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Mätning av hudkonduktans och puls med mätsystemet PsyLab

av Maria Berlin

Väg- och trafikinstitutet

Linköping

SAMMANFATTNING

PsyLab, (CPI, Contact Precision Instrument, London), är ett PC-baserat mät-

modulsystem för mätning av flera olika fysiologiska variabler (EEG, EMG,

EKG, Puls, Hudkonduktans, Andning, Sexuell Respons samt Kropps- och Hud-

temperatur mm). PsyLab består av maskin- och programvara för mätning och

bearbetning av fysiologiska mätdata.

Maskinvaran i PsyLab består av olika signal- och förstärkarmoduler som via ett

gränssnitt är anslutna till en IBM-kompatibel PC. Modulerna erhåller råsignaler

från elektroder eller andra typer av givare. Från modulerna erhålls en signal

som kan ledas direkt in till en annan modul eller till datorn via en kanal på

gränssnittet.

Programvaran i PsyLab innehåller instruktioner för mätning och bearbetning,

med vilka unika mät- och analysprogram kan utvecklas. Mätdatainsamling och

bearbetning av data utförs genom enkla program, som operatören själv skriver i

ett programspråk som liknar Basic. Programvaran styr mätdatainsamlingen och

visar samtidigt de fysiologiska variablerna grafiskt. Lagrade mätdata kan även

bearbetas i systemet.

Syftet med det delprojekt som redovisas i detta meddelande har varit att sätta

mätsystemet i drift samt att skriva ett dokument, om systemet, som är mer lätt-

tillgängligt än de som finns idag. Delar av meddelandet är tänkt att kunna nytt-

jas som användarhandledning för PsyLab.

Meddelandet innehåller en beskrivning av PsyLabs maskin- och programvara.

Ett litet experiment redovisas också för att illustrera en tillämpning med PsyLab.

Systemet är utrustat för mätning av hudkonduktans och puls på försökspersoner.

Programvaran är anpassad för att mäta försökspersonernas reaktioner på ljud-

stimuli.
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II

Mätning av hudkonduktans och puls sker för att få en bild av den momentana

arbetsbelastning en försöksperson upplever under utförandet av en uppgift. Att

mäta arbetsbelastning genom fysiologiska variabler är ett bra komplement till

andra mätmetoder, exempelvis frågeformulär.
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HI

Measuring Skin Conductance and Heart Rate with the measurement system

PsyLab

by Maria Berlin

Swedish Road and Traffic Research Institute

Linköping Sweden

SUMMARY

PsyLab, (CPI, Contact Precision Instrument, London), is a PC-based modular

system for measuring a variety of physiological variables (for example EEG,

EMG, EKG, Heart Rate, Skin Conductance, Respiration, Sexual Response

etc.). PsyLab consists of software and hardware for measuring and processing

physiological data.

The hardware of PsyLab consists of a set of sensors and amplifier modules

connected via an interface to an IBM compatible PC. Data is collected from

different sensors and fed into the signal processing modules. The output of these

modules can, in turn, be fed into other modules or, through a port in the

interface, directly into the computer.

The software of PsyLab contains high level commands from which desired data

collection and processing programs can be developed. The whole system is run

by simple programs, much like the BASIC programming language, which the

operator himself can write. The software controls the data collection and can, at

the same time, display the physiological variables graphically. Collected data

can also be processed by the computer.

The purpose of this part of the project was to put the measurement system into

operation and write a document about the system, which will be more easily

comprehensible than those already available. Parts of the report are intended to

be used as a user instruction for PsyLab.

The report includes a description of the hardware and software of PsyLab. In

this case, the system is being used in an experiment intended to illustrate a

general application. The system is equipped to measure the Skin Conductance

and Heart Rate of a subject. The software is adapted to measure a person's

reactions to sound.
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Skin Conductance and Heart Rate are measured to form a picture of the

instantaneous work load the test person is experiencing while performing a task.

Measuring human mental work load through physiological variables is a good

complement to other possible measurements, for example questionnaires.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

När man bedriver forskning där försökspersoner utför en arbetsuppgift, är det

ofta önskvärt att kunna mäta personens arbetsbelastning såsom stress, nervositet,

fysisk och mental belastning. Ett sätt att mäta arbetsbelastning är via fysiolo-

giska variabler. Mätning av fysiologiska variabler ger en bild av den momen-

tana arbetsbelastning en försöksperson upplever i en uppgift under olika

betingelser.

Vid simulatorförsök är det vanligt att den totala arbetsbelastningen en försöks-

person upplever mäts med hjälp av frågeformulär, NASA-TLX (Hart &

Staveland, 1988). Försökspersonen besvarar frågorna efter att ha utfört en

arbetsuppgift. Att kunna mäta fysiologiska variabler under försöken skulle ge ett

bra komplement till detta. Därför har projektet Utveckling av fysiologisk mät-

metodik startats.

VII har köpt in ett system, PsyLab (från CPI, Contact Precision Instrument,

London) för att i ett första skede kunna mäta hudkonduktans och puls på för-

sökspersoner. PsyLab är ett PC-baserat mätmodulsystem för mätning av flera

olika fysiologiska variabler (EEG, EMG, EKG, Heart Rate, hudkonduktans,

andning, sexuell respons, kropps- och hudtemperatur m m).

Syftet med denna del av projektet har varit att erhålla:

e ett dokument om systemet som är mer lättillgängligt än det som finns i dag

e mätsystemet i drift för mätning av hudkonduktans och puls

e användbara rutiner för tillämpning såsom anpassad programvara, val av

elektroder och dess placering, utformade för framtida mätningar i simula-

torn.

Rapporten innehåller en beskrivning av PsyLabs maskin- och programvara

(kapitel 2). En tillämpning där försökspersoner använts för hudkonduktans- och

pulsmätning med mätsystemet beskrivs i kapitel 3. Kapitlet är tänkt att tillsam-

mans med bilagorna kunna nyttjas som en användarhandledning.
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2 PSYLAB

PsyLab är ett PC-baserat mätmodulsystem för mätning av fysiologiska variabler.

Mätsystemet är uppbyggt av moduler som placeras i en systemrack. Varje modul

är anpassad för att mäta en speciell variabel. Det finns också särskilda moduler

för att generera, styra och registrera stimuli. Stimuli är händelser som inträffar

under experimentet och som försökspersonerna förväntas reagera på (t ex genom

pulsökning). Stimuli kan bestå av exempelvis höga toner eller bilder.

För att mäta puls (Heart Rate) och hudkonduktans används en högkänslig bio-

förstärkare - BA (BioAmplifier), en intervalltimer - IT (Interval Timer) och en

SC4-modul (Skin Conductance 4). Det behövs också ett gränssnitt - MCB

(Micro Coupler 8) för omvandling av analoga mätsignaler till digitala värden

samt för kommunikation mellan dator och mätsystem. PsyLab kan användas till-

sammans med vilken IBM-kompatibel PC som helst.

PsyLabs mätmoduler erhåller råsignaler från elektroder eller andra typer av gi-

vare. För HR (Heart Rate) och SC (hudkonduktans) används elektroder som gi-

vare. De mycket små spänningarna från elektroderna, förstärks och filtreras i

modulerna. Från modulerna erhålls en råsignal förstärkt till en standardnivå.

Signalen kan ledas direkt in till en annan modul för signalbearbetning eller till

en kanal på gränssnittet (MCB), för A/D-omvandling och överföring till datorn.

Programvaran i PsyLab styr mätdatainsamlingen och visar samtidigt de fysiolo-

giska variablerna grafiskt. Lagrade mätdata (medelvärde, filtrering m m) kan

bearbetas i PsyLab. Mätdatainsamling och bearbetning av data utförs genom

enkla program skrivna i ett Basic-liknande språk.

VTI MEDDELANDE 696



2.1 PsyLab Maskinvara

  

  

 

 

Figur 1 PsyLab maskinvara

PsyLabs moduler placeras i en rack som kan placeras på ett bord, figur 1, eller

monteras i staplar om det är flera rackar. En flatkabel (CLO4) som ansluts på

baksidan av racken, länkar ihop alla moduler för kraftförsörjning och digital

kommunikation.

Varje modul i PsyLab innehåller förförstärkare, optisk isolering, förstärkarkret-

sar och aktiva filtreringskretsar för att erhålla korrekta mätdata vid anslutning av

elektroder eller omvandlare. Det finns möjlighet att ställa in förstärkningsom-

råde på varje modul och gränsfrekvenser för de filter som är variabla.

Alla förstärkarmoduler i PsyLab har individuellt isolerade förförstärkare. Isole-

ringen är en viktig säkerhetsåtgärd för försökspersonen och har fördelen att

ingen växelverkan mellan förförstärkare och övriga förstärkare kan uppkomma.

Även omvandlare som inte kommer i direkt kontakt med försökspersonen är

isolerade.

Samtliga moduler i PsyLab har olika adresser som kan varieras. Mätmodulerna

har möjlighet att meddela inställt mätområde då MC-gränssnitt används.
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2.1.1 Blockschema PsyLab
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Figur 2 Blockschema PsyLab

Figur 2 visar ett blockschema över modulerna i PsyLab, som används vid puls-

och hudkonduktansmätning.

Förförstärkaren i bioförstärkaren erhåller signal från EKG-elektroderna. Signa-

len filtreras och går via utgångskretsarna till MC8 för A/D-omvandling.

Utsignalen från bioförstärkaren går även in till timerns triggenerator. Topparna i

EKG-signalen detekteras och tiden mellan dem mäts. Timern överför tiden digi-

talt till datorn via MCB.

Signalen från elektroderna för hudkonduktansmätning förstärks och filtreras i

SC4-modulen. Den går sedan vidare till MCB för A/D-omvandling. Förstärk-
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ningen av signalen från elektroderna justeras automatiskt, så att signalen hamnar

mitt i mätområdet. Registrets innehåll, som påverkar justeringsströmmens stor-

lek, ökas eller minskas tills rätt signalnivå erhålls.

Strömförsörjningen sker via den digitala länken, CLO4-kabeln, som också

används för kommunikation mellan modulerna och datorn, via

tet. Inställda mätområden överförs via länken och MCB.

PSU (Power Supply Unit) sköter om spänningsmatningen till alla moduler via

CLO4-kabeln.

2.1.2 Fundamen nheter

Till systemet PsyLab krävs vissa grundläggande enheter förutom de för mät-

ningen speciella förstärkarna.

Det behövs en eller flera rackar som kan länkas samman där mätmodulerna pla-

ceras. Det behövs också en modul för spänningsmatning, PSU- Power Supply

Unit. Den kan driva upp till tre rackar fulla med moduler. För system med två

eller flera rackar är det nödvändigt med en fläkt bredvid PSU. Ett gränssnitt av

typen Micro Coupler - MC 8 eller MC 24 (8 eller 12 bit databuss) behövs för

A/D-omvandling och kommunikation med PC. Om andra system används för

A/D-omvandling, kan den automatiska signalnivåanpassningen gå förlorad och

moduler som IT och den självbalanserande SC4 kommer inte att fungera.

Racken placeras i regel i närheten av datorn eftersom kraven på överförings-

hastigheten begränsar kablarnas längd mellan dator och gränssnitt. Förlängda

kablar kan användas mellan modulen i racken och försökspersonen, om det

krävs större räckvidd för systemet. Om kablarna förlängs kan signalen behöva

förstärkas ytterligare för att minska inverkan av yttre störningar.
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2.1.3 PSU - Strömförsörjningsmodulen

 

 
 

CLO4

kabel PSU - 220 V

Power Supply Unit

+5V +/-12V
 

+12V -12V -S 

Figur 3 Strömförsörjningsmodulen

PSU, figur 3, ansluts till nätet och förser PsyLabs övriga moduler med

ström/spänning. PSU ansluts till varje modul via en 25-pols flatkabel. En kraft-

enhet kan försörja upp till 16 moduler eller tre rackar.

PSU innehåller transformatorer (compact torroidal transformers) av hög säker-

hetsklass. Modulen är försedd med två säkringar. Den har också en jordad

metallplatta mellan kretsarna för hög- och lågspänning. Utspänningarna är

+12 V för de analoga kretsarna, +5 V för digital matning och +12V för att

driva de isolerade DC-DC-omvandlarna i varje förstärkare.

2.1.4 MC8-gränssni

 

(MC8 Gränssnitt )

Q/D- omvandlare)-

co

 

 

 

  
 

 

kabel

kommun Avkodning

m
v

Anslutning

dator

Figur 4 MCB-gränssnitt

VII MEDDELANDE 696



MC8, figur 4, utför A/D-omvandling av de analoga signalerna från förstärkar-

modulerna.

MCB sköter också den digitala kommunikationen mellan datorn och PsyLab.

Den överför automatiskt värden för skalning av kurvor, förskjutning av basnivån

och sköter all kommunikation med IT.

Den digitala länken till datorn använder sig av åtta bitar dubbelriktad kommuni-

kation och sex bitar adress med latchad buss.

2.1.5 SC4 - Självbalanserande Hudkonduktansförstärkare

 

 

  

 
 

 

sC- ( SC4 - Hudkonduktans & Anslutning
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(Optiskt isolerad)
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Figur 5 Hudkonduktansförstärkare

 

För att mäta hudkonduktans behövs en SC4-modul, figur 5. Den mäter direkt i

konduktans (uSiemens). Elektroderna matas med en konstant spänning. Ström-

men mellan elektroderna varierar och genom den erhålls konduktansen. Modu-

len är byggd för kunna mäta stora hudkonduktansresponser, SCR se kapitel 4.

En försökspersons basnivå, SCL se kapitel 4, för hudkonduktans erhålls auto-

matiskt med SC4. SCL detekteras genom observation av signalen i det mest

känsliga mätområdet. Injustering sker genom att datorn ökar mätnivån i steg om

0,2 uSiemens, tills den når personens basnivå. Signalen kommer att befinna sig

utanför mätområdet tills injusteringen är klar. I detta mätområde kommer små

responser att förstärkas mycket och registreras utan distorsion.

SC4 har momentan nivåjustering. Vid mätning gör den momentana nivåjuste-

ringen det möjligt att använda mycket hög känslighet utan risk för blockering av
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signalen. Då en stor respons uppträder justeras signalen. Datorn ökar eller

minskar värdet i registret, som påverkar storleken av justeringsströmmen, tills

signalen åter befinner sig i mitten av mätområdet.

Förförstärkaren i SC4 är inbyggd i en isolerad plastbox, med strömförsörjning

från en isolerad DC-DC-omvandlare, klassad för medicinskt bruk. Detta ger låg

brusnivå, hög säkerhet och individuell isolering av elektroderna för att förhindra

växelverkan mellan förförstärkaren och övriga förstärkare.

Ett 10 Hz lågpassfilter är anslutet till signalen för att förhindra vikningsdistor-

sion vid låga frekvenser.

Inställt mätområde överförs automatiskt till datorn via CLO4-kabeln, som även

överför basnivån från datorn till SC4. Inställningen av mätområdet överförs på

samma sätt. Denna anslutning ombesörjer även spänningsmatningen från PSU

till modulen.

Förförstärkaren är försedd med två kalibratorer som är anslutna direkt till stiften

för elektroderna. Det stora kalibreringsvärdet, (20 uS) kan användas för kontroll

av nivåjusteringens noggrannhet och dess funktion. Det lilla värdet (0,1 uS) kan

användas för att kontrollera noggrannheten av signalens spänningskalibrering.

Till exempel för mätområdet 0,4 uS, fullt skalutslag, skall kalibreringsswitchen

0,1 uS ge ett steg i signalen som utgör en 1/4 av mätområdet.
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2.1.6 BA - Högkänslig Bioförstärkare
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Figur 6 Bioförstärkare

Bioförstärkaren, figur 6, är anpassad för övervakning av olika elektriska signaler

från kroppen. Den har ett brett förstärkningsområde som gör att den passar för

de flesta applikationer där signalen inhämtas med elektroder placerade på krop-

pen. Förstärkaren är optiskt isolerad från försökspersonen. Den ger lite brus och

har hög "common mode"-dämpning. Gränsfrekvensen för HP-filtret kan väljas

ner till 0,1 Hz. Gränsfrekvensen för LP-filtret kan väljas upp till 10 kHz.

Förförstärkaren är inbyggd i en isolerad plastbox med en isolerad spänningskälla

klassad för medicinskt bruk, som förser de till försökspersonen anslutna elektro-

derna med spänning. Detta ger fullständig säkerhet och individuell isolering av

elektroderna för att förhindra växelverkan mellan förförstärkare och övriga för-

stärkare.

Hög- och lågpassfiltren i förstärkaren är försedda med ett aktivt bandspärrfilter

för 50 Hz.

Inställt mätområde överförs automatiskt till datorn via CLO4-kabeln, som också

ombesörjer spänningsmatningen från PSU till modulen.

Förförstärkaren är försedd med en kalibrator som är ansluten direkt till kläm-

morna för elektroderna. En liten signal påförs elektroderna då kalibreringen är

tillslagen, så att noggrannheten för förstärkningen och filtreringen kan kontrolle-

ras. För att kalibratorn skall kunna kontrolleras är också kalibreringssignalen

tillgänglig på elektrodklämmorna.
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2.1.7 TT - Intervalltimer
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Figur 7 Intervalltimer

Intervalltimern, figur 7, är en signalbearbetningsmodul. Insignaler till IT kan

vara utsignaler från någon mätmodul. Den tar emot signalen och omvandlar den.

Här används IT för att mäta IBI (Inter Beat Interval), väntetiden mellan positiva

toppar i en alternerande kurva, ett EKG, se kapitel 6. (IT kan också användas

för reaktionstidsmätningar, vilket inte kommer att tas upp här.) IBI-tiden räknas

sedan om till puls i programmen.

IT har ett avancerat system för triggning som automatiskt detekterar amplituden

för insignalen. Insignalen kan variera betydligt över tiden och den automatiska

injusteringen ger en pålitlig triggning för en mängd signalamplituder.

Det automatiska triggningssystemet fungerar som om en linje placeras horison-

tellt över signalen. När signalen når linjens nivå kommer timern att trigga.

Linjen kommer hela tiden att sjunka till dess att signalen påträffas. När signalen

påträffats flyttas linjen till den högsta nivån av signalen. Linjen kommer att åka

på topparna av signalen och sjunka mellan dem tills den stöter på signalen igen.

Hastigheten för triggpunktens fall kan varieras mellan 0,3 och 10 ms.

När timern har triggat kommer dess klocka att läsas av och värdet placeras i en

buffert som kan läsas när som helst av PsyLab.

Tidsintervallet överförs digitalt till datorn via CLO4-kabeln.
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2%2 PsyLab programvara

Programvaran i PsyLab styr mätdatainsamlingen och visar samtidigt de fysiolo-

giska variablerna grafiskt, figur 8. Lagrade mätdata (medelvärde, filtrering

m m) kan bearbetas i systemet efter mätning. (Viss bearbetning kan utföras

under mätning, men bör utnyttjas minimalt då det kan hindra lagring av data.)

Mätdatainsamling och bearbetning av data utförs genom enkla program som

operatören själv skriver.
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Figur 8 Grafisk visning vid mätning av hudkonduktans och IBI

Programmen har en struktur som liknar programspråket Basic. De har samma

struktur för mätning och bearbetning. De kan utgöras av en enkel lista med

instruktioner eller innehålla villkorliga hopp och matematiska beräkningar.

Programmen kan skapas och modifieras i PsyLabs editor som beskrivs i bilaga

5.

Mätning eller bearbetning väljs från en huvudmeny, som också visar vilka filer

och program som finns tillgängliga.
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Under mätdatainsamlingen kan programmet kontrollera komplexa modeller för

stimuli och genom detta påverka datainsamlingen. Vitt skilda mätningar kan

göras med samma utrustning genom att olika program används.

Även vid bearbetning visas lagrade data grafiskt som de såg ut vid mätning, allt

eftersom de bearbetas. Programmet kan detektera händelser eller variationer

som uppträder i datakanalerna och därigenom välja ut vilka data som skall bear-

betas.

Systemet innehåller fem bearbetningsalgoritmer, se kapitel 2.2.2.1, som kan

användas i programmen. När dessa aktiveras kan effekten av dem visas grafiskt

på den ursprungliga kurvformen. Det ger en visuell bekräftelse på hur de funge-

rar.

Lagring av bearbetade data från algoritmerna, verkställs genom instruktioner i

programmet.

2.2.1 Mätdatainsamling

PsyLabs mjukvara har två olika delar som arbetar samtidigt.

Den första delen fungerar som ett system specialiserat för mätning. Kurvformer

registreras och lagras på disk med exakt regelbundenhet. Denna del har absolut

prioritet över datorkraften.

Den andra delen av mjukvarusystemet tolkar programmet, se kapitel 2.2.3.

För varje variabel som skall registreras öppnas en kanal i programmet. Antalet

och typen av kanaler som används, bestäms av de metakommandon (se bilaga 4)

som används.

I programmen för mätning kan olika typer av händelsekanaler definieras. De

används för att göra markeringar då någonting inträffar under experimentet som

skall studeras efteråt, t ex stimuli. Markeringen registreras och lagras tillsam-

mans med övriga mätdata.
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Genom programmen kan PsyLabs moduler för stimuli styras. Samplingshastig-

heten för mätdatainsamlingen styrs också genom programmen och kan varieras

under mätningen.

Data lagras temporärt under mätningen. När mätningen avslutats namnges en fil

för permanent lagring. Filerna som lagras är i kompakt binärform och kallas

rådatafiler. En eller flera rådatafiler å 65 kbyte skapas, antalet beror av mäng-

den mätdata. Filerna numreras automatiskt för att "visas" i rätt ordning vid

bearbetning.

I PsyLabs mätsystem finns en tidsfunktion. Den registrerar tiden i sekunder

under hela mätningen och nollställs alltid vid mätstart. Tiden lagras som en

variabel i rådatafilen och används ofta för att gruppera och välja ut data som

skall bearbetas.

2.2.2 Bearbetning av mätdata

Vid bearbetning av rådata genomlöps alla mätvärden kronologiskt och data kan

analyseras i realtid. Bearbetningen styrs helt av programmen, se kapitel 2.2.3.

Användarens bearbetningsprogram kan studera en eller flera kanaler samtidigt

och detektera händelser. Vid händelser kan data bearbetas matematiskt eller lag-

ras utifrån villkoren i programmen.

Data kan ses som de vore lagrade kurvor och med en programinstruktion kan

visuella markeringar placeras på grafen. Det ger en bekräftelse på att program-

men fungerar och visar exakt när en speciell åtgärd utförs, figur 9. Det är möj-

ligt att gå bakåt i inspelningen när en händelse detekteras för att få med data

före händelsen.
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Figur 9 Visuella markeringar på grafen under bearbetning

Vid bearbetning väljs data ut för beräkningar med avseende på tiden eller andra

företeelser t ex variationer i händelsekanaler.

För att referera till mätdata anges det kanalnamn som använts vid mätning. Data

är automatiskt graderade i de enheter som de uppmätts i.

I PsyLab finns fem olika algoritmer för bearbetning: amplitud, artifact, medel-

värde, response och utjämning. Se kapitel 2.2.2.1.

De inbyggda bearbetningsalgoritmerna är gjorda för fysiologiska kurvformer.

Algoritmerna fungerar på utvalda kanaler genom metakommandon (se bilaga 4)

i bearbetningsprogrammen.

Filerna som lagras efter mätning är i kompakt binärform. När mätförloppet

bearbetas skapas en fil med data lagrade i ASCIT-format. I programmet bestäms

vilka data som skall lagras.

Flera filer med mätdata kan automatiskt bearbetas i en följd, (batch), om en

speciell fil med namnen på mätdatafilerna skapas, se kapitel 3.1.2.
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2.2.2.1 Algoritmer i PsyLab bearbetning

Algoritmerna för bearbetning i PsyLab är speciellt utformade för fysiologiska

kurvformer. Den uppmätta signalen som lagrats styrs igenom algoritmen och

bearbetade mätdata erhålls i flera utgångar från algoritmen, figur 10.

. Bearbetnings- Utgångar med

[Lagra signal | EI algoritm bearbetad signal

Figur 10 Strukturen för bearbetning av mätdata

   

Varje algoritm skapar minst två utgångar med bearbetade data. När ett nytt mät-
värde analyseras uppdateras utgångarna. Bearbetningsalgoritmerna måste noll-
ställas mellan olika händelser som studeras.

Det är möjligt att ansluta en utgång från en algoritm till en ingång på en annan
(seriebearbetning), eller att analysera en mätning med fler än en algoritm
(parallell bearbetning).

Systemets fem bearbetningsalgoritmer:

Amplitudalgoritmen (Amplitud) ger topp-till-topp-värdet för signalens ampli-
tud. Signalens max- och minvärde samt antalet analyserade mätvärden erhålls
också.

Artifactalgoritmen (Artifact) justerar uppmätt tid mellan två pulsslag, om den
befinner sig utanför angiven max- och minnivå. Korrigerat tidsintervall och
antalet justeringar erhålls.

Medelvärdesalgoritmen (Average) beräknar signalens medelvärde och stan-
dardavvikelse. Signalens max- och minvärde, samt antalet analyserade mätvär-
den erhålls också.

Responsalgoritmen (Response) söker efter en positiv respons och kvantifierar
amplituden. Amplitud för responsen, responsens startvärde och sammanlagd
amplitudnivå och antal responser erhålls.
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Utjämningsalgoritmen (Smooth) medelvärdesbildar signalen för angivet antal

sampel. Medelvärdet och antalet sampel erhålls.

Bearbetningsalgoritmerna kan placera visuella markeringar på graferna för att

illustrera hur de fungerar. Det styrs av en kontrollparameter. Varje algoritm har

ett antal kontrollparametrar för t ex max- och minvärden, som kan varieras.

En mer detaljerad beskrivning av algoritmerna finns i bilaga 4.

2.2.3 Programmens uppbyggnad

Programmen har en struktur som liknar program skrivna i Basic. De har samma

struktur för mätning och bearbetning och heter alltid .PCC .

Programmen kan utgöras av en enkel lista med instruktioner eller innehålla vill-

korliga hopp och matematiska beräkningar. De tolkas uppifrån och ned.

 

GMetakommandonj

(Tilldelningarj

&uvudloop j

(Submtiner )

 

  

 

  

 

  

Figur 11 Programmens uppbyggnad

Först i filen finns alla instruktioner som har global effekt, metakommandon

(metacommands), figur 11. Vid mätning definierar de bl a vilken hårdvara som

skall användas och hur den skall fungera. Vid bearbetning styr de bl a algorit-

merna. Rader med metakommandon inleds alltid med ett $-tecken.
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Efter alla metakommandon finns de instruktioner och uttryck som måste definie-

ras innan programmet kan köras. Här finns bl a de variabler som måste tilldelas

ett värde.

Sedan kommer den programloop som genomlöps en gång för varje ny mätning.

Loopen kan innehålla villkor för hopp till subrutiner. Den kan också innehålla

bl a beräkningar, men bör hållas så kort som möjligt. Vid mätning kan en lång

loop göra att data går förlorad, då den kan hindra lagring. En lång programloop

vid bearbetning gör att det tar lång tid att analysera en rådatafil.

Sist i programmet finns eventuella subrutiner.

Syntaxregler för programmen finns i bilaga 3.

I PsyLab finns en editor för utveckling av program. Den fungerar som en vanlig

editor som arbetar i inskjutningsmode. Editorn beskrivs i bilaga 5.
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3 ETT LITET EXPERIMENT SOM ANVÄNDARHANDLEDNING

För att beskriva handhavandet av PsyLab används systemet i ett litet experi-

ment. Experimentet utförs endast för att visa vilka resultat som kan erhållas från

PsyLab och ger därför inte utrymme för någon tolkning. Kapitlet är tänkt att

tillsammans med bilagorna, kunna nyttjas som en användarhandledning.

Hudkonduktans och puls mäts under några minuter på tre försökspersoner i vila.

Som stimuli används ljudsignaler som uppträder slumpvis i hörlurar, se bilaga 9.

I experimentet används programmen m-interv och p-interv, vars programlistor

återfinns i bilaga 6 och 7.

3.1 Utrustning för experimentet

För mätningen behövs en BA-, en IT- och en SC4-modul.

Puls kan mätas med flera olika moduler. I den här tillämpningen mäts puls med

hjälp av EKG. Bioförstärkaren är den modul som via tre elektroder mäter EKG

på försökspersonen.

Signalen från bioförstärkaren leds till IT som mäter IBI (Inter Beat Interval), dvs

tiden mellan topparna i EKG-kurvan. Tiden från IT räknas sedan om till puls i

programmet.

SC4-modulen mäter hudkonduktans på försökspersonen via två elektroder.

3.1.1 Uppkoppling

Modulerna placeras i racken och ansluts till varandra på baksidan med CLO4-

kabeln. MCB ansluts till datorn.
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3.1.1.1 =Adresser

Alla moduler i PsyLab har olika adresser. De refererar till kanalnumret på

gränssnittet och till den switch, som finns på baksidan av modulen. Program-

varan är anpassad för mätning med modulerna på givna adresser.

Modul Adress

SC4 1

BA (EKG) 6

IT (BD 2

Figur 12 Adresser för PsyLab mätning

Används adresserna enligt figur 12 och motsvarande inkanal på MCB, behövs

inga adressangivelser i programmen för mätning. Om andra adresser väljs,

måste den fysiska adressen anges vid metakommandot för mätning. I program-

met för mätning skrivs:

Adress enl. PsyLab: $measure ...

Annan adress: $measure ... adress .

3.1.1.2 SC4 - Hudkonduktans

Modulens adress ställs in med switchen på baksidan. För att inte någon adress

skall behöva anges i programmet, väljs adress 1. Utgången på mätenhetens

framsida ansluts till analog inkanal nr 1 på MCB.

I programmet skrivs "$measure sc4" för att öppna kanalen för mätning av hud-

konduktans.
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3.1.1.3 Bioförstärkaren - EKG

Adressen till förstärkaren väljs på baksidan av mätenheten med hjälp av

switchen. För att inte någon adress skall behöva anges i programmet väljs adress

6. Utgången på modulens framsida ansluts till analoga inkanalen nr 6 på MCB.

I programmet skrivs "$measure ekg" för att öppna kanalen för mätning av

EKG.

3.1.1.4 Intervalltimer - IBI

Intervalltimern skall vanligtvis ha samma adress som den förstärkare den

används tillsammans med. Används den tillsammans med en bioförstärkare är

det förutsatt att den mäter PTT- Puls Transit Time.

När timern skall användas för att mäta IBI används adress 2. Adressen ställs

med switchen på baksidan av modulen. Timern måste alltid ha ett jämnt adress-

nummer då den i praktiken använder två adresser.

Ingången på timern skall anslutas till en av utgångarna på den förstärkare som

den används tillsammans med, i det här fallet bioförstärkaren. Timern behöver

inte anslutas till någon analog ingång på MCB eftersom den kommunicerar digi-

talt med datorn.

I programmet skrivs "$measure ibi" för att öppna kanalen för mätning av IBI.

3.1.2 Uppstart av programvaran

När PsyLab startats genom att skriva PSY i det bibliotek där programvaran

finns, visas huvudmenyn direkt. Härifrån väljs (m)-mätning, (p)-bearbetning

eller (b)-bearbetning av flera filer (batch). Huvudmenyn visar också vilka

program som finns tillgängliga.

När (m) anges kommer systemet att fråga efter vilket program som skall använ-

das. När program valts, startar genast tolkningen av det, dvs mätningen eller

test mode, se kapitel 3.1.4.

VII MEDDELANDE 696



21

När (p) väljs frågar systemet först efter vilken rådatafil som skall bearbetas.

Systemet frågar sedan, på samma sätt som vid mätning, efter vilket program

som skall användas. Bearbetningen av rådatafilen startar genast då program

valts.

När (b) anges frågar systemet efter den fil som innehåller namnen på rådata-

filerna som ska bearbetas. Namnen på rådatafilerna skrivs i en spalt i filen.

Systemet använder sedan det bearbetningsprogram som heter Analysis.

3.1.3 Inställningar för mätning

3.1.3.1 Hudkonduktans

När SC4 uppkopplats enligt 2.1.1.2, placeras elektroderna i försökspersonens

fotvalv som i figur 13, och kablarna ansluts till modulen.

(
4

---

&

Figur 13 Elektrodplacering vid hudkonduktansmätning

När programmet för mätning startas kommer signalen att befinna sig utanför
mätområdet till dess att förstärkarens självbalansering hittat försökspersonens
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basnivå - SCL. När denna uppnåtts kommer signalen att synas i mitten av mät-

området.

Förstärkningen av signalen kan varieras med ratten på framsidan av modulen

(0,4 - 3,2 uSiemens). Förstärkarens momentana nivåjustering gör att förstärk-

ningen kan vara stor utan risk för att data skall gå förlorad.

SC4-modulen kan nu börja sin mätdatainsamling.

3.1.3.2 Puls

När bioförstärkaren och intervalltimern uppkopplats enligt 3.1.1.3-4, ansluts

kablarna för elektroderna och elektroderna placeras på försökspersonen enligt

punkterna i figur 14.

 

Figur 14 Elektrodplacering vid EKG-mätning. (Framifrån)

När programmet för mätning startas bör EKG-grafen kontrolleras så att signalen

är korrekt. Vid namnet på en av mätvariablerna i grafen, syns en stjärna *. Den

kan flyttas med hjälp av piltangenterna. Genom att trycka "f" kan den
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"Stjämmarkerade" kurvan ses i en högre upplösning. Här kan EKG-grafen kon-

trolleras.

QRS-vågens första övergång i kurvan skall vara positiv, se kapitel 5. Om så inte

är fallet, skiftas placeringen av den röda och den vita elektrodklämman.

EKG-kurvan bör vara i storleksordningen 2/3 av fullt skalutslag för att timern

skall "trigga" korrekt. Med förstärkningen inställd på 3200 eller 1600 uV bör

kurvan bli tillräckligt stor.

Förstärkarens högpassfilter bör vara inställt på 100 Hz för att reducera inverkan

av rörelser och undertrycka T-komponenten i EKG-kurvan. Lågpassfiltret måste

vara inställt tillräckligt högt för att släppa igenom högfrekvenskomponenten i

QRS-vågen. Det är också lämpligt att koppla in filtret för nätstörningar.

Timerns hastighet för triggpunktens fall, se kapitel 2.1.7, ställs på 10 ms om IBI

skall mätas på en vuxen i vila. Om IBI skall mätas på en vuxen under aktivitet

eller ett barn är 3 ms lämpligt.

Om triggpunkten sänks för snabbt finns det risk att P- eller T-vågorna mellan

QRS-vågen påträffas och ger dubbel triggning. Om triggpunkten sänks för lång-

samt kan en QRS-våg passera om den är lite mindre än de tidigare.

Efter eventuella justeringar kan mätningen av puls starta.

3.1.4 Flödesscheman för programmen i experimentet

Figur 15 visar flödesschema för det program som används för mätning i experi-

mentet.

När programmet startas, kapitel 3.1.2, kommer systemet att fråga efter försöks-

personsnummer och betingelse. Mätningen börjar sedan i en "test mode" där

ingen datalagring sker. "Test moden" ger tid för justeringar av signalen. Lag-

ring av mätdata kan sedan startas när som helst. Mätdatainsamlingen pågår

sedan kontinuerligt, med 10 sampel/sekund, tills programmet avbryts. I

programmet öppnas en kanal där händelser kan markeras med hjälp av funk-

tionstangenterna.
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Figur 16 visar det program som används vid bearbetning av mätdata från expe-

rimentet.

Först i programmet startas de algoritmer som skall bearbeta signalen. Sedan

skapas en tabell med de tider, inom vilka data skall bearbetas. Data kommer att

bearbetas från den tid då signal uppträder i lurarna och 10 s efter signal. Alla

data utanför det intervallet slopas. Vid tiden för signal kommer rutinen START

att genomlöpas. När ytterligare 10 s passerat kommer rutinen SKRIV att arbeta.

Bearbetningen avslutas då rådatafilen genomlöpts, dvs alla data har studerats.

Figur 17 visar flödesschema för rutinen SPARA i P-interv. När rutinen startar

kommer en linje att ritas vertikalt på skärmen. Rutinens viktigaste funktion är att

den nollställer alla algoritmer så att bara de data som finns inom

"tiosekundersintervallet" bearbetas.

Figur 18 visar flödesschema för rutinen SKRIV i programmet P-Interv. Även

här görs en markering i graferna när rutinen startar. Rutinen skickar bearbetade

utdata till fil för lagring. Utdatafilerna från experimentet finns i bilaga 8.

START

 

Välj

Samplingshastighet

är.

Starta i

"testmode"

skr

Fråga efter
Fpnr och betingelse

Öppna
mätkanaler

Beräkna

puls

L

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Figur 15 Flödesschema för programmet M-interv
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utkanal 1 fr. Artifact
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START

 

  

Markera på grafen

är

Tillstånd = 2

s

Öka tabellpekare

är

Nollställ algoritmerna

 

 

   

 

   

 

   

 

Åter till MATN)
 

Figur 17 Flödesschema för rutinen SPARA i P-Interv
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START

 

Markera på grafen

ske

Skriv Fpnr och

betingelse i fil

ske

Skriv Tid i fil

a

Skriv Medelvärde SC

i fil
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Skriv Response SC

i fil

är

Beräkna puls från IBI

ar

Skriv Puls i fil
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Skriv antal justeringar

i fil

ske

Skriv blankrad i fil

skr

Tillstånd = 1

sk

Öka tabellpekare

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

(Åter till MADD
 

Figur 18 Flödesschema för rutinen SKRIV i P-Interv
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3.2 Resultat från experimentet

Figur 19 visar den puls som uppmättes på försökspersonerna under experimen-

tet. Varje punkt motsvarar medelvärdet under 10 s, från det att signal hördes i

lurarna och 10 s framåt.

Figur 20 visar uppmätta hudkonduktansresponser hos försökspersonerna under

experimentet.

Eftersom experimentet utförts endast som demonstration går det inte att dra

några slutsatser av kurvorna. De ger ett exempel på vilka resultat en mätning

kan ge, vilket var syftet.

Puls

Puls (BPM)

 

Fp 1

--Fp 2

-4- Fp 3
   

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Tid (s)

Figur 19 Puls hos försökspersonerna
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Figur 20
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4 HUDKONDUKTANS

 LT TTTn;

Figur 21 Hudkonduktansrespons

Hudkonduktans är ett mått på hudens elektriska ledningsförmåga. Den kan

mätas på två olika sätt, med konstant ström eller konstant spänning. Ström-

men/spänningen ansluts till två elektroder placerade på huden, som då fungerar

som en resistans och därigenom erhålls konduktansen.

Hudkonduktansen påverkas vid fysiskt arbete eller mental belastning, pga varia-

tioner i hudens avsöndring såsom svettning, S.H. Fairclough (1990).

SCL (Skin Conductance Level) är en beteckning för basnivån, för hudkonduk-

tans. Den kan beskrivas som medelvärdet av hudkonduktansen vid flera mät-

ningar eller hudkonduktansnivån vid ett tillfälle, S.H. Faircliough (1990).

SCR (Skin Conductance Responses) är en beteckning för hudkonduktansrespons.

SCR är en transient variation som uppträder i signalen, figur 21. SCR uppträder

ungefär 2 s efter stimuli och har sitt maximum efter 3 s innan den återgår till

basnivån, S. H. Fairclough (1990).

SCL kan användas som ett mått på en persons aktiveringsnivå. SCR kan använ-

das som en faktor som står i relation till yttre händelser, S. H. Fairciough

(1990). SCR kan också sägas avspegla känslomässiga förlopp och aktivitetsnivån

i förlopp hos en försöksperson.
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4.1 Val av elektroder och dess placering

Elektroderna för hudkonduktansmätningen har placerats i vänster fotvalv på för-

sökspersonen, figur 13. Fötter och händer är de ställen på kroppen där arbets-

belastning, såsom stress, nervositet, fysisk och mental belastning påverkar

svettningen. Vanligtvis placeras elektroderna på försökspersonens hand. Här har

fotvalvet valts för att ge försökspersonen så stor rörelsefrihet som möjligt, då

mätningarna i framtiden kommer att ske i VTIs körsimulator. Det kräver att för-

sökspersonens rörelsefrihet begränsas så lite som möjligt.

Elektroder har valts på inrådan av Lars-Håkan Thorell, Institutionen för

Psykiatri ULi. Vid mätningen av hudkonduktans användes EKG-elektroder för

barn från Medicotest (Ölstykke, Danmark). De fungerar bra.

För att förbättra kontakten mellan elektroderna och huden används elektrod-

pasta. Vanlig elektrodpasta för EKG-mätning är inte att föredra då den påverkar

hudens konduktivitet. Ett alternativ är elektrodpastan från NASA (Houston,

Texas).
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5 ELEKTROKARDIOGRAFI - EKG

R

P T

as

Figur 22 EKG-kurva med bokstavsbeteckningar

Hjärtats mekaniska arbete ger upphov till elektriska fenomen som kan studeras

genom potentialavledning på kroppsytan, (B. Jacobson 1975). Potentialerna

uppstår i hjärtats enskilda muskeltrådar och adderas till vågformer med karakte-

ristiskt utseende, figur 22, det så kallade elektrokardiogrammet - EKG. Från

EKG-kurvan kan ett värde på pulsen erhållas.

Pulsen stiger vid fysiskt arbete och vid mental belastning. Den sjunker då

vakenhetsgraden minskar.

Amplituder, polaritet och de olika tidsintervallen i EKG-kurvan påverkas av

elektrodplaceringen. Kurvans utseende är i det här fallet inte av så stor betydelse

så länge den är störningsfri, eftersom det är signalens frekvens som skall stude-

ras.

För att erhålla bra kontakt mellan elektroderna och huden används elektrodpasta

som innehåller elektrolytlösning. Kontaktimpedansen mot huden är då

R=10 kohm och C=0,1 uF, vilket skall jämföras med elektroder mot torr hud

som ger kontaktimpedansen R=100 kohm och C=0,01 uF (B Jacobsson, 1975).

Hudens ledningsförmåga beror till största delen på dess fuktighetsgrad vilken

förbättras genom elektrodpastan.
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5.1 Val av elektroder och dess placering

Elektrodplaceringen för EKG-mätningen, figur 14, har valts för att ge en brusfri

signal, som påverkas så lite som möjligt av eventuella rörelser hos försöksperso-

nen. Placeringen har också valts så att försökspersonen skall få maximal rörel-

sevidd eftersom mätningar i framtiden kommer att ske på personer i VTITIs kör-

simulator.

Elektroder valdes på inrådan av Eddy Bergsten, Flygmedicinska Institutionen

FOA. I tillämpningen används självhäftande engångselektroder med pasta, från

Nikomed (Herlev, Danmark). De fungerar bra och är lätta att applicera.
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6 DISKUSSION

En fördel med PsyLab mätmodulsystem är att det ger möjligheter till variation

av vilka variabler som ska mätas och hur mätningen skall styras. Ytterligare en

fördel är att försökspersonens momentana förändringar i arbetsbelastningen kan

registreras kontinuerligt under olika betingelser, till skillnad från de mätmetoder

som VTT använder i dag.

En nackdel med systemet är att försökspersonen hela tiden måste vara kopplad

till mätutrustningen, vilket begränsar rörelsefriheten.

VTls syfte med systemet är att inom en snar framtid kunna mäta fysiologiska

variabler på försökspersoner som kör i körsimulator. Mätdata från så stora och

långa experiment som simulatorförsök, (ca 40 personer å 1 tim), kommer att bli

svåra att bearbeta, om mätningen sker med den PsyLab-utrustning VTT har i

dag.

I PsyLab relateras alla händelser till tiden eller markeringar i händelsekanaler. I

den händelsekanal som finns tillgänglig i dag markeras stimuli med funktions-

tangenterna. Markeringarna är svåra att få exakta i tiden. I körsimulatorn relate-

ras händelser vanligtvis till körsträckan/vägpositionen. När i tiden en händelse

kommer att ske är olika för varje försöksperson pga olika hastighetsval. Tiden i

körsimulatorn måste alltså synkroniseras med tiden i PsyLab, för att registrerade

variabler skall kunna relateras exakt i tiden till en händelse. Därefter måste

programmet för bearbetning anpassas, efter tiderna då händelser inträffat, för

varje försöksperson.

En lösning av problemet är att köpa en BIN8-modul (Binary Input/Output) till

PsyLab. BIN8 kan ta emot och registrera TTL-nivåer från yttre enheter. Kör-

simulatorns dator kan alltså ge en signal vid start och stimuli som registreras i

en händelsekanal genom BIN8. Bearbetningen kan sedan ske helt med utgångs-

punkt från markeringarna i händelsekanalen och programmet kommer inte att

behöva ändras för någon försöksperson.

För mätningar i simulatorn krävs också längre kablar mellan mätmodulerna och

försökspersonen. Längre kablar kan innebära att signalerna behöver förstärkas

ytterligare samt skärmas för att minska känsligheten för störningar.
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Bilaga 1

Sid 1 (1)

SPECIFIKATTONER PSYLAB-MODULER

Isolering försöksperson

Bioförstärkare:

Brus nivå

Harmonisk distorsion

VII MEDDELANDE 696

MCB interface:

Upplösning 8 bitar

Hastighet © ©25 Hz

Fel + 4 LSB

Inspänning 0-4 V

Anslutning ingångar 3.5 mm enpols kontakt

Länk till datorn Upp till 2 m

Digital länk 8 bitar databuss

6 bitar adressbuss

SC4 - modulen:

Mätenhet uSiemens

Absolut noggrannhet + 0.3 us

SCR upplösning 0.005 uS

Frekvenskurva DC - 10 Hz

Noggrannhet kalibrering (20 uS) .05%, (0.1 uS) 5%

Spänning försöksperson konstant 0.6 V DC

Utspänning 0 - 4 V (justerbart)

Mätområde 0 - 52 uS

> 2000 V, 100 MOhm

© 1 uV ofiltrerad RTT

© .1%

Common Mode Rej > 120 dB

Inimpedans 10 MOhm, 50 pF

Noggrannhet kalibr. 1%

Nätfilter 50/60 Hz > 60 dB

Utspänning +3 V (justerbart)

Isolering fp. > 2000 V, 100 MOhm

Intervall Timer:

Noggrannhet Tid +0-1 ms.

Analog Inspänning 1 V (Gusterbart)

Digital kontroll TTL, positiv logik

Mätområde Tid 0-32767 ms.





Bilaga 2

Sid 1 (1)

SPECIFIKATIONER PSYLAB PROGRAMVARA

Max antal kanaler (V3.0)

Max Samplingshastighet

Max insamlingstid

Datoranspråk

Noggrannhet mätdatainsamling

Dataformat resultat

Tillgängliga bearbetnings-

algoritmer:

VII MEDDELANDE 696

16

>1 kHz/kanal

obegränsad (styrt av utrymmet på

hårddisken)

IBM-kompatibel PC med grafik

5 us

ASCII och binär

Artifact

Amplitud

Medelvärde

Response

Utjämning





Bilaga 3

Sid 1 (2)

SYNTAXREGLER FÖR PROGRAMMEN

- -Alla programrader som inte börjar med en etikett (label) eller ett rad nummer

måste placeras en position in från vänstra marginalen.

- "Radnummer eller etiketter kan användas för att ange destination vid hopp. De

måste placeras längst ut vid vänster marginal.

- Stränghantering är inte tillåten, förutom tillsammans med Print "..".

- Stora och små bokstäver kan blandas.

- Uttryck skrivs på sammanhängande rader. Flera påståenden kan placeras på

samma rad, separerade med kolon.

- Generellt krävs ett mellanslag för att separera poster.

- Apostrof ', används för att markera kommentarer efter en rad i programmen.

Allting på raden efter apostrofen ignoreras.

- Citationstecken "..", används tillsammans med Print för utskrift av strängar.

Till exempel print "Heart Rate". Om apostrofer saknas kommer ordet efter

Print att tolkas som en variabel och dess värde skrivs ut. Dubbla apostrofer

används också när en mätkanal skall tilldelas ett variabelnamn.

- Komma och mellanslag ,,används för att separera parametrar i instruktioner.

Om en variabel utelämnas skall kommatecken ändå skrivas ut. PsyLab räknar

kommatecknen för att veta vilken variabel som avses. Ex. Tone 200, , 1

Datatyper

Flyttal är den enda tillgängliga datatypen i PsyLab.

Variabler

OBS! Detta gäller endast för PsyLab mätning ej bearbetning.

Flyttal av typen single real är den enda tillgängliga datatypen. Variabler behöver

inte definieras i förväg. I variabelnamn kan bokstäver och siffror användas. Det

första tecknet måste vara en bokstav. Reserverade ord får inte användas som

variabelnamn. Instruktioner med parametrar accepterar både variabler och

konstanter som parametrar utom metakommandon. De fodrar att parametrarna

utgörs av en konstant.
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Matematiska funktioner

Följande matematiska uttryck kan användas i programmen:

+ addition

- subtraktion

/ division

* multiplikation

Logiska operatorer

Följande logiska operatorer kan användas i programmen:

> större än

___ mindre än

= lika med

OBS! ©> , % och & fungerar inte!

Radlängd

En rad kan bestå av max 24 fristående poster eller 78 tecken (inkl. mellanslag).

VII MEDDELANDE 696



INSTRUKTIONER I PSYLAB

Bilaga 4

Sid 1 (14)

Här följer en lista på tillgängliga instruktioner i PsyLab. Listan är grupperad

enligt följande:

Generella instruktioner:

Instruktioner för mätning:

Instruktioner för bearbetning:

Generella metakommandon

Metakommandon för mätning:

Metakommandon för bearbet-

ning:

Basic-instruktioner:

instruktioner som kan användas vid mätning

och bearbetning.

instruktioner som bara kan användas vid

mätning.

instruktioner som bara kan användas vid

bearbetning.

metakommandon som kan användas vid

mätning och bearbetning.

metakommandon som bara kan användas vid

mätning.

metakommandon som bara kan användas vid

bearbetning

Basic-instruktioner som fungerar i PsyLab.

GENERELLA INSTRUKTIONER

Display [variabel], [y], [x]

Visar angiven variabel eller funktion vid koordinaterna x, y. X och Y räknas från

övre vänstra hörnet. Om parametrarna utesluts visas samma variabel som i

föregående display-instruktion, en rad längre ner. Om [variabel] består av text

som skall skriva ut används ' ' runt texten.

Goto[label]

Hoppar i programmet till [label]; etikett. Etiketten måste vara det första och

enda ordet på raden. Exekveringen fortsätter från raden efter etiketten.

Gosub[label]

Hoppar i programmet till subrutinen [label]; etikett. Etiketten måste vara det

första och enda ordet på raden. Exekvering fortsätter från raden efter etiketten.
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Sid 2

Sist i rutinen finns Return som medför att exekveringen fortsätter från raden

efter Gosub.

If [uttryck!] Then [uttryck2, instruktion eller funktion]

Om [uttryck1] är sant kommer satsen efter Then att utföras, annars utförs nästa

programrad. [uttryck!] kan inte bestå av en aritmetiskberäkning. Om flera saker

skall utföras då [uttryckl] är sant kan dessa skrivas efter varandra separerade

med kolon. [uttryck2, instruktion eller funktion] kan innehålla aritmetiska

uttryck och även fler If..then. . -instruktioner.

Input [variabel]

Kan användas för att läsa in ett tal från tangentbordet. Inmatning måste avslutas

med enter. När en Input-sats påträffas i programmen stannar exekveringen tills

inmatningen är avslutad. Mätningen avbryts inte och inmatning bör därför ske

snabbt vid mätning med hög samplingshastighet så att lagring av data kan ske,

om så behövs. Vid bearbetning stannar processen tills inmatningen avslutats.

Key

Returnerar värdet av den senast använda funktionstangenten. Funktionen måste

nollställas annars bibehålls tidigare värde. Se även Input.

Latency _

Funktionen innehåller tiden i sekunder. Den kan nollställas eller till delas nya

värden under exekvering. Latency erhåller noll vid programstart.

Mode [visad graf], [modifierande parameter ]

Instruktionen påverkar hur graf visas på skärmen. Det finns fyra typer av

modifiering.

1 - stänger av grafiska visningen helt under mätning.

6 - ger full skärmstorlek på grafen vid bearbetning

10, %n - grafen upptar n% av skärmens vertikala area

11, %n - grafen upptar n% av skärmens horisontella area

En graf som släckts med mode 1, visas åter genom mode 0

Random

Ger slumpade heltal mellan 1 och 255. Om instruktionen används tillsammans

med $random genereras tal helt slumpvis. Utan $random, kommer samma

slumpserie att erhållas när programmen startas från huvudmenyn med (m)
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eller(p). Om exekveringen stoppas utan återgång till huvudmenyn kommer nya

tal att erhållas vid omstart av programmet.

Rate [antal sampel/s]

Bestämmer samplingshastigheten under mätning. Rate kan användas för att

variera samplingshastighet under exekvering. Rate 0 stänger av samplingen.

Return

Återvänder från subrutin och exekverar raden efter Gosub.

Signal(nn)

Returnerar signalnivån från kanalen nn.

Store

Vid mätning kommer instruktionen genast att avbryta mätningen och fråga efter

filnamn för att lagra data. Store kan användas för att automatiskt avsluta en

mätning, så att rådatafilerna blir exakt lika stora.

Table (nn)

Instruktionen gör det möjligt att referera till en fördefinierad tabell, skapad mha

$table. Table är en endimensionell tabell som kan bestå av 255 element, 1-255.

Observera att första talet refereras med 1, inte 0. Första tabellvärdet erhålls mha

Table(01). (nn) måste vara ett tvåsiffrigt tal. Talen i tabellen kan endast bestå av

heltal mellan -32767 och 32767. Om en post i tabellen inte behöver innehålla

något värde räcker det inte att skriva två kommatecken efter varandra, det

kommer att tolkas som att det är sista posten som skall erhålla ett värde.

Time

Funktionen innehåller antalet sekunder sedan mätningen startade. Time lagras

tillsammans med övriga data i rådatafilen. Time kan inte ändras genom

tilldelning av ett värde. Om datainsamlingen avbrutits under mätning kommer

det att se ut som tiden hoppar vid bearbetning.
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INSTRUKTIONER FÖR MÄTNING

Delay until

Vänta tills... Stannar programexekveringen tills villkoret efter Until är uppfyllt.

Event

Funktionen påverkar händelsekanaler som initierats med metakommandot

$measure event. Event kan tilldelas värden mellan 0 och 255 genom variabler.

Funktionen kan också läsas som en variabel. Händelsekanalens värden visas och

registreras som de andra kurvorna. Det finns flera typer av händelsekanaler,

$measure event event stimin, $measure event event stimout och $measure event

key. De kan öppnas samtidigt oberoende av varandra. Kanalerna registrerar

automatiskt stimuli, via moduler eller funktionstangenterna. ($measure event

event stimout och $measure event event stimin kan bara användas när moduler

för registrering och styrning av stimuli finns tillgängliga. Då registreras den

aktiva nivån, som sänds till Relay, TTL, Tone, Shock, eller Noise modulerna i

event stimout kanalen. TTL ingångarna på BIN8 input/output registreras i

kanalen event stimin.) Kanalen $measure event key används för att göra

markeringar med funktionstangenterna. Tidsregistreringen för stimuli blir

exaktare om händelsekanaler används. Vid bearbetning erhålls data från Event

genom referens till kanalens namn eller nummer.

Force [nummer]

Under utveckling. Medför högre prioritet för interpretering av programmet än

grafisk visning under pågående mätning.

Noise [volym], [tid i s]

Används för att reglera WN "oljuds" generator. Se PsyLab Software manual.

Relay[output code], [tid]

Används för att reglera RL8. Se PsyLab Software manual.

Shock [nivå] , [tid i s)

Används för att reglera SHK shock generatorn. Se PsyLab Software manual.

Tone [volume], [frekvens], [tid i s]

Används för att reglera TG2 tongeneratorn. Se PsyLab Software manual.
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TTL [output code], [tid i s]

Används för att reglera TTL nivåer med BIN8. Se PsyLab Software manual.

INSTRUKTIONER FÖR BEARBETNING

Back [sekunder]

Hoppar tillbaka antalet angivna sekunder i rådatafilen. Kan användas då en

händelse registrerats, för att bearbeta data insamlade före händelsen.

Dat1 (nn)

Dat1 är utkanal nummer 1 från bearbetnings algoritmerna. Innehåller bearbetade

data som kan ledas till en algoritm, lagras eller användas för andra

bearbetningar. (nn) är samma nummer som kanalnummret för den algoritm data

önskas ifrån. Dat] ger för resp. algoritm:

Amplitude(nn) - signalens amplitud

Artifact(nn) - insignalens värde om det var inom gränserna, annars det senaste

korrekta värdet

Average(nn) - signalnivåns medelvärde

Response(nn) - amplituden för varje respons

Smooth(nn) - medelvärde av signalen

Dat2(nn)

Dat2 är utkanal nummer 2 från bearbetnings algoritmerna. Innehåller bearbetade

data som kan ledas till en algoritm, lagras eller användas för andra

bearbetningar. (nn) är samma nummer som kanalnummret för den algoritm data

önskas ifrån. Dat2 ger för resp. algoritm:

Amplitude(nn) - den låga signalnivån

Artifact(nn) - antalet korrigeringar sedan senaste zero instruktion

Average(nn) - standardavvikelse

Response(nn) - startnivån för responsen

Smooth(nn) - antalet sampel som studerats

Dat3(nn)

Dat3 är utkanal nummer 3 från bearbetnings algoritmerna. Innehåller bearbetade

data som kan ledas till en algoritm, lagras eller användas för andra
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bearbetningar. (nn) är samma nummer som kanalnummret för den algoritm data

önskas ifrån. Dat3 ger för resp. algoritm:

Amplitude(nn) - den höga signalnivån

Average(nn) - antal mätvärden som medelvärdet beräknats över

Response(nn) - värdet av funktionen Latency då responsen startar

Dat4(nn)

Dat4 är utkanal nummer 4 från bearbetnings algoritmerna. Innehåller bearbetade

data som kan ledas till en algoritm, lagras eller användas för andra

bearbetningar. (nn) är samma nummer som kanalnummret för den algoritm data

önskas ifrån. Dat4 ger för resp. algoritm:

Amplitude(nn) - antalet värden som analyserats

Average(nn) - signalens max värde

Response(nn) - totala amplitudnivån, sedan senaste zero instruktion

Dat5(nn)

Dat5 är utkanal nummer 5 från bearbetnings algoritmerna. Innehåller bearbetade

data som kan ledas till en algoritm, lagras eller användas för andra

bearbetningar. (nn) är samma nummer som kanalnummret för den algoritm data

önskas ifrån. Dat5 ger för resp. algoritm:

Average(nn) - signalens min värde

Response(nn) - antalet responser, sedan senaste zero instruktion

Group

Returnerar gruppnummer som anges vid mätningens början. Initieras mha

$group. Kan användas för automatisk identifiering av grupper/betingelser vid

bearbetning utanför PsyLab. Se även Parameter och Subject.

Jump to [tid]

Instruktionen ger möjlighet att hoppa till en bestämd tid i inspelningen men

fungerar inte med de moduler som används i tillämpning, som beskrivs i

rapporten. Se PsyLab Software manual.

Mark, [avstånd mellan punkter]

Åstadkommer en markering i form av en vertikal linje på skärmen. Om 1 anges

som [avståndet mellan punkter], kommer en heldragen linjevisas, 2 medför att
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50% av linjen visas osv. Mark används vanligtvis vid bearbetning för att

åskådlig göra att programmen fungerar.

Output [variabel], [utkanal], [antal gällande siffror]

Instruktionen skickar [variabel] till [utkanal], printer- p, disk- 0 el 1, med [antal

gällande siffror]. [variabel] kan vara en utkanal från en algoritm eller vilken

variabel som helst. Nollor först i [variabel] ersätts med mellanslag, så att

strängen till [utkanal] får konstant längd. Om [variabel] utelämnas skrivs nästa

värde på en ny rad, (output,,p). [variabel] är ett flyttal. Om antalet gällande

siffror inte anges används 7, max är 13. När max antal gällande siffror inte

används, kan felaktiga värden erhållas om talen är mindre än 0.01. För att

undvika detta är det lämpligt att sätta [antal gällande siffror] till 13 eller att

multiplicera alla värden med 1000.

Parameter

Returnerar parameter numret som angavs vid mätningens början. Initieras mha

$parameter . Kan användas för att automatiskt identifiera grupper/betingelser

vid bearbetning utanför PsyLab. Se även Group och Subject.

Subject

Returnerar det försökspersonsnummer som anges vid mätningens början.

Initieras mha $subject. Kan användas för automatisk identifiering av

försöksperson vid bearbetning utanför PsyLab. Se även Group och Parameter.

Zero

Nollställer alla algoritmer som används i programmen vid bearbetning. Används

i början av en del process vid bearbetning, tex vid medelvärdesbildning över ett

visst tidsintervall. Algoritmer kan nollställas individuellt genom att de tilldelas

noll.
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GENERELLA METAKOMMANDON

Metakommandon är instruktioner som tex beskriver för mjukvaran hur

hårdvaran skall fungera. De är oftast placerade överst i programmen och

genomlöps bara en gång, vid programstart. Metakommandon föregås alltid av $-

tecken.

$Random

Funktionen gör att tal genereras helt slumpvis. Se Random

$Speed [antal punkter]

Grafens hastighet över skärmen kan varieras med detta metakommando genom

att antalet ritade punkter per sampel varieras. Det är tillåtet med mycket små

värden för antalet punkter som skall ritas.

$Table MT,MMT,NI;+44+0000000000000000 000

Metakommandot gör det möjligt att definiera en tabell före exekvering. Tabellen

kan innehålla upp till 255 heltal mellan -32767 och 32767. För att undvika för

långa rader i programmen, kan $table skrivas på flera rader i följd.

Tabellvärdena nås genom Table(nn). (nn) kan utgöras av ett tvåsiffrigt tal eller

en variabel. Om en post i tabellen inte behöver erhålla något värde räcker det

inte att skriva två kommatecken efter varandra. Det kommer att tolkas som att

det är sista posten, som skall erhålla ett värde. Om två tabeller behöver

definieras i förväg kan detta lösas genom att tabellen delas upp och två olika

variabler används som tabellpekare.

METAKOMMANDON FÖR MÄTNING

$Group

Metakommandot medför att systemet frågar efter gruppnummer vid start av

mätningen. Gruppnummer upp till 32767 accepteras, bokstäver och punkter

accepteras ej. Numret kan erhållas i utdatafilen från bearbetningen om

instruktionen Group används. Se även $parameter och $subject.

$measure [instrument] [hög upplösning] [adress] [släkt skärm] [skala (min

nivå)(max nivå)] ["variabelnamn"]
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Huvudinstruktionen för att öppna en kanal för kontinuerlig mätning.

Parametrarna vid detta instruktion kan skrivas i vilken ordning som helst. De

identifieras genom namnen, inte sin position. Det måste vara ett mellanslag

mellan parametrarna. Instrument väljs till något av nedan stående:

SC4 - Hudkonduktans

EKG - Bioförstärkare för EKG mätning

IBI - Mätning av IBI mha Intervall Timer

EVENT - Händelsekanal

[hög upplösning]

För att [hög upplösning] skall kunna användas måste interfacet MC24 vara

tillgängligt. PsyLab förutsätter att berörd förstärkare är ansluten till en av hög

upplösningskanalerna på MC24 om hires anges.

[adress]

Är adresserna på modulerna inställda enl nedan, behöver ingen adress anges.

Har modulerna andra adresser skall de anges. Skriv adress nr.

Modul Adress

SC4 1

Bioförst. (EKG) 6

Interval Timer (IBD2

[släkt skärm]

För att undvika överlappning kan den grafiska visningen stängas av utan att

mätningen påverkas. Maximalt 10 kanaler kan visas grafiskt utan överlappning.

Skriv display off för att stänga av visningen.

[skala (min nivå)(max nivå)]

Möjligheten att ändra [skala] är främst avsedd för mätning av intervall med

Intervall Timern. Det kan behövas vid reaktionstidsmätningar eller då höga

pulser är att vänta. De skalor som används om inget annat anges är följande:

IBI 500 - 1500 ms (120 - 45 BPM)

PTT 200 - 400 ms

RSPINVL 2000 - 80000 ms

TIMER 0 - 255 ms

Skriv scale ... ... för att ange en annan skala.
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["variabelnamn"]

Variabelnamn kan bestå av upp till 7 bokstäver. Namnet kommer att synas intill

grafen och ersätta det som normalt visas. Variabelnamn behöver bara anges då

flera kanaler av samma typ används, för att särskilja dem.

Skriv "namn" för att ge en kanal nytt namn.

$Parameter [ord1] [ord2]

Metakommandot medför att systemet frågar "Please enter number for ord! ord2

?" vid start av programmet för mätning. Ord1 och 2 kan vara vilka ord som

helst. Som svar accepteras heltal upp till 32767, men ej bokstäver och punkter.

Numret kan erhållas i utdatafilen från bearbetningen om instruktionen Parameter

används. Se även $subject och $group.

$Rate [sampel per sekund]

Metakommandot bestämmer den generella samplingshastigheten för alla kanaler

i mätningen.

$Subject

Används detta metakommando i programmet kommer systemet att fråga efter

försökspersonsnummer, vid start av mätningen. Numret kan sedan erhållas i

utdatafilen med hjälp av instruktionen Subject. Se även $group och $parameter.

$Test

Vid start av mätning kommer systemet att börja i en test mode, om detta

metakommando används. Tiden hålls kvar på noll och ingen lagring av data

sker. Detta medger tid för kontroll av kurvor och signaler. Lagring av mätdata

startas med "r".
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METAKOMMANDON FÖR BEARBETNING

$Clear

Stänger av visningen av alla kanaler vid bearbetning. Användbart då man vill

studera en kanal mer detaljerat. Kanalerna kan återstartas individuellt mha

$Show eller genom ,d parametern i $process kommandot.

$Outfile, [disk nr 0 el 1],[sökväg],[filnamns extension]

Med detta metakommando kan ASCII filen, som erhålls vid bearbetning, styras

till val fritt bibliotek genom att sökväg anges. Om disk 1 anges öppnas en andra

ASCIT-fil för att få data lagrade två gånger vid en bearbetning.

$Process [insignal],[bearbetningsalgoritm],[grafisk visning],

[parameter2], [parameter3], [parameter4]

Kommandot används för bearbetning av signaler. Alla mätvärden som finns

lagrade för den insignal som väljs, passerar vald bearbetningsalgoritm.

[insigna]]

Insignal kan vara vilken som helst av de kanaler som öppnats för mätning. Det

kan också vara en utgång från en bearbetningsalgoritm. Namnet på kanalen som

skall studeras anges.

[bearbetningsalgoritm]

Det finns fem bearbetningsalgoritmer. Average, Amplitud, Artifact, Response

och Smooth. Dessa producerar två eller flera utkanaler med bearbetade

mätvärden. Se respektive algoritm nedan.

[grafisk visning]

Om d anges för grafisk visning, kommer en markering som produceras av

bearbetningsalgoritmen att visas på eller intill grafen, beroende på vilken

algoritm som används.

[parameter1], [parameter2], [parameter3], [parameter4]

Parameterl-4 kan användas för att anpassa funktionen av processalgoritmerna,

exempelvis gränsvärden för puls. Om parametrarna utelämnas kommer

fördefinierade värden att användas. Varje parameter förklaras under respektive

processalgoritm, se nedan.
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I parentesen vid algoritmerna anges ett kanalnummer, nn. Upp till 20 kanaler

kan användas. Resultaten från Dat-utgångarna erhålls genom att numret för den

algoritm som avses anges som nn i Dat (nn).

Amplitude(nn),,parameter1 ,parameter2

Algoritmen ger topp-till-topp värdet för signalens amplitud. De fungerar som att

en linje placeras vid toppen och botten av amplituden vilande på

extrempunkterna. Parameter] anger hur många sampel som skall studeras.

Parameter2 anger hur ofta erhållna extrempunkter skall jämföras med signalen.

Om parameter2 sätts till 1 kommer varje sampel att jämföras med

extrempunkterna, 5 medför att var femte sampel jämförs. Om parameter! o 2

inte anges används 10 resp. 5.

Från amplitudalgoritmen erhålls följande utgångar:

Dat1(nn) - signalens amplitud

Dat2(nn) - den låga signalnivån

Dat3(nn) - den höga signalnivån

Dat4(nn) - antalet värden som analyserats

Artifact(nn),,parameter1 ,parameter2,parameter3

Algoritmen justerar uppmätt tid mellan två pulsslag, om den befinner sig utanför

parameter] eller parameter2. Värden utanför nivåerna ersätts med det senaste

värdet som var korrekt. Om parameter] o 2 inte anges används gränserna 500

ms resp. 1500 ms vilket motsvarar 120 och 40 slag/minut.

Från artifactalgoritmen erhålls följande utgångar:

Datl(nn) - insignalens värde om det var inom gränserna, annars det senaste

korrekta värdet

Dat2(nn) - antalet korrigeringar sedan senaste zero kommando

Average(nn)

Algoritmen beräknar signalens medelvärde och standardavvikelse sedan senaste

Zero kommando.

Från medelvärdesalgoritmen erhålls följande utgångar:

Datl(nn) - signalnivåns medelvärde

Dat2(nn) - standardavvikelse

Dat3(nn) - antal mätvärden som medelvärdet beräknats på över ??

Dat4(nn) - signalens max värde

DatS(nn) - signalens min värde
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Response(nn),,parameter1 ,parameter2,parameter3,parameter4

Algoritmen söker efter en positiv respons och kvantifierar amplituden.

Algoritmen känner av [parameter1] antal värden och söker inom dessa en

nivåökning. När den funnit en ökning väntar algoritmen till [parameter2] antal

värden är lika eller har fallande nivå. De första värdena av dessa tolkas som

responsens max. När ett maxvärde detekterats studerar algoritmen upp till 250

sampel bakåt till dess att [parameter3] antal värden är lika eller har fallande

nivå. Det sista av dessa värden tolkas som responsens startnivå. Slutligen

jämförs amplituden för responsens med [parameter4] antal signalenheter. Är

amplituden mindre än [parameter4] kommer responsen att ignoreras och Dat1-5

kommer inte att uppdateras. Om inga parametrar anges kommer 4, 4 och 3 att

användas.

Från responsalgoritmen erhålls följande utgångar:

Datl(nn) - amplituden för varje respons

Dat2(nn) - startnivån för responsen

Dat3(nn) - värdet av funktionen Latency då responsen startar

Dat4(nn) - totala amplitudnivån, sedan senaste zero kommando

Dat5(nn) - antalet responser, sedan senaste zero kommando

Smooth(nn)

Algoritmen medelvärdesbildar signalen, för [parameter1] antal sampel.

Utjämningsalgoritmen ger följande utgångar:

Dat1(nn) - medelvärde av signalen

Dat2(nn) - antalet sampel som studerats

$Show [kanal nummer]

Kanaler där den grafiska visningen stängts av genom $clear visas igen, med

hjälp av detta kommando.
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BASIC-INSTRUKTIONER

Följande instruktioner i Basic kan användas i Psylab:

BEEP - Datorn piper

CLS - Rensar skärmen

GOSUB...RETURN - Hoppar till subrutin och återvänder

GOTO - Hoppar

IF...THEN... - Villkorssats

INPUT - Läser tecken från tangentbordet

LINE - Skriver en rad eller ritar en fyrkant på skärmen

LOCATE - Anger position för utskrift

PRINT - Skriver ut på skärmen

RETURN - Återvänder från subrutin

RUN - Startar ytterligare en PCC-fil
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PSYLAB-EDITORN

Editorn i PsyLab är till för att utveckla program. Det finns flera sätt att starta

editorn. När ett nytt program skall skapas väljs (m) eller (p) från huvudmenyn.

Det nya programmet anges när systemet frågar efter program. Finns det ingen

fil med detta namn startas editorn. Om (p) väljs kan editorn startas direkt genom

enter, när systemet frågar efter rådatafil. Under pågående mätning används Esc

för att starta editorn. Mätningen kommer att avbrytas och programmet visas i

editorn. Första gången Esc används frågar systemet om data skall lagras för att

undvika misstag. Vid nästa tillfälle då Ese används avbryts mätningen utan

fråga.

PsyLab editorn fungerar som en vanlig editor som arbetar i inskjutnings mode.

Dvs när ett tecken skrivs kommer det att uppträda på den position där markören

befinner sig och eventuella tecken till höger kommer att skjutas ett steg åt höger.

När raden är slut accepteras inte fler tecken. I editorn visas en ruta med

funktionstangenternas betydelse. De har lite olika funktioner beroende på om

editorn startats från mätning eller bearbetning.

Byta rad

Piltangenterna fungerar i editorn och används för att flytta sig i programmet.

Infoga en ny rad

Använd enter för att erhålla blank rad.

Hjälp

För att erhålla hjälp används F1.

Ta bort rader

Rader och tecken kan raderas mha "Delete' som raderar åt höger och ' del!

som raderar åt vänster. Del-tangenten på siffertangentbordet kan också

användas. För att radera flera rader kan F3 Delete Lines användas. Placera

markören på den översta raden som skall raderas. Tryck på F3. Flytta markören

till den sista raden som skall raderas och tryck på enter. Tryck på Esec för att

komma ur delete om markören placerats fel. OBS! Det går inte att få tillbaka

det som en gång raderats.
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Kopiera och foga in rader - F2 Copy F4 Paste

Placera markören på den första raden som skall kopieras. Tryck på F2. Flytta

markören till sista raden som skall kopieras. Tryck på enter. Om bara en rad

skall kopieras, tryck på F2 och sedan enter. Antalet rader som kopierats visas i

rutan vid "Paste lines'. För att foga in kopierade rader flyttas markören till

önskad rad. Tryck F4. Raderna skrivs in och resterande text kommer att skjutas

ned.

Läsa in och spara program - FS Load / F6 Save PCC File

F5 läser in angivet program i editorn. En lista över program kan erhållas om '*'

anges, istället för ett programnamn. Även program sparade på diskett kan listas

mha 'A:*".

F6 sparar angivet program med det namn som anges. Om inget extension skrivs

läggs .PCC till automatiskt. Om '*' anges istället för programnamn kommer,

originalnamnet automatiskt att användas. Det ändrade programmet kommer att

skriva över den gamla. OBS! Det sker ingen kontroll om ett programnamn

redan använts. Eventuella program med samma namn kommer att skrivas över.

Läsa in och spara rådata - F7 Raw Data Save/Load

Tryck på F7 för att lagra rådata vid mätning.

Vid bearbetning används F7 för att läsa in en rådatafil. -

Kontrollera en variabel - F8 Debug/Inspect variable

En enskild variabel som namngivits i programmet kan studeras. Tryck på F8

och ange variabelnamnet. Variabelns aktuella värde kommer att visas. Detta är

användbart då man vill kontrollera hur programkoden fungerar. Funktioner som

Time och Key kan också studeras på detta sätt.

Köra programmet - F9 Run Program

För att exekvera programmet och lämna editorn, tryck F9. Alla variabler

erhåller startvärdet noll.

Visa meny eller Fortsätt - F10 Menu on/off/Continue

F10 används vid mätning för att visa editormenyn eller inte.

Vid bearbetning fortsätter programmet från den punkt där det blev stoppat med

Esc om F10 används. Detta bör endast användas vid programutveckling.
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Avsluta

För att lämna editorn och komma tillbaka till huvudmenyn, tryck på 'Esc'.

OBS! All information som inte är sparad kommer att försvinna då editorn

lämnas.
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PROGRAMLISTAM-INTERV.PCC

' Fil: M-Interv.pcc

'Konstr: M. Berlin

'Datum: 92-05-13

'Beskr: Hudkonduktans, EKG och IBI mäts med 10 sampel

! per sekund. Försökspersons nr och betingelse

' nr skall anges. Funktionstangenterna kan

' användas för att markera händelser.
1

t t t t 1 1 1 1 1 1 4 1 4 t 1 1 1 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9

Srate 10 ' 10 sampel/s

Stest 'Starta i test mode

$subject 'Frågar efter Fp nummer

$group 'Frågar efter betingelse

Smeasure sc4 "Öppna mätkanal hudkond

$measure ekg "Öppna mätkanal EKG

$measure ibi "Öppna mätkanal IBI

$measure event key "STIM" "Öppna mätkanal händelser

MATIN ' Start huvudloop

hr=60000 / ibi "Räknar puls

locate 23 "Heart Rate" 'Skriver på skärm

locate 23,15: print hr 'Skriver puls

goto MAIN "Åter till Main
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PROGRAMLISTA P-INTERV.PCC

Fil _:

'Konstr:

' Datum:

'Beskr:
1

'Utdata:

'Utf£il:

P-Interv.pcc

M. Berlin

92-05-13

Hudkonduktans och puls analyseras.

Data inom intervallen i tabellen bearbetas

och lagras i filen .asc.

Fp nr

Betingelse

Stimuli nr

Tid

sc4 medelvärde

sc4 respons

puls medelvärde

art

. asC

"|||Bearbetningsprocesser|||||||||||||||||||||||||||

$Sprocess

$process

$process

$process

sc4 average (01)

sc4 response (03) ,d

ibi artifact (10) ,d,660,1090

dat1 (10) average (02)

'Medelvärde sc4

'Respons sc4

'Just IBI 91-55

'Medelv. IBI

!! '' 'Tabell tidsintervall som skall bearbetas! '' '' ' ' !

Stable 10.0,20.0,25.0,35.0,45.0,55.0,65.0,75. 0

Stable 80.0,90.0,100. 0 110. 0, 120 0 ;, 130 0 ;, 135 0
Stable 1

$outfile,,,.asc
1 '*nl tabellpekare

tl = table (n1)
nl =

int = 0
st = 1

MATN
if time

45 . O 300 . 0

' Utfil . aäSC

't1 start intervall
'Räknar stimuli

= tl then goto SPARA
goto MATIN

SPARA
if st = 1 then goto START
goto SKRIV

VTI MEDDELANDE 696

'Startar insamling
'Skriver till fil



START

mark, 1

st = 2

int = int + 1

nl = nl + 1

t1 = table (n1)

zero

goto MALIN

SKRIV

mark, 5

output subject

output group

output int

output t1

output dat1 (01) ,0,13

output dat1 (03) ,0,13

hr = 60000/dat1 (02)

output hr

output dat2 (10)

output

st 1

nl nl] + 1

tl table (n1)

goto MATIN
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Sid 2

'Nästa tillstånd

"Räknar intervall

"Ökar tabellpekare

't1 nästa starttid

'Nollställer processerna

"Åter till MALIN

'Skriver Fpnr

' Skriver betingelse

'Skriver stimnr

'Tid för utskrift

'Medelv sc4, diskO,13 ' värdes

"Respons sc4, disko, 13 'vä

'Beräknar puls

'Skriver puls

"Skriver antal 'justeringar

'Ny rad vid nästa utskrift

'Nästa tillstånd

"Öka tabellpekare

't1l nästa stopptid
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Sid 1 (1)

UTDATAFILER FRÅN PSYLAB

 

Fp Grupp Stimuli Tid för Medelvärde SCR HR Artifacter

nr nr nr utskrift SC

1 1 1 20 2,91168 ,4000001 83,570 0

1 1 2 35 2,889521 ,2720001 81,790 0

1 1 3 55 3,031919 , 664 87,272 0

1 1 4 75 2,973039 , 1919999 84,714 0

1 1 5 90 2,96032 , 1359999 86,420 2

1 1 6 110 2,820882 , 152 85,518 2

1 1 7 130 2,619679 0 85,866 0

1 1 8 145 2,45 0 85,942 1

2 1 1 20 6,959282 ,2879996 57,071 0

2 1 2 35 6,782881 3,999996E-02 52,574 0

2 1 3 55 6,826241 ,3200002 52,658 2

2 1 4 75 6,701838 , 1360002 54,856 0

2 1 5 90 6,568401 ,2000003 55,624 0

2 1 6 110 6,599759 7,999992E-02 57,086 0

2 1 7 130 6,650159 6,400013E-02 58,016 0

2 1 8 145 6,761923 , 1199999 56,322 0

3 1 1 20 4,85456 ,4400001 67,156 2

3 1 2 35 4,568081 ,224 71,878 0

3 1 3 55 4,40232 ,4320002 65,682 0

3 1 4 75 4,20448 , 1999998 64,209 0

3 1 5 90 4,301679 ,5279999 67,444 0

3 1 6 110 4,408719 ,2719998 69,215 0

3 1 7 130 4,351445 ,256 70,329 1

3 1 8 145 4,29608 , 112 69,240 0
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Sid 1 (1)

STIMULI UNDER EXPERITMENTET

En signal med styrkan 90 dB uppträdde en kort stund i en av hörlurarna, på

försökspersonerna under experimentet, enligt nedan:

Tid (s) Frekvens (Hz) Öra

10 1000 Vänster

25 1000 Vänster

45 2000 Höger

65 2000 Vänster

80 1000 Höger

100 1000 Höger

120 2000 Vänster

135 2000 Höger
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