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SAMENVATTING.

In de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven
houdt men zich onder andere bezig met het servo anesthffiie projekt. In het kader
van dit projekt is een Data Acquisitie en Display Systeem (DADS) ontwikkeld ten
behoeve van patientbewaking tijdens anffithesie. De vakgroep is op dit moment bezig
met het ontwikkelen van een tweede versie van het patil~ntbewakingssysteem

DADS-II. Hierbij geschiedt het automatisch meten en verwerken van de
patientgegevens, de Data Acquisitie, door een LSI-ll microcomputer. Het graftsch en
numeriek weergeven van deze informatie wordt verricht door een Eurocom display
processor, die twee kleurenmonitoren, twee disk drives en een plotter aanstuurt.

Een van de wezenlijke verschillen met de eerste versie van DADS, is het feit dat
DADS-II over een Eurocom 2V7 display processor beschikt. Daar de geheugencapaci
teit hiervan voor onze doeleinden te beperkt was, zijn diverse hardware- en
software-modifikaties aangebracht om zowel het ROM als het RAM verder Uit te
breiden. Hierbij deden zich echter problemen voor. Het doel van mijn afstu
deerwerk was o.a. de Eurocom kritisch opnieuw te onderzoeken, opdat een goed en
betrouwbaar display systeem verkregen wordt. Tevens heb ik eM van de display
mogelijkheden getest, namelijk de grafische weergave van patientgegevens.

In dit verslag zal de nadruk vooral liggen op:
- De Eurocom display processor en met name op de hardware- en software

modifikatiffi t.b.v. de geheugenUitbreiding (hoofdstuk 4).
- De debugger, die beschouwd kan worden als een stuk "gereedschap" om o.a. fouten

in high-level-software op te sporen (hoofdstuk 5).
- Het grafische display, hen;chreven in de hogere programmeertaal Concurrent

Euclid (hoofdstuk 7).
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TITLE:

HARDWARE ASPECTS, GRAPHICS DISPLAY AND
A DEBUGGER FOR A DATA ACQUISITION
AND DISPLAY SYSTEM DADS-II.

SUMMARY.

One of the projects at the Division of Medical Electrical Engeneering at the Eindho
ven univen;ity of Technology, is the servo anesthesia project. One of the results of
this project is a Data Acquisition and Display System (DADS), developed for moni
toring patients during anesthffiia. At this moment the faculty is developping a
second version of this patient monitoring system DADS-II. The data acquisition is
done by a LSI-ll microcomputer. For the display function the system has a Euro
com display processor, which drivffi two color monitors, two floppy disks and a
plotter.

One of the main differencffi between the first and the second version of DADS, is the
fact that DADS-II has a Eurocom display processor. Because of the fact that the
capacity of memory of the Eurocom was too small for our aims, several hardware
and software modifications were necessary. This resulted however in unexpected
problems. One of the purposes of my graduation research was to solve these pro
blems. A second subject was to test one of the display features of DADS; the so
called graphics display.

The main subjects, that will be discussed in this report are:
- The Eurocom display procffiSOr; especially the hardware and software

modiftcations which were necessary to solve the memory expansion problems.
- The debugger; a kind of "tool" to trace errors in high level language software.
- The graphics display of DADS, rewritten in the high level language Concurrent

Euclid.
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1. INLEIDING.

1.1 Het servo anesthesie projekt en DADS.

Het servo anesthesie projekt is een samenwerking tussen de afdeling Anesthesiologie
van het Academisch ziekenhuis te Leiden en de vakgroep Medische Elektrotechniek
van de Technische Hogeschool Eindhoven. De doelstelling van dit samenwer
kingsverband is te onderzoeken in hoeverre een zekere mate van automatisering in de
anesthesie zinvol en mogelijk is. In feite komt dit neer op het automatiseren van
bepaalde taken die de anesthesist dient uit te voeren. Tot de taken van de
anesthesist behoren:

- Het onder narcose brengen en houden van de patient goourende de operatie.
- De veiligheid van de patient waarborgen. Hiertoe dient de anesthesist gOOurende

de operatie vele metingen te verrichten om de toestand van de patient te kunnen
beoordelen en eventueel bij te regelen.

- Het verwerken van deze metingen en het operatieverloop in een anesthesierapport.

Het servo anesthesie projekt heeft zich in eerste instantie gericht op automatisertng
van het meten en het verwerken van patientgegevens gOOurende operaties. Tevens
heeft men veel aandacht besteedt aan het overzichtelijk presenteren van de meet
gegevens. Dit heeft geresulteerd in het Data Acquisitie en Display Systeem DADS.

Data Acquisitie

DADS biOOt de mogelijkheid om maximaal 32 analoge signalen van normale OK
apparatuur ("front-end apparatuur") iOOere 20 msec. te samplen, zoals temperatuur,
hartslag, bloeddruk, ademhalingsgroothOOen enz. Van deze signaalwaarden kunnen
maximaa164 afgeleide groothOOen bepaald worden, zoals.minima, maxima en gemid
delde waarden. De LSI-ll data processor, die hiervoor zorg draagt, past tevens
trend- en storingsalgorithmes toe op deze groothOOen. Op deze wijze is het mogelijk
om aan iedere signaalwaarde een status toe te kennen, waarmee storingen of de trend
van een signaal aangegeven wordt. IOOere 15 sec. worden alle 64 afgeleide
grootheden inclusief bijbehorende status naar floppy geschreven. Dit automatisch
meten en verwerken van gegevens wordt data acquisitie genoemd.

Display Systeem.

De presentatie van de bewakingsgegevens via de konventionele "front-end" moni
toringapparatuur geschiOOt doorgaans op een verbrokkelde, weinig gestruktureerde
wijze, die de kwaliteit van de anesthesie nadelig kan beinvloeden. Het feit dat de
LSI-II data processor iedere 20 msec. de meest rerente data omtrent de patient tot
zijn beschikking heeft, biOOt de mogelijkheid om deze gegevens gestuktureerd en cen
traal weer te geven, waardoor getracht wordt een meer stuurbare en mogelijk betere
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vorm van anesthesie verkregen kan worden. Hiertoe beschikt DADS over een Euro
com display processor, die o.a. twee kleurenmonitoren aanstuurt. Datapresentatie
geschiedt op de wijze zoals weergegeven in tabel 1-1.

informatie display beschri;vinS! monitor
globaal balken display algemeen overzicht bovenste monitor

warnings display diagnose van problemen onderste monitor
gedetaileerd numeriek display exakte momentane waarden onderste monitor

grafisch display nauwkeurig historisch overzicht bovenste monitor
kladblok display diverse kategorieen onderste monitor

extra informatie

Tabel 1-1
Display-mogelijkheden.

1.2 Voorgeschiedenis.

Het eerste komputersysteem dat door de vakgroep Medische Elektrotechniek werd
ontwikkeld om op een gebruiksvriendelijke manier de voor de anesthesist relevante
gegevens automatisch te verkrijgen, te bewerken, op te slaan en centraal weer te
geven was ELLES (lit. [1]). Rond 1978 werd dit systeem gedurende operaties getest
naast bestaande apparatuur. Anesthesisten, die hierbij betrokken waren, ervaarden
ELLES als een bruikbaar systeem en er werd besloten om met dit projekt verder te
gaan. Dit resulteerde in een eerste versie van DADS.

Bij DAD5-I werd getracht de gekonstateerde tekortkomingen van ELLES te ver
beteren. Er werd vooral veel aandacht besteed aa,n:

- de ergonomische aspekten, en
- een flexibele opzet van de programmatuur, waardoor het mogelijk is DADS aan te

passen aan de operatiekamer, de soort operatie en de persoonlijke voorkeur van de
anesthesist.

DADS-I werd (en wordt) uitvoerig in de praktijk getest, eveneens naast de bestaande
conventionele OK-apparatuur. De tekortkomingen, die hierbij aan het licht gekomen
zijn, hadden vooral betrekking op:

- De twee Compurolor kleuren display processoren vanwege:
- de geringe betrouwbaarheid
- de te geringe beeldresolutie 028 '" 128 pixels),
- het te klein werkgeheugen en
- de te trage BASIC interpreter;
De moeilijk te onderhouden software (de meeste routines waren in assembler
geschreven);
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- De vele niet relevante foutmeldingen tijdens operaties.

Op dit moment is een volgende versie in ontwikkeling. DADS-II onderscheidt zich
van DADS-I o.a. op de volgende punten:

- De beide Compurolors zijn vervangen door ren Eurocom display processor, die
twee monitoren aanstuurt.

- Ter verbetering van het software-onderhoud wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de hoger programmeerteel Concurrent Euclid (zie hoofdstuk 6).

- Een nieuw trend-detektie-algorithme, gebruikmakend van een expert system.
t.b.v. een betere afhandeling van foutmeldingen.

- Mogelijk wordt DADS-II uitgebreid met een aanraakscherm. Het toetsenbord zal
dan alleen nog maar gebruikt worden om kommentaar in te typen.

1.3 Huidige stand van zaken.

Kort samengevat bevindt DADS-II zich in de volgende fase:

- Hardware en software t.b.v. de data acquisitie bleken in DADS-I goed te funk
tioneren en zuBen, nagenoeg ongewijzigd, ook in DADS-II toegepast worden.

- De hardware voor het data display gedeelte is op dit moment aangepast aan onze
specifieke wensen en voldoet naar wens. De LSI-ll en de Eurocom zijn echter DOg
niet als kompleet systeem getest.

- De volgende DADS-I assembler routines zijn herschreven in de hogere program
meertaal Concurrent Euclid:
- Het grafiekendisplay (hoofdstuk 7).
- Het balken display, uitgezonderd de kommando-afhandeling "procooure

update_format" Oit. [9]).
- Het numerieke display Oit. [4]).

- Aan een eerste versie van het nieuwe trend-detektie-algorithme, gebruikmakend
van een expert system. wordt momenteel de laatste hand gelegd. Deze versie zal
in de nabije toekomst uitgebreid worden met meer regels en kennis om uitein
delijk tot een betere trend-detektie te komen.

- De hardware voor het aanraakscherm is gereed. Thans is men bezig met het
testen hiervan. De software dient nog nagenoeg helemaal geschreven te worden..

1.4 De opdracht.

Mijn afstudeerwerk richtte zich op de volgende aspekten van DADS-II:

- In de ontwikkelingsfase van het systeem speelt de debugger een belangrijke rol.
Tijdens de executie van debuggerkommando's bleek DADS echter onbetrouwbaar
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te werken en liep het systeem regelmatig vast. Twee mogelijke oorzaken dienden
daartoe onderzocht te worden:
- Door diverse, zelf aangebrachte, hardware-modifikaties aan de Eurocom

display processor, met name ten behoeve van geheugenuitbreiding, bestaat de
mogelijkheid dat de hardware onbetrouwbaar geworden is.

- De debugger, die op wezenlijke punten gewijzigd is ten opzichte van de stan
daardversie, moest eveneens op onjuistheden onderzocht en getest worden.

- Een tweede aspekt van mijn afstudeerwerk had betrekking op een van de display
mogelijkheden van DADS, namelijk het grafieken display. Een stagiair had reeds
een syntax-foutvrije versie van het grafieken display in de taal Concurrent Euclid
geschreven, doch hem ontbraken de faciliteiten om de programmatuur uitge
breider te testen.

- Tenslotte bestond er behoefte aan een documentatie van DADS-II, mede gezien de
nieuwe Eurocom display processor, waaraan door ons zelf diverse hardware- en
software--modifikaties aangebracht zijn.

Mijn afstudeerwerk heeft geleid tot:

- Nieuwe hardware-wijzigingen aan het Eurocom systeem, waardoor de hardware
problemen opgelost zijn.

- Een geteste en goed werkende debugger. In tegenstelling tot de oude versie, ken
merkt de huidige debugger zich door de volgende eigenschappen:
- Het systeem heeft vier ROM-geheugenbanken van elk 4Kbyte. De oude versie

van de debugger maakte slechts gebruik van twee van de vier banken. De
huidige debugger is zodanig uitgebreid dat aBe vier de banken benut worden.

- Een zeer modulaire opbouw van de kommando-afhandelings-routines.
- Deze routines zijn ruim van kommentaar voorzien.
- Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, zijn diverse kommando-

afhandelings-routines aangepast of geheel gewijzigd.
- Eveneens ter verhoging van de gebruiksvriendelijkheid, kan de gebruiker thans

hulpmenu's raadplegen. Elk kommando heeft zijn eigen hulpmenu.
- Een nieuwe, PDP-achtige interruptstruktuur.
- Een geteste en goed bevonden versie van het grafieken display.
- Dit afstudeerverslag beoogt tevens een dokumentatie te zijn van DADS-II. Reeds

bestaande dokumentatie zal in het kort beschreven worden, gevolgd door een
literatuurverwijzing voor gedetaileerde informatie. Daar het display-gedeelte
nieuw is t.o.v. DADS-I, zuBen de hardware- en low-level-software aspekten van
het Eurocom display systeem uitvoeriger aan de orde komen.
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2. BESCHRUVING VAN DADS-II.

2.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk zal een beschrijving van DADS-II gegeven worden door het systeem
te beschouwen als een "black box" (zie fig. 2-1). Hierbij is het aIleen van belang
welke signalen en handelingen (de input) nodig zijn om DADS een gewenste taak (de
output) te laten verrichten. In hoofdstuk 3 zal dieper ingegaan worden op het
"inwendige" van DADS-II.

patient --> front-end apparatuur -->

EJ
--> twee monitoren

gebruiker --> toetsenbord --> --> een plotter

ftoppy --> --> ftoppy

Fig. 2-1
Input en output van DADS.

2.2 Input voor DADS-II.

2.2.1 Input vanaf de front-end apparatuur.

DADS krijgt de meetgegevens van de patient via de normale OK-apparatuur. In het
akademisch ziekenhuis in Leiden bestaat deze zgn. "front-end" apparatuur standaard
uit:

- een ventilator ter ondersteuning van de ademhaling,
- een capnograaf, waarmee het kooldioxidegehalte in de alveolaire uitademingslucht

gemeten wordt,
- een cardiac output computer, waarmee het minuutvolume van het hart gemeten

wordt,
- infuuspompen en
- een monitoring zuil voor:

- analoge weergave van drukcurven, ECG en
- digitale weergave van drukken, hartfrekwentie en temperatuur.

Gezamelijk leveren ze de volgende analoge signalen voor DADS:
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- HR Chartfrekwentie)
- PSYS Csystolische arterieIe druk),
- MAP Cgemiddelde arteriele druk),
- PDIA Cdiastolische arterieIe druk),
- MPAP Cgemiddelde arteria pulmonalis druk),
- DPAP Cdiastolische arteria pulmonalis druk),
- MCVP Cgemiddelde centraal veneuze druk),
- inspiratoire en expiratoire C02,
- centrale en perifere temperatuur en
- de cardiac output, waaruit de cardiac index, het slagvolume en de systeem

vaatweerstand worden berekend.

2.2.2 Input vanaf het toetsenbord.

De anesthesist kan op kommandobasis het systeem diverse taken laten uitvoeren.
Invoer van de kommando's geschiedt d.m.v. een toetsenbord. Mogelijke taken zijn:

- het aan- en uitzetten van signalen, d.w.z. het "geldig" respektievelijk "ongeldig"
verklaren van de AID gekonverteerde signalen,

- het schalen en calibreren van signalen en
- presentatie van de meetgegevens.

Het intoet.sen van kommando's via een toetsenbord blijkt in de praktijk de nodige
nadelen te hebben, zoals het feit dat:

- deze methode traag is,
- typfouten gauw gemaakt zijn en
- het wenselijk is dat de gebruiker de kommando's goed kent.

Om deze nadelen te ondervangen is men op dit moment bezig met het ontwikkelen
van een aanraakscherm. Invoer geschiedt hierbij op kommandobasis via een menu
dat op het scherm weergegeven is. Door een bepaald vakje, behorend bij een kom
mando, aan te raken, zal op het scherm een nieuw menu verschijnen met mogelijke
vervolgkommando's. Op deze wijze kan een gebruiker op een snelle en eenvoudige
wijze een vol1edig kommando genereren, waardoor bovenstaande nadelen geheel of
grotendeels tot het verleden behoren.
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2.2.3 Input vanaf floppy.

De systeem software voor DADS is opgeslagen op een :floppy. Naast het operating
systeem bevat de :floppy disk ook programmatuur voor het aansturen van de plotter.

2.3 Output van DADS-II.

2.3.1 Output via monitoren.

DADS beschikt over twee kleuren monitoren. De taken van de twee kleuren moni
toren die DADS tot zijn beschikking heeft, zal besproken worden aan de hand van de
diverse display-mogelijkheden die reeds in tabel 1-1 weergegeven zijn.

2.3.1.1 Het balken display.

Funktie:

De bedoeling van het balken display is clat een anesthesist in een oogopslag een beeld
krijgt van:

- de momentane toestand van een patient en
- het verloop van de toestand van de patient op korte en lange termijn.

Dit geschiedt door maximaal tien signalen te selekteren, die gedisplayoo dienen te
worden. Het scherm is hiertoe opgebouwd uit maximaal tien vertikale balken, een
balk per geselekteerd signaal (zie fig. 2-2).

De horizontale opbouw van een balk.

De semi-Iogarithmische tijdas van een balk is opgebouwd uit tien plotblokjes. De
twee rechtse plotblokjes (9 en 10) worden op dit moment niet gebruikt. Iedere 15
sekonden wordt een nieuwe meetwaarde van elk signaal gesampled. Deze mefSt
recente data wordt rechts in de balk weergegeven door twee bij twee plotblokjes (7
en 8). Het blokje links van de momentane waarde geeft inforrnatie over het signaal
verloop van de voorafgaande 30 sekonden. Van de overige vijf plotblokjes represen
teert elk blokje een driemaal zo lange periode als het blokje rechts daarvan (zie tabel
2-0.
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150 a

b

a =0 alarmband b

b = attentieband
c =0 normband

V AR - variabele (signaalnaam)
NRM - normwaarde
PRY - present value

9 0

p • 5 Y 5 VAR

1 2 0 NRH

1 1 8 PRY

a

Fig. 2-2
Een balk van het balkenscherm.

De vertikale opbouw van een balk.

De anesthesist bepaalt zelf de vertikale opbouw van iedere balk door per signaal een
normwaarde, de breedte van de normband en de alarmwaarden in te voeren. De ver
tikale as heeft een lineaire schaal.

- De normwaarde:
Een normwaarde geeft de stuurlijn aan van het betreffende signaal. Elke balk
wordt opgebouwd rond de normwaarde, die altijd in het midden van de vertikale
as ligt. De door de anesthesist opgegeven normwaarden staan tevens numeriek
vermeld onder de signaalnaam.

- De normband:
In het midden van de balk ligt, symmetrisch rond de normwaarde, een blauwe
normband. De breedte van de normband moet zodanig gekozen worden, dat een
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blokie ti idsinterval oeriode
1 60.75 - 182.25 min. 121.5 min.
2 20.75 - 60.75 min. 40.5 min.
3 6.75 - 20.25 min. 13.5 min.
4 2.25 - 6.75 min. 4.5 min.
5 45 sec. - 2.25 min. 1.5 min.
6 15 sec. - 45 sec. 30 sec.
7 en 8 momentane waarde 15 sec.
9 en 10 reserve

Tabe12-1
De semi-logarithmische tijdschaal op een balk (l=links. 10=rechts).

variatie van een signaal binnen de normband als normaal beschouwd kan worden.

- De alarmwaarden:
Elke balk wordt aan de onder- en bovengrens afgesloten met een lage respek
tievelijk hoge rode alannband. Signaalwaarden, die binnen zo'n band vallen,
wijken zodanig van de normwaarde af, dat de anesthesist maatregelen dient te
nemen. De opgegeven alannwaarden worden numeriek gedisplayed in de
bijbehorend.e alarmband. Daar de vertikale schaling lineair is, wordt de schaal
grootte bepaald door die alannwaarde die het verst van de normwaarde afiigt. De
hoogte van deze alarmwaarde is altijd een regel hoog. Door deze1fde schaling op
de andere alanngrens toe te passen, voIgt de hoogte van de daarbij behorende
alarmband.

- De attentieband:
Tussen de normband en de beide alarmbanden bevinden zich de zwarte atten
tiebanden. Signaalwaarden binnen dit gebied wijken weI af van de norm, maar
niet zodanig dat een alann gegenereerd dient te worden.

- De plotblokjes:
De signaalwaarde, die hoort bij een te tekenen plotblokje, wordt bepaald door het
gemiddelde te nemen van alIe signaalwaarden in het betreffende tijdsinterval. De
vertikale plaa1s in de balk voIgt weer uit de reeds beschreven vertikale schaling.
De kleur van de plotblokjes is wit. De meest recente signaalwaarde wordt tevens
numeriek weergegeven, onderaan het scherm.

Zie lit. [9] voor verdere infonnatie betreffende het balken-display.
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2.3.1.2 Het grafieken display.

Funktie:

Deze vorm van gegevens-presentatie biedt de mogelijkheid het gedrag van de signalen
in het verleden nauwkeurig te bestuderen. DADS biedt hiertoe de volgende
mogelijkheden:

- ren grote grafiek Of
- twee kleine grafieken onder en boven 6f
- ren kleine grafiek boven (suppressed mode), waardoor de onderste helft van het

scherm voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Elke grafiek kan maximaal vier signalen weergeven, in vier verschillende kleuren. Er
kunnen twee typen grafieken onderscheiden worden. namelijk de gewone grafiek (fig.
2-3 boven) en de staafjes grafiek (fig. 2-3 onder). De anesthesist bepaalt zelf de
opbouw van het grafieken display. Hiertoe dient hij niet aIleen de soort grafiek met
de gewenste signalen op te geven, maar ook de horizontale schaling (de tijdas) en de
vertikale schaling (weergave van de signaalwaarden).

De horizontale as.

Horizontaal wordt lineair de tijd afgebeeld. met de momentane tijd geheel rechts. De
volgende tijdassen zijn mogelijk: 15, 30 minuten en I, 2, 4 en 8 uur. Updating
geschiedt iedere 15 sec.

De vertikale as.

Van elk signaal stellen de lage en de hoge schaalwaarden respektievelijk de onder- en
bovenkant voor van de vertikale as. In plaats van de default schaalwaarden, kan
een anesthesist ook de lage schaalwaarde verhogen en/of de hoge schaalwaarde ver
lagen. waardoor het betreffende signaal in de y-richting uitgerekt wordt. De schaling
van de vertikale as is lineair. Boven de grafiek staan de signaalwaarden als voIgt
gedisplayed:
lage schaalwaarde < signaalnaam < hoge schaalwaarde.
Van elk getekend signaal wordt tevens de momentane waarde numeriek weer
gegeven, rechts en ter hoogte van het betreffende plotpuntje.

Het grafieken display wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 7.
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Fig. 2-3
Het grafieken display.

2.3.1.3 Het numerieke display.

Het numerieke display geeft van aUe door de anesthesist gekozen variabelen, de
naam met decimaal de momentane waarde. Updating geschiedt iedere twee sekon
den. Een storing in een signaal wordt kenbaar gemaakt door de achtergrondkleur
van dat signaal te veranderen van zwart naar rood. Stopt de storing, dan wordt de
achtergrondkleur weer zwart. Er voIgt tevens een foutmelding op het communicatie
display indien de storing een bepaalde tijdsduur overschrijdt.

Zie lit. [4] voor uitgebreidere informatie.
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2.3.1.4 Het communicatie display.

Het communicatie display beslaat de onderste 12 regels van de onderste monitor. De
bovenste vijf regels zijn gereserveerd voor foutmeldingen (disturbance display). De
zesde regel is een horizontale zwarte streep. De onderste zes regels dienen voor
mens-machine-interaktie. Het help display bevat een soort handleiding voor de
gebruiker en het maintenance display verzorgt de weergave van de systeemtoestand,
zoals de bezetting van de geheugencapaciteit. Het help display en het maintenance
display komen i.p.v. het numerieke display.

2.3.1.5 Het kladblok display.

Het kladblok display kan door de anesthesist gebruikt worden om notities te maken
over toegediende farmaca, commentaar, niet-automatisch verrichte metingen enz. In
het algemeen zullen hiervoor meerdere pagina's nodig zijn. Echter slechts ren pagina
is tegelijk zichtbaar. Het kladblok display is nog niet geimplementeerd.

Zie lit. [5] voor uitgebreidere informatie.

2.3.2 Output via de plotter.

Tijdens een operatie kan de anesthesist ren of meerdere signalen nader onderzoeken
door ze te plotten. Na afloop van een operatie wordt de plotter meestal gebruikt om
automatisch het anesthesieverslag te genereren.

2.3.3 Output via een floppy.

Iedere 15 sekonden stuurt DADS de volgende informatie naar floppy:

- Alle 64 afgeleide grootheden inc1usief de daarbij behorende statussen;
- De door de anesthesist opgegeven kommando's;
- Het door de anesthesist ingetypt kommentaar;
- De gegenereerde foutmeldingen.

Op deze wijze is het mogelijk om:

- Een operatie na afloop nader te onderzoeken;
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- Diverse operaties met elkaar te vergelijken;
- De bruikbaarheid van DADS te evalueren.

2.4 Hierarchische struktuur van DADS-II.

In de hierarchische struktuur van DADS-II (zie fig. 2-4) kunnen de volgende elemen
ten onderscheiden worden:

De hardware van DADS-II komt globaal aan de orde in hoofdstuk 3. In hoofdstuk
4 wordt de hardware van de Eurooom display processor gedetailleerd besproken.

De low level software die dient om de hardware aan te sturen wordt in hoofdstuk
5 behandeld.

De Concurrent Euclid kernel maakt gebruik van programmatuur geschreven in
Concurrent Euclid mogelijk. De kernel routines kunnen als voIgt gegroepeerd wor
den:

1) Run queue management
Routines die processen die "ready to run" zijn, in de run queue plaatsen of ze
eruit halen. Tevens wordt hiermee de administratie en het dispatchen (aktief
laten worden) van processen verzorgd.

2) Bank SWitching
Deze routines maken het mogelijk dat routines uit verschillende RAM-banken
kunnen worden aangeroepen.

3) Concurrency support
Routines, die de Concurrent Euclid monitors en de wait- en signal-routines real
iseren.

4) Memory management
Routines om geheugen toe te wijzen aan processen.

5) Startup en proceS-initialisatie
Routines om CE processen te creeren en de systeeminitialisatie te verzorgen.

6) Interrupt handling
Routines die de beginio. waitio, endio en getdevice primitieven realiseren en die
de interrupts opvangen en doorgeven naar de bijbehorende processen.

Zie lit. [8] voor uitgebreidere informatie.

Het operating systeem verzorgt de supervisie van de volgorde en executie van
programma's. Deze software is eveneens in Concurrent Euclid geschreven.
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Zie lit. [7] en [8] voor uitgebreidere informatie.

De high level software is beschreven in hoofdstuk 6. Het grafieken display dat
hier deel van uitmaakt wordt gedetailleerd besproken in hoofdstuk 7.

De debugger kan beschouwd worden als een hulpmiddel om de software van DADS
te testen. De debugger grijpt ook in op de hardware van de Eurocom omdat het
tevens mogelijk is om de inhoud van registers en geheugenplaatsen te bekijken en
eventueel te wijzigen.

Fig. 2-4
Hierarchische struktuur van DADS-II.
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3. DE HARDWARE VAN DADS-IT.

3.1 Het blokschema.

In figuur 3-1 is hardware-opbouw van DADS-II getekend. De afzonderlijke onder
de1en van dit b10kschema zu11en in de vo1gende paragrafen besproken worden.

11I111011 IIOftITOR 2 PLOTTD

T 1

KEYBOARD
DJIOCOft

DISPLAY PROCISSOR
j

fILTERS
LSI ~ ~ 2rLOPrY

Ale 7' DAIAPROCESSOR ... ,- DISK DIIVES

Fig. 3-1
Hardware struktuur van DADS-II.
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3.2 De hardware onderdelen.

3.2.1 Het filter.

Taak:

Het gedeeltelijk van ruis ontdoen van de analoge signalen, die afkomstig zijn van de
normale Rfront-endRapparatuur.

Speciftkaties:

- Vierde orde laag doorlaat filter;
- Afsnijfrekwentie van 40 Hz;
- 32 ingangskanalen;
- 32 uitgangskanalen;
- Uitschakelbaar per kanaal.

3.2.2 De AID converter.

Taak:

Het digitaliseren van de, eventueel gefilterde, analoge ingangssignalen.

Speciftkaties:

- m<X1el 1030 van de firma ADAC Corporation;
- 32 analoge ingangskanalen, eventueel uit te breiden tot 64 kanalen;
- Vier, per conversie met software instelbare, ingangsbereiken:

-0,5 V tot 0,5 V
-1 V tot 1 V
-2,5 V tot 2,5 V
-5 V tot 5 V

- 32 digitale uitgangskanalen;
- 12 bits per uitgangskanaal met een bereik van -2048 tot +2047, onafhankelijk

van het gekozen ingangsbereik.
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3.2.3 De data processor.

Taken:

- Het samplen van maximaal 32 gedigitalizeerde ingangssignalen. Dit geschiedt
iedere 20 msec. door een klokprogramma in de data processor.

- Het bepalen van maximaal 64 afgeleide grootheden, zoals gemiddelde waarden,
minima en maxima, uit deze ingangssignalen.

- Het toepassen van trend- en storingsalgoritbmes op deze afgeleide grootheden.
Op deze wijze is het mogelijk om aan iedere afgeleide signaalwaarde een status toe
te kennen, zoals:

- leerperiode,
- ongeldig,
- hardware storing,
- langzaam stijgend of dalend,
- snel stijgend of dalend, al dan niet met foutmelding,
- stabiel.

- Het. iedere 7.5 sekonde. naar floppy schrijven van aUe afgeleide grootheden,
inc1usief status.

- Het doorsturen van een, van te voren bepaalde, subset van 40 grootheden naar de
display processor. Dit geschiedt iedere 15 sekonden.

Speciftkaties:

- De LSI-ll microcomputer, met een 16 bits woordlengte bevat een bijzonder grote
instruktieset met vele adresseringsmogelijkhooen. Hierdoor is de LSI-ll zeer
gescbikt als real time data processor.

- Het geheugen bestaat uit 8 Kbyte dynamische RAM en 4 Kbyte. kerngeheugen
voor programma-opslag.

- Een I/~kaart (DLV 111), die vier seriele kanalen bevat. Elk kanaal is afzonder-
lijk te konngureren voor een specinek randapparaat;

- MXV 11 multi function expansion board.
- Een floppy disk interface van het type RXV2I;
- een 50 Hz klok.

3.2.4 De display processor.

Taken:

- Opslag van de data afkomstig vanaf de LSI-II.
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- Interpretatie van de data afkomstig vanaf het toetsenbord.
- Visuele weergave op twee monitoren en een plotter, gebruikmakend van boven-

staande data.

Speciftkaties:

Zie paragraaf 4.1.

Daar de Eurocom display processor een belangrijk onderdeel vonnde van mijn afstu
deerwerk, zal hierop dieper ingegaan worden in hoofdstuk 4.

3.2.5 Het toetsenbord.

Taak:

Via het toetsenbord kan de anesthesist interaktief met DADS werken, d.w.z. dat hij:
- Tekst, eommentaar, foutmeldingen, niet automatisch verkregen meetgegevens e.d.

kan invoeren,
- De beeldschennen van DADS kan bedienen. Deze taak wordt in de toekomst

waarschijnlijk overgenomen door een aanraakschenn.

Speciftkaties:

- Normaal alfanwneriek QWERTY toetsenbord.
- Speciale funktie-toetsen. De programmeur kan zelf andere betekenissen aan de

funktie-toetsen toekennen.
- De interfare met de Eurocom is gerealiseerd d.m.v. een 8 bits PIA-poort.

3.2.6 De monitoren.

Taak:

Het weergeven van de in tabel 1-1 gegeven display-mogelijkheden.

Speciftkaties:

- Merk Barco, type CD33.
- De diagonaal van de buis is 33 em.
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- Acht kleuren per pixel.
- De video-interface is RGB analoog.
- De scanmode is non-interlaced.
- De scanfrekwentie is 50 Hz.

3.2.7 De plotter.

Taken:

- Het plotten van meetsignalen;
- Het genereren van een anesthesieverslag.

Speciftkaties:

- Merk Philips, type PM 8151;
- Plot-bereik X-as: 338 mm.

Plot-bereik Y-as: 280 mm.
- Maximaal 8 pennen.

3.2.8 De floppy disk eenheid.

Taak:

De ene floppy drive bevat systeemprogrammatuur, de andere dient voor opslag van
patientgegevens.

Speciftkaties:

- Twee disk drives van het typte RX02 van Digital.
- 8 inch "single sided, double density" floppy's. .
- Elke schijf bestaat per kant uit 77 sporen, met 26 sektoren per spoor en 256

bytes geheugenkapaciteit per sektor. Dit resulteert in een geheugenopslag van 512
Kbyte op elke kant van een floppy.
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4. DE EUROCOM 2V7 DISPLAY PROCESSOR.

In dit hoofdstuk zal de Eurocom nader besproken worden. Het verdient aanbeveling
om eerst het handboek van de Eurocom 2V7 (lit. [2]) goed te bestuderen; enerzijds
omdat in dit hoofdstuk dezelfde benamingen, afkortingen enz. gehanteerd worden en
anderzijds omdat in de volgende paragrafen alleen die aspekten van de Eurocom
besproken zullen worden die afwijken van het handboek.

4.1 Het blokschema.

Fig. 4-1 toont de opbouw van de gemodificeerde Eurocom display processor. De ges
tippelde delen stellen de door ons zelf aangebrachte hardware-modifikaties voor.
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: I
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I

I

I",:JC

I
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I ~u:ers~
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Fig. 4-1
Het blokschema van de Eurocom 2V7.
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Speciftkaties:

- 6809 CPU.
- 64 Kbyte RAM op processorkaart.
- Drie RAM uitbreidingskaarten met elk 96Kbyte geheugenopslag.
- 20 Kbyte ROM.
- Twee MC6820/6821 PIA's t.b.v. parallelle I/O. De ter beschikking staande 40

I/O-lijnen zijn als voIgt onderverdeeld:

10 lijnen t.b.v. het toe1senbord.
1 lijn t.b.v. de single step timer.

- 29 lijnen vrij ter beschikking van de gebruiker.

- £en 6850 ACIA (Asynchrone Communication Interfare Adapter) t.b.v. seriele
communicatie.

- Een video controller, die opgebouwd is uit afzonderlijke lTL-bouwstenen.
- Een WD1794 Floppy Disk Controller.

4.2 Het geheugen.

Standaard heeft de Eurooom 64 Kbyte RAM op de processorkaart, waarbij bet
mogelijk is om maximaal twee RAM-uitbreidingskaarten van elk 96 Kbyte toe te
voegen. Wat het ROM betreft heeft de Eurooom standaard twee banken van elk 4
Kbyte tot zijn beschikking. In de volgende paragrafen zal uitgelegd worden waarom
dit niet voldoende is voor onze toepassing en boe de geheugenexpansie gerealiseerd is.

Met ROM.

Standaard heeft de Eurocom op de processorkaart twee 4 Kbyte EPROM's (IS 42 en
IS 43) van bet type 2732. IS 42 bevat de software van het FLEX disk operating sys
tem. De resterende 4 Kbyte bleek voor ons onvoldoende om eigen programmatuur
op te slaan, zoals karakter-, teken-, scroll-routines en de debugger. Het ROM is
thans zodanig gewijzigd, dat voor eigen programmatuur nu 16 Kbyte ter beschikking
staat. Hiertoe is IS 43 vervangen door een 27128 EPROM, bestaande uit vier bankep.
(bankI..bank4) van elk 4 Kbyte.

Met video-RAM.

De Eurocom display processor stuurt beide BARCO monitoren aan met een resolutie
van 512 pixels in de horizontale en 256 pixels in de vertikale richting. Bij DADS
wordt gebruik gemaakt van acht kleuren per pixel. Dit wordt gerealiseerd door drie
geheugenbits per pixel. Om het gehele beeldscherm aan te sturen, zijn dus 512 * 256
* 3 geheugenbits nodig, oftewe148 Kbyte.
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Indien aIleen 48 Kbyte per beeldscherm gebruikt zou worden, zou het updaten van
een monitor direkt op het scherm te zien zijn. am dit te voorkomen worden per
beeldscherm twee geheugenpagina's van elk 48 Kbyte RAM gebruikt. Ben van beide
pagina's, de voorgrondpagina, is op het scherm zichtbaar. De andere, de achter
grondpagina, kan dan ververst worden met nieuwe informatie, zonder dat dit voor
de gebruiker zichtbaar is. Daartoe wordt eerst de inhoud van de voorgrondpagina
naar de achtergrond gekopieerd. Daarna wordt de achtergrondpagina ververst met de
nieuwe informatie. Ais dit gebeurd is, worden beide pagina's verwisseld, zodat de
nieuwe informatie op het scherm zichtbaar wordt. De oude achtergrondpagina is nu
de voorgrondpagina geworden en de cyclus begint weer opnieuw.
Daar DADS twee monitoren tot zijn beschikking heeft, zal het totale vidrogeheugen
dus bestaan uit twee videokaarten van elk 96 Kbyte RAM; ren videokaart per moni
tor, per videokaart een lage en een hoge pagina van elk 48 Kbyte en elke pagina
bestaande uit drie 16 Kbyte kleurenbanken. (zie fi.g. 4-2).

NOttITOR 1

rood

en

bIauw

rood

en

blauw
1A1II1

beeldpagina (48 Kbyte)

beeldpagina (48 Kbyte)

IIOHITOR 2

rood

en

blauM

rood

en

blauM

.11I2

Fig. 4-2
Opbouw van het videogeheugen.

Het programma-RAM.

Uitgaande van de mogelijkheden die de Eurorom standaard levert om het RAM uit te
breiden, blijft aIleen de 64 Kbyte op de processorkaart over om als
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programmageheugen te dienen. Daar dit voor onze doeleinden veel te weinig is, is
nog een extra 96 Kbyte RAM-uitbreidingskaart toegevoegd.

4.2.1 De memory map.

De 6809 CPU kan slechts 64 Kbyte geheugen direkt adresseren. Daar de totale
geheugencapaciteit van de Eurorom vele malen groter is, zal telkens slechts een deel
van het gehele geheugen geselekteerd worden. De geheugenu1tbreiding is zodanig uit
gevoerd, dat de memory map gelijk gebleven is als in de standaard versie (zie fig. 4
3), d.w.z.

- De bovenste 4 Kbyte bevat 4 Kbyte ROM, d.w.z. selektie van:
- 6f IS 42 (FLEX),
- 6f ren van de vier banken van IS 43 (eigen programmatuur);

- de onderste 48 Kbyte is gereserveerd voor video- of programmageheugen, d.w.z.
selektie van:
- 6f een lage 6f een hoge pagina van video-RAM t.b.v. monitor 1,
- 6f een lage 6f een hoge pagina van video-RAM t.b.v. monitor 2,
- 6f een lage 6f een hoge pagina (P2 6f P3) van programma-RAM op uit-

breidingskaart,
- 6f 48 Kbyte programma-RAM op processorkaart (PI).

- De overblijvende 12 Kbyte wordt permanent geselekteerd. D1t geheugengebied
bevat tabellen, vlaggen, routines, stacks enz. die zowel vanuit ROM als vanuit
RAM gebruikt kunnen worden.

Nu bekend is hoeveel geheugen extra nodig is en hoe de geheugenindeling dient te
geschieden, hebben we in feite alle informatie tot onze beschikking om het geheugen
uit te kunnen breiden. In de volgende paragrafen zal uitgelegd worden hoe de geheu
genexpansie gerealiseerd is. De hiertoe benodigde hardware-modifikaties zuBen gede
tailleerd besproken worden in appendix 1.

4.2.2 Het ROM.

Fig. 4-4 toont de gemodificeerde opbouw van het ROM.
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Fig. 4-3
Geheugenindeling.

IIOItItOll IIOItItOR 2

4.2.2.1 ROM-selektie in de FLEX-mode.

Schakelaar SW 1 in de FLEX-mode

Dit houdt het volgende in:

- EPROM 1 wordt aangestuurd door /P2 van PAL 1
- EPROM 2 is inaktief

Het bovenstaande houdt in dat het aansturen van EPROM 1 in de FLEX-mode niet
wezenlijk veranderd is na de EPROM-uitbreiding. Het enige verschil is dat EPROM
1 nu niet aangestuurd wordt door /Pl, maar door /P2 van PAL 1.

4.2.2.2 ROM-selektie in de DADS-mode.
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Fig. 4-4
Gemodificeerde ROM-opbouw.

Schakelaar SW 1 in de DADS-mode

Het gevolg hiervan is dat:

- EPROM 1 inaktief is
- EPROM 2 aktief is en aangestuurd wordt door /P2 van PAL 1

De wijze waarop de ROM-banken van EPROM 2 geselekteerd worden, is weergegeven
in tabel 4-1.

De ROM-selektie-routines in de DADS-mode zullen in par. 5.2.1 besproken worden.
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VICO 1 (Is 24) geselekteerde
b7 (pen 19) b6 (pen 16) bank

0 0 bank 1
0 1 bank 2
1 0 bank 3
1 1 bank 4

Tabe14-1
Geheugenbankselektie van EPROM 2 in de DADS-mode.

4.2.3 Het RAM.

Fig. 4-5 toont de gemodifireerde opbouw van het RAM.

4.2.3.1 RAM-selektie in de FLEX-mode.

Schakelaar SW 2 in de FLEX-mode

Dit boudt in dat kaartselektiepen PS 3 van RAM-kaart 1 permanent "hoog" wordt
gehouden, waardoor RAM-kaart 1 (default screen) geselekteerd wordt.

De Memory Management Unit (MMU) in de FLEX-mode

De inhoud van van de MMU-registers bepaalt
- of de videokaart RAM I geselekteerd is of niet,
- welke pagina van RAM I geselekteerd is.

Dit geschiedt zoals gegeven in tabel 4-2.

De RAM-selektie-routines in de FLEX-mode zuBen in par. 5.2.2.1 besproken wor
den.
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Fig. 4-5
Gemodificeerde RAM-opbouw.

4.2.3.2 RAM-selektie in de DADS-mode.

Schakelaar SW 2 in de DADS-mode

Dit houdt in dat de 3 naar 8 decoder op hulpkaart HI geenabled is. Bits 4 en 5 vap
VIeD 1 bepalen, via deze decoder, welke RAM-kaart geselekteerd wordt (zie tabel
4-4).

De Memory Management Unit (MMU) in de DADS-mode

De MMU-registers van aIle drie de RAM-kaarten worden met een vast patroon
geinitialiseerd en daarna niet meer gewijzigd en ook niet meer gebruikt. Deze
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bits bescbri;vin£
b1bO processor beeft toegang tot

00 groene bitplane
01 rode bitplane
10 blauwe bitplane
11 Eurocom gebeugen

b2 en b3 doen niet ter zake
b2 selektie van

0 lage pagina van videokaart 1
1 boge pagina van videokaart 1

b3 videokaart 1
0 aktief
1 niet aktief

Tabe14-2
MMU t.b.v. gebeugenselektie in de FLEX-mode.

initialisatie, die door de routine inimem wordt verzorgd, is in tabe14-3 weergegeven.

MMU-re£isters inhoud (bexadecimale waarde)
SFFEO tim SFFE3 SOD
SFFE4 tim SFFE7 SOC
SFFE8 tim SFFEB SOE
SFFEC tim SFFEF SOF

Tabe14-3
Inboud van de MMU-registers in de DADS-mode.

VICO 1 in de DADS-mode

Na uitvoeIing van de routine znzmem heeft DADS niets meer te maken met de
MMU's. Geheugenselektie geschiedt nu helemaal d.m.v. het video control register
vico 1 (zie tabel 4-4). De RAM-selektie-routines in de DADS-mode zullen in par.
5.2.2.2 besproken worden.
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bits beschrijvim!
bO videologica t.b.v. monitor 1 heeft toegang tot

0 lage pagina van videokaart 1
1 hoge pagina van videokaart 1

bl videologica t.b.v. monitor 2 heeft toegang tot
0 lage pagina van programmakaart
1 hoge pagina van programmakaart

b3 processor heeft toegang tot
0 lage pagina van de door b5b4 geselekteerde RAM-kaart
1 hoge pagina van de door b5b4 geselekteerde RAM-kaart

b5b4 processor heeft toegang tot geheugen op
00 processorkaart

b3 don"t care.
geheugenpagina 00 geselekteerd.

01 videokaart 2
<...geheugenpagina 10 en 18)
b3 selekteert de geheugenpagina.

10 prograD1tnakaart
<-geheugenpagina 20 en 28)
b3 selekteert de geheugenpagina.

11 videokaart 1
<-geheugenpagina 30 en 38)
b3 selekteert de geheugenpagina.

Tabe14-4
VICOI in de DADS-mode.

4.3 Interrupts.

De mogelijke interrupt-bronnen zijn:

twee MC68B2.l PIA's (Peripheral Interface Adapter) voor parallelle 110,
- een MC68B50 ACIA (Asynchronous Communications Interface Adapter) voor

seriele 110,
- een FD 179X-D2 FIX:: (Floppy Disk Controller).

Bovenstaande mogelijkheden zullen achtereenvolgens in de volgende paragrafen
besproken worden. Voor de daarbij behorende software zij men verwezen naar
paragraaf 5.3.
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4.3.1. Interrupts parallelle I/O.

De Eurocom heeft twee PIA's die beide twee active-low Interrupt ReqUfst lijnen
UIRQA en /IRQB) bevatten. /IRQA wordt gestuurd door de interrupt controllijnen
CAl en CA2, en /IRQB door de interrupt control lijnen CBI en CB2. De wijze
waarop een interrupt gegenereerd is, kan afgeleid worden uit de Control Registers.
Elke PIA heeft twee Control Registers, CRAI en CRBI voor PIAl en CRA2 en CRB2
voor PIA2 (zie tabel 4-5).

bit beschriivin2
bO interrupt CAl (CBt)

0 disabled
I enabled

bl IRQA(B)1 bit b7 wordt geset door
0 omhooggaande flank van CAl (CBt)
I neergaande flank van CA I (CBt)

b2 selektie van
0 Data Direction Register
I Output Register

b3 interrupt CAl (CB2)
0 disabled
I enabled

b4 IRQA(B)2 bit b6 wordt geset door
0 omhooggaande flank van CA2 (CB2)
I neergaande flank van CAl (CB2)

b5 CA2 (CB2) wordt gebruikt als
0 input
I output

b6 Interrupt status CA2
IRQA(B)2 wordt hoog bij een aktieve overgang van CA2 (CB2)

b7 Interrupt status CAl
IRQA(B)1 wordt hoog bij een aktieve overgang van CAl (CBt)

Tabe14-5
Control Register CRA (CRB).

De inteITUpt bronnen van PIAl CIs 46)

CAl: Strobe (STB) ASC2 toetsenbord (auto repeat).
CA2: Single Step Timer / Eprom Programmer.



CBI:
CB2:

IIRQA

IIRQB
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Single Step Timer.
Reset Single Step Timer I Reset Eprom Programmer.

van PIA I gaat naar /IRQ van de processor.
nb. oorspronkelijk werd IIRQA niet gebruikt.
van PIA 1 gaat naar INMI (break) van de processor.
nb. oorspronkelijk ging IIRQB naar IIRQ van de procesor.

De interrupt bronnen van PIA2 (Is 47)

CAl, CA2, CBI en CB2 zijn vrij te kiezen.

IIRQA en IIRQB zijn met elkaar doorverbonden en gaan, afhankelijk van de stand
van schakelaar (S 1.8), naar IFIRQ of INMI van de processor. In onze toepassing
worden IIRQA en IIRQB gekoppeld aan IFIRQ

Het resetten van de interrupt request

IIRQA en IIRQB kunnen op de volgende manieren gereset worden:
a) doordat de CPU het Output Register leest,
b) door een hardware reset.

4.3.2 Interrupts seriele VO.

De ACIA (IS 48) heeft I Interrupt Requtst lijn IIRQ, die naar de IIRQ van de pro
cessor gaat. De wijze waarop een interrupt gegenereerd is, kan afgeleid worden uit
het Status Register (SR) en het Control Register (CR).

Status Register:

Het Status Register is een read-only buffer die geselekteerd wordt met RS="O" en
RI(lW)="I". De bits die bij de interrupt- verwerking van belang zijn, zijn gegeven in
tabel4-6
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bit beschri;vin~

bO Receive Data Register Full (RDRF)
bl Transmit Data Register Empty (TDRE)
b2 Data Carrier Detected (lDCD)
b3 Clear-To-Send (lCfS)
b5 Receiver Overrun (OVRN)
b7 Interrupt Request (lIRQ)

Tabel4-6
Status register van de ACIA.

Control Register:

Het Control Register is een write-only buffer die geselekteerd wordt met RS="O" en
R(lW).....O... Wat betreft de interrupts zijn allren bits 5. 6 en 7 van belang (zie tabel
4-7).

bits beschri;vin~

b6b5=OO Transmitting Interrupt Disabled.
b6b5=OI Transmitting Interrupt Enabled.
b6b5=IX Transmitting Interrupt Disabled.
b7=O disable de volgende interrupts:

RDRF.OVRN en laag-naar-hoog overgang van /DCD.
b7=1 enable bovengenoemde interrupts.

Tabe14-7
Control Register van de ACIA.

De interrupt bronnen:

Een interrupt kan veroorzaakt worden door de zender of door de ontvanger van de
ACIA.

A. De zender veroorzaakt een interrupt in een van de volgende twee gevallen:
a) b5="I" en b6="0" (Transmitting Interrupt Enabled) en

TDRE="I " (Transmit Data Register Empty),
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m.a.w. de inhoud van de Transmit Data Register is geropieerd in de
Transmit Shift Register en de CPU krijgt een interrupt om te kennen te
geven dat hij nieuwe data naar de ACIA kan sturen.

b) /CTS="1"

m.a.w. geen Clear-To-Send van de modern. In dit geval wordt de status
Transmit Data Register Empty onderdrukt.

B. De ontvanger veroorzaakt een interrupt in een van de volgende drie gevallen:

a) RIE="l" (Receive Interrupt Enabled) en RDRF="l" (Receive Data Register
Full),

m.a.w. de Receive Shift Register heeft een karakter ontvangen en dit
karakter geropieerd in de Receive Data Register. De CPU krijgt dan een
interrupt om te kennen te geven dat hij nieuwe data van de ACIA kan lezen.

b) OVRN="I" (Overrun Error)

m.a.w. de ACIA heeft een of meerdere karakters ontvangen die nog niet
gelezen zijn door de CPU.

c) /DCD="l" (Geen Data Carrier Detected)

Indien een of meerdere van bovenstaande vijf condities optreden zal de /IRQ
output laag worden. Tegelijkertijd wordt de !IRQ bit van de Status Register
hoog gemaakt om de interrupt of service request status aan te geven.

Het resetten van de interrupt request:

/IRQ kan op de volgende twee manieren gereset worden:
a) door data in het Receive Data Register te lezen,
b) door data in het Transmit Data Register te schrijven.

4.3.3 Interrupts Floppy Disk Controller.

De Floppy Disk Controller (FOC) werkt op kommando-basis. De CPU kan een
kommando in het kommando-register schrijven, waarna de FOC het kommando uit
voert.
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De inteITupt brannen:

A. IIRQF is doorverbonden met de IIRQ van de CPu. Eventueel kan deze verbind
ing verbroken worden d.m.v. schakelaar JIl. IIRQF kan op zijn beurt ook weer
op twee manieren aktief "0" worden, namelijk:

a) telkens nadat een kommando afgewerkt is. De CPU krijgt dus een teken dat
eventueel een nieuw kommando naar de FIX:: gestuurd kan worden.

b) als de CPU een "geforceerd-interrupt-kommando" gegeven heeft.

B. Het Timeout-signaal kan, afhankelijk van de stand van schakelaar JIO, naar de
IIRQ of naar de INMI van de CPU gaan. De wijze waarop een timeout-interrupt
gegenereerd wordt, is als voIgt:
Door een positieve flank van het signaal ICSL wordt de databus in de write
only-latch (IS III) gelatched. Pen 19 van IS III bevat dan D7 van de databus.
Als D7="(J' wordt timer IS 105 gereset. Gebeurt dit niet binnen 2 tot 3 sekon
den, dan geeft de timer een interrupt.

Door het statusregister van de FDC uit te lezen kan bepaald worden of de interrupt
van de FDC of van de timer afkomstig is (tabel 4-8). Met IAl.AO.RE wordt het
statusregister uitgelezen en bevat de de databus de status van de FDC.

bit beschri ivinS!
bO uitgang van de timer (busy)
b7 IIRQ-uit£an£ van de FOC (not ready)

Tabe14-8
Status register van de FOC.

Het resetten van de inteITupt request:

De IIRQF wordt gereset als:
a) het status-register door de CPU gelezen wordt,
b) een nieuw kommando in het kommando-register geladen wordt.

Het timeout-signaal wordt telkens gereset als de D7 uitgang van de write-only-Iatch
(IS 111 pen 19) laag is.
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5. LOW-LEVEL-SOITWARE.

5.1 Inleiding.

Low-level-software is hardware-afbankelijke, configuratie-afhankelijke software, die
specifieke randapparatuur van processoren aanstuurt, zoals "device drivers" voor de
displays, voor de floppy disk drives, voor het toetsenbord enz.

Het grote voordeel van low-level-software is dat de executie hiervan erg snel is.
Daar staat echter tegenover dat het prograrnmeren omslachtig is, dat het slecht lees
baar is en dat het moeilijk is om hiermee modulair te programmeren.

In dit hoofdstuk zal de low-level-software t.b.v. de Eurocom display processor
besproken worden. De karakter-, teken- en scroll-routines zullen bUiten beschouw
ing gelaten worden, omdat deze routines goed funktioneren. Hierbij dient echter
aangetekend te worden dat het scrollen het volgende "schoonheidsfoutje" bevat:
Het beeldscherm heeft vertikaal een resolutie van 256 pixels. Elk karakter is
gedefinieerd d.m.v. een karakterveld met vertikaal 10 pixels. Dit houdt in dat het
scherm 25 regels kan bevatten. De resterende lijnen (6 pixels hoog), zouden zich
eigenlijk altijd helemaal boven of helemaal onder aan het scherm moeten bevinden.
In de huidige situatie worden deze lijnen echter ook gescrolled, m.a.w. ze worden
behandeld als normale regels. In overleg met mijn begeleiders zal dit probleem door
een andere afstudeerder nader onderzocht worden.

De low-level-software-routines t.b.v. de Eurocom display processor bevinden zich
allemaal in de directory luser/robw/monitor. Deze routines zijn verdeeld over de
vier ROM-banken die deze processor voor eigen programmatuur tot zijn beschikking
heeft (zie par. 4.2). De files bankl.u tim bank4.u bevatten de programmatuur voor
de bijbehorende ROM-bank.

5.2 Geheugenbank-switching.

De hardware-aspekten voor het omschakelen van geheugenbanken zijn reeds
beschreven in paragraaf 4.2. In de volgende paragrafen zal de daarbij behorende
software besproken worden.
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5.2.1 ROM-bank-switching.

In de DADS-mode wordt gebruik gemaakt van vier ROM-banken van elk 4Kbyte
(bank 1..4). Bankswitching treedt op indien een routine in een van de banken een
routine in een andere bank aanroept. Dit kan geschieden door een sprong of door de
aanroep van een subroutine. In het laatste geval dient ervoor gezorgd te worden dat
het terugkeeradres in de oorspronkelijke bank bewaard wordt.
Het kan ook zijn dat CE-programmatuur routinfS nodig heeft die zich in een van de
banken bevinden. In dit geval wordt altijd bank 1 geselekteerd. Bevindt de routine
zich echter in een andere bank, dan zal op een analoge wijze van ROM-bank
gewisseld dienen te worden.

De tabel t'base

Iedere ROM-bank bevat een tabel tbase, die in iedere bank op hetzelfde geheugen
adrfS dient te beginnen. Deze tabel bevat de adressen van routines die zich in deze
bank bevinden en die vanuit andere ROM/RAM-banken aangeroepen moeten kunnen
worden, bijv.

tbase: adres van routine1 ; offset in tbase .. 0
adres van routine2 ; offset in tbase = 2
adres van routine3 ; offset in tbase = 4

De dummy routine

De aanroep van een subroutine in een andere bank geschiedt op dezelfde wijze alsof
deze subroutine zich in dezelfde bank bevindt, bijv.

jsr routine1

Het label routinel bevat nu echter niet de echte routine, maar een dummy routine,
die als voIgt opgebouwd is:

routinel: pshs pc,u,x,y,a,cc
ldy #tbase+<offset in tbase>
lbra roms < i>

Het bovenstaande houdt in dat eerst aUe registers die gebruikt worden in de ROM-
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bankswitch-routines op de system stack gered worden, inclusief de program counter,
die het terugkeeradres bevat in de oorspronkelijke bank. Daarna wordt y geladen
met het echte adres van de aangeroepen routine in de andere bank. Tenslotte wordt
gesprongen naar een routine roms<i>, met <i> is de aan te roepen ROM-bank
C<i>=1,2,3 of 4).

De routine roms< i>

roms<i>: Ida bank-selektie--code ; zie tabel4-l
bra romswi

De routine romswi

Iedere ROM-bank bevat de routine romswi, die in iedere bank op hetzelfde geheugen
adres dient te beginnen. Deze routine doet achtereenvolgens het volgende:

- Red het oorspronkelijke terugkeeradres op de memory manager stack.
- Red de oorspronkelijke bank-selekti~bitsC b7 en b6 van vieoJ ) op de memory

manager stack.
- Wijzig de bank-selektie-bits in vicoJ met die van de aangeroepen bank, gebruik

makend van accumulator A. Op dit moment is die bank geselekteerd, waarin
routinel zich ook echt bevindt.

- Vervang het terugkeeradres op de system stack door een vast adres switrg. Dit
houdt in dat bij een return from subroutine altijd de routine switrg aangeroepen
wordt.

- Vervang de program counter op de system stack met het adres uit tbase + offset.
- Haal tenslotte weer aIle registers van de system stack, inclusief de program

counter. Op dit moment is routinel aangeroepen, waarbij de stack niet aangetast
is en waarbij de call volkomen transparant is. Het is dus net alsof de routine in
dezelfde bank aangeroepen is.

De routine switrg

Iedere ROM-bank bevat de routine switrg, die in iedere bank op hetzelfde geheugen
adres dient te beginnen. Een subroutine, die aangeroepen is vanuit een andere bank,
zal bij een return from subroutine altijd verder gaan met de routine switrg en niet
met de calling routine, want die bevindt zich in een andere bank. De routine switrg
doet achtereenvolgens het volgende:
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- Red alle registers, die in deze routine gebruikt worden, op de system stack.
- Vervang de program counter op de system stack door het oorspronkelijke terug-

keeradres, die gered was in de memory manager stack.
- Vervang de ROM-selektie-bits in vieol en vieopy door de oorspronkelijke ROM

selektie-bits, die gered waren in de memory manager stack.
- Haal alle registers weer van de system stack, inc1usief de program counter. Het

programma gaat nu verder met de instruktie die voIgt op de call, waarbij het
niets uitgemaakt heeft of de calling routine nu in dezelfde bank of in een andere
bank bevond.

5.2.2 RAM-bank-switching.

5.2.2.1 RAM-bank-switching in de FLEX-mode.

De routine seltvm.

Deze routine zet de MMU-registers IFFE4 tIm 1FFE7 van zowel de hoge als de lage
pagina van videokaart 1 op lOB.

De routine dseltv.

Deze routine zet de MMU-registers weer terug naar IOC, waardoor adressen tussen
14000 en 17FFF weer geheugen op de processorkaart voorstellen.

5.2.2.2 RAM-bank-switching in de DADS-mode.

In de DADS-mode zorgen zes routines voor het aktiveren en het deaktiveren van ver
schillende stukken RAM-geheugen. Daarnaast is er een routine ncopy die uit
effidentie-overwegingen haar eigen paginaswitching verzorgt. Dit is echter voor de
rest van de software onzichtbaar (interrupts zijn op kritieke momenten gedisabled).

Hieronder worden vijf van zes routines besproken. De routine die hier niet bespro
ken wordt, verzorgt het switchen tussen programmabanken voor CE-programma's.
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De routine rswit.

Deze routine wordt alleen in de debugger gebruikt en vervult daar de funktie die de
bankswitchroutine in de kernel voor CE programma's uitvoert: Zij aktiveert pro
grammapagina 00, 20 of 28 met

00 = processorkaart
20 = lage pagina programmakaart
28 = hoge pagina programmakaart

De routine seltvm.

Deze routine aktiveert een videopagina voor de display-routines in ROM, d.w.z.
geheugenpagina 10, 18, 30 of 38 met

10 = lage pagina videokaart 2
18 ., hoge pagina videokaart 2
30 ., lage pagina videokaart 1
38 ., hoge pagina videokaart 1

De routine is niet zichtbaar voor CE-routines. De momentane waarde van vieopy
wordt opgeslagen in oldpag. Het tweemaal achterelkaar aanroepen van sel1vm leidt
tot verlies van de informatie betreffende de programmabank van waaruit de
display-routines werden aangeroepen.

De routine dseltv.

Deze routine deaktiveert een geselekteerde videopagina en maakt dus de aktie van
seltvm ongedaan. De waarde van oldpag wordt weer in vieol en vieopy teruggezet.

De routine vswit.

Deze routine verwisselt voor- en achtergrondvideopagina.
Als videopagina 10 of 18 aktief is, worden bit 3 en bit 1 van vieol en vieopy
gekomplementeerd.
Als videopagina 30 of 38 aktief is, worden bit 3 en bit 0 van vieol en vieopy
gekomplementeerd.
Vswit mag slechts worden aangeroepen als een van de videopagina's aktief is, dus
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aIleen na de aanroep van seltvm en voor de aanroep van dseltv.

De routine mswit.

Deze routine komplementeert aIleen bit 3 van vieol en vieopy. Na de aanroep van
mswit is het dus mogelijk om de voorgrond videopagina te updaten. mswit mag
slechts worden aangeroepen als een van de videogagina's aktief is, dus aIleen na de
aanroep van sel1vm en voor de aanroep van dseltv.

5.3 De interrupt-afhandeling.

In deze paragraaf zullen aIle programma's en routines besproken worden, die de
interrupts van de Eurocom display processor verwerken.

5.3.1 De file intvec.wrk.

Deze file bevat de interruptvektoren. De 6809 CPU zal bij het optreden van een
bepaalde interrupt altijd op een vast adfEs, behorend bij die interrupt, de vektor
ophalen die het adres bevat van de interrupt-afhandelings-routine (zie tabel 5-1).

interrupt hex. adres interrupt vektor
software interrupt 3 FFF2 SWI3
software interrupt 2 FFF4 SWI2
fast interrupt FFF6 FIRQ
normal interrupt FFF8 IRQV
software interrupt FFFA SWI
non-maskable interrupt FFFC NMIV
restart (hardware reset) FFFE RESTRT

Tabe15-1
De interrupts met de daarbij behorende interruptvektoren.
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5.3.2 De file intentr.wrk.

De interrupt struktuur van de PDP-II is veel efficienter als die van de Eurorom. De
file intentr.wrk zorgt ervoor dat de oorspronkelijke interrupt-verwerking gekonver
teerd wordt naar een struktuur die analoog is aan die van de PDP-ll. Ben listing
van de file intentr.wrk is gegeven in appendix 2.

Gegevens:

- De 6809 CPU hardware-interrupts zijn gemultiplexed , d.w.z. dat iedere inter
ruptlijn door meerdere devices gebruikt kan worden.

- De PDP-II struktuur gaat uit van een vektor per device. Ben device beeft slechts
een kanaal, bijv. een tenninal heeft twee vektoren, een voor het lezen en de
andere voor het schrijven.

- De confIguratie van de Eurocom is gegeven. Elk device, die een interrupt kan
genereren, krijgt een vektor, waardoor de lengte van de vektortabel vast ligt.

De file intentr.wrk realiseert het volgende:

- wacht op een interrupt,
- determineer de interruptbron en
- spring naar de daarbij horende vektor.

Verder wordt aan de volgende kondities voldaan:

- De code kan gebruik maken van aIle registers die bij het optreden van een
interrrupt op stack gesaved worden.

- De code mag de stack niet gebruiken.
- De code dient snel te zijn.
- "Gelijktijdige" interrupts kunnen aIleen optreden op verschillende vektoren..
- Het kan voorkomen dat ruis een interrupt genereert. Daarom dient iedere 6809

vektor een zogenaamde "null handler" te hebben.
- Ook ied.ere "extended" vektor dient een "null handleI" te hebben voor het geval

dat geen enkele proces op een interrupt wacht.

De TabeIlen 5-2 en 5-3 beschrijven hoe de diverse interrupts gebruikt worden.
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interruptvektor interruotbronnen
IRQV PIA 1 poort A

ACIA
FDC
timer

NMIV PIA 1 poort B
PIA 2 poort A
PIA 2 poort B

FlRQ ~een

RESTRT voedingssch akeIaar
reset knop

Tabe15-2
Hardware interrupts.

interruptvektor toepassin£
SWI3 breakpoints
SWI2 ongebruikt
SWI ongebruikt

Tabe15-3
Software interrupts.

5.3.3 De file inthnd.wrk.

Deze file bevat de volgende interrupt-afhandelings-routines:

swi3:
intbrk:

toint:

Het opvangen van breakpoints in de debugger.
Het opvangen van single-step-timer-interrupts, afkomstig van single step
pen of tracen.
Het opvangen van timeout interrupts t.b.v. de seritHe loader.
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5.4 De debugger.

In deze paragraaf zal globaal besproken worden wat een debugger is, wat het moet
kunnen en welke routines/kommando's hiervoor zorg dragen.

Nadat een programma syntax-foutvrij is, komt de fase waarin getest moet worden
of het programma ook datgene doet wat de programmeur beoogt. Een debugger kan
beschouwd worden als een "gereedschap" om dit soort fouten sporen. De debugger
die voor DADS-II geschreven is, heeft hiertoe de volgende eigenschappen en
mogelijkheden:

- Kommando's
De interaktie tussen de debugger en de gebruiker geschiedt op kommando-basis.
In fig. 5-1 is de kommandoboom van de debugger weergegeven. Ben globale uitleg
van de mogelijkheden van de debugger wordt hieronder geschetst. Voor gedetail
leerdere informatie zij men verwezen naar appendix 2 en 3.

- Serieel laden
Programmatuur t.b.v. DADS-n, meestal geschreven in de hogere programmeertaal
Concurrent Euclid, wordt op de vakgroep ontwikkeld op een PDP-II. Deze
programma's moeten in het programmageheugen van de Eurocom display proces
sor geladen kunnen worden. Hiertoe wordt de seriele lijn van de Eurocom, die de
communicatie moet verzorgen met de LSI dataprocessor, in de ontwikkelingsfase
verbonden met de PDP-ll. Het seriele laden wordt gerealiseeId door het kom
mando "S".

- Registers bekijken en/of wijzigen
De routine DR maakt het mogelijk om de inhoud van registers van de 6809 CPU
van de Eurocom te bekijken en/of te wijzigen. Nadat een R ingetoetst is ver
schijnen als voIgt de registers op het scherm met daaronder de inhoud:
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C-..,..-------+---------...,
D
P
S

BBC---r--JJ [address] ---+ [bank]
W K ----.-+ 0 ..J

4 A ------------"'i!
[+,-]

r! Q ------""'11
E --J [add re s s] ----c_[_<_')_'~~,....'_1_'b_y_t_e_]_-'..."

H~ [address] [space] --'--..... Q--~

[address,CR] -----------~

H ~ [A,B,C,D,E,G,H,N,P,R,S,T,W,?J -------~

N------------------"I
R Q ---------------~

[E,F,+,-] --+-------...,
[A,B,C,D] ---+ [byte] --~
[P,S] • [address]
[VJ ) [bank] --~
[U,X,y]~ [word]

T~Q--------------_1I

Fig. 5-1
De kommandoboom van de debugger.

command: R

PC SP CC DP VICOI A B X Y U
xxxx xxxx xx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxx

change:

De inhoud van een register kan gewijzigd worden door de beginletter van het
register in te toetsen, gevolg door de nieuwe waarde.

- Geheugenplaatsen bekijken en/of wijzigen
De debugger heeft twee mogelijkheden om de inhoud van het programmageheugen
te bekijken, nl. door het kommando M (Memory hex-dump) of door het kom
mando E (Edit memory). Het E-kommando biedt tevens de mogelijkheid om de
inhoud van geheugenplaatsen te wijzigen.
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- Breakpoints
Bij het uitvoeren van een gebruikersprogramma kan de executie gestopt worden
op van te voren vastgestelde geheugenlokaties; zogenaamde breakpoints. Met
behulp van het B-kommando kunnen maximaal vijf breakpoints aangemaakt
worden. De bijbehorende geheugenadressen, banknurnmers en oorspronkelijke
codes worden gered in daarvoor gereserveerde tabellen. Op deze geheugenlokaties
worden de oorspronkelijke codes vervangen door een software interrupt. Dit
houdt in dat tijdens de executie van een programma op deze geheugenlokaties niet
de oorspronkelijke code uitgevoerd wordt, maar de software interrupt. De daar
bij behorende interruptafhandelingsroutine zorgt ervoor dat de executie gestopt
wordt, waarna de registers gedisplayed worden.
Bij het herstarten van het programma vanaf een breakpoint wordt eerst de
software interrupt vervangen door de oorspronkelijke code. Daarna wordt deze
instruktie uitgevoerd (single step), en wordt deze code weer vervangen door de
software interrupt. Op deze wijze wordt de executie van het gebruikerspro
gramma vervolgt alsof er geen breakpoint geweest is.

- Watchpoints
Een gebruiker heeft tevens de mogelijkheid om tijdens de afhandeling van een
breakpoint de inhoud van bepaalde geheugenlokaties te bekijken; zogenaamde
watchpoints. Dit geschiedt d.m.v. het W-kommando waarmee de gebruik~max
imaal vijf watchpoints kan aanmaken. De daarbij behorende adressen, banknurn
mers en oorspronkelijke codes worden eveneens opgeslagen in daarvoor gereser
veerde tabellen. Als het programma op een breakpoint stuit, wordt deze eerst
afgehandeld zoals in het voorgaande besproken is. Daarna wordt gekeken of de
watchpoint-funktie geaktiveerd is. Is dit het geval, dan wordt in de
watchpoint-tabellen gekeken welke watchpoints aangernaakt zijn en worden de
daarbij behorende codes gedisplayed.

- Programma's executeren
De debugger beschikt over de volgende vier mogelijkheden om een gebruikerspro
gramma te executeren, nadat het d.m.v. de seriiHe loader geladen is in het pro
grammageheugen van de Eurocom:

- Het G-kommando (go):
Door een G in te toetsen gevolgd door een adres, wordt de executie van een
gebruikersprogramma gestart vanaf het opgegeven adres. Hierbij worden geen
registers gedisplayed. Zodra het programma op een breakpoint stuit, stopt d,e
executie en wordt de inhoud van alle registers en watchpoints gedisplayed als
deze funkties geaktiveerd zijn. Na een breakpoint kan het programma weer
herstart worden vanaf de breakpoint, door gebruik te maken van het G
kommando gevolgd door een <CR> .

- Het A-kommando (advance):
Dit kommando komt vrijwel overeen met het G-kommando. Het enige ver
schil is dat in dit geval het programma niet herstart hoeft te worden na een
breakpoint. Nadat de registers en/of watchpoints gedisplayed zijn, wordt
gekeken of de gebruiker een "Q" ingetoetst heeft om de advance-funktie te
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stoppen. Is dit niet het geval, dan gaat de debugger verder met het uitvoeren
van het programma.

- Het N-kommando (next):
Het is ook mogelijk om een programma stap voor stap uit te voeren. Dit
geschiedt door een "N" in te toetsen, waarna de debugger een single step uit
voert. Nadat ren instuktie uitgevoerd is, stopt de executie van het programma
en worden de registers en/of watchpoints gedisplayed.

- Het T-kommando:
Dit kommando verzorgt het zogenaamde tracen van een programma. Hierbij
wordt het programma doorlopen, waarbij telkens aUe registers en/of watch
points gedisplayed worden. Het tracen komt in feite neer op het achterelkaar
uivoeren van single step funkties, zonder dat telkens op de N-toets gedrukt
hoeft te worden.

- Output op scherrn of op printer
Default stuurt de debugger aUe display-output naar de video-output-routines,
zodat deze informatie op het scherm zichtbaar gemaakt wordt. Met het P
kommando schakelt de debugger over naar output via de seriele interface, waarop
een printer aangesloten kan worden. Om weer terug te gaan naar scherm-output
dient bet D-kommando ingetypt te worden.

- Schoonmaken van het scherm
Dit geschiedt door het intoetsen van een "C".

- Hulpmenu's
De gebruiker kan altijd een hulpmenu aanroepen als de debugger input verwacht
vanaf het toetsenbord door het intypen van een "H" of een "?'. In dit geval wordt
de aktieve debugger-routine onderbroken. Indien een "?' ingetoetst is, worden aUe
hoofdkommando's van de debugger met korte uitleg gedisplayed. Uitgebreidere

.informatie per hoofdkommando wordt verkregen door een "H" in te toetsen,
gevolg door het hoofdkommando. Na het displayen van een hulpmenu wordt
altijd teruggekeerd naar de hoofdlus van de debugger, waar gewacht wordt op een
kommando van de gebruiker.

- Onderbreken van een debugger-routine
Een debugger-routine die opgestart is door het intoetsen van een kommando, kan
altijd onderbroken worden door een "Q" in te typen. De debugger keert dan terug
naar zijn hoofdlus en wacht op een nieuw kommando van de gebruiker.
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6. InGH-LEVEL-SOFTWARE.

6.1 Inleiding.

High-level-software is hardware-onafhankelijke, connguratie-onafhankelijke
software. Vanwege het feit dat high-level-software eenvoudig te onderhouden is,
wordt bij de ontwikkeling van DADS-II zoveel mogelijk geprogrammeerd in de
hogere programmeertaal Concurrent Euclid (CE). Alleen indien een hoge execu
tiesnelheid absoluut noodzakelijk is, zal 6809 assembler of PDP-II assembler wor
den gebruikt.

Tot de beweegredenen waarom juist voor CE gekozen is, behoren de volgende
argumenten:

- Een van de grondgedachten van CE is dat een programma(onderdeeI) geen
neveneffekten mag hebben, die niet dUidelijk zichtbaar zijn. Dit heeft o.a. geleid
tot:
- Het module-concept van CEo
- De zgn. "strong type checking".
- Het feit dat procedures en funkties niet genest mogen worden (modules

uiteraard weI).
- Het feit dat een funktie geen "var"-operanden mag hebben en ook niet iets

"var" mag importeren.

- Een krachtige, universele lus-mogelijkheid, die alle lus-mogelijkheden van Pascal
ondervangt (while-do, repeat-until, for-to-do, for-downto-do), behalve de
ongelukkige goto-Iabel instruktie.

- . Het is mogelijk om parallelle processen toe te laten (concurrent feature) d.m.v.
het monitor-eoncept van CE, waarbij synchronisatie bereikt wordt door de
monitor-statements wait(conditie) en signal(condition). Zie lit. [6] voor uitge
breidere informatie.

Er is een 6809 compiler beschikbaar waardoor het mogelijk is om CE
programmatuur te vertalen in 6809 code voor de Eurocom.

Zie lit. [8] voor gedetailleerde informatie omtrent CEo
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6.2 De software struktuur van DADS-II.

Fig. 6-1
De software-struktuur van DADS-n, inc1usief datastromen.

De specifikaties van onderstaande CE-modules t.b.v. DADS-II zu11en achtereenvol
gens besproken worden.
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1) de user_commands module
2) de dataprocessor_commands module
3) de screen_arbiter module
4) de graph_display module
5) de bar_display module
6) de numeric_display module
7) de maintenance_display module
8) de help_display module
9) de warnings_display module
10) de communication_display module
11) de screens module
12) de utilitiES-modUle
13) de tablES module

6.2.1 Module user_commands.

Funkties:

1. Het binnenhalen van ingetypte karakters en het echoen daarvan op het commun
icatiedisplay;

2. Het checken op korrekte syntax van ingevoerde kommando's;
3. Het assisteren van de gebruiker bij het invoeren van een korrekt kommando door

het stellen van help-vragen op het communicatie display of het oproepen van
een help-pagina;

4. Het vertalen van korrekte kommando's naar een interne codering;
5. Het uitvoeren van intern gerodeerde gebruikers-kommando's en evt. door laten

zenden van externe kommando's naar de dataprocessor via de
dataprocessor_commands-module;

6. Het wachten op beCindiging van de executie en aan de gebruiker duidelijk maken
of een kommando compleet is, uitgevoerd wordt, of uitgevoerd is Cal dan niet
succESvol).

Interface met andere modules:

exports:

NIETS

imports:

1) Vit het operating systeem:
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• module keyboard:

- getcharCvar character:char)
Haalt bet volgende ingetypte karakter op uit een buffer.

• module memory:

- peekb(address:addresstype,var data:array l..maxdatalength of shortint)
Plaats de inhoud van maxdatalength bytes vanaf address in data

- peekw(address:addresstype,var data:array 1..maxdatalength div 2 of
unsignedint)
Plaats de inhoud van maxdatalength/2 woorden vanaf address in data

- pokeb(address:addresstype,var byte:shortint)
Plaats de inhoud van byte in geheugenplaats address

- pokew(address:addresstype,word:unsignedint)
Plaats de inhoud van word op geheugenplaats address

2) module dataprocessor_commands
3) module screen_arbiter
4) module graph_display
5) module bar_display
6) module maintenance_display
7) module communication_display
8) module tables
9) module help_display

.6.2.2 Module dataproc~r_commands.

Funkties:

1. Ontvangen van kommando's van de dataprocessor en het uitvoeren daarvan
(eventueel doorsturen);

2. Verzenden van externe gebruikerskommando's naar de dataprocessor (eventueel
wachten op antwoord daarop).

Interface met de andere modules:

exports:

• send(rommand:message,var result:resultcode)
Zend command naar de dataprocessor: wacht niet op een antwoord; result bevat
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na afioop een code die aangreft of de transmissie gelukt is.

• sendquestion(command:message,var result:resultcode,var answer:usermessage)
Zend command naar de dataprocessor; wacht op antwoord van de dataprocessor;
dat wordt in answer geplaatst; resul1 bevat na afioop een code die aangreft of de
transmissie gelukt is.

• helppage(page:node)
Stuur het kommando om de helppagina voor knooppunt node op te roepen. De
ontvangen pagina wordt in de module help_display geplaatst; als de pagina com
pleet is ontvangen wordt via de scrren_arbiter gevraagd de pagina op het scherm
te tekenen.

imports:

I) Uit het operating systeem:

• Module iotolsi:

- transmit(mymessage:message,timeout:unsignedint,var success:boolean)
Tracht boodschap message naar de dataprocessor te zenden binnen timeout
maal tienden van sekonden; SULCesS geeft aan of deze aktie gelukt is.

- rereive(var mymessage:message,timeout:unsignedint,var succe.ss:boolean)
Tracht een boodschap van de dataprocessor te ontvangen binnen timeout
maal tienden van sekonden. De ontvangen boodschap wordt in message
geplaatst; SULC£SS geeft aan of dit gelukt is.

2) module graph_display
3) module bar_display
4) module numeric_display

. 5) module warnings_display
6) module scrren_arbiter
7) module help_display

6.2.3 De module screen_arbiter.

Funkties:

1. De administratie bijhouden van welke schermen er getekend mogen worden en
welke niet;

2. Realiseren van routines die trachten displays te tekenen en displays van het
scherm te verwijderen.
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Interface met andere modules:

exports:

• newdisplayCdisplay:displaYid.var result:resultcode)
Probeer display te tekenen op het scherm. ook als er een ander display ·op" stond;
result geeft na afioop aan of dit gelukt is Ckan bijv. niet als het display dat op
stond een hogere prioriteit heeft).

• drawCdisplay:displayid,result:resultrode)
Tracht display op basis van de nieuwste data te tekenen; result geeft aan of dit
daadwerkelijk kon Ckan niet als "display· niet ·op" stond)

• undrawCdisplay:displayid)
Wis het huidige scherm en teken het vorige display.

imports:

I) module graph_display
2) module bar_display
3) module numeric_display
4) module maintenance_display
5) module help_display

6.2.4 De module graph_display.

Funkties:

1. Samenstellen van het grafische display:
2. Realisering van routines om nieuwe data toe te voeren aan de display database

en het format te updaten.

Interface met andere modules:

exports:

• update_dataCnewdata:message,var result:resultcode)
Verwerk newdata in de display database; result geeft aan of dit gelukt is Cnog te
specificeren ).

• update_formatCcommand:internalcommand.var result:resultcode)
Verander het formaat van het display op basis van command.
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• drawCvar rffiult:resultcode)
Teken het display op basis van de nieuwste gegevens in de display database en de
format data; result geeft het SUCCffi aan.

imports:

1) module screens
2) module tables

De module graph_display wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 7.

6.2.5 De module bar_display.

Funkties:

1. Samenstellen van het balkendisplay;
2. Realiseren van routines om nieuwe data in de display database te verwerken en

om de format data te updaten.

Interface met de andere modules:

exports:

• updatedataCnewdata:message,var rffiult:resultcode)
Verwerk newdata in de display database; result geeft het rffiultaat aan.

• updateformatCcommand:internalcommand,var rffiult:resultcode)
Verander het format van het display op basis van command.

• drawCvar rffiult:resultcode)
Teken het display op basis van de nieuwste gegevens; result geeft het SUCCffi aan.

imports:

I) module screens
2) module tables
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6.2.6 De module numeric_display.

Funkties:

1. Samenstellen van het numerieke display;
2. Realiseren van routines om nieuwe data toe te voegen en om het scherm te teke

nen.

Interface met de andere modules:

exports:

• update_data(newdata:message,var result:resultcode)
Verwerk newdata in de display database; result geeft aan of dit is gelukt.

• update_format(command:internalcommand,var result:resultcode)
Pas het formaat van het display aan op basis van command; result geeft aan of
dit gelukt is. Allren te gebruiken bij de initialisatie.

• draw(var result:resultcode)
Teken het display op basis van de nieuwste gegevens; result geeft het suoces aan.

imports:

I) module scrrens
2) module tables

6.2.7 De module maintenance_display.

Funkties:

1. Samenstellen van het maintenance display;
2. Realiseren van routines om het display te updaten.

Interface met andere modules:

exports:

• updatedata(newdata:message,var result:resultcode)
Voeg data toe aan de display database.
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• update_fonnatCcommand:internakommand,var resu1t:resultcode)
Pas het fonnat van het display aan op basis van command.

• drawCvar result:resultcode)
Teken het scherm op basis van de jongste gegevens; result geeft het succes aan.

imports:

1) module screens

6.2.8 De module help_display.

Funkties:

1. Samenstellen van het helpdisp1ay;
2. Realiseren van routines om een nieuwe he1ppagina op te slaan en om een he1ppa

gina te tekenen op het schenn.

Interface met andere modules:

exports:

• update_dataCnewdata:message,var resu1t:resultcode)
Voeg de inhoud van data toe aan de he1ppagina die wordt ontvangen; result
krijgt een waarde die aangeeft of de pagina komp1eet is, de informatie in de
boodschap korrekt was etc.

• update_fonnat(command:internakommand,var resu1t:resultcode)
Pas het fonnaat van het display aan.

• draw(var resu1t:resultcode)
Teken de laatst ontvangen helppagina op het scherm; result geeft aan of dit al
dan niet succesvol is gebeurd.

imports:

1) module screens
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6.2.9 De module warnings_display.

Funkties:

1. Samenstellen van het warnings display;
2. Realiseren van routines om nieuwe meldingen te laten verschijnen op dit

display.

Interface met de andere modules:

exports:

• update_dataCnewdata:warning,var result:resultcode)
Voeg newdata toe aan de display database; result geeft aan of dit gelukt is.

• update_formatCcommand:internalcommand,var result:resultcode)
Pas het format van het display aan op basis van command; result geeft aan of dit
gelukt is.

• drawCvar result:resultcode)
Teken het scherm op basis van de jongste gegevens; resul1 geeft het suoces aan.

imports:

1) module screens

6.2.10 De module communication_screen.

Funkties:

1. Samenstellen van het communicatied.isplay;
2. Realiseren van routines die:

- een karakter direkt echoen op het scherm;
- een string van karakters bijhoudt die naar het scherm geschreven gaat wor-

den;
- een aantal speciale karakters C$N. $E, escape. kleurcodes) verwerkt.

Interface met andere modules:

exports:
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• echo(character:char)
character kan zijn:
- alfanumenek: het karakter wordt onmiddelijk op het scherm getekend.
- newline($N) het display wordt een regel omhoog gescrolled en de cursor aan

het begin van de regel geplaatst.
- deletechar: het laatste karakter op het scherm wordt gewist en de cursor een

plaats terug gezet.

• print(character:char)
character is een karakter dat evenals bij echo een aantal verschillende funkties
kan hebben. Het verschil is dat de karakters niet onmiddelijk op het scherm
worden gezet, maar eerst worden opgeslagen in een string die pas wordt getekend
als character $N is of $E. Dit laatste karakter heeft bij echo geen betekenis. Bij
de print routine kan character ook nog een aantal waarden hebben die staan voor
voor- of achtergrond kleuren.

imports:

I) module screens

6.2.11 De module screens.

Funkties:

1. Realiseren van elementaire tekenfunkties op de schermen;
2. Voorkomen dat er door meerdere proressen tegelijk op een scherm getekend

wordt;

Er wordt hier gebruik gemaakt van het begrip window dat eerst nader toegelicht zal
worden. Er zijn twee soorten windows: fysieke en logische.

Een fysiek window is een stuk van de fysieke schermruimte (bijv. het stuk scherm
waar de errormessages op komen, het stuk scherm dat voor de communicatie wordt
gebruikt). In een fysiek window wordt voor de adressenng gebruik gemaakt van een
fysiek coordinatenstelsel: de oorsprong ervan ligt altijd in de linksonderhoek van he~

window en de eenheden langs de assen zijn pixels.

Een logisch window is een virtueel plaatje dat wordt afgebeeld op een fysiek win
dow of een deel daarvan. Binnen een logisch window kan een door de gebruiker
gedefi.nieerd assenstelsel worden gebruikt en worden de echte tekenakties gedaan.

De gebruiker kan zelf bepalen op welk gedeelte van het fysieke window zijn logische
window wordt afgebeeld. Binnen een fysiek window is slechts een logisch window
aktief.
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Interface met andere modules:

exports:

• c1aim(mywindow:window)
Deze procedure vraagt om toegang tot een van de fysieke windows. Mogelijke
fysieke windows zijn:

upperwindow; het gehele bovenste scherm
numericwindow; dat deel van het onderste scherm dat bestemd

is voor het numerieke/help/maintenance display
warnwindow; dat deel van het onderste scherm dat voor

het warnings_display bedoeld is
commwindow; het deel van het onderste scherm dat voor

het communication display wordt gebruikt

Als dit window al door een ander proces was geclaimd dan wordt er gewacht tot
dat het window weer vrijgegeven wordt. Zo weet een proces na de aanroep van
deze procedure zeker dat het de enige is die toegang tot dit window heeft. Na
aanroep van deze routine is er een default logisch window gedeklareerd dat het
heIe fysieke window beslaat. Logische en fysieke coordinaten zijn dan I op I
afgebeeld. Oorsprong van het logische coordinatenstelselligt default in de linker
onderhoek van het fysieke window.

• unclaim(mywindow:window)
Ben window wordt weer vrijgegeven voor andere processen.

• Iwindow(fwindow:window,newleft:xgfys,newright:xgfys,newbottom:ygfys,
newtop:ygfys,var valid:boolean)
Deklareer een logisch window met de aangegeven grenzen. Na aanroep van de
procedure is er een nieuw logisch assenstelsel gedeklareerd met oorsprong link
sonder en pixels als eenheden langs de assen. De variabele valid geeft na aanroep
aan of het aangegeven window geldig is.

• erase(mywindow:window)
Wis een fysiek window in de achtergrondkleur. Na aanroep staat de tekstcursor
linksboven in het fysieke window; de grafische cursor linksonder en is er weer een
default logisch assenstelsel gedeklareerd.

• newcursor(mywindow:window,newcrsor:char)
Definieer een nieuwe cursor voor een fysiek window.

• newchar(mycharacter:char,mydef:chardef)
Definieer een eigen nieuw karakter. Dit karakter krijgt de code mycharacter en is
gedefinieerd volgend mydefinition.

• move(mywindow:window,xto:xtfys,yto:ytfys)
Verplaats de tekstcursor naar (xto,yto).
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• printchar(mywindow:window,character:char)
character kan zijn:

- Alfanumeriek of userdefmed: Het karakter wordt in het logische window
getekend als de huidige cursorpositie binnen het window ligt.

- endofstring ($E): Verwissel de videopagina's, zodat de laatst getekende
karakters zichtbaar worden. Kopieer de voorgrond videopagina naar de
nieuwe achtergrondpagina (al dan niet geheel).

- autowrapon: Zet de autowrap-optie aan.

- autowrapoff: Zet de autowrap-optie af.

- cursoron: De cursor wordt weI getekend.

- cursoroff: De cursor wordt niet getekend.

- newline($N): Plaats de tekstcursor aan het begin van de volgende regel. Als er
geen volgende regel is (na laatste regel van het window), is de actie
afhankelijk van de autowrap-optie: is die geset dan wordt het hele window
een regel naar boven gescrolled, zodat de laatste regel weer vrijkomt. Als de
scroll-optie niet is geset, gebeurt er niets met het window, behalve dat de cur
sor aan het begin van de laatste regel wordt geplaatst.

- deletechar: Wis het laatst getekende karakter. De cursor wordt een plaats
terug gezet. Als de cursor al op de eerste positie van een regel stond, gebeurt
er niets.

- kleurcodes: Veranderen de voor- of achtergrondkleur voor het gehele fysieke
window in de tekst mode. de mogelijke kleuren zijn:

- voorgrondkleuren:

- fblack
- fred
- fyellow
- fgreen
- fcyane
- fblue
- fmagenta
- fwhite

- achtergrondkleuren:
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- bblack
- bred
- byellow
- bgreen
- bcyane
- bblue
- bmagenta
- bwhite

• echo( mywindow:window,character:char)
Als printchar, maar switch de videopagina's onmiddelijk na ontvangst van het
karakter. character kan nu alleen alfanumenek, userdefi.ned, backspace of new
line zijn.

• gmove(mywindow:window,xto:xlog, yto:ylog)
Zet de grafische cursor op plaats position binnen het logische window.

• line(mywindow:window,xto: xlog, yto: ylog)
Teken een lijnstuk in de aktuele line-mode binnen het aktieve logische window
van de huidige cursorpositie naar positionJo. Na afioop staat de cursor op ]XJsi
tionJo. Als slechts een gedeelte van het lijnstuk binnen het logische window valt,
wordt alleen dat getekend. Voor defmitie van de linemodes: zie gprintchar.

• gprint(mywindow:window,character:char)
Teken een karakter in de grafische mode.

character kan zijn:
- alfanumenek of userdefmed
- endofstring ($£): Verwissel de videopagina's en kopieer ze.
- linemodes: .Bepalen op welke manier lijnstukken worden getekend. De

mogelijkheden zijn:

- continuous
- dot_dot ( ... )
- line_line ( )
- dot_line ( . _ . _)

• blockfrll(mywindow: window,xto: xlog, yto: ylog)
Vul het rechthoekige blok op, dat wordt bepaald door de aktuele cursorpositie en
(xto,yto), in de hUidige achtergrondkleur. Als slechts een gedeelte van het blok
binnen het aktuele window ligt, wordt slechts dat gedeelte getekend. Na afioop
staat de grafrsche cursor op (xto,yto)

• newscales(mywindow, newleft:xlog, newnght:xlog, newbottom:ylog,
newtop:ylog,var valid:boolean)
Deklareer een nieuw logisch assenstelsel binnen het aktuele logische window
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zodat de fysieke windowgrenzen de aangegeven logische waarden krijgen. De
grafische cursor blijft op zijn plaats; valid krijgt de waarde true als het window
geldig was, anders invalid.

imports:

external module lowlevel ( elementaire tekenroutines; interface met monitor)

6.2.12 De module tables.

Funkties:

1. Beschikbaar maken van tabellen t.b.v. van schaling van interne naar fysieke
waardes, alarmgrenzen, namen van signalen.

Interface met de overige modules:

exports:

• highalarm(signaI)
De hoge alarmwaarde voor een signaal (in interne representatieO

• lowalarm(signaI)
De lage alarmwaarde voor een signaal

• nonnvalueCsignaI)
De normwaarde voor een signaal.

• name(signaI)
Ben string die de naam van een signaal bevat. De string wordt afgesloten met $£.

• highvalueCsignaI);lowvalue(signaI);decimalpoint( signal)
Waardes die gebruikt worden bij de schaling van interne naar fysieke representa
tie van getallen. De interne representatie is altijd een 12-bits unsigned integer
(van 0-4095).

Bij het terugschalen van intern naar fysiek wordt eerst een integer berekend die
gelijk is aan de fysieke waarde zonder decimale punt (een temperatuur van 28.4
wordt dan dus 284). Hiervoor worden highvalue en lowvalue gebruikt. High
value bevat de fysieke (integer-)waarde die overeenkomt met de interne waarde
4095; lowvalue bevat de (integer-) waarde die overeenkomt met de interne
waarde 0 en decimalpoint bevat de plaats van de decimale punt, geteld vanaf
rechts in het getal.
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6.2.13 De module utilities.

Funktie:

Beschikbaar steUen van algemene routines die bruikbaar zijn voor aUe ander modules
(FP pakket; splitsen van databoodschappen in arrays met statussen en waarden etc.)
Deze routines zijn nog niet gedeftnieerd.

Interface met andere modules:

imports:

NIETS

exports:

• split(datamessage:message,status:statusarray,value:valuearray )
Splitst de interne representatie van de getaUen in datamessage in een array met
statussen en een array met de waarden van signalen.

• intemaltostring(signal,value,result)
Konverteert de interne waarde value voor signaal signal naar een ascii-string die
de echte waarde bevat.
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7. BET GRAFIEKEN DISPLAY.

In par. 2.3.1.2 is retrls globaal uitgelegd wat de kunktie van het grafieken display is
en hoe dit gerealiseerd is. In dit hoofdstuk zal hierop dieper ingegaan worden.

7.1 De module graph_display.

var graph_display:
module

imports(var screens,var tables,suppressed,ochan)
exports(update_data,update_format,draw)

end module

De module graph_display draagt zorg voor het tekenen van grafieken, waarbij
fysische signalen Uitgezet worden tegen de tijd. Dit kan worden opgesplitst in drie
deeltaken:

- De procedure update_data.
Deze procedure houdt de databank Wsignal databasewbij. Deze databank bevat
datasamples van een aantal signalen.

- De procedure updateJonnat.
Deze procedure houdt de databank wformat databasewbij. Deze databank bevat
informatie over de wijze waarop de grafieken getekend dienen te worden.

- De procedure draw.
Deze procedure tekent de grafieken gebruikmakend van de gegevens van de Wsignal
databasewen de wformat databasew.

Bovenstaande drie procedures worden respektievelijk in de paragrafen 7.3, 7.4 en 7.5
besproken.

7.2 De monitor database.

var database:
monitor
exports(acquire,release)
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end monitor

De monitor database moet voorkomen dat verschillende processen tegelijkertijd toe
gang hebben tot de data in een database. Gebeurt dit niet, dan kan het bijv. voorko
men dat een proces de data aan het lezen is, terwijl tegelijkertijd een ander proces
dezelfde data aan het updaten is, waardoor de data verminkt wordt.

Een stuk programma, dat gebruik wi! maken van een database, zal eerst toegang
moeten vragen tot de gemeenschappelijke data m.b.v. database.acquire. Deze routine
test of een ander prores al toegang heeft tot een van de databases. Is dit het geval,
dan laat de monitor het aanroepende proces wachten d.m.v. het uitvoeren van een
wait-statement. In het andere geval krijgt het aanroepende proces toegang tot de
databases en de monitor blokkeert het gebruik van de gemeenschappelijke data door
andere proressen.

Ben proces dat klaar is met het gebruik van een van de databases, geeft dit te kennen
d.m.v. database.release. De monitor voert nu een signal-statement uit, waarmee te
kennen gegeven wordt dat de databases weer gebruikt mogen worden door een hierop
wachtend proces.

7.3 De verwerking van signaalbemonsteringen.

Elke 7,5 sec. zendt de LSI maxsignais-firstsignais voorbewerkte datasamples naar de
signal-database datastorage in de Eurocom. Deze database moet zoveel signaal
bemonsteringen kunnen opslaan, dat hiermee grafieken kunnen worden getekend van
alle aangesloten signalen over een pericxle van max. 8 uur (6 tijdassen). Elke
datasample wordt gerepresenteerd door twee bytes; 12 bits voor de signaalgrootte
(dit is de precisie van de A/D-converter) en de resterende 4 bits voor de status (voor
de mcxlule graph-display is echter alleen van belang of een signaal betrouwbaar is of
niet).

Om geheugenruimte te sparen zijn twee maatregelen genomen:
1. Elke tijdas heeft een lengte van 480 pixels. De tijdas wordt echter opgebouwd

door 120 samples te nemen per curve. De te tekenen samplewaarden liggen dus
4 pixels uit elkaar en de tussenliggende waarden worden bij het tekenen
geinterpoleerd. Dit scheelt een faktor vier in data-opslagruimte.

2. De tweede maatregel maakt gebruik van het feit dat de tijdassen elkaar voor
50% overlappen (zie fig. 7-0. Het principe komt hierop neer dat de data voor
iedere tijdas berekend wordt uit de data van de voorgaande tijdassen.

- De data voor de tijdpericxle tussen nu en 15 minuten geleden (-15 min.),
wordt verkregen door het 7,5 sec. buffer (de naam is zo gekozen omdat de
waarden in dit buffer het gemiddelde zijn over tijdsintervallen van 7,5 sec.),
die de meest recente 120 datasamples bevat.
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- Zodra 15 minuten verstreken zijn, wordt het 15 sec. buffer gevuld met data
uit het 7,5 sec. buffer. Hiertoe worden telkens de twee oudste samples uit
het 7,5 sec. buffer om en om (dus in dit geval om de 15 sec.) gemiddeld. De
60 waarden in het 15 sec. buffer bevatten dus de samples tussen 15 en 30
minuten geleden.

- Op een analoge wijze worden ook de andere buffers gevuld met waarden die
om en om gemiddeld zijn uit het voorgaande buffer.

Op deze wijze wordt de drie-dimensionele signal-database
datastorage(signalnumberXdepth'XpoinJerarray(depth» verkregen waarbij:

- signalnumber een code is voor het betreffende signaal, met
firstsignal ~ signalnumber ~ maxsignals.

- depth de "tijddiepte" aangeeft in de signal-database, met
firstdepth ~ depth ~ maxdepth.

- poinJerarray(depth) een array is, dat pointers bevat die wijzen naar de eerstvol
gende te vu1len plaats in elke "tijddiepte" in de signal-database;
firstsample ~ poinJerarray(depth) ~ maxsamples.

59

o

7,5 sec 7,5 sec 15 sec
ouf:er buffer buffer

30 sec
buffer

1 lIin
buffer

2 mill
buffer

4 lIin
buffer

15 :lin.

15 lIin.

15 lIin. 30 lIin. 1 uur

30 lIin.
1 uur

2 uur

Fig. 7-1
Het overlappen van tijdassen.

2 uur

4 uur

4 uur

8 uur

In par. 7.3.2 zal gedetailleerd ingegaan worden op de wijze waarop de procedure put
de signal-database datastorage ververst met nieuwe datasamples. Van te voren
dient echter de boodschap afkomstig van de LSI, die de recentste datasamples bevat,
ontleed te worden. Dit geschiedt in de procedure update_data.
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7.3.1 De procedure update_data.

procedure updata_data
(newdata:message,var result:resultcode)=

imports(put,var datastorage,var pointerarray,var database,
commandvalidity,var lasttime,tables)

De twee parameters die aan de routine update_data worden meegegeven, hebben de
volgende betekenis:

- newdata is een boodschap van de LSI (zie fig. 7-2); bytcnt (byte counter) geeft de
lengte aan van de boodschap en dest (destination) geeft aan waar de boodschap
naar toe moet (in dit geval dus het grafiekenscherm).

- result geeft aan of de procedure update_data al of niet met goed gevolg doorlo
pen is.

NElDA'rA,. ,

IIaxsignals 1-----1

I ,ignalnWlber

!irstsignal

internalarray

Fig. 7-2
Opbouw en ontleding van de variabele "newdata".

Het controleren gebeurt deels expliciet in update_data:
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resul1 := messagetooshort indien niet genoeg data in newdata aanweZlg IS.

- resul1:= missingsamples indien een aantal samples in de tijd ontbreken.

Na kontroleren van verdere fouten door de funktie commandvalidity, kunnen de
nieuwe datasamples uit newdata worden gedestilleerd. Dit geschiedt als voIgt:

Iedere signaalwaarde in newdata is opgebouwd uit 2 bytes; de vier meest significante
bits bevatten de status van de datasample en de overige 12 bits bevatten de signaal
grootte. In fig. 7-2 is schematisch weergegeven hoe de status en de datasample
gekonverteerd worden naar een statusbyte (waarvan aIleen de vier minst significante
bits interessant zijn) resp. een twee byte internalvalue (waarvan aIleen de 12 minst
significante bits interressant zijn). Als de zo verkregen status 0 of 1 is, is de
bijbehorende internalwaarde onbetrouwbaar en moet verder gerepresenteerd worden
door de code unreliable. De aldus bewerkte datasamples worden nu in het array
inlernalarray (zie fig. 7-2) geplaa1st, die van aUe aangesloten signalen de rocenste
datasamples (als internalvalue) bevat. Daarna plaa1st de procedure put deze sig
naalgegevens in de signal-d.atabase opslaat.

7.3.2 De procedure put.

procedure put
(depth:Shortlnt,inputarray:internalbuffer)=

imports(put,var datastorage,var pointerarray,
incremnt,mean)

De routine put zorgt ervoor dat ieder afzonderlijke datasample in inlemalarray op
de juiste plaa1s in datastorage wordt opgeslagen. De wijze waarop dit gebeurt, zal
nu stap voor stap besproken worden (zie fig. 7-3). Ter wille van de eenvoud zijn in
het verdere verhaal de indices signalnumber en poinlerarray(depth) weggelaten bij
aUe arrays van datastorage.

- Iedere verse datasample wordt in het 7,5 sec. buffer datastorage<firstdepth)
opgeslagen, op de plaa1s aangegeven door pointerarraY(firstdepth), die initieel de
waarde firstsample -= 0 heeft. Na iedere 7,5 sec. verhoogt de routine incremnl de
pointer in pointerarraY(firstdepth) met 1 modulo maxsamples, zodat na 7,5 min.
het 7,5 sec. buffer geheel gevuld is.

- Om te voorkomen dat de oude datasamples in datastorage<firstdepth) over
schreven worden, worden ze om de 7,5 sec. doorgeschoven naar het volgende deel
van de 7,5 sec. buffer datastorage<firstdepth+l). Nadat 15 min. verstreken zijn,
zal ook dit buffer vol zijn.

- Hierna dient ook het 15 sec. buffer gevuld te worden. Hiertoe worden de twee
oudste samples uit datastorage<firstdepth+l) om en om gemiddeld door de func
tie mean, waarna dit gemiddelde in datastorage<firstdepth+2) opgeslagen wordt.
Of er weI of niet gemiddeld en geschoven moet worden, hangt af van de waarde
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van samplenumber, die voor aIle depth-niveau's wordt bijgehouden in pointerar
ray. Als samplenumber voor het desbetreffende depth-niveau oneven is, hoeft er
niets te gebeuren. Nadat er gemiddeld is, kunnen de twee oudste sample uit
datastorage<firstdepth) doorgeschoven worden naar datastorage<firstdepth+ 1),
waarna deze plaatsen ververst kunnen worden met de nieuwste data.

- Dieper liggende niveau's worden op een analoge wijze gevuld als beschreven bij
het 15 sec. buffer.

da~storage(s1gaal.uaDer)

r~------ ~A..... .....,

internalarra,y
(z1e oak fig. 7-2)

1-_-1 I18.xsallples

II&xdeptb

f1rstdepb
po1Dterarra7

Fig. 7-3
Updaten van data in "datastorage(signalnumber)".

7.3.3 De functie mean.

function mean(X:internalvalue,Y:internalvalue)

returns M:intemalvalue

Deze functie bepaalt het meetkundig gemiddelde van twee datasamples X en Y (zie
tabel 7-1), tenzij X en/of Y de waarde unreliable heeft. Als een van de signaalsam
pIes onbetrouwbaar is (met code unreliable - 0) dan zou het meetkundig gemiddelde
een foutieve waarde opleveren. Maar ook als beide samples onbetrouwbaar zijn,
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moet mean(X,Y) de code unreliable krijgen.

x>o x=o
y>o mean := (X +Y)12 mean:= Y
y=o mean:= X mean:= 0

Tabel 7-1
De wijze van middelen van de functie mean.

7.3.4 De functie incremnt.

tunet ion ineremnt(point:Shortlnt)
returns prt:Shortlnt

Deze functie verhoogt PJint met I, tenzij PJint gelijk is aan maxsamples. In dit
geval wordt point gelijk gemaakt aan firstsample.

7.3.5 De functie commandvalidity.

tunct ion commandvalidity(command:message)
returns res:resul1code

Commandvalidity kontroleert of de aanroep van een van de procedures van
graph_display geldig is en geeft aan de functie een resultcode mee:
- correct indien de aanroep toegestaan is;
- wrongdestination indien de aanroep een verkeerde bestemming heeft en

emptymessage indien de aanroep met een lege message gebeurt.

7.4 De verwerking van kommando's.

Een gebruiker kan door het intypen van een kommando zelf bepalen welke grafieken
op het scherm getekend worden en welk assenstelsel hierbij gebruikt wordt. De syn
tax van dit kommando dient te voldoen aan de struktuur zoals gegeven is in de
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kommandoboom fig. 7-4. Dit kommando wordt eerst getest op syntax-fouten door
de module usercommand.

GR ONE ) (names]

TWO {

u4 (names] L 4 (names]

L~ (names] U ~ (names]

T~ (time]

SC (name]
~a:U~V:IUe]

SAVE ----------------~

SHOW -4 GR ----c::: :

(names]

~
rOdname]?

(name]

max. 3 maal

Fig. 7-4
De kommandosyntax van "update_format".

De betekenis van de, in de kommandoboom, gebruikte kommando's:

GR Indikatie dat een andere grafieken-weergave gewenst is.

ONE Een grote grafiek.
Hierna volgen maximaal vier namen van de signalen die getekend dienen te
worden. M.b.v. de proredure filltable worden deze namen in graphics.up
geplaatst. graphics.low wordt leeggemaakt m.b.v. cleanable.

TWO Twee kleine grafieken.
M.b.v. U (upper) of L (lower) wordt aangegeven of de signalen in de
bovenste resp. onderste grafiek getekend dienen te worden. Analoog aan het
kommando ONE worden nu weer maximaal vier namen ingelezen in
graphics.up resp. graphics.low m.b.v. de procedure filltable.
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T Veranderen van de tijdas.
Na het T kommando dient ren van de volgende zes tijden te volgen:

T15: 15 minuten tijdas.
T30: 30 minuten tijdas.
Tl : 1 uurs tijdas.
T2 : 2 uurs tijdas.
T4 : 4 uurs tijdas.
T8 : 8 uurs tijdas.

Door het T kommando gevolgd door een tijd worden de volgende -time-
velden van graphics aangepast:
graphics.timenum: maximaal aantal tijden dat geplot wordt.
graphics.timemode: aantal benodigde elernenten van datastorage.
graphics.timemin: de -lengte- van de tijdas in minuten.

SC Schalen van signalen.
Na het SC kommando voIgt eerst de naam van het signaal dat geschaald
dient te worden en daama twee keer twee bytes. De eerste twee bytes
representeren highscalevalue(name) en de volgende twee bytes representeren
lowsro1eva1ue(name). Ook is het mogelijk om gebruik te maken van het S
(same) kommando om een schaalwaarde niet te wijzigen. Het kommando S
bestaat uit twee bytes FF hexadecimaal.

SHOW Indikatie dat geen wijzigingen aangebracht worden.
Bij het tekenen van grafieken dient het SHOW kommando gevolgd te wor
den door het kommando GR (show graphics). Hiema voIgt ren van de vol
gende kommando's:

DEFAULT: Teken de grafieken met graphics bestaande uit default
forrnat-waarden (graphics ."= de/auftsening)

LAST: Teken de grafieken met graphics bestaande uit de meest recente
forrnat-waarden.

7.4.1 De procedure update_format.

procedure update_format
(command:message,var result:resultcode)=

impor1s(filltable,var tables,c1eartable,var database,
commandvalidity,var graphics,var defaultsetting,
var highscalevalue,var lowscalevalue)

De procedure updateJormat heeft als input command. Dit is de door de gebruiker
ingetypte kommandostring gekonverteerd naar maximaal 128 bytes, die namen van
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fysische variabelen, kommandowoorden of getaUen voor kunnen steUen. De pro
cedure updateJormat zorgt er nu voor dat de variabelen, die door deze procedure
geimporteerd zijn, aangepast worden volgens de informatie van command. Deze vari
abelen worden naderhand gebruikt bij het tekenen van het grafieken-display.

Algorithme:

- Test op eventuele fouten bij de aanroep van de procedure gebruikmakend van de
functie cornmaru1validity.

- Vraag toegang tot de format-databank m.b.v. database.acquire.
- Doorloop command en pas, gebruikmakend van de kommandoboom, de varia-

belen aan die informatie bevatten over de wijze waarop de grafieken getekend
dienen te worden.

- Geef de toegang tot de format-databank weer vrij voor andere processen m.b.v.
database.release.

7.4.2 De procedure filltable.

procedure fiUtable
(var table:tabletype,var pointer:ShortInt,
command:message)..:

imports(cleartable)

De procedure fi1l1able vult table met codes behorende bij signaalnamen die in com
mand worden meegegeven. Bij aanroep van de procedure fiJ11able moet pointer de
plaats van het laatst verwerkte kommando uit command aanwijzen. Na afioop van
de procedure moet dit eveneens het geval zijn. table wordt eerst met
cleartabZe(table) leeggemaakt, d.w.z. aUe velden van table krijgen als inhoud de code
emptyname.

Ais het eerstvolgende kommando de naam van een staafjesgrafiek is (part of
temps), dan wordt het eerste veld van table gelijk aan de code voor die naam. De
andere velden houden de code emptyname en de procedure wordt verlaten.

In het andere geval (geen staafjesgrafiek) is het kommando een naam van een
"gewoon" signaal. Deze naam wordt nu in het eerste veld van table geplaatst waarna
eventueel meerdere signaalnamen volgen die op de volgende plaatsen in table worden
gezet. Indien fi1l1able iets anders dan een signaalnaam tegenkomt, wordt de pro
cedure verlaten.

De codes voor de namen van de te tekenen curves of grafteken staan nu in table.
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7.4.3 De procedure cleartable.

procedure cleartabLe<var table:tabletypeJ=

Door cleanable worden aUe velden van table gevuld met de code emptyname.
Daarna kan door de aanroep van de procedure filltable een aantal velden weer
gewijzigd worden in de code voor een te tekenen signaal.

7.5 Het tekenen van grafieken.

7.5.1 De procedure draw.

procedure draw
(var result:resultcode)=

imports(var screens,var database,graphics,suppressed,
picture,lasttime,gettimeinf0)

Het aanroepen van de procedure draw beeft tot gevolg dat het graftsche display, dat
inmiddels na het aanroepen van update_data en updateJormat helemaal ·uJrto
date· is, getekend wordt.

Algorithme:

- Vraag toegang tot de beschermde gegevens m.b.v. database.acquire.
- Claim de bovenste monitor m.b.v. screens.claim(upperwindow).
- Wis de achtergrond-videopagina (die dus nog onzichtbaar is) in de kleur zwart

m.b.v. screens.erase (upperwindow).
- Maak de achtergrond zwart m.b.v. screens.print(upperwindow,chr(bblack».
- WijZig de variabelen die informatie bevatten omtrent de tijden m.b.v. de pro-

cedure gett imein!cilasttime).
- Test de boolean suppressed en het eerste veld van lowergraph om te bepalen hoe

het grafiekenscherm getekend moet worden. Tabel 7-2 geeft weer hoe dit in zijn
werk gaat.

- Nadat de grafieken getekend zijn door de procedure picture worden de
videopagina's gewisseld, d.m.v. screens.print(upperwindow,$$E), zodat de laatst
getekende grafieken zichtbaar gemaakt worden op de bovenste monitor.
Geef het bovenste scherm weer vrij voor andere processen d.m.v.
screenS.lD1claim(upperwindow).

- Geef de toegang tot de beschermde gegevens weer vrij aan andere processen d.m.v.
database.release.
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suppressed lowergraph = betekenis
emptyname

false false 2 kleine grafieken
- bovengrafiek
- onder£rafiek

false true 1 grote grafiek
- hele scherm

true don't care 1 kleine grafiek
- boven£rafiek

Tabe14-1
Bepalen van de "draw-mode".

7.5.2 De procedure gettimeinfo.

procedure gettimeinfo-=
impor1s(xgraphlength,graphics,var timearray,

var nrstxstep,var nextxstep,var numberoftimes,
var nwnberofmarks,lasttime)

Afhankelijk van de huidige tijd lasttime wordt door de procedure gettimeinfo
diverse variabelen aangepast. Deze variabelen bevatten informatie die nodig zijn bij
het tekenen van de tijdas. Na afioop van de procedure geldt het volgende:
- var timearray bevat de tijden (in minuten) die afgedrukt moeten worden.
- var numberoftimes bevat het aantal tijden dat afgedrukt moet worden,
- var numberofmarks bevat het aantal tijdmarkeringen dat afgedrukt moet wor-

den.
- var firstxstep bevat het aantal pixels tussen de rochter kant van de tijdas

(huidige tijd) en de eerstvolgende tijdmarkering (met afgeronde tijd) links daar
van.

- var nextxstep bevat het aantal pixels tussen twee opeenvolgende tijdmarkeringen.

7.5.3 De procedure picture.

procedure picture
(frame:frametype,var names:tabletype)=

impor1s(var screens,var plot,var print,colortable,
xgraphlength,getrodnames)
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De procedure picture verzorgt, in samenwerking met de print en plot modules, het
eigenlijke tekenwerk voor de draw routine. Hiertoe worden de parameters frame en
names meegegeven die de volgende betekenis hebben:
- frame bevat de coordinaten in het fysische scherm waarbinnen bet tekenwerk

van de picture routine plaats vindt.
frametype = ClinksonderX,linksonderY,rechtsbovenX,recbtsbovenY)

- names bevat de namen van de tekenen grafteken.

Algorithme:

- Deftnieer en schaal dat deel van het scherm waarbinnen de tijden getekend moe
ten worden. Teken daarna de tijden m.b.v. print.times(frame).

- Deftnieer en schaal dat deel van het scherm waarbinnen de assen getekend moeten
worden. Teken daarna de assen m.b.v. plot.axis(ylength).

- Test het eerste veld van names, dit is name:-names{first)
Ais dit veld de code part of temps bevat, dan dient een staafjesgraftek getekend

te worden. Hiertoe wordt eerst gezorgd dat names de codes voor de namen van
de te tekenen staafjesgrafiek bevat d.m.v. getrodnames(name,names). Daarna
wordt de staafjesgrafiek getekend m.b.v. plot.rods(names).

In bet andere geval dient een "gewone" grafiek getekend te worden. names bevat
in dit geval reeds de codes voor de namen van de te tek.enen curves, zodat de aan
roep van plot .curves{names) voldoende is om de curves te tekenen.

- Herscbaal bet logiscbe scherm opdat de procedure
print.sCXJ1esandnames{names,ylength) de namen met de bijbeborende grenswaar
den kan tekenen.

- Definieer en schaal dat deel van bet scherm waarbinnen de numerieke waarden
van de signalen getekend worden. De procedure print.numvalues(names,ylength)
tekent daarna deze fysiscbe, meest recente, numerieke waarden rechts van het
bijbehorende plotpuntje.

7.5.4 De procedure getrodnames.

procedure getrodnames
(rodname:nametype,var rodnames:tabletype)=

De procedure getrodnames vult de velden van rodnames met de codes voor de
namen van de staafjesgrafiek die getekend moet worden. Welke codes ingevuld moe
ten worden wordt bepaald door rodname. Lege velden van rodnames krijgen de code
emptyname.
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7.5.5 De module plot.

var plot:
module
imports(var screens,var tables,datastorage,

graphics,mean,highscalevalue,
lowscalevalue,pointerarray,incremnt,
xgraphlength)

exports(curves,axis,rods)

end module

De module plot exporteert de procedures axis, curves en rods die respektievelijk de
assen, de "normale" grafteken en de staafjesgraftek tekenen. Deze procedures zuilen in
de volgende paragrafen besproken worden.

7.5.5.1 De procedure axis.

procedure axiS<ylength:yg!ys)
importS<xgraphlength,var screens)

Deze procedure tekent de x-as, de y-as en de 25%, 50% en 75% stippellUnen. xgra
phlength en Ylength geven de lengte (aantal pixels) weer van resp. de x- en de y-as.

Algori thIne:

- Ga over op het "continuous" karaktertype.
- Teken de x-as.
- Teken de y-as.
- Ga over op het "line_dot" karaktertype.
- Teken de 25% horizontale lijn.
- Teken de 75% horizontale lijn.
- Ga over op het "line_line" karaktertype.
- Teken de 50% horizontale lijn.
- Ga over op het "continuous" karaktertype.
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7.5.5.2 De procedure rods.

procedure rods
(rodnames:tabletype)=

imports(graphics,xgraphlength,fillbuffer,singlerod,
var screens,lowscalevalue,highscalevalue)

De procedure rods tekent het staafjesgrafiek, behorende bij de signalen die in rod
names gegeven zijn, binnen het reeds gedefinieerde logische venster.

Algorithme:

- Vul twee of drie buffers (upbuffer, downbuffer en evt. meanbuffer) met data van
respektievelijk de signalen rodnames<J), rodnames(2) en evt. rodnamesO)
afhankelijk van het feit of rodnamesO) al dan niet de code emptyname bevat. De
buffers worden gevuld door de procedure fi11buffer. Nadat deze buffers gevuld
zijn, bevatten ze y-waarden van de te tekenen staafjesgrafieken.

- Met screensnewsca1es wordt nu zodanig geschaald dat voor een bepaald signaal
uit rodnames de lage schaalwaarde lowscalevalue overeenkomt met de onderkant
van de y-as en de hoge schaalwaarde highsca1ewJlue met de bovenkant van de y
as. Elk veld van de buffers komt nu overeen met de y-coordinaat. De schaling
van de x-as is zodanig dat een stap ter grootte 1 overeenkomt met de afstand
tussen twee samplewaarden.

- Teken nu de staafjesgrafiek door telkens een enkel staafje van de staafjesgrafiek te
tekenen, totdat aIle velden van de buffers aan de beurt geweest zijn. Het tekenen
van een enkel staafje geschiedt d.m.v. van de procedure singlerod. Ben staafje
wordt niet getekend als een of beide y-waarden van dat staafje onbetrouwbaar
zijn.

7.5.5.3 De procedure fillbuffer.

procedure fillbuffer
(name:nametype,var buffer:buffertype,
timemode:Shortlnt,depth:Shortlnt)=

imports(filllevel,filibuffer,meanbuffer)

De routine fiUbuffer vult een array buffer met 120 waarden van het signaal name.
Afhankelijk van de gewenste tijdas zal timemode een waarde bevatten die overeen
komt met het aantal benodigde elementen van datastorage, m.a.w. timemode geeft
aan hoe "diep" de samples voor de te tekenen tijdas in datastorage zijn verwerkt.
Analoog aan de proredure put (par. 7.3.2) wordt datastorage op een recursieve wijze
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in buffer geplaatst. De variabele depth wordt gebruikt om de recursie goed te laten
verlopen. Daartoe moet depth initieel de waarde I hebben. Bij elke recursie-stap
wordt depth met I verhoogd. De recursie wordt beeindigd als depth-timemode.

Algorithroe:

- Vul, m.b.v. de routine fiJ11evel, de onderste helft van buffer met de nieuwste 60
datasamples van signaal name. Deze waarden bevinden zich in datastorage met
depth=O.

- Vul daarna de bovenste helft van buffer met de datasamples van datastorage met
depth=l. buffer bevat nu de samples van de korste tijdas (I5 min. tijdas). Ais
dit ook de gewenste tijdas is (timemode=l), dan is de routine klaar.

- Als timemode groter is dan 1, dan worden de samples in buffer eerst twee aan
twee gemiddeld door de routine meanhuffer en in de onderste helft van buffer
geplaatst. Daarna wordt de bovenste helft van buffer gevuld met samples uit de
volgende tijdas (depth+l) door recursieve aanroep van fil1huffer met depth > l.
Op deze wijze wordt bij elke volgende recursieve aanroep van fil1huffer de tijd-as
verdubbeld.

- Beeindig de recursie als depth-=timemode.

7.5.5.4 De procedure meanbuffer.

procedure meanbuffer
(var buffer:buffertype)=

imports(mean)

meanbuffer neernt steeds twee opeenvolgende waarden uit buffer en middelt deze
volgens de methode van de functie mean. Deze gemiddeldes worden onderin het
array buffer teruggezet.

7.5.5.5 De procedure singlerod.

procedure singlerod
(starttime:xgfys,lowy:ygfys,
endtime:xgfys,highy:ygfys,
meany:ygfys)=

imports(var screens)
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singlerod tekent een enkel staafje van de staafjesgraftek. De hoekpunten van zo'n
staafje worden gegeven door:

(starttime,lowy) linksonder
(endtime,highy) rechtsboven

Normaal wordt een staafje in het groen getekend, maar als lowy > highy dan
geschiedt dit in het rood om aan te geven dat er iets mis is. Tevens wordt het gem
iddelde meany in het zwart getekend, behalve als meany onbetrouwbaar is.

7.5.5.6 De procedure curves.

procedure curves
(curvenames:tabletype)=

imports(singlecurve,var screens)

Deze routine tekent alle curven, die gegeven zijn in curvenames, in het reeds
gedefmieerde logische venster en in de kleur die gegeven is in colortable. Een enkele
curve wordt getekend door de procedure singlecurve.

7.5.5.7 De procedure singlecurve.

procedure singlecurve
(name:nametype)=

imports(var screens,graphics,ftllbuffer,
lowscalevalue,highscalevalue)

De procedure singlecurve tekent de curve behorende bij het signaal name volgens de
data in de signal-database en in de vorm zoals weergegeven in de format-database.
De wijze waarop dit gebeurt vertoont grote overeenkomsten met de wijze waarop de
staafjesgraftek getekend wordt.

Algori throe:

- Eerst wordt een buffer buffer gevuld met datasamples uit datastorage en wordt
daarna het logische venster geschaald op een identieke wijze als dat bij het teke
nen van de staafjesgraftek gebeurd is.

- Vervolgens wordt telkens tussen twee opeenvolgende waarden van buffer een
stukje van de curve getekend in het achtergrond videoscherm. Tussen twee
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opeenvolgende waarden, die gegeven zijn in buffer, wordt telkens een lijnstukje
getekend. net zolang totdat de hele curve getekend is. Als een of beide waarden
onbetrouwbaar zijn. dan wordt het lijnstukje niet getekend als teken dat er iets
mis is. De boolean variabele reliable houdt bij of de vorige waarde
onbetrouwbaar was.

7.5.6 De module print.

var print:
module

imports(var screens.tables,datastorage,
pointerarray,lasttime.ochan.
graphics.highscalevalue.lowscalevalue,
xgraphlength.timearray,var ftrstxstep,
var nextxstep,var numberoftimes.
var numberofmarks)

exports(times.scalesandnames.numvalues)

end module

De print module exporteert de procedures times, scalesandnames en numvalues die
achtereenvolgens in de volgende paragrafen besproken zullen worden.

7.5.6.1 De procedure times.

procedure times(frame:frametype)=
imports( var screens,hrsmin.graphics.xgraphlength,

timearray .ftrstxstep.nextxstep,nurnberoftimes,
numberofmarks)

De procedure times drukt de bij de graftek behorende tijden onder de tijdas af in het
logische venster frame. De variabelen die daarbij worden gebruikt zijn reeds bij de
procedure gettimeinfo (par. 7.5.2) ter sprake gekomen.
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Algorithrne:

- Oruk de tijd af m.b.v. de subroutine hrsmin, echter aHeen indien er genoeg
plaatst voor is. Oit gebeurt door te testen of het aantal keren dat een tijd geplot
moet worden (numberoftimes) nog niet overschreden is. Deze subroutine hrsmin
heeft als argumenten een veld van timearray Cwaarin de tijd staat die afgedrukt
dient te worden) en de coordinaten waar deze tijd geplaatst moet worden.

- Oruk daarna de tijdmarkering af die bij deze tijd hoort. De plaats waar de
tijdmarkeringen dienen komen te staan, wordt gegeven door firstxstep en nextx
step. Het aantal pixels tussen het rechter uiteinde van de tijdas en de eerste tijd
markering links daarvan is firstxstep. Het aantal pixels tussen twee opeenvol
gende tijdmarkeringen is nextxstep.

- Herhaal het bovenstaande door telkens het volgende veld van timearray te nemen
totdat numberofmarks tijdmarkeringen afgedrukt zijn.

7.5.6.2 De procedure hrsmin.

procedure hrsmin
Cminutes:UnsignedInt.xposition:xgfys,yposition:ygfys)-

importsCstringpr)

hrsmin drukt de tijd. die in minuten in de variabele miTUJtes wordt meegegeven. op
de positie (xposition,yposition) van het gedefi.nieerde logische venster. op het scherm
af.

Algorithme:

- Konverteer miTUJtes naar een string timestring, die het formaat ·uren:minuten"
heeft; timestring wordt afge;loten met SSE.

- Roep de procedure stringpr aan die timestring afdrukt. beginnend op coordinaat
(xposition,yposition).

7.5.6.3 De procedure numvalues.

procedure numvalues
Cnames:tabletype,length:ygfys)=

importsCdatastorage,tables.pointerarray •
makestr.stringpr.interntograph.
interntofysic.var screens)
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De procedure nzonvalues berekent uit de meest recente waarden van datastorage,
voor de signalen gegeven in names, de eigenlijke, numerieke waarden en drukt ze
naast het eindpunt van de bijbehorende curve af. Het algorithme is zodanig dat
overlapping van karakters en tekenen buiten het reeds gedefmieerde logische venster
voorkomen wordt.

Algorithme:

- Vul een array intvalues met de meest recente waarden van datastorage voor de
signalen gegeven in names.

- Vul een array graphvalues met de y-waarden (het aantal pixels boven de tijd-as)
die behoren bij names en intva1ues. Hiertoe worden de waarden uit intva1ues
gekonverteerd naar y-waarden m.b.v. de functie intemtograph.

Merk op dat als de numerieke waarden op de plaatsen gegeven in graphva1ues
getekend worden, er overlapping kan optrroen, of dat zo'n waarde gedeeltelijk
afgrorukt wordt omdat het andere deel buiten het gedefmieerde logische venster
valt. Om dit te vermijden wordt het array places gebruikt die de y-waarden zal
bevatten waar de numerieke waarden werkelijk zullen worden afgrorukt.

- Vul places a15 voIgt:

- Zoek de kleinste waarde smallestva1ue van graphvalues.

- Test of smallestvalue groter is dan een onderste grenswaarde minvalue, d.w.z.
test of er geen overlapping optreedt met de voorgaande y-waarde. Is dit niet
het geval dan wordt sma11estvalue gelijk aan minvalue gemaakt.
nb. minvalue heeft initieel de waarde O.

- Test daarna of sma11estvalue kleiner is dan een bovenste grenswaarde max
value, omdat anders deze y-waarde (of de daarop volgende y-waarden) buiten
het gedefinieerde venster valt. Is dit niet het geval dan wordt sma11estva1ue
gelijk aan maxvalue gemaakt. Is dit weI het geval, dan wordt smal1estvalue in
places geplaatst, in hetzelfde veld als het bijbehorende signaal in names voor
komt.
nb. Voor maxvalue geldt:

maxvalue := length - remaining * pixinchry, met
length is de lengte van de y-as, uitgrorukt in de pixels,
remaining is het aantal nog te plaatsen y-waarden in places en
pixinchry is het aantal pixels per karakter in de y-richting.

- Geef het overeenkomstige veld in graphvalues de code irrelevant (dit is het
maximaal aantal pixels in de y-richting op het scherm), zodat bij het opnieuw
doorzoeken van graphvalues naar de kleinste waarde, niet een reeds gevonden
waarde opnieuw smaJ1estvalue wordt.
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- Herhaal bovenstaand algorithme totdat alle Caangepaste) y-waarden in places
staan.

- Druk tenslotte de numerieke waarden af, waarvan de "intemal"-waarden in
intvalues en de bijbehorende Y-ooOrdinaten in places staan. De numerieke waar
den worden berekend door de "intemal"-waarden te konverteren naar de fysische
waarden m.b.v. de functie intemtofysic.

7.5.6.4 De functie interntograph.

function interntograph
Cname:nametype,value:Longlnt,maxlength:Longlnt)

returns scaledvalue:Longlnt-=
importsClowscalevalue,highscalevalue)

De functie intemtograph maakt van "intemal"-waarden, zoals die zich in datas
torage bevinden, grafische waarden Cy-cOOrdinaten). Als value "'"
highscaJ.evalue(nam,e), dan geschiedt dit volgens scaledvalue :- maxlength. Is dit niet
het geval, dan geschiedt de schaling volgens:

value-lowscakdvalue(name)
scakdvalue := highscakdvalue(name) -lowsvaledvalue(name) maxlength

Fig. 7-5 verduidelijkt hoe dit in zijn werk gaat.

7.5.6.5 De functie interntofysic.

function interntofysic
Cname:nametype,value:Longlnt)

returns scaledvalue:Longlnt importsCochan)

De functie interntofysic maakt van een internalvalue, zoals die zich in datastorage
bevinden, fysische waarden volgens:

value
scaledvalue := tables low+ . nal (tables high - tables low )

max~nter
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Fig. 7-5
Omrekenen van "intemalvalues" naar

fysische waarden en gransche coordinaten.

Fig. 7-5 verduidelijkt hoe dit in zijn werk gaat.

7.5.6.6 De procedure makestr.

procedure makestr
Cname:nametype,value:SignedInt,var str:stringtype)~

importsCtables)

De makestr procedure berekent uit de waarde value, die gerelateerd is aan het signaal
name, de bijbehorende karakterstring str.

AlgorithIne:

- Afhankelijk van het feit of value positief of negatief is, wordt het eerste veld van
value een spatie respektievelijk een minteken.

- Het laatste veld van str wordt het "end-of-string" karakter $E.
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Door1oop een R100pR waarin van achter naar voren de digits in str worden
gep1aatst. De p1aats waar de decima1e punt getekend moet worden, wordt
aangegeven in tables.decimalpoint. De decima1e punt wordt niet getekend indien
tables.decimalpoint het eerste of bet 1aatste zichtbare karakter in str aanwijst. In
het eerste geva1 wordt er een 0 voor gep1aatst en in bet tweede geva1 wordt de
decima1e punt niet getekend (zie tabe1 1-3). De niet gebruikte ve1den van str
worden gevu1d met spaties.

str tables.decimalpoint
-xxxxx$E 0
-xxx.dE 1
-xx.xx$E 2
-x.xxx$E 3
-.xxxx$E 4

Tabe17-3
De wijzle waarop een numerieke waarde gedisplayed wordt.

7.5.6.7 De procedure stringpr.

procedure stringprC x1ocation:xgfys,y1ocation:ygfys,
charstring:array 1..parameter of cbar)=

imports(var screens)

De routine stringpr print een karakterstring charstring van willekeurige 1engte, die
afges10ten moet zijn met het Rend-of-stringR karakter SE, op het scherm. De
coordinaat van het eerste te printen karakter Clinksonder) is (xlocation ,ylocation).

7.5.6.8 De procedure scalesa.ndnames.

proced.ure sca1esandnames
(names:tab1etype,length:ygfys)=

imports(tab1es,stringpr,makestr,
xgraph1ength,var screens)

Deze procedure drukt voor een te tekenen signaa1 de naam met de bijbehorende
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schaalwaarden af boven in het gedefinieerde venster.
bijv. 80 < PSYS < 150

AlgorithIne:

- Verander de kleur zoals die is gegeven is in colortable, behalve in het geval van
een staafjesgrafiek, waarbij alles in het groen wordt afgedrukt.

- Druk achtereenvolgens het volgende af:
- de lage schaalwaarde tableslowvalue
- het" <"-teken
- de naam van het signaal tables.name
- het" <"-teken
- de hoge schaalwaarde tables.highvalue

- Herhaal het bovenstaande totdat alle signalen, gegeven in names, aan de beurt
geweest zijn.

7.6 Het testen van het grafieken-display.

In het begin van dit hoofdstuk is reeds vermeld dat de taken van de module
graph_display opgesplitst kan worden in drie deeltaken, die ver20rgd worden door
de drie geexporteerde procedures update_data, updateJormar en draw. Doordat de
software voor het grafteken~isplayop deze modulaire wijze opgebouwd is, kunnen
deze deeltaken afzonderlijk gete>t worden.

7.6.1 Het testen van de verwerking van
signaalbemonsteringen.

var buffer:
module

imports(initialize,fi.llbuffer,var IO,datastorage,ochan,otable)

end module

ftle: /user/robw/dads/test/ftllbuffer/ftll.e

De routine ftll.e doet achtereenvolgens het volgende:

- De signal~atabase datastorage wordt gevuld met data door de procedure initial
ize;
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- De inhoud van datastorage wordt op het scherm geprint;
- De variabele buffer, die de 120 te plotten waarden bevat als intemalvalue, wordt

gevuld door de routine jiUbuffer (zie par. 7.5.5.3)
- De inhoud van buffer wordt op het scherm geprint.

7.6.2 Het testen van de verwerking van kommando's.

var testfonnat:
module

imports(var 10. standard_input.
output_format. output_command)

end module

file: /user/robw/dads/testlformatlfonnat.e

Deze routine test of de routine updateJormat een aangeboden kommando testcom
mand op de juiste wijze verwerkt. O1t geschiedt als voIgt:

- Na het intoetsen van format.out verschijnt het volgende op het scherm:
"Do you want to have a standard input (YIN) .,..

Door het intoetsen van een "Y". wordt de routine standard_input(testcommaruJJ
aangeroepen. die het array testcommand van het type message met een vast kom
mando vult. Op deze wijze hoeft bij het testen niet telkens een kommando
ingetoetst te worden.

Indien een "N" ingetoetst is. wordt de routine own_input(testcommand) aangeroe
pen. De gebruiker kan nu zelf een kommando opgeven. In tegenstelling tot de
gebruikelijke wijze bij DADS, wordt het kommando niet als een string ingetoetst.
maar dient ieder afzonderlijk kommando afgesloten te worden met een "carriage
return";

dus niet zo: GR TWO ....

maar zo: GR
TWO

Deze routine is zeer gebruikersvriendelijk. De gebruiker wordt als het ware
begeleid om tot een goed kommando te komen. Tevens wordt de gebruiker erop
geattendeerd als een verkeerd kommando ingetoetst is. Een kommando dient
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afgesloten te worden door "QUIT' in te toetsen.

- Nadat op een van bovenste wijzen het kommando gegeven is, wordt de inhoud
van testcommand gedisplayed door de routine output_ccmmand.

- Daarna geschiedt het eigenlijke testen, door de aanroep van updateJormat. Zoals
reeds in par. 7.4.1 uitgelegd is, update deze routine diverse records en variabelen,
die van belang zijn voor de layout van het grafteken-display.

- Tenslotte wordt achtereenvolgens het volgende gedisplayed:

- resuJ1;
- de record graphics;
- de record defaultsening;
- lowscalevalue en highscaleva1ue van ieder signaal.

Op deze wijze kan de gebruiker testen of de routine updateJormat, bovenste
grootheden op de jUiste wijze ververst heeft.

7.6.3 Het testen van het tekenen van grafieken.

var graph:
module

imports(var screens, var graph_display, tablestype)

end module

ftle: /user/robw/dads/test/frames/eurocom/graph.e

Deze routine tekent het grafteken-display op het scherm; een gewone graftek op de
bovenste helft en een staafjes graftek op de onderste helft van het scherm.

In deze module wordt de module initgraph "ge-include", waarin alle variabelen,
arrays, records enz., die van belang zijn voor het tekenen van het grafteken-display,
de gewenste waarden krijgen.
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7.6.4 Het testen van het tekenen van het grafteken- en
het balken~isplay.

var bargraph:
module

imports(var bar_display, var screens, var graph_display, tablestype,
getchr)

end module

file: /user/robw/dads/testlframes/eurocom/bargraph.e

Algorithme:

loop

veeg het scherm schoon
druk op een toets voor vervolg

teken het balkenscherrn
druk op een toets voor vervolg

veeg het scherm schoon
teken het grafiekenscherm, zoals besproken in de vorige paragraaf
druk op een toets voor vervolg

end loop
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

8.1 Hardware Eurocom display processor.

1) De belangrijkste faktor voor het "plat" gaan van de display processor, o.a. tijdens
het serieel laden en executeren van programma's, was naar mijn mening het
gevolg van een verkeerde ROM-uitbreiding. In eerste instantie werd de uitbreid
ing gerealiseerd door IS 43 te vervangen door vier IC's van het type 2732 A,
ondergebracht op een extra Eurokaart. Deze kaart bevatte tevens een 2 naar 4
deooder (74 LS 139) en diverse buffers van het type 74 LS 245. Twee bitjes (b7
en b6) van het VIeD] register selekteerden via deze deooder de gewenste
EPROM. Dit geschiedde op een analoge wijze als beschreven in par. 4.2.2. De
buffers dienden voor buffering van de data- en adreslijnen van de EPROM's.

Thans is het ROM uitgebreid door 1 IC van het type 27128 (vier banken van elk
4Kbyte) i.p.v. bovengenoemde vier Ie's (zie par 4.2.2). Genoemd probleem
werd door deze modifikatie geheel opgelost.

2) Het probleem van storingen op de BARCO monitoren (zie appendires A1.3 en
A1.4) werd in eerste instantie geheel verholpen door drie asynchrone tellers in
de video-controller van de Eurocom te vervangen door snellere versies. Ook bij
langdurig gebruik van DADS (enkele uren) werd het beeld niet meer veron
treinigd. Vlak voor het afstuderen traden genoemde storingen toch weer op, zij
het in mindere mate.

Naar mijn mening dient dit probleem nog eens goed onderzocht te worden.
Hoogst waarschijnlijk zit de oorzaak in de timing van de diverse T.T.L. bouws
tenen van de video--controller. Het is het overwegen waard om de asynchrone
tellers (IS 26..28) te vervangen door een schakeling met synchrone tellers, bijv.
drie Ie's van het type 74LS169. Verder verdient het aanbeveling om nog eens
na te gaan of de buffering van de pixel-multiplex-adreslijnen (appendix A1.3)
nog weI nodig is, nu IS 26..28 vervangen zijn door snellere versies, of in de
toekomst mogelijk vervangen worden door synchrone tellers.

8.2 De debugger.

De debugger die voor DADS-II geschreven is, wijkt op diverse punten af van de
debugger die standaard bij de ELTEC V5.4 monitor van de Eurocom 2V7 wordt
meegeleverd:

- T.g.v. de reeds eerder beschreven hardware-modifikaties aan de Eurocom dienden
ook de daarmee samenhangende monitor-routines aangepast te worden. Dit
betreft voornamelijk de routines die te maken hebben met:
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- ROM-bank-selektie
- pagina-selektie van het programma-geheugen
- manipulatie van het videogeheugen
- implementatie van het FLEX-console
- de seriele 51-59 loader

- Een modulaire opbouw van de kommando-afhandelingsroutines van de debugger,
ruim voorzien van kommentaar.

- De kommando-set is op verschillende plaatsen veranderd of uitgebreid. Dit is
vooral gedaan ter verhoging van de gebruiksvriendelijkheid. Daartoe zijn diverse
debugger-kommando-afhandelings-routines geheel of gedeeltelijk gewijzigd.

- Implementatie van uitgebreide hulp-menu's.

De debugger vertoont geen problemen meer.

8.3 Het grafieken display.

Het grafieken display vertoont geen problemen meer. Hierbij dient echter aangem
erkt te worden dat het executeren van de module graph_display veel te lang duurt.
In overleg met mijn begeleiders ben ik hierop niet dieper ingegaan.
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Al HARDWARE-MODIFIKATIES AAN DE EUROCOM
DISPLAY PROCESSOR.

Appendix I

De wijze waarop de geheugenexpansie gerealiseerd is en hoe het geheugen geselekteerd
wordt, is in paragraaf 4.2 besproken. In deze paragraaf komen de daartoe benodigde
hardware-modifikaties aan de orde.

Om het RAM en het ROM van de Eurocom 2V7 uit te breiden was het nodig om
twee hulpkaarten (HI en H2) toe te voegen aan het systeem. Fig. A1-1 schetst hoe
hulpkaart HI opgebouwd is en tabel A1-1 bevat de gebruikte hardware-bouwstenen.
Hulpkaart H2 bevat alleen een 74508. Beide hulpkaarten hebben het standaard
Eurokaart-formaat.

AI.I Hardware-modifikaties t.b.v. ROM-uitbreiding.

Uit de pin-eonfiguraties van de 4 Kbyte EPROM (2732A) en van de 16 Kbyte
EPROM (27128), blijkt welke wijzigingen nodig zijn om het ROM uit te breiden (zie
fig. Al-2). Hardware-modifikaties op de processorkaart:
- Vervang het 24 pens IC-voetje (Is 43) door een 28-pens IC-voetje, zodanig dat de

pennen 1 tIm 24 in de oude versie overeenkomen met de pennen 3 tIm 26 in de
nieuwe versie.

- Verbind IS 43.1, IS 43.27 en IS 43.28 met 5V.
- Verbind IS 43.2 met IS 24.16 (b6 van VIC01)
- Onderbreek IS 43.26 met de "rest" (oude Vee).

Verbind IS 43.26 met IS 24.19 (b7 van VICO}).
- Vervang de 4 Kbyte EPROM 2732A door een 16 Kbyte EPROM 27128.

AI.2 Hardware-modifikaties t.b.v. RAM-uitbreiding.

In par. 4.2.3 is besproken hoe de RAM-expansie gerealiseerd is. De modifikaties die
hiervoor nodig waren, zu1len nu besproken worden.

AI.2.1 Hardware-modifikaties t.b.v. upper/lower 48K select.
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All IA32
C1 "- ..:.S~t.:1 C32

v

IS 1

--/"'.
SW 3"1.

~

IS 2

IS 2.12

(bOVenU ~e~IS 2.5

~-S'2--1
IS 1.5

Fig. Al-l
Hulpkaart HI (top view).

bouwsteen beschri;vim~

IS 1 SN7404
IS 2 74 138
SW 1 dubbelpolige tweestandenschakelaar
SW 3 drukschakelaar (normal off)
St 1 64 pens connector

Tabel Al-l
Hardware op hulpkaart 1.

ledere RAM-kaart wordt opgedeeld gedacht in twee delen:
BANK 0: laagste 48K
BANK 1: hoogste 48K

In de ongewijzigde versie werd de upper/lower 48K select gerealiseerd door IS 28 en
IS 29 op elke RAM-kaart. IS 29 is een 64-bit RAM, bestaande uit 16 woorden van 4
bit. IS 28 (SN74S257 multiplexer) bepaalde welk woord geadresseerd werd. Tabel
Al-2 geeft aan hoe bit b2 van IS 28 werd gebruikt voor de upper/lower 48K select:
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PIN NAIll.

Appendix I

-. ...." ADO~ESSH

a CMf' (NABlE

llt OUT"UT 1........ £

00·0, OUTPUTS

Act-A,. ADDI'IESSES
Cl ~ENA8LE

OE OUTPUT ENAIIU
o.~ ClUTfIUTS
NfloI "'OQAAM
N.C. NOCXMIECT

.. I • "Ce
A.. , .. ..
A, • • ...... • • .... I .. ..
AI I .. A"

A, , II Iii

." AI I
.,. .. A..

A, I • er.. .. .. '"00 " ., 00
0, " " ...
Do .. .. ...- .. .. Do

Fig. AI-2
Pin-oonfiguraties van de EPROM's (IS 43).

b2 Os 28.9) uooer/lower 48K select
0 BANK 0: lower 48K
1 BANK 1: upper 48K

Tabel Al-2
Oorspronkelijke wijze van upper/lower 48K select.

In de gewijzigde versie wordt de upper/lower sela::t niet meer gerealiseerd door b2
van IS 29 op de RAM-kaarten, maar door een, tot nu toe ongebruikte, bit van bet
video-controller-register vieD 1. Voordat dit signaal naar de drie RAM-kaarten geleid
wordt, wordt bet eerst gebufferd d.m.v. twee invertors op bulpkaart HI. De
gewijzigde upper/lower 48K select is weergegeven in tabel AI-3.

Hardware-modiftkatie op de processorkaart:
- Verbind IS 24.9 met St1.22C

Hardware-modiftkaties op aIle drie de RAM-kaarten:
- Onderbreek de verbinding tussen IS 29.9 en IS 30.3
- Verbind IS 30.3 met St1.26C
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Bit 3 van VICO 1 (IS 24.9) uOPer/lower 48K select
0 BANK 0: lower 48K
1 BANK 1: upper 48K

Tabel AI-3
Gewijzigde versie van upper/lower 48K select.

Genoemde modifikaties zijn schematisch weergegeven in fig. Al-3

Appendix 1

orocessorkaart hulokaart HI RAMI. RAM2 en RAM3

IS 24.9
St1.22C ~_St_l_.2_6_C _

Fig. AI-3
Modiftkaties t.b.v. upper/lower 48K select.

IS 30.3

Al.2.2 Hardware-modifikaties t.b.v. RAM-kaart-select.-

In de DADS-mode bepalen twee tot nu toe vrije bits van vico 1, via een 3 naar 8
deroder, welke RAM-kaart geselekteerd wordt. In de REX-mode dient echter
RAM-kaart 1 (default screen) geselekteerd te worden. Het omschake1en tussen de
twee modes wordt gerealiseerd door een schake1aar. Fig. Al-4 geeft weer hoe de
RAM-kaart-selektie gerea1iseerd is.

Hardware-modifikaties op de processorkaart:
- Verbind IS 24.12 met St1.21C
- Verbind IS 24.15 met Stl.20C

Hardware-modifikaties op RAM-kaart 1:
- Onderbreek St1.6C met "de rest"
- Verbind "de rest" met St1.25C
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I IIM-kaarten
I
I
I

I
IS 1 I

st1.23C 3
l PS

I van RAM 3
Stl.24C PS 3
If I van RAM 2

IS 1
I

I

"I,birt HI

IS 24 (VICD 1) IS 2

I A.. IS

Qs
St1.21C

AI
Q6 I Ao

Stl 20C EI
E1

6 E 3

JlflCfSSorbirt

•
IS 1 I

St1.25C PS 3
6 I van R.IM 1

I

Fig. Al-4
Modiftkaties t.b.v. de RAM-kaart-selekties.

Hardware-modifikattes op RAM-kaart 2:
- Onderbreek St1.6C met "de rest"
- Verbind "de rest" met St1.24C

Hardware-modifikaties op RAM-kaart 3:
- Onderbreek St1.6C met "de rest"
- Verbind "de rest" met St1.23C

Al.3 Hardware-modifikaties aan PMAO, PMAI en PMA2.

Bij gebruik van meer dan twee 96 Kbyte RAM-kaarten traden fan-out problemen op
bij de Pixel-Multiplex-Adreslijnen PMA 0,,2 (storingen op het scherm). Deze lijnen
zijn nu extra gebufferd d.m.v. buffers op hulpkaart H2. Op de processorkaart zijn de
PMA-printsporen doorgekrast en op vrije kontakten van de 64-polige connector Stl
aangebracht. Via het backplane en hulpkaart H2 zijn deze controle-lijnen extra
gebufferd. Fig. Al-5 verduidelijkt hoe dit gerealiseerd is.
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processorkaart bu)pkaart 2 processorkaart

IS 25.13 }
IS 26.3 (PMAO)
IS 39.11
St2.11A

IS 1
8 IS 2.11C

IS 7.3

y+

IS 7.2
IS 10.1

IS 1IS 11.1
IS 12.1 b
IS 13.1 sa.1OC
IS 26.2 (PMAt)
IS 39.1
IS 54.1
St 2.10A

V+

IS 6.11

}
IS 1

IS 26.6 (PMA2) 3
IS 39.9 St 2.12C
IS 54.9
St 2.12A

V+

Fig. AI-5
Buffering van de controle-signalen PMAO, PMAI, PMA2.

n.b. De drie buffers zijn ondergebracht in 1 IC van het type 74SOB, een high speed
quad two input and-gate. Dit IC mag niet door een ander type vervangen
worden, omdat dit zichtbare konsekwenties op het scherm heeft (snelheid!).

Hardware-modifikaties op de processorkaart:

Onderbreek IS 26.2 met de "rest"
Verbind IS 26.2 met St2.IOA
Onderbreek IS 26.3 met de "rest"
Verbind IS 26.3 met St2 .11 A

- Onderbreek IS 26.6 met de "rest"
Verbind IS 26.6 met St2.12A
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AI.4 Hardware-modifikaties aan de video controller.

Appendix 1

De vidro-controller van de Eurocom, die opgebouwd is uit lTL-bouwstenen, wordt
aangestuurd door een klok (IS 25) met een frekwentie van 10,7172 MHz. Dit klok
signaal trigger't de zgn. pixel-counter, die bestaat uit een cascade van drie asynchrone
4-bits tellers (IS 26..28). Dit deel van de vidro-controller genereert:
- de byte-adressen voor het uitlezen van het video-RAM per rasterlijn (687 pixels.

waarvan er 512 zichtbaar zijn),
- de pixel-multiplex-adreslijnen PMA 0..2,
- de videosignalen en
- het signaal dat de line-counter aanstuurt.

Het zal dUidelijk zijn dat een verkeerde synchronisatie van bovenstaande signalen
storingen op het beeldscherm zuBen veroorzaken. Door gebruik te maken van snel
lere tellers werd dit probleem defmitief verholpen.

Hardware modiftkaties op de processorkaart:
- vervang IS26 door een SN74193
- vervang IS27 door een 74F193
- vervang IS28 door een 74F193

AI.5 Interrupt hardware-modiftkatie.

Deze wijziging heeft betrekking op de interrupt request lijn IIRQB van PIA 1 (1546).

Hardware-modiftkaties op de processorkaart:
- verbreek de verbinding tussen IIRQB en /IRQ,
- verbind IIRQB met /NMI.
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A2 VARIABELEN, KONSTANfEN EN REGISTERS
T.B.V. DE DEBUGGER.

Appendix 2

In deze paragraaf zuBen alleen de vaIiabelen, konstanten en registers van de
debugger uitgelegd worden, die van belang zijn voor het begrijpen van de debugger
routines, die in appendix 3 besproken zullen worden. Een volledige lijst is te vinden
in de files const.wrk en n1rmb.wrk, die zich in de directory /user/robw/monitor
bevinden.

adflg: Advance vlag na afhandeling van een breakpoint:
o-> Er is op een toets gedrukt om advance te onderbreken.
1 -> Doorgaan met advance mits geen toets aangeslagen is.

brkadr: Tabel met maxbrk geheugenadressen waar breakpoints geset zijn. Deze
adressen zijn op de waarde nul geinitialiseerd om aan te geven dat de
tabel-entries leeg zijn.

brkrod: Tabel met maxbrk machinecodes uit het programmageheugen, die tijdelijk
door breakpoints zijn overschreven.

brkfnd: Flag breakpoint found.
0/1 -> geen/wel breakpoint gevonden.

brkpag: Tabel met maxbrk waarden van geheugenpagina's uit het program
mageheugen, corresponderend met de adressen in brkadr.

checks: Checksum CO t/m 255) van een SI-S9 record t.b.v. de serH~le loader.

dbgflg: Debugger vlag t.b.v. de 10 voor FLEX en de debugger.
0/1 -> Debugger niet/wel aktief.

first: First character flag.
0/1 -> Vlag t.b.v. de seriele loader, die aangeeft of niet/wel op het

eerste karakter van een SI-S9 record wordt gewacht.

flex: Flag FLEX/DADS mode.
0/1 -> DADS/FLEX mode.

hstk 1: Debugger stack.

lstbrk: Bevat het geheugenadres waar de laatste breakpoint afgehandeld is.

loccnt: Counter CO t/m 255) t.b.v. de seriele loader, die het aantal bytes van een
SI-S9 record aangeeft, dat nog geladen moet worden.

maxbrk: Maximum aantal breakpoints.
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maxwat: Maximum aantal watcbpoints.

numbrk: Aantal ingevoerde breakpoints.

Appendix 2

nummem: Counter die, in de funktie memory-display (M-kommando), het aantal
gebeugenbytes telt dat nog op een tekstregel gedisplayed mag worden.

numwat: Aantal ingevoerde watchpoints.

pcont: Counter (0 tim 13) die door de funktie display-registers wordt gebruikt
om te bepalen hoeveel program counters nog op een tekstregel passen,
indien ponly geset is. Na bet displayen van een program counter wordt
de teller telkens 1 verlaagd. Als peon! = 0, wordt een carriage return
linefeed gegenereerd en de teller wordt weer op 13 geset.

pcrfrm: einde van het vieopy register record.

ponly: Flag program counter only.
0/1 -> display aIle registers I alleen program counter.

regon: Flag registers on.
Oil -> Na de executie van een breakpoint worden geen/wel proces

sorregisters gedisplayed.

single: Flag single step function.
Oil -> single-step-funktie niet/weI aktief.

slflg: Flag serial loader.
Oil -> De routine DS is niet/wel aktief tijdens seriele 10.

temp: Bevat een copy van de processor-registers en van vieopy ten tijde van een
. breakpoint, na een single step, of bij de initialisatie van de debugger. De
"register manipulatie routines" werken op dit record. Bij het G
kommando (go) wordt dit record teruggekopieerd in de processor en in
vieol.

tocnt: Timeout counter (0 tim 400) t.b.v. de serieIe loader; Coen! wordt op 400
geinitialiseerd en wordt iedere 12.2 msec. met 1 verlaagd. Bij nul wordt
een "NAK" naar XENIX gestuurd en wordt gewacht op een nieuwe Sl.

trace: Trace flag.
Oil -> Trace-funktie niet/wel aktief.

vectmp: Bevat tijdens seriele 10 de oude interrupt vektorwaarde. De routine DS
gebruikt deze interrupt voor de timeout interrupt. De oude vektorwaarde
wordt weer in het geheugen gerestored, bij beeindiging van de routine DS.
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vim!: Het write-only register dat ROM/RAM-banken verwisselt.

vimpy: Bevat een copy van het register vicol.

Appendix 2

watadr: Tabel met maxwat geheugenadressen waar watchpoints geset zijn. Deze
adressen zijn op de waarde nul geinitialiseerd om aan te geven dat de
tabel-entries leeg zijn.

watch: watchpoint vlag
a -> watchpointfunktie niet aktief. Bij breakpoints worden geen

watchpoints geinspekteerd.
I -> Watchpoints aktief. Bij breakpoints worden eventueel gesette

watchpoints geinspekteerd. Ze worden gedisplayed als ook waton
o=}.

watcod: Tabel met maxawt machinocodes nit het programmageheugen, die tijdelijk
door watchpoints zijn overschreven.

waton: Flag watchpoints on.
0/1 -> display geen/wel watchpoints, indien de funktie display

register aangeroepen wordt (bijv. na een breakpoint of na het
R-kommando).

watpag: Tabel met maxwat waarden van geheugenpagina's uit het program
mageheugen, corresponderend met de adressen in watadr.
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A3 DE ROUTINES T.B.V. DE DEBUGGER.

Appendix 3

In paragraaf 5.4 is de debugger t.b.v. de Eurocom globaal besproken. In deze appen
dix komen de kommando-afhandelings-routines van de debugger aan de orde. De
labels, routines en files die hierbij van belang zijn, zijn weergegeven in tabel A3-1.
De debugger-routines bevinden zich in de directory /user/robw/monitor.

Bij de bespreking van de kommando's wordt de volgende syntax gehanteerd:
<command> is een van de debuggerkommando's gegeven in tabel A3-1.
< next> is een vervolgkommando.
< address> is een hexadecimaal getal van vier digits.
< bank> is een hexadecimaal getal van twee digits: 00, 20 of 28.
< byte> is een hexadecimaal getal van twee digits.
< word> is een hexadecimaal getal van vier digits.
< cr> is de returntoets.
< space> is de spatietoets.

Het verdient aanbeveling om eerst appendix 2 te lezen omdat hierin de variabelen,
konstanten, registers enz. van de debugger beschreven zijn, die in deze appendix
gebruikt worden.

kommando routine file beschriivin2
A DA da.wrk advance
B DB db.wrk breakpoints
C OC dc.wrk clear debug window
D DD dd.wrk display debugger
E DE de.wrk edit memory
G DG dg.wrk go
H DH dh.wrk helpmenu per kommando
M DM- dm.wrk display memory
N DN dn.wrk next (single step)
P DP dp.wrk paper debugger
Q Dentry debug.wrk quit (hoofdlus van de debugger)
R DR dr.wrk register manipulaties
S DS ds.wrk seriele loader
T DT dt.wrk trace
W DW dw.wrk watchpoints
? Hmenu hmenu.wrk helpmenu alle hoofdkommando's
anders Dwrong debug.wrk foutmelding

Tabel A3-1
Globale informatie betreffende alle debuggerkommando·s.
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A3.1 De hoofdlus van de debugger.

De file debug.wrk bevat o.a. de volgende labels:

Appendix 3

Dstart: Entry van de debugger na een reset. Op het scherm verschijnen aUe
hoofdkommando's van de debugger met een korte uitleg. Daarna wordt
de routine Dentry aangeroepen.

Dentry: Deze routine print "command: " op het scherm en springt daarna naar
Dloop; de hoofdlus van de debugger. Hierin wordt gewacht op een 1
letter kommando van de gebruiker. Indien een korrekt kommando
ingetoetst is, zal de debugger vervolgen met de routine Dgood, die de
bijbehorende debugger-afbandelings-routine aanroept. Na afloop van de
debugger-routine wordt altijd teruggesprongen naar Dentry.

Dwrong: Entry van de debugger nadat een verkeerd kommando ingetoetst is. De
debugger display't "wrong command" op het scherm en vervolgt daarna
met Dentry.

A3.2 De routine DA (File da.wrk).

command: A <next> (zie tabel A3-2)
Advance (executie van een gebruikersprogramma)

<next> betekenis
<cr> executie vanaf de program counter
<address> executie vanaf opgegeven adres
H help
Q quit

Tabel A3-2
Vervolgkommando's behorend bij het hoofdkommando A.

De routine DA set de vlag adftg, waarna gesrongen wordt naar de routine DG (par.
A3.7). Het A-kommando (her)start het gebruikersprogramma in de bank die door
register vicoJ geselekteerd is. Ais het programma op een breakpoint stuit, worden
de registers en de watchpoints gedisplayed als deze funkties geaktiveerd zijn. Hierna
wordt gekeken of de gebruiker een toets aangeslagen heeft om de advance-funktie te
stoppen. Is dit niet het geval, dan gaat de debugger verder met het uitvoeren van het
programma.
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A3.3 De routine DB (File db.wrk).

command: B < next> (zie tabel A3-3)
Breakpoint afhandeling.

<next> betekenis routine
C <address> <bank> create breakpoint DBC
D display breakpoints DBD
K 0 < address > <bank> kill one breakpoint DBKO
KA kill all breakpoints DBKA
H help DH
Q quit Dentry

Tabel A3-3
Vervolgkommando·s behorend bij het hoofdkommando B.

Het aanrnaken van breakpoints.

Appendix 3

Nadat de gebruiker een adres en banknummer ingevoerd heeft, gebeurt het volgende:
Het adres wordt toegevoegd aan de tabel brkadr. De geheugenbank < bank> wordt
geaktiveerd door de routine rswit. De machinecode op adres <address> in geheu
genpagina < bank> wordt in de tabel brkcod geplaatst. De oorspronkelijke
adresinhoud wordt vervangen door de opcode van de software interrupt SWI3. Het
banknummer wordt toegevoegd aan de tabel brkpag en tenslotte wordt de gehele
breakpoint-tabel gedisplayed.

Het verwijderen van een speciflek breakpoint

Nadat de gebruiker de, te verwijderen, breakpoint gespecificeerd heeft m.b.v.
<address> en <bank>, voert deze routine de volgende stappen uit:
Eerst wordt de geheugenbank <bank> geaktiveerd d.m.v. de routine rswit. Daarna
wordt de oorspronkelijke machinecode, die in tabel brkcod bewaard is, in het geheu
gen op adres <address> gerestored. Vervolgens wordt het breakpoint-adres in de
tabel brkadr weer op 00 geset, waarmee aan gegeven wordt deze breakpoint-entry
leeg is. Tenslotte wordt numbrk met 1 verlaagd en worden de resterende break
points gedisplayed.

Het verwijderen van aUe breakpoints

De wijze waarop dit geschiedt is analoog het verwijderen van een specifiek break
point. De variabele numbrk wordt op 0 geset.
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De subroutine disB, die hiervoor zorg draagt, test eerst het aantal gecreeerde break
points. De subroutine wordt beeindigd indien numhrk ... O. Is dit niet het geval, dan
worden de ingevoerde breakpoints gedisplayed in het formaat: <address> <bank>
<code> .

A3.4 De routine DC (File de.wrk).

command: C
Clear screen.

Schoonmaken van het debuggerscherm.

A3.5 De routine DD (File dd.wrk).

command: D
Display debugger.

De routine DD zet de baudrate van de seriiHe poort van de Eurocom op clock/16.
Daarna wordt de vlag serJXlr gereset waardoor overgegaan wordt op paraIleIle kom
munikatie. De debugger stuurt nu aIle debugger-display-output naar de video
output-routines, zodat deze informatie op het scherm zichtbaar gemaakt wordt. Het
D-kommando wordt gebruikt om .na het P-kommando (Paper debugger) terug te
keren naar scherm-output.

A3.6 De routine DE (File de.wrk).

command: E < address> < next> (zie tabel A3-4)
Edit memory.

Deze routine verzorgt het displayen en wijzigen van geheugenbytes in de RAM-bank
die geselekteerd is door het video control register vieol. Na het opgegeven beginadreo
<addreos> voIgt de daarbij behorende machinerode. D.m.v. een van de
vervolgkommando's < next> kan de gebruiker de inhoud van het programmageheu
gen bekijken en eventueel wijzigen.
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<next> betekenis routine

< een geheugenadres terug DEback
> een geheugenadres vooruit DEforw
@ nieuw beginadres DEadrs
I indirekte adressering DEind
<byte> wijzigen van het geheugenbyte DEbyte
H help DH
Q quit Dentry

Tabel A3-4
Vervolgkommando's behorend bij het hoofdkommando E.

A3.7 De routine DG (File dg.wrk).

command: G <next> (zie tabel A3-5)
Go (executie van een gebruikersprogramma)

<next> betekenis routine
<address> executie vanaf < address > DG
<cr> executie vanaf program counter DG
H help DH
Q quitDentry

Tabel A3-5
Vervolgkommando's behorend bij het hoofdkommando G.

Appendix 3

Nadat de program counter in het vicol-eopy-rocord de gewenste waarde heeft gekre
gen (door het vervolgkommando <next», wordt de routine go aangeroepen om de
executie te starten (zie par. A3.l7).

A3.8 De routine DH (File dh.wrk).

command: H < command> (zie tabel 5-4)
Help

Het H-kommando kan altijd ingetoetst worden als de debugger respons van de
gebruiker verwacht (dus niet alleen tijdens de hoofdlus van de debugger). Dit
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geschiedt in de routine dpinch die een karakter van het toetsenbord ophaalt. Is dit
karakter een "H", dan wordt de debugger-afhandelings-routine onderbroken en de
debugger display't het helpmenu behorende bij het debugger-hoofd-kommando
<command>.

A3.9 De routine DM (File dm.wrk).

command: M < address> < next> (zie tabel A3-6)
Memory display.

De debugger display't telkens acht opeenvolgende bytes machinecode, beginnend bij
adres <address>. Elke regel begint met het adres van de eerstvolgende geheugen
byte. De inhoud van het vieol register bepaalt de geheugenbank. Dit geschiedt tot
dat de gebrUiker ren van de vervolgkommando's geeft uit tabel A3-6.

<next> betekenis routine
<space> hexdump wordt alternerend gestopt/vervolgd DMspac
E stop hexdump en vervolg met edit memory DE
H help DH
Q quit Dentry

Tabel A3-6
Vervolgkommando·s behorend bij het hoofdkommando M.

A3.10 De routine DN (File dn.wrk).

command: N
Next (single step).

Dit kommando voert de instruktie uit waar de program counter naar wijst. Daarna
worden de registers en de watchpoints gedisplayed indien deze funkties geenabled
zijn. De routine DN set eerst de vlag single en vervolgt daama met de routine go
(par. A3.1 7).
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A3.11 De routine DP (File dp.wrk).

command: P
Paper debugger.

Appendix 3

Default wordt de output van de debugger op het scherm gedisplayed. Met het P
kommando schakelt de debugger over naar output via de seriele interface, waarop
een printer aangesloten kan worden. Om weer terug te gaan naar scherm-output
dient het D-kommando ingetypt te worden.

De routine DP initialiseert eerst de seriele poort van de Eurocom voor gebruik met
de teleprint 303 en set vervolgens de vlag serpar om over te gaan op seriele kom
munikatie. Daarna wordt teruggesprongen naar de hoofdlus van de debugger.

A3.12 De routine DQ (File dq.wrk).

command: Q
quit

Met het Q-kommando wordt de aktieve debugger-routine onderbroken en wordt
teruggekeerd naar de hoofdlus van de debugger. Dit kommando lean altijd ingetoets
worden als de debugger keyboard-input verwacht van de gebruiker. De afhandeling
van het Q-kommando geschiedt in de routine dpinch.

A3.13 De routine DR (File dr.wrk).

command: R <next> (zie tabel A3-7)
Register afhandeling.

Deze routine display't de inhoud van het register-ropy-record pcrfrm en de even
tuele watchpoints als deze geenabled zijn. Als een van de vlaggen adfig of trace
geset zijn, wordt het gebruikersprogramma hervat. Bij het tracen wordt getest of de
gebruiker een H of Q ingetoetst heeft om het tracen te onderbreken. Is dit niet het
geval, dan wordt verder gegaan met de executie van het gebruikersprogramma. Als
de vlag single geset is, wordt teruggekeerd naar de hoofdlus van de debugger. Zijn
bovenstaande vlaggen niet geset, dan is deze routine kennelijk aangeroepen om
gebruik te maken van een van de opties gegeven in tabel A3-7.
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<next> betekenis
P <address> wijzig program counter
S <address> wijzig stackpointer
C <byte> wijzig conditie code
D <byte> wijzig direct page
V <bank> wijzig VICOl-register (RAM-bank-selektie)
A <byte> wijzig accumulator A
B <byte> wijzig accumulator B
X <word> wijzig register X
Y <word> wijzig register Y
U <word> wijzig register U
F display aIleen de program counter na bet R-kommando
E maak aktie van F kommando ongedaan
+ display aIle registers na bet R-kommando
- maak aktie van + kommando ongedaan
N voer een single step uit
H belp
Q quit

Tabel A3-7
Vervolgkommando's beborend bij bet boofdkommando R.

A3.14 De routine DS (File ds.wrk).

command: S
Serial loading.

Deze routine laadt Motorola SI-S9 geformatteerde flIes via de seriepoort van de
Eurocom display processor. Het laden van programmatuur in het geheugen van de
Eurocom display processor geschiedt door het verzenden van records. Bij het
bespreken van de records wordt de volgende syntax gehanteerd:

<aantal bytes> De lengte van het reoord, vanaf het eerstvolgende byte na <aan
tal byte> tim het laatste byte (checksum).

< byte> Een databyte, dat in het Eurocom geheugen geladen moet worden.

< address> Vanaf dit adres worden de databytes geladen.

< bank> Code voor de te selekteren programma-RAM-bank.

code 01: RAM-bank op de processorkaart,
code 02: lage pagina van RAM-uitbreidingskaart,
code 03: hoge pagina van RAM-uitbreidingskaart.
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<checksum>

Sl-S9 format:

Elk rerord wordt afgesloten met het checksumbyte in 1
complement. In de loader worden alle bytes ml 51, 52 of 59 en
voor < checksum> bij elkaar opgeteld. Nadat een rerord geladen
is, dient deze som opgeteld bij de checksum de hexadedmale
waarde OFF op te leveren. Is dit het geval, dan wordt een ACK
teruggestuurd, waarmee aan de PDP-ll te kennen gegeven wordt
dat de boodschap goed overgekomen is. De PDP-II kan dan een
nieuw record versturen. Treedt er echter een checksum error op,
dan verzendt de Eurorom een NAK. De PDP-II zal nu hetzelfde
record opnieuw verzenden.

5 I < aantal bytes> < address> < byte> ..... < byte> < checksum>
Een 51 record bevat de databytes < byte>, die geladen dienen te worden vanaf
adres <address> in het Eurocom-geheugen.

52 <aantal bytes> <bank> <checksum>
Ben 52 rerord dient voor het bankswitchen.

59 <aantal bytes> 0000 <checksum>
Ben 59 rerord beeindigt het serieelladen.

A3.15 De routine DT (File dt.wrk).

command: T
Tradng.

Bij het tracen wordt het gebruikersprogramma doorlopen vanaf de program counter
in de geheugenbank, die geselekteerd is door het register vieoJ. Op het scherm wor
den telkens de registers gedisplayed zoals beschreven is in de routine DR. Tevens
worden de watchpoints gedisplayed (zie par. A3.I6) indien ze geenabled zijn. Het
tracen komt in feite neer op het achterelkaar uitvoeren van single step funkties.

De routine Dr set eerst de vlaggen trace en single. Vervolgens krijgt de counter
peont de waarde 13. Hiermee wordt aangegeven dat als de vlag ponly geset is, max
imaal 13 program counters op I regel gedisplayed mogen worden. Tenslotte wordt
de routine go (zie par. A3.17) aangeroepen, die zorg draagt voor het executeren van
het gebruikersprogramma.
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A3.16 De routine DW (File dw.txt).

command: W <next> (zie tabel A3-8)
Watchpoint afhandeling.

<next> betekenis routine
e <address> <bank> create watchpoint DWe
D display watchpoints disW
K 0 < address > <bank> kill one watchpoint DWKO
KA kill all watchpoints DWKA
+ aktiveer watchpoints DWplus
- deaktiveer watchpoints DWmin
H help DH
Q quit Dentry

Tabel A3-8
Vervolgkommando's behorend bij het hoofdkommando W.

Het aanmaken van watehpoints

Appendix 3

Nadat de gebruiker een adres en banknummer ingevoerd heeft, gebeurt het volgende:
Het adres wordt toegevoegd aan de tabel watadr. De geheugenbank <bank> wordt
geaktiveerd door de routine rswit. De machinecode op adres <address> in geheu
genpagina < bank> wordt in de tabel watcod geplaatst. De oorspronkelijke
adresinhoud wordt vervangen door de SWI3-opcode. Het banknummer wordt toe
gevoegd aan de tabel watpag en tenslotte wordt de gehele watchpoint-tabel
gedisplayed.

Het verwijderen van een specifIek watchpoint

Nadat de gebruiker de, te verwijderen, watchpoint gespecificeerd heeft m.b.v.
<address> en <bank>, voert deze routine de volgende stappen uit:
Eerst wordt de geheugenbank < bank> geaktiveerd d.m.v. de routine rswit. Daarna
wordt de oorspronkelijke machinecode, die in tabel watcod bewaard is, in het geheu
gen op adres <address> gerestored. Vervolgens wordt het watchpoint-adres in de
tabel watadr weer op 00 geset, waarmee aan gegeven wordt deze watchpoint-entry
leeg is. Tenslotte wordt numwat met 1 verlaagd en worden de resterende watch
points gedisplayed.
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Het verwijderen van alle watchpoints

Appendix 3

De wijze waarop dit geschiedt is analoog het verwijderen van een speciftek watch
point. De variabeIe nwnwat wordt op 0 geset.

Het (de)aktiveren van watchpoints.

Door het intoetsen van "W +" wordt de routine DWplus aangeroepen, die de vlag
waton set. Hierdoor worden de gecrreerde watchpoints geaktiveerd, d.w.z. dat
tijdens de afhandeling van een breakpoint tevens watchpoints gedisplayed worden.
Het deaktiveren van deze funktie geschiedt door het kommando "W -", waardoor de
routine DWmin aangeroepen wordt, die de vlag waton reset (default).

Het displayen van watchpoints.

De subroutine disW, die hiervoor zorg draagt, test eerst het aantal gecrreerde watch
points. De subroutine wordt beeindigd indien nwnwat ... O. Is dit niet het geval, dan
worden de ingevoerde watchpoints gedisplayed in het formaat: <address>
<bank> <code>.

A3.17 De routine go (file go.wrk).

De routine go start de executie van een userprogramma vanaf de program counter in
het vico-copy-record. Ze wordt gebruikt in de routines DA (par. A3.2), DG (par.
A3.7), DN (par. A3.10) en DT (par. A3.15).

Bij trace of single step wordt, voordat teruggesprongen wordt naar het userpro
gramma een timer opgestart, die een interrupt genereert tijdens de executie van de
eerste instruktie van het userprogramma. In de interruptroutine wordt dan terug
gesprongen naar de debugger.

Voordat naar het userprogramma wordt gesprongen, wordt de stackpointer geladen
met de programma-stackpointer. Daarna wordt het register-eopy-record hierop
gepushed. Van hieruit worden de registers weer gepulled. Op deze wijze krijgen de
registers en de stackpointer de juiste waarde. Er kunnen stack-errors optreden in het
programma (niet in de debugger), tijdens single step of trace, indien de programma
stack dezelfde is als de debugger-stack hstk 1.

De routine go zet de vlag brk[nd op 1 indien go op het startadres een breakpoint
ontdekt. Go aktiveert Ais de single step routine na uitvoering van een instruktie ziet
dat brk[nd geset is, dan weet die routine dat de breakpointcode weer in het geheugen
geplaatst moet worden op adres lstbrk.
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