 
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y FD 4 ? ~ 
FD = DF 

~fiS 19 REGELS 

- 5 ? FD = y ---
1\iAAK AANVRAAG:SOODSCHAP 
CHRONOLOGISCH DISPLAY 

ROEP VERZ • ROUTINE AAN 

Figuur 3.6 N.S. diagram Verwijder-pagina 

De verwerking van de regel-aanvraag gaat geheel analoog aan die van de 

pagina-aanvraag. Door de Display-regel-routine wordt de overgezonden 

regel op de onderste regel van de onderste Compucolor weergegeven. 
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3.4. TEKST- KOMPRESSIE EN - D~{OMPRESSIE 

Zoals al eerder werd vermeld kunnen de Helpteksten aanzienlijk worden 

gekomprimeerd. Vooral voor de Helppagina's, die elk gemiddeld ongeveer 400 

bytes in beslag nemen,is dit interessant, maar ook de regels die gemid

deld ongeveer 50 bytes in beslag nemen kunnen worden gekomprimeerd. 

In DADb kan gebruik worden gemaakt van 2 principes: 

1·. De ASCII kodering bevat 128 (= 27 ) kode's, het achtste bit van elk 

byte wordt niet gebruikt. Bij sommige komputersystemen wordt dit bit 

gebruikt bij zgn. parity kontr8le's na I/0 operaties. Hierbij kan 

worden nagegaan,of een byte goed is overgezonden. In DADS worden 

deze kontr8le's niet uitgevoerd en kan geheugenruimte worden be

spaard door ook het achtste bit van elk byte voor kodering te ge

bruiken. 

2. Teksten zijn in het algemeen erg redundant. Een verdere besparing 

van geheugenruimte kan worden bereikt door gebruik te maken van 

karakteristieke eigenschappen van de op te bergen tekst. 

Aan de kompressie worden de volgende eisen gesteld: 

1. De gekomprimeerde tekst moet zo min mogelijk geheugenruimte in be

slag nemen. 

2. Bij het komprimeren mag er geen informatie over de lay-out of de 

inhoud van de tekst verloren gaan. 

Omdat het komprimeren off-line gebeurt~worden er geen strikte eisen ge

steld aan de exekutiesnelheid van het komprimeerprogramma, hoewel voor de 

programmeur een korte exekutietijd aangenaam is. 
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Voor het dekomprimeren kunnen de volgende eisen worden geformuleerd: 

1. De gedekomprimeerde teksten moeten identiek zijn aan de oorspron

kelijke. 

2. De voor het dekomprimeerprogramma benodigde geheugenruimte moet 

klein zijn ten opzichte van de lengte van de oorspronkelijke tekst. 

3. Het dekomprimeren gebeurt in real time, dus het programma moet snel 

zijn. 

De methode van dekomprimeren hangt af van de kompressie-methode. Daarom 

wordt hieronder nu eerst d& tekst kompressie besproken. 

3.4.1. KEUZE VAN DE KOMPRESSIE-METHODE 

In de literatuur worden 2 groepen methade's besproken: a priori en a 

posteriori methode ''s ~ 

1. A priori methade's 

Bij aanvang van het onderzoek naar tekstkompressie methade's waren 

de precieze teksten nog niet bekend. Daarom werd eerst deze groep 

methode's, waarbij gebruik wordt gemaakt van algemene statistische 

eigenschappen van de tekst (b.v. van de taal waarin de tekst is ge

schreven), op hun bruikbaarheid voor DADS onderzocht. 

In figuur 3.7 is een gedeelte van de frekvrentieverdeling van letters 

in een willekeurige Engelse tekst weergegeven (uit: Corbin, 1981). 

Bij de "digraph methode" (Cortesi, 1982) l-TOrden van de 11 meest voor

komende letters de 121 hieruit te vormen verschillende letter-paren 

(digraphs) gevormd. Ze worden gekodeerd in de niet voor de ASCII 

kodering van de rest van de tekst gebruikte kode's. Op deze manier 

worden veel voorkomende letter-paren in één byte gekodeerd. 

Uit Cortesi, 1982 blijkt, dat op deze manier een willekeurige Engelse 

tekst ongeveer 25% kan worden gekomprimeerd. 
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• 
• • • • • • • 

• • 

E T A 0 N R I s H D L 

• Letter 

Figuur 3.7 Gedeelte van de frekwentieverdeling van letters 

in een Engelse tekst. 

Toegepast op de in het Engels opgestelde Helpteksten is een kompres

sie van dezelfde orde van grootte te verwachten. 

Bij een andere methode (Corbin, 1981) wordt de byte struktuur van 

het geheugen niet gebruikt maar ~•orden karakters gekodeerd in een 

kleiner aantal bits naarmate de frekwentie hoger is volgens de zgn. 

Huffmankodering;. 

Van alle koderingen, gebaseerd op de karakterfrekwentie verdeling 

neemt een in Huffmankode gekodearde tekst gemiddeld de minste geheu

genruimte in beslag (Gallager,1968). 

Met deze methode kan volgens Corbin,1981 een kompressie van ongeveer 

50% 'trorden behaald, aanzienlijk meer dan met de digraph methode. 

2. A posteriori methode's. 

Naarmate DADS verder werd ontwikkeld namen de Helpteksten een vaste

re vorm aan en werd duidelij~dat deze bepaald niet als willekeurige 

Engelse teksten op te vatten zijn. De bij verschillende knooppunten 
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horende pagina's en vragen vertonen veel overee~komstige formule

ringen en woorden. 

De a posteriori methade's worden speciaal afgestemd op de tekst, 

waardoor betere resultaten te verl-rachten zijn dan met methade's die 

niet van deze informatiebron gebruik maken. 

Met de hierboven besproken methade's zouden bijvoorbeeld betere re

sultaten kunnen worden bereikt, als ze zouden worden gebaseerd op. de 

eigenschappen van de te komprimeren tekst. Ze zouden dan ook tot de 

a posteriori methade's gerekend moeten worden. 

In een recent artikel (Storer et a1.,1982) wordt een algemeen model 

voor data-kompressie besproken,waarvan de meeste in de literatuur 

beschreven methade's als speciaal geval zijn' op te vatten. 

In het model 1vordt de tekst omgezet in een "makro schema". Hierin 

worden strin~ die in een tekst vaker dan eenmaal voorkomen,ver

vangen door een pointer (mits de lengte van de pointer kleiner is 

dan die van de string). 

Er bestaan interne-en externe makro-schema's. Bij de interne sche

ma's wijst d~pointer. naar een positie in de tekst zelf, bij externe 

schema's naar een externe bibliotheek van strings. De maximale kom

pressie die haalbaar is bij interne schema's is groter dan die, 

haalbaar bij externe schema's. 

Desondanks is voor gebruik in DADS voor een extern schema gekozen. 

Dit heeft als voordeel dat bij het dekomprimeren niet de hele tekst 

beschikbaar hoeft te zijn. Als de teksten op floppy l-Torden opgesla

gen behoeven in dit geval slechts de bibliotbeek, het dekomprimeer

programma en de te dekomprimeren tekst beschikbaar te zijn in het 

werkgeheugen en niet de gehele gekomprimeerde tekst. 

Het zoeken naar het optimale (interne of externe) schema is een 
• "Non Polynol$.1 Complete" probleem. Hiermee wordt bedoeld,dat de 

e:x:ekutietijd van een optimaliseringsprogramma als funktie van de 

lengte van de te komprimeren tekst sneller toeneemt dan elk poly

noom, dus dat in niet triviale gevallen het optimum niet binnen een 

redelijke rekentijd gevonden kan wordene 
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Daarom hebben TiVe zelf een schema ont~vorpen dat niet optimaal is, 

maar toch zeer goed bruikbaar. 

Met de 128 kode's,die niet bij de ASCII koderingvlorden gebruikt, 

worden 128 strings uit een bibliothlek aangeduid. Deze bibliotheek ~ 

bevat 128 in de tekst veel voorkomende strings, gesorteerd op volg

orde van afnemende lengte. 

Bij het komprimeren >-rordt nu eerst nagegaan, of de langste string 
I 

op een of meer plaatsen in de in ASCII kode gekodearde tekst voor

komt .. Zo ja, dan wordt op deze plaats(en) de string vervangen door 

de kode. Vervolgens ~vordt hetzelfde gedaan voor de overige 127 bi

bliotheekstrings, op volgorde van afnemende lengte. Tenslotte be

staat de gekomprimeerde tekst uit in ASCII kode gekodearde karak

ters, die niet deel uitmaken van een bibliotheekstring en gekodearde 

strings. 

VOORBZELD: tekst 

bibliotheek strings 

DIT IS EEN HELPTEKST 

'T EEN HELPTEKST 

2 HELPTEKST 

3 HELP 

4 EEN 

5 IS 

gekomprimeerde tekst: DIT' 5 1 

Voor het zoeken van een bibliotheek-string in de tekst wordt het 

"Straight-Foreward" algorithme gebruikt (zie par. 3.4.3.). 

Hierbij wordt de string met lengte j op het begin van de tekst ge

past door na te gaan of het 1e, 2e, ••••• , je stringkarakter gelijk 

is aan het 1e, 2e, ••••• , j
8 tekst-karakter. 

Als het i 8 (1 ~i ~ j) stringkarakter ongelijk is aan het ie tekst

karakter, wordt de string é~n positie naar rechts opgeschoven en 

wordt het 1e, 2e, ••••• , je stringkarakter vergeleken met het 2e, 3e, 

••••• , (j+1)e tekstkarakter. 

Dit proces vrordt herhaald tot de hele tekst op aam1ezigheid van de 

string is onderzocht. 



- 37 -

3.4.2. DEKOMPRIMEREN 

Voor het delcomprimeren is de bibliotheek-stringlijst nodig. Om zoveel 

mogelijk geheugenruimte te besparen 't-rordt deze lijst zelf ook gekompri

meerd door korte strings die in een langere string voorkomen te vervangen 

door hun kode. 

VOORBEELD: 1 EEW KELPTEKST (gekomprimeerde) 1 4 2 

bibliotheek- 2 HELPTEKST bibliotheek- 2 3 TEKST 

strings 3 HELP strings 3 HELP 

4 EEN 4 EEN 

5 IS J: IS 

Het delcomprimeren is een rekursief proces. Van elk byte van de te dekom

primeren tekst wordt nagegaan,of het 8e bit 1 is. Zo niet, dan bevat het 

byte een ASCII kode en wordt het onveranderd gelaten. Zo wel, dan wordt 

de overeenkomstige bibliotheek-string zonodig op dezelfde wijze gedekom

primeerd en ingevuld. 

Dit wordt herhaald tot de hele Help- pagina of - regel is gedekomprimeerd. 

Op grond van de hierboven besproken methode werd in Basic een komprimeer

programma geschreven. Het komprimeren van een pagina duurde gemiddeld 

echter langer dan 10 minuten. Deze lange exekutietijd kwam vooral voor 

rekening van het string-zoek-algorithme. 

In Smith, 1982 worden de exekutietijden van het gebruikte Straight Fore

ward algori thme en de Booyer-Moore en Knuth-Morris-Pratt algori thme' s 

met elkaar vergeleken. Bij de eerstgenoemde methode wordt zoals vermeld 

na een misser het patroon telkens ~én positie verder geschoven. Bij de 

andere methodes kan het patroon na een misser over een aantal posities 

vTorden doorgeschoven. Dit aantal vmrdt bepaald op grond van vooraf te be

rekenen formules 1 die gebaseerd zijn op de struktuur van het patroon. 

Uit het artikel blijkt, dat met het genoemde Booyer-:Moore algorithme een 

kortere exekutietijd te verwachten is. 
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Eerst is echter het gebruikte algorithme in assembler vertaald en geïmple

menteerd. Hierna bleek de exekutietijd vooral te worden bepaald door de 

Basic verwerking van de rest van het programma. Het implementeren van een 

ander string-zoek-algorithme zou alleen zin hebben gehad als de rest van 

het programma vertaald \verd in assembler. 

Het bleek echte~ dat het komprimeren van een pagina met het nieuwe pro

gramma gemiddeld nog maar 2 minuten duurde. Dit werd als voldoende snel 

beschouwd. 

De string-bibliotheek (zie bijlage 1) werd samengesteld door de teksten 

door te nemen en de meest voorkomende strings te noteren. De lijst werd 

aangevuld tot 128 elementen met enkele van de in Amerikaans-Engelse 

teksten meest voorkomende strings (zie Kucera, 1967). 

Bij het beschouwen van de gekomprimeerde teksten waren nog enkele veel 

voorkomende patronen te zien. Door deze in de bibliotheek-stringlijst op 

te nemen (ten koste van andere, minder vaak voorkomende patronen) kon d.e 

lijst worden verbeterd. 

Uiteindelijk kon de regellijst vrorden gekomprimeerd tot 50% (zie bijl. 5 
en 6), de stringlijst tot 45% (zie bijl.1 en 2) en de paginalijst tot 

30% (zie bijl.3 en 4) van de oorspronkelijke lengte. 

De gekomprimeerde string- , pagina- en regel- lijst nemen samen met 

het dekomprimeerprogramma ongeveer 1/3 van de geheugenruimte van de ori

ginele lijsten in beslag. 

In de gekomprimeerde lijsten zijn de "(?\" tekens \veg gelaten. De teksten 

horende bij verschillende knooppunten Horden aangegeven door middel van 

een pointerlijst. 

Het dekomprimeerprogramma is in machinetaal geschreven. Het dekomprimeren 

van een hele pagina duurt gemiddeld korter dan 0,1 sekonde. 
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Met betrekking tot de Helpteksten kan het volgende Horden gekonkludeerd: 

1. In het algemeen is de responsietijd van het systeem op het aan

vragen van een Helptekst in overeenstemming met de gestelde eis. 

Een enkele keer komt het echter voor,dat een aanvraag-boodschap in 

de Compucolor lange tijd (meer dan 10 sekonden) 'Hordt opgehouden. 

:re vermoeden, dat dit is te wijten aan een fout in het kommunikatie

protokol. Ook andere fouten die in het systeem optreden zouden hier

door kunnen worden veroorzaakt. Daarom wordt momenteel een ander 

protokol geïmplementeerd. 

2. Ondanks de zorg,die is besteed aan de lay-out van de pagina's vindt 

men in het algemeen dat de leesbaarheid ervan tegen valt. 

De verschillende regels staan dicht op elkaar. Vanwege de grote 

hoeveelheid informatie, die in een pagina moet ~v-orden weergegeven is 

het niet mogelijk telkens een regel open te laten. 

Verder is de afstand tussen de letters op een regel klein en kunnen 

alleen hoofdletters Norden v,reergegeven. 

Wellicht kan in het volgende systeem de leesbaarheid worden vergroot 

door een kleinere pakkingsdichtheid van de letters en door het ge

bruik van kleine letters toe te staan. 

3. Met de besproken komprimeer-methode kan een aanzienlijke hoeveelheid 

geheugenruimte bespaard worden. 

De gekomprimeerde string- , pagina- en regel- lijst nemen samen met 

het dekomprimeerprogramna ongeveer 1/3 van de geheugenruimte van de 

originele lijsten in beslag. 



- 40 -

4 • VERHERKITH': NIET-KONTINU-BESCHIKBARE GEGE7ENS: ALGEMEEN 

4. 1 • INLEIDING 

De voor de anesthesie relevante patient- en operatie- gegevens kunnen1 

zoals in paragraaf 1.3. reeds is vermeld, worden verdeeld in gegevens,die 

tijdens de operatie zonder menselijke tussenkomst worden gemeten (kontinu. 

beschikbaar voor DADS) en andere gegevens (niet kontinu beschikbaar voor 

DADS). 

In paragraaf 2.3. is de data flow van de eerste groep uitvoerig bespro

ken en die van de tweede groep genoemd. Om het verband tussen beide groe

pen te illustreren is de verwerking ervan in figuur 4.1 in één schema 

w·eergegeven. Hierbij is de opslag van gegevens en de verdeling van funk

ties over de verschillende processoren met opzet buiten beschouwing gela

ten om niet gebonden te zijn aan de huidige systeemkonfiguratie. 

Aan de hand van figuur 4.1 wordt in dit hoofdstuk de verwerking van niet

kontinu-beschikbare gegevens besproken. 

Met de gestippelde pijl tussen beide groepen wordt aangegeven,dat sommige 

gegevens, die momenteel tot de tv-reede groep behoren~ in de toekomst door het 

gebruik van andere meettechnieken en apparatuur tot de eerste groep kun

nen gaan behoren. Momenteel wordt bijvoorbeeld de hoeveelheid bloed!die 

door het hart per minuut in de aorta v-mrdt gepompt ( cardiac output) be

paald met behulp van de "thermodilutie"-methode. Hierbij spuit de anes

thesist via een katheter plotseling een hoeveelheid koude vloeistof in 

een bloedvat. Op grond van de hoeveelheid ingebrachte koude en de tempe

ratuur van een sensor als funktie van de tijd •·mrdt met behulp van een 

komputer de cardiac output bepaald (Saidman, 1978). 
Deze is dan dus een niet kontinu beschikbaar gegeven. 

Daarnaast3 of in plaats daarvan1 kan de zgn. cardiac_output-computer worden 

gebruikt,waarmee op grond van de (kontinu gemeten) aorta bloeddruk-kurve 

de cardiac output bij elke hartslag v-rordt bepaald (Saidman, 1978). Deze 

moet dan dus tot de kontinu-beschikbare gegevens worden gerekend. 

In het overzicht in paragraaf 4.2. is uitgegaan van de apparatuur1 die mo

menteel beschikbaar is. 
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Nu Horden alle gegevens door de anesthesist regelmatig in chronologische 

volgorde ingevuld op een anesthesie-lijst. Enkele automatisch gemeten 

signalen (b.v. bloeddrukk:en, cardiogram en capnogram) l"l"orden bovendien 

automatisch op een papierrol geregistreerd. 

In de testfase van DADS worden deze registraties gehandhaafd:zodat er 

geen informatie ten gevolge va,n eventueel optredende fouten in DADS ver

loren kan gaan. Als het systeem volledig betrouwbaar blijkt te zijn be

hoeven de kontinu beschikbare gegevens niet meer op de bovengenoemde, 

met de hand geschreven anesthesie-lijst te worden ingevuld. 

Zoals in paragraaf 4.3. zal worden verklaard biedt het vele voordelen, 

om ook de andere gegevens in DADS in te voeren. Als ook dit op een volle

dig betrouwbare wijze v.rordt gerealiseerd, '1-rordt daarmee de hele met de 

hand geschreven anesthesie-lijst overbodig. 

De met de hand ingevoerde gegevens kUnnen worden bewerkt (zie paragraaf 

4.2.2) en vervolgens peroperatief weergegeven in een apart display (zie 

paragraaf 4.4.). Vooral voor postoperatief gebruik kunnen ze samen met de 

kontinu beschikbare gegevens vmrden weergegeven in een automatisch te 

genereren anesthesie-verslag. 

4.2. INVENTARISATIE 

4. 2.1. OORSPRON'"~LIJKE GEGEVENS 

In overleg met Leidse anesthesisten is een voorlopige lijst van de tij

dens een open-hart-operatie in te voeren niet kontinu beschikbare gege

vens opgesteld, zie tabel 4.1 • 
Hieronder worden de in deze tabel aangaduidde groepen nader toegelicht. 

Farrnaka 

Tijdens een operatie worden van elke genummerde groep meestal niet 

meer dan 2 farmaka gebruikt. Welke middelen vrorden gekozen wordt voor 

de operatie bepaald op grond van de Zl-Taarte van de ingreep, de voor

geschiedenis van de patiënt, de persoonlijke voorkeur van de anes

thesist~ etc. 
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Tabel 4.1 - vervolg-

Farmaka kunnen op 3 verschillende manieren worden toegediend: 

1. Via de ademhalingslucht. 

Tijdens een open- hart- operatie wordt de patiënt, als deze niet is 

aangesloten op het perfusie apparaat, kunstmatig beademd m.b.v. een 

beademings- apparaat, de zgn. ventilator. 

De beademingslucht bestaat uit zuurstof, eventueel gemengd met lucht 

of met lachgas. De anesthesist kan op het apparaat de fraktie zuur

stof (FI02) instellen en hoeveel beademingslucht er totaal per mi

nuut wordt toegediend (Minute Volume). 

Op de zgn. verdamper kan >vorden ingesteld, hoeveel Enfluraan of Ha

lothaan eventueel nog aan de beademingslucht wordt toegevoegd. 

Voor invoer in DADS zijn de instellingen van ventilator en verdamper 

en de tijdstippen ~oraarop de instellingen zijn gewijzigd en de venti

lator is in- dan wel uit- geschakeld van belang. 

2. Via een injektie. 

De farmaka uit de overige groepen kunnen op deze Wl.JZe als "bolus" 

(bepaalde hoeveelheid ineens) worden toegediend. De toe te die

nen dosis wordt bepaald in evenredigheid met het lichaamsgewicht 

van de patiënt. 

Van belang zijn de naam, het tijdstip van toediening en de dosis 

van het middel. 
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3. Via een infuus. 

Deze wijze van toediening t-rordt toegepast bij farmaka1 die snel 

(na 5 à 15 minuten) zijn uitgewerkt. Hierdoor hoeft de anesthe

sist niet steeds opnieuw d.m.v. injekties het middel toe te die

nen en is de koncentratie van het middel in het bloed konstan-

ter. 

De anesthesist drukt de dosering van het middel uit in de groot

heid "'0, dat is liet aantal mikrogram dat per kilogram lichaams

gewicht per minuut tvordt toegediend. 

Voor invoer in DADS zijn van belang de naam, het tijdstip van 

starten en stoppen van toediening, (( en de koncentratie van het 

farmakon in het oplosmiddel. 

Sommige farmaka worden tijdens een operatie als bolus toegediend, om 

snel het gewenste effekt te bereiken ~n als infuus om dit effekt te 

handhaven. 

Infusen. 

De infusen voor het toedienen ·van farmaka zijn hierboven reeds be

sproken. 

De infusen uit groep 15 en 16 worden toegediend om het vochtgehalte 

van het lichaam op pijl te houden. De naam van het infuus en het tijd

stip waarop het is aangesloten zijn van belang voor DADS. De toege

diende hoeveelheid is niet van belang, zie opmerking onder paragraaf 

4.2.2 •• 

Bij bloed~-infusen is de toegediende hoeveelheid wel van belang en 

verder ook het registratienummer van het infuus. 

Bloedsampels. 

Gedurende de operatie worden regelmatig arteri~le en soms veneuse 

bloedmonsters genomen en voor analyse naar het ziekenhuislaboratori

um overgebracht. De resultaten van de analyses worden na enige tijd 

via de interkom doorgegeven (de gegevens over de zuur-base balans, 

elektrolyten en stolling (T.T. en Recal.) worden resp. na ongeveer 

5,20 en 45 minuten doorgegeven). De A.C.T. wordt uit een veneus bloed

monster bepaald met behulp van een op de operatiekamer aanwezig appa-
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raat. 

Bij de sampels zijn van belang eventueel een aanduiding arterieel of 

veneus, de namen van de bepaalde variabelen, de resultaten van de ana

lyse en het tijdstip van monstername. 

Opmerking: Van de veneuse zuur- base balans worden meestal slechts 

de p02 en sato2 doorgegeven. 

Korrunent aar. 

In tabel 4.1 zijn standaard- kommentaren over het verloop van een 

open- hart- operatie opgenomen op volgorde van voorkomen. 

Verder is ook vrij kommentaar, b.v. over observaties van de patiënt, 

van belang. 

Diversen. 

De cardiac- output wordt, zoals in de inleiding al werd vermeld, regel

matig bepaald met de thermodilutie- methode. 

De urine- produktie kan ïvorden bepaald aan de hand van een maatver

deling, die is aangebracht op het vat waarin de geproduceerde urine 

wordt opgevangen. 

Bij het opstarten van het systeem is de gebruiker verplicht zijn naam 

en die van patient en anesthesist en het registratienummer van de 

patiënt in te voeren. Later kan de gebruiker ook lengte en gewicht 

van de patiënt invoeren. 

Andere patiënt- gegevens, zoals allergiën, algemene konditie, etc. 

i'lO:t'den voor de operatie beschouwd. Op grond hiervan ~rorden onder meer 

de tijdens de operatie te gebruiken farmaka gekozen. Voor de ope

ratie t-rorden al medicijnen toegediend (premedikatie). Deze gegevens 

over de patiënt en de premedikatie worden tijdens de operatie zelden 

nog beschomrd. De diskussie, of deze gegevens in DADS zullen ivOrden 

ingevoerd (zodat ze in het automatisch te genereren anesthesieverslag 

kunnen v:orden opgenomen) of dat ze op een apart blad moeten l-Torden 

genoteerd is nog niet afgerond. Daarom zijn ze niet in de tabel ver

meld. 
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4. 2. 2. BZ\'iERKTE G3GEVEHS 

Voor het verkrijgen van meer informatie over de toestand van de patiënt 

'tiOrden van de oorspronkelijke gegevens afgeleide grootheden bepaald. Als 

de gegevens in het systeem zijn ingevoerd, kunnen deze afgeleide grootheden 

automatisch >-rorden berekend. 

Van een (als bolus en/of via een infuus) toegediend farmakon is de kumu

latief toegediende dosis een belangrijke afgeleide grootheid. Eventueel 

kan
1
deze worden berekend per kg. lichaamsgewicht en kan de duur van de 

werking van het middel (de " uitwastijd ") in de bere~<:ening .. 1orden inge

kalkuleerd. 

Op grond van de kumulatieve dosis kan b.v. voor het toedienen van de stof 

•·rorden geverifieerd dat de maximaal toelaatbare dosis niet zal worden over

schreden of kan de toe te dienen dosis van een antagonist worden bepaald. 

Bij de via een infuuspomp toegediende farmaka kan uitêr en de koncentratie 

de op de infuuspomp in te stellen flot-r l-rorden berekend. 

Bij gas- en damp- vormige farmaka kan momenteel de kumulatieve dosis niet 

worden bepaald~omdat er op de operatiekamer geen apparatuur is geïnstal

leerd waarmee de expiratoire koncentraties hiervan kunnen worden gemeten. 

Sommige afgeleide grootheden >vorden momenteel tijdens de operatie afgele

zen uit grafische voorstellingen. Vaak \'iordt dan gebruik gemaakt van gra

fische voorstellingen van verbanden tussen 3 grootheden, de zgn. nomogram

men. Als de formules ,waarop de grafische voorstellingen zijn gebaseerd! 

in het systeem worden opgenomen, kunnen ook deze afgeleide grootheden 

automatisch worden bepaald. 

Uit de lengte en het gewicht van de patiënt kan met behulp van de formule 

van Dubois (Dubois, 1924) een benadering worden gevonden voor het totale 

lichaamsoppervlak (Body Surface Area). In figuur 4.2 is het op deze for

mule gebaseerde nomogram 't-reergegeven. Uit het snijpunt van de gestippelde 

lijn met de middelste as kan b.v. worden afgelei~dat iemand met een 

lengte van 1,82 meter en een gewicht van 71 kg. volgens de formule een 

lichaamsoppervlak heeft van 1,91 m2• 

De waarde van het lichaamsoppervlak kan b.v. worden gebruikt1 om andere 

grootheden er op te normeren. Verder wordt de flow door het perfusie-
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Figuur 4.2 Nomogram voor het bepalen van het totale 

lichaamsoppervlak. 

apparaat {hart- long machine) ingesteld op een waarde.die evenredig is 
;) 

aan het lichaamsoppervlak. 

Er worden momenteel tijdens operaties nomogrammen gebruikt voor het bepa

len van afgeleide grootheden van de cardiac-output. 

De zgn. Cardiac-Index kan worden bepaald door de cardiac-output te delen 

door het totale lichaamsoppervlak. 

Het door het hart per slag verpompte bloed-volume {Stroke Volume) is ge

lijk aan het quotient van de cardiac-output en de {kontinu-beschikbare) 

hartfrekwentie. 

Door het drukverschil tussen de {kontinu-beschikbare) gemiddelde arteriele 

druk en de centraal veneuse druk te delen door de cardiac-output kan de 
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totale perifere weerstand (Total Peripheral Resistance) worden berekend 

(Skillman, 1967). 
Het produkt van de gemiddelde arteriele druk en de cardiac output bepaalt 

de door het linker ventrikel verrichte arbeid (Left Ventricular Hork) 

(Etsten, 1955). Door het quotient hiervan te nemen met de hartfrekwentie 

krijgt men de per kontraktie verrichte arbeid (Left Ventricular Stroke 

Work). 

Opmerking: De totale vloeistofbalans (netto vloeistof opname of afgifte) 

van de patiënt is voor de anesthesie niet relevant en wordt 

daarom tijdens operaties niet bepaald. 

4·3· INVOER 

Zoals in paragraaf 4.1. reeds werd genoemd zijn er vele voordelen verbon

den aan het invoeren van de niet kontinu beschikbare gegevens in DADS. 

De tijd,die nodig is voor het registreren van de gegevens kan door auto

matisering Horden bekort ten opzichte van de tijd, nodig om ze op de anes

thesie-lijst in te vullen (zie verder). 

Ingevoerde numerieke waarden kunnen, eventueel in kombinatie met kontinu 

beschikbare gegevens, on-line worden bet..rerkt.1 zoals in paragraaf 4.2.2. is 

besproken. Verder kan een melding worden gegeven van een onwaarschijnlijke 

waarde (b.v. ten gevolge van een type fout) of b.v. bij de overschrijding 

van een maximaal toelaatbaar geachte dosis van een farmakon. 

Er kan een koppeling worden gemaakt met de op grond van de kontinu be

schikbare gegevens gegenereerde meldingen. Zo zou b.v. een melding van een 

bloeddrukverlaging na het toedienen van een bloeddruk verlagend middel 

kunnen worden onderdru.kt of juist een melding kunnen worden gegenereerd 

als de bloeddruk in dit geval niet daalt. 

In de literatuur i-lOrden een aantal verschillende methodes besproken 

voor de invoer van gegevens: 
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1. In Nevrbo,..,rer, 1981 wordt een systeem besproken, waarin het mogelijk is 

handgeschreven informatie te interpreteren. Momenteel kunnen alleen 

cijfers Horden herkend. Tekst kan vlorden ingevoerd door deze met de 

pen in een lijst van standaard-teksten aan te wijzen. 

De herkenning van een cijfer duurt lang, ongeveer 0,5 sekonde. Het 

systeem is~og in een experimenteel stadium. 

2. Een andere methode is met een barkode-lezer in barkode gekodeerde 

informatie in te lezen. In Trispel et a1.,1982 zijn de resultaten ver

meld van een experiment,waarin de tijd nodig voor het met de hand 

invoeren van informatie over een bloedinfuus (bloedgroep, identifi

katie nummer van het infuus etc.) wordt vergeleken met de tijd die 

nodig is voor het met een barkode-lezer invoeren van deze informatie. 

In het laatste geval was de benodigde tijd een faktor 2,5 korter dan 

in het eerste geval. 

Een voorwaarde voor deze methode is uiteraard~dat van de in te lezen 

informatie de barkode beschikbaar is. 

3. Een derde methode is het invoeren via een toetsenbord. 

Hierbij kan onderscheid \•TOrden gemaakt tussen reële en virtuele toet

senborden. Een reëel toetsenbord heeft een vaste lay-out en de bete

kenis (-sen) van elke (vaak mechanische) toets is (zijn) op het toet

senbord vermeld. Een virtueel toetsenbord wordt b.v. op een beeld

scherm weergegeven. De lay-out en betekenis van elke toets ("soft 

key") ku..'tlnen on-line veranderd worden. De toetsen kunnen worden geak

tiveerd door ze op het scherm aan te wijzen (zie Rau, 1982). 

Er zijn ook korobinaties van beide systemen denkbaar, b.v. een rij 

onder een beeldscherm aangebrachte reële toetsen waarvan de beteke

nissen in een strook op de onderkant van het scherm worden weergegeven. 

Een nadeel van het presenteren van toetsbetekenissen op het scherm is, 

dat er dan minder ruimte over is voor de andere displays. 

In DADS is voorlopig gekozen voor de eenvoudigst te realiseren methode, 

waarbij gebruik Hordt gemaakt van reële toetsen. 

Het toetsenbord moet in elk geval alle letters, leestekens en cijfers 

bevatten:omdat er willekeurige tekst en numerieke waarden moeten kunnen 
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worden ingevoerd. 

In principe kan met een dergelijk toetsenbord, aangevuld met enkele spe

ciale funktietoetsen ( "rub outn en "enter") alle data in het systeem worden 

gebracht. De tijd, benodigd voor het invoeren van gegevens is echter, gro

ter naarmate er meer toetsen moeten worden ingetypt. Het intypen van b.v. 

een farmakon-naam kost veel tijd. Omdat er geen gestandaardiseerde af-

kortingen voor de namen van de niet kontinu beschikbare gegevens bestaan, 

kunnen afkortingen niet worden gebruikt. 

In sommige,in de literatuur vermelde systemen (zie beschrijving DPS 100 

en Demeester, 1982), Hordt gebruik gemaa.kt van lijsten met van kodes voor

ziene niet kontinu beschikbare gegevens. Deze kunnen vlOrden ingevoerd door 

het intypen van deze kode. Deze lijsten op losse vellen bij het systeem 

voegen is erg onpraktisch, het presenteren ervan op een beeldscherm heeft 

het nadeel dat een ander display moet worden overschreven. Verder kost 

het opzoeken van gegevens in zo'n lijst tijd. 

Door het toekennen van een speciale funktietoets aan elk niet kontinu 

beschikbaar gegeven wordt het aantal benodigde toetsaanslagen geminimali

seerd, maar vrordt het toetsenbord groot en onoverzichtelijk. 

Er zijn verschillende methodes, Haarop aan een toets meerdere betekenis

sen kunnen worden toegekend; 

1. Het is mogelijk de betekenis te veranderen,afhankelijk van de stand 

van een schakelaar. Een nadeel hiervan is dat1 indien vergeten wordt 

de schakelaar in de juiste stand te zetten,.fouten kunnen worden geïn

troduceerd. 

2. Een andere methode is aan een toets een andere funktie toe te kennen 

als deze tegelijk met een andere wordt ingedrukt. Deze methode wordt 

bij veel toetsenborden toegepast ("SHIFT" en "CONTROL" toetsen). 

Een nadeel hiervan voor DADS is, dat de anesthesist bij het invoeren 

van gegevens in dit geval beide handen nodig heeft. 
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3. Een derde methode is aan een toets een betekenis toe te kennent af

hankelijk van het aantal maal dat deze is ingetypt. De betreffende 

betekenis tvordt pas ingevoerd na het aanslaan van de "ENTER" toets. 

Stel, dat een toets als betekenis de string A, B of C kan hebben. 

Als de toets voor de eerste maal t-rordt ingetyp·t, dan heeft deze be

tekenis A. Als deze niet Hordt ingevoerd, maar de toets nog eenmaal 

wordt ingetypt, dan heeft deze betekenis B. De derde maal c, dan 

TtTeer A, etc •• 

De volgorde A, B, C is z6 gekozen, dat A in het algemeen de meest 

waarschijnlijke betekenis is. Het kan voorkomen dat, na het invoeren 

van een betekenis, A niet meer de meest waarschijnlijke is. In dat 

geval kan tijdens de operatie automatisch de volgorde At B, C wor

den gewijzigd. Als b.v. betekenis B is ingevoerd, dan was in dit 

geval kennelijk A niet gewenst en kan de volgende maal dat de toets 

\<rordt ingetypt 13 als eerste worden gepresenteerd. In andere gevallen 

kan het \<renselijk zijn de betekenis die volgt op de laatst ingevoer

de als eerste te laten verschijnen (b.v. bij de standaard-karnmenta

ren uit tabel 4.1). 

Aan A, B of C kan een volgende string worden gekoppeld (b.v. de dosis 

van een farmakon) door deze voor het aanslaan van de "ENTER" toets in 

te typen. 

Voorbeeld: Stel, dat het systeem een funktietoets "INLEIDINGSMIDDE

LEN'' heeft en dat A, B, C resp. overeen komen met Thiopenthal, 

Etomidate en Diazepam (zie tabel 4.1) • Als de gebruiker wil 

invoeren, dat 5 mg Diazepam is toegediend kan dat door 3 maal 

de funktietoets in te typen en vervolgens de toetsen "5", 
spatie, "M", "G" en "ENTER". Dit vergt 8 toetsaanslagen; zonder 

gebruik te maken van de funktietoets zijn 13 aanslagen nodig. 

Op deze manier kan dus het aantal benodigde toetsaanslagen worden gere

duceerd en blijft het toetsenbord hanteerbaar. In Baetz et al., 1979 en 

Apple et al., 1982 is een systeem beschreven, r,raarin deze methode is ge

bruikt. 

De voor DADS ontworpen methode is op het laatstgenoemde principe gebaseerd. 

De methode moet voldoen aan de volgende eisen: 
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1. De gegevens moeten, ook door een onervaren gebruiker, snel kunnen 

Horden ingevoerd. 

2. Eenmaal ingevoerde gegevens moeten door de gebruiker kunnen worden 

gekorrigeerd. 

3. Om juridische redenen moet met elk gegeven het tijdstip van invoer 

in DADS worden opgeslagen en moeten alle ingevoerde gegevens (ook 

indien later gekorrigeerd) bewaard blijven. 

4· Op momenten \vaarop de gebruiker geen tijd heeft om gegevens in te 

voeren moet, door middel van het intypen van één funktietoets, een 

tijdmarkering ("event") kunnen Horden gemaakt. Later, tijdens een 

minder drukke periode, moet het gegeven alsnog kunnen worden ingevoerd. 

4•4 HEERGAVE 

Het balken- , grafieken- en numerieke display is ontworpen voor presenta

tie van d.e kontinu beschikbare gegevens. We hebben nagegaan, of het ook 

mogelijk is de andere gegevens in deze displays te presenteren. 

Voor teksten is dit in elk geval niet mogelijk. 

Ook voor de presentatie van de overige niet kontinu beschikbare gegevens 

zijn de huidi~ displays ongeschikt. Stel,dat een numerieke waarde, horen

de bij een niet kontinu beschikbaar gegeven, is ingevoerd en aan de dis

plays is doorgegeven. In paragraaf 2 • .1. is vermeld_,dat d.e displays periodiek 

worden ververst. In het algemeen zijn de displays vele malen ververst voor

dat het gegeven eventueel een volgende maal wordt ingevoerd. 

Na het verversen van het display is dan de numerieke waarde niet meer 

exakt (bij balken- en grafieken- display) of in het geheel niet meer (bij 

het numerieke display) af te lezen! Eventueel zouden de waarde's kunnen 

worden geëxtrapoleerd, maar dit is niet konsekwent en daardoor gevaarlijk. 

Van het ene gegeven zou b.v. op een bepaald moment de momentane waarde 

worden gepresenteerd, terwijl van een ander gegeven de waarde van een half 

uur geleden wordt gepresenteerd. Uit het grafiekendisplay zou men bij extra

polatie ten onrechte kunnen aflezen~dat een gegeven lange tijd onveranderd 

is gebleven, terwijl het in werkelijkheid gedurende deze tijd niet is ge

meten (zie figuur 4.3) • 
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• 

waarde) i-raarde 

• 

• • 

tijd tijd > 
meetpunten extrapolatie 

Figuur 4.3 Extrapolatie van gegevens. 

In de beschrijving van het DPS 100 systeem (zie literatuurlijst) worden 

tabelvormige displays voor niet kontinu beschikbare gegevens besprokano 

In elke tabel is ruimte voor e~~ele gegevens en het verloop ervan als 

funktie van de tijd. Het verband tussè'n het verloop in de tijd van gegevens, 

die in verschillende tabellen zijn opgenomen~is in deze opzet moeilijk af 

te lezen. 

In Baetz et al., 1979 \<rordt vermeld, dat men een chronologische lijst heeft 

gekozen voor de presentatie. Hierbij kan de gebruiker kiezen voor een over

zicht van alle ingevoerde gegevens of van een speciale kategorie (b.v. al

leen een overzicht van toegediende inleidingsmiddelen). 

Uit het laatstgenoemde display ka~ zoals uit een tabel~ het verloep van een 

gegeven als funktie van de tijd worden afgelezen; uit het eerstgenoemde 

display kan het verband tussen het verloop in de tijd van verschillende 

gegevens vlOrden afgelezen. 

Voor DADS is de presentatie in een chronologische lijst gekozen. 

Het display moet voldoen aan de volgende eisen: 

1. Het moet overzichtelijk zijn, zodat gegevens snel en foutloos kunnen 
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worden afgelezen. 

2. Alle ingevoerde gegevens moeten peroperatief kunnen worden weerge

geven. Van elk gegeven kan dan de historie sinds aanvang van de ope

ratie worden nagegaan. 
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5. VERHERKING NIET-KONTINU-BESCHIKBARE GEGEVENS: UIT'VJERKING 

5.1. INLEIDING 

In paragraaf 5.2. wordt een, speciaal voor DADS ontworpen, methode voor 

de verwerking van de niet-kontinu-beschikbare gegevens besproken. Het is 

niet bekend of er, na implementatie van alle voor de ~rerking van het sys

teem noodzakelijke programmatuur, in het huidige systeem voldoende geheu

genruimte over is voor implementatie van deze methode. Daarom wordt momen

teel een sterk vereenvoudigde versie hiervan geïmplementeerd. Deze zal in 

paragraaf 5.3. worden behandeld. 

Bij het voor de presentatie van de niet- kontinu-beschikbare gegevens ont

vmrpen display (zie par. 5.2.) valt direkt op dat, zoals bij de displays 

in het huidige systeem, bij de presentatie van numerieke waarden geen een

heden worden vermeld. Dit vanwege de beperkt beschikbare ruimte op de 

beeldschermen. 

Bij de ontwikkeling van het volgende systeem zal worden bezien, of het 

daarin H~l mogelijk is de eenheden te vermelden. 

5. 2. DE ONT\'lORPEN MET'riODE 

Het principe gaat uit van een boomstruktuur, zie figuur 5.1 •• De drie 

d.m.v. gestippelde lijnen aangegeven blokken worden respektievelijk in 

par. 5.2.1. , 5.2.2. en 5o2.3. besproken. 

In bijlage 7 wordt een overzicht gegeven van de benodige toetsen en de 

betekenis(sen) ervan. 
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* 1 : Geldig als er nog geen alfanumeriek karakter is ingetypt. 

2•: Geldig voor vloeibare farrnaka. 

3•: Geldig als het chronologische display wordt gepresenteerd. 

Figuur 5·1Boomdiagram invoer en weergave niet-kontinu-beschikbare gegevens 
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5o2.1. DATA IW/OER 

In pa~agraaf 4.3. is een methode besproken, waarbij aan een toets een be

tekenis wordt toegekend afhankelijk van het aantal maal1 dat deze is inge

typt. Stel, dat bij é~n toets de 10 strings A t/m J zijn gedefinieerd. 

Na het voor de vijfde maal intypen verschijnt string E. Indien de gebrui

ker zich heeft vergist en tochDop wil roepe~moet de toets 9 maal wor

den ingetypt (na de laatste betekenis komt de eerste 'I-Teer aan bod). 

Om deze situaties te voorkomen, is voor DADS de volgende oplossing bedacht: 

Voor elke gen~~merde groep uit tabel 4.1. is ~én toets gereserveerd, een 

zgn. menu- toets. Na het intypen hiervan verschijnt de eerste betekenis. 

Voor het oproepen van de volgende betekenis (indien gedefinieerd) moet de 

",l. "- toets Horden ingetypt. Terugzoeken in de lijst kan door het intypen 

van de " t "- toets. 

De lay-out van elke string, l-laarmee de betekenis van een toets wordt weer

gegeven, is zo ontworpen,dat deze string op ~~n regel past. Deze wordt op 

de onderste regel van de onderste Compucolor geecho'd. Hierdoor kunnen alle 

in te voeren data per regel worden ingevoerd, zoals in DADS ook een vol

ledig kommando op ~~n regel kan \vorden ingevoerd. 

Alle benodige informatie over hoe de data moeten worden ingevoerd, wordt in 

deze ene regel gegeven. Daarom is het implementeren van een "korte mode", 

zoals bij de kommando's, in dit geval niet zinvol. 

Elke string is onderverdeeld in ee~ aantal substrings, de zgn. velden. 

Er zijn 2 soorten velden: 

1. Gesloten velden. 

Deze kunnen door de gebruiker niet worden ingevuld of gewijzigd. 

Voorbeelden hiervan zijn: de naam van een farmakon en de automatisch 

berekende kumulatieve dosis. 

2. Open velden. 

Deze kunnen door de gebruiker w~l worden ingevuld of gewijzigd. 
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Voorbeelden hiervan zijn: de toegediende dosis van een farmakon of de 

hoeveelheid toegediend bloed. 

In figuur 5.2 is van elk mogelijk regeJ- format een voorbeeld gegeven. 

Elk veld ~wrdt aangegeven door een volgnummer. Open velden vrorden aan

geduid met een omcirkeld cijfer, de overige cijfers geven gesloten velden 

aan .. 

De invoer van een niet- kontinu beschikbaar gegeven gaat in een aantal 

stappen: 

1. Type de juiste menu- toets in. 

2. Als de eerste betekenis niet de ge,.renste is, zoek dan door middel van 

het intypen van de '' J. "- en " t "- toets de juiste. betekenis op. 

3. Selekteer een open veld. Na intypen van de "__.,"- toets springt de 

cursor, als er rechts van de huidige positie een open veld is, naar 

de eerste positie van dit veld. Zo niet, dan blijft de cursor op de 

huidige positie staan. 

Na intypen van de ".,.."- toets springt de cursor, als er links van de 

huidige positie een open veld is, naar de eerste positie van dit veld. 

Zo niet, dan springt de cursor naar de eerste positie van het huidige 

veld of blijft staan als d.eze zich reeds hier bevindt. 

4. Vul het open veld eventueel (opnieuw) in door karakters in te typen. 

5. Geef door het intypen van de "_""- ·, "+-"- of "ENTER"- toets aan, dat 

het invullen of vrijzigen van een veld is beëindigd. 

Hierna wordt gekontroleerd, of de inhoud van het veld korrekt is. 

Zo niet (b.v. als letters zijn ingevuld in plaats van cijfers), dan 

wordt dit veld in een andere kleur geëcho'd en springt dè cursor naar 

de eerste positie van dit veld. Hierdoor t·mrdt de gebruiker gedwongen. 

eerst dit veld te korrigeren, alvorens verdere aktie kan worden onder-

nomen. 
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Figuur 5.2 Overzicht van de mogelijke regel- formats 
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Als het veld korrekt is tvordt na het int<men van "--7-" of "+- " stap 
' v l' ' 

3 herhaald. Na het intypen van "E}ITER" worden eventueel afgeleide 

grootheden bepaald en Hordt de regel opgeslagen in het geheugen. 

Voorbeeld: Stel, de gebruiker wil om 9.52 uur invoerenJdat om 9·49 uur 

aan de patiënt via een injektie' 0,5 mg stof B is toegediend. Eerder 

is er totaal al 2,1 mg van dit middel toegediend. 

Stel, dat stof B behoort tot de groep "menu X" en dat de eerste bete

kenis van de toets "MENU X" stof A is. Het invoeren gaat dan als volgt: 

Type in: "MENU X". Op de onderste regel van het scherm verschijnt 

nu: 

09:52 STOF A DOSE ~9.1 
'1/ 

de cursor wordt aangegeven met: -O --
/ I ' 

Type in: 
11 "'" " • 

Nu verschijnt: 
'1 I 

09:52 STOF B DOSE =DJ·7 
I '-

(;:> 2 5 

Onder de regel zijn met cijfers de 

Cilli!. = 0.0 

CUM. = 2.1 

s-
in dit geval gedefinieerde 

velden aangegeven. Omcirkelde cijfers geven open velden aan, met 

de overige cijfers worden gesloten velden aangegeven. 

De velden hebben de volgende betekenis: 

GD ~ Het tijdveld. Dit veld is gevuld met de huidige tijd. Indien 

get-Tenst kan de gebruiker de inhoud van dit open veld wij

zigen. 

2 ""' De naam van het farmakon. 

3 ~ Een aanduiding
1
dat hierachter de dosis wordt vermeld. 

@U~ Het dosisveld. Dit veld is gevuld met de meest gebruikte 

dosis van deze stof. De gebruiker kan de inhoud van dit 

open veld wijzigen. 

5 ~ Een aanduiding, dat hierachter de kumulatieve dosis wordt 

aangegeven. 



- 63 -

6 ~ De automatisch berekende kumulatieve dosis. 

Vul de dosis in, dus type in: 110.5"· Op de onderste regel staat 

nu: 

09:52 STOF B 
\ I ; 

DOSE == o;r5-l·· 
~ 

/ I ~ 

Type in: "+-"· Nu verschijnt: 
', / 
·m9:52 STOF B DOSE = 0.5 
I I ' 

cur.r. = 2.1 

CUM. = 2.1 

Type in: "09:49"· Nu staat op de onderste regel: 
'I/ 

09:~~-STOF B DOSE = 0.5 CUM. = 2.1 
"~ .... 

r.rype in: "ENTER". De kumulatieve dosis .-.10rdt berekend en de vol

gende regel \·rordt in het geheugen opgeslagen: 

09:49 STOF B DOSE == 0.5 CUN. = 2.6 

Verder worden de onderste 5 regels elk één regel naar boven op

geschoven en meldt het systeem kla.ar te zijn voor een volgende 

aktie door op de onderste 'regel terug te komen met: 
',) 

OK >IJ·· 
/ j ~-

De overige aspekten van de data-invoer zullen hieronder achtereenvolgens 

worden besproken. 

Injektie/infuus. 

In par. 4.3. is reeds vermeld,dat sommige farmaka zowel als infuus als 

d.m.v. een injektie kunnen worden toegediend. Hiervoor is de "INJ/INF"

toets ontworpen. Voor deze farmaka zijn 2 regels ontworpen met het 

volgende format: 

1 • 

2. 

.(TIJD/ <NAAM> 

<TIJD/ <NAAM/ 

DOSE 

J = CONC.= 

CUM. == 

CUM. = FLOW= 

De eerste reeel is bestemd voor injekties, de tweede voor infusen. 

Het bij een bepaald farmakon meest gebruikte format wordt eerst gepre

senteerd. Na het intypen van de "INJ/INF"- toèts .-.mrdt het andere for

mat gepresenteerd. 

Als een farmakon tijdens een operatie zo.-.rel als infuus als d.m.v. een 

injektie is toegediend, worden beide vert-Terkt in de berekende kumula-
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tieve dosis. Als een van de regels t-mrdt opgeroepen, terwijl het mid

del nog d.m.v. een infuus twrdt toegediend, dan wordt de kumulatieve 

dosis weergegeven,die is toegediend tot op het moment van aanroep. 

Voorbeeld: Stel, om 9·54 uur is de toediening van stof B d.m.v. een 

infuus gestart. De gewenste 1 is 5 ~gjkg/min. en de concentratie 

van stof B is 1 volume procent. Hieronder wordt achtereenvolgens 

aangegeven, wat er is ingetypt en .-;at er hierna op de onder.ste 

regel t.;ordt gepresenteerd. 

"r.lliNU X" 
'J I 

09:54 STOF A DOSE 
....... -J 

==L;O. 1 cm.1. o .o 
~I' 

"-t~'. 
09:54 STOF B DOSE ~.!·ra.? 

'-' . 
/ I . 

CUM. = 2.6 

"INJ/INF" 
'-.J I 

09:54 STOF B J =!T o -I I ~ 
CONC.== 5 CID1. = 2.6 FLOW = 

"5-t~>" 
•. I. 

09:54 STOF B J = 5 CONC .=Q- 5 CUM. = 2.6 FLm-T = 
/ { 

"1 E..l\fTER" 
' I ' 

OK )0-
' ,, 

De volgende regel wordt in het geheugen opgeslagen: 

09:54 STOF B J == 1 CONC .= 1 CUM. = 2.6 FLOW = 

liet stoppen van toediening d.m.v. een infuus wordt aangegeven 

door het invoeren van een~ gelijk aan 0. 

Events. 

0 

0 

5 

Events kunnen worden gemarkeerd door het intypen van de "EVENT !~'!ARK"-
, 

toets. Na het intypen van deze toets t-rordt in het geheugen de tijd en 

het volgnumMer van het event opgeslagen. 
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Het invullen van events kan m.b.v. de "EVENT ENTER"- toets. Na het 

intypen van deze toets verschijnen op de onderste regel de tijd en 

het volgnummer van het eerste event,dat nog niet is ingevuld. Als er 

geen niet- ingevulde events zijn, \vordt dit gemeld. 

Door het intypen van de "t "- en "t "- toets kan de lijst van niet

ingevulde events op de be~ende wijze worden doorzocht. 

Als het gewenste event is gevonden, dan kan het op de hierboven be

schreven wijze, zoals alle andere gegevens, worden ingevuld. 

Het tijdstip, dat TJ.rordt gepresenteerd, is nu echter het bij het event 

horende tijdstip en niet de huidige tijd. Bovendien is dit nu een ge

sloten veld, het kan niet door de gebruiker Y.Iorden veranderd •. 

Na intypen van de "ENTER"- toets, wordt in het geheugen het event 

ingevuld. 

Escape. 

De gebruiker kan de data-invoer afbreken door de "ESCAPE"- toets in 

te typen. In dit geval wordt de regel niet ingevoerd en komt DADS 

terug met de regel: 
'·I I 

OK >IT-.-, r, 
Vanaf dan kan opnieuw gestart worden met het invoeren van een regel, 

of kan elk willekeurig ander kommando van DADS worden ingetypt. 

5.2.2. OPROEPEN VAN DISPLAYS 

In het middelste blok van figuur 5.1 is het boomdiagram hiervan weergegeven. 

Na het intypen van de toetsen "SHOH'' en "ALL". worden, op het bovenste ge

deelte van het scherm, de maximaal 19 laatst ingevoerde niet- kontinu

beschikbare gegevens weergegeven, zie figuur 5·3· Deze lijst kan worden 

gescrolld m.b.v. de 11 t "- en "+ "- toets, zodat ook oudere gegevens zicht

baar gemaakt kunnen worden. 

In de praktijk blijkt de op het scherm (in ~~n kleur) aangeboden infor

matie moeilijk af te lezen te zijn. I·îen kan overwegen meerdere kleuren 

te gebruiken, of telkens een regel open te laten (zie fig. 5.3). 
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0'1 4~:_:_; t) c ·r ··-~ ~--:_; i_ , 

·.1 () JO VII .. AN l.ii!'1F 1(' r:1:r·';. :>;·, 

I () :1 () \! PH"' PCïl?"' F'ï(}•,.l? ,. U F!l:': '' Ht:rr:;... ·:>ti li <' UH 
1 0 l ~~j STr~~~:T PEI'(FU~'iTON 

I () 4~) A Nf.l:::: :!.'.":~'? I{ 3 (· 6 Ct·l:::: 'I? l f'j('j .. :: H)·::::: ,··, .I l·t'f:.. ·,·."'\ 
l 0 41_::; A f"l··i""? ... ~."j() I'''C:O:::'."" :~."i r·u··.'"'· .. , ' Hl::: ··<".\ I!Crr·:;,,.. ··o :··i(l rr•:.-, .. !i•O 

I ::.~ o·.:.> FFi'ITf'rNYI .. \:lii·•:r:: 
:I 3 07 PATIENl MOVES FYES 
:! ".':\ i)H FFNT (iNYI.. P,.·,·:;E 

~)TOF' F'FI::FUGION '13 i.'.··· 
:13 .·_:_~() 

13; ;:>J 
PROTAMIN DUSF 

ACT 
1.3t2~5 BI .. ()(JDi:ODE=72509 [l(:lSF 500 
L~5~35 A NA= 13~:J l< = 4.1 t:A=l .• 86 ~l(J:~ ~3~0 
·1.3:35 A P~1=·7.~~1 f)(:(J2= ~.5 P02= 21 RE=~ 

1~:4~ BLOOD CLOTHS ARE V1SIBLF 
13'~5 BLOODCODE=72511 POSE = 500 
13:45 PROTAMTN DOSF = 200 
:1.4:15 PATIENT L.EAVFS OPERATING ROOM 

fiT •:;nJRflANCFS 
10101 C02EX IS FALLING 
09!58 HR IS DTSTURBED 
0914/ MC\.'F' IS FAI ... 'L.ING 
09:45 ML .. AP IS FAL.L.:[N(3 

OK >ClN F'Afn 
OK >DN LCG 
OK >BAR SC C:02EX 

fî.li1 

Cl_lh ... 

C:I.)(J, 

1.:· ,::. 

CUM~ ~.:)("i() 

l··lü•" 6.0 lil'"" 30 
t1 HC03=21,7 SATO?~ 

1::UM, '"I 000 
C:Ui1. '" 400 

ENTER LUWER ALARM VALUE OF C02FX OR S FDR STANDARD C5 VOL %) 
BAR SC C02EX >5 7 10 
OK >SHOW r~LL ::a 

Figuur 5·3 Chronologisch display na invoer van het kommando 

"SHOW ALL" resp. zonder(boven) en met lege 

tussenregels (onder) 

:13!20 F'IWTAMIN DDSE ~?()() 200 

1'.3 !?3 ~~I''T 

13125 BLOOPCODE=7251)9 DOSF Cl!ii. "' '')()() 

13:35 A NA~ :L3~~ K 

13135 A PH"'7.51 PCïl2: ~.5 P02=. 21 OF= +1 HC03=21.7 SAT02~ 44 

13144 BLOOD CLOTHS ARE VISiüLE 

13!45 BLODDCO\:IE=725ll DOSE 500 

:1.3:45 F'ROTAMIN POSE = 200 

14!15 PATJENT LEAUES OPERATTNG ROOM 

DI ~1TIJI~BANCF~:; 
10101 C02FX IS FALLTNG 
09158 HR IS DISTURflED 
09147 MCUP TS FALLING 
0'!:4~i MLAF' IS FoA.d .. LTNG 

t:W >UN Ptt!H 
OI< >ON !'::CG 
OK >BAR SC C02FX 

C.~iJt·1 ~ ::::l()()() 

Li'JTFI'~ LCl'.JEf( ALAF:i1 l)(;LIJF IJl' C02FX OF: ~: l"ï:ll\ ~:n,2li!li(oi~ÏI C'i VOL %) 
BAR SC C02EX ,>,~:; / 1 () 
OK >SHOW ALL~".: 
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Na het intypen van de toetsen "SHO\T", een of meerdere menu toetsen en 

":d;HTER" \-lorden de (maximaal 19) laz,tst ingevoerde geeevens, die korrespon

deren met deze menu-toets(en) weergegeven, zie figuur 5.4. 
Ook hier kan het gebrÜik van meerdere kleuren of het open laten van tus

senregels worden overHogen (zie fig. 5.4). 

5.2.4. DATA KORREKTIE 

Het invoeren van gegevens, zoals in paragraaf 5.2.2. is beschreven, vindt 

uitsluitend plaats op de onderste regel van het beeldscherm • 

Tijdens het invoeren kan op het bovenste gedeelte van het scherm b.v. het 

numerieke display vlOrden gepresenteerd. 

Als de gebruiker een gegeven vJil korrigeren, zal deze meestal eerst een 

chronologisch display oproepe~waarin het te korrigeren gegeven wordt ge

presenteerd. Het is voor de gebruiker handig, als het gegeven dan in dit 

display kan worden gewijzigd. Daarom is de methode zo ontworpen, dat 

gegevens (uitsluitend) kunnen -vmrden ge>'lijzigd op de 19e regel van het 

beeldscherm. 

De methode werkt als volgt {zie onderste blok in figuur 5.1): 

1. Roep een display op, Haarin het gegeven Hordt gepresenteerd (m.b.v. 

2. 

"SHOH ALL" of m.b.v. "SHOl-l", gevolgd door de betreffende menu-toets 

en 11ENTER"). 

e e Type in "EDIT LIHE". De cursor springt nu van de 32 naar de 19 

regel van het scherm. Bovendien Horden op deze regel knipperende ">" 
en"(" tekens gepresenteerd, waardoor ekstra aandacht van de gebrui

ker l·lOrdt getrok..'lcen. 

3. Scroll de lijst eventueel met de "t "- en ".t "- toets tot de te wij

zigen regel op de 19e regel van het scherm wordt gepresenteerd. 

4. Type in "DELETE LIHE", als de regel in zijn geheel moet -..rorden ver\..rij-



·'R : 20 A PH:=J . 42 PCD2= 
o·.~ : ::~? (:, PH:=J . ~52 F'CD~> 
l () : 4~'! A PH=? . ~)0 PC02:= 
J -, . .3:'ï ~·, I'"H:=J ::i 1 PCD2= . . 

DI STUFWANCES 
JOl01 C02EX IS FALLING 
09!58 HR IS DISTURBED 
09!47 MCVF' IS FALLING 
09:45 MLAP IS FALLING 

OK >ON ECG 
OK >BAR SC C02EX 

~=.:; . 
4 . 
3 . 
t;:· 
-.1 . 
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1. PO~!."' 25 BE:= +1. HUBc:JO ' f, '!AT02:= 
4 F'02:= 27 BE:= +:5 IW03:=46 B ~)AlO~,,-, 

4 PO?c~ 22 [{[:::: -··3 HC()J:=?<J . .' Sr~TD2::c 

'7 ... P02:= 21 HE:= +:I. HC03=2:1. . 7 ~3,"-!T02:= 

09:45 C02EX IS RISIHG 

ENTER LOWER ALARM VALUE OF CO?EX OR S FOR STANDARD <5 VOL %> 
BAR SC C02EX >5 7 10 
OK >SHOW ALL ,, 
m:: ':·SI~O'·' t:>C!D/BtiSE' oQ::' ;,, 

?ó 
1.00 
:100 

44 

Figuur 5·4 Chronologisch display na invoer Vém het kommando 

"SHmT ACID/BASE" resp. zonder (boyen) en met 

lege tussenregels (onder). 

08 ! 20 (:, PH=? . 42 PCD2'" 

0? ; 37 A PH::::J . 52 Pco::.'" 

1 0 : 4"-... J A F·H:=J . 50 PC02"" 

D t STl.mH!\NCCS 
ro:oJ CO?EX IS FALLING 
(•'": ~'jfl Hq u:; IH!3TlJF:BFU 
0?: 47 MCVP Tf:> Fr:d .. LTNG 
()0!45 MLAP TS FALLING 

OK >ON ECG 

~~) ' 1 F'!l2:= :? ~·.) OF::::· ·\· l 

4 . 4 PO?'~ ?? BF•" 11;:· 
.. I.J 

3 . 4 PO?=: 2? H[:: .. ... ~3 

HC•'•·~"' l () CJ ~~~ (.:j 'l o:::·,,. 

HCD:.~::::<\6 ' H S{t HL 

H C U :·~; :::: '.:.~ ·:) ' ~3() i 11 

OK >BAR SC C02EX 
ENTER LUWER ALARM VALUE OF CO?EX OR S FOR STANDARD <5 VOL %l 
BAR SC C02EX >5 7 :1.0 
OK >SHOW ALL ,.( 
OK >SHOW ACJD/DA~>E~.o· 

'?6 

1 r")f) 

"!. ~-~. i ) 
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derd. Zo niet, dan kan de regel op 

dezelfde manier als is bespToken in 

par. 5.2.1. worden get1ijzigd en wor

den ingevoerd d.m.v. het intypen van 

"E1TTER" • 

Na de vierde· stap is de edit- mode ver·

laten en staat de cursor weer op de 32e 

regel van het beeldscherm. 

Voorbeeld: Stel, de gebruiker Hil invoe

ren dat er om 13.45 uur 400 mg Pro

tamine is toegediend en niet 200 mg 

zoals eerder was ingetypt. Stel, 

dat het numerieke display "rordt ge

presenteerd (fig. 5.5 A). 

Het korrigeren gaat als volgt: 

Type in: "SHOH ALL". 

Het scherm ziet er dan uit 

als in fig. 5o5 B. 

Type in: "t 11 en "EDIT LINF.". 

Het display Hordt een regel 

omlaag gescrolld en de cur-

sor en de " "> 11 en "< 11 tekens 

verschijnen op de 19
8 

regel 

(fig. 5. 5 c). 

Type in: "400 ENTER". 

De veranderde dosis verschijnt 

op het scherm en de kum. dosis 

wordt aangepast. Verder wordt 

de veranderde regel in het ge

heugen op ges lagen, verd'l'ri jnen 

de " '7 11 

springt 
en 11 < " tekens en 
de cursor weer naar 

onder (zie fig. 5·5 D). 
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OK: ~·SHOW ND 
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-;:',0 MIVOL 9.0 
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A 
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10:1:5 START PERFUSION 
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1\:~.AIH 1.'.1 fo.t<.' "1 H•· tl lti"IJ3<'J. 

I ;• 1"'". "' n•or•t"olflf-
1 l: , •. I ki!TA~It-1 

I• ( :-; llJ~·t•"Po.l 'i 
! 'I . "I ,. 'I 'I lt I •; f ,-,, l I t~l; 

·:···: ·, ' ,... ·~ 1~. ,, !'.Tl U< I:<! ,, 
••''<4! MLI)J.' !" T:ottil"· 
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li'iguur 5·5 Het wijzigen van 

een regel. 
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5.2.4. DATA OPSLAG 

Aan de opslag van de niet- kontinu- beschikbare gegevens worden de volgen

de eisen gesteld: 

1. De gegevens uit een of meerdere groepen van tabel 4.1 moeten op 

chronologische volgorde van de door de anesthesist eraan toegekende 

tijd kunnen 't-Torden teruggezocht. 

2. G'egevens moeten kunnen Horden tussengevoegd. 

3. Gegevens moeten kunnen worden gekorrigeerd. Om juridische redenen 

moet na korrektie ook het ongelcorrigeerde gegeven in het geheugen 

bewaard blijven. 

4. Ook moet om juridische redenen het tijdstip, vmarop het gegeven is 

ingevoer~ Horden vastgelegd. Dit is niet noodzakelijk gelijk aan het 

tijdsti~ dat de anesthesist aan het gegeven wil koppelen. Bij bloed

sampels b.v. zijn de resultaten van de analyse pas na enige tijd be

kend. De anesthesist is dan geinteresserd in het tijdstip1 waarop het 

sampel is genomen en het moment, 't-raarop de \vaarde is ingetypt. 

Aan deze eisen 1·mrdt in de volgende opzet voldaan: 

De gegevens Horden achter elkaar in het geheugen opgeslagen. Elk gegeven 

lvordt vooraf gegaan door 6 parameters (zie figuur 5. 6). 

K N p <GEGEVEN) 

Figuur 5.6 Opslag niet- kontinu-beschikbare gegevens. 
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In figuur 5.6 is: 

L: De lengte van het gegeven (in bytes). 

K: Een kode, ~raarin het format van de regel is aangegeven. 

T
1
: Het tijdstip, \-raarop het gegeven werd ingevoerd. 

Ti Het door de anesthesist aan het gegeven gekoppelde tijdstip. 

N: Een pointer. Als er geen volgend gegeven (het gegeven met de grootste 

T2 , kleiner dan of gelijk aan T2 van het beschouwde gegeven) is gede

finieerd, dan wijst N naar L van het beschouwde gegeven. Anders wijst 

N naar L van het volgende gegeven. 

P~ Een pointer. Als er geen vorig gegeven (het gegeven met de kleinste 

T2,groter dan of gelijk aan T2 van het beschomvde gegeven) is gede

finieerd, dan 'I-lijst P naar L van het beschouwde gegeven. Anders wijst 

N naar L van het vorig gegeven. 

(GEGEVEN> Het niet- kontinu- beschikbare gegeven. 

De gegevens worden in het geheugen opgeslagen op volgorde van intypen (T1). 

De pointers N en P geven de volgorde aan op grond van de tijd, die de anes

thesist eraan toekent (T2). 

Na wijziging van een gegeven blijft in het geheugen ook het oorspronkelij

ke gegeven bewaard. De pointers "spring-en" in dit geval over het oorspron

kelijke gegeven heen. 
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5.3. GEIMPLEMENTE.ERDE METHODE 

Zoals in paragraaf 5.1. is vermeld, wordt in DADS een sterk vereenvoudig

de versie van de hierboven besproken methode geïmplementeerd. Deze is in 

figuur 5. 7 schematisch t'\Teergegeven. 

Bij deze methode kunnen niet- kontinu- beschikbare gegevens als event of 

als kommentaar worden ingevoerd. Verder kunnen ze, na ingevoerd te zijn, 

niet t<Torden gekorrigeerd en \oJOrè_en ze niet automatisch bewerkt. 

In de LSI vmrdt aan elk gegeven automatisch het tijdstip gekoppeld, waar

op het in de kommentaar-file wordt opgeslagen. De gegevens kunnen alleen 

op volgorde van deze tijd worden opgeroepen. Omdat de tijd automatisch 

wordt geregistreerd, kunnen gegevens achteraf niet worden tussengevoegd. 

De programma's voor de LSI worden geschreven door P. Damman. 

5 .. 3.1. DATA INVOER 

Gegevens kun..""len worden ingevoerd door het kommando "C" ( oomment) in te 

typen, gevolgd door het gegeven zelf. Na detektie hiervan door de Input

scanner t·rordt de Verzend- kommentaar- routine aangeroepen. Hierdoor wordt 

een boodschap voor het verzenden van het kommentaar in een buffer geplaatst 

en wordt de verzend- routine aangeroepen. 

Na ontvangst ve-n dit kommentaar in de LSI wordt door de Ontvang- boodschap

routine de Sla- kommentaar- op- routine aangeroepenQ Door deze routine 

wordt de op de systeemklok aangegeven tijd aan het gegeven gekoppeld. 

Vervolgens wordt de Schrijf- naar- floppy- routine aangeroepen, waardoor 

het gegeven en de tijd aan de kommentaar- file worden toegevoegd. 

Het is mogelijk een event in te voeren door het intypen van de "EVENT"

toets. Deze is ter -v:ille van de eenvoud enigszins afwijkend van de andere 

toetsen geïmplementeerd. Om geen verwarring te veroorzaken is dit niet in 

figuur 5.7 aangegeven. 



TOETSENBORD ONDERSTE COMPUCOLOR 

"e " + kom. ----'>~ VERZEllD
Km~.:EtrTAAR 

"SHOW CHRON ,::.."-----,!~>! CHRON, DISPLAY
AANVRAAG 

,, 
VERWIJDER

PAGINA 

------.,}! VORIG-KOMV.ENTAAR
AANVRAAG' 

------~ VOLGEND-KOMJ.IENT.
AANVRAAG 

SERIELI.TN 
I 

LSI 

ZOEX-LAATSTE
KO~!MENTAREN 

FLOPPY 

Figuur 5.7 Invoeren en oproepen van 

kommentaar in DADS. 
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Voor evcnts is een van de 32 analoge signaal- ingangen van de ADC gereser

veerd. Na het intypen van de "EVENT"- toets vrordt de spanning van 5 volt, 

die normaal aan deze ingang vJOrdt aangeboden, gedurende enige tijd weggeno

men. Als dit door de LSI wordt gedetekteerd, dan wordt op de uitgang van 

de DAC een spanning gezet, zodat ook aan de andere apparatuur deze tijd

markering kan vrorden doorgegeven. 

Verder wordt in de LSI aan het event een volgnummer toegekend en wordt de 

op de systeemklok aangegeven tijd, de tekst "EVENT" en het volgnummer van 

het event als kommentaar aan de kommentaarfile toegevoegd. 

5.3.2. OPROEPEN VAN DISPLAYS 

Zoals bij l1et oproepen van een Helppagina stellen we hier de eis, dat de 

tijd~die verstrijkt tussen het oproepen van het chronologische display 

en het presenteren ervan,in de orde gTootte van enkele sekonden is. 

Bij de huidige programmatuur blijkt deze systeemresponsietijd echter ruim 

20 sekonden te bedragen. Hierbij wordt het display regel voor regel van 

de LSI naar de Compucolor overgezonden. Na ontvangst van de regel wordt 

door de Compucolor een ontvangst- bevestigings boodschap naar de LSI ge

zonden. Pas na ontvangst van deze boodschap in de LSI t-mrdt eventueel een 

vorige kommentaarregel overgezonden. 

Deze opzet is ter wille van de eenvoud van implementeren gekozen. Het 

grootste gedeelte van de responsietijd komt voor rekening van het overzen

den van boodschappen. Zoals in paragraaf 3.5. al is vermeld, wordt momen

teel een nieuw kommunikatie-protokol ingebouwd. Met dit nieuwe protokol 

kan het overzenden van boodschappen aanzienlijk worden versneld. Als blijkt, 

dat met dit protokol nog niet aan de gestelde eis wordt voldaan, zal een 

andere oplossing moeten worden gevonden. De programma's zouden b.v. zo 

kunnen worden gewijzigd, dat de boodschappen worden verzonden zoals bij 

de Helppagina's het geval is {zie par. 3.5.). 

Omdat de programma's nog aan verandering onderhevig zijn, wordt hieron

der van elke routine slechts de funktie besproken. 
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Na detektie van het kommando "SHOW CHRON" door de Input- scanner 

wordt de Vraag- chronologisch- display-aan-routine aangeroepen. Hier

in worden de bovenste 19 regels van het scherm geT.·Jist, wordt een aan

vraag-boodschap voor het chronologisch display in een buffer geplaatst 

en wordt de Boodschap- verzend- routine aangeroepen. 

Door de Zoek- laatste- kommentaren-routine worden maximaal de 19 

laatst ingetypte kommentaarregels na elkaar in de kommentaarfile op

gezocht, in boodschappen klaargezet voor verzending en wordt voor el

ke boodschap de Verzend- boodschap-routine aangeroepen. 

Door de Display- kommentaar-routine worden deze kommentaarregels op 

het scherm weergegeven, het laatst ingevoerde kommentaar wordt op de 
e 

19 regel gepresenteerd. 

In paragraaf 3.3. is reeds besproken, dat door de Input- scanner na 

aanroep telkens eerst de Verwijder- pagina-routine wordt aangeroepen. 

Als er op dat moment een Helppagina wordt gepresenteerd en als het 

te herstellen display het {eventueel gescrollde) chronologische dis

play is, dan wordt een boodschap voor het herstellen van dit display 

in een buffer geplaatst en wordt de verzend-routine aangeroepen. 

Door de Herstel- chronologische-display-routine 't>rordt het te herstel

len display in de kommentaarfile opgezocht, wordt het in boodschap

pen klaargezet voor verzending en wordt voor elke boodschap de Ver

zend- boodschap-routine aangeroepen. 

Door de Display- kommentaar-routine wordt het display weer op het 

scherm opgebouwd. 

Door het intypen van de "t"- toets geeft de gebruiker aan, dat het 

chronologische display gescrolld moet worden. Omdat door deze ene 

toets de gewenste aktie volledig kenbaar wordt gemaakt en de toets 

alleen hiervoor wordt g~bruikt wordt, buiten de Input- scanner om, 

direkt de Vraag- vorig- kommentaar- aan-routine aangeroepen. 

Hierin worden de bovenste 18 regels van het display een regel naar 

onder opgeschoven en wordt de bovenste regel gewist. Verder wordt 

een boodschap klaargezet voor het aanvragen van het vorig kommentaar, 

dat is het kommentaa~ dat is ingetypt voor het oudste kommentaar dat 

nu op het scherm wordt weergegeven. Hierna wordt de Verzend- boodschap-
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routine aangeroepen. 

Door de Zoek- vorig- kommentaar-routine wordt, indien aanwezig, een 

vorig kommentaar of anders een lege regel in een boodschap klaar

gezet voor verzending. Vervolgens l-TOrdt de verzendroutine aangeroe..:.. 

pen. 

Door de Display- kommentaar-routine wordt de regel op de eerste regel 

van het beeldscherm gepresenteerd. 

De verwerking van de 11
• "- toets is 

11 f "- toets. In dit geval worden de 

naar boven geschoven en wordt op de 

geheel analoog aan die van de 

2e t/m d 19e 1 1 e rege een rege 

19e regel, indien aanwezig, het 

volgend kommentaar weergeeeven. Als dit niet is gedefinieerd, dan 

blijft de 19e regel leeg. 

5.3.3. DATA OPSLAG 

In de inleiding is vermeld, dat de gegevens niet kunnen t-~orden gekorri

geerd of tussengevoegd en alleen kunnen >-rorden opgeroepen op volgorde 

van de automatisch geregistreerde tijd. Hierdoor kan ook de in paragraaf 

5.2.4. besproken manier van data-opslag worden vereenvoudigd. 

Elk gegeven wordt in de kommentaarfile voorafgegaan door de lengte en de 

tijd en ook weer gevolgd door de lengte, zie figuur 5.8 • Door deze opzet 

kan de kommentaarfile zowel vooruit als achteruit worden doorzocht. 

L T <GEGEVEN> L 

Figuur 5.8 (vereenvoudigde) opslag niet- kontinu beschikbare gegevens. 

In figuur 5.8 is L: De lengte van het gegeven (in bytes). 

T: De automatisch geregistreerde tijd. 

(GEGEVEN): Het niet- kontinu beschikbare gegeven. 
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5.4. KONKLUSIE 

Met betrekking tot de ver,;'Verking van de niet- kontinu-beschikbare gegevens 

kan het volgende worden opgemerkt: 

1. Er is, speciaal voor DADS, een methode ontworpen voor het invoeren 

en presenteren van deze gegevens. Vanwege de onzekerheid over de in 

het huidige systeem voor deze methode beschikbare geheugenruimte, is 

deze niet geïmplementeerd. 

Uitspraken over de bruikbaar~eid van de methode kunnen pas na realL

satie·~n klinische evaluatie ervan worden gedaan. 

2. Een aantal toetsen van het huidige toetsenbord \·Tordt niet gebruikt. 

Voor de bovengenoemde methode zijn echter meer toetsen nodig. 

Daarom zal voor het volgende systeem een nieuw, ergonomisch verant

woord, toetsenbord moeten worden ontworpen. 

3. Voor het huidige systeem is bovengenoemde methode in een sterk ver

eenvoudigde vorm geïmplementeerd. De systeemresponsietijd bij het op

roepen van het ontworpen display is met de huidige programmatuur on

aanvaardbaar lang (ruim 20 sekonden). In paragraaf 5.3.2. werd bespro

ken, hoe deze tijd kan worden bekort. 

4. Het is aan te bevelen een op DADS aangesloten terminal in het zieken

huislaboratorium te plaatsen. Hierdoor hoeven de laboratorium- uit

slagen niet meer via de ·interkom te worden doorgegeven, maar kunnen 

ze rechtstreeks worden ingevoerd. 
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6. SUGGESTIES 

Als een anesthesist een andere anesthesist vervangt of, na gedurende enige 

tijd afwezig te zijn geweest, terugkeert in de operatiekamer, wil deze 

snel een overzicht hebben over de belangrijkste gebeurtenissen van de af

gelopen tijd. Momenteel kan dit door de handgeschreven anesthesie- lijst 

te beschouwen. 

In DADS zal zo'n overzicht ook moeten kunnen worden geboden. Ter wille 

van de overzichtelijkheid is het wenselijk hiervoor geen nieuw display te 

ontwerpen, maar te trachten het te realiseren m.b.v. de bestaande display's. 

Het huidige systeem biedt de volgende mogelijkheden: 

Op het kommunikatie- display zijn de (maximaal 9) laatst door het 

systeem gegenereerde meldingen zichtbaar. Oudere systeemmeldingen 

kunnen niet meer worden opgeroepen. 

Voor ~rat betreft de kontinu- beschikbare gegevens kan een overzicht 

worden verkregen, door het balken- of grafieken- display te beschouwen. 

Hierin kunnen maximaal 10 resp. 8 gegevens en hun historie tot max. 

3 resp. 4 uur geleden worden weergegeven. De overige, geldig ver

klaarde, gegevens uit de subset van 40 kunnen, na het intypen van de 

juiste kommando's, ook in deze display's worden weergegeven. 

De (maximaal 19) laatst ingetypte regels met niet- kontinu- beschik

bare gegevens, zijn te zien in het chronologische display. Dit dis

play kan, door het intypen van de "f "- of "t "- toets, gescrolld 

-vmrden. 

Om oudere systeemmeldingen op te kunnen roepen, zou kunnen worden over

wogen het gedeelte van het kommunikatie-display~waarop deze meldingen 

~lorden weergegeven scroll baar te maken. Een andere methode is de meldingen 

op te nemen in een uitgebreid chronologisch display. Dit biedt bovendien 

het voordeel, dat de meldingen en de niet- kontinu- beschikbare gegevens 

kunnen worden weergegeven in één display. 
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Ook alle, geldig verklaarde, kontinu-beschikbare gegevens zouden in zo'n 

uitgebreid display kunnen worden opgenomen. Deze gegevens worden echter 

periodiek ververst. Als alle waarden worden opgenomen, wordt het display 

onhanteerbaar groot en onoverzichtelijk. Wel zou men kunnen overwegen ze 

b.v. elk kwartier, of na elke systeemmelding in het uitgebreide chronolo

gische display op te nemen. 

Uit dit display zouden tijdens de operatie,eenvoudiger dan bij een presen

tatie in verschillende display's, oorzaak- gevolg relaties kunnen worden 

afgelezen, b.v. de invloed van een toegediend farmakon op fysiologische 

signalen. 

In paragraaf 2.4.3. is vermeld, dat het balken- ,grafieken- en numerieke 

display elk een standaard lay-out hebben. Elk van hen kan worden opgeroepen 

door het intypen van één kommando. 

In verschillende fases van de operatie is behoefte aan verschillende stan

daard lay-outs, b.v. voor, tijdens en na perfusie. Het kan ook voorkomen, 

dat een anesthesist op een bepaald moment tijdens de operatie,alle gege

vens wenst te zien die betrekking hebben op b.v. het respiratoire of het 

metabole systeem van de patiënt. 

Voor al deze gevallen zou men voor elk van de display's een standaard lay

out kunnen defini~ren. Bijvoorbeeld voor presentatie tijdens perfusie een 

standaard lay-out voor het balken- , grafieken- en numerieke display, waar

in die kontinu beschikbare gegevens worden gepresenteer~die tijdens per

fusie belangrijk zijn en een standaard lay-out voor het chronologische 

display, waarin alleen de historie van de farmaka wordt gepresenteerd,die 

tijdens perfusie worden gebruikt. 

Elke standaard lay-out zou moeten kunnen worden opgeroepen door het in

typen van één kommando. 
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Bijlage 2 Gekomprimeerde bibliotheek-stringlijst 

Opmerking: De spatie, carriage return en linefeed worden alle weergegeven 

door een vraagteken. 
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@ HELPPAGE NODE 20<<<<<<<<<< 
HE!...PPttUF =I!= :1. 

ENTER NOW ·rHE LOWER ALARM VALUE OF 42 OR 
SIMILAR ALARM VALUE<I3 14), 

IF YOU t._l(2-tNT THE 

THIS VALUE MUST BE LOWER THEN THE <NEW> NORM VALUE. 

NOTE: IN EXCEEDING THE LOWER ALARM LIMIT THE SYSTEM GENERATES 
ALt";RM ME~3~:;Ac-!E::3. 

THE COMMAND CAN BE GIVEN WHETHER OR NOT THE BAR IS 
DISPLAYED ON THE UPPER MONITDR4 

Bijlage 3 Pagina van knooppunt 20 

' :1. /~ ::s ~.:~ !5 ~~~ :~ ~5 5 2 ~5 ~:=; 
181? 248W? 234? 188? 180? 194? 249?~2? 251? S ? 244? 237?W 238T 

? 234 255 166? 180? 194(13?44). 255TH 246? 194?MUST? 241? 188? 
234N? 234?( 229)? 248RM? 194. 255 255 230E:? 245?EXCE 243 245G? 
234? 188? 180? 187? 234? 177?GENER 240ES 255?????? 180? 1648.?? 

????????? 255 255 255 255 255 255 255 255 ..... 1::-.::· 
.-:: ... J,.I 

Bijlage 4 Gekomprimeerde pagina van knooppunt 20 

!!~2() 

12?. 

ENTER LOWER ALARM VALUE OF 12 OR S FOR STANDARD <13 14) 
. :IJ: 1. > . 

Bijlage 7 Regel van knooppunt 20 

181? 188? 180? 194? 249 12 251?8? 224? 155?<13?14) 25511?> 

Bijlage 6 Gekomprimeerde regel van knooppunt 20 

Opmerking: In bijlage 4 en 6 wordt de spatie weergegeven door een 

vraagteken. 
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Bijlage 7 Toetsbetekenissen 

I HE:t-JlJ 

[ 

(+-

Presenteer de eerste betekenis van de korresponderende 

groep. 

2. Selekteer een te presenteren groep. 

Presenteer de vorige betekenis. Geen effekt als de eerste 

betekenis reeds wordt gepresenteerd of tijdens het "ecli tten". 

2. Presenteer het vorige, niet ingevulde event. Geen effekt 

als het eerste niet ingevulde event reeds wordt gepresen

teerd of als er geen niet ingevulde events zijn. 

3. Scroll het chronologische display een regel omlaag. Geen 
e 

effekt als de eerste entry op de 19 regel wordt gepresen-

2. 

teerd, als er (nog) geen entries zijn ingevoerd of tijdens 

het "editten". 

Presenteer de volgende betekenis. Geen effekt als de laatste 

betekenis reeds wordt gepresenteerd of ti j:Jens het "ecJi tten". 

Presenteer het volgende, niet ingevulde event. Geen effekt 

als het laatste niet ingevulde event reeds wordt gepresen

teerd of als er geen niet ingevulde events zijn. 

3. Scroll het chronologische display een regel omhoog. Geen 
e effekt als de laatste entry op de 19 regel wordt gepresen-

teerd, a}_s er (nog) geen entries zijn ingevoerd of "'~ijdens 

het "ecli tten". 

Als het veld~waar de cursor in staat,is ingevuld of gewij

zigd, dan wordt het gekontroleerd op fouten. Als het veld 

fout is, dan wordt het in een andere kleur geecho'd en ver

schijnt de cursor op de eerste positie van dit veld. Anders 

springt de kursor naar de eerste positie van het vorige 

open veld. Geen effekt als de kursor op de eerste positie 

van het eerste veld staat. 

Als het veld,waar de cursor in staat,is ingevuld of gewij

zigd, dan wordt het gekontroleerd op fouten. Als het veld 

fout is, dan t-rordt het in een andere kleur geëcho'd en ver-
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schijnt de cursor op de eerste positie van dit veld. Anders 

springt de cursor naar de eerste positie van het volgende 

open veld. Geen effekt als de cursor in het laatste open 

veld staat. 

Verander het injektie format in het infuus format of anders

om. Geen effekt als het farmakon maar op één manier kan 

worden toegediend. 

Echo het karakter op de plaats waar de cursor staat. Ver

plaats de cursor een positie naar rechts. Geen effekt als 

de cursor reeds op de laatste positie van een open veld 

staat. 

Als het vel~waar de cursor in staat,is_ingevuld of gewij

zigd, dan wordt het gekontroleerd op fouten. Als het veld 

fout is, dan .-rordt het in een andere kleur geëchotd en ver

schijnt de cursor op de eerste positie van dit veld. Anders 

worden eventuele afgeleide grootheden berekend en wordt de 

regel in het geheugen opgeslagen. 

Roep het geselekteerde display op. 

Sla de tijd en het volgnummer, horende bij het event op. 

Presenteer het eerste niet ingevulde event of meld, dat er 

geen niet ingevulde events zijn. 

Ga een display selekteren. 

Presenteer alle entries. 

e 
Ga de 19 regel van het chronologische display veranderen. 

Verwijder de 19e regel van het chronologische display. 

Breek het invoeren of korrigeren van een regel of het oproe

pen van een display af. 
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NAWOORD 

Langs deze weg wil ik prof. Beneken, Annejet Meyler, Hans Blom, He~~ van 

Kessel en Piet Damman en Sjoerd Ypma van de THE en Annemarie~ Nandorff en 

Rob Nijhuis van het Akademisch ziekenhuis te Leiden bedanken voor de goede 

begeleiding die ik tijdens deze boeiende afstudeerperiode heb gekregen. 

Verder ook alle andere medewerkers en studenten van de vakgroep E~~ voor 

de prettige sfeer. 

Ook mijn ouders wil ik bedanken voor de morele steun bij het afstuderen. 


