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C.A. Swenne 

EEN STUDIE BETREFFENDE DE CLASSIFICATIE VAN VENTRIKEL COMPLEXEN 

IN HET ELECTROCARIDIOGRAM 

Verslag van een afstudeeronderzoek verricht op het Medisch-Fysisch 

Instituut TNO te Utrecht onder leiding van dr.ir. J,H, van Bemmel 

in de periode van april 1970 tot maart 1971. 



-1-

Voorwoord 

Dit verslag betreft een afstudeeronderzoek, verricht op het Medisch 

Fysisch Instituut TNO te Utrecht in de groep Fysiologische 

Signaalverwerking. Het onderzoek stond onder leiding van 

dr.ir. J.H. van Bemmel, wiens voortdurende kritische belangstelling 

voor mij van grote waarde is geweest. 

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn afstudeerhoogleraar 

Prof.dr.ir. G. Vossers en aan Prof.ir. D.H. Bekker ing, directeur 

van het Medisch Fysisch Instituut. 

De heer S.J. Hengeveld ben ik zeer erkentelijk voor zijn vele 

daadwerkelijke hulp. 

Voorts zeg ik dank aan de heren Haagen en Van Di jk voor de ver

zorging van het fotografische werk en aan Jeannette van Gent voor 

het typewerk. 

Voor de medewerking die ik heb mogen ondervinden bij het maken 

van de benodigde bandopnames op de afdeling Cardiologie van het 

St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht (hoofd dr. C.L.C. van Nieuwenhuizen) 

ben ik zeer dankbaar. 

Tot slot dank ik alle leden van de groep Fysiologische Signaalver

werking, die toch zo'n belangrijk aandeel hadden in wat men wel 

het "werkmilieu" noemt. 

N.B. 

Utrecht, maart 1971 

C.A. Swenne 

De spelling van <lit verslag is die, welke door de Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd aanbevolen in een circulaire, 

gericht aan de scholen, in 1954. 
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II. Samenvatting 

Voor een zodanige bepaling van aritmieen in een elektrocardiogram, 

dat aan de hand daarvan iets gezegd kan worden over de toestand 

van een patient, is het nod i g, het ECG te analyseren en relevante 

parameters te berekenen en te definieren. Een " slag-op-slag" -analyse 

van het elektrocardiogram is daarbij noodzakelijk. 

Dit stelt ons voor problemen als patroonherkenning en classificatie . 

Het toepassingsgebied zelve, de hartbewakingsafdeling, stelt speciale 

eisen o.a. met betrekking tot de plaatsing van de elektroden op het 

lichaam en het soort alarmering. 

Dit verslag poogt een bijdrage te leveren tot de oplossing van deze 

problematiek. 

Gestreefd is naar de realisatie van een adaptief proces waarbij 

een digitale rekenmachine van de operator (arts, verpleegster) en 

van het signaal van de patient in een leerfase voldoende leert, om 

in een later stadium tamelijk zelfstandig te kunnen beslissen met 

een redelijke mate van betrouwbaarheid. 
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III. Inleiding, beschrijving van het terrein van het onderzoek 

De hartbewakingsafdeling (coronary-care unit) in een ziekenhuis heeft 

tot doel de intensieve observatie en behandeling van ernstige hart

patienten in de eerste periode na een infarct. Verscheidene fysiolo

gische parameters, zoals de arteriele en veneuze bloeddruk, de urine

produktie en de pols van de patienten warden regelmatig gemeten en 

als voornaamste instantane parameter wordt het elektrocardiogram 

voortdurend geobserveerd. Deze bewaking geschiedt deels met apparatuur, 

deels door menselijke observatie . 

Een monitor-systeem, bestaande uit een meerkanaals-oscilloscoop 

stelt de bewaker (i.e. verpleegster, arts, speciaal opgeleid personeel) 

in staat, de toestand van alle op de afdeling aanwezige patienten 

(maximaal 6 - 8), te volgen, voor zover deze toestand tenminste uit 

het elektrocardiogram is te bepalen. Door regelmatig uitschrijven 

van stukken van het ECG kan een "logboek" van de patient warden 

samengesteld, wat de arts in staat stelt, zich een indruk te vormen 

van de toestand en toestandsverandering van de patient. 

Daar elektronische apparatuur tot dusver eigenlijk slechts tot het 

meten van hartslagintervallen in staat is kan alleen op het punt 

van de hartfre·quentie de bewaking ten dele aan deze apparatuur 

overgelaten warden. 

Wat de detectie van alle andere onregelmatigheden, zoals bv. 

afwijkende slagvormen, betreft, is men volledig aangewezen op de 

verpleegster, die dit ruwweg "op het oog" vanaf het oscilloscoopbeeld 

moet doen. 

Daar een zeer vroegtijdige herkenning en behandeling van aritmieen 

gewenst is (sommige leiden binnen enkele minuten na hun inzet al tot 

katastrofale veranderingen in de toestand van de patient []j, [2]), 

is het duidelijk, dat de mens in het hierboven geschetste systeem 

uitzonderlijk zwaar wordt belast. Het bewaken van een achttal 

patienten kan door een persoon slechts korte tijd achtereen (in de 

orde van 1 uur) worden volgehoudeu. 
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Er is aan dit soort waarnemingstechnieken nog een groot bezwaar 

verbonden: een deel van wat opgemerkt zou moeten worden ontsnapt 

aan de waarneming, terwijl de interpretatie van het waargenomene 

persoonsafhankelijk is. Daarbij komt nog het grote personeelsgebrek. 

Daarom loont het de moeite, te proberen, deze processen en systemen 

te automatiseren. De gedachten gaan bij dit probleem uit naar 

digitale verwerkingsapparatuur, aangezien het zich laat aanzien, 

dat een groot aantal rekenkundige bewerkingen en beslissingen in 

korte tijd zal moeten worden uitgevoerd. 

Het toepassingsgebied, de hartbewakingsafdeling, stelt speciale 

eisen. Zo zullen de patienten liever niet gedurende lange tijd 

gehinderd mogen worden door bevestiging van veel elektroden, terwijl 

de elektroden ook niet zodanig bevestigd mogen worden, dat ze de 

huid irriteren. Dit betekent, dat we genoegen moeten nemen met een 

klein aantal afleidingen (meestal een) en dat, doordat de elektroden 

met hechtpleister zijn opgeplakt, na het reinigen van de huid en het 

aanbrengen van elektrodenpasta, het kontakt met de huid nogal wissel

vallig genoemd mag worden. Op de hartbewakingsafdeling van het 

St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht is momenteel een driehoeksaf

leiding in gebruik, waarbij een elektrode hoog op het borstbeen is 

bevestigd, terwijl de andere twee elektroden in de zij op de ribben 

ter hoogte van de 5e tussenribsruimte geplaatst zijn, waarbij 

de rechter-elektrode als referentie fungeert. 

Het in dit onderzoek gebruikte waarnemingsmateriaal is op magne

tische band opgenomen; in de toekomst zal gestreefd worden naar 

on-line verwerking. 

Een mogelijk uitgangspunt voor de opzet van een automatisch be

wakingssysteem kan gebaseerd zijn op de criteria, die de arts 

aanlegt bij de bewerking van de signalen. Aangezien de elektro

cardiogrammen in principe zeer sterk in vorm wisselen, moet de 

patient zelf als zijn eigen norm fungeren. 
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IV. Het elektrocardiogram 

Als we een enkelvoudige spiercel in rust beschouwen , zien we dat 

over bet membraan van de eel een spanning staat van ongeveer - 90 mV 

(de binnenzijde is negatief t.o.v. de buitenzijde). Wordt door een 

of andere oorzaak de eel geprikkeld, dan verdwijnt op een stukje 

van de eel dit verschijnsel; de eel depolariseert. Dit "depolari

satiefront" plant zich langs de eel voort [3, 26]. Op de elektrische 

activiteit volgt de mechanische contractie. Zie fig . 1. 

eriNcel-
lulaire ~ 

inaktief aktief ( i naktief 

vloeptof 

I 
++ +++ + + + + + +/ ++++ - -I 

I 
I 

I I + +++ I 
lllellbJ'.,&an ~, ++ + + + ---- +++++ +f 

Fig. 1 

In een gewone spiercel loopt de prikkel "dood" op bet eind van 

de eel, in de spiercellen die zich in bet hartweefsel bevinden is 

dit niet bet geval. De verschillende spiercellen zijn in bet hart 

volgens een bepaald patroon met elkaar verbonden via de "inter

calated disks", die bet mogelijk maken, dat bet depolarisatiefront 

zich van de ene eel naar de andere kan bewegen. Zo kan bet gebeuren 

dat in de loop van een hartcyclus alle spiercellen in bet hart 

volgens een bepaald, geordend patroon actief worden. Zie fig. 2. 
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Fig. 2. Intercalated disks, de spiercellen zijn geleidend 
met elkaar verbonden. 

Het uitgangspunt van de fysiologische activiteit is de gangmaker

cel. De gangmakercel is een eel, die als eigenschap heeft, dat 

na verloop van een zekere periode spontane depolarisatie optreedt. 

Door deze prikkel worden de nabijgelegen spiercellen actief en het 

proces is gestart. In het hart zijn diverse plaatsen, waar gang

makercellen voorkomen. Het verschil in de eigenschappen van deze 

cellen bestaat hierin, dat zij, afhankelijk van hun plaats in 

het hart, verschillende eigenfrequenties hebben, waarmee ze spontaan 

depolariseren. De snelste gangmakercel "wint" het altijd, want door 

een hartactie worden alle gangmakercellen als het ware ge-reset. 

In het hart bevindt zich een gebied, waar snel-vurende gangmaker

cellen voorkomen, de sino-auriculaire knoop (SA-knoop). Zie fig. 3. 

Bij een normale hartactie wordt van hieruit het hartspierweefsel 

in de atria geactiveerd. Via het spierweefsel in de atria komt de 

prikkel bij de atrio-ventriculaire knoop (AV-knoop) waarin de 

prikkel zich traag voortplant. Hierna wordt hij met grote snelheid 

via de bundel van His, de bundeltakken en de vezels van Purkinje 

naar verschillende plaatsen in de ventrikels geleid, waarna de 

spiercellen in de ventrikels depolariseren. 

Behalve bij de AV-knoop zijn de atria en de ventrikels door 

niet geleidend weefsel gescheiden, zodat de prikkel vanuit de 

atria alleen daar de ventrikel kan binnendringen. Zowel in de 
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ctria als in de ventrikels wordt de loop van de elektrische 

activiteit bepaald, door het beginpunt van de prikkel en de aan

wezigheid van prikkelbaar weefsel, omdat de prikkel zich alleen 

in de richting van prikkelbaar weefsel kan voortplanten. Gedepo

lariseerd weefsel of cellen vroeg in de repolarisatie zijn niet 

prikkelbaar. 

rechter 
bundeltak 

RV 

LA 

Fig. 3. Het hart en het gele idingssyst eem 

van His 

RA= rechteratrium RV= rechterventrikel 
LA= linkeratrium LV = linkerventrikel 
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In fig. 3 zijn de verschillende delen van het geleidingssysteem 

getekend. Het geleidingssysteem dient om de contractie van het 

hart op zeer bepaalde wijze te doen verlopen (bijv. langzame ge

leiding in AV-knoop veroorzaakt de pauze die nodig is om te 

wachten op de mechanische atriumcontractie) . 

Kenmerkend voor het geleidingssysteem is ender andere dater 

gangmakercellen in voorkomen; van deze gangmakercellen kan gezegd 

worden dat hun"eigenfrequentie"gaande van de SA-knoop naar de 

Purkinje-vezels steeds lager wordt, zodat bij het uitvallen van 

een "hoger" prikkelcentrum een lager gelegen gangmakercel de 

prikkel genereert. 

Zeals uit fig. 1 is te zien kunnen we ons de ladingen van een 

spiercelmembraan als een aantal dipolen voorstellen, als er 

activiteit komt, veranderen d ipolen van plaats en richting. Er 

zijn ladingverplaatsingen. 

Tengevolge van deze ladingverplaatsingen kunnen we op een afstand 

(buiten het hart, op het l ichaam) met een elektrode metend, 

potentiaalveranderingen waarnemen. Deze potentiaalveranderingen 

zijn het resultaat van alle elektrische activiteiten in de hart

spier. Als eerste orde benadering kunnen we alle dipoolvectoren 

in een punt samenbrengen en sommeren, er resulteert dan een hart

vector (bij het ontbreken van elektrische aktiviteit is de absolute 

waarde van de vector gelijk aan nul). De huidige elektrocardio

grafie kent een richting, de vectorcardiografie , die het meten 

van de x, yen z-component van die vector beoogt. Door model

proeven is een aantal elektrodeplaatsen bepaa ld met weegfac

toren kunnen uit die potentialen de drie vectorcomponenten 

worden berekend volgens: 

x( t) = all v
1
(t) + a12 v

2
(t) ---------+a V (t) 

ln n 
y( t) = a21 V l ( t) + a22 V 

2
(t) ---------+a V (t} 

2n n 
z( t) = a31 v/t) + a32 v/t) ---------+a V (t) 

3n n 

waarin: 

x(t), y(t) en z(t) de (tijdsafhankelijke) vectorcomponenten 

v (t) ----- v (t) elektrodenpotentialen 
1 ' ' n 

n het aantal elektroden. Zie fig. 4. 



y 

F 
• 

X 

Fig. 4. Schematische weergave van het menselijk lichaam met 
daarin getekend de X. Yen Z richting van de hartvector 
en de elektrodeplaatsen die voor een vectorcardiogram
opname warden gebruikt. 
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Sommige onderzoekers beweren, dat het hart essentieel als een 

multipool opgevat moet worden [4]. 

Terugkerend naar de prikkelvorming en geleiding, kan algemeen 

gezegd worden dat door twee zenuwen hierop een tegengestelde 

invloed wordt uitgeoefend: enerzijds beinvloedt de nervus vagus 

de hartactie in negatieve zin (langzame potentiaals tijgingen van 

de gangmakercellen, langzame contractie van het spierweefsel), 

anderzijds beinvloedt de nervus sympaticus de hartactie in positieve 

zin. Het valt buiten het kader van dit verslag, i n t e gaan op 

deze regelingen. 

Door het wegvallen van prikkelcentra, het onderbreken van de ge

leidingsvezels, het uitvallen van spierweefsel, of he t ontstaan 

van nieuwe prikkelcentra kunnen allerle i a f wi jkingen in ritme en 

vorm van de normale slag gevonden worden. Normaal zien we in het 

elektrocardiogram duidelijk drie fasen: de P-gol f (depolarisatie 

atria), het QRS-complex (depolarisatie ventrikels ), de T-golf 

(repolarisatie van de ventrikels). Zie fig. 5 . 

QRS 

F • 5 X-component van een vectorcardiogram ig. a: 



• 
. 

. 
' ' . 
. 
. 
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fig. Sb: Verschillende vormen van het ECG, afhankelijk van de 
gebruikte afleiding. Figuur overgenomen uit:M.J.Goldman, 
Principles of Clinical Electrocardiography, Large medical 
publications, Los Altos, California. 
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De samentrekking van de atria vindt plaats in een betr ekkelijk 

kleine spiermassa (vergeleken bij de ventrikels ) en om een P

golf duidelijk te registr eren moeten we dus een eJektrode dicht 

bij de plaats van de atria zetten. 

IV-2 Aritmieen 

Aritmieen ontstaan ender allerlei pathologische omstandigheden, 

zeals bijvoorbeeld [5]: 

- overbelasting, rek, van atria en ventr i kels 

- myocard-infarct 

- myocarditis 

- degeneratie, ontsteking van de bundel van His 

- geneesmiddelen 

- hypoxie 

chirurgische ingrepen aan het hart (afsnoeren van rechter

bundeltak bij kamerseptumdef ect operatie) 

- narcose 

- bij hyperthyreoidie, andere ziekten buiten het hart 

- "e causa ignota" ofwel de andere oorzaken. 

Het normale ritme wordt gedicteerd door de s inusknoop (sinus

ritme). Er zijn twee mogelijkheden waardoor dit verstoord wordt: 

1) er worden prikkelcentra a ctief, die een hogere frequentie dan 

de prikkelfrequentie van de SA-knoop hebben, deze ontmoeten 

prikkelbaar weefsel, er ontstaat een voortijdige slag (pre

mature beat) 

2) het sinusritme valt om een of andere reden uit en een lager 

prikkelcentrum (met een lagere frequentie) valt in, erontstaat 

een invallende slag (escaped beat). 

De vorm van deze abnormale slagen kan al dan niet gelijk zijn aan 

de vorm van de normale slag in het ECG. Dit hangt geheel af van 

de plaats van het prikkelcentrum en of de prikkel op zijn weg 

al dan niet prikkelbaar weefsel ontmoet. 



--
------

We zullen nu achtereenvolgens bespreken: het sinusritme, 

de actieve ectopische ritmen, de passieve ectopische ritmen 
en het blok. 

IV-2-1 Sinusritme 
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De prikkel wordt door de sinusknoop gegenereerd en de geleiding 

vindt verder normaal plaats. 

We onderscheiden: 

- normaal sinusritme (60-100 slagen per minuut) 

- bradycardie (frequentie <60/min) 

- tachycardie (frequentie >100/min) 

- sinusaritmie 

dikwijls respiratoir bij jonge mensen 

niet-respiratoir vooral bij ouderen 

- sine-pause (prikkel blijft langer weg) 

- sino-auriculair blok (niet elke prikkelvorming wordt door 

atrium- en dus ventrikelcontractie gevolgd). , ........ 
'--•,. 

NB. In de P-golf kunnen periodieke vormveranderingen optreden 

door het verschijnsel van de zgn. wandering gangmaker, zie 

o.a. [13J . 

IV-2-2 Actieve_ectopische_ritmen 

De prikkel wordt door een lager centrum gegenereerd. De aritmie 

zet in na een kortEr interval dan het interval tussen de prikkels 

van de SA-knoop. 

We onderscheiden: 

- supra-ventriculaire ectopische slagen (de prikkelvorming vindt 

plaats in de atria, het ventrikelcomplex heeft een normale vorm) 

- ventriculaire extrasystolen (vanuit de ventrikels, het complex 

is anders gevormd) 

- atrium tachycardie (>140/min) 

- ventriculaire tachycardie 
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- atrium flutter (woelen) meestal worden niet alle prikkels 

- atrium fibrilleren (fladderen) meer geleid naar de ventrikels 

- ventrikel flutter 

- ventrikel fibrilleren. 

IV-2-3 Passieve_ectoeische_ritmen 

Deze ontstaan bij ontstentenis van hogere prikkelcentra. 

De prikkel wordt door een lager centrum gegenereerd. 

De aritmie zet in na een langer interval dan de intervallen tussen 

de prikkels van de SA-knoop. 

We onderscheiden: 

- supra-ventriculaire intervallende slagen 

- ventriculaire invallende slagen. 

We kunnen nog verder onderverdelen door te onders cheiden: 

- hoog-nodale ritmen (uit AV-knoop) 

- laag-nodale ritmen (uit AV-knoop) 

- idio-ventriculaire slagen (uit lagere centra ) . 

Het is mogelijk, dat bij deze ritmen retrograde geleiding naar 

de atria plaats vindt, die dan in omgekeerde volgorde worden geprikkeld, 

de P-golf keert dan ook wel van polariteit om, verdwijnt dikwijls in 

het ventrikelcomplex. Soms is er echter een retrograad blok. 

IV-2-4 Blok 

Onder de naam blok kunnen verschillende geleidingsstoornissen worden 

ondergebracht. 

We onderscheiden: 

- sino-auriculair blok (op de prikkel volgt geen atriumcontractie) 

(is niet als zodanig te onderscheiden van sinusstilstand) 

- intra-auriculair blok (geleidingsstoornis in de atria) 

atrio-ventriculair blok 

- bundeltakblok 

- intra-ventriculair blok. 
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Het atrio-ventriculair blok is een veel voorkomende en in zijn complete 

verschijningsvorm potentieel zeer gevaarlijke storing en kan nag 

warden onderverdeeld in: 

- lste graads blok: alle prikkels warden doorgeleid, de geleiding 

in de AV-knoop is vertraagd (het PQ-interval >0,22 sec) 

2e graads blok: niet alle prikkels warden doorgeleid , we zien, dat 

er of af en toe een uitvalt, of dat bijv. maar 1 op de 2 of 1 op de 

3 prikkels voortgeleid warden. Bij 2e graads blok is het oak mogelijk, 

dat de A-V geleidingssnelheid langzaam afneemt tot een maal geen ge

leiding plaats vindt. 

- 3e graads blok: volledige dissociatie tussen de atria en de ventrikels 

( hartfre quentie <40/min). 

Uit de beschrijving van deze aritmieen blijkt duidelijk, met welk 

een verscheidenheid van mogelijkheden we hier te doen hebben. Het is 

niet mogelijk, alle verschijningsvormen op te sommen het boven

staande overzicht is een beknopte samenvatting van de meest frequent 

voorkomende aritmieen. Toch is het voor de arismogelijk, na de ver

schillende golfvormen herkend te hebben, heel wat van de aard van de 

aritmie te zeggen. 

Na de aritmieen nu nag iets over storingen, die in het ECG kunnen 

optreden. In hoofdstuk 6 zal op deze storingen nader warden ingegaan. 

We kunnen de storingen in twee groepen verdelen: 

- storingen van fysiologische oorsprong 

- storingen van buiten. 

Onder fysiologische storingen verstaan we a.a. 

- storingen door de ademhaling, die periodiek een aantal condities 

verandert in de borstkas 

- storingen door elektrische activiteiten gepaard gaande met overige 

spierbewegingen. 



Ademhalingsstoringen zijn laagfr~uent t.o.v. het ECG, terwijl 

de spierstoringen juist hoogfrequent zijn. 

Onder de storingen van buiten kunnen geplaatst warden: 
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- storingen door veranderend contact van de elektroden met de huid 

(polarisatie verschijnselen aan het elektrode-oppervlak) 

- storingen door het lichtnet (50 Hz) 

- apparatuurstoringen en andere storingen van buiten. 

Tot slot nog enige opmerkingen over de potentiaalveranderingen 

in het hart en de daarmee gepaard gaande potentiaalveranderingen 

aan de oppervlakte van het lichaam. 

Enkele onderzoekers hebben zich bezig gehouden met computersimulatie 

van deze verschijnselen. 

Okajima~] behandelt in zijn artikel een computer-gesimuleerd proces, 

wat de excitatie van de ventrikels beschrijft. 

Selvester [7, 8, 9] heeft zowel digitale L'il als analoge [BJ modellen 

van het vectorcardiogram gemaakt, terwijl de potentiaalverschillen 

aan de oppervlakte van het lichaam in £9] warden behandeld. 

Een critische beschouwing van deze artikelen valt buiten het kader 

van dit verslag. Deze onderzoekingen geven echter verklaringen voor 

bepaalde verschijnselen, die we aan de buitenkant van het lichaam 

waarnemen en zijn als zodanig zeer belangrijk voor een goed inzicht 

in de betekenis van het elektrocardiogram. 

In het onderhavige onderzoek is door het gebruik van een afleiding 

natuurlijk een schat van informatie verloren gegaan, en we moeten ons 

er dan ook zeer van bewust zijn, dat we die informatie niet meer tot 

onze beschikking hebben. Wanneer we echter in ritmische aspecten van de 

hartwerking zijn geinteresseerd is een afleiding meestal voldoende. 
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V Voorbewerking 

Uit bet beknopte overzicht van de aritmieen, zoals dat gegeven is 

in hoofdstuk IV, blijkt wel, dat, willen we een betrouwbaar diagnostisch 

rekenmachineprogramma maken, we aan een aantal voorwaarden moeten 

voldoen: 

- alle golfvormen, die in het ECG voorkomen, dienen te worden herkend 

en te worden benoemd, waarbij storingen ook als zodanig herkend 

dienen te worden. 

- met deze gegevens over een bepaalde tijd in de hand, moet een 

"beslissingsboom" doorlopen worden om tot diagnostisering te komen. 

Een belangrijke en uitermate moeilijke stap in dit probleem is bet 

localiseren, herkennen en klassificeren van ventrikel-complexen. 

Met deze gegevens zijn al een aantal belangrijke zaken bekend over de 

toestand van een patient. 

Belangrijke parameters voor de arts zijn immers: 

- bet aantal ventrikelcomplexen per minuut 

- bet aantal niet-normale slagen per minuut 

- de aard van de ventrikelcomplexen. 

Daar de spiermassa in de ventrikels veel groter is dan die in de 

atria, zijn de potentiaalveranderingen ten gevolge van een normale 

samentrekkitg van de ventrikels veel groter dan die tengevolge van de 

atriele samentrekking. 

Dit is een karakteristieke eigenschap, die bet herkennen van ventrikel

complexen bij ongestoorde hartfunctie in principe eenvoudig maakt 

t.o.v. atriumcomplexen en t.o.v. repolarisatiegolven, die vaak ook 

kleiner van amplitude zijn. 

We zullen daarom in <lit hoofdstuk voornamelijk ingaan op de detectie 

van ventrikelcomplexen. 

Daartoe allereerst enkele opmerk:ingen over de frequentie-inhoud van 

signalen en storingen. 
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Een normaal QRS-complex heeft een frequentie-inhoud van 5 a 10 -

40 a 60 Hz [lOJ. 

In het algemeen zijn de Pen T golf laagfrequent t.o.v. het QRS. [11]. 

Wat de frequentie-inhoud van de storingen betreft: 

laagfrequent (in de orde van 0,2 Hz) liggen storingen door de adem

haling veroorzaakt, terwijl aan de hoogfrequente kant (>60 Hz) 

storingen liggen, door actiepotentialen van diverse spierbewegingen 

veroorzaakt. Verder moeten we natuurlijk rekening houden met 

storingen door het lichtnet (50 Hz). 

V-2 Enkele_opmerkingen_over_digitaal filteren_ 

Beschouw het volgende systeem (fig. 6). 

Fig. 6 

x(t) 

> h(t) 
y(t) 

) 

Het uitgangssignaal y (t) kan uit het ingangscignaal x (t) en de 

impulsresponsie van het filter h (t) berekend worden: 

+oo 

y (t): J K (t - T) h (T) dT 
_ oo 

Voor een bemonsterd signaal en een digitaal filter wordt dit, 

volkomen analoog: 

k = +oo 

waarin ~t het bemonsteringsinterval is. 

(1) 

(2) 



-20-

Als we deze constante weglaten en aannemen, dat de impulsresponsie 

een eindig aantal bemonsteringspunten beslaat, kunnen we schI'ijven: 

k = n 
Y1

. = E x h 
i-k k k = -m 

Dit is algemeen ook te schI'ijven als: 

y. = a
1
x. + a

2
x. 

1 
•.•.•.• 1 1-n 1-n+ 

h 1 , enz. n-

+ a 
1
x. m+n+ 1+m 

(3) 

(4) 

Algemeen kunnen we een niet teruggekoppeld digitaal filter met eindige 

impulsresponsie karakteriseren door een serie coefficienten 

a 1 t/m a1 en een tijdsvertraging van j.~t, en voor yi geldt dan: 

y. = a
1

x •. + a
2

x .. 1 .. .. .. . 
1 1-J 1-J+ 

De frequentieresponsie van een digitaal filter is eenvoudig te 

berekenen. SchI'ijf daartoe eerst x. als sinwt, dan is x. 
1 

= 
1 1+ 

sin(wt + ~) waarin ~= w.~t. 

HerschI'ijf (5) dan als 

y. 
1 a

1 
sin(wt - n~) + a

2 
sin(wt - (n-1) ~) + .•..•••••.. 

x. 
1 . ......... ak sin(wt + (k-n- 1) ~) 

sinwt 

( 5) 

(6) 

Omgekeerd is het ook mogelijk filters te ontwerpen met een vereiste 

frequentie-responsie. Een methode daartoe is bij voorbeeld te vinden 

in [I'[]. De in het onderzoek gebruikte filters zijn: 

1) 50 Hz-filter/Low-pass (zie fig. 7) 

aantal coefficienten, 1 = 13; j = 6 

a
1

, a
2

, .••.. ,a
13 

= -2, -3, 0, +4, +8, +11, +12, +11, +8, +4, 

o, -3, -2. 
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Hz 

Fig.8: Freq. responsie differentierend filter 

2) differentierend filter, gebaseerd op parabolische least squares 

fit . ( Z i e f ig . 8 ) . 

aantal coefficienten, 1 = 5; j = 2 

1 
Beide filters zijn berekend op ~t = 300 sec. 

dB O +---------------
-10 

-20 

-30 

' 7 10 ,o so 60 70 100 
Hz 

Fig.7: Freq. responsie van het 50 Hz-filter. 
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V-3 Analoog_filteren~_en_digitaliseren_van_het_signaal 

Zander afbreuk te doen aan de vorrn van P, Ten QRS-golven kan het 

signaal gefilterd warden met een bandpassfilter van 0,15 - 100 Hz. 

Daarna wordt het signaal gedigitaliseerd, bernonsterfrequentie 300 Hz. 

Deze frequentie is zo gekozen orndat we er dan zeker van zijn, dat de 

bandbreedte voldoende groat is. Volgens Shannon dient bij een band

breedte gelijk aan W de ,bernonsterfrequentie gelijk aan 2 W te zijn. 

Het vooraf filteren van het signaal is nodig om het gevolg van het 

niet voldoen aan de 2e regel voor het bernonsteren, het "aliasing"

effect, te voorkornen. 

In de literatuur zijn voor de gebruikte filterband en de bernonster

frequentie nogal uiteenlopende waarden te vinden: 

filteren bernonsterfrequentie 

/1.3] niet verrneld 500 Hz)}:) 

D-4] 15-40 Hzi:A:) 224 Hz 

[i] niet verrneld 240 Hz 

L'2J 0-45 Hz 500 Hz 

LlsJ 0-60 Hz n.v.t. 
J}:tt) 

:A:) voor de bestudering van veranderingen in de P-golf 

tt) voor foetaal QRS-cornplex (zie [10]) 

tt:A:) eerste voorbewerking voor hardware QRS-detector. 

Opvallend is wel, dat in [12] met een veel te hoge frequentie wordt 

bernonsterd in verhouding tot de frequentie waarrnee eerst is gefilterd. 

Door met het hierboven genoernde 50 Hz filter de eventueel aanwezige 

netstoring te verwijderen ontstaan de data, die als basis genornen 

zijn voor de verdere verwerking. 

Orn tot een classificatie van aritrnieen te kornen zal het nodig zijn, 

de verschillende golfvorrnen in het ECG (P, QRS, T) te herkennen. 

Door met deze kennis een beslissingsboorn te doorlopen kunnen we tot 

het gewenste resultaat kornen. Verscheidene onderzoekers hebben deze 

werkwijze toegepast, [l.J, [2], [16J. In [l7J wordt zelfs beschreven 

hoe met RR-intervallen tot een beslissing te kornen. 



Een bevredigend systeem met klinische bruikbaarheid is tot dusver nog 

nergens beschreven. 
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Onderhavig onderzoek spi.tst zich toe op de herkenning en classificering 

van QRS-complexen. In de literatuur zijn artikelen verschenen, waarin 

hardware - apparaten beschreven worden, die tot doel hebben per patient 

een dominant ventrikel-complex te beschrijven en vandaaruit afwijkende 

slagen te registreren, deze werken echter onbevredigend, [15], [19], D.oJ. 

V-4 Lokalisatie_van_QRS-complexen_c.g._ventrikelcomplexen 

Voor de lakalisatie van een ventrikelcomplex zijn diverse methodes 

bekend. In principe kan een aantal van deze methodes zowel via apparatuur 

als via rekenmachineprogramma's geschieden. Hierbij is het voordeel van 

hardware-methodes, dat ze sneller zijn. 

We zullen hier drie methodes bespreken: 

- QRS-detectie uit het oorspronkelijke signaal 

- QRS-detectie uit de afgeleide van het signaal 

- QRS-detectie door matched filteren. 

V-4-1 QRS-detectie_uit_het_signaal_zelf 

Dit is mogelijk door er vanuit te gaan, dat een ventrikelcomplex 

wel hoge amplitudes zal hebben. We kunnen een niveau aannemen, wat 

overschreden moet worden. Deze methode wordt niet gebruikt, daar er 

veel nadelen aan verbonden zijn. Laagfrequente storingen, abnormale 

repolarisaties en hoogfrequente storingen kunnen hun invloed te veel 

doen gelden. Als we nu gebruik maken van enige globale kennis over de 

frequentieinhoud (zie figuur 9) van storingen en signalen, dan zien we 

vanzelf de behoefte ontstaan naar de overgang tot de tweede methode, 

de detectie uit de afgeleide. 
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Fig. 9. Overgenomen uit /J.OJ 

I 
10 

Figure 10. Power spectra of the QRS
pam of an adult ECG (a}, a computed 
foetal ECG (b) and of a commonly oc
curring noise component (c). The origi
nal ECG complexes are also shown. 

V-4-2 QRS-detectie_met_behulp_van_de_afgeleide_van_het_signaal 
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Door toepassing van het hiervoor reeds beschreven differentierend 

filter wordt het vermogen van het QRS-complex t.o.v. de andere signaal

vormen en storingen aanzienlijk opgehaald. Experimenteel moet nu een 

detectieniveau bepaald worden. Een prettige waarde blijkt 50% van de 

maximale afgeleide te zijn (abs. waarde), (zie fig. 10). 

Fig. lOa. Detectieniveau in de afgeleide van een signaal 
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Fig. lOb . Detectieniveau in de afgeleide van een signaal 

Deze methode heeft het voordeel, dat uit het gedifferentieerde 

signaal meteen een referentiepunt voor een ventrikelcomplex berekend 

kan worden; algemeen heeft men een referentiepunt gekozen, dat over

eenkomt met de grootste afgeleide (abs. waarde). In de literatuur is 

lang niet altijd expliciet vermeld welke zoekmethode gebruikt is om 

QRS-complexen te lokaliseren. In [l], [2.J en ['2.J,] worden dergelijke 

zoekroutines besproken. Zowel in[]} als in [2.JJ wordt gedifferentieerd 

en met leveldetectie gewerkt, in !'4.J wordt steeds in een bepaald tijds

interval (0,26 sec.) naar de grootste afgeleide gezocht. 

V-4-3 QRS-detectie_met_matched-filter_techniek 

Een matched filter is een filter, waarvan de specificaties wat 

betreft impuls- en frequentie-responsie optimaal zijn aangepast aan 

de te verwachten en te detecteren signaalvorm. Van een matched-filter 

is de impulsresponsie gelijk aan de te detecteren signaalvorm negatief 

in de tijd.· 
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Redenerend in termen van een digitaal filter met l coefficienten 

(blz. 20 verg. (5)) kunnen we het volgende schrijven: 

Te detecteren signaalvorm: v., v. 
1

, ....... v. 
i 1+ i+m 

(1) 

Dit is dus een stukje signaal ter breedte (m).~t, waarin m+l het be-

treffende aantal bemonsteringen en ~t het bemonsteringsinterval is. 

We kunnen (1) als vektor schrijven: 

v=(v.,v.
1

, ...... ,v.) 
i i+ i+m 

of wel w = v = (w
1

,w
2

,w
3

, ...... ,wn) 

waarin wl = v. 
1 

w2 = v. 1 i+ 
w = v. 

n i+m 

en 

n = m + 1 

schrijven we de coefficienten van het filter als vektor 

a = (a
1 

,a
2

, ....... a
1

) 

Het filter wordt nu een matched-filter als: 

l = n 

en a= w 

De output van het filter is als volgt te schrijven: 

l 

vout. = E wi-l+k.ak 
1 k=l 

Deze is, als v. k exact gelijk is aan ak, gelijk aan 
i-1+ 

v t = <a.a) 
OU 

(2) 

(3) 

(4) 

( 5} 

(6) 

( 7) 

Nu is te bewijzen, dat voor een bepaalde signaalvorm w, die verstoord 

is met additieve witte ruis, deze matched-filter methode een optimale 

detectie van deze signaalvorm verzekert. fj'£1. Is de ruis gekleurd, 

dan kunnen we door een transformatie in het frequentiedomein weer 

naar het probleem met de witte ruis terugredeneren (zie fig. 11 en 

12). 



s(t)+,.P(t) 
r 

matched 

filter 

fig.10. Matched filter voor s( t ). n(t) is witte ruis. 
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s(t)+n(t) s( t )+n(t) 

.... 

r--------... 

L 

"vo~QCI" 
filter . 

..... -1 
L ..... 

r--------... 

~tched 
filter 

.... 

Fig.11. Door het signaal s1 (t) op te vatten als een transformatie van 
s(t), waarbij n(t) weer witte ruis is (transformatie door het 
"vormend" filter met overdracht L), kunnen we met een volgend 
filter met overdracht L- 1 weer terug transformeren naar het 
s(t)+n(t) probleem, waarna het matched filter weer gebruikt 
kan worden. 
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Hier is s(t) het signaal en n(t) witte ruis. Meestal hebben we te 
A :t maken met het s (t) en n (t) geval. 

Deze filters hebben o.a. in de radartechniek een toepassing gevonden, 

hier is de te verwachten signaalvorm immers exact bekend. 

Een toepassing in de herkenning van QRS-complexen is de methode, 

die van Bemmel [lo] beschrijft voor de detectie van foetale complexen 

voor de detectie van foetale complexen in een abdominaal elektrocardio-

gram. Favret [14] geeft in deze mogelijkheden aan om een aantal coefficienten 

van het matched-filter a 1 t/m a
1 

gelijk aan nul te maken zonder verslechte

ring van de kwaliteit van de detectiemethode, wat de berekening aan

zienlijk kan versnellen. (zie bladz. 26, vgl. 6). 

De nadelen van het matched filter zijn: 

- het te verwachten signaal moet bekend zijn 

- het is een langzame methode (veel rekentijd). 

V-5 BeEaling_begin_en_eind_QRS 

Het is om dezelfde redenen als aangevoerd voor de detectie van het 

ventrikelcomplex, verstandig om ook deze bepaling in de afgeleide 

van het signaal te doen. Op het MFI is een methodiek ontwikkeld ten 

behoeve van het verwerkingssysteem voor vectorcardiogrammen. [18], ['2':J. 
Het gaat ervan uit, dat men, met een aantal patienten, die representa

tief zijn voor een bepaalde klasse, een statistisch criterium op kan 

zetten voor bepaalde stukken signaalvorm, zoals begin en eind QRS. 

Aangezien in het hier beschreven onderzoek gerekend moet worden op 

zeer afwijkende patronen lijkt deze methode slechts bruikbaar nadat 

een bepaalde "leerfase" is doorlopen, waarbij aan de computer verschil

lende golfvormen voor latere herkenning werden aangeboden. In eerste 

instantie is een routine nodig, die enigszins consequent het begin en 

het eind van een complex bepaalt. 

Het meest voor de hand ligt de eis, dat uitgaande van het punt met 

de grootste absolute afgeleide geeist wordt, dat bijv. in de tijd 

naar voren gaand het begin van het complex daar ligt, waar geldt, 
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dat de absolute waarde van de afgeleide gedurende een bepaalde tijd 

ender een niveau ligt, wat zo gekozen wordt, dat de ruis weinig invloed 

heeft (zie fig. 13). 

signaal, de streepjes geven 
het bepaalde begin en eind 
van het complex aan. 

afgeleide 

Fig. 13. Bepaling van het begin en het eind van een complex 

uit de afgeleide 
V-6 De_nullijn 

Na het begin en het eind van het QRS-complex te hebben bepaald, 

wordt de vraag aktueel, hoe de nog overgebleven laagfrequente storingen 

uit het signaal verwijderd kunnen worden. Als we verder willen rekenen 

aan het signaal zelf en niet met behulp van de afgeleide, zijn deze 

laagfrequente storingen onvermijdelijk. Immers, wil men de laagfrequente 

Pen T-golven behouden, dan kan er niet meer gefilterd worden. Het is 

dikwijls op het oog mogelijk om de laagfrequent storingen te schatten, 

doch een algemen routine te vervaardigen, die <lit doet is bijzonder 

moeilijk, zo niet onmogelijk. 

Het beste, wat in eerste instantie valt te bereiken, is elk complex 

zijn eigen nullijn te geven. Het is niet zo erg als deze nullijn 

niet de echte nullijn is, die overblijft na het verwijderen van laag

frequent storing, als de nullijn maar consequent wordt gekozen. Na 



enige overwegingen is hier gekozen voor een nullijn, die gelijk 

is aan de gemiddelde signaalwaarde in een stukje ter grootte van 

6 bemonsteringen (= 20 msec) voor het begin van het QRS-complex. 

Het begin van het complex is zo bepaald, dat zich daar een vrij 

"vlak" stuk signaalvorm bevindt. Door het gemiddelde van een aan

tal punten te nemen wordt de gemaakte fout bij de detectie van het 

begin van het complex, benevens de ruis, wat "gladgestreken". 

-30-
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VI. Classificatie QRS 

In dit hoofdstuk zal besproken worden, hoe een methode gekozen is 

om tot classificatie van verschillende soorten ventr-ikelcomplexen te komen. 

Allereerst een kort overzicht van een aantal mogelijke methodieken. 

We stellen ons voor, dat op de een of andere wijze een bepaald complex 

is "afgebakend" en gerepresenteerd kan worden inn bemonsterpunten. We 

kunnen dan het complex schrijven als een vectors= (s1 , s 2 , ....... sn). 

Deze vector representeert een punt in een n-dimensionale ruimte. 

Het probleem is, een aantal metingen s. in deze ruimte onder te brengen 
1 

in verschillende klassen. 

Het probleem is te splitsen in twee gedeelten: 

1) alle statistiek is bekend, d.w.z. de verdeling vans. over de 
1 

ruimte is volledig bekend. We hebben alle waarnemingen onderverdeeld 

ink klassen ~1 , ~2 , .••••••• , ~k. 

We hebben voor elke klasse ~l een kans n1 <lat een vector si binnen 

deze klasse valt. Er geldt, dat 

l = k 
~ n1 = 1 (niet overlappende clusters) 

1 = 1 

We kunnen niet meer voor verrassingen geplaatst worden, een binnen

komende vectors. wordt zonder fouten en zonder problemen in een 
1 

klasse ~l "gestopt". 

2) we weten nog niets over de statistiek, we hebben een vector s1 en 

staan nu voor het probleem: "wat nu met s;- t/m s 
00 

·?" 

Over het onder 2) genoemde probleem gaat dit hoofdstuk. 

Het is nuttig, ons af te vragen wat de onder 1) geschetste situatie 

wel heeft, wat situatie 2) niet heeft. 

De twee belangrijkste eigenschappen zijn: 

- er is een eindig aantal klassen (clusters waarnemingen) 

- de omvang van die clusters is bekend. 



We zullen, om een rekenmachine deze classificeringstaak te doen 

vervullen, een uitspraak moeten doen, die iets over de omvang van 
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een klasse zegt; komt er nu een bepaalde vector binnen die niet in de 

bestaande klassen past, dan zal een beslissing moeten volgen: of de 

grootte van een der klassen moet gewijzigd worden, zodat de vector 

daarin past, of er moet een nieuwe klasse gevormd worden. In [TJJ 

wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillende methodieken 

om patronen te classificeren. 

In het kort zullen hieronder enkeJemethoden behandeld worden. 

1) Classificatie d.m.v. berekening van de kleinste afstand tot de 

zwaartepunten van clusters. (zie fig. 14). Aangenomen wordt, dat 

de klassen bekend zijn en dat het middelpunt van een cluster repre

sentatief is voor het cluster. De waarnemingen zijn bolvormig om 

het zwaartepunt verspreid met zelfde spreidingen in alle dimensies. 

Dit is een methode, die uitgebreid kan worden tot een meerklassen

probleem. NB. twee klassen kunnen elkaar zo niet overlappen. 

2 

Fig. 14. Bolvormige clusters 

2) minimale afstand tot zwaartepunten van de klassen na correctie voor 

de varianties in de verschillende richtingen (zie fig. 15).Nu wordt 

aangenomen, dat de spreiding per dimensie verschillend is en dat de 

afstand tot die klassen per dimensie gewogen is. 



Voorbeeld: klassemiddelpunt c = (c
1

,c
2

, ....... cn) 

spreiding a= (cr 1 ,a
2

, ....... crn) 

te classificeren 

vectors= (s1 ,s
2 
........ sn) 

gewogen afstand 
i=n 

I: 
i=l 

c. - s. 2 
( l. l.) 

a. 
l. 

De klasse, waarvoor A minimaal is, wordt gekozen. 

X 

2 

x, 

Fig. 15. Ellipsoide clusters 

3) minimale afstand tot middelpunten na eerst de diverse clusters te 

roteren en de clusters bolvormig te maken (zie fig. 16). 

\ 
\ 

\ 
x, 

Fig. 16. Ellipsoide clusters met assen niet evenwijdig aan de 

coordinaatassen 
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4) bepaal de beste lineaire discriminant (zie fig . 17). 

zorg, dat : ,de intraklasse-variantie minimaal wordt en de interklasse-

variantie maximaal voor het scheidingsvlak. 

Fig. 17. Beste lineaire discriminant 

5) "nearest neighbour" ( zie fig. 18) . 

Van elke klasse ~- zijn een aantal meetpunten bekend. 
l. 

Een meting wordt nu geclassificeerd door te kijken bij welke klasse 

het dichtstbijzijnde meetpunt hoort. 

x, 

Fig. 18. "Nearest neighbour" 
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6) Methode, die elk punt wat al is binnengekomen een kansd ichtheids

verdeling en een klasse toekent. Zo ontstaat er een kansdichtheids

functie in de ruimte (zie fig ~ 19). 

x, 

Fig. 19. Verklaring zie tekst 

Een nieuw punt wordt dan geclassificeerd door de waarschijnlijk

heden te re-ekenen waarmee het tot klasse A of klasse B behoort. 

7) correlatie (al dan niet genormaliseerd ) zie fig. 20). 

NB. dit is verwant aan matched filteren . 

, " 
\ 

I 2 

x, 

Fig. 20. Correlatie 



senormaliseerd berekent men de hoek a. tussen het zwaartepunt van 
l. 

een klasse a. en de vectors. Classificering door de kleinste ~ 
l. ~i 

te nemen. 

VI-2 De meetvector 
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Alvorens over te gaan tot de bespreking van het gebruikte systeem, dient 

nu iets vastgesteld te warden omtrent de eigenschappen van de gemeten 

vector. 

Het doel van de procedure is het onderscheiden van de verschillende 

patronen, die we in het ECG aantreffen. Op welke wij ze zijn deze 

patronen bijvoorbeeld te beschrijven? Stel: we hebben een aantal be

monsteringspunten v. 1 t/m v. die weals patroon willen bewaren en 
i.+ i+m 

herkennen. 

Allereerst moet de plaatselijke nullijn (zie V-6) van deze meetpunten 

warden afgetrokken, dus algemeen: v'k = vk - vnul' Om nu verschillende 

patronen te kunnen vergelijken moet de gemeten vector een constante 

dimensie hebben. In eerste instantie is dan de m-dimensionale vector 
_ I I I 

ter beschikking: v = ( v . 
1

, v . 
2 

. . . . . . . v . ) . 
i+ i+ i+m 

Maar per vector hoeft m niet constant te zijn (dit zou namelijk in

houden, dat de duur van een willekeur ig QRS-complex iijnde (m-1).~t 

altijd een vaste waarde zou bezitten. In de literatuur f24, 267 vermeldt 

Okajima het comprimeren van deze vectoren tot een vector met een vast 

aantal dimensies. Dit heeft echter het grate nadeel, dat de tijds

informatie is verdwenen. 

Indien die tijdsinformatie behouden moet blijven, moeten de verschillende 

vectoren v met dimensie m (waarbij m van vector tot vector verschilt) 

ondergebracht warden in een ruimte met een dimensie n die niet kleiner 

is dan de maximale waarde van m. Hoe kan dit op een "eerlijke", dus 

consequente wijze gebeuren? Om de verschillende signalen v met elkaar 

te vergelijken willen we ze, populair uitgedrukt, "over elkaar leggen en 

tegen het licht houden". De aangewezen methode lijkt dan, de patronen 

zo over elkaar te leggen, dat de punten met de grootste afgeleiden op 

elkaar liggen. 



Stel dus: er is een vector v. met dimensie m.: 
1 1 

v. = (v1 , v 2 , ......... ,v ) 
1 • . m. 

1 1 1 

Het referentiepunt (het punt met de grootste afgeleide) 

staat op de plaats met index k. 
1 

vi = (vl., v2 ., ........ vk., • • • • • • • , V ) m. 
1 1 1 1 

Een volgende vector v
1 

ziet er als volgt uit: 

vl = (vll' v21' .•...• vk1'······,vml) 

We definieren s, de beeldvector met oneven dimensie n als 
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We voeren de vector v. over in de vectors, zodanig, <lat in de vector 
+1 1 

s de T de component gelijk wordt aan vk .. 
1 

Omdat n>m., moet er een aantal componenten in de vectors kunstmatig 
1 

bijgemaakt worden. Daarvoor zijn nullen gekozen. 

Si= (0,0, ..... ,0,vl, v2,-•···,vk.''····,vm.'o, . . ... o,o) 

In concrete is n = 

nent geplaatst. 

1 1 

99 gekozen en is de component vk. als 50ste compo-
1 

Er zijn nu al enkele uitspraken te doen over de onnauwkeurigheid die 

we per component ins kunnen verwachten. De onnauwkeurigheden worden 

bepaald door een aantal factoren: 

a. de onzekerheid in de localisatie van het begin en het eind van een 

QRS-complex, 

b. de onzekerheid in amplitude van het begin van een QRS-complex, 

c. de onzekerheid in de plaats van de bemonsteringspunten. 

ad a) Tengevolge van welke oorzaak dan ook (ruis, storing) kan aan 

het begin en aan het eind van het complex in de vector v 

zoals hiervoor beschreven een aantal componenten wel of niet 

gelijk aan nul zijn. 

ad b) Een onzekerheid in de tijd van het begin van een complex houdt 

ook in onzekerhe id in de amplitude. Daar van alle gemeten waarden 

het per complex berekende nulniveau wordt afgetrokken, hebben 

alle waarden tus sen het begin en het eind van een complex diezelfde 

onnauwkeurigheid . 



ad c) De bemonsteringspunten kunnen op verschillende manieren 

"in het signaal vallen", door de onzekerheid bij de 

bepaling van de maximale afgeleide. 
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Van deze onnauwkeurigheden is te verwachten, dat zij evenredig 

zullen zijn met de afgeleide van het signaal ter plaatse van de 

bemonstering. 

Bij het maken van enkele amplitudeverdelingen op bepaalde plaatsen 

in een bepaalde slagvorm bleek de onzekerheid in de amplitude 

ongeveer drie maal zo groot te zijn in het referentiepunt dan op 

enkele andere plaatsen, waar de afgeleide kleiner was, (zie fig. 21). 

1 

f ig. 21 Spreidingen op ver-
schillende plaatsen in een complex. 

cr(1)=3,0 
cr(2)=5,1 
cr(3)=17, 0 
cr(4)=4,1 
cr (5)=2,5 

2. 

3 5 
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VI-3 Classificatie_van_de_comElexen 

\ 

We zullen nu uitgaan van de volgende situatie: 

In de (in dit geval 99-dimensionale)ruimte bevindt zich een aantal 

klassen ~k. Elke klasse ~k bevat een zeker aantal waarnemingen ai, 

dit aantal noemen we nk. 

Per klasse kennen we een gemiddelde: 
nk 
E a. 
i=l J. 

mk = 
nk 

waarin ai waarnemingen zijn, die bij ~k zijn ondergebracht. 

De spreiding van de klasse ~k is 

en als we a. ook zo schrijven 
J. 

a. = (a. , 
J. J.1 

a. , ....... . 
J.2 

=V 1 
n - 1 

k 

Het is duidelijk, dat slechts een schatting van a. bekend is: 
J.l 

de lde component van~ (zie (1)). 

Het probleem kan nu als volgt warden omschreven: 

gegeven in de (99)-dimensionale ruimte een aantal klassen ~k' 

waarvan de eigenschappen bepaald warden door TI\ en sk. Geef nu 

(1) 

(2) 

een beslissingscriterium, wat bewerkstelligt, dat een nieuw binnen

komende vector a in een van de reeds bekende klassen ~k wordt ge

stopt, dan wel wordt verworpen (b.v. als storing), dan wel als 

eerste realisatie van een nieuwe klasse wordt gezien. Bewust is in 

bovenstaande beschrijving al toegewerkt naar bet verwerkingsprocede, 

waarvoor uiteindelijk is gekozen. 
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Als we nag eens de verschillende methodieken voor patroonherkenning be

zien (zie VI-1), kunnen we van methode 3 t/m 6 verwachten, dat ze lang

zaam werken en veel geheugenruimte nemen omdat alle binnengekomen 

vectoren onthouden warden. Methode 7 heeft het nadeel, dat het scheidend 

vermogen gelijk is aan nul in radiale richting [24]. De methoden 1 

en 2 zijn in sterke mate met elkaar verwant en veronderstellen, dat 

de klassen ~kin elke richting onafhankelijke spreidingen random 

een gemiddelde hebben. Methode 1 veronderstelt bolvormige clusters, 

methode 2 veronderstelt ellipsoide clusters en als zodanig is me-

thode 2 als verfijning van methode 1 te beschouwen. 

We zullen ans verder tot methode 2 beperken. 

Als we aannemen dat: 

- de spreidingen per dimensie onafhankelijk zijn 

- het soort kansverdeling in alle richtingen hetzelfde en voor 

alle klassen ~k dezelfde is met twee parameters: F(µ,o) 

- de kansdichtheidsfunctie vanuit het middelpunt van een klasse, 

gaande in alle richtingen, monotoon daalt (unimodale verdelingen) 

kunnen we stellen, dat de voor een ellipsoide gecorrigeerde afstand 

van een vector tot het middelpunt van een klasse een maat is voor de 

kans, dat die vector bij die klasse hoort en wel, hoe kleiner die 

afstand, hoe grater de kans. Immers de beschrijving van een opper

vlak van een ellipsoide is gegeven door 

2 2 2 
xl x2 X 

a2 m +- + ...... = 
2 2 2 

01 02 0 m 

De gecorrigeerde afstand is: 

99 

i=l 

2 
(a. - mk.) 
\ l. l. 

In de praktijk is deze formule niet zonder meer te gebruiken. 

Er ontstaan moeilijkheden als er voor bepaalde sk. een nul staat, 
l. 

omdat een eerdere schatting van de spreiding onmogelijk was. 

( 3) 



Voor (a. - mk ) = 0 is de beslissing niet moeilijk, we laten 
1 . 

1 

(a. - mk )/sk = 0. Als echter (a. -
1 • • 1 

1 1 
~-) = 0 en sk. = 0 lijkt 

1 1 

het redelijk om (ai - mk. )/sk. in die richting gelijk aan 1 te 

maken. 1 1 

Dus: 

99 
2 

Ak = E Ak. 
i=l 1 

(4) 

waarin 
a. - mk. 

Ak. 
1 

= 1 ( 5) 
1 sk. 

1 

en '\. = 0 als a. - mk. = 0 en sk. = 0 
1 

1 1 1 

en Ak. = 1 als a. - mk. = 0 en sk. = 0 
1 

1 1 1 

Een voor de hand liggende procedure is nu de volgende: 

- neem een vector a en een aantal klassen ~k (gecaracteriseerd 

door mk en sk) 

- bepaal de minimale Ak 

- is deze kleiner dan een voor die klasse gekozen grens Gk, 

accepteer a als waarneming behorende bij ~k " 

- beslis in het andere geval door menselijke interactie of: 

- de waarneming alsnog bij ~k geclassificeerd wordt of 

- de waarneming bij een van de andere klassen hoort, of 

- de waarneming wordt verworpen. 

Zowel mk als sk worden tijdens het op gang komen van de procedure 

langzamerhand gevormd. Als we een component van~ en een component 

van sk bekijken nadat n vectoren a bij ~k zijn ondergebracht, en we 

noemen deze componenten gemakshalve zonder indices m, sen a: 

en 

m = 

i=n 
E 

i=l 
n n 

i=n 
E 

2 i=l s = n 

a. 
1 

(a. 
1 

n-1 

- m 

(6) 

>2 n 
(7) 

-41-
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Dan is een nieuw middelpunt (m 
1

) en een nieuwe spreiding 
2 2 n+ 

(s 1 ) uit m ens te maken: 
n+ n n 

(8) 

2 
s n+l = ((n-l)s

2
n + (a - n n+l n+l 

( 9) 

Zie voor de afleiding van vergelijking (9) /27/ 

Dan is dus m 
n = ((n-l)mn-l + an) /n (lo) 

2 (< n-2 )s2 n-1 n-1 2) ( 11) s = + (a - - m ) (n-1) n n n n-1 

Voor n 2 
= 1 is s

1 
niet gedefinieerd. 

Aangezien de vectors steeds verandert, moeten we zorgen, dat 

de waarde Gk ook adapteert, anders is het mogelijk, dat de cluster

grens veel te groot of veel te klein wordt. 

Aangezien de afstand Ak. = 
1 

i9 
liJ"kt het aannemeliJ0 k om 

i=l 
~ als maat te nemen. 

sk. 
1 

Immers: wordt de spreiding tweemaal zo groot in alle richtingen, 

dan wordt de gecorrigeerde afst and tweemaal zo klein en moet de 

grens ook tweemaal zo 

Als sk. 
1 

= 0 hebben we 

klein gekozen worden. 
1 voor --2 0 genomen, daar bij het berekenen 

sk. 
1 

van Ak . volgens (5) daar 
1 

ook van uitgegaan is (behoudens een paar 

punten aan het begin en het eind van het complex). 

99 
We schrijven nu symbolisch voor E 

i=l 

1 1 --,--- en --
S2 S2 

n-1 n 

1 
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Deze zijn berekend uit resp. s samengesteld uit n-1 waarnemingen 
n-1 

ens samengesteld uit n waarnemingen. n 
In het geval, <lat Ak<Gk wordt s volgens (11) aangepast en 

1 
s2 

n-1 

Gk wordt dan 

1 
berekend. en - 2- worden 

s 
n 

aangepast door 

s2 
n 

s2 
n-1 

Hiermee bereiken we, <lat de gecorrigeerde grootte van ~k zonder 

ingrijpen van degene, die de computeri interactief "inleert" niet 

essentieel kan veranderen. 

Blijkt nu <lat Ak>Gk dan kan een keuze gemaakt worden tussen: 

- plaats de waarneming toch in die klasee ~k 

(12) 

- plaats de waarneming in een andere, al dan niet nieuwe, klasse 

- verwerp de waarneming. 

Nu kan deze meest recente waarneming worden benut voor een nieuwe 

schatting van de rand van ~ken kan de nieuwe grenswaarde Gk 

bepaald worden volgens: 

(13) 

In fig. 22 staat een blokschema van de bewerkingen en beslissingen, 

wat hieronder zal worden toegelicht. 

Aangenomen wordt, <lat in het begin alle mk = sk = 0 en <lat alle 

Gk= 0. Voor elke k is er een getal nk wat aangeeft, hoeveel metingen 

er in een klasse ~k opgenomen zijn (nk = n uit (10) en (11)). De 

vorm van mens kan adaptief gemaakt worden door in (10) en (11) 

den na een zekere tijd een vaste waarde te laten aannemen, zodat 

het systeem langzaam adapteert. In <lit geval is de waarde n = 20 

genomen (dus voor nk>20 blijft n = 20). Deze waarde moet niet te 

klein zijn, daar dan mk te veel gaat fluctueren, <loch ook niet te 

groot, daar veranderingen door het systeem moeilijk worden gevolgd. 
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VI -4 Enkele opmerkingen over het systeem 

In het blokschema (zie fig. 22) wordt in vak 3 eigenlijk al beslist, 

met welke k we doorgaan. Zijn er bijvoorbeeld drie klassen, dan 

kan b.v. klasse 2 gekozen warden als de klasse, waarbij a het beste 

past. Het is om verschillende redenen mogelijk, dat hier al een 

verkeerde keuze wordt gemaakt. Deze fouten kunnen o.a. ontstaan 

als de complexen nogal in breedte verschillen of als de spreidingen 

sk van de diverse klassen 4> k nogal uiteenlopen. We moeten er op 

kunnen vertrouwen, dat als daar een fout wordt gemaakt, deze 

alsnog hersteld wordt. Deze herstelkans komt in de beslissing, 

die in vak 4 wordt genomen. Het is duidelijk, dat juist daarom 

aan Gk een zware eis gesteld mag warden. Voor de berekening van 

Gk volgens vgl. (13) is een gevaar aan te wijzen, nl. dat geval, 

waarvoor de statistische aannamen zeker niet opgaan. Dat is het 

geval als het nulniveau niet goed bepaald is; de afwijkingen van 

de vectorcomponenten zijn dan zeer sterk gecorreleerd, wat 

resulteert in een veel te grate waarde van Gk. Het is van belang, 

te weten hoe groot deze correlatie is, ook als het nulniveau 

correct is bepaald. De autocorrelat~e van ruis, die wit is tot 

aan de frequentie Wiste schrijven als 

_ sin ( 21rW, ·j c. - 21TWT 

We kunnen zowel voor de autocorrelatie met een 't' van 1 sec als 

een 't' van 1/300 sec een schatting maken. Deze autocorrelatie

coefficient is bepalend voor: 

- de mate, waarin de ruis wordt uitgemiddeld in mk (T = 1 sec) 

- de mate, waarin de statistische aanname opgaat, dat naast elkaar 

liggende bemonsterpunten onafhankelijk zijn (, = 1/300 sec). 

We kunnen W schatten op 300/,rHz (~100 Hz) zodat de factor 2,rW = 600 Hz 

wordt. 

is sin(600) 1 
Voor 't' = 1 sec C = /600<600 

T 

1 is sin (2) /2 0,45. VOOr ·= sec C = ~ 

300 't' 



l 

3 

4 

5 

6 

Start 

nieuwe a 

bepaal k 
waarvoor 
minimaal 

nk = nk + 1 

nieuwe mk vgl . (10) 

0 kies k 

1 

nk = nk + 1 

13 nieuwe mk vgl. (10) 

14 n ieuwe sk vgl . (11) 

7 nieuwe sk vgl. (11) 15 bepaal 

8 nieuwe Gk vgl. (12) 

start 

Fig. 22. noem de klassen ~k 

a = d e meetvec tor 
m_k = zwaart epunt v . d. klasse 

sk = spreiding rond mk 

vgl. (1 3 ) 

start 
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n 

17 nk = 1 

18 I mk = a 

♦ 
start 

nk = het aanta .l waarnemingen wat in d ie klasse is opgenomen 

Ak = de gecorrigeerde afstand van a tot mk 

Gk= grootste Ak oo it tot ~k toegelaten 



Hieruit volgt, dat in mk na een bepaald aantal sommaties w~l ver

wacht mag worden, dat de ruis is uitgemiddeld, maar dat de onaf

hankelijkheid van de bemonsterpunten een moeilijke zaak is, zodat 

de clusters geen ellipsoiden zullen zijn met hoofdassen //coordi

naat assen. 

Beslissingen met de hand worden genomen door allemk die niet = 0 

zijn en de betreffende a over e l kaar te schrijven op een oscillos

coop en dan op het oog de best passende uit te kiezen , een nieuwe 

klasse te openen of de waarneming te verwerpen. 



VII Resultaten 

Met behulp van de in hoofdstuk VI beschreven methode (voor het 

programma: zie hoofdstuk VIII) werden de elektrocardiogrammen van 

een aantal hartpatienten geanalyseerd. De daartoe benodigde band

opnamen werden gemaakt op de afdeling Cardiologie van het St . Antonius 

Ziekenhuis te Utrecht. Het betreft hier opnamen van ongeveer zeven 

minuten per patient. Van de tien opnamen vertoonden opname 1, 2, 

8, 9 en 10 meer dan een slagvorm. Opname 4, 6 en 7 waren van de 

zelfde patient, telkens met een <lag verschil. Opname 3 en 5 waren 

ook van een zelfde patient, eveneens met een dag verschil. In tabelvorm 

volgt nu van elke opname het aantal gedetecteerde QRS complexen, 

het aantal verworpen complexen (storing, foutieve bepaling begin 

of eind QRS, enz.) en het aantal geheugens mk, wat is gebruikt 

( zie tabel 1). 

Tabel 1 

Opname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aantal complexen 466 254 623 568 505 446 464 369 588 539 

Verworpen 0 

Aantal geheugens 2 

11 0 

4 1 

14 0 

6 1 

2 

1 

0 

1 

18 8 

6 4 

5 

3 

Ter illustratie van de aanloop van een analyse d ient onderstaande 

fotoserie. Deze opnamen zijn gemaakt van het CRT-display van de op 

het Medisch-Fysisch Instituut aanwezige PDP-9 computer (Digital 

Equipment Corporation). In de rechterbovenhoek van het beeld zijn 

of wel de letters AUT, dan wel de letters MAN, deze duiden aan of 

het hier een automatische (AUT), dan wel een beslissing "met de hand" 

(MAN) betreft. Boven in het beeld is het te analyseren ECG geschreven 

met daarin twee strepen, die het bepaalde begin en eind QRS aangeven. 

Daaronder staan de geheugens mk geschreven. Het kader om een van 

die geheugens duidt aan, dat het betreffende QRS complex bij die 

klasse is ondergebracht. Indien een handbeslissing wordt gevraagd 

warden alle in gebruik z ijnde geheugens mk en de nieuw binnengekomen 



meetvector a door elkaar heen geschreven, wat de bes t e vergelijk ing 

mogelijk maakt . Onderstaand voorbeeld is dat van een pat i ent met 

twee verschillende slagvormen waarbij de eerste slagvorm ongeveer 

vijf keer zo frequent voorkomt als de tweede slagvorm . Zo kan het 

gebeuren, dat in de loop van deze fotoserie complex l reeds auto

matisch wordt gedetecteerd terwijl van complex 2 nog steeds een 

handbeslissing wordt gevraagd. 
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VII-2 Het_gedrag_van_het_sisteem 

''"l '7 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

3 

2 

1 

0 

Als karakteristiek voor de methode kan o.a. beschouwd worden het 

aantal beslissingen met de hand N t.o.v. het totale aantal man 
beslissingen Ntot' In <lit geval is gewerkt met eenheden van 

twintig beslissingen (Ntot = 20 ), waarvan telkens het aantal 

N is geteld. Dit is gedaan per patient en per slagvorm (ge-man 
heugen mk). In tabel 2 zijn de gemeten waarden van N weerge-man 
geven. 

Tabel 2 

In deze tabel zijn alleen opgenomen die slagvormen, waarvan 

per patient 20 of meer complexen geregistreerd zijn. Horizontaal 

is uitgezet het nummer van de patient en het nummer van de slagvorm; 

bijvoorbeeld 1/2 betekent patient 1, slagvorm 2. Vertikaal is uit

gezet het rangnummer, wat aangeeft, welk groepje van 20 complexen 

bedoeld wordt (de langste reeks is die van patient 3, slagvorm 1, 

nl. 31.20 = 620 complexen). 

I 
I 
I 
I 

,t 
I 
I 

' I 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ X 
\ 
\ 

X \ 
\ 

\ 

Fig. 23; Gemiddeld percentage manuale beslissingen 

uit tabel 2 

\ 

' 'x... 
X ', X 

', X X X X .... .......... _ --------.x X X X ----~----...------
X 

X 

s 10 15 20 25 30 

L --
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1/1 1/2 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 8/2 9/1 10/1 10/2 

1 6 11 7 7 13 10 5 7 9 13 15 14 9 

2 2 2 0 0 1 3 3 1 0 1 2 5 3 

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

4 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 5 0 

5 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 

9 0 0 3 0 0 0 1 0 0 

10 0 0 2 0 0 0 1 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 1 0 2 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 2 0 0 0 0 0 1 0 

16 0 1 0 0 0 0 2 0 

17 0 1 0 0 0 0 1 0 

18 0 0 1 0 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 1 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 1 0 0 0 

23 0 0 0 0 

24 0 0 0 

25 0 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

28 0 0 

29 0 

30 0 

31 0 

In figuur 24 wordt weer gegeven hoe het gemiddelde van ee n klasse, 

ff\' en de spreiding van die klasse, sk, zich ontwikkelen als 
- -

functie van nk. In een grafiek zijn t elkens uitgezet mk , mk + sk 

en mk - sk voor nk resp. 1, 20, 40 en 60. 
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Fig. 24. mk en sk als functie van nk , zie blz. 53 



VII-3 

l 
-5~-

0ver het alge
1

een genomen kan gezegd worden dat het aantal verkeerde 

classificaties zeer klein is als een bepaalde tactiek wordt gevolgd. 

Zoals al opge1
1

erkt in_VI-4 is een van de gevaarlijkste storingen, 

die in de mee vector a kunnen voorkomen, een gelijkspanning . 

Wordt zo'n me ing toch bij een bepaalde klasse ondergebracht dan 

is de grens Gt van die klasse zo ruim ingesteld, dat een verkeerde 

keuze van het systeem niet meer gemeld wordt doordat op de be

slissing in f l guur 22, hokje 4, op de vraag: is Ak<Gk E_ geant

woord zal worden. 

- I 
ComEuter_uityoer 

Van alle patil nten is een lijst j e gemaakt, waarop elk gelokal iseerd 

complex is aaf gegeven met de ti jd gerekend vanaf het begin van de 

analyse, de klasse, waarin het complex is ondergebracht (een niet

automatische beslissing wordt aangeduid met een sterretje ), 

nk, het tijdsJlerschil gerekend tot de vor ige slag, de tijd van het 

begin van het complex t.o.v. het referentiepunt (BQRS) , het eind 

van het compl x (EQRS) en de tot ale duur van het complex (DQRS). 

Klasse O betetent, dat de waarneming is verworpen.Zie fig. 25. 
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INDEX TL"lE CL.ASS NUMB . RR BQRS EQRS DQKS 

l ~, . 1 • 530 l • 1 1530 90 53 143 
2 0• 2.211 1 * 2 686 83 53 136 
3 0. 2•890 l • 3 673 83 53 136 
4 0• 3e560 1 • 4 670 83 53 136 
5 0. 4•233 l • 5 673 80 53 133 
6 0• 4•550 2 • 1 316 103 70 1 73 
7 0• 5.573 l * 6 1023 86 53 140 
8 0. 6·260 l 7 686 83 53 136 
9 0• 6•933 1 8 673 80 53 133 

10 0. 7•607 1 9 673 90 53 143 
1 1 0. 8-280 1 10 ' 673 83 53 136 
12 0. 8-593 2 • 2 313 11 0 73 183 
13 0• 9•617 1 1 1 1023 86 53 140 
14 0.10.300 1 12 683 80 53 133 
15 0-10.973 1 13 673 80 53 133 
16 0•11•647 1 14 673 83 53 136 
1 -, 0.12.320 1 15 673 83 53 136 
18 0•12•633 2 • 3 313 120 73 193 
19 0·13-657 l 16 1023 76 53 130 
20 0.14.343 1 17 686 76 53 130 
21 0.15.011 1 18 673 80 53 133 
22 0-15•690 1 19 673 83 53 136 
23 0 • l 6 •360 l 20 670 80 53 133 
24 0·16•677 2 • 4 316 96 73 170 
25 0•17•700 1 21 102 3 80 53 133 
26 0•18•383 1 * 22 68 3 83 50 133 
27 0.19.053 1 23 670 80 53 133 
28 0 • 19•723 1 24 670 80 53 133 
29 0•20•400 1 25 676 80 53 133 
30 0-20.113 2 s 313 110 73 183 
31 0-21.737 1 26 1023 83 53 136 
32 0.22.417 1 27 680 76 56 133 
33 0.23.090 1 28 673 80 50 130 
34 0-23-763 1 29 673 86 53 140 
35 0.24.433 1 30 670 80 56 136 
36 0•24•750 2 * 6 316 110 73 183 
37 0.25.770 1 31 1020 86 56 143 
38 0.26-453 1 32 683 86 53 140 
39 0 •27 .121 l 33 673 80 56 136 
40 0•27-800 1 34 673 83 53 136 
41 0•28•473 1 35 673 86 53 140 
42 0.20.790 2 7 316 103 70 173 
43 0.29.813 1 • 36 1023 93 53 146 
44 0 .30 .500 1 37 686 83 50 133 
45 0.31.113 l 38 673 80 53 133 
46 0•31-847 1 39 673 83 53 136 
47 0.32.520 l 40 673 80 56 136 
48 0•32•837 2 8 316 106 73 180 
49 0e33•863 l 41 1026 80 53 133 

Fig. 25. Computer uitvoer van enkele gegevens ( zie pag. 55) 
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Eveneens is van elke patient een plot-output gemaakt, waarin achter

eenvolgens weergegeven wordt: 

staafjesdiagrammen van: 

- alle gemeten RR-intervallen van de analyse 

- de duur van het QRS complex van die complexen, die meer dan 

20 keer zijn voorgekomen. 

Ten slotte is een zogenaamd joint-interval-distribution histogram uitgezet. 

Dit is een histogram waarin het n-de RR-interval tegen het (n+l)de RR

interval is uitgezet. Zie fig. 26 en fig. 27 . 

Opmerking: fig. 26 en fig. 2V zijn van pat ient 4 en 6, dit is 

dezelfde patient. De opnamen zijn een <lag na elkaar gemaakt. 

dw..1r ~85 
c.ompl€.X 1 _ _ L_ 

I I , , --, 1TT1 T T r T r -r r rrrT-Ti I I I I 
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fig. 26a. patient 4. Voor verklaring zie pag. 57 
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Fig. 26b. Patient 4,voor verklaring zie pag. 57 
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Fig. 27 . Patient 6 . Voor verklaring zie pag. 57 
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Van elke analyse is het eerste gedeelte in zijn geheel geplot, 

zie fig. 2B. In deze figuur staan van boven naar onderen weerge

geven het continue ECG (met daarin het volgnummer van het betreffende 

QRS complex), de afgeleide ter plaatse van dat QRS complex, de 

vector a en de vector~, met daaronder k. Een sterretje duidt weer 

aan, dat een handbeslissing is genomen. 
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VIII Programma's 

Op de volgende bladzijden zijn het hoofdprogramna en de subroutine 

weergegeven, waarmee de opnamen zijn geanalyseerd. Alle aanroepen 

van subroutines, waarin de naam PL voorkomt, zijn aanroepen van 

plotroutines. Alle niet opgenomen progranuna's zijn als standaard

pakket op bet MFI aanwezig. 

Alle progranuna's zijn geschreven in FORTRAN IVbehalve de subroutine 

SCELEM die in MACRO 9 is geschreven. De subroutines, waarvan de 

naam begint met SC zijn routines, die dienen om gegevens op de 

oscilloscoop te schrijven. 

Nu volgt een korte functiebeschrijving van enkele programma's: 

MAIN 

INIT 

INPUT 

FQRS 

boofdprogramma 

maakt de beginwaarden vanarrays 

leest data, filtert deze met een digitaal 50 Hz filter en 

differentieert 

lokaliseert QRS complexen (bet detectieniveau wordt door de 

operator ingesteld 

PREPAR maakt van elke gelokaliseerd QRS complex de meetvector a 

RECOGN klassificeert a. 
De overige gebruikte subroutines hebben geen'1wezenlijke functie in 

bet systeem, zij verzorgen de output. 



C MAIN 
C SWITCH 01 AFBREKEN 
C SwlTCH lt WIS EEN GEHEUGEN 
C S\wlTCH 2: PL.OT 
C SwlTCH 3: Pl.AATJE MANUALE BESLISSlNG 
C S\wlTCH 4: PLAATJE AU'fOMATlSCHE BESL.ISSlNG 
C 10 DOOR ONVEawACHT GLAD STUKJE VERKEEROE BQRS 
C 20 DOOR P Or T GOLF FOUTIEVE BQRS 
C 30 FOUTIEF TRIGGEREN 
C 40 FOUTIEF BEPAAL.DE EQRS 
C 50 STORING 

LOGICAL MANUAL,IACS 
COMMON 1X<750>,JD<750> 
COMMON IAC99>,1DIF<99>,JM<99,6>,S<99,6> 
COMMON IHITC6>,AFSTC6>,GRENS<6> 
COMMON JNDCO~,INDQRS,IBQRS,IEQRS,INOEKS 
COMMON MANUAL. 
CALL INIT 
CALL INPUT 

1 CALL FQnS 
CALL PREPAR 
CALL RECOGN 
IF<INDCOR.EQ•125000.0R•lACS<8>> GO TO 2 
IF<lACS<2>>CA1..1.. PL 
CALL OUTPUT 
IF< •NOT•lACS<l>>GO TO 1 

4 WRITE<l,100> 
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100 FORMAT<44H NUMt~ER VAN HET GEHEUGEH WAT WORDT OPG!:HEVEN> 
N•NR<NEVER> 
IF<N•LT•l•OR•N•GT•6>GO TO l 
DO 3 K•l,99 
IMCK,N>=-0 

3 S<K,N>•0• 
GRENS<N>•AFST<N>•0• 
IHITCN>•0 
GO TO 4 

2 CALL. CLOSE<7> 
CALL. Cl..OSE<3> 
STOP 
ENO 



SUBROUTINE INIT 
DIMENSION RNAME7<2>,RNAME3<2> 
COMMON IXC750>,IOC750> 
COMMON IA<99>,IDIFC99>,1M<99,6>,S<99,6> 
COMMON IHIT<6>,AFSTC6>,GRENS<6> 
DO 1 I•l,750 

1 lX<I>=lD<I>•0 
DO 2 ( '"'1, 99 
lA<I>•IDIF<I>:110 
DO 2 K= 1, 6 
S<l,K>=0• 

2 IMCl,K>•0 
DO 3 I= 1, 6 
IHIT<l>=-0 

3 AFST<I>=GRENSC1>•0• 
l!Jrll TE< 1, 100 > 

100 FORMAT<l3H OUTPUT NAMEN> 
READ<l,101>RNAME7 
READ<l,101>RNAME3 
CALL ENTER<7,RNAME7> 
CALL ENTERC3,RNAME3> 

101 FORMATC2A5> 
ltJRITEC3,102> 

102 FORMATC58H INDEX TIME 
l DQRS/> 

RETURN 
END 

CLASS NUMB 
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RR BQRS EQRS 



SUBROUTINE INPUT 
LOGICAL. US~D 
DIMENSION RNAME<2> 
COMMON IXC7S0>,ID<750> 
COMMON IA<99>,IDIF<99>,IM<99,6>,S<99,6> 
COMMON IHIT<6>,AFST<6>,GRENS<6> 
COMMON INDCOR,INDQRS,IBQRS,IEQRS,INDEKS 
DATA RNAMEC1>,RNAME<2>/SHRITHM,4H0ADC/ 
IFF1LT•7 
IFD1F=3 
IF< USED> GO TO 3 
CALL SEEKC4,RNAME> 
WRITE<l,100> 

100 FORMAT<SH SKIP> 
N=NRCNEVER> 
IF<N•EQ•0>GO TO 2 
DO 1 I• 1, N 

1 READ<4> 
2 READC4> 

READ< 4> 
K=250•N 
I NDCOR•-250+K 
KEAD<4><IX<I>,1•251,508> 
READC4><IXCI>,I=501,750> 

3 DO 4 I:1,500 
4 IX<I>=IXCl+250> 

READC4><IX<I>,1=501,750> 
INDC0R=INDCOR+250 
IF<USED>IFFILT=495 
DO 6 l=IFFILT,744 

6 IXCI-6>:<-2•CIX<l-6>+IX<I+6>>-3•<IX<I•S>+IX<l+5>> 
1+4•<IX<1-3>+IX<I+3>>+8•<IX<l•2>+1X<l+2>> 
2+11•<IX<I-l>+IXCI+1>>+12•IX<I>+24>/48 

00 7 1=11492 
7 ID<I>=IDCl+250> 

IF<USED>IFDIF•487 
DO 8 I=-1r·o1F,736 

8 ID<I>=2•IXCl+2>+IXCI+1>-IXCI-1>•2•IXCI•2> 
USED••THUE• 
RETUR1'J 
E.\JD 
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SUBROUTINE FQRS 
LOGICAi.. USED 
COMMON IXC750>,ID<750> 
COMMON IAC99>,IDIF<99>,1M<9916>,S<99,6> 
COMMON IHITC6>,AFSTC6>,GRENS<6> 
CO~MON lNDCOR,INDQRS,lBQRS,lEQRS,lNDEKS 
IF<USEO>GO TO 5 
CALL ERASE 
DO 200 I=l,25000 

200 CONTINUE 
DO 201 1=51,700 

201 CAl..L SCELEMCI,0,100,ID<I>,0,500> 
IIJRI TE< 1, 100 > 

100 FORMAT<34H TRIGGEREN OP POS OF NEG AFGELElDE> 
~RITE<l,101> 

101 FORMATC12H POS=l NEG=0> 
I TEKEN=NR< i\JEVER> 
wRITE<l,102> 

102 FOR1•1ATC26H TRIGGERLEVEL IN PROCENTEN> 
N=NRCNEVER> 
IF<ITE~EN.EQ•0>GO TO l 
CALL ivlAXI NOC 1 D, 51, 700,MAX, I 11 > 
ASS l Gi'J 12 TO LABEL. 
GO TO 2 

1 CALL MININD<ID,51,700,MAX,Ill> 
ASSIGN 6 TO LABEi.. 

2 IGRENS=<N•MAX+50)/10~ 
DO 3 I =2 51,500 
I~ClABS<ID<I>>•LT•IABS<IGRENS>> GO TO 4 

3 CONTINUE 
LI l LL=l 

USED••TRUE• 
~ GO TO LABEL 
C V0uk ~ INIMUM IN DE AFGELEIDE 
b IF<ILL.GT•500>GO T0 8 

IFCILL.LT•251>ILL=251 
DO 7 I=lLL,500 
liCIOCl>•LT•lGRENS>GO TO 9 

I CONTINUE 
8 CALL INPUT 

1LL=ILL-2S0 
GO TO 6 

9 Ir·= I 
DO 10 I=IF,'/50 
IFClDCl>•GT•IGHENS>u0 TO 11 

10 CONTI1JUE 
l l I l..L= I 

CALL .•ti ,11 1 ,-i L> < ID, IF, I LL, I I I, I 1\JDQHS > 
ILL=IL.L+~ v'l 
:IETUK N 

C Vu lJJ{ l' il\X l l'lU 1•i IN DE Al•GELEI DE 
l '. Ir' CIL L . GT • S•.,J >u .J f J 8 
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I H I LL • LT • 2 5 l > I LL= 2 5 1 
00 13 I=ILL.,500 
I~CIDCl>•GT•lGRENS>GO TU lS 

1 3 CONT I 1\IU E 
• ... CALL INPUT 

1 LL=! LL-2 50 
, ._, f u l 2 

15 Ir=l 
• 1v l 6 I= IF., 7 5 0 
I F <I D<l>•LT•IGRENS>GO TO 17 

l 6 CONT I L~U E 
17 ILL=I 

CALL MAXI~DCID.,If.,ILL.,III.,INDQrlS> 
ILL=ILL+50 
nETURN 
E,\JD 
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1 

S UBtW UT I 1\JE f-'t{EPA H 
CO~M UN I XC750 l,lDC750) 
COMMON IAC99l,IOI FC99>,IMC99,6>,SC99,6> 
COMMON IHITC6>,AFSTC6>,GRENSC6> 
COMMON INDCOR,INDQrlS,IBQRS,IEQRS,INDEKS 
DO 1 1=1,99 
I I= I 1\JOQRS+ I -50 
IACI>=IXCII> 
I DI F< I> =I DC I I> 
IGRENS=1ABSCCIDIFC50>+5)/10> 

C BEGIN QRS 

2 

3 
4 

5 

DO 3 I• l, 45 
Jl=Sl-1 
DO 2 K= 1, 5 
II=JI+l-K 
IFCIABSCIDIFCII>>•GT•IGRENS>GO TO 3 
CONTINUE 
GO TO 4 
CONTINUE 
DO 5 J=l,14 
JJ=JI-J 
IF<IABSCIDIFCJJ>>•LT•<<IGRENS+l>/2)>GO 
CONTINUE 

6 I BQRS • JJ 
C EIND QRS 

DO 8 1=1,45 
JI •49+ I 
D07 K=l,5 
II=rJI-l+K 
IF(IABS CIDIFCII>>~GT•IGRENS>GO TO 8 

7 CONTINUE 
GO TO 9 

8 CONT I l\lUE 
9 DO 10 J=l,14 

JJ=II+J ' 

TO 6 

IF<IABS CIDIF<JJ>>•LT•<<IGRENS+l)/2)> GO TO 11 
10 CONTINUE 
11 I EQRS =JJ 
C BEPALING NULLIJN 

IF 2 I BQRS-5 
I S01'1 =0 
DO 1~ I= I F, IBQRS 

12 ISOM=ISOM+IACI> 
NUL=- < I S0,'1 +3 > /6 
DO 13 I= 1 , 99 

13 IA<I> =I ACl >+NUL 
C AFHAKKE1\l 

DO 14 I = 1 , I BQHS 
14 I A<I >=0 

J =I EQRS+l 
DO 15 I•J,99 

15 I A< 1>=0 
RETURN 
END 
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SUBROUTINE RECOGN 
LOGICAL MANUAL,MAN,IACS 
COMMON 1XC750>,I0<750> 
COMMON IAC99>,IDIFC99>,IMC99,6>,SC99,6> 
COMMON 1HITC6>,AFSTC6>,GRENSC6> 
COMMON INDCOR,INDQRS,IBQRS,IEQRS,INDEKS 
COMMON MANUAL 
MANUAL••FALSE• 

C BEPAAL DE KLEINSTE AFSTAND 
DO 2 K•l,6 
IFCIHit<K>•LT•2>GO TO 2 
AFS=-0 • 
DO l I=-1,99 
AclMCI,K>-IACI> 
IF<A•EQ•0~>GO TO 1 
DzA•A/SCI,K> 
IFcscl,K).EQ•0·>D=l• 
AFS•AFS+D 

1 CONtINUE 
AFSTCK>•AFS 

2 CONTI NU£ 
AMIN=- 1 •E20 
I l'JDEKS= 1 
DO 3 K•l,6 
IFCIHITCK>•LT•2•0R•AFSTCK>•GT•AMIN>GO TO 3 
AMIN•AFSTCK> 
INDEKSzK 

3 CONTINUE 
IFCAMIN.LT•GRENSCINDEKS>>GO TO 6 

5 MANUAL•MAN••TRUE• 
CALL KARAKtCJ,135,1> 
IFCIACSC3>>PAUSE 
CALL SCP< MAN> 
INDEKS=NRCNEVER> 
I FC IACSC 3 > >PAUSE 
IFCINDEKS•LT•l•OR.INDEKS.GT•6>INDEKS•0 
IF<INDEKS•EQ•0>RETURN 

6 IHITCINDEKS>•IHITCINDEKS)+l 
C UPDATE GEHEUGEN 

N=IHIT<INDEKS> 
If<N•GT•20>N•20 
Nl=N-1 .. 
N2aN_.2 
ao · ro 11 

12 DO 7 1=1,99 
7 lMCI,INDEKS>cCNl•IMCI,INDEKS>+IACI>>/N 

IFCIACSC4>>PAUSE 1 
CALL SCPCMAN> 
IFCIACS<4>>PAUSE 1 
I F<N•LT .2 >RETURN 
GO TO 13 

C UPDATE SPREIDING 
11 IFCN•LT•2>GO TO 12 
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SOMOUD•SOMNl E=-0 • 
DO 8 l • 1 ,99 
A•IMCl,lNDEKS>-lACI> 
SOMOUD•SOMOUD+le/SCl,INDEKS> 
SCl,IN0EKS>•<FLOAT(N2>•SCl,INDEKS>+CFLOATCNl>/FLOATCN>>•A•A>/ 

lFLOATCNl > .. 
8 SOMNIE•SOMNIE+l./SCI,INDEKS> 

GO TO 12 
C UPDATE GRENS 
13 IFCMANUAL>GO TO 9 

GRENSCINDEKS>•SOMNIE•GRENSCINDEKS>/SOMOUD 
RETURN . 

9 SUM•0 • 
DO 10 I• 1., 99 
A=lMCl,lNDEKS>-IACI> 

10 SOM•SUM+A*A/SCI,INDEKS> 
GRENS<INDEKS>•SUM 
RETURN 
END 
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SUBROUTINE MAXINDCIAR,IF,IL,MAX,IND> 
C BEPAALT HET MAXIMUM EN DE INDEX DAARVAN VAN IAR TUSSEN DE PUNTEN 
C IF EN IL• 

DIMENSION IAR<l> 
MAX•IAR<IF> 
IND•IF 
DO I K•IF,IL 
IF<IAR(K>•GT•MAX> GO TO 2 
GO TO l 

2 MAX•IAR<K> 
I ND•K 

1 CONtINUE 
RETURN 
END 

SUBROUTINE MININDCIAn,IF,IL,MIN,IND> 

DIMENSION IARCl> 
MHJ=IARCIF> 
IND•II-~ 
00 I K=IF,IL 
IFCIAR(K>•GE•MIN>GO TO 1 
MIN=IAR<K> 
l 1'1D=K 

1 COi'JTI NUE 
RETURN 
END 
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Conclusies en opmerkingen. 

1. Het is mogelijk om met een adaptief, interactief systeem 

dat de patient als zijn eigen norm heeft , -·verschillende 

soorten ventrikelcomplexen te detecteren en te classificeren. 

2. De aanname dat per cluster de waarnemingen om een gemiddelde 

verspreid liggen met per richt ing een individuele spreiding 

(ellipsoide clusters met de hoofdassen // coordinaatassen) 

levert al aardige resultaten. 

3. Verschillende in het verslag beschreven bewerkingen die 

digitaal zijn uitgevoerd, kunnen, als ze definitief zijn 

geworden ook met "special purpose" apparatuur worden uit

gevoerd, wat de snelheid aanzienlijk ten goede kan komen. 

4. Het is mogelijk om aan de hand van specifieke eigenschappen 

van storing, routines te ontwerpen die storing kunnen de

tecteren. 

5. Zoals al opgemerkt, wordt aan de statistische aannames 

zeker niet voldaan als er sprake is van een gelijkspannings

component in de gemeten vector. Het verdient dus aanbeveling 

te trachten, dergelijke fouten tot een minimum te beperken 

en de nullijn niet te laten afhangen van de grootte van het 

signaal ter plaatse van het begin van het complex. 

6. Het kan voorkomen dat ventrikelcomplexen niet gedetecteerd 

worden doordat de afgeleide daar niet boven het detectie

niveau uitkomt. Blijkbaar is de hier gebruikte detectieme

thode niet volledig genoeg. 

7. Het is de vraag of zeer wanordelijke signalen door een 

systeem als hier beschreven te analyseren zijn. Het is name

lijk niet irreel aan te nemen, dat in sommige electrocar

diogrammen niet eens van discrete slagvormen gesproken 

kan worden. 
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8. Interessant is het te onderzoeken wat de invloed is van een 

lagere bemonsteringsfrequentie. Dit zou het aantal rekenkundige 

bewerkingen aanzienlijk kunnen reduceren en zodoende de 

snelheid ten goede kunnen komen (de huidige analyse met de 

beperking dat alleen output op de oscilloscoop wordt ge-

geven duurt toch nog drie maal zo lang als de duur van de 

opname, alhoewel opgemerkt moet warden dat ni et gestreefd 

is naar optimale programmering). 

9. Het aspect alarmering verdient de grootste aandacht. Te veel 

alarm kan leiden tot een devaluatie van het begrip alarm, 

terwijl te weinig alarm op den duur mensenlevens kan gaan 

kosten. In het huidige stadium kan in zekere zin elke vraag van 

de computer om een menselijke beslissing alarm betekenen. 
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