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SOFTWARE FOR AN 1SI-11 MICROCOMPUTER IN USE IN THE "SERVO ANAES

THESIA PROJECT"

Abstract

An 1SI-11 microcomputer and peripherials are used in the "Servo

Anaesthesia project" in order to gain experience with automation

in anaesthesia.

A concept of a system for program execution and peripherial control

as well as communication between program parts and between periphe

rials is developped.

This report describes

1. the chosen sys tem set-up

2. the set-up for communication with peripherials

3. execution of special purpose programs started by

keyboard commands

4. the way in which a database is created from the

input signals

Finally the first experience gained with the developped system is

described.

A set-up i8 developped in which modifications and extentions are

easily implemented.

One appendix has been added, containing the available key-board

commands.
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Samenvatting

Bij het operationeel maken van de door het "Servo Anesthesie Projekt"

beoogde automatisering, wordt gebruik gemaakt van een LSI-11 micro

computer met hiermee gekoppelde randapparatuur.

Teneinde diverse programma's uit te voeren en de randapparatuur te

besturen is een systeem opzet ontwikkeld, met daarbij regels voor de

onderlinge communicatie tussen programma onderdelen.

In dit verslag wordt ingegaan op

1. de gekozen systeem opzet

2. de opzet en uitwerking van de communicatie met de

randapparatuur

3. de manier waarop taakgerichte routines door middel van

keyboard commando's kunnen worden aangeroepen

4. de manier waarop een databestand wordt gecreeerd

uitgaande van de op de computer aangesloten ingangs

signalen

Tot besluit voIgt een eerste evaluatie van het ontwikkelde en uit

gewerkte geheel.

De totale opzet is zodanig, dat modificaties en uitbreidingen eenvoudig

zijn te realiseren.

Er is een appendix toegevoegd, met daarin de keyboard commando's die

momenteel effekt hebben.
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1. Inleiding

Anesthesie, of narcose, heeft tot doel een patient in een voor een

operatie gewenste toestand te brengen. Dit houdt in, dat de pijn

drempel wordt verhoogd, er voldoende spierverslapping optreedt en,

in het algemeen de patient slaapt.

Met behulp van farmaca brengt de anesthesist hem/haar in deze toe

stand en aan de hand van observaties, wordt de patient zo goed

mogelijk hierin gehouden.

Ret Servo Anesthesie projekt heeft tot doel:

Ret nagaan in hoeverre automatisering in de anesthesie mogelijk

en zinvol is.

Mogelijke effekten van de automatisering kunnen zijn:

- De arts wordt ontlast van een aantal routine handelingen en

beslissingen. Hierdoor kan hij/zij meer aandacht besteden aan

de grote lijn.

- Kans op ongelukken verder verkleinen.

- Snelle signalering van, en reactie op plotselinge veranderingen

in de toestand van de patient, evenals op technische storingen.

- Stabielere narcose diepte met mogelijk minder farmaca.

Ret servo anesthesie projekt is een onderzoek binnen de vakgroep

Meten en Regelen van de afdeling der Elektrotechniek, in samenwerking

met de Rijksuniversiteit te Leiden (afdeling Anesthesiologie).

Ret Preventiefonds verleent subsidie ten behoeve van het projekt,

terwijl Philips de beademings- en registratie apparatuur in bruikleen

heeft gegeven.

Bij de projekt aanpak wordt uitgegaan van een wiskundig patienten model.

De parameters van dit model zijn, voor een bepaalde patient niet be

kend. Een identificatie algorithme kan een schatting van de modelpara

meters maken.
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Dit gebeurt aan de hand van, voor de toestand van de patient,

karakteristieke grootheden (zie lit. 1, 2). Met behulp van dit model

wordt een sturing berekend, om het verschil tussen de toestand van

de patient en een, door de arts te specificeren, optimale toestand

te minimaliseren (momenteel in bewerking).

Deze sturing wordt zowel aan de patient als aan het model toegevoerd.

Uitgaande van de predictie van het model en de metingen aan de

toestand van de patient, zal hierna het identifikatie algorithme de

model parameters bijstellen. Met behulp van dit bijgestelde model,

wordt vervolgens weer een sturing berekend, waarna het beschreven

proces zich herhaald. Ret zal duidelijk zijn, dat het model de

dynamica van de patient steeds beter zal beschrijven (adaptief

model). Tevens zijn op deze manier veranderingen hierin te volgen

("tracking" model).

Een vereiste is wel, dat de toestand van de patient zo exact mogelijk

beschreven en gemeten kan worden. We willen voor deze toestands

beschrijving een set variabelen ter beschikking hebben (lit. 3),

alsmede een algorithme, dat een eventuele verstoring van de meet

signalen kan detekteren (lit. 4): de kwaliteit van de schatting

van de modelparameters is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de

bepaling van de variabelen.

Een storingsdetektie algorithme kan oak de buitenwereld van een

gedetekteerde storing op de hoogte brengen en eventueel een mogelijke

oorzaak aangeven.

De genoemde, veelal aanzienlijk rekenwerk vragende taken

- metingen aan de patient

- storingsdetektie

- identifikatie

- regeling

maken het gebruik van een computer noodzakelijk, welke on-line met

de patient is gekoppeld. Een aantal, door de computer benodigde

gegevens, moeten van buitenaf worden ingevoerd (b.v. de specificatie

van de "optimale toestand" door de arts).
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Resultaten van de diverse bewerkingen zullen vanuit de computer naar

de buitenwereld moeten worden gebracht (b.v. de voorgestelde regeling).

Randapparatuur is dus noodzakelijk. Een andere eis, welke we moeten

stellen is, dat het geheel beperkt in omvang blijft : een z.g.

"bed-side system". Gekozen is daarom voor een L81-11/03 microcomputer

(PDP-11 familie) met daarbij, momenteel, de volgende randapparaten :

- keyboard + printer (later: beeldbuis display)

- numeriek display

- AD convertor

- cassette recorder.

De computer met randapparatuur heeft programma's nodig die, behalve

de eerder genoemde rekentaken afhandelen, ook nog zorg dragen voor

- besturing van de met de computer gekoppelde randapparatuur

- coordinatie van de rekentaken met de overige programmatuur

- communicatie met de buitenwereld.

Ret is mijn afstudeeropdracht om een opzet te ontwikkelen met de

hiervoor benodigde software, waarmee deze drie laatstgenoemde taken

afgehandeld kunnen worden.
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2. Hardware

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de computer met de

aanwezige randapparatuur zoals deze tijdens het afstudeerwerk

beschikbaar waren.

Het belangrijkste apparaat in de hardware katen is de microcomputer

181-11. Hij heeft een woordlengte van 16 bit onderverdeeld in twee

bytes van 8 bit en is het kleinste lid van de familie van PDP-11

computer systemen (Digital Equipment Corporation). In figuur 2.1.-1

is een schets gegeven van de systeem opbouw.

rand
apparaat

./

BUS ~
"'-

processor

rand rand
apparaat apparaat

"-

/

geheugen

Figuur 2.1.-1

181-11 systeem opbouw
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Ret hart wordt gevormd door de processor eenheid met de bus.

Deze bus bestaat uit een groot aantal lijnen, welke de processor en

de op de bus aangesloten geheugen en randapparatuur met elkaar

verbindt. Communicatie tussen de apparaten onderling, vindt altijd

via de bus plaats. Als de processor met een bepaald randapparaat wil

communiceren, dan zet hij eerst het adres van dat apparaat op de bus.

Ret apparaat, dat aangesproken is, meldt dit terug aan de processor,

die vervolgens data op de bus zet en het apparaat meldt dat die

overgenomen moeten worden, of de data overneemt, die het apparaat op

de bus heeft gezet. De bus bestaat dus uit adres- en datalijnen en

een aantal extra (besturings) lijnen, die ervoor zorgen, dat het

datatransport gecoordineerd op tijd en in de goede richting verloopt.

De processor bestuurt dus de bus met de communicatie hierover.

Een andere taak van de processor is het decoderen van de machine

instructies en het uitvoeren van de rekenkundige en logische operaties.

De processor bevat 8 interne "general purpose" registers, 16 bit groot,

welke hiervoor gebruikt kunnen worden. Operaties met deze registers

zijn sneller uit te voeren, dan die met, via de bus bereikbare,

geheugenplaatsen. Rierdoor verdienen ze de voorkeur.

Ret zou te ver voeren een gedetailleerde en volledige beschrijving

van de L81-11 microcomputer te geven. De lezer, welke hiervoor

belangstelling heeft kan deze vinden in lit. 5, 6, 7.

In punt 1.2 is het belang aangegeven van meetgegevens van de patient.

Probleem is hoe je deze de computer in kan krijgen, in een voor de

computer verwerkbare vorm. Om dit op te lossen is een analoog-digitaal

convertor met 32 ingangen op de bus van de L81-11 aangesloten. Deze

A-D convertor (model 600-L81-11 van ADAC Corporation) zet de analoge

ingangssignalen, welke op de 32 ingangen zijn aangebracht, om in een

digitale waarde, die de L81-11 makkelijk kan verwerken. Voor een

gedetailleerde beschrijving van de werking zie lit. 8.
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Om de monitoring van diverse aan de patient gemeten grootheden en

die, welke hiervan zijn afgeleid te vergemakkelijken is een numeriek

display op de computerbus aangesloten.

Ret is een apparaat met 16 vensters bestaande uit 3 cijferdigits

waarop 16 getallen van maximaal 3 decimale cijfers simultaan zicht

baar gemaakt kunnen worden. Ook is er een mogelijkheid een of

meerdere vensters geheel te doven of te laten knipperen. Omdat er

een mogelijkheid moet zijn de waarde van meer dan 16 grootheden

zichtbaar te maken, heeft het display een schakelaar, waarvan de

stand door de processor uitgelezen kan worden. Afhankelijk van

de stand van de schakelaar worden een eerste of een tweede set

van 16 grootheden zichtbaar gemaakt.

Data wordt op het display zichtbaar gemaakt, door een 16 bit

woord naar het display te schrijven. Dit woord heeft het format

dat in figuur 2.3.-1 is aangegeven.

15
: :

12 11 10 9

Figuur 2.3-1

Format display woord

: : I
o

De 10 minst significante bits bevatten de data in binaire vorm.

In het display ingebouwde hardware zet dit binaire getal om in de

voor het l.e.d. display benodigde BCD code.

Elk van de 16 op het display aangebrachte vensters is te adresseren

met behulp van de 4 meest significante bits. (0000 hierin adresseert

het eerste venster, 1111 het zestiende).

Wanneer bit 10 ='1', wordt het geadresseerde venster gedoofd, terwijl

het daarentegen gaat knipperen als bit 11 ='1' en bit 10 = O.

In figuur 2.3.-2 is globaal het principeschema van het display ge 

schetst.
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DISPLAY

1m 9 :EIN ~BCD DATA

convertor

tim 15 ADRES
ADRES

selekt

DOVEN
en 11 KNIPPER

generator KNIPPER

Bit 0 t

Bi t 10

Bit 12

Figuur 2.3.-2

Display principe schema

2.4 De cassette recorder

Gegevens over het verloop van een operatie moeten periodiek worden

opgeslagen op een cassette recorder die op de computer bus is

aangesloten. De rol welke de cassette recorder speelt, is te

vergelijken met die, welke een "zwarte doos" in een vliegtuig heeft.

In het eerste stadium van het projekt zal, de op de recorder

verzamelde hoeveelheid gegevens, vooral een rol spelen bij de evalua

tie van het projekt.

Data uit de LSI-11 wordt met een snelheid van 1200 Baud naar deze

cassette recorder geschreven, d.w.z. er kunnen 1200 bits per seconde

worden verwerkt. Elke data eenheid op de cassette bestaat uit 11 bits

zodat op een cassette bandje van 45 minuten ca. 300.000 data eenheden

vast te leggen zijn.

Om nodeloos verlies van beschikbare opslag ruimte te voorkomen, is de

mogelijkheid om de cassette recorder vanuit de LSI-11 te starten

resp. te stoppen aangebracht. Voor meer informatie zie lit. 9.
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De communicatie tUSsen LSI-11 en buitenwereld gebeurt met behulp

van een op de LSI-11 bus aangesloten teletype. Deze bestaat uit een

keyboard met een printer. Met het keyboard kan informatie de computer

ingebracht worden, terwijl de LSI-11 via de printer de buitenwereld

terugmeldingen kan doen.

Vooral het afdrukmechanisme van het apparaat is bijzonder luidruchtig

en daarom totaal ongeschikt voor toepassing in een operatie kamer.

Bovendien is het erg traag : maximaal 10 karakters per seconde.

Binnen niet al te lange tijd zal het keyboard met printer dan ook

vervangen worden door een keyboard met beeldbuis display.

Voor een beschrijving van de teletype zie lit. 10.

Ret snelheidsverschil tussen computer en zlJn randapparaten kan

inefficient processorgebruik tot gevolg hebben (wachttijden). Door

gebruik te maken van interrupts is een doelmatiger gebruik mogelijk.

De processor kan dan continu diverse taken uitvoeren en de rand

apparaten plaatsen, wanneer zij actie verlangen,een verzoek hiertoe

bij de processor (interrupt verzoek).

Als een verzoek wordt gehonoreerd, wat afhankelijk is van de status

van de processor op dat moment, wordt het lopende programma onder

broken. Een met het verzoek corresponderend stuk programma wordt

afgehandeld en het onderbroken programma weer hervat.

Bij het beschikbare systeem kan een randapparaat aktie verlangen

wanneer b.v.

- Op het keyboard een toets wordt aangeslagen.

- De printer een volgend karakter wil printen.

- De cassette recorder een volgende data eenheid op band wil

zetten.

Naast deze interrupt verzoeken van op de bus aangesloten apparatuur

heeft de LSI-11 nog een interrupt voorziening.
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Een interruptverzoek van het hierop aangesloten apparaat wordt

altijd gehonoreerd, mits de processor status dit toelaat; de

hoogste prioriteit is hier dus aan toegekend. In de 181-11 is

deze interrupt lijn verbonden met een "clock", welke met de

periodetijd van de gebruikte netfrequentie een interrupt verzoek

plaatst.

Deze interrupt gebruiken we in ons systeem voor de timing van de

dataacquisitie envoor het starten van routines op tijdbasis.

Zie hiervoor hoofdstuk 4.
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3. Beschrijving van de gekozen opzet

Naast diverse rekentaken dient de computer programma's op verzoek

van de randapparatuur uit te voeren.

In dit hoofdstuk wordt de struktuur beschreven, waarbinnen beide

kunnen worden afgewerkt.

De processor voert een groot aantal taken uit, welke beschreven

worden door een serie opeenvolgende machine instructies, samen een

programma (routine) vormend.

Voorbeelden van taken zijn :

- reageren op een aanslag op het keyboard

- schrijven van data naar cassette recorder

- refreshen numeriek display

- identificatie.

Het merendeel van de taken dient op gezette tijden te worden

uitgevoerd. Een strikte timing ligt echter niet vast. Een voorbeeld

het bijwerken van het numeriek display vindt ongeveer elke seconde

plaats, waarbij het ongelangrijk is, of dit op de seconde gebeurt.

Het echoen van een, op het keyboard aangeslagen karakter op de

printer, is een ander voorbeeld. Een kort tijdsverschil tussen

aanslag en echo is voor een gebruiker niet hinderlijk.

Momenteel is aIleen de dataacquisitietijdkritisch. Dit wordt door

de "clock" interrupt routine verzorgd. (zie hoofdstuk 4)

Uitgaande van het feit, dat de taken niet strikt tijdgebonden zijn,

kan de routine welke de taak beschrijft in een takentabel worden

opgenomen.

De routines uit deze tabel worden door de processor uitgevoerd,

waarbij een handler de volgorde nog kan aangeven. Gekozen is voor

de afhandeling in volgorde van aanmelding. (First In - First Out)

De timing van de verschillende routines t.o.v. elkaar ligt op deze

manier vast. Ook wordt gegarandeerd, dat benodigde data door ee~der

uitgevoerde routines is bijgewerkt.
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3.2 Communicatie

De communicatie van in de takentabel opgenomen routines onderling,

of met randapparatuur vindt plaats via buffers.

De voor een routine vereiste data is hierin beschikbaar en ook

geproduceerde data wordt in buffers opgenomen. Deze data is hierdoor

voor andere routines, of randapparaten bereikbaar.

Wanneer vaak langzame randapparaten de input en output verzorgen is

ook efficient gebruik te maken van buffers. Doordat het vullen resp.

legen van de buffers op interrupt basis gedaan kan worden, wordt

bereikt dat de processor niet opgehouden wordt in de uitvoering van

andere routines. Ook hoeft de processor op deze manier geen rekening

te houden met de aard van de aangesloten randapparaten.

Bij plaatsing van data in een input buffer kan de interrupt verzor

gende routine een routine in de takentabel doen opnemen, welke deze

data ophaalt en verwerkt. Evenzo kan een randapparaat een melding

krijgen, dat data in zijn output buffer is geplaatst.

In zijn eigen tempo en parallel aan andere apparaten kan dit buffer

vervolgens afgewerkt worden.

3.3 Wie vullen de takentabel

Bij het beschikbare systeem komen twee aanvragers van taken in

aanmerking. Beide nemen op basis van interrupt routines in de

takentabel op.

De belangrijkste van de twee is de hardware 50 Hz "clock". Van de

eigenschap, dat dit apparaat elke 20 msec. een interrupt verzoek

plaatst wordt gebruik gemaakt bij het bemonsteren van de patient

(data-acquisitie). Wanneer een data set beschikbaar is kunnen

diverse routines in de takentabel opgenomen worden welke de data

bewerken. (b.v. Het loslaten van datapreprocessing en het storings

detectie algorithme (zie lit. 4) op de data)

Daarnaast wordt de "clock" gebruikt om de op gezette tijden uit te

voeren taken in de takentabel op te nemen.

Voor de manier waarop dit is uitgewerkt, wordt verwezen naar punt

4.1.2.
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De andere aanvrager is het keyboard, Elke aanslag hierop resulteert

in een interrupt, waarbij het aangeslagen karakter in een buffer

wordt geplaatst.

Tegelijkertijd wordt in de takentabel een routine opgenomen, welke

t.z.t. dit karakter ophaalt en verwerkt. Een gedetailleerde besehrij

ving is te vinden in hoofdstuk 5.

3.4 ~~_!~~~~!~~~~_~f~~~~~~~~~

3.4. 1 ~~~~~~~~

Een aantal op elkaar volgende geheugen lokaties waarin soortgelijke

gegevens kunnen worden opgeslagen vormen een tabel. Een vulproees

neemt aehter de laatste entry een nieuwe op, terwijl een leegproees

aan het tabelbegin entry's hieruit verwijdert.

Bij een oneindig lange tabel ligt de afhandeling op deze manier vast.

Om praktisehe reden verdient een eyelies georganiseerde tabel met

beperkte omvang de voorkeur. Een nieuwe entry wordt in deze tabel

opgenomen wanneer de te vullen lokatie "leeg" is. Eehter doordat de

tabel te beperkt van omvang is kan de ongewenste situatie zieh

voordoen dat de tabel vol is. De dimensionering van de tabel dient

dan ook zodanig te zijn dat ook periodes, waarin veel taken in de

tabel opgenomen worden, soepel verwerkt worden.

3.4.2 ~~!~~~~~~~

De implementatie van de in punt 3.4.1 besproken opzet komt nu ter

sprake.

Uitgegaan wordt van een tabel (naam : PROTAB) waarvan we de grootte

kunnen speeifieeren door de grootheid PROSIZ een waarde te geven.

Ret "leeg" zijn van een bufferplaats wordt aangegeven door een "nul"

hierin.Dit houdt dus in, dat

- Een tabelplaats welke vrij komt met een nul gevuld moet worden

- Een lege tabel uit louter nullen bestaat.

De twee proeessen welke met de tabel manupuleren zijn

- Ret vulproees i.e. routine DUMPEN

- Ret leegproees i.e. routine PRORDR.

Beide routines worden hierna nader besehreven.
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3.4.3 Routine DUMPEN--------------
De routine plaatet een gespecificeerd beginadres aan een routine in

de takentabel.

Een aanvrager van een taak roept de routine DUMPEN aan met de

instruktie

JSR R5, DUMPEN

De plaats direkt volgend op deze instructie moet het startadres

bevatten van de gewenste routine. Routine DUMPEN gaat na of er in

de tabel plaats is. Zo ja, dan wordt het adres in de tabel opgenomen,

en naar de volgende te vullen tabelplaats gewezen. Omdat de aanvra

gers van taken op interrupt basis werken, en het opnemen van een

adres in de takentabel met het ophogen van de pointer naar de vol

gende tabellokatie niet onderbroken mag worden door een hernieuwde

aanvraag, wordt de interrupt mogelijkheid van de processor hierbij

tijdelijk uitgeschakeld.

Indien in de tabel geen plaats meer vrij is wordt, omdat dan de

tabelgrootte onjuist gedimensioneerd is, of omdat de processor niet

toe kan komen aan afwerking van de opgenomen routines (b.v. een

"loop" in een routine), de machine gestopt.

In figuur 3.4-1 is een flow diagram van de routine opgenomen.

3.4.4 Routine PROHDR

De routine zorgt dat de in de takentabel opgenomen routines door

de processor worden afgewerkt door na te gaan of een adres in de

tabel is opgenomen. Zo ja, wordt de gespecificeerde routine aan

gelopen en na beeindiging in de nu vrije lokatie een nul geplaatst.

In het andere geval blijft de routine in een wachtlus nagaan of er

in de tabel een adres is opgenomen.

Deze routine is te beschouwen als (primitieve) "monitor" van het

systeem.

Een flow diagram is in figuur 3.4.-2 te vinden.
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Routine aanroep

Red processor status
op de stack

Disable interrupts

Plaats adres in tabel.

Hoog pointer cyclisch op

Herstel processor sta
tus van de stack

Return from subroutine

NEE
Druk foutmelding

af en

s top de machi.ne

Figuur 3.4.-1
Flow diagram van routine DUMPEN
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Initialisering

er
een adres

in de tabel
opgenomen

?

spring naar de
geselekteerde

routine

Vul de vrijgekomen
plaats met een

nul.

Hoog de pointer

cyclisch op

NEE

Figuur 3.4.-2

Flow diagram routine PROHDR
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1.- Globale programmaopbouw :

- Een hoofdprogramma, dat hoofdzakelijk bestaat uit een wachtlus;

de enige actieve instructie is een indirekte sprong naar het

adres van een subroutine in de tabel

- een aantal subroutines, welke in de takentabel kunnen worden

opgenomen. Deze routines kunnen op hun beurt weer andere sub

routines aanroepen

- een aantal interrupt routines, die elke de specifieke taken

van een randapparaat afhandelen.

2.- De taak van het programma is het inlezen van de input buffers,

het verwerken van de data hierin en resultaten wegschrijven

naar de outputbuffers.

3.- Interrupts verlopen asynchroon met het hoofdprogramma, dat met

het al of niet optreden hiervan geen rekening hoeft te houden.

4.- Interrupts bewerken alleen de data in input of output buffer.

5.- Een "clock" interrupt wordt elke 20 msec gegenereerd.

6.- Een keyboard interrupt wordt gegenereerd door een toetsaanslag.

7.- De tijd waarop een in de takentabel opgenomen routine wordt

gestart is vooraf niet vast te stellen. De onzekerheid kan vele

malen 20 msec bedragen.

8.- De tijd nodig voor het (periodiek) afhandelen van taken en

interrupts hoeft slechts gemiddeld minder te zijn dan de totaal

beschikbare tijd.

3.6 Totaal overzicht

Getracht is om hetgeen in dit hoofdstuk is besproken in een figuur

aan te geven. Figuur 3.5.-1 is hiervan het resultaat .

.QE!!!..:.. het "~" teken geeft aan dat het betreffende apparaat op

interruptbasis werkt.



INPUT OUTPUT

i BUFFER CASSETTE
BUFFER >"CLOCK" ~ RECORDER

besturing

~ / besturing

TAKENTABEL

startadres
routine 2

OUTPUT
~ 0 NUMERIEK, vulproces - BUFFER,.- ) DISPLAY I(routine DUMPENIl )0 [\)

f\.)

I

0 besturing

0

startadres

/ routine 1

~I besturing
KEYBOARD INPUT leegproces OUTPUT

~ BUFFER BUFFER ~(routine PROHDR) PRINTER
besturing

Figuur 3.5.-1

Principe schets gekozen opzet
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4. Besturing van de randapparatuur

Randapparatuur communiceert met het hoofdprogramma via buffers.

Inputapparaten zoals "clock" en keyboard vullen de inputbuffers

op interrupt basis en nemen in de takentabel routines op, welke

met deze data manipuleren. Routines uit de takentabel kunnen de

outputbuffers vullen. Output apparaten legen op interrupt basis

deze buffers, waarbij, wanneer een output buffer leeg is, het

betreffende outputapparaat geen interrupt verzoek meer plaatst.

De buffers zijn veelal circulair. Als buffers niet op tijd worden

uitgelezen, kan hun inhoud overschreven worden door nieuwe data.

Wanneer dit niet acceptabel is, kan het nodig zijn dat de processor

moet wachten, totdat een (langzaam) randapparaat een buffer (gedeel

telijk) heeft geleegd. Echter dit heeft tot gevolg dat de afhande

ling van andere taken in de knel kan komen. De buffers moeten veel

al dus voldoende groot gekozen worden, zelfs voor onvoorziene, maar

mogelijke, gevallen.

~ Het zal duidelijk zijn dat een voldoende snel randapparaat niet

op interrupt basis hoeft te werken. De besturing van het appa

raat, met het vullen resp. legen van het hierbij horende buffer,

kan door de processor zonder onderbreken worden afgehandeld.

Voorbeelden hiervan zijn het inlezen van de analoge inputs door

de analoog-digitaal convertor en het schrijven van data naar

numeriek display.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop de besturing

van de volgende randapparatuur is opgezet en uitgewerkt, :

- 50 Hz "clock"

- cassette recorder

- numeriek display

- printer (later video display)

De beschrijving van het keyboard zal in een afzonderlijk hoofdstuk

aan de orde komen.
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4.1 ~~~~~~~~~_~2_~~_~~~~~~~

Dit apparaat plaatst elke 20 msec een interrupt bij de processor.

Een interrupt verzorgingsroutine, de clock interrupt routine (naam

CLINTR) wordt aangelopen, welke de volgende taken zijn toebedeeld :

- Ret inlezen van de 32 analoge inputs van de analoog-digitaal

convertor en het opbergen van de resultaten in een buffer.

- Ret opnemen van routines in de takentabel op tijdbasis.

Voor het inlezen van de 32 analoge inputs wordt gebruik gemaakt van

de op de bus aangesloten analoog digitaal convertor. Bij een

"conversie start" puIs wordt het, met behulp van het convertor

status woord geselekteerde kanaal ingelezen. Gebruik makend van de

sequential mode van de convertor wordt hierna, automatisch het

volgende kanaal geselekteerd. Ret resultaat van de 12 bit conversie

wordt in een buffer (naam : ADBUF) opgeborgen, waarbij dit plaatsen

zodanig is georganiseerd, dat het resultaat van de conversie van

kanaal 1 op het laagste bufferadres terecht komt en dat van kanaal

32 op het hoogste.

Een teller registreert het aantal afgewerkte kanalen.

Nadat het inlezen van de analoge inputs door de "clock" interrupt

routine is verzorgd, kan de tweede taak worden afgehandeld.

We maken gebruik van het feit dat de interrupt routine elke 20 msec

wordt aangelopen. Door bij te houden hoeveel maal dit is gebeurd,

kunnen subroutines op veelvouden van 20 msec in de takentabel van

de processor worden opgenomen. Dit is als voIgt uitgewerkt :

We vormen een tabel (naam CLSERV) met daarin het startadres van de

routines welke op gezette tijden in de takentabel opgenomen dienen

te worden. Zie voor het principe ook figuur 4.1.-1.
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CLSERVTICKTB

<Co ..55

• >100

,
~

25
, •0

startadres
routine 1

startadres
routine 2

startadres
routine 3

startadres
routine 4

CLTAB

~ ~26

~ ¢::=
1

< *=
17

( <==
0

betekenis:
korrespondeert met

het opnemen van de routine in de takentabel

het resetten van het aantal kloktikken uit
TICKTB in CLTAB

Figuur 4.1.-1

Principe van de opname van routines

Met deze tabel correspondeert een tabel (naam : CLTAB) die door de

"clock" interrupt routine wordt bijgehouden.

Deze tabel bevat het aantal veelvouden van 20 msec (kloktikken) dat

nog moet verstrijken voordat opname van de corresponderende routine

volgt. De interruptroutine laagt hiertoe elk getal > 0 in deze tabel

met een af, totdat het getal nul wordt gemaakt. Als dit het geval

is, wordt het startadres van de corresponderende routine in de taken

tabel opgenomen.

Opdat het proces zich kan herhalen herstelt de interrupt routine een

aantal kloktikken in deze tabel CLTAB vanuit een tweede tabel (naam:

TICKTB). In deze tabel nemen we het aantal kloktikken op dat in

totaal moet verstrijken voordat de corresponderende routine in de

takentabel mag worden opgenomen.

Ret plaatsen van een "nul" in deze tabel impliceert dat we de

routine, welke wel is opgenomen in tabel CLSERV, niet willen laten

opnemen in de takentabel.
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4.1·3 ~~_~~~~~~E~j~~~~_E~~~~~_~~~~~~~~~~

Elke 20 msec. worden de resultaten van de A-D conversie opgeborgen

in buffer ADBUF.

- Tabel CLSERV is een tabel met daarin de startadressen van de

routines, welke we op tijdbasis in de takentabel willen opnemen.

- Variabele NUMBCL moet de waarde krijgen van het aantal routines,

welke we op deze manier willen doen opnemen.

NUMECL is dus de lengte van de tabellen CLSERV, TICKTB en CLTAB.

- Tabel TICKTB is een tabel met integer getallen, welke het aantal

kloktikken specificeren waarna een routine in de takentabel

opgenomen dient te worden.

Een nul hierin betekent : geen aktie.

- Tabel CLTAB is een tabel welke wordt gebruikt door de interrupt

routine. Initialisatie van deze tabel moet volgens de gegevens

uit tabel TICKTB gebeuren.

4.2 ~~~~~E~~~_~~~~~~~~_E~~~~~~E

4.2.1 ~~~~~~~~

am het verloop van een operatie te documenteren, worden diverse

gegevens op een cassette tape vastgelegd. In ons geval zijn di t

de volgende :

De grootheden, welke in de basis data set zijn opgenomen met hun

status (zie oak hoofdstuk 6).

- Tekst strings.

Deze strings kunnen met behulp van een keyboard commando of door

routines in de takentabel worden geproduceert.

Een drietal routines dragen er zorg voor dat deze gegevens op de

cassette tape worden vastgelegd :

- Routine RECTRS

Deze routine verzorgt de opname van de set grootheden opgenomen in

de basis data set met hun status in het buffer RECBUF. Oak de met

deze set corresponderende diathermie signalering wordt hierin

opgenomen.
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- Routine TEKTRS

Deze routine verzorgt na aanroep de opname van een tekststring in

het buffer RECTEK.

- Cassette recorder interrupt routine.

Deze op interrupt basis werkende routine (naam : RECINT) schrijft

de data vanuit de be ide buffers naar de cassette tape.

Deze drie routines zullen in de nu volgende paragrafen nader uit

gewerkt worden.

4.2.2 Routine RECTRS

Deze routine wordt regelmatig, b.v. elke 5 sec., door de "clock"

interrupt routine in de takentabel van de processor opgenomen.

Wanneer de routine actief is, worden de diathermie signalering, de

grootheden uit de basis dataset en dB hiermee gekoppelde status,

in deze volgorde in het buffer RECBUF opgenomen.

Wanneer 12 van deze data sets zijn verzameld, wat dus overeenkomt

met gegevens van 1 minuut, wordt de inhoud van dit buffer naar de

cassette tape geschreven. Tegelijk hiermee wordt oak de inhoud van

het tekstbuffer RECTEK hierop vastgelegd.

Een schrijfcyclus bestaat uit het volgende

Wanneer 12 datasets zijn verzameld, start routine RECTRS de cassette

recorder. Omdat deze op snelheid moet kamen, kan niet direct met het

wegschrijven van de data worden begonnen, maar pas ~O,5 sec. na

het starten. Hiertoe neemt de routine een aantal kloktikken in tabel

CLTAB van de "clock" interrupt routine op, welke corresponderen met

de routine RECNBL. Wanneer routine RECNBL actief is, wordt de inter

rupt mogelijkheid van de cassette recorder aangezet, zodat vervolgens

beide eerder genoemde buffers op interrupt basis geleegd kunnen

worden (zie punt 4.2.4).

De recorder stopt weer, indien beide buffers zijn geleegd.

4.2.3 Routine TEKTRS--------------
Er is een moge'_ijkheid am elke minuut een tekststring naar de

cassette tape te schrijven vanuit buffer TEKBUF. Deze tekststrings

worden in dit buffer opgenomen met behulp van routine TEKTRS.
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Wanneer een tekststring op tape vastgelegd dient te worden, moet de

aanvrager het startadres van de string specificeren in de plaats

direct volgend op de routine call :

JSR R5, TEKTRS

De routine plaatst de tekststring in het buffer totdat een "nul" in

de string wordt aangetroffen, of totdat karakters in het buffer over

schreven dreigen te worden welke nog niet op de cassette tape zijn

opgenomen. De karakters welke niet in het buffer kunnen worden opge

nomen raken verloren. Een boodschap op de printer maakt hiervan

melding.

In de punten 4.2.2 en 4.2.3 zijn de processen beschreven welke de

buffers vullen, met naar de cassette tape te schrijven data.

Ret legen van de buffers verzorgt de cassette interrupt routine door

byte voor byte de inhoud naar de tape te schrijven. Om het teruglezen

van een beschreven tape te vergemakkelijken, is de manier waarop de

data wordt opgenomen duidelijk gestructureerd. Ret format van het

datablok dat wordt weggeschreven is in figuur 4.2.-1 aangegeven.

recorder start

I • : blok :
:blanks :tijd :nummer; "1", . .

interrupt aan

..
"0": databytes

,
O"i databytes contrale "0" tekst ; "0" ~

recorder stopt

Figuur 4.2.-1

Cassette recorder data blok
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De figuur geeft duidelijk een se~uentieJ8 opbouw van het datablok

aan. am de routine voor de gebruiker doorzichtig te maken, is deze

se~uentiele bouw in de interrupt routine gehandhaafd, door een

aantal service routines een specifieke taak te laten verzorgen.

Een service routine is in de interrupt routine net zo lang actief

totdat deze zijn taak heeft afgewerkt.

Uit figuur 4.2.-1 blijkt verder dat diverse extra gegevens op de

tape worden opgenomen. De zin hiervan wordt hieronder beschreven.

De "blanks" welke als eerste na het aanzetten van de recorder

interrupt mogelijkheid worden weggeschreven hebben tot doel een

duidelijke scheiding tussen data blokken onderling te krijgen. Ook

wordt hiermee het nog niet geheel op snelheid zijn van de recorder

opgevangen.

De tijd wordt, evenals het bloknummer aangebracht om bij teruglezen,

een data blok eenvoudig terug te vinden. De inhoud van buffer RECBUF

wordt hierna op de tape gezet.

De inhoud van dit buffer wordt onderverdeeld in een aantal kleinere

datablokken, welke onderling gescheiden worden door een "1" gevolgd

door een "0". Elk datablokje is opgebouwd uit een complete set groot

heden, hun status, plus de hierbij horende diathermie signalering.

Ret geheel wordt gevolgd door een contrale byte. Bij het schrijven

en/of teruglezen van de data kunnen n.l. fouten optreden. Deze fouten

maken een geheel datablok ongeldig. Door de splitsing in kleinere

blokken is de hoeveelheid informatie welke ongeldig wordt veel

beperkter. De contrale byte wordt gecreeerd door aIle data bytes

mod. 256 bij elkaar op te tellen en het resultaat te inverteren. Er

moet dat dus altijd gelden :

( L data bytes + contrale byte) mod. 256 = 0

Wanneer dit niet het geval is, is bij het schrijven en/of lezen

tenminste een fout gemaakt.

Nadat op deze manier buffer RECBUF geheel naar de cassette tape is

geschreven, wordt eventuele tekst, opgenomen in buffer TEKBUF,

weggeschreven. Een "0" dient als scheiding tussen het tekst gedeelte

en het data gedeelte.



-30-

Karakters uit het buffer worden op de cassette tape opgenomen totdat

in het buffer een "0" wordt aangetroffen. Vrijgekomen bufferplaatsen

worden door de routine met een "nul" gevuld. Als alle karakters

afgewerkt zijn, kan de recorder gestopt worden, de cassette recorder

interrupt mogelijkheid worden uitgezet en een nieuwe opneem cyclus,

welke wordt gestart door routine RECTRS, worden begonnen.

4.2.5 ~~~~~~_~E~~~~~~~~~

Het tekstbuffer biedt slechts een beperkte mogelijkheid am

karakters hierin op te nemen. Macht een tekststring of een

gedeelte hiervan verloren zijn gegaan, dan kan na de boodschap

op de printer alsnog het stuk tekst op de band worden opgenomen

door te wachten totdat de interrupt routine het tekstbuffer heeft

geleegd .

. Door de recorder te starten resp. te stoppen, wordt een efficient

gebruik van de beschikbare bandlengte bereikt. De recorder heeft

am de gegevens van 1 minuut op tape vast te leggen n.l. slechts

15 sec. nodig. Continu lopen van de recorder verspilt nodeloos

beschikbare bandlengte.

4.3 ~~~!~~~~_~~~_e~!_~~~~~~~~_~~~E~~~

4.3·1 ~~~~~~~~

Het apparaat waarop de diverse aan de patient gemeten, alsook hier

van afgeleidde grootheden zichtbaar kunnen worden gemaakt is het

numeriek display (zie oak punt 2.3). De diverse ingangssignalen en

bewerkingen hierop leveren een set output grootheden. Op het display

kan de waarde van 16 grootheden simultaan zichtbaar worden gemaakt.

Aangezien er meer outputgrootheden zijn en we tach de mogelijkheid

willen hebben deze allemaal te kunnen bekijken, heeft het display

een schakelaar waarvan de stand door de processor ingelezen kan

worden. Afhankelijk van de stand wordt de waarde van de eerste,

resp. tweede set van 16 grootheden, welke in het bij het display

horende buffer zijn ondergebracht zichtbaar gemaakt.
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De frequentie waarmee de waarden op het display moe ten worden ververst

is afhankelijk van de grootheid welke het snelst varieert. Aangezien

aIle grootheden, ~elke worden zichtbaar gemaakt, langzaam va~ieren, is

de snelheid waarmee het verversen gebeurt een maal per seconde

gekozen.

In tabel 4.3.-1 is een overzicht te vinden van de op het display

zichtbaar gemaakte grootheden.

am de fysische waarde van een grootheid op een display venster te

laten verschijnen, moet de binaire waarde uit de computer worden

geschaald. Aangezien de schalingskrommen lineair verI open is iedere

schaling uit te voeren met een tweetal getallen : een welke de

helling van de kromme bepaald en een voor de offset.

Naast het aanbrengen van een schaling is het noodzakelijk dat, voor

dat een waarde op het display zichtbaar wordt gemaakt, de volgende

punten worden nagegaan :

1. Mag een grootheid op het display zichtbaar worden gemaakt?

Dit is b.v. niet het geval, wanneer de betreffende ingangsgroot

heid niet is aangesloten. Ret heeft dan geen zin een waarde op

het display te laten verschijnen. Ret corresponderende venster

wordt op het display gedoofd.

2. Korrespondeert met de grootheid een bijzondere toestand? (b.v. de

grootheid is gestoord)

Als dit het geval is laten we het corresponderende venster

knipperen.

Verder word t nog nagegaan of het data gedeel te negatief is, danwel

te groot voor de display capaciteit welke beperkt is tot 3 digits

per grootheid. In principe zou geen van be ide op kunnen treden maar

instrumentatie fouten kunnen dergelijke waarden toch veroorzaken.

In het eerste geval wordt een "0" op het display venster zichtbaar

gemaakt, terwijl in het andere geval 999 verschijnt.

De routine welke de genoemde punten verzorgt, wordt in de volgende

paragraaf besproken.
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C02 expo I I Min. VOlume/ [FIO\v m;] [ t1 T

I02 expo I I R -~ [F_l.~~~~ I Pleth top

HAL expo I I C 1 IPresp max. 1 Iadem freq.

Dia thermie I~20 expo I I w Presp min.

Tabel Lj. 3.-1

Output grootheden op display

(eerste set)

CO2 insp. I ITidal vol. l I Part gem. Kern temp.

02 insp. I I t insp. [PSystole l IHuid temp.

IHAL insp. I I t pause ] I P diastole .1 IHeart rate

IDiathermie IN20 insp. I I t expo I C.V.P. gem.1

Tabel 4.3. -1

Output grootheden op display

(tweede set)
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C02 expo

C02 insp.

02 expo

02 insp.

HAL expo

HAL insp.

N20 expo

Y'J(\ insp.~ c "--.I

............. C02 expiratoir

C02 inspiratoir

02 expiratoir

02 inspiratoir

Halothaan expiratoir

Halothaan inspiratoir

N20 expiratoir

N20 inspiratoir

Min Volume Minuten Volume

Flow max.

Flow min.

Maximale Flo,,!

Minimale Flow

6 T ............•..... (Kern-Huid) Temperatuur

Plettop Plethysmogram top-top.

Presp max Maximale respiratie druk

Presp min.

adem freq.

Minimale respiratie druk

Adem frequentie

R Ademweg weerstand

C Lon~ borstkas compliantie

W Arbeid geleverd door de ventilator

Tidal vol.

t Insp.

t pause

t expo

Part gem.

Tidal Volume

Inspiratie tijd

Pause tijd

Expiratie tijd

Gemiddelde arteri~le druk

Psystole Systolische druk

Pdiastole Diastolische druk

C.V.P. gem.

Huid temp.

Kern temp.

Gemiddelde centraal veneuze druk

Huid temperatuur

Kern temperatuur
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D t · dt d d" 1 k'" t' + I • (. t 4 1)eze rou 1ne war Oor eeoc, 1n.errupv rOU~lne ~zle pun •

elke seconde in de takentabel van de proeesfor opgenomen. Wanneer de

routine actief is, wordt nagegaan welke ~9t van 16 grootheden zijn

~ekozen. De gekozen grootheden wnl'den ult het display buffer (naam

DSPBUJt') op het display zichtb'llY' 1o';<2ma8,kt dool~ het aan te sturen met

een woord, waarvan het format ,n Lig'i..lU:C 4. ).-1 is aangegeven •

.- ,.
12 :

bit 0 tim 9

bi t 10

bit 11

data bits

doof bit

knipper bit

bit 12 tim 15: adres bits.

fig. 4.3.-1 display woord

De routine zorgt dat elke groo~heid van een adres wordt voorzien.

Di t gebeurd volgens de regel : De ei~rste grootlteid ,,,relke word t

weggeschreven verschijnt op het eerste vcnster, de tweede op het

tweede venster enz. De scbaling wordt ook in de routine aangebraebt.

AIle sehalingskrommen zijn Jineair zodat de s0haling met twee

getallen zijn uit te voeren, welke zijn ondergebracbt in een tweetal

tabellen. In de ene tabel (naam: MULTAB) zijn de getallen opgenomen

welke de belling van de schalingskromme bepalen. In de andere tabel

(naam:ADDTAB) de getaJlen voor de offset.

Het data gedeelte van bet naar het display te schrijven woord kan

enkel een bitpatroon bevatten dat overeenkomt met een geheel getal.

Omdat de getallen die de hoI ling van do schalingskromme bepalen

meestal geen gehele getallen zijn en de sehaling hiermee via een

vermenigvuldiging wordt uitgevoerd, moet het resultaat worden

afgerond. Omdat echter vermenigvul dig'ingen me t, een niet geheel getal

moeilijk uit te voeren zijn, passen we do volgende true toe :



We maken van de sehalingsfaetoren een "'(d',,el getal door ze te

vermenigvuldigen met een getal dat gron-:: is t,o.V. deze faci;oren

(b.v. 100 x zo groot). Ret resultaat ronden we af en nemen dit

geheel getal in de tabel MULTkB op. In de routine wordt met de

aldus gevonden faktor vermenigvuJdigd ':'1) net resul taat hiervan

vervolgens door hetzelfde getal ged2eld waarmee de sehaalfaetoren

waren vermenigvuldigd. Het que, len tWOI'd t weer afgerond.

Een voorbeeld zal het principe verduidelijken

n00~ b.v. de sehaalfaetor 0,62

het getaJ wat moet worden gesehaald : 127
d iree te vermenigvuJdiging van heid e gp-Gallen :Levert afgerond 79

Nu met de tussenstap.

vermenigvuldiging van de ~whaa] lac tOT me t (')en groat ge tal b. v. 64

levert na afronding : 40.
Dit getal wordt in tabel MUL~AB opgenomen. In de routine zou het

getal dat moet worden gesehaald hiermee vermenigvuldigd worden,

het resultaat gedeeld door 64 en het quotient worden afgerond.

resultaat van deze bewerking met het getaJ 127 : 79.

De fout welke op deze manier gemaakt wordt is klein, mits het getal

groat is t.o.v. de sehaaJfaetoren. Indien voor lit getal een maeht

van twee wordt gekozen, is in de routine de deling nog terug te

brengen tot een sehuiven naar ~eehts.

De controle op de geldigheid van een grootheid, alsook op de

bijzondere situatie wordt aan de hand van twes status woorden, welke

met elke set van 16 grootheden corresponderen uitgevoerd. Elke bit

uit deze 16 bits woorden eorrespondeert met een grootheid : bit 0

eorrespondeert met de eerste van de set van 16, bit 1 met de tweede,

enz. Door het opzetten van een bit in deze status woorden wordt

bereikt dat het corresponderende venster op het display wordt gedoofd,

resp. gaat knipperen. In fi~lur 4.5.-2 is door middel

van een flow diagram van de display routine nog eens alles op een

rij gezet.
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Flow diagram display routine
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In de communicatie met de buitenwereld speelt de printer een

belangrijke rol : De echo van de via het keyboard ingetypte

commando's vindt hierop plaats, alsook wor1an de boodschappen,

g0genereerd door diverse routines, hiercp afgedrukt.

Een tweetal routines zorgt dat het printen van karakters op de

printer soepel kan ver}open :

- Routine OSPRNT

~o~e routine verzorgt na aanroep de opname van een gespecificeerd

adres van een tekst string in het cyclies georganiseeerde printer

output buffer (naam : PREDF).

- Printer interrupt routine

De op interrupt basis werkende routine dI~kt ae door een adres

gespecificeerde tekststring af.

4.4.1 Routine OSPRNT

In de takentabel opgenomen routines kunnen een willekeurig lange

tekststring af laten drukken door het startadres van de string in

het printer output buffer op te nemen. TIit gebeurt door de geheugen

plaats direct volgend op de instruktie

JSR RS, OSPRNT

te vul1en met het startadres van de tekststring. Routine OSPRNT gaat

na of in het printer output buffer plaats is, om het gespecificeerde

adres oJj te nemen. Di t word t aangegeven doer een "nul" in de buffer

plaats. Als er plaats is, wordt het adres in het buffer opgenomen en

de interrupt mogelijkheid van de printer aangezet. (Dit aanzetten van

de interrupt mogelijkheid heeft aIleen effect wanneer de printer niet

aetief was, m.a.w. alG het printer output buffer leeg was). Indien

geen plaats in het buffer beschikbaar was wacht de processor, totdat

weer een bufferplaats beschikbaar is.

Deze routine kan aIleen worden aangelopen wanneer de interrupt

mogelijkheid van de printer is aangezet.
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Wanneer de routine actief is, wordt op intsrrupt basis een startadres

van een string uit het buffer opgeheeld, de vrijgekomen bufferplaats

met een "nul" gevuld en byte voor byte de gespecificeerde tekststring

afgedrukt.

Als in deze string een "nul" wordt GarLic troffen, \-rordt dit als

"einde string" geinterpreteerd .. Ver]olg'ens gaat de routine na of er

een volgend adres in het buffer is opgenomen. Als dit niet het geval

zet

is het buffer leeg en kRn de interrupt mogelijkheid worden uitge

de printer zet zich in slaap. In het andere geval wordt het

adres opgehaald, de vrijgekomen pI aa ts IIlet 8e,n "nul" gevuld en de

boodschap afgedrukt. Bet proces ~ordt hie rna hernaald.
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5. Het keyboard

Het keyboard is het randapparaat waarmee een gebruiker met de

computer in contact komt. Via het keyboard ka:l de computer opdracht

worden gegeven tot het verrichten van hanrlclingen, zoals b.v. het

Lrhrijven van commentaar naar de cass~tte tape voar documentatie

doeleinden.

Ook moet hiermee de computer worden verteld wat deze voor een goede

werking nodig heeft : de status van de ingangssignalen. Hierop wordt

in l:nofdstuk 6 ingegaan.

In dit hoofdstuk zal de opzet, waarbinnen de via hat keyboard

ingevoerde commando's tot het gewenste effect leiden aan de orde

komen alsmede de uitwerking hiervan.

Door het aanslaan van specifieke toetsen op een keyboard kan een

bepaalde, van te voren vast te stellen, actie van de computer volgen.

Voordeel van deze methode is dat slechts een beperkt aantal toetsen

(een voor elke actie) nodig zijn. Een nadeel is de geringe flexibi~

teit t.a.v. veranderingen.

~ndere methode is, dat een aantal aanslagen op een keyboard,

welke samen een leesbare tekststring (commandostring) kunnen vormen,

de actie omschrijven. Hierbij wordt dan allereerst aangegeven welke

actie vlordt verlangd, vervolgens ',laarmee of waarop, waarna eventueel

nag meer bijzonderheden kunnen volgen. Deze methode vertoont duidelijk

een aantal niveaus :

1° niveau : specificeer een actie.

Als de actie volledig bekend is, onderneem dan actie,

anders

2° niveau

3° niveau

specificeer waarmee of waarop.

Als de actie hierdoor volledig bekend is onderneem dan

actie, anders

specificeer nadere bijzonderheden.

Als de actie enz.
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Deze structuur, waarbij dus een actie c 8c~reven dient te worden

door een opeenvolging van aanslagen op het keyboard, is gevolgd bij

de opzet.

Om van de computer een gewenste actie te krijgen, is het nodig dat

Ben aantal niveaus worden doorlopen.

Dit aantal kan voor elke actie vers.'hillen, maar algemeen zal een

totale actie door middel van de volgende commandors beschreven worden.

X 1 Xn)

Y 1 Y~

Z1 •••• Zp)

Elke opeenvolging van karakters veroorzaakt sen niveau overgang.

Het ") " teken (het wagenterugloop taken) fungeert hierbij als

string afsluiter.

Alternatieve manieren om het commando in te voeren kunnen de

volgende zijn.

of
X1 •••• X

n
L.J Y1 •••• YmL.-J •••• L-I Z1 ... . Zp~

Het "u" teken (spatie teken) vormt hierbLj het scheidingsteken

tussen de onderlingen commando strings.

De manier waarop het commando wordt gegeven zal geen invloed mogen

hebben op het verloop van de gewenste actie.

De volgende (misschien te plastische) vergelijking kan de opzet

verduidelijken.

Vergelijk de keyboard opzet met een "rangeerterrein" (zie ook

figuur 5.1.-1). Om een wagon vanuit de aangegeven rustsituatie op

de gewenste plaats van bestemming te brengen (in de figuur de

plaatsen D1 tim D7) moeten een aantal wissels (in de figuur W1 tim

W4) in de juiste stand worden gezet. Een wisselwachter is

hiervoor verantwoordelijk.
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We volgen nu wat er gebeurt, als vanuit de yustsituatie wardt

vertrokken. Bij de centrale komt informatie binnen, waarmee de

wisselwachter op pad wordt gestuurd. Bij een wissel aangekomen

wordt bekeken of met de meegekregen informatie de wissel in een

bepaalde stand gezet kan worden .

CEN'I'RALl'JI---.

•

j)~------,:-------
I

.. '

D1

D2

D3

I t. ..
••---:--L) ' ...------

• \<J4 If'\. I _

""-~---

D4

D5
D6

D7

Figuur 5.1.-1

Principe schets keyboard op~et

Zo ja, dan wordt dit gedaan en de meegekregen informatie bekeken

of verdergaan mogelijk is. Als dit het geval is wardt de geselek

teerde weg vervoigd, totdat de plaats van bestemming is bereikt

of een nieuwe wissel wordt aangetraffen, waar het eerder beschreven

proces zich herhaalt. Wanneer de wisselwachter onvolledige of

onjuiste informatie heeft meegekregen om aIle wissels in de juiste

stand te zetten, of om de plaats van bestemming mee van dienst te

zijn, keert hij naar de centrale terug. Bier wordt verslag gedaan

van zijn bevindingen en op nieuwe infarmatie gewacht. Biermee

gewapend wordt het eerder geseiekteerde trajekt gevolgd. Pas als

de taak op de plaats van bestemming is afgewerkt, of als hiervoor

om andere redenen opdracht is gegeven, worden aIle wissels in de

rusttoestand teruggezet.

In de beschreven analogie symboliseert elke wissel een niveau

overgang. Om een wissel in een bepaalde stand te zetten is een

voorgeschreven commando vereist (b.v. X1 .... Xn ).
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In de beschrijving van de uitwerking zal de vrijheid worden genomen

om terug te grijpen op de plastische analogie als dit mijns inziens

de duidelijkheid ten goede komt.

De computer voert de met ingetypte commando's corresponderende actie

uit, door subroutines aan te lopen die de gewenste taak uitvoeren.

Hiervoor verantwoordelijk is een routine die als keyboard monitor is

te be3chouwen (naam routine: readbf).

Deze routine neemt een centale rol in en is te vergelijken met de

centrale uit figuur 5.1.-1. Ingetypte informatie bereikt deze monitor

routine op de volgende manier :

Elke aanslag op het keyboard resulteert in een interrupt verzoek bij

de processor. Het lopende programma wordt onderbroken en de keyboard

interrupt verzorgingsroutine aangelopen.

Deze routine haalt elk aangeslagen karakter uit het keyboard data

buffer (wat hierin in 7 bit ascii aanwezig is) op en plaats dit in

het keyboard input buffer. Tevens wordt in de takentabel de monitor

routine opgenomen, en hierna het onderbroken programma hervat.

Wanneer de in de takentabel opgenomen monitor routine wordt aange

lopen, haalt deze het met de aanroep corresponderende karakter uit

het keyboard input buffer Ope

Nagegaan wordt of aan het opgehaalde karakter een speciale betekenis

is toegekend (zie punt 5.3). Als dit niet het geval is wordt het

karakter in de commando string opgenomen, de printer krijgt opdracht

om het karakter af te drukken en de monitor routine wordt verlaten.

Karakter voor karakter wordt de commando string aldus opgebouwd.

Wanneer het opgehaaJde karakter herkend wordt als een "speciaal"

karakter wordt in de monitor routine de hiermee corresponderende

actie ondernomen. Het zal duidelijk zijn dat deze karakters geen

deel kunnen uitmaken van de commande string.
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Om de gebruiker van het keyboard een indikatie te geven of er door

eerdere commando's al niveau overgangen zijn veroorzaakt, worden

door de keyboard routines een tweetal tekens op de printer afgedrukt:

- een punt (".") wordt afgedrukt om aan te geven dat geen enkel

eerder commando een niveau overgang heeft veroorzaakt. Anders

gezegd, we bevinden ons in de uitgangspositie (vergelijk : Alle

wissels van het rangeerterrein staan in de rusttoestand).

een ster ("'!:") wordt afgedrukt om aan te geven dat tenminste een

herkend commando een niveau overgang heeft veroorzaakt.

De gebruiker dient een commando string direct volgend op deze tekens

in te typen.

Het aantal karakters waaruit een commando string kan bestaan bedraagt

in ons geval maximaal 31. Als dit aantal overschreden wordt raakt de

inhoud van deze string geheel verloren. Tevens zal de boodschap

"COMMANDO TE LANG" verschijnen.

Hieronder zijn de momenteel geprogrammeerde commando's in het kort

aangegeven. Een gedetailleerde beschrijving van de commando's, de

manier waarop ze in~etypt kunnen worden en de reactie hierop van

de computer is te vinden in appendix A.

AAN

Met dit commando kan een ingangssignaal aangesloten verklaard

worden.

UIT

Heeft het omgekeerde effekt van het "aan" commando.

YK of IJK

Dit commando geeft aan dat een ingangssignaal geijkt wordt.

COM

Commentaar wordt met behulp van dit commando naar de cassette

recorder ~eschreven.
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TIJD of TYD

Hiermee kan een tijd in de computer worden ingevoerd of worden

opgevraagd.

DAT

2ie bij TIJD maar dan met de datum.

Aan de keyboard monitor kan door middel van bepaalde karakters een

speciale opdracht worden gegeven.

Deze speciale karakters met het effekt dat ze hebhen zijn

Control C

Control U

Rubout

(:=!delete)

Carriage return

(=.Control M)

Na intypen van dit karakter wordt alles wat eerder

is ingetypt teniet gedaan, m.a.w. er wordt naar de

uitgangspositie teruggekeerd. De keyboard monitor

zal dit aangeven door Ben "." af te drukken.

(vergelijk : De wisselwachter krijgt opdracht aIle

wissels in de rusttoestand te plaatsen.)

Dit karakter heeft tot effect dat de monitor aIle

karakters in de commando string uitwist. Eerder

veroorzaakte overgangen worden niet aangetast. Op

de printer zal een "." of een "'i''' afgedrukt worden,

afhankelijk van eerder gegeven commando's.

Dit karakter heeft tot effect dat het laatst in de

commando string opgenomen karakter wordt uitgewist.

Wanneer karakters in de string zijn opgenomen wordt

op de printer achter het uitgewiste karakter een

"\" afgedrukt. 20 niet, zie hij control U.

Met dit karakter wordt de monitor routine verteld

dat een commando string wordt afgesloten en de

ingetypte commando's uitgevoerd dienen te worden.

Opm. De "control" karakters worden ingetypt door de op het keyboard

aanwezige controle toets ingedrukt te houden terwijl het

gewenste karakter wordt ingetypt.
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Na een "carriage return" neemt de monitor routine actie door routines

aan te roepen die de commando string zuilen interpreteren en afhanke

lijk hiervan actie ondernemen. In de volgende punten wordt aangegeven

hoe gereageerd kan worden op diverse commando strings.

(in de gegeven voorbeelden zijn de onderstreepte karakters via het

keyboard ingetypt, de andere print de computer)

1. Er zijn nog geen eerdere commando's gegeven. In de ingetypte

commando string wordt het commando dat de eerste niveau overgang

,acet verzorgen niet herkend of is liberhaupt niet aanwezig.

reaktie Het interpreteren van de commando string wordt

gestopt. De computer print "ONBEKEND Kor®1ANDO"

het systeem keert in de rustsituatie terug. Een

verschijnt op de printer.

en

" "

b.v. . PQX)
ONBEKEND KOMMANDO

(vergelijk : De wisselwachter keert onverrichter

zake bij de centrale terug)

2. Er wordt vanuit de rustsituatie vertrokken. Enkel een commando

voor de eerste overgang is ingetypt en wordt als zodanig herkent.

reaktie 1 : Ligt de actie van de computer hierdoor vast, dan

wordt deze uitgevoerd. Hiermee corresponderende

gegevens kunnen worden uitgeprint waarna naar de

rustsituatie wordt teruggekeerd.

b.v. het commando waarmee de tijd kan worden

opgevraagd

. TIJD;)

TIJD 13.13

reaktie 2 Als de actie van de computer hierdoor niet vastJigt

geeft de computer aan tot hoever deze is gekomen en

zal eventueel nadere gegevens vragen. Een ":1:" zal

aangeven dat een hoger niveau is bereikt.
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b. v. met het commando waa CInee ingangss ignalen aan

gesloten verklaard worden (commando: AAN)

. AAN~

WELK SIGNAAL?

Wordt vanuit een hoger niveau vertrokken, dan is de aard van de

reactie van de computer dezelfde als is beschreven voor het vertrek

vanuit de rustsituatie.

De mogelijkheid bestaat am een commando en data samen in ~~n

commando strine: op te nemen. Beide dienen dan gescheiden te worden

door een spatie teken.

Een voorbeeld hiervan met het commando om commentaar naar de

cassette recorder te schrijven :

. COMu DIT IS EEN TES~

Evenzo, kan de mogelijkheid bestaan am commando's voor diverse

niveau overgangen in een commando string op te nemen. Een voorbeeld

hiervan is niet voorhanden, omdat momenteel slechts twee niveau's

worden overbrugd.

In grote lijnen is de opzet en uitwerking van het keyboard aan de

orde gekomen. De momenteel beschikbare commando set is beperkt

(zie appendix A) en za1 in de toekomst zeker uitgebreid worden.

Hiervoor is nodig dat een duidelijk inzicht verkregen wordt in de

routines die op dit moment geimplimenteerd zijn. Het voert in dit

hoofdstuk te ver hierop in te gaan. Voor de geinteresseerden

verwijs ik naar de bibl iotheek met voor het "Servo anesthesie"

projekt ontwikkelde routines.
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6. De basis dataset

Essentieel om het in de inleiding genoemde doel van het projekt te

bereiken is, dat de toestand van de patient zo goed mogelijk uit te

drukken valt in een aantaJ karakteristi.-:ke grootheden.

Met name hebben de identifikatie en regelalgorithmen (zie hoofdstuk

1) deze nodig voor hun berekeningen. Tevens willen we beschikken

over een zo'n compJeet mOF,eJijke set. Met de diverse direct aan de

patient gemeten grootheden worden daarom andere berekend, welke ook

inf0£matie bevatten over de toestand van de patient. (zie lit 3)

Maar wat is het nut van al deze data, als ze geen enkele correlatie

hebben met de patient, b.v. simpelweg omdat meetopnemers niet op de

patient zijn aangesloten of ten gevolge van storingen niet naar

behoren kunnen werken.

Bet spreekt voor zich dat de diverse rekenalgorithmen er zeker van

moeten zijn dat de data overeellkomt met de toestand van de patient.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop dit aan diverse

routines wordt doorgegeven alsmede op de vorm waarin de uiteindelijke

dataset na te zijn voorbewerkt door o.a. de storingsdetektie

algorithme (zie lit 4) beschikbaar komt.

Bij lezing van deze en volgende paragraaf zal figuur 6.1.-1 van

duidelijk nut zijn.

Laten we bij het begin beginnen : de analoge inputs van het systeem.

Zoals is hoofdstuk 4 is aangegeven worden elke 20 msec deze analoge

inputs ingelezen en de resultaten van de conversie in een buffer

(naam : ADBUF) opgeborgen.

Op een of andeTe manier dient voor routines die met deze data

berekeningen uitvoeren, te worden aangegeven of een in dit buffer

opgeborgen meetwaarde een reele betekenis kan hebben, daar anders

deze berekeningen nutteloos zijn. Daarom is met elke ingangsgrootheid

een status gekoppeld, waarin wordt aangegeven of het is aangesloten

of niet. Aangezien bepaalde berekeningen (b.v. de R, C, W bepaling

(zie lit 3)) een leerperiode vereisen, is een extra status gelntro

duceert, die aangeeft dat hiermee begonnen kan worden.
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Het is duidelijk dat dit het geval is vrmneer een ingangsgrootheid

aangesloten verklaard wordt. Evenzo kan het belangrijk zijn het

moment van afsluitsn aan te geven b.v. om tussenresultaten van

berekeningen te redden.

Samengevat kan dus aan de ingangssignalen de volgende status worden

toegekend :

- is zojuist aangesloten

- is aangesloten

- is zojuist afgesloten

- is niet aangesloten.

Keyboard commando's kennen de genoemde status aan de ingangssignalen

toe. (Bij opstarten van het systeem zijn uiteraard aIle ingangs

signalen "niet aangesloten" verklaard) De routine die berekeningen

met de grootheden uit het ADBUF uitvoert, i.e. de preprocessing met

het berekenen van afgeleidde grootheden controleert de status

alvorens met de berekeningen te beginnen. Deze routine zal verder

ook de status "zojuist aangesloten" na het starten van een leerproces

veranderen in "is aangesloten", zodat de routine de volgende bewer

king met de grootheid normaal uitvoert.

De resultaten van de voorbewerking worden opgeborgen in een buffer

(naam : PPRBUF) dat een grotere dimensie heeft dan het buffer ADBUF.

(Er zijn n.l. extra grootheden berekend.) Ook dient de routine weer

een status toe te kennen aan aIle grootheden in buffer PPRBUF, om

bewerkingen hiermee door het storingsdetektie algorithme te besturen.

De status welke moet worden aangegeven is :

- De grootheid is ongeldig.

Het storingsdetektie algorithme hoeft dan niet te worden

toegepast.

- De grootheid wordt geldig verklaard.

Ook het storingsdetektie algorithme heeft een leerperiode.

Aangegeven dient te worden wanneer hiermee kan worden gestart.

- De grootheid is geldig.
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Afhankelijk van de status zal het algorithme al of niet berekeningen

uitvoeren of een leerperiode starten. Na het starten hiervan dient

het algorithme de status "wordt geldig" te veranderen in "is geldig"

zodat in het vervolg de berekeningen normaal worden uitgevoerd.

Wanneer de data uit het buffer PPRBUF door de storingsdetektie is

bewerkt en de resultaten hiervan in een buffer (naam : DTBASE)

heeft opgeborgen is een belangrijke stap genomen.

Nu wordt n.l. aangegeven wat de data waard is en, of als gevolg

hiervan aetie ondernomen dient te worden zoals b.v. het genereren

van een foutboodsehap. Ook kunnen nu nog een aantal grootheden worden

berekend en aan de besehikbare dataset toegevoegd worden. Op deze

manier is een data base opgebouwd, waarmee aIle voor het anesthesie

systeem belangrijke berekeningen uitgevoerd kunnen worden.

Om aan te geven wat de data waard is, is met elke grootheid in deze

set een status gekoppeld die van de data het volgende aangeeft

- data is in orde

- data ligt buiten aannemelijke grenzen

- het storingsdetektie algorithme verkeert voor deze grootheid

nog in de leerperiode. De waarde kan dus weI in orde zijn

maar het algorithme kan hierover nog geen uitspraak doen

- er is een foute waarde gedetekteerd

- voor de grootheid moet een foutboodsehap worden gegenereerd

data is ongeldig

(b.v. ingangsgrootheid is niet aangesloten).

Op de analoge inputs van de LS1-11 7,ijn de 19 grootheden aangesloten

die te vinden zijn in tabel 6.2.-1. De resultaten van de eonversie

worden opgeborgen in het buffer ADBUF dat 32 woorden groot is. Met

dit buffer eorrespondeert een byte georganiseerde tabel (naam :

ADINST), waarin de status van de ingangsgrootheden is opgeborgen op

de volgende manier
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18

19
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C02

02

Halothaan

Respiratoire druk

Flow

Tidal volume

Respiratie fase

Heart rate ECG

Heart rate COC

Systolische druk

Diastolische druk

Gemiddelde druk

Stroke volume

Cardiac output

Centraal veneuze druk

Plethysmogram

Kern temperatuur

Huid temperatuur

Diathermie signalering

tabel 6.2.-1

Lijst van ingangssignalen
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- een "-1" geeft aan dat het signaal wordt aangesloten

- een "0" geeft aan dat het signaal is aangesloten

- een "1 " geeft aan dat het signaal wordt afgesloten

- een "2 " geeft aan dat het signaal niet is aangesloten.

De voorbewerking haalt de grootheden uit het buffer ADBUF op en

plaatst deze na eventuele bewerkingen in het buffer PPRBUF. Aan

elke grootheid wordt ook weer een status toegekend. Deze is weer

ondergebracht in een byte-georganiseerde tabel (naam : PPRSTA) en

weI op de volgende manier :

- een "-1" de grootheid wordt geldig verklaard

- een "0" data geldig

- een "1 " data wordt ongeldig

- een "2" data ongeldig.

De laatste fase is die van de storingsdetektie en het eventueel nog

berekenen van extra grootheden.

Ret dan ontstane databestand is ondergebracht in het buffer : DTBASE.

De grootheden, welke hierin zijn ondergebracht zijn te vinden in

tabel 6.2.-2. Met elke grootheid is ook nu weer een in een byte

georganiseerde tabel (naam : DTBSST) ondergebrachte status gekoppeld.

De codering is als volgt :

- een "0" grootheid o.k.

- een "1 " waarde buiten de grenzen

- een "2 " leerperiode nog bezig

- een "3" een fout gedetekteerd

- een "4" stuur een foutboodschap naar printer

- een "5" grootheid is ongeldig.

Met de gegevens, zoals ze zijn ondergebracht in het buffer DTBASE

en tabel DTBSST zijn de gebruikers is staat om de hen toebedeelde

specifieke actie (b.v. het zichtbaar maken van een aantal grootheden

op het numeriek display) te ondernemen. Rierbij treedt nog een

probleem op : de diathermie.
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C02 expiratoir

2 C02 inspiratoir

5 02 expiratoir

4 02 inspiratoir

5 Halothaan expiratoir

6 Halothaan inspiratoir

7 Maximale respiratie druk

8 Minimale respiratie druk

9 Maximale flow

10 Minimale flow

11 Tidal volume

12 Ademweerstand

13 Compliantie

14 Arbeid

15 Inspiratie tijd

16 Pauze tijd

17 Expiratie tijd

18 Heart rate ECG

19 Heart rate COC

20 Systolische druk

21 Diastolische druk

22 Gemiddelde arteriele druk

23 Gemiddelde centraal veneuse druk

24 Stroke volume

25 Cardiac output

26 Plethysmogram top-top

27 Kern temperatuur

28 Huid temperatuur

29 N20 expiratoir

30 N20 inspiratoir

31 Ademfrequentie

32 Minuten volume

33 4 T (Tkern - Thuid )

Tabel 6.2.-2

Lijst van grootheden in de data set
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Deze krachtige hoogfrequent storing is van zodanig karakter dat

nagenoeg aIle grootheden worden gestoord. Omdat diverse bewerkingen

geen zin hebben tijdens de diathermie wordt de aanwezigheid gesigna

leerd en aangegeven in een statuswoord (naam : DTDIAF). Een "0"

hierin geeft aan dat er geen diathermie aanwezig is, terwijl bij

aanwezigheid in dit woord een "1" geplaatst wordt.



-55-

7. Een eerste evaluatie

Met het in de vorige hoofdstukken beschreven geheel :

het principe van de takentabel met de communicatie

- de randapparatuur besturing

- het creeren van een basis data set

en de hiervoor benodigde programmatuur zijn een aantal eerste

indrukken opgedaan.

In dit hoofdstuk wordt het systeem beschreven waarmee dit is ~ebeurd.

7.1 ~~_~~~~~~~~~_~~~~~~~~

De computer die werd gebruikt, was een 181-11/03 microcomputer met

een geheugencapaciteit van 8 K.

Op de bus van de computer was een aantal randapparaten aangesloten

welke een specifieke taak afhandelden. Deze waren :

1. 50 Hz "clock"

Van de eigenschap dat dit apparaat elke 20 msec. een interrupt

verzoek bij de processor plaatst, maakten we gebruik door de

"clock" interrupt routine de volgende taken toe te bedelen

- Inlezen van de analoge inputs m.b.v. de A/D convertor en het

het opbergen van het resultaat van de conversie in een buffer.

Na het inlezen van de inputs het toepassen van een preprocessing

op deze data.

Dit hield in dae-t van een aantal ingangsgrootheden de maximale,

de minimale en eventueel de gemiddelde waarde werden berekend.

De resultaten van deze routine werden weer in een buffer opge

nomen (zie ook hoofdstuk 6).

Het opnemen van een aantal routines op tijdbasis in de taken

tabel van de processor (zie ook 7.2).

2. cassette recorder.

De cassette recorder is gebruikt om de gegevens, die gedurende

1 minuut in het cassette recorder output buffer werden verzameld

op interruptbasis op de cassette recorder tape vast te leggen.

Ret hiervoor gebruikte principe is beschreven in punt ~.2 van

hoofdstuk 4.
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3. Keyboard van een teletype

De in appendix A beschreven commando's konden via het keyboard

worden gegeven. AIle commando's hieruit hadden de aangegeven

betekenis.

Ret "IJK" commando echter was nog niet verdeI' ingevuld.

Wanneer dit commando toch werd gegeven maakte een boodschap op

de printer van de ineffectiviteit melding.

4. Een printer.

(i.e. het afdrukmechanisme van een teletype)

Op dit device werd de echo van elk aangeslagen karakter op het

keyboard afgedrukt alsmede al]e boodschappen van het systeem en

van het storingsdetektie algorithme (zie 7.2).

5. Numeriek display

Op dit op de bus van de computer aangesloten randapparaat werden

grootheden uit de basis data set zichtbaar gemaakt zoals deze

zijn aangegeven in punt 4.3 van hoofdstuk 4.
Indien de grootheid niet aangesloten was verklaard m.b.v. een

keyboard commando, werd de waarde niet zichtbaar gemaakt.

Bij een gedetekteerde storing door het storingsdetektie

algorithme lieten we het corresponderende display venster

knipperen.

In de andere gevallen werd de werkelijke waarde van de grootheid

hierop zichtbaar gemaakt en regelmatig gerefreshed.

De takentabel van de processor werd bij het systeem waarmee werd

proefgedraaid 128 geheugenwoorden groot gekozen.

De routines die door de "clock" interrupt routine in de taken

tabel werden opgenomen waren :

1. Elke 0.5 seconde een routine om storingen op de grootheden

volgens het principe van lit. 4 te detekteren.

De ontwikkelde routine werkte in op de data uit het buffer dat

door de preprocessing routine werd gevuld. Data uit dit buffer

werd naar de basis data set getransporteerd en voorzien van

een stabw die de "waarde" van de data aangaf (zie ook hfdst.6).
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Wanneer de routine gedurende 30 sec. een verstoring van een

grootheid had gedetekteerd werd op de printer een foutmelding

afgedrukt. Deze melding gaf aan welke grootheid was gestoord.

2. Elke seconde een routine die verantwoordelijk was voor het

refreshen van het numeriek display.

De routine zocht uit de basis data set de grootheden uit die

op het display zichtbaar bemaakt konden worden.

Afhankelijk van de stand van een op het display gemonteerde

schakelaar we~d de werkelijke waarde van een gekozen set

grootheden zichtbaar gemaakt.

Afhankelijk van de met een grootheid corresponderende status

doofden we het hiermee corresponderende display venster of

lieten het knipperen.

Tijdens diathermie werd de display toestand bevroren en het

venster voor de diathermie signalen verlicht.

3. Elke 5 seconden namen we een routine in de takentabel op die

alle grootheden uit de basis data set met de hiermee gekoppelde

status opnam in het output buffer van de cassette recorder.

Ook werd de met deze data set corresponderende diathermie

signalering hierin opgenomen.

Wanneer 12 van deze datasets waren verzameld werd de inhoud

van het outputbuffer op interrupt basis op cassette band vast

gelegd. Tevens werden eventueel zich in het commentaar buffer

bevindende commentaarstrings op de band opgenomen.

4. Elke minuut een routine die een uurwerk bijhield.

Ret maximale aantal karakters waaruit een commandostring kon

worden opgebouwd bedroeg 32.

Een commentaarstring kon per minuut maximaal 40 karakters

bevatten.

Ret bij de printer horend outputbuffer werd 40 geheugenwoorden

groot gekozen. M.a.w. de startadressen van 40 (gedeelten van)

boodschappen, konden hierin worden opgenomen.
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Als ingangssignalen werden registraties gebruikt die zijn verkregen

in het academisch ziekenhuis te Leiden.

De grootheden die hierbij verder gemeten en dus ook als ingangs

signalen van ons systeem dienst deden zijn te vinden in tabel 6.2.-1.

De grootheden die na de diverse bewerkingen in de basis data set

werden verkregen zijn te vinden in tabel 6.2.-2.

Rierbij moet worden opgemerkt dat de berekening van de ademweg

weerstand (R), compliantie (C) en ventilatorarbeid (W) niet was

geimplementeerd.

Ret geheugengebruik wat totaal voor dit systeem was vereist bleef

beneden de 5 K.

7.3 De eerste resultaten
--------------------

Bij het proefdraaien is als belangrijkste punt naar voren gekomen dat

de opzet met de takentabel voor het beschreven systeem voldoet.

Een belangrijk punt waar speciaal op gelet is bij het hele systeem

is de timing. Wat is namelijk het geval : de processor werkt de

takentabel af en reageert op de diverse interrupt verzoeken. Bij deze

laatste speelt de "clock" interrupt routine een centrale rol : de

data acquisitie en preprocessing worden in deze routine afgehandeld.

Daarnaast neemt de routine regelmatig diverse routines in de taken

tabel Ope Elke 20 msec. wordt deze "clock" interrupt routine aange

lopen, dus de tijd welke de routine nodig heeft voor de afhandeling

van de diverse toebedeelde taken moet in alle gevallen zeker minder

zijn dan 20 msec. wil de processor nog tijd vinden om de takentabel

af te handelen en op andere interrupt verzoeken te reageren.

Wordt aan deze voorwaarde n.l. niet voldaan, zal het systeem nooit

naar behoren kunnen werken. De afhandeling van de takentabel komt in

dit geval duidelijk in de knel : Steeds opnieuw worden taken hierin

opgenomen zonder dat deze afgehandeld worden.

Resultaat : de tabel zou overlopen.

Met het proefsysteem, dat al een goede benadering vormde van een

praktijksituatie zijn dergelijke problemen niet opgetreden.
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Voldoende tijd werd gevonden om aIle taken op tijd af te werken.

Echter afgezien van de snelheid waarmee inputapparaten de takentabel

vullen of de hierme~ gekoppelde interrupt routine af te werken kan

de snelheid van een outputapparaat zodanig zijn dat de processor wordt

opgehouden in de afhandeling van de takentabel. Dit is het geval indien

de processor (tijdelijk) sneller informatie aan een randapparaat aan

biedt dan deze kan opslaan of verwerken. Wanneer de aangeboden infor

matie niet verI oren mag gaan zijn er twee remedies om te voorkomen dat

de processor nodeloos wordt opgehouden. De eerste is om de met het

apparaat gekoppelde bufferruimte te vergroten. De andere is de koppe

ling van een randapparaat met de computer dat een hogere verwerkings

snelheid heeft. Deze laatste oplossing verdient de voorkeur om de

beschikbare (beperkte) geheugenruimte voor andere doeleindente gebrui

ken.

Problemen van hierboven beschreven aard hebben zich duidelijk gemani

festeerd bij de met ons systeem gekoppelde printer. Dit apparaat werkt

met een Baudrate van 110 (d.w.z. 110 bit per seconde) wat overeenkomt

met maximaal 10 karakters per seconde. Bij de gekozen bufferruimte van

40 geheugenwoorden bleek toch dat bij het afdrukken van een aantal,

lange boodschappen dit buffer snel vol raakte met als gevolg dat de

processor werd opgehouden. Aangezien er toch steeds nieuwe routines

in de takentabel worden opgenomen kan ook op deze manier de taken

tabel overlopen. Wanneer echter de printer zoals in de inleiding is

aangegeven vervangen wordt door het vele rnalen sneller werkend beeld

buis display zal dit probleem zijn opgeJost.

Het storingsdetektie algorithme dat in het systeem was ingepast zal

indien storingen in de signalen optreden en deze een tijdje aanhouden

(in ons geval 30 sec) een boodschap afdrukken op de printer om aan

te geven dat een grootheid door welke oorzaak dan ook is gestoord.

Na het verschijnen van de boodschap kan de arts eventueel actie onder

nemen. Aangezien niet bekend is wanneer deze boodschappen optreden

en dus oak kunnen verschijnen terwijl commando's via het keyboard

worden ingetypt, is een speciaJe routine ontwikkeld. Deze routine zal

na aanroep eerder herkende commando's en eventueel in de commando

string opgenomen karakters opnieuw afdrukken. Op deze manier wordt de

bediener van het keyboard in staat gesteld optimaal hiervan gebruik

te maken.
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Een voorbeeld met het commando om commentaar op de cassette band op

te nemen zal het principe verduidelijken. Rierbij is het onder 

streepte ingetypt, terwijl de andere karakters door de computer

worden afgedrukt •

. COMuDIT IS E

TIDAL VOLUME IS GESTOORD

.COM DIT IS EEN TEST~

In het systeem was de genoemde routine ingebouwd. Ret bedienings 

gemak werd er duidelijk door vergroot.



-61-

8. Nawoord

In dit verslag is de in de inleiding gestelde opdracht uitgewerkt

door achtereenvolgens de totale opzet, besturing randapparatuur en

de de hiermee gekoppelde communicatie te beschrijven.

Vaak kwam het er op neer, dat een hoeveelheid gereedschap werd ont

wikkeld, waarmee of waardoor diverse taken konden of kunnen worden

aangepakt. Echter gereedschap bewijst in de praktijk eerst zijn

waarde door het te gebruiken. Daar vooral zullen tekortkomingen,

maar oak de mogelijkheden van de ontwikkelde opzet naar voren ko-

men.

Het anesthesie projekt is nag niet zo ver, dat op dit moment een

werkbaar geheel voorhanden is. Binnen zeer afzienbare tijd echter

kan een eerste fase worden afgerond en de eerste voorzichtige schre

den in de kliniek worden gezet met de daarmee gekoppelde mogelijke

positieve effekten. (zie Hoofdstuk 1). Door het inbrengen van de

computer wordt de anesthesist een extra hulpmiddel gegeven voor

haar taak. Meer dan een hulpmiddel zal en kan het oak niet worden.

Tijdens de lange specialistische studie, maar oak daarna heeft de

anesthesist n.l. de nodige ervaring, inzicht,know-how en vooral

intuitie opgedaan, welke niet door een machine zijn te vervangen.

Door hiervan weI gebruik te maken kunnen routine handelingen worden

geautomatiseerd. Dit kan de patient ten goede komen en uiteindelijk

is dit tach de persoon waar het am gaat.

De altijd met automatisering gekoppelde gevaren afwegend tegen de

vele voordelen, die met het anesthesie projekt haalbaar lijken, vind

ik het verantwoord hieraan meegewerkt te hebben.

Het werken in een team verband heeft dit werk zeker gestimuleerd.

Op deze plaats wil ik dana ok iedereen bedanken voor de prettige samen

werking, speciaal mijn beide coaches Hans Blom en Frank Jorritsma.
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APPENDIX A

Lijst van commando's 1n de commandostring.

In deze appendix worden de commando's die momenteel effekt hebben in de

computer aangegeven. Tevens wordt de vorm, waarin deze ingetypt dienen

te worden met de reaktie hierop van de computer besproken.

A. I ~!g~~~~~_~E~~E~!~g~~.

De computer geeft aan, wanneer een commandostring ingetypt kan wor

den door een van de twee volgende tekens af te drukken:

een " ", om aan te geven dat een commandostring beginnend met

een commando uit punt A.2 wordt verwacht.

een "~" om aan te geven dat een commando uit punt A.2 1S her

kend en verdere input wordt verwacht.

Commandostrings dienen direkt volgend op deze tekens ingetypt te

worden.

Indien direkt volgend op de "." geen commando uit A.2 wordt ingetypt,

zal de boodschap: "ONBEKEND KOMMANDO" afgedrukt worden gevolgd door

een " "
Een commandostring kan maximaal 31 karakters bevatten. Bij overschrij

ding van dit aantal raakt de gehele commandostring verloren. De

boodschap: "KOMMANDO TE LANG" wordt afgedrukt gevolgd door een " "

of ";t"

In de volgende paragrafen worden in de voorbeelden de ingetypte karak

ters onderstreept. De niet onderstreepte zijn de reaktie van de com

puter.

verder 1S hierin:

L.I het teken voor een spatie

J het teken voor een wagen terugloop. (carriage return)
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!TIJD (of TYD) I
In de computer 1S een software klok ingebouwd. Het TIJD com

mando stelt een gebruiker in staat om een tijd in te voeren,

danwel deze op te vragen.

Wanneer de tijd in een onjuist format wordt ingevoerd, wordt

de boodschap: "????" geprint.

De vorm van het commando is:

TIJD xx.xx

hierin is 0~x~9

Ais het argument ontbreekt wordt de tijd afgedrukt.

Voorbeeiden:

I) .TIJDuI3.13)

TIJD: 13.13

2) . TIJDJ.

TIJD: 13.13

Het datum commando voert de aangegeven datum in de computer,

waarna het beschikbaar is voor diverse doeleinden. Ais de datum

1n een onjuist format wordt gegeven, wordt de boodschap: "????"

afgedrukt.

De vorm van het commando is:

DAT yy.yy.yy

hierin 1S 0~y~9

Wanneer het argument ontbreekt wordt de datum afgedrukt.

Voorbeeiden:

I) .DAT... 31.08.78J,

DATUM: 31.08.78

2) .DAT.)..

DATUM: 31.08.78
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Commentaar kan voor documentatie doeleinden op cassette tape

worden opgenomen met behulp van het COM commando. Indien com

mentaar met het commando in een string wordt opgenomen, dienen

be ide door een spatie gescheiden te zijn. In het andere geval

typt men het commentaar in direkt volgend op de ":{".

Voorbeelden:

I)

2)

.COMuDIT IS TEKST~

.COM)

COMMENTAAR:

1:,DIT IS TEKST)

Het ingetypte commentaar wordt tijdelijk in een buffer opge

slagen waarvan de inhoud op gezette tijden op de cassette re

corder (mits aangesloten) wordt opgenomen.

Wanneer dit buffer geheel gevuld is, raakt het deel van de

string verloren, die niet meer 1n het buffer paste. De bood

schap: "TEKSTBUFFER IS VOL" maakt hiervan melding.

Voorbeeld:

.COMuDIT IS TEKST t
TEKSTBUFFER IS VOL

De gebruiker, geeft het AAN commando, om de computer duidelijk

te maken, dat met een of meerdere van de op de computer aan

gesloten ingangssignalen berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

Met andere woorden : de ingangssignalen worden lliermee geldig

verklaard. De ingangssignalen worden gespecificeerd door een of

meerdere van de in punt A.3 te behandelen commando's.

Deze kunnen op de volgende twee manieren worden ingetypt:

1. Door ze in een string met het AAN commando op te nemen.

Een spatie dient dan wei het AAN commando van de rest van

de string te scheiden.

2. Door ze achter de ":l", die na het intypen van het AAN com

mando zonder argumenten verschijnt, te specificeren.
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Meerdere ingangssignalen kunnen ~n een string worden gespeci

ficeerd, waarbij een "," (konnna) deze van elkaar dient te

scheiden.

De wagen terugloop fungeert als afsluiter. De computer zal altijd

aangeven, welke van de gespecificeerde signalen zijn verwerkt.

Indien in een string een onbekend signaal optreedt, zal als

in voorbeeld 4 is aangegeven worden gereageerd.

Voorbeelden:

I) • AAN... C02 ~

C02 IS AAN

2) .AAN~

AAN; WELK SIGNAAL?

.( C02, PART)

C02 IS AAN

ARTERIELE DRUK IS AAN

3) .AAN...C02,PART~

C02 IS AAN

ARTERIELE DRUK IS AAN

4) .AANuC02,PQX,PVEN~

C02 IS AAN

PQX IS ONBEKEND KaMMANDO

VENEUZE DRUK IS AAN

Het UIT connnando wordt gegeven om de computer duidelijk te maken,

dat berekeningen met ingangssignalen dienen te worden gestaakt.

De procedure is verder hetzelfde als bij het AAN connnando.
Ir-IJ- K---:-(o-f-Y-K~)I

Met het IJK connnando geeft de gebruiker de computer aan, dat een

ingangssignaal geijkt gaat worden.

Momenteel is de ijkprocedure nog in bewerking.
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Om te kunnen specificeren met welke ingangsignalen de computer berekenin

gen kan uitvoeren, resp. moet staken zijn een aantal commando's ontwik

keld. In dit punt wordt aangegeven welke commando's met welke ingangs

signalen corresponderen.

correspondeert met C02 en onder zekere voorwaarden de 02 en Halo

thaan. De voorwaarden worden bij het 02, resp. HAL commando nader

uitgewerkt.

correspondeert met de 02

Een noodzakelijke voorwaarde om berekeningen met het 02 signaal

uit te voeren, is de geldigheid van het C02 signaal.

Het commando 02 heeft dan ook geen effekt, wanneer vooraf niet

het commando AAN C02 gegeven is. Wordt hierna het commando AAN 02

gegeven, dan heeft dit tot effekt dat:

I. Berekeningen met het 02 signaal geldig verklaard

worden.

2. 02 deel gaat uitmaken van het C02 commando, totdat

expliciet het commando: UIT 02 gegeven wordt.

De computer zal altijd aangeven welke signalen zijn verwerkt.

Een stap voor stap voorbeeld zal e.e.a. verduidelijken:

Voorbeeld:

.AANOol02 j ( 1) nit commando heeft geen effekt,

want het C02 signaal is nog niet

geldig.

(2 )

(3)

.MNuC02,PART)

C02 IS AAN

ARTERIELE DRUK IS AAN

.AANu02,PVEN~

02 IS AAN

VENEUZE DRUK IS AAN

C02 en arteriele druk worden gel

dig verklaard.

De 02 en veneuze druk signalen

worden geldig verklaard. Het 02

commando heeft nu wel effekt.



. UIT...CO 2 J.
C02 IS UIT

02 IS UIT

A6

(4 )

(5 )

De 02 maakt nu deel uit van

het C02 commando.

Dit commando heeft nu natuurlijk

geen effekt . Zie (4).

correspondeert met Halothaan.

Een noodzakelijke voorwaarde om berekeningen met het halothaan

signaal uit te voeren, is de geldigheid van het C02 signaal.

Het commando HAL heeft dan ook geen effekt wanneer vooraf niet

het commando AAN C02 gegeven is. Wordt hierna het commando: AAN HAL

gegeven, dan heeft dit tot effekt dat:

1. Berekeningen met het halothaan signaal geldig verklaard

worden.

2. Halothaan deel gaan uitmaken van het C02 commando, tot-

dat expliciet het commando gegeven wordt: UIT HAL.

De computer zal altijd aangeven welke signalen zijn verwerkt.

Een stap voor stap voorbeeld zal e.e.a. verduidelijken:

Voorbeeld:

.AAN... HAL) (1)

.AANuC02,PARTJ (2)

C02 IS AAN

ARTERIELE ORUK IS AAN

.AANuHAL.PVEN~ (3)

HALOTHAAN IS AAN

VENEUZE DRUK IS AAN

Oit commando heeft geen effekt, want

het CO2 signaal 1S nog niet geldig.

Ous geen reactie.

CO2 signaal en de arteriele druk wor-

den geldig verklaard.

De halothaan en veneuze druk signalen

worden geldig verklaart. Het HAL com

mando heeft nu wei effekt.



. UIT...C02 ~ (4)

C02 IS UIT

HALOTHAAN IS UIT
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De halothaan maakt nu deel uit van

het C02 commando.

(5) nit commando zal nu natuurlijk geen

effekt hebben, want C02 signaal is

ongeldig. Zie (4)

.AAN ...C02
J

(6)

C02 IS AAN

HALOTHAAN IS AAN

Aangezien niet expliciet de halothaan

ongeldig verklaard is, zal dit sig

naal nog steeds deel uitmaken van

het C02 commando.

correspondeert met het ademflow signaal.

correspondeert met de respiratoire druk.

correspondeert met de centraal veneuse druk.

de volgende ingangssignalen corresponderen met dit commando:

Systholische druk

Diastholische druk

Gemiddelde arteriele druk

Stroke volume

Cardiac output

Heart rate COC

correspondeert met de kern temperatuur.

correspondeert met de huid temperatuur.

Het plethysmogram signaal correspondeert hiermee.

correspondeert met de respiratie fase en onder zekere voorwaar

den ook het Tidal volume signaal. Dit wordt bij het TID commando
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uitgewerkt.

Met dit commando correspondeert het Tidal volume signaal.

Een noodzakelijke voorwaarde voor het Tidal volume signaal om gel

dig te kunnen zijn is dat .het commando AAN VENT is gegeven.

Wordt hierna het commando AAN TID gegeven dan heeft dit tot effekt

dat:

I. Berekeningen met het tidal volume signaal geldig

worden.

2. Het tidal volume deel gaan uitmaken van het VENT com

mando, totdat expliciet het commando gegeven wordt:

UIT TID •

De werkwijze is verder hetzelfde als bij de 02 en HAL commando's.

Het TUBE commando bestuurt een subset van commando's.

Deze subset bestaat uit:

C02

02

HAL

PRES

FLOW

TID

VENT

Voorwaarde om deel te kunnen uitmaken van dit commando is, dat voor

elk commando uit de subset het AAN commando ~s gegeven. Wanneer dit

eenmaal gegeven is zullen deze signalen net zolang deel van het

TUBE commando uitmaken, totdat expliciet ze met behulp Jan het UIT

commando ongeldig verklaard zijn.

De computer za] altijd aangeven welke signalen deel van het commando

uitmaken.

In het volgende voorbeeld is stap voor stap aangegeven, wat het

effekt van !let TUBE commando is. (Zie pag A9).
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Voorbeeld:

.AANuPRES.FLOW.TID~(2)

RESPIRATIE DRUK IS AAN

FLOW IS AAN

.AANtoITUBE,} ( I ) Wanneer nog geen enkel commando

deel hiervan uitmaakt het TUBE

geen effekt.

Respiratoire druk en de ademflow

worden geldig verklaard, TID heeft

nog geen effekt, want commando

VENT is nog niet gegeven.

.AAN~VENT,TID,C02J (3)

VENTILATOR IS AAN

TIDAL VOL. IS AAN

C02 IS AAN

De corresponderende ingangssignalen

worden geldig verklaard. Merk op

dat dehalothaan nog geen deel uit

maakt van het C02 commando •

. UIT...TUBE~ (4) . Nu heef t TUBE wel eftekt. Duide1ij k

C02 IS UIT wordt aangegeven welke signalen wor-

VENTILATOR IS UIT den meegenomen.

TIDAL VOL. IS UIT

RESPIRATIE DRUK IS UIT

FLOW IS UIT

.AAN~KT) (5) Kern temperatuur wordt aangesloten.

KERN TEMP. IS AAN

.UITuC02) (6) C02 wordt expliciet ongeldig ver-

C02 IS UIT klaard .

.AAN~TUBE~ (7) De signalen van de bij TUBE behoren-

VENTILATOR IS AAN de subset worden geldig. Zie (2),(3).

TIDAL VOL. IS AAN De C02 maakt er geen deel meer van

RESPIRATIE DRUK IS AAN uit. Zie (6)

FLOW IS AAN
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