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Samenvatting

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek wordt in het leader van het Servo-Anesthesie projekt
al enige tijd onderzoek verricht naar een automatisch bloeddruk-regelsysteem. Deze onderzoeken
resulteerden uiteindelijk in een prototype waarvan succesvolle klinische testen begin 1990 lieten
zien dat het systeem aan de verwachtingen voldeed.
Het klinisch geteste systeem was uitsluitend geschikt voor Un enkele hardware-configuratie en
een enkel farmacon. Om het systeem flexibeler te rnaken werd in eerste instantie het systeem
minder hardware specifiek gemaakt en later ook de farmacon-afltankelijkheid van het systeem
onderzocht.

Om het systeem minder hardware-afltankelijk te maken werd het bloeddruk-regelsysteem
uitgebreid met enkele hardware-ondersteunende programma-onderdelen voor infuuspomp- en
schermaansturing.
De (software) opzet van de verschillende programmadelen en de interfacing daartussen werd
nader beschouwd. De interfacing tussen de verschillende periferie-ondersteunende blokken is aan
de hand van deze beschouwing gestandaardiseerd en geminimaliseerd. li:J werd een eerste aanzet
tot een flexibeler systeem bereikt.

Hiema werd een onderzoek gedaan naar de farmacon-afltankelijkheid van het gehele systeem en
de gebruikte PI(D)-regelaar in het bijzonder.
Bij de regulering van de bloeddruk wordt een bloeddruk-verlagend farmacon geinfundeerd. Door
gebruik te maken van een ander farmacon moet het mogelijk zijn andere patientparameters te
regelen. Gezien de ervaring met en bewezen kwaliteiten van het eigenlijke regelsysteem uit de
bloeddrukregelaar was het de bedoeling dit regelsysteem geschikt te gaan maken voor meerdere
toepassingen.
Van het gebruikte farmacon bleken een aantal parameters van belang. Literatuur-onderzoek naar
een tuning-procedure (afregeling van een regelaar) leverde een set tuningregels op aan de hand
waarvan een regelaar optimaal getuned (ingesteld) lean worden. Deze tuningregels werden
aangepast voor toepassing van de regelaar in een willekeurig klinische feedback systeem. Met
behulp van een hiervoor geschreven simulatie-programma werd ervaring opgedaan met het tunen
van discrete PI(D)-regelaars.

Met hetzelfde simulatie-programma werd als test-case van de tuningprocedure een PID-regelaar
getuned als onderdeel van een spierrelaxatie-regelsysteem. Ook de PI-regelaar uit het bloeddruk
regelsysteem werd met behulp van de ontwikkelde tuningprocedure opnieuw getuned. Met be.ide
regelaars en bijbehorende patient-modellen zijn vervolgens enige simulaties uitgevoerd.
Het accent van deze simulaties lag op het testen van de stabiliteit van het systeem bij een
patient-model met varierende model-parameters. De ontwikkelde tuning-methode bleek geschikt
te zijn voor het correct tunen van een PI(D)-regelaar in een klinisch feedback systeem.



Abstract

At the Division of Medical Electrical Engeneering at the Eindhoven University of Technology
one of the research projects is the study of clinical feedback controllers. An automatic blood
pressure controller has been developed and clinically tested.
The existing system has a fixed hardware configuration and can handle just one drug.
For more flexibility the program was extended with several software units supporting additional
hardware, in particular an infusion pump and screen drivers. An analysis of the software design
of the various program parts and their interfacing was made. The interfacing between the units
has been made uniform and has been minimized.

A study was performed of the drug dependency of the total system and particulaly the basic
control system. The control system that is now being used as a blood pressure controller was
analysed from several perspectives because it is to be used for other purposes.
The drug defines a few important parameters for tuning the controller.
A literature study resulted in a set of tuning rules. A simulation program was written to obtain
experience in tuning controllers. This experience and the set of tuning rules were used to
develop a tuning procedure for clinical controllers.

The design of a PID-controller for a vecuronium infusion neuromuscular relaxation feedback
system was used as a testcase. Also the blood pressure controller was retuned with the new
tuning procedure.
Simulations were performed for testing the stability of both systems. One of the main
conculsions is : it is possible to succesfully tune PI(D)-controllers for clinical feedback control
systems with the developed tuning procedure.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Vniversiteit Eindhoven wordt
binnen de Servo-Anesthesie groep al geruime tijd onderzoek verricht naar mogelijkheden van
automatisering binnen de anesthesie. Ten tijde van dit afstudeerverslag lagen de zwaartepunten
van het onderzoek op de anesthesie-diepte meting en op automatische bloeddrukregel-systemen.
Aan de ontwikkeling van automatische bloeddruk-regulering wordt al lang gewerkt. In de
literatuur werd al in 1972 van de eerste redelijk succesvolle regelaars bericht [Slate 1972].
Eind jaren zeventig begon het onderzoek naar een dergelijke regelaar bij de vakgroep EME. Dit
resulteerde gedurende de laatste helft van de jaren tachtig in een constante stroom
afstudeerverslagen over dit onderwerp en in februari 1990 in een succesvolle klinische evaluatie
van een eerste prototype.
De eigenlijke opzet van het regelsysteem van EME wijkt niet erg af van wat over het algemeen
toegepast wordt. Behalve een fraaie en ergonomisch verantwoorde user-interface is de
implementatie van de regelaar verkregen met behulp van een -eveneens bij EME ontwikkeld
real-time Expert Systeem. Dit laatste onderscheid het EME-systeem met de gangbare regelaars
waar bij implementatie van de regelaargebruik gemaakt wordt van ingewikkelde modellen of
slimme algoritmen.

1.1 Globale opzet van de bloeddruk-regelsysteem.

In het verleden zijn diverse bloeddruk-regelsystemen ontwikkeld en getest. Met name het hart
van elk regelsysteem, de regelaar, kende meerdere variaties. Men is begonnen met klassieke
PI(D)-regelaars, heeft adaptieve regelaars toegepast, self-tuning controllers en allerlei minder
bekende technieken. Een aantal van deze systemen hebben uiteindelijk de klinische fase gehaald
en zijn daar met meer of minder succes beproefd. Vit literatuur-onderzoek bleek dat aile tot dan
toe bekende regelaars hun beperkingen hadden [Hogendoom 1987].
Beschouwen we de opbouw van het bloeddruk-regelsysteem van EME. De opzet van dit
systeem lijkt sterk op de gangbare systemen.

meting met
ADO en
valldatl. t

-1
J

figuur 1.1 Bet blokschema van het totale systeem.

Het doel van het systeem is het op een kunstmatige wijze verlagen en constant houden van de
bloeddruk van een patient. Het verlagen van de bloeddruk is te bereiken door een
bloeddrukverlagend middel in de patient te infunderen met behulp van een infuuspomp.
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Deze infuuspomp wordt aangestuurd door de regelaar, welke op een PC gei'mplementeerd is. De
bloeddruk van de patient wordt gemeten en aan de regelaar aangeboden.
De regelaar zelf bestaat uit een adaptieve PI-regelaar. Het adaptatie-mechanisme en de sturing
van de parameters van de PI-regelaar worden verzorgd door een Expert Systeem. In dit Expert
Systeem is de kennis opgenomen over het gedrag van het proces (een 500rt patient-model, maar
dan op indirecte wijze aanwezig), over de regelaar en het bloeddrukverlagend middel.
Naast het Expert Systeem kent de EME-regelaar nog een aantal algoritmen voor pompbesturing,
schermbesturing, ADC-besturing en het valideren van het gemeten bloeddruk signaal.

1.2 Gewenste aanpassing van het huidige systeem

Het EME bloeddruk-regelsysteem dat begin 1990 gebruikt werd bij de klinische evaluatie kende
een aantal beperkingen.
Een beperking was dat het programma slechts geschikt was voor een vaste hardware
configuratie. Het is mogelijk om softwarematig het pakket minder hardware-afhankelijk te
maken. Bij het uitbreiden van de software werd in eerste instantie gedacht aan ondersteuning
van meerdere schermen en het mogelijk maken om meerdere infuuspompen en meerdere
analoog\digitaal converters te gebruiken.
Het is van belang de interfacing tussen het hoofdprogramma en de specifieke software van het
randapparaat overzichtelijk te houden. Hiervoor was het noodzakelijk de onderlinge
communicatie te beschouwen en waar mogelijk te optimaliseren.

1.3 Voorbeschouwing naar mogelijke andere toepassingen van het closed.loop
regelsysteem.

Het bloeddruk-regelsysteem kan geschikt gemaakt worden voor meerdere hardware
configuraties. Zetten we deze gedachtengang voort dan is een logische volgende stap het
regelsysteem geschikt te (gaan) maken voor meerdere farmaca. Echter, hierbij doen zich
meerdere complexe problemen voor. Twee belangrijke hiervan zijn :
De eigenlijke PI-regelaar is getuned op kenmerken van de respons van de patient op ~~n

specifiek farmacon. Bij keuze van een ander farmacon dient de regelaar op dit andere farmacon
getuned te worden.
Ook is de kennis die verwerkt is in het Expert Systeem geent op een specifiek farmacon. Indien
het systeem meerdere farmaca aan moet kunnen moet het mogelijk zijn het Expert Systeem de
farmacon-specifieke data uit een data-bestand te laten halen.

Deze twee voorbeelden geven al direct aan dat het huidige programma zowel zeer farmacon als
applicatie specifiek is. De opbouw van het systeem rond een Expert Systeem biedt de
mogelijkheid de meest specifieke delen af te splitsen.
Om deze delen te lokaliseren dient het programma eerst vanuit verschillende invalshoeken
bekeken te worden. Zo kunnen de applicatie-specifieke, signaal-specifieke en farmacon
specifieke delen gelokaliseerd worden. Na lokalisatie kan het programma partieel herschreven
worden om zo kennisafhankelijke delen te verkrijgen. In een later stadium kan deze kennis dan
in een data-bestand worden opgeslagen.
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1.4 Indeling van het verslag.

In het verslag wordt eerst het huidige bloeddruk-regelsysteem beschouwd, zoals dat op de
vakgroep reeds hestond.
In hoofdstuk twee wordt het bloeddruk-regelsysteem nader bekeken. Het gebruik van het
bloeddrukverlagend middel SNP, een beschrijving van het proces (de patient), de aard van de
toegepaste regelaar en het Expert Systeem komen aan de orde.
In hoofdstuk drie wordt de structuur van de oorspronkelijk en de huidige software implementatie
beschouwd. Hierbij is de interfacing tussen de verschillende modules van het programma van
belang.
In hoofdstuk vier wordt het programma vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Het
programma kan ingedeeld worden in applicatie-specifieke, signaal-specifieke en farmacon
specifieke delen.

In de overige hoofdstukken van het verslag wordt onderzocht in hoeverre het nu bestaande
programma door aanpassingen ook voor andere toepassingen dan bloeddrukregulering zou
kunnen worden gebruikt. Hierbij is als eerste gekeken naar twee samenhangende aspecten te
weten de verwerving en verwerking van het ingangssignaal door een optimaal getunede regelaar.
In hoofdstuk vijf wordt het ingangsgedeelte van de regelaar nader beschouwd en uitgewerkt. De
weg van analoge ingang tot en met het door de regelaar gebruikte signaal wordt nader
beschouwd. Om het programma algemeen toepasbaar te maken, bleek het noodzakelijk de
sturing van de analoog-digitaal converter flexibeler te maken.
In de overige hoofdstukken wordt nagegaan in welke opzichte een PI(D)-regelaar afhankelijk is
van het gebruikte farmacon. Is deze afhankelijkheid precies bekend en zijn de eisen aan de
regelaar gedefinieerd dan kunnen er regels opgesteld worden hoe een PI(D)-regelaar optimaal
getuned kan worden. In hoofdstuk zes wordt een leidraad beschreven voor het tunen van een
PI(D)-regelaar. In hoofdstuk zeven wordt besproken hoe een optimaal getunede regelaar het best
gelmplementeerd kan worden.

In hoofdstuk acht worden de voorgaande hoofdstukken toegepast in een andere toepassing van
een klinisch feedback systeem : een spierrelaxatie-regelsysteem.
Eerst wordt besproken hoe in een apart programma een simulatie van proces-model en regelaar
uitgevoerd kan worden. Hierbij kan het simulatie-programma van nut zijn bij het optimaal tunen
van de regelaar op c.q. met het model.
Tot slot wordt onderzocht of een volgens een eerder beschreven methode getunede regelaar en
bijbehorend model gecombineerd met het Expert Systeem (zoals dat bij het bloeddruk-regel)
inderdaad aan eerder gestelde eisen voldoet. Hiervoor is een in de literatuur beschreven
spierrelaxatie-regelsysteem gebruikt.

Hoofdstuk negen geeft de bereikte resultaten en een aantal toekomstige werkzaamheden.
Tevens worden een aantal aspecten gegeven die, indien verwerkt, een klinisch bruikbare versie
van het spierrelaxatie-regelsysteem moeten geven.
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van het bloeddruk-regelsysteem.

Vooraf enkele opmerkingen : in dit verslag zal gesproken worden over de Mean Arterial
Pressure (MAP), de gemiddelde arteriele bloeddruk. In praktijk blijkt dit vaak de waarde te zijn
op basis waarvan een anesthesist of in dit geval de regelaar de dosis te infunderen bloeddruk
verlagend middel bepaalt. De diastole of systole drukken zijn hierbij niet direct van belang.
Verder wordt de term 'setpoint' gebruikt. Hiermee wordt de gewenste MAP bedoeld waarnaar
de regelaar moet regelen.

2.1 Een blokschema.

In figuur 2.1 is het blokschema te zien van het huidige bloeddruk-regelsysteem.
Het ingangssignaal van het systeem is de arteriele bloeddruk, een analoog signaal. Het
uitgangssignaal van het systeem is het gebruikte bloeddrukverlagende middel. In feite is dit
bloeddrukverlagende middel SNP niet het uitgangssignaal van het systeem maar zijn het de
aansturende commando's voor de infuuspomp die tezamen het uitgangssignaal vormen.

SNP

Intuue
pomp

I eXDert

I eylteem

L!L.....w---~

r-------------------------.--------------------------,, ,, .
I .----il :

ADO I pomp:
I

PI-regel••r
lIIeting ••neturlng:

I··,···,,,,,,,,,,,,
L..------1I11onltorlng Ie. L- ....J•••••----

Arterl.'e

bloeddruk

figuur 2.1 Het blokschema van het bloeddruk-regelsysteem.

Bij de nu volgende uitleg van het regelsysteem zal het systeem van rechts naar links besproken
worden.
Via een seriele poort op een PC wordt een infuuspomp aangestuurd. Op deze Manier is de
infuus-flow in te stellen. Vice-versa kan de pomp via deze seriele verbinding foutmeldingen
oversturen.
De pomp-aansturing verzorgt het omzetten van de gewenste infuus-flow in voor de pomp
begrijpbare commando's.
Het berekenen van de juiste infuus-flow wordt door de regelaar uitgevoerd. Deze regelaar en de
door de regelaar berekende flow worden door een Expert Systeem gecontroleerd. Het Expert
Systeem bevat kennis van het gebruikte bloeddrukverlagende middel (het farmacon) en van de
respons van de patient op dit middel (het patient-model).
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Het ingangssignaal voor zowel de regelaar als het Expert Systeem is de Mean Arterial Pressure
(MAP). Deze MAP wordt berekend uit het aan de regelaar aangeboden bloeddruk-signaal.
Gezien het belang van een juiste en betrouwbare MAP wordt het gemeten analoge arteriele
bloeddruk-signaal na analoog\digitaal conversie gecontroleerd op juistheid. Het signaal dient te
voldoen aan een vaststaand patroon (signaalherkenning).
De monitor van de computer speelt een centrale rol in de interface tussen de gebruiker van het
programma en het bloeddruk-regelsysteem. Op een ergonomisch verantwoorde wijze wordt de
status van het systeem gepresenteerd en de gebruiker op de hoogte gehouden van de bloeddruk
van de patient en de infuus-flow. Via het toetsenbord kan de operator het gehele systeem
besturen.
In de komende paragrafen van dit hoofdstuk zullen de belangrijkste blokken van dit
regelsysteem besproken worden.

2.2 Het bloeddrukverlagende middel SNP.

Als bloeddrukverlagend middel wordt het middel Natrium Nitro Presside (Sodium Nitro
Prusside, afgekort' SNP) toegepast. Andere in de medische wereld gebruikte namen zijn naast
SNP: Nipride, Presside of NTP.
SNP is een vaatverwijdend middel dat inwerkt op de perifere vaatbedden. Na toedienen van een
dosis relaxeert de gladde spier van de bloedvatwanden waardoor deze verwijden. Het verwijden
verlaagt de stromingsweerstand van het bloed door de bloedvaten. Alhoewel de precieze
werking van SNP onbekend is, is SNP in de medische wereld ~n van de meest toegepaste
bloeddrukverlagende middelen. Het heeft in vergelijking met andere farmaca een snelle werking
na toediening. Tevens wordt de stof snel in het lichaam afgebroken zodat er geen langdurige
'nawerking' is.
Nadelen van het SNP zijn een toxische bijwerking bij hoge doses en een grote spreiding in
gevoeligheid voor de stof bij verschillende patienten.
Bij afbraak van SNP in het lichaam wordt een cyanide-verbinding gevormd welke tot cyanide
vergiftiging kan leiden. Hierdoor moeten er grenzen in acht worden genomen wat betreft de
maximale flow en maximale totale dosis.

De gevoeligheid van patienten heeft een grote spreiding. Uit diverse onderzoeken [MacNally
1977, Slate 1979, Slate 1980] is een getal van 36 naar voren gekomen bij spreidingsonderzoek
onder verschillende groepen patienten. Onderzoek bij een groep varkens, met een vergelijkbaar
vaatstelsel als mensen, liet een nog grotere spreiding zien nl. een faktor 80 [Blom, de Bruijn
1982]. Ten einde een regelaar te verkrijgen die daadwerkelijk voor alle klassen van patienten
geschikt is, is bij verder ontwerp van de regelaar uitgegaan van een spreiding van een faktor 80.
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2.2.1 De respons van de patient op SNP

Om kennis te verkrijgen over het te regelen 'proces' (de patient) kunnen we nagaan hoe deze
reageert op SNP. Achtereenvolgens zal bier kort gekeken worden naar de statische respons, de
impulsresponsie en de stapresponsie van de 'patient'.
Vit de statische respons komt naar voren dat er geen lineair verband bestaat tussen de
toegediende dosis en de daling van de MAP. Tevens blijkt dat naar mate de tijd vordert de
gevoeligheid van de patient voor SNP afneemt. Vit deze twee feiten mogen we concluderen dat
we te maken hebben met een niet-lineair en tijdvariant systeem.
De figuur van de impulsresponsie is wat omstreden. In de literatuur zijn hiervan verschillende
plaatjes te vinden. De verscbillen hebben betrekking op de ligging van de slingering in de lijn
na het bereiken van het maximale effect. Deze slingering wordt veroorzaakt door de recirculatie
van SNP. Voor deze regeling is de stapresponsie (de integraal van de impulsresponsie) echter
belangrijker. In de stapresponsie is deze slingering nauwelijks meer zichtbaar.

Vit de figuur van de stapresponsie zijn de parameters te halen welke van belang zijn voor het
tunen van de PI-regelaar.
- de vertragingstijd (t.) d.i. de tijd tussen het moment van toediening tot het moment van reactie,
- de dominante tijdconstante (tJ d.L de tijd die verloopt tussen start reactie en 63% van de
maximale reactie van het proces.
- de gevoeligheid (K) van het proces. De gevoeligheid bepaalt de absolute amplitude van het
maximale effect.

IMP

t

...

.... .....-
figuur 2.2 SNP responsies.

.

I --:-[1:,;;:----------

K • •. .. ---P_._-~------_..-

1r-----~~-
IIDw,., . . .

Vit literatuur-onderzoek blijkt dat de vertragingstijd en de dominante tijdconstante wei een
bepaalde spreiding onder een groep patienten hebben maar dat deze spreiding vergeleken met de
spreiding van de gevoeligheid slechts gering is. Het blijkt in de praktijk dan ook mogelijk voar
deze twee tijden gemiddelden te nemen die uit de literatuur naar voren komen.
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Uit onderzoeken gedaan onder een groep patienten blijkt dat bij een grote meerderbeid van de
patienten de vertragingstijd tussen de 35 en 60 seconden lag. Gezien de numerieke verdeling is
voor de regelaar een waarde van 50 seconden gekozen als vertragingstijd.
De dominante tijdconstante heeft als grenzen 40 en 90 seconden; bier is 60 seconden gekozen
als gemiddelde.
Binnen de genoemde grenzen vallen ca. 80% van de vertragingstijden en dominante
systeemconstanten van een bepaalde groep patienten [grenzen en gemiddelden uit : Lammers
1990]
De gekozen waarden voor de twee tijden zijn gemiddelden. De PI-regelaar is zelf bij macbte de
spreiding die deze parameters hebben op te vangen, mits de regelaar zorgvuldig wordt getuned.
De gevoeligheid K is de parameter met de grote spreiding. Tevens zorgt deze parameter ook
voor de tijdvariantie van het systeem. Doordat de patient tijdens een operatie aan de stof SNP
'gewent' zal de 'K' van de patient langzaam afnemen. Dit is voor te stellen als bet kleiner
worden van de 'K' uit de stap-respons als weergegeven in figuur 2.2.

2.2.2 ModeUeriDg van de respons van de patient op SNP.

Uit bovenstaande responsies zijn in bet verleden een aantal patient-modellen gemaakt. Het
eenvoudigste model beschouwt de patient als een Ie orde systeem met een vertragingstijd en is
te schrijven als :

waarin:
K de gevoeligheid
tu de vertragingstijd
til de dominante tijdconstante

Deze eenvoudige benadering laat niets zien van tijdvariantie en niet-lineariteit.
Een voorbeeld van een later ontwikkeld patientmodel is bet model van Sheppard uit 1976 [Brok
1986]. Dit model werd gebruikt in een eenvoudig regelsysteem waar al een eenvoudige vorm
van adaptatie in voorkwam.

H(s)
-K(l+A. exp(-stc»= exp (-s t u )

l+stg

waarin:
K de gevoeligheid van de patient
tu de vertragingstijd
til de dominante tijdconstante
tc de recirculatie-tijd
A de recirculatie constante

Een bloeddruk-regelsysteem waarin bovenstaand respons-model was meegenomen bleek niet aile
patienten aan te kunnen. Met name de meest gevoelige en meest ongevoelige patienten zorgden
voor resp. oscillatie en een te trage regelaar.
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Het gebruik van een op een model gebaseerde regelaar is goed mogelijk (ARMAX, MRAq,
maar de regelaar zal nooit veel beter presteren dan de kwaliteit van bet gei"mplementeerde
model. Omdat op andere gebieden dan bij toepassing in een bloeddruk-regelsysteem bleek dat
goede resultaten te behalen waren met model-regelaars bleef men (cq blijft men) proberen het
model door verfijningen en uitbreidingen te verbeteren. Hierdoor bleef (en blijft) men echter
gebonden aan de restricties van een model, met name de onbekendheid en variabiliteit van de
parameters.

Door de fundamenteel andere opzet die gehanteerd wordt bij het gebruik van een Expert
Systeem wordt een precies en zeer verfijnd model overbodig. Het in dit verslag besproken
regelsysteem maakt dan ook gebruik van het eerste orde model dat hiervoor genoemd werd.

2.3 De Regelaar.

Het meest onderzochte en beproefde gedeelte van een bloeddrukregelaar is ongetwijfeld de
regelaar zelf. In diverse Iiteratuur is hier het een en ander over te vinden. Hierbij valt op dat
veel van de reeds bestaande k1inische bloeddrukregelaars eenzelfde 'soart' regelaar bebben.
Worden aile onderzoeken uit het verleden in chronologische volgorde op een rij gezet dan zien
we globaal de volgende regelaars passeren.
De eerste regelaars waren eenvoudige PI(D)-regelaars die de grote spreiding van de gevoeligheid
niet aankonden. Hierdoor waren dergelijke regelaars slechts bruikbaar voor een beperkte k1asse
van patienten.
De tweede ontwikkeling betrof regelaars die gebruik maakten van een patient-model (ARMAX,
MRAS zie [Den Brok 1986] ). Het probleem van deze regelaars is dat deze net zo goed zijn als
de patient-respons te vangen is in een model (zie 2.2.2). Aangezien de eerste generatie regelaars
die gebruik maakte van eenvoudige eerste of tweede orde modellen niet voldeden, werden steeds
complexere modellen ontworpen en toegepast. Helaas bleken steeds complexere modellen
slechts marginaal betere regelaars op te leveren. De k1assieke regelaars Heten bier bun
beperkingen zien.
De derde ontwikkeling was het toepassen van adaptieve en\of robuuste regelingen. Hierbij
werden sterkere verbeteringen geconstateerd die er vooral toe leidden dat met eenvoudige
modellen en eenvoudige regelaars (pI of PID) toch aile klassen van patienten geregeld konden
worden.
Als vierde nieuwe ontwikkeling is het toepassen van een (real time) Expert Systeem te noemen.
Hierbij wordt de regelaar niet gestuurd en gei"mplementeerd in algoritmen maar wordt in een
'knowledge-bank' kennis opgeslagen die gebruikt wordt om een PI(D)-regelaar te sturen. In de
bij EME ontwikkelde bloeddrukregelaar is een dergelijk Expert Systeem toegepast.

2.3.1 De PI-regelaar.

Ben PID-regelaar heeft een drietal parameters te weten een P (proportional), een I (integral) en
een D (Deritive). Met behulp van een aantal geschatte parameters (als vertragingstijd, dominante
tijdconstante) kunnen op een k1assieke manier de optimale PID parameters berekend worden.
Hiervoor zijn echter de parameters nodig die als extra voorwaarde slechts binnen beperkte
grenzen mogen fluctueren. Deze parameters zijn te halen uit de responsies van het systeem
zoals eerder omschreven onder 2.2.
Alhoewel in eerste instantie is uitgegaan van een regelaar met D-aktie is deze component later
verwijderd. Het bleek dat ruis en storing in combinatie met een D-aktie een te nerveus
stuurgedrag veroorzaakte. Over bleef dus een PI-regelaar.
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Als ingangssignaal van de regelaar dient de afwijking van de uitgang van bet proces ten
opzicbte van de gewenste en ingestelde waarde. (In concreto: boeveel wijkt de werkelijke MAP
af van bet setpoint? )
Tevens dient er inforrnatie naar de regelaar te worden doorgegeven over de verandering van
MAP in de tijd als gevolg van regel-akties.
Een matbematiscbe oplossing voor bovenstaande inforrnatie zou de waarde van bet errorsignaal
zijn, in combinatie met de afgeleide in betzelfde punt, op betzelfde moment. Omdat bet bier
ecbter een signaal betreft met zeer veel ruis, is bet bepalen van de correcte afgeleide een
(moeilijk) probleem [Lammers 1990].

Er is daarom gekozen voor een andere oplossing. Het gebied rond bet setpoint is onderverdeeld
in een tiental zones. Deze bebben ieder een uniek nummer. Elke zone beeft een bepaald afstand
tot bet setpoint. De verblijftijd van de MAP in een zone is een maat voor onder meer de regel
snelbeid. Figuur 2.3 geeft de zones aan.
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figuur 2.3 indeling in zones.

2.3.2 net respons model en de regelaar.

Een PI-regelaar is in staat een eerste orde systeem te regelen. Randvoorwaarden bierbij zijn dat
de parameters van bet proces min of meer bekend zijn en dat deze zicb binnen een tamelijk
smalle range bewegen. Dit laatste is noodzakelijk voor bet goed kunnen regelen van bet proces
door een PI-regelaar.
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Voor de in bet EME bloeddruk-regelsysteem gei"mplementeerde PI-regelaar geldt dit ook. Van
bet proces (de patient) is een eerste orde model voorhanden (zie 2.2.2). Uit de respons van bet
model zijn de drie benodigde procesparameters te halen. Hiervan voldoen er twee aan de eisen
als gesteld aan het begin van deze paragraaf. Zowel de vertragingstijd als de dominante
tijdconstante zijn te schatten uit de respons en uit diverse literatuuronderzoeken. De derde
procesparameter, de gevoeligheid (K) heeft een grote spreiding, zo groot dat een PI(D)-regelaar
deze niet kan opvangen. Om toch met een PI-regelaar te kunnen werken zal deze aangepast
moeten worden aan de gevoeligheid van het proces. Voor dit aanpassen is binnen het EME
bloeddruk-regelsysteem een adaptatie-mecbanisme aanwezig.

2.3.3 Adaptatie.

De bloeddrukregelaar kent twee vormen van adaptatie.
De eerste omvat de adaptatie van de regelaar naar aard van werking: regulerende of
stabiliserende werking. In de regulerende mode wordt snel naar een bepaald setpoint toe
geregeld. Wanneer de MAP dicht in de buurt van het setpoint komt moet de MAP binnen
smalle marges van bet setpoint blijven door stabilisatie van de MAP rond het setpoint. Dit is de
stabiliserende mode van de regelaar. Voor elke mode beeft de PI-regelaar een eigen set
parameters. De keuze voor regulatie of stabilisatie wordt bepaald uit de afstand tossen MAP en
setpoint.

De tweede vorm van adaptatie is aanmerkelijk complexer en is van cruciaal belang voor het
juist functioneren van de regelaar bij een grote verscheidenheid aan patienten. Bij deze vorm
van adaptatie wordt de gevoeligheid (K) onder stringente voorwaarden aangepast aan de
omstandigheden.
De belangrijkste omstandigheid is de (tijd-variante!) gevoeligheid van de patient voor SNP.
Omdat voor deze gevoeligheid een faktor 80 spreiding bestaat, moot ook de gain zich in deze
range kunnen instellen.
Het spreidingsgebied van de gevoeligheid is onderverdeeld is vijf verschillende stukken.
Afhankelijk van de gevoeligheid van de patient wordt de bijbehorende parameter-waarde van de
controller gekozen. In figuur 2.4 is de patienten-gevoeligheid weergegeven in de range van zeer
gevoelig (ZG) tot zeer ongevoelig (ZO).

patient ZG G N o ZO

controller 1/9 1/3 1 3

figuur 2.4 gain adaptatie.

De gain adaptatie is een dynamisch proces. Dit houdt in dat tijdens het in bedrijf zijn van het
bloeddruk-regelsysteem de gain zich steeds aanpast op grond van de meest recente gegevens die
verwerkt worden door het adaptatie-mechanisme. Dit is onder meer noodzakelijk vanwege de
tijdvariantie en niet-lineariteit van de patientgevoeligheid.
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2.3.4 Robuustheid van het bloeddruk-regehysteem.

De kwalificatie robuustheid van een regelsysteem geeft aan dat het systeem onder aile
omstandigheden aan bepaalde minimum-eisen blijft voldoen. De robuustheid van het bloeddruk
regelsysteem is zeer belangrijk. Hierbij moet aangetekend worden dat er twee manieren zijn
waarop naar 'robuustheid' gekeken kan worden.
Ten eerste is er de robuustheid van de regelaar in regeltechnische zin, ten tweede de medische
robuustheid.
Bij de regeltechnische robuustheid van dit bloeddruk-regelsysteem zijn een drietal hoofdzaken te
onderscheiden te weten robuustheid ten aanzien van oscillatie, saturatie en afhandeling van
transienten.
Oscillatie kan dankzij de indeling in zones tamelijk eenvoudig gedetecteerd worden. Indien de
MAP binnen een gestelde tijd een aantal malen door bepaalde zones (heen en weer) gaat is er
sprake van oscillatie en zal de controller gain (zie figuur 2.4) een stapje terug gezet worden.
Bij saturatie van het proces daalt de bloeddruk niet verder naar het setpoint toe, alhoewel de
SNP dosis door de regelaar verder wordt verhoogd. Wanneer saturatie optreedt wordt de
toegevoerde dosis constant gehouden op het laatst berekende niveau.
Transienten zijn een tijdelijke relatief sterke toe- of afname van de MAP.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 'up' -transient en een 'down'-transient. Een 'up'
transient hoeft de regelaar niet proberen weg te regelen. Dit vanwege het feit dat het in principe
een tijdelijke wijziging betreft waarbij een directe regelaktie op de lange termijn voor grotere
afwijking met het setpoint zou zorgen. Bij een 'down'-transient bestaat er gevaar voor de patient
en wordt de infuus-flow tijdelijk op nul gezet.

Naast deze 'technische' robuustheid moet het apparaat ook 'medisch' robuust zijn. Dit houdt in
dat het voor de patient een bepaalde garantie biedt. In de EME regelaar zijn hiervoor
maatregelen genomen. Zo wordt vanwege eerder geschetste nevenwerkingen van SNP een
maximale flow en een maximale dosis aangehouden. Ook zal het apparaat bij te weinig valide
bloeddrukmetingen binnen een bepaalde tijd een alarmmelding geven en op handbediening
overgaan. Bij een 'down'-transient wordt de toegevoerde dosis tijdelijk minimaal gesteld
vanwege gevaar voor te lage bloeddruk.
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2.4 Acquisitle van het ingangssignaal van de regelaar.

Het ingangssignaal van de regelaar is de MAP. Het is van groot belang dat deze waarde de
juiste is. Dit belang is zo groot dat er liever geen waarde verkregen wordt dan een foutieve. Het
primaire ingangssignaal (de arteritHe bloeddruk) wordt daarom gecontroleerd op correctheid.
Indien het signaal-herkennings algoritme het signaal niet valide verklaart zal dit aan het verdere
programma kenbaar gemaakt worden. Het programma werkt dan verder met een vorige wei
valide meting.
In onderstaand figuur 2.5 is in een blokschema de weg weergegeven van ingangssignaal tot de
MAP, waarmee de eigenlijke regelaar verder werkt.

figuur 2.5 blokschema ingangsgedeelte.

Het analoge signaal komt van een monitor in de operatie kamer (OK) het systeem binnen. De
eerste bewerking die het signaal ondergaat is digitalisatie. Dit wordt verzorgd door een AD
converter die uiteindelijk het signaal in een ringbuffer plaatst. Het signaal uit de buffer wordt
gevalideerd en tot slot wordt uit dit signaal de MAP bepaald en na middeling over 5 seconden
aan de regelaar aangeboden.

2.4.1 Meting en conversie van het bloeddruksignaal.

Het systeem kent niet de mogelijkheid om volledig zelfstandig het bloeddruksignaal van een
patient op te nemen en te verwerken. Het systeem verkrijgt dit signaal van een Hewlett Packard
bloeddruk-monitor welke zich in de instrumentatie-zuil van de operatie-kamers van het
Catharina ziekenhuis bevindt. Deze monitor geeft een analoog signaal af dat verder onbewerkt
is. In principe is overigens iedere willekeurige monitor te gebruiken mits de gain van de AD
converter afgeregeld wordt op de uiterste waarden van het signaal.
De personal computer (A1) die gebruikt wordt voor het bloeddruk-regelsysteem is voorzien van
een 12 bits AnaloogIDigitaal converter. Er is gebruik gemaakt van de PC/AT versie van de Lab
Master van Scientific Solutions Inc. Deze bestaat uit een uitbreidingskaart die in een van de
uitbreidings-slots van een IBM compatible PC geplaatst wordt en een daaraan verbonden
'dochter' -board in een apart kastje.
Het uitgangssignaal van de HP monitor loopt tussen de 0 en +2 Volt (resp. 'nul' en maximale
druk). Dit signaal wordt via een laagdoorlaatfilter (30 Hz, tegen netstoring) aangeboden aan de
Lab Master die ingesteld is op een range van -2.5 tot +2.5 Volt.
De eigenlijke AD-conversie wordt verder geheel software-matig ingesteld en bestuurd.
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De ADCsampling werkt op interruptbasis. Deze interrupt wordt om de 20 msec gegenereerd
door een timer op het Lab Master moederboard. Na het samplen komt de sample-waarde in de
ADC-buffer te staan. Vanuit de ADCbuffer gaat het sample naar een ringbuffer.
De ADC-buffer is slechts 66n sample diep en zal daarom uitgelezen mooten worden voordat een
nieuwe sample gegenereerd is. Het uitlezen en plaatsen van het sample in de ringbuffer vindt
dan ook op interruptbasis plaats.

De ringbuffer omvat 2048 samples wat overeenkomt met ca. 40 seconden werkelijke tijd. Het
MAP-validatie algoritme haalt elke 5 seconden een overeenkomstig aantal samples uit de
ringbuffer.

Bij het oPStarten van het programma dient de converter gecalibreerd te worden. Hiervoor dienen
offset en versterkingsfaktor bepaald te worden.
Indien deze bekend zijn kan met behulp van de formule

sampledruk = (sample - offset) • versterkingsfaktor

de werkelijke druk berekend worden. De offset wordt verkregen door de gemeten druk fysisch
op 'nul' te stellen. De versterkingsfaktor kan dan verkregen worden uit de maximale te meten
druk (=210 mmHg). Voor het calibreren van het ingangssignaal, resp. 'nul' en 'maximaal'
stellen van de druk, is op de HP monitor een optie aanwezig.
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2.4.2 Signaal validatie en weging.

Het valideren van het arteriele bloeddruksignaal wordt software-matig gedaan.
Het gemeten signaal wordt zowel in grootte en tijd onderverdeeld. Oe kwantitatieve verdeling
wordt verkregen door het gebied in een zestal zones te verdelen. In de tijd wordt het signaal in
een aantal toestanden verdeeld. Figuur 2.6 laat dit zien.

""~f4ii----···- --- --...-------....----------.---..-....'
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figuur 2.6 Het bloeddruksignaal.
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Het algoritme controleert of de gemeten bloeddruk snel genoeg door bepaalde zones gaat en of
de toestanden elkaar op de vastgestelde wijze opvolgen.
Het schrijven van een algoritme dat in staat is het gemeten signaal te valideren was geen
eenvoudig werk. Reeds in 1986 werd hiermee begonnen [Goossens 1986]. Oe ideeen van
Goossens zijn verder uitgewerkt door Melissen en Zwart [Melissen 1989, Zwart 1990]. Het
algoritme is nog niet geheel uitontwikkeld. Er bestaan nog situaties waarin een signaal ten
onrechte als fout wordt geclassificeerd. Oit omvat echter een te verwaarlozen aantal metingen
per sessie.

Het validatie algoritme kan telkens Un periode van de hartslag als valide verklaren of niet. Het
al of niet valide zijn van een gemeten periode wordt aan het programma kenbaar gemaakt.
Indien het signaal valide is, wordt een gewogen gemiddelde doorgegeven aan de rest van het
programma. Oit gewogen gemiddelde is de MAP zoals die door de regelaar als ingangssignaal
gebruikt wordt.
Bij een niet-valide meting zal het programma in eerste instantie met de laatst goed gemeten
MAP verder werken totdat een maximale periode van niet valide metingen verstreken is en er
een foutmelding gegeven wordt. Het systeem zal dan alarmeren en uit de automatische
(=regelende) mode overgaan op handbediening.
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Hoofdstuk 3 Software implementatie van bet buidige systeem.

De software van de eerste versie van het bloeddruk-regelsysteem was geschreven in Turbo
Pascal versie 4.0. In oktober 1990 werd alles omgezet in Turbo Pascal versie 5.5. Alhoewel in
principe het gehele pakket in Pascal geschreven is, wordt in een gedeelte van het programma, de
rule-base, gebruik gemaakt van een hogere taal. Deze hogere taal wordt gebruikt bij de
implementatie van een Expert Systeem.
Naast het besturende en besluitvormende Expert Systeem bestaat het programma ook uit een
hoeveelheid uitvoerende software. De organisatie hiervan is taakgericht. 'hJ is er een gedeelte
dat voor het besturen van de ADC zorgt, een gedeelte dat voor de validatie van het gemeten
signaal zorgt enz. Het feit dat deze software-gedeelten (of units) ieder een eigen taak hebben die
in verband staat met periferie-apparatuur (resp. scherm, pomp en adc-kaart) maakt het mogelijk
verschillende units voor meerdere schermen, pompen of adc-kaarten te maken en aIleen de
benodigde unit mee te linken. Zo wordt een flexibel geheel verkregen zonder redundante
informatie.
Hierbij zou men het volgende kunnen opmerken: het meelinken van de juiste units om zo het
systeem te configureren is weI een eenvoudige oplossing, maar niet erg gebruikersvriendelijk.
Ben meer gebruikersvriendelijke oplossing zou het schrijven van een apart programma zijn dat
het hoofdprogramma zou kunnen configureren. Dit lijkt echter niet noodzakelijk, omdat men in
praktijk altijd werkt met een vaste opstelling. Bovendien geldt dat bij het foutief installeren van
het programma gevaarlijke fouten gemaakt zouden kunnen worden.

3.1 De structuur van de software.

In figuur 3.1 is in een plaatje de software structuur schematisch weergegeven. In dit plaatje zijn
de blokken uit figuur 2.1 terug te vinden.

patient 
model

IP8tlenl
epeclflc da1.

¢==C>
'-------'

I Input (ADC)I~

f.rmMlon
epeclflc
data

{>
I.rm.con
8U~t8m
-----._._---------

main

program

<l=== I keyboard

figuur 3.1 Blokschema van de software structuur.
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Het blok main program uit figuur 3.1 bevat een Expert Systeem en een aantal algemene
programmadelen. Ben gedeeIte van dit Expert Systeem integreert het farmacon met het systeem:
hier wordt informatie van het farmacon en informatie over de respons van de patient verwerkt.
Het blok display omvat de schermaansturing.
Het blok keyboard bevat een routine die aIle toetsaanslagen afhandeIt. Deze routine zit niet in
een aparte unit maar is verwerkt in het blok main program (en weI in de rule-base). Dit is echter
weI met een blok aangeduid omdat het de structuur van het programma overzichtelijker maakt.
Onder het blok input vaIt behalve een besturingsgedeeIte voor de analoog\digitaal converter ook
een validatie en middelingsgedeeIte.
Het blok patient-model met het bijbehorende blok patient specific data wordt aIleen gebruikt bij
simulaties. Bij een simulatie wordt de patient nagebootst door een pascal-routine waarin ook
bijvoorbeeld ruis op het meetsignaal, transienten e.d. verwerkt zijn.
Het is de bedoeling dat aIle instellingen van het patient-model die gebruikt worden bij
simulaties opgeslagen worden in een aparte file (patient specific data uit figuur 3.1).
Eveneens moet in de toekomst de farmacon-specifieke data uit het main programma gefiIterd
worden en opgeslagen worden in een losse data-file.

3.1.1 Een Expert Systeem.

Ben bekende stelregel is dat een computerprogramma net zo slim is aIs de programmeur die bet
gemaakt heeft. Wat weI kan verschillen is de wijze waarop de programmeur zijn kennis heeft
gei"mplementeerd in zijn programma.
Ben standaard Pascal of 'C' programma bestaat over het algemeen uit een groot aantal
algoritmen op een logische wijze gerangschikt. De kennis van de programmeur over het
'probleem' en de oplossing daarvan is verspreid over het hele programma.
Bij een Expert Systeem is deze 'kennis' op een fundamenteel andere Manier opgeslagen en
wordt deze anders gebruikt. De kennis (knowledge) staat in een kennis-hestand (knowledge
base). Deze kennis kan door een speciaal geschreven (cross-)compiler begrepen en gebruikt
worden.
De Manier waarop nu een beslissing genomen gaat worden, wordt op eenzelfde Manier
gerealiseerd als een menselijke expert dat zou doen.
Onderstaand figuur geeft de structuur van een programma dat opgezet is met een Expert
Systeem.

~.._---------------------_._------------_.

Knowledge Baee

1 t
INPUT IInference Engine I
====:::::::::l>

: overlge eoftware,.,,
~-------------------_._---------._--------~

figuur 3.2 Een Expert Systeem.
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SIMPLEXYS is een toolbox die het op een eenvoudige manier implementeren van een real time
Expert System mogelijk maakt. De term SIMPLEXYS is een samentrekking van SIMPle
EXpert sYStems. Dit pakket werd op de vakgroep EME ontwikkeld [BLOM 1990].
Het pakket bestaat uit een 'rule-base compiler' en een 'inference engine'. De rule-base compiler
is in staat een rule-base te interpreteren en te compileren. De inference engine combineert de
turbo-pascal units met de gecompileerde rule-base tot een werkend systeem.
In feite wordt er gebruik gemaakt Turbo Pascal door een specifieke shell omgeven. Deze
SIMPLEXYS compiler is aIleen in staat files te vertalen die aan een vaste structuur voldoen.
Elke file die aan een dergelijke vaste structuur met een bepaalde syntax voldoet is een rule-base.
Met SIMPLEXYS is een real-time Expert Systeem te bouwen. Dit onderscheidt SIMPLEXYS
van andere Expert Systeem talen. De tot dan toe gebruikte Expert Systemen waren te
omvangrijk en te traag om real-time te kunnen werken. Doordat dit nu weI mogelijk is, lean een
Expert Systeem ook in deze toepassing gebruikt worden.

De knowledge-base ofwel kennis-bank is het hart van elk met SIMPLEXYS opgezet
programma. Hier wordt in een 'rule' de kennis opgeslagen die aan een specialist onttrokken is.
Het onttrekken van kennis van een specialist, een deskundige, zodanig dat deze eenduidig
interpreteerbaar is, is een probleem op zich.
De knowledge-base van SIMPLEXYS is niet dynamisch: Dat houdt in dat er tijdens een run
geen regels toegevoegd (kunnen) worden aan de knowledge-base.
Verder wordt de rule-base in zijn geheel per analyse maar eenmaal doorlopen; elke rule wordt
maar cen keer geevalueerd.

Een voorbeeld van (de syntax van) een rule is:

GainDown : 'Gain down request acknowledged'
NoTrans > (180) and GainDnReq and (not GainMin)
then do

gain := gain / 3
write_debug(.....)

enddo

Hier staat: Een gaindown (kleinere gain) aanvraag wordt gehonoreerd als er de afgelopen 180
seconden geen transient is geweest S er een gaindownrequest is geweest S de gain niet al
minimaal is. Wanneer aan al deze voorwaarden voldaan is dan worden de pascal-statements
tussen 'do' en 'enddo' uitgevoerd.

De rule-base heeft een vaste structuur. Hij bestaat uit een introducerend gedeehe (DECLS en
INITG), een zich herhalend gedeehe ofwel een RUN en een exit-gedeehe (EXITG).
Het zich herhalende gedeehe bestaat naast een 'kemgedeehe' ook uit een inleidend gedeehe
(lNITR) en een afwerkend gedeelte (EXITR).
In het kemgedeehe worden de regels (RULES) en het gedeehe wat de verbanden tussen deze
rules aangeeft (pROCESS) geevalueerd.
Behalve de delen 'rules' en 'process' bestaan aIle gedeehen uit standaard Turbo Pascal en
worden ook zonder verdere bewerking gebruikt.
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3.1.2 De ondersteunende software.

Bij het bloeddrukregelaar-pakket horen naast de rule-base een aan13l units met daarin diverse
interface-software. Deze units zijn geschreven in Turbo Pascal.
De units zijn te scheiden in een aantal algemene delen die door nagenoog alle andere units
gebruikt worden en een aantal specifieke units die zorgen voor afzonderlijke taken.
Ret bloeddruk-regelsysteem kent op dit moment de volgende ondersteunende units :
• unit voor scherm-aansturing (BIBPLOl),
• unit voor pomp-aansturing (INFUSOMA of IMED929),
• unit voor besturing van de ADC kaart (unit ADCAL).
• unit voor de validatie van het bloeddruksignaal (unit MAPVAL),
• algemene unit : declaratie globale variabelen (GLOBAlS en BIBPARAM)
• algemene unit : afhandelen van meldingen (BIBWRITE).

De eerstgenoomde drie units zijn specifiek voor aansturing van periferie-hardware. Deze zijn
functioneel gescheiden. De periferie ondersteunende units worden aangestuurd door het centrale
deel: de rule-base.

3.2 Interfacing binnen het programma.

Onder interfacing wordt bier vers13an de communicatie tussen verschillende programma-delen.
Omdat het to13le bloeddruk-regelsysteem onderverdeeld is in meerdere units en SIMPLEXYS
gedeelten (zie 3.1) is er nogal wat communicatie. Ret is van belang de communicatie tussen een
programmagedeelte en zijn omgeving te kennen. Bij het wijzigingen of vervangen van
programmagedeelten mooten de procedures voor het overige programma functioneel dekkend
blijven.

3.2.1 Oude situatie.

Het originele pakket was geschreven om te functioneren op 6en vaste hardware-configuratie.
Hierbij was de interfacing van ondergeschikt belang. Door gebruik te maken van turbo-pascal
units bestond er al een indeling naar functiegerichte units. In de oude situatie was er vaak meer
communicatie tussen de verschillende programma-onderdelen dan strikt noodzakelijk.
Ret belangrijkste obs13kel dat uitbreiding van het programma bemooilijkte was dat interfacing
soms erg hardware specifiek was doordat maar 6en hardware-configuratie ondersteund werd.
Met name bij de communicatie van het hoofdprogramma met de pomp-unit was dit het geval.

3.2.2 De verbeterde interfacing.

De later gehanteerde filosofie achter de interfacing in het complete pakket is de volgende :
Allereerst wordt er onderscheid gemaakt tussen 'hoofd' units als pomp-, scherm- en ADCunit
en 'hulp' units als globals, bibparam en bibwrite.
Tussen hoofdunits onderling vindt geen interfacing plaats. In principe zijn dat autonome delen.
Dit om het programma overzichtelijk te houden.
De interfacing tussen rule-base en de hoofd-units is in grote lijnen voor aIle units gelijk. a
voldoen aan eenzelfde patroon en lopen over zo min mogelijk procedures.
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Het 'main'-programma gedeelte zorgt voor de initialisatie en beeindiging van de hoofd-units.
Aile overige interfacing vindt plaats door ~~n enkele procedure per unit.
In concreto:
Bij opstarten van het programma vindt er een initialisatie plaats (Dit wordt in het programma
gedaan door het aanroepen van: initylot_chart, init_adc, enable_com1).
Daama wordt bij iedere run een of meerdere procedures aangeroepen (bijvoorbeeld:
pump(rate,status), updateylot, getyressure).
Bij het verlaten van het programma wordt elke unit afzonderlijk beeindigd (zoals exit_adc,
disable_com1JXlrt).

3.3 Aanpassingen van de periferie ondersteunende software.

Om het programma flexibeler te maken, dat wit zeggen voor meerdere typen scherm en
meerdere pompen geschikt te maken, werd de scherm-unit onder handen genomen en een
tweede pompunit geschreven. De ADCaansturing is niet gewijzigd maar voldoet wei aan de
interface structuur zoals die gewenst wordt.

3.3.1 De schenn-aansturing.

Het programma was in eerste instantie alleen geschikt voor een EGA scherm. Hiermee wordt
een standaard EGA scherm bedoeld met een resolutie van 640*350 pixels. Om het programma
breder inzetbaar te maken is het programma geschikt gemaakt voor meerdere soorten monitoren.
Bij het herschrijven van de scherm-aansturing moest rekeDing gehouden worden met de
resultaten van het ergonomisch onderzoek. Ben van de conclusies van het onderzoek was dat het
programma alleen tot zijn recht komt op een kleurenmonitor. Tevens is er een bepaalde opzet
van het scherm geadviseerd en ook gerealiseerd welke bij voorkeur volledig behouden moet
blijven.

In eerste instantie werd onderzoeht welke monitoren in aanmerking kwamen om het programma
te ondersteunen. Navraag leverde op dat naast de standaard EGA (640*350) en de standaard
VGA (640*450) er nog een groot aantal niet-standaard schermen op de markt zijn. Deze hebben
dan een iets andere naam (EGA plus oj.d.) en een afwijkende resolutie.

De meest eenvoudige oplossing om het programma op alle mogelijke schermen te laten draaien
die voldoen aan standaard EGA of hogere resolutie hebben, is het laten emuleren van deze
standaard resolutie op de gebruikte monitor. Grafische kaarten zijn tegenwoordig in staat om
'top-down' te emuleren. Dus een VGA kaart kan EGA en eGA aan en soms ook Hercules.
Naast het feit dat dit de technische mogelijkheden van een dergelijk scherm (lees: resolutie) niet
geheel uitbuit, gaat voomoemde emulatie vaak ten koste van de afmetingen en verhoudingen
van het scherm. Ben voorbeeld: bij emulatie van EGA door een VGA kaart blijven de onderste
4 cm van het scherm zwart. Bij gelijke afmetingen van de beeldbuis van de monitor krijgt men
dan een kleiner effectief beeld, hetgeen de overzichtelijkheid en leesbaarheid niet bevordert.
Hetzelfde probleem dient zich aan als men software-matig de maximale X en Y waarde van het
scherm begrenst tot de grootte van een EGA scherm. Ook dan blijft een gedeelte van het scherm
ongebruikt hetgeen een Diet gewenste situatie is.
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Ben oplossing was het gedeeltelijk herschrijven van het monitor-programma. Hierbij deed zich
het volgende probleem voor :
In het oOlspronkelijke programma werd gebruik gemaakt van de grafische mogelijkheden die
Turbo Pascal biedt. Behter, in grafische mode is het op twee manieren mogelijk iets op het
scherm te schrijven. Allereerst kan dat als grafisch karakter, ten tweede aIs 'gewone' text. Het
probleem van het gebruik van beide manieren door elkaar was dat bij EGA bet zogenaamde
text-scherm en grafische scherm elkaar volkomen overlappen, terwijl dit niet bet geval is bij
VGA. De oorzaak hiervan is de grotere verticale resolutie bij VGA. Doordat een groot aantal
schrijfopdrachten op het scherm als 'text' gebeurde, was de positie van deze 'text' bij VGA niet
correct. De oplossing was om aIle operaties om te schrijven van 'text'- naar grafische
schermopdrachten.
Dit was noodzakelijk omdat juist het onderste gedeelte van het scherm gebruikt werd voor
textaansturingen. Onder in het scherm bevindt zich een vlak waarin de functies van de functie
toetsen-balk en een vlak waarin meldingen verschijnen.

Na de aangebrachte wijzigingen was het programma geschikt voor standaard EGA en VGA en
bleek zelfs op een Hercules grafische kaart een voor demonstraties acceptabel beeld op te
leveren. Het programma detecteert zelf de gebruikte grafische kaart en stelt zich daarop in.

3.3.2 De pom~aaDSturing.

Het oorspronkelijke programma was geschikt voor slechts een enkel model pomp. Deze was van
bet merk IMED, model 929.
Theoretisch is echter iedere pomp bruikbaar indien deze maar beschikt over een seriele poort
waarmee bidirectionele communicatie met de PC mogelijk is.
De vraag uit de medische wereld was dan ook om het programma geschikt te maken voor
andere infuuspompen. Het aantal pompen dat de beschikking heeft over een communicatie poort
is echter niet zo groot. In de literatuur komen naast de al genoemde IMED 929 slechts twee
andere pompen voor : De Braun INFUSOMAT en een pomp van het merk NAC. Deze bebben
een seriele poort maar voIstrekt verschillende communicatie-protocollen. Vanwege de grote
verschillen in aansturing zijn dan ook verschillende pomp-units noodzakelijk.

De pomp-units worden uitsluitend gebruikt door de rule-base (autonome unit). Het streven was
om de units van de pompbesturing, alhoewel inhoudelijk volledig verschillend, functioneel
dekkend te maken. In praktijk maakt het dan voor de rule-base volstrekt geen verschil of pomp
A dan weI pomp B gebruikt wordt. De keuze tussen pomp A of B wordt nu bepaald door bij
het compileren van de rule-base te kiezen welke pomp gewenst is en zo alleen de desbetreffende
unit mee te linken.
Om dit te realiseren werden enkele wijzigingen in zowel de rule-base als de 'oude' IMED
pompunit aangebracht. Na aanbrengen van deze wijzigingen waren de pomp-units volledig
uitwisselbaar.
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3.3.3 De analoog\digitaal converter.

De analoog\digitaal converter heeft ook een eigen unit (ADCAL) welke aan het eerder
geschetste interface patroon voldoet. Er is geen unit voor een andere AD-converter ontwikkeld.
Ben van de redenen hiervoor is de grote verscheidenheid aan AD-kaarten.
Het is op dit moment nog niet duidelijk of de huidige procedures die gebruikt worden voor
initialisatie, aansturing en betHndiging hardware-specifiek zijn of dat deze in de huidige vorm al
voldoende ruimte bieden voor andere AD-kaarten. Gezien het grote aanbod van AD-kaarten is
niet te verwachten dat deze kaarten, of zelfs maar een groot deel daarvan, door cen enkele
algemene unit aan te sturen is.
Overigens zal ongeacht de kaart het onderlinge interface patroon als eerder geschetst in 3.2.2.
wei gehandhaafd kunnen blijven.

Er zijn nog twee parallelle ontwikkelingen betreffende AD-interface units te melden :
In het Vrije Universiteit Ziekenhuis te Amsterdam wordt gewerkt aan een interface-unit voor
een DASH-16 AD-kaart. Hierbij is als basis wei uitgegaan van de procedures en functies van de
unit ADCAL.
Bij de afdeling Bio-Medische Instrumentatie (BMI) van lNO is een volledig nieuwe interface
unit geschreven voor een RII-815 AD-converter.
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Hoofdstuk 4 Nadere bescbouwing van bet programma.

Beschouwen we een aantal (klinische) closed-loop regelsystemen dan zijn daar een aantal aspecten
te herkennen die in elk systeem voorkomen. Een aantal aspecten is ook terug te vinden in het EME
bloeddruk-regelsysteem. Gezien de intentie om het bestaande EME bloeddruk-regelsysteem om te
werken tot een meer algemeen toepasbaar closed-loop regelsysteem dienen de specifieke gedeelten
die het huidige systeem tot een bloeddruk-regelsysteem maken te worden gelokaliseerd. Of ook
omgekeerd: welke delen van het bestaande systeem zijn -mogelijk met enige wijzigingen
toepasbaar in een algemeen closed-loop regelsysteem?
In dit hoofdstuk wordt uitgaande van een blokschema een onderverdeling gemaakt naar applicatie-,
signaal- en farmaconspecifieke onderdelen. Bij elk onderdeel zal getracht worden te vermelden of
bij gebruik van dit onderdeel in een algemeen closed-loop systeem wijzigingen in het desbetreffende
gedeelte noodzakelijk c.q. voldoende zijn dan weI een geheel nieuw programma-onderdeel
geschreven moet worden.

4.1 Een blokschema

Ontleden we het systeem zover tot er slechts een 'kale' PID-regelaar overblijft dan is het mogelijk
het systeem in lagen in te delen. Figuur 4.1 geeft een voor de hand liggende onderverdeling te zien.

rarmacon patient wlllgheid•
• chll .chl! .chll

~~~
PID-regelaar

INGANG UITGANG
=C> ~

~ •blot ~ blok

U8ER Interface

figuur 4.1 Mogelijk blokschema van het systeem

Het blok dat de PID-regelaar en de omringende twee lagen bevat, omvat naast de eigenlijke
regelaar ook het Expert Systeem. £en en ander wordt in paragraaf 4.2 verder uitgewerkt.
Het blok USER-interface komt aan de orde in paragraaf 4.3. Dit blok blijkt sterk applicatie
athankelijk te zijn.
De blokken INGANG en UITGANG zijn signaal-specifieke blokken. Deze zuBen verder beschreven
worden in paragraaf 4.4.

- 22-



4.2 De PID-regelaar in Expert Systeem omgeving.

Het voomaamste blok uit figuur 4.1 is het blok dat de PID-regelaar bevat. Dit blok is voor te stellen
als een 'kale' PID-regelaar als middelste van een drietal bollen. Deze middelste hoI bevat de 'kale'
PID-regelaar, waarbij de invloed van het farmacon op de regelaar wordt meegenomen. De 'schil'
daaromheen geeft de invloed van de patient op de regelaar weer. De buitenste schil tenslotte is de
veiligheids-schil.

4.2.1 De invloed van het farmacon.

Bepaalde onderdelen van het programma zijn afhankelijk van of worden bei"nvloed door het
gebruikte farmacon. De eigenschappen van het farmacon die hierbij van belang zijn, zijn met name
de respons van de patient op het farmacon en de gebruikte concentratie van het farmacon.

De farmacon-specifieke programma-delen bestaan uit de PI(D)-regelaar en het adaptatie-mechanisme
uit de rule-base van het Expert Systeem.
De PI(D)-regelaar is getuned op ~~n enkel specifiek farmacon en dient bij verandering van
farmacon opnieuw getuned te worden.
Het adaptatie-mechanisme is ook afhankelijk van het gebruikte farmacon, maar in mindere mate.
De spreiding van de parameter waar het adaptatie-mechanisme op inwerkt bepaah het aantal
'adaptatie-stappen'. Het bloeddruk-regelsysteem kent vijf adaptatie-stappen, maar er is dan ook
sprake van een zeer grote gevoeligheids-spreiding.

In figuur 3.1 werd in het 'main program' een apart gedeehe aangegeven met 'farmacon subsystem'.
Dit gaf aan dat een gedeehe van het hoofdprogramma farmacon afhankelijk was.
Bij het bloeddruk-regelsysteem is dit stuk programma volledig gei"ntegreerd met de programmatuur
binnen en rond het Expert Systeem.

Het validatie-algoritme en de tuning van de eigenlijke PI(D)-regelaar zullen volledig vemieuwd
moeten worden. Bij simulaties zal bij een ander farmacon uiteraard een ander patient-model
gebruikt moeten worden. Mogelijk kan in de toekomst een automatisch tunings-algoritme
gei"mplementeerd worden.

4.2.2 De invloed van de patient.

Leeftijd en gewicht van de patient kunnen van invloed zijn op het gedrag van de regelaar.
Bij gebruik van SNP komt de invloed van de leeftijd tot uiting in de gevoeligheid van de patient
op SNP. De gevoeligheid voor SNP zou toenemen bij een hogere leeftijd [Zwart, 1990 en Wood
e.a. 1987]. De invloed van de leeftijd is verder niet meegenomen in het huidige systeem vanwege
het relatief geringe effect.
Het gewicht van de patient is daarentegen bij elk systeem van belang. Het is gebruikelijk de
dosering van farmaca voor te schrijven in termen van mg/kg of ml/kg lichaamsgewicht. Het gewicht
dient daarom bij elke regelsysteem vooraf ingevoerd te worden. Bij het bloeddruk-regelsysteem
wordt (nog) van een defauh-gewicht van 80 kilogram uitgegaan.
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4.2.3 De veiligheids-schiL

De veiligheids-schil als buitenste schil van de regelaar en Expert Systeem omvat een aantal
statements die bij bepaalde events uitgevoerd moeten worden. Deze events kunnen zijn reacties als
gevolg van pijnprikkels of het toedienen van bepaalde medicijnen. Ook athandeling van meet
storingen en infuus-storingen behoren tot de events.

4.3 De user-interrace.

De user-interface (zie figuur 4.1) bevat aBe programma-delen die met de monitoring van gegevens
en de mogelijkheid om het systeem te bedienen te maken hebben. In figuur 2.1 en figuur 3.1 geven
de blokken 'keyboard' en 'display' beide functies weer.
De opzet en omvang van de user-interface is sterk applicatie-afhankelijk oftewel athankelijk van
de toepassing van het closed-loop regelsysteem in de praktijk.
Een feit is dat ongeacht de plaats van toepassing van het systeem de functionele werking van het
regelsysteem dezelfde moet blijven. Dit geeft al aan dat de een groot gedeelte van het programma
niet applicatie-specifiek is.

Voorbeelden van verschillende praktijktoepassingen voor het bloeddruk-regelsysteem zijn gebruik
in een operatie-kamer, intensive-care unit of verpleegzaal. Verschillende lokaties stellen
verschillende eisen aan een systeem.
In een LC.U. en O.K. zal het regelsysteem slechts 66n van toegepaste apparaten zijn en moet de
doorgegeven informatie beknopt zijn. Voorkomen moet worden dat belangrijke feiten gemaskeerd
worden door de kwantiteit van de aangeboden informatie. Aangezien niet zo zeer momentane
parameters voor de gebruikers van belang zijn maar meer het verloop in de tijd (historie) moet het
systeem weI de mogelijkheid hebben historie te etaleren.
Een andere mogelijke toepassing is die op een verpleegzaal. Hier dienen de bedienings
mogelijkheden en de informatie van het systeem zo beknopt mogelijk te zijn. Verpleging zal door
tijd en mogelijk kennis-gebrek een uitgebreid systeem wellicht niet als handelbaar beschouwen.

De minimale benodigde user-interface van een algemeen closed-loop systeem dient tenminste de
mogelijkheid te hebben om het gewenste setpoint in te stellen. Hiemaast dienen minimaal de
momentane ingangs-waarden getoond te worden en bij voorkeur moet de mogelijkheid tot een
trendweergave aanwezig zijn.
AIle overige in- en uitvoer is in principe afbankelijk van het gebruikte farmacon en de applicatie.
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4.4 Signaal-specifieke programma-onderdelen.

Het totale bloeddruk-regelsysteem heeft een tweetal ingangssignalen (het setpoint en de gemeten
MAP) en een uitgangssignaal (de SNP-flow). In- en uitgangssignalen van het systeem zijn in figuur
4.1 aangegeven met doorzichtige pijlen.
De in- en uitgangssignalen van het (bloeddruk-) regelsysteem zijn niet dezelfde als de in- en
uitgangssignalen waarmee de eigenlijke PI-regelaar werkt.
Het systeem-ingangssignaal zal meestal een analoog signaal zijn. De regelaar is bij gebruik van de
huidige software implementatie een discrete regelaar. Het systeem-ingangssignaal zal gedigitaliseerd
moeten worden en afhankelijk van de implementatie van de regelaar meer bewerkingen moeten
ondergaan.
Het systeem-uitgangssignaal zal geschikt moeten zijn om een device aan te sturen. Dit maakt een
interface noodzakelijk tussen de regelaar-uitgang en de systeem-uitgang.

regel..,

t I PI(D)- ullaang ,.gelaar

regelear I aNP MAP...... • • 'patient"

~ - Expert
Syeteem

...dback-.Ignaal

.etpoln

~O

Ingang

figuur 4.2 Schematisch bloeddruk-regelsysteem

Bet ingangsignaaL

Het signaal dat afkomstig is van de patient zal meestal analoog zijn. Dit is niet altijd het geval: er
komt meer en meer apparatuur welke in staat is een bepaalde parameter te meten en via een
(seriele) poort digitaal beschikbaar te stellen.
Voor verwerking van het analoge signaal zal het eerst gemeten en gedigitaliseerd moeten worden.
Afhankelijk van het aangeboden signaal (digitaal of analoog) zal het regelsysteem een AD-converter
nodig hebben. Los hiervan moet altijd gestreefd worden naar signaal-validatie. Dit maakt het
mogelijk het onzuiver of afwezig zijn van een ingangssignaal voor de regelaar te detecteren. Deze
informatie is van belang voor het betrouwbaar laten werken van het systeem. Signaal-validatie
vraagt echter een gedetailleerde kennis van het aangeboden signaal.
Bij het huidige bloeddruk-regelsysteem wordt het signaal eerst analoog\digitaal omgezet. Daama
vindt signaal-validatie plaats gevolgt door extractie van de MAP. Door weging van de MAP
waarden van de afgelopen tijdspanne wordt om de 5 seconden een 'MAP' aan de PI-regelaar
aangeboden als feed-back signaal.

Omdat er vaak sprake zal zijn van een AD-converter is het aan te bevelen de bestaande pascal-unit
die de in het bloeddruk-regelsysteem gebruikte converter bestuurt, te herschrijven naar een flexibeler
versie.
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Het uitgangssignaal.

Het uitgangssignaal van het regelsysteem, het stuursignaal, zal gebruikt worden om een device aan
te sturen dat (continu) een stof aan de patient levert.
Bij het bloeddruk-regelsysteem bestaat het stuursignaal van de regelaar uit de 'flow' voor een
infuuspomp. In een klinische omgeving zal vaak gebruikt worden gemaakt van een infuuspomp om
een middel toe te dienen. Dit is een eenvoudige, snel werkende wijze van toedienen.
£en andere mogelijkheid voor het verwerken van het uitgangssignaal is het toedienen van een stof
in gasvorm. Het stuursignaal zal dan de gasflow reguleren van een anesthesie-systeem of
ademhalings-systeem.

De interface tussen het uitgangssignaal van de regelaar en het systeem is sterk afhankelijk van het
toegepaste output-device van het systeem.

Over een infuuspomp kan opgemerkt worden dat een deze naast behept te zijn met een eindige
resolutie ook tamelijk onnauwkeurig is.
Met de eerste opmerking wordt bedoeld dat het niet mogelijk is aile gewenste infuus-flows in te
stellen maar afgerond op hele cijfers, bijvoorbeeld 13 ml/hr of 14 ml/hr maar niet: 13.5 ml/hr.
Hierbij wordt per definitie dus een quantisatie-fout gemaakt.
Naar de eerdergenoemde onnauwkeurigheid is een onderzoek uitgevoerd door TNO. Hieruit kwam
naar voren kwam dat deze 'nauwkeurigheid' soms een marge heeft van tientallen procenten (!). Met
name bij sprongsgewijze verandering van de gewenste flow verloopt er veel tijd voordat de nieuwe
gewenste flow daadwerkelijk bereikt is. Dit onderzoek van TNO heeft uiteindelijk geresulteerd in
een (concept) norm waaraan infuuspompen in de toekomst moeten gaan voldoen [IECnorm NNI,
1990]. De genoemde onnauwkeurigheid zal door het gebruik van de infuuspomp in een closed-loop
regelsysteem door het systeem opgevangen worden. De lange tijd die verloopt of kan verlopen bij
een nieuwe flow zal door het systeem als een extra vertragingstijd gezien worden. De
nauwkeurigheid en snelheid van een infuuspomp zal geen of nauwelijks invloed uitoefenen op de
werking van het systeem.
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Hoofdstuk 5 Verwerving en verwerking van bet ingangssignaal.

Het signaal dat afkomstig is van een patient zal meestal analoog zijn. Dit analoge gemeten signaal
dient een aantal bewerkingen te ondergaan voordat het geschikt is als ingangssignaal voor de
eigenlijke regelaar. In dit hoofdstuk wordt het traject van analoog ingangssignaal tot het uiteindelijk
gebruikte discrete feedback signaal nader bekeken.
Er zal worden onderzocht welke stappen in een klinische feed-back systeem altijd noodzakelijk zijn.
Deze gedeelten zijn vaak in het bloeddruk-regelsysteem terug te vinden. Bij elke stap zal dan ook
worden bekeken of delen (hardware en software) van het bloeddruk-regelsysteem te gebruiken zijn
en -waar mogelijk- welke wijzigingen hierin aangebracht dienen te worden.

5.1 GesteJde eisen aan bet feedback-signaal.

Het feedback-signaal omvat die waarden die door de regelaar gebruikt gaan worden bij het
berekenen van een nieuwe flow. De regelaar maakt gebruik van een error-signaal dat het verschil
is tussen de gewenste waarde (setpoint) en het feedback signaal (Zie ook figuur 4.1).
Het blijkt dat -afhankelijk van de software implementatie- een PID-regelaar het meest recente
feedback-sample nodig heeft en een aantal oudere samples. Bij de meeste implementaties van een
PID-regelaar zijn de twee voorgaande samples noodzakelijk. Bij het gebruik van een PI-regelaar
hoeft slechts ~~n voorgaand sample bewaard blijven.

Omdat het feedback-signaal direct vergeleken wordt met het setpoint moeten deze grootheden weI
vergelijkbaar zijn, dus van eenzelfde dimensie. Dit is de belangrijkste gestelde eis.
Impliciet vereist de vergelijking van feedback-signaal met setpoint tevens een exact gedefinieerd
ingangssignaal. Calibratie van de ingangstrap en van de gebruikte apparatuur in de ingangs
signaalweg is dus zeer belangrijk.
In het bloeddruk-regelsysteem stelt het setpoint de gewenste MAP voor. Het gemeten analoge
ingangssignaal is de bloeddruk zoals die in de patient aanwezig is. Het signaal moet dus
gedigitaliseerd en gemiddeld worden om qua dimensie overeen te stemmen met het setpoint.

5.2 Het verwerven van bet feedback-signaal.

Het analoge gemeten signaal zal bij ieder discreet feedback systeem een aantal standaard stappen
moeten afleggen. Het analoge signaal zal eerst gedigitaliseerd moeten worden. Hiema voIgt, indien
mogelijk, een validatie-algoritme, extractie van de MAP en tot slotte een middeling voordat het
signaal aan de PI(D)-regelaar zal worden aangeboden.

• 1I0100ti

-..-.J~AD-conv.
.'Ina.'
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MAP
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....r

N ..el••,

figuur 5.1 Ingangsgedeelte bloeddruk-regelsysteem

In geval van een digitaal aangeboden signaal kan het AD-conversie blok overgeslagen worden.
De ontvangen data zal weI software-matig moeten worden geconverteerd naar verwerkbare code.
In het vervolg van deze paragraaf zuBen de blokken afzonderlijk besproken worden.
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5.2.1 Het ADC gedeelte.

Het ADC gedeelte bestaat uit een analoog en digitaal deel. Bij beide delen dienen enkele instelbare
variabelen te zorgen voor een optimale werking.

Het analoge gedeelte bestaat uit een of meerdere filters en een instelbare ingangsversterker.
Het laagdoorlaat-filter verwijdert de hoogfrequente componenten uit het analoge signaaI. De
kantelfrequentie dient theoretisch tenminste tweemaal hoger te Jiggen dan de boogst voorkomende
frequentie in het te meten signaal (Theorema van Shannon). Echter niet altijd is het noodzakeJijk
de hoogst voorkomende frequentie ook daadwerkeJijk te meten. Het is sterk appJicatie afhankeJijk
welke maximale frequentie noodzakelijk is om een voldoende reconstructie van het ingangssignaal
mogelijk te maken.
Ten aanzien van de altijd aanwezige netstoring zijn er twee mogeJijkheden: De eerste is het kiezen
van de kantelfrequentie van het analoge ingangsfilter lager dan 50 Hz. Wanneer dit Diet mogeJijk
is omdat hierbij te veel informatie verloren zou gaan is er slechts een oplossing: Het zoveel
mogelijk voorkomen van netstoring. Bandfiltering is een theoretische oplossing die in praktijk
vanwege fasedraaiing rond de band-frequentie niet bruikbaar is. De fasedraaiing zal de vorm van
het ingangssignaal aantasten (Iooptijd) wat validatie minder- of onmogeJijk maakt.
In praktijk Jijkt een kantelfrequentie van Minder dan 50 Hz geen probleem zijn. De hoogste
frequentie Jigt immers bij de meeste fysische processen laag: ten hoogste enkele Hertz. In het
bloeddruk-regelsysteem bijvoorbeeld blijkt een kantelfrequentie van 30 Hz voor het ingangsfilter
prima te voldoen.
De ingangsversterker van de AD-converter moet optimaal afgeregeld worden op het aangeboden
signaal. Hierbij is het streven dat het bereik van de AD-converter optimaal gebruikt wordt. Is de
maximale analoge ingangspanning van de ADC bekend dan kan met behulp van een eenvoudige
instrumentatie versterker het signaal in de gewenste range gebracht worden. Wei is een nauwkeurig
bepaalde versterkingsfactor nodig om later voldoende nauwkeurig (software-matig) omrekenen en
caJibreren mogeJijk te maken.
De Lab-Master die gebruikt is bij het EME bloeddruk-regelsysteem is standaard voorzien van een
ingangsversterker. Met behulp van een weerstand kan hier het bereik optimaal gezet worden (Zie
ook 2.4.1). In het bloeddruk-regelsysteem is de converter geschikt voor signalen tussen de -2.5 en
2.5 volt terwijl bet aangeboden signaal tussen de 0 en 2 volt Iigt.

Het digitale gedeelte is aanmerkeJijk omvangrijker. Naast de standaard instelling die voor een juiste
werking van de ADC moeten zorgen, zijn een aantal aspecten afhankeJijk van de meting. Dit zijn
de samplefrequentie en de resolutie van de omzetter.
De samplefrequentie van de AD-eonverter wordt bepaald door de procesdynamica en de boogste
noodzakeJijke frequentie van het ingangssignaal die ten behoove van vaJidatie nog meegenomen
moet worden. De wijze van validatie is weer sterk appJicatie-afhankelijk.
Volgens Bierens moet bij een bloeddruk-signaal zeIfs de tOe harmonische van het oorspronkeJijke
signaal nog terug te vinden zijn in het gesampelde signaal [Bierens 1987].
In het bloeddruk-regelsysteem is de samplefrequentie 50 Hz. Bij een hartslag van 60 per minuut
(d.i. rustpols bij slaap ofwel 1 Hz signaal) zal het signaal voldoende good gereconstrueerd kunnen
worden. Bij een bogere hart-frequentie zuBen niet aile hogere harmonischen goed meegenomen
kunnen worden maar volgens Bierens is dat geen probleem.
De resolutie van de omzetter moet in verhouding staan tot de nauwkeurigheid van de regelaar en
het output-device. De regelaar is nauwkeurig, het outputdevice meestal niet (zie 4.4). Ben fout van
Minder dan 1% zal in praktijk eenvoudig haalbaar zijn en is voor het systeem voldoende. Vit bet
foutcriterium en de aangeboden signaalgrootte kan de resolutie berekend worden.
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5.2.2 Validatie.

Valideren van het aangeboden signaal is een zeer belangrijk aspect van de behandeling van het
ingangssignaal. Voor een correcte validatie is echter een gedetailleerde kennis van het ingangs
signaal noodzakelijk. Hierdoor is er in zijn algemeenheid weinig van te zeggen. Daamaast dient het
validatie algoritme een real-time systeem niet onmogelijk te maken, met andere woorden: het
validatie algoritme moet voldoende snel zijn.
Bij het schrijven van een waterdicht validatie-algoritme voor het bloeddruk-regelsysteem bleek dat
dit een niet te onderschatten hoeveelheid werk en problemen met zich meebrengt. In het bloeddruk
regelsysteem zijn de stappen validatie en MAP-extractie met elkaar verweven. Ben van de redenen
hiervoor is dat uit een aantal valide metingen de MAP bepaald wordt welke het feedback-signaal
vormt (het aantal is afuankelijk van de hartslag-frequentie). Een andere reden is implementatie van
twee verschillende vormen van validatie die het systeem kent: de perfusie en 'normale' validatie.

5.2.3 Ingangssignaalverwerking in de rule-base.

In de rule-base wordt verder gewerkt met het eerder verworven feedback-signaal, met het setpoint
en het uit beide eerder genoemde signalen afgeleide error-signaal. Deze signalen komen onder meer
op de volgende twee plaatsen in het regelsysteem terecht te weten bij de PI(D)-regelaar en bij het
adaptatie-mechanisme uit het Expert Systeem. (N.B. In het schematische figuur 4.2 staat aIleen het
error-signaal aangegeven, in werkelijkheid worden zowel feedback-signaal als setpoint gebruikt.)

De PI(D)-regelaar maakt gebruik van zowel het feedback-signaal als het setpoint bij het berekenen
van het juiste stuursignaal.
In het adaptatie-mechanisme wordt de afstand tussen feedback-signaal en setpoint gebruikt om te
traceren in welke zone het signaal zich bevindt. De getraceerde zone wordt dan door het adaptatie
mechanisme uit het Expert Systeem gebruikt. Een en ander staat verder omschreven in 2.3.3.

De in het bloeddruk-regelsysteem gebruikte indeling van zone's rond het setpoint (zie 2.3.1) zou
met enige summiere wijziging gebruikt worden in andere feedback systemen. Wordt deze zone
indeling overgenomen dan verandert er in de rules van de rule-base slechts weinig.
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Hoofdstuk 6 Tuning van een discrete PI(D) regelaar.

In dit hoofdstuk zullen een aantal vuistregels afgeleid worden aan de hand waarvan een discrete
PI(D)-regelaar getuned lean worden.
Eerst zal een eisenpakket en een aantal gebruikte tennen gedefinieerd worden. Daama wordt de
invloed van het fannacon op de tuning bekeken. Het tunen van de regelaar blijkt op de omgeving
van de regelaar (de rest van het regelsysteem) invloed te hebben.
In de laatste paragraaf worden een aantal praktische regels gegeven die een leidraad moeten vonnen
bij het daadwerkelijk optimaal tunen van een regelaar.

6.1 Eisen aan de regelaar.

Om een regelaar te ontwerpen en\of af te regelen dient gedetailleerd bekend te zijn aan welke eisen
de regelaar zou moeten voldoen. De volgende vier regels geven een aantal standaard eisen weer.

regell
De regelaar dient stabiel te zijn. Er bestaan ontwerp-regels die dit kunnen garanderen. Uit
deze regels zijn ook de parameter-grenzen te halen, waarbij stabiliteit nog gewaarborgd is.

regel2
De regelaar moet het proces binnen een bepaald tijdsbestek naar een ingesteld setpoint
regelen. De tijdsduur van setpoint verandering tot het bereiken van het setpoint binnen een
zekere marge noemen we de settling-time van de regelaar. Een hiervoor in het algemeen
gehanteerde band is 5% (van de staprespons) rond het setpoint. Dit lean voor
voorkomende signalen een moeilijk haalbare grens blijken te zijn. Onder invloed van de
verstoringen op het te meten signaal kan dan beter een grens van 10% gebruikt worden.

regel3
De overshoot die optreedt bij het regelen naar het setpoint toe dient aan een maximum
gebonden te zijn. Hier geldt over het algemeen: beter een trage regelaar met een beperkte
overshoot dan een snelle regelaar met veel overshoot. Een in de meettechniek veel
gehanteerde eis is een maximale overshoot van 5% boven of onder het setpoint als
maximum. Dit hang! echter nogal af van de verstoringen op het te regelen signaal, zoals
beschreven bij de settling-time.

regel4
De 'fout' van de regelaar (d.w.z. de afwijldng rond het setpoint) moet aan bepaalde grenzen
voldoen. Er is hier een onderscheid te maken naar verschillende fouten. Ten eerste de
gemiddelde kwadratische afwijking of RMS-fout, een in de regeltechniek vaak gehanteerde
nonn. Voor een medisch systeem is naast de gemiddelde kwadratische afwijking ook de
absolute afwijking van belang. lowel te grote positieve als negatieve afwijkingen kunnen
schadelijk zijn en zijn dus onwenselijk. Naar de stationaire fout (d.i. een offset-fout) is niet
gekeken.

Naast deze regels volgen uit de aard van het systeem nog een aantal bijkomende regels die
medische gronden hebben of medische robuustheid moeten garanderen. Deze zijn :

regel A
Het stuursignaal is per definitie positief. Medicijn onttrekken aan een patient is niet
mogelijk.
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regel B
Het stuursignaal mag met een maximale dosis toenemen per tijdseenheid. Dit om de patient
te beschermen, met name in de initiele fase van het regel-proces.

regel C
De dosis toegediend per tijdseenheid is aan een maximum gebonden evenals de totaal
toegediende dosis.

Merk op de regels A, B en C de settling-time en snelheid van de regelaar sterk kunnen bei'nvloeden.

6.1.1 DeC'mities.

In deze paragraaf worden enkele formele definities gegeven van termen die in de loop van dit
verslag gebruikt zijn of gebruikt zullen worden. In alle formules in 'k' de index.
De volgende parameters worden gebruikt:

w(k) setpoint

y(k) procesuitgang

e(k)

overshoot:

foutsignaal ofwel: e(k) = w(k) - y(k)

YIII = Ymu(k) - w(k)

controller settling time:

Ie(k) I s 0.05 Iw(k) I

Ie(k) I s 0.10 Iw(k) I

Hierbij is YIDU de maximale afwijkende procesuitgang
(afwijkend van het setpoint) en YID de daarbij optredende
maximale overshoot.

in 5% range rond setpoint,

in 10% range rond setpoint.

Hierbij dient het setpoint weI enige tijd stabiel te blijven.

RMS-error : (RMS controller error)

In het simulatieprogramma wordt de RMS fout bepaald over de samples 250 tot 550. M bedraagt
hier 300 en k start bij 250.

- 31 -



6.2 Over tuning-methoden.

Een literatuuronderzook naar over het algemeen gebruikte tuningmethoden bracht globaal twee
methoden naar voren.
De eerste is de afwezigheid van een tuningmethode. Dit kan betekenen dat de auteur het tunen
triviaal vond of de 'trial and error' methode gebruikt is. Ten slotte zijn er maar twee of drie
regelaarparameters die geschat zouden moeten worden.
Bij de wei optimaal geconfigureerde regelaars wordt veelal gebruik gemaakt van regels gebaseerd
op een dissertatie van Ziegler-Nichols uit 1942 [Ziegler-Nichols, 1942]. In bepaalde artikelen duiken
andere namen op, maar deze blijken meestal een op Ziegler-Nichols gebaseerde methode te
verkondigen.
De dissertatie van Ziegler-Nichols beschrijft een aantal tuning-regels die, uitgaande van enkele
procesparameters, een stabiele PI(D)-regelaar opleveren. De gegeven tuning-regels waren empirisch
bepaald en aileen van toepassing op continue regelaars (1942 !). Gebaseerd op deze tunings-regels
heeft Takahashi in 1971 een formuleset afgeleid die geschikt was voor discrete regelaars
[Takahashi, 1971].
Afhankelijk van de orde van het te regelen proces kan men een formuleset gebruiken 6f een aantal
grafieken waaruit de optimale P, I en D parameters te halen zijn. In geval van eerste orde proces
(of procesbenadering) voldoet de formuleset van Takahashi, in geval van hogere orde dient men
over te gaan op de experimentee1 verkregen tabellen.
Aangezien de processen waarvoor de in dit verslag besproken klinische feedback controller gebruikt
zal moeten gaan worden meestal te benaderen zijn met een eerste orde model kan dan ook de
praktisch eenvoudiger hanteerbare form uleset van Takahashi gebruikt worden.

6.2.1 Het farmacon en de regelaar.

1.oals in paragraaf 2.3.3 besproken is, kent de in het bloeddruk-regelsysteem gei'mplementeerde
regelaar twee fundamenteel verschi11ende adaptatie-mechanismen.
Het eerste adaptatie-mechanisme grijpt aan binnen de PI(D) regelaar zelf op de afzonderlijke
Proportionele, Integrale en Derative regelaarparameters. De adaptatie leg! het accent van de regelaar
op regulerende resp. stabiliserende werking.
Het tweede mechanisme is gei'mplementeerd in het Expert Systeem en stelt afhankelijk van de
gevoeligheid van de patient een 'controller-gain' bij.
Deze 'gain' is als variabele terug te vinden in de software-implementatie van de PI(D) regelaar. De
'gain' heeft invloed op al1e regelaarparameters.

Een regelaar moet getuned worden op eigenschappen van het farmacon. Deze eigenschappen
worden gehaald uit de staprespons van het proces (cq patient).
Vit literatuur bleek dat slecht een drietal parameters van een farmacon voldoende waren om in ieder
geval een stabiele regelaar te verkrijgen.
De parameters zijn

- de vertragingstijd,
- de dominante tijdconstante en
- de sample-tijd (niet direct uit farmacon, maar hangt nauw samen)

Hierbij mooten een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt worden :
Met sample-tijd wordt de tijd bedoeld die verloopt tussen het aanbieden van feedback samples!!!!.
de regelaar. Dit is dus een andere grootheid dan de sample-frequentie van de AD-converter.
De gevoeligheid van de patient voor het farmacon is niet van invlood op het tunen van de regelaar.
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Sterke variaties in de gevoeligheid kunnen opgevangen worden door het adaptatie-mechanisme in
het Expert Systeem.
Als laatste opmerking: Bij de vertragingstijd wordt in het algemeen een 1/2 To opgeteld. Dit heeft
te maken met de over het algemeen geringe verhouding sample-tijd : vertragingstijd. Deze 1/2 To
is ook terug te vinden in de formuleset van Takahashi (zie tabel 6.1).

Vanwege de in het algemeen gebezigde toedienings-methode van het farmacon (infuus) zal de
vertragingstijd in veel gevallen een waarde in dezelfde orde van grootte hebben. De bloed-omloop
snelheid en de positie van het infuus ten opzichte van het orgaan waarop inwerking plaats vindt zijn
hier faktoren die invloed kunnen uitoefenen.
De sample-tijd zal, eenmaal bepaald, een verwaarloosbare spreiding bezitten in vergelijking met de
overige twee parameters.
De dominante tijdconstante kan wei een significante spreiding hebben. Zolang deze spreiding maar
binnen bepaalde grenzen blijft, kan de PI(D)-regelaar dit opvangen.

. ,
'4-....~._-...'

Tu Till
---+t

De bepaling van Til en Tg

uit de staprespons van
het farmacon.

figuur 6.1 Definitie's van Til en Tg•

De vertragingstijd en dominante tijdconstante zijn op verschillende manieren te definieren. Eerder
gebruikte Lammers de definities die beschreven staan in 2.2.1 van dit verslag.
In het artikel van Takahashi worden de volgende definities gebezigd: De dominante tijdconstante
Tg wordt gedefinieerd als de tijd die verloopt tussen het snijden van de steilste raaklijn tussen het
snijpunt met de x-as en het snijpunt met de maximale reaktie asymptoot.
De Tu wordt gedefmieerd door de tijd die verloopt tussen start exitatie (b.v infuus) en het moment
dat de raaklijn de tijd-as snijdt.
Een derde definitie mogelijkheid is de volgende : De vertragingstijd is dan de tijd tussen start
exitatie en 10% van de uiteindelijke reaktie, de dominante tijdconstante is de tijd die verloopt tussen
10% en 90% reaktie.
De verschillen in definitie van de parameters lijken groot maar leiden in de praktijk slechts tot
kleine nagenoog verwaarloosbare afwijkingen in de parameterwaarden..
De parameters mooten dan wei een deviatie vertonen die binnen bepaalde grenzen ligt. Lammers
gaf in zijn rapport een grens aan van een maximale afwijking van een faktor twee (twee maal zo
groot en twee maal zo klein) [Lammers, 1990]. De slechtst regelbare processen zijn processen met
een grote vertragingstijd. De meest slechte combinatie bij de bloeddruk-regelaar is een grote
vertragingstijd en een kleine dominante tijdconstante.

Tot nu toe is de patientgevoeligheid niet genoemd. Deze patient-parameter heeft geen invloed op
het tunen van een regelaar. Bij tunen wordt van een gemiddelde patient uitgegaan. Door het
adaptatie-mechanisme uit het Expert Systeem kan de regelaar aangepast worden op de patient
gevoeligheid.
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6.3 Bijkomende aspecten van het tunen.

De eigenlijke PI(D)-regelaar is onderdeel van een grater systeem dat als geheel een medische
parameter kan stabiliseren of reguleren. Veranderingen in de regelaarparameters en daarmee
verandering in regelsnelheid en\of stabiliteit heeft invloed op de rest van het systeem waarin de
PID-regelaar geimplementeerd is. In deze paragraafwordt achtereenvolgens de invloed van de keuze
van de regelaarparameters op het adaptatie-mechanisme, de robuustheid en de in- resp. uitgang
statements van het gehele regelsysteem nader beschouwd.

6.3.1 Tuning en het adaptatie-mechaMime.

Bij het tunen van een PI(D)-regelaar wordt een afweging gemaakt naar snelheid., stabiliteit en fout
van de regelaar waarbij het zwaartepunt moet liggen bij de stabiliteit. De implementatie van het
belangrijkste adaptatie-mechanisme in het bloeddruk-regelsysteem is gebaseerd op de snelheid
waarmee een setpoint benaderd dan weI bereikt wordt. Dit adaptatie-mechanisme is dus sterk
afhankelijk van de snelheid van de PI(D)-regelaar.
Het tweede adaptatie-mechanisme is niet afhankelijk van de snelheid van de regelaar maar van de
afstand setpoint tot het feedback-signaal. Bij dit adaptatie-mechanisme worden de P, I en eventuele
D-parameter gevarieerd binnen bepaalde grenzen. Het bepalen van de variatie-grenzen is een
onderdeel van het tunen. Met behulp van het simulatie-programma kan dit eenvoudig gerealiseerd
worden.

6.3.2 Tuning en robuustheid.

De robuustheid zoals besproken in paragraaf 2.3.4 wordt bij een correcte tuning weinig beinvloed
door de keuze van de PI(D)-regelaar. De verschillen zijn wat betreft de regeltechnische robuustheid
dat het detecteren van oscillaties afhankelijk is van de snelheid van de regelaar. De snelheid van
de regelaar wordt weer sterk beinvloed door de keuze van de regelaarparameters. Bij detectie van
saturatie en transienten maakt de snelheid van de regelaar geen verschil.
De medische robuustheid wordt in het geheel niet beinvloed door de keuze van de PI(D)
parameters.

6.3.3 Tuning en in- en uitgangssignalen.

De in- en uitgangssignalen van het regelsysteem hebben invloed op de tuning.
Indien als outputdevice een infuuspomp wordt gebruikt, zal dit indirect gevolgen hebben voor de
tuning. Ben infuuspomp is een tamelijk onnauwkeurig instrument met bovendien een quantiserend
karakter (eindige resolutie).
Het snel fluctueren van het stuursignaal is gezien de insteltijd van de pomp (d.w.z. de tijdspanne
die verloopt tussen het commando en de juiste flow) niet zinnig. Indien weI een snel fluctuerend
signaal naar de pomp wordt gestuurd zal de pomp dit zelf filteren doordat de flow toch niet snel
zal kunnen veranderen. Het filteren kan ook software-matig worden gedaan.
Dit laatste is de juiste methode. De PI(D)-regelaar werkt met oudere flow-waarden. Indien er
softwarematige smoothing plaatsvindt zal de regelaar met de juiste oudere waarden werken.
Indien het ingangssignaal veel hoogfrequente componenten bevat die niet gefilterd kunnen worden
(bijvoorbeeld vanwege validatie) verdient het aanbeveling de D-aktie van de regelaar niet of
nauwelijks te gebruiken. De D-aktie zal bij een snel varierend ingangssignaal voor een eveneens
snel varierend uitgangssignaal zorgen wat bij een infuuspomp niet gewenst is.
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6.4 Uitgewerkte tuningregels.

In het nu volgende gedeelte zal een overzicht gegeven worden van de praktische tuningregels zoals
deze in de literatuur gevonden zijn of met behulp van een simulatieprogramma naar voren zijn
gekomen.
In paragraaf 6.4.1 zuIlen de tuning regels van Takahashi (afgeleid van Ziegler-Nichols) beschreven
worden. Deze regels staan borg voor een stabiele regelaar onder voorwaarde dat de
modelparameters niet te veel afwijken van de gemiddelde waarden.
Paragraaf 6.4.2 bevat aanvuIlende regels die er voor moeten zorgen dat aan aIle eisen zoals gesteld
in paragraaf 6.1 wordt voldaan.
Er zijn geen pasklare tuning-regels die een optimale instelling garanderen. De Ziegler-Nichols
methode geeft een gegarandeerd stabiele oplossing die echter niet aan aIle gewenste neven
voorwaarden zal voldoen. Met behulp van een aantal vuistregels uit 6.4.2 en het simulatie
programma kan met als uitgangspunt de Ziegler-Nichols waarden een optimale gewenste instelling
dicht benaderd worden.

6.4.1 Een uitgewerkte tuning-methode.

De tuningsmethode van Takahashi gaat uit van een drietal parameters. De sample-tijd aangeduid
met To' de vertragingstijd aangeduid met Tu en de dominante tijdconstante aangeduid met Tg• (N.B.
dit zijn de in de regeltechniek gebruikelijke aanduidingen.)
Bij een bepaalde software implementatie van een PI(D)-regelaar, die bruikbaar blijkt te zijn in het
regelsysteem komen we tot de in onderstaande tabel weergegeven regels. Dit zijn regels die onder
bepaalde voorwaarden voor To' Tu en Tg een stabiele regelaar opleveren als gevraagd onder regel
1 van paragraaf 6.1.

P I D

P
T,

Til +To
-- --

0,9T,
-

0,135T,To 0;l7T,To
PI Til +0,5 To (Til +0,5 To)2 P (T" +0,5 To)2 --

l;lT,
-

0,3T,To 0,6 T, To O,5T,
PID

T" +To (T" +0,5 To)2 P (T" +0,5 To)2 PTo

Tabel 6.1 De Ziegler-Nichols tuning regels
uitgewerkt door Takahashi.
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In het artikel van Ziegler-Nichols wordt gestreefd naar een minimale RMS-fout van de regelaar.
Takahashi heeft bier niets aan veranderd.
De formules uit tabel 6.1 gelden voor de volgende implementatie :

u(k) = u(k-l) + P( y(k-l) -y(k) +l(w(k) -y(k» -D(2y(k-l) -y(k-2) -y(k» )

met u(k) de regelaaruitgang, y(k) de procesuitgang en w(k) het ingangssignaal (of setpoint).

6.4.2 Overige regelgeving en voorwaarden.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van een aantal relevante feiten en ervaringen. De
ervaringen zijn verkregen door gebruik te maken van het simulatie-programma.

Ten eerste is voor het tunen alleen de verhouding tossen To : Tu : Tg van belang en niet hun
absolute waarde (Zie tabel 6.1).

Bij toepassing van de Takahashi tuning-rules blijkt verder dat vergroting van Tu : To de I-parameter
afneemt en de D-parameter zal toenemen. De I en de D blijken nagenoeg onafhankelijk van de
dominante-tijdconstante.
De P-parameter blijkt weer nagenoeg niet beYnvloed te worden door Tu maar voomamelijk bepaald
te worden door de verhouding Tg : To. Als Tg groter wordt zal ook P groter worden.

Een belangrijke ontwerp-variabele is de sample-tijd. De keuze van deze tijd lijkt eenvoudig maar
hangt voor een optimale regelaarinstelling nauw samen met onder andere de procesparameters, ruis
en andere verstoringen, de kwaliteit van het gebruikte model enz. Een te kleine sample-tijd geeft
te veel onnodige amplitude-schommelingen van de stuurvariabelen. Dit zijn onnodige
schommelingen omdat hierdoor de regel-performance niet of nauwelijks verbetert.
Een te grate sample-tijd maakt de regelaar onnauwkeurig en zorgt voor grote stuur-variaties.
De sample-tijd To blijkt nauw afhankelijk te zijn van de Tg, de dominante systeemconstante van het
proces. De verhouding Tg : To mag voor een optimale instelling niet groter worden dan ongeveer
8 tot 10.

Vit simulaties blijkt dat variaties in de P, I en D-parameter verschillende gevolgen hebben op het
gedrag van de regelaar. Uitgaande van de door Takahashi geadviseerde waarden en enige algemene
regeltechniek gelden de nu volgende criteria:
Variatie van de P-parameter heeft tamelijk veel invloed. Vergroting met 50% zal de regelaar
instabiel kunnen maken. Variatie van P heeft veel invloed op de settling-time oftewel de snelheid
van de regelaar.
Variatie van de I-parameter heeft niet erg veel invloed op de regelaar-specificaties. Verdubbeling
of halvering zal nauwelijks merkbaar verschil opleveren.
Variatie van de D-parameter heeft niet zoveel invloed op de regelaar als variatie van de P-parameter
maar beduidend meer invloed dan variatie van de I-parameter. Een vergroting met een faktor twee
maakt duidelijk iets uit, een faktor vier zorgt voor een instabiele regelaar.
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Gebruik makend van deze kennis komen we tot de volgende vuistregels. Deze kunnen gehanteerd
worden bij het wijzigen van de Takahashi-parameters naar waarden die geschikt zijn voor een
klinische controller. Of : Het verschuiven van de regelaar met de kleinste RMS-fout naar een met
een geringe overshoot.
De volgende adviezen zijn ontstaan op grond van ervaringen met het simulatie-programma en
enkele gei"mplementeerde processen.

Globaal kan er vanuit gegaan worden dat de P-waarde zoals berekend door Takahashi voor een
klinische regelaar iets te groot (= snelle regelaar) is. Hierdoor kan bij gevoelige patienten of
patienten met een afwijkende vertragingstijd resp. dominante systeemconstante sneller instabiliteit
naar voren komen. Het verdient aanbeveling de P-waarde met 20-30% te verminderen.

Als er significante overshoot optreedt (bij simuleren) kan deze op twee manieren worden
onderdrukt. In het eerste geval kan men de P-parameter verkleinen. Omdat hiervoor -afhankelijk
van de grootte van de overshoot- een significante verkleining van de P-parameter noodzakelijk is,
heeft dit aanmerkelijke invloed op de snelheid van de regelaar. De eerder geadviseerde reductie van
de P-parameter is niet voldoende om in aile gevallen (bij parameterspreiding) overshoot te
voorkomen c.q. te minimaliseren. Of de P-parameter moet nog verder gereduceerd worden of de
volgende methode komt in aanmerking:
Deze tweede mogelijkheid om overshoot te beperken is het verkleinen van de I-parameter. Deze
methode heeft de voorkeur omdat de snelheid van de regelaar hier Minder in het geding komt dan
bij verdere reductie van de P-parameter.
Een reductie van 20% zorgt in combinatie met een reductie van 30% van de P-parameter voor een
nagenoeg overshootvrije regeling bij bijna aile parametercombinaties.

Een D-parameter (een PID-regelaar) kan zorgen dat de regelaar meer anticiperend gaat werken en
zo de RMS-fout omlaag brengt. De aktie moet aileen worden toegevoegd indien het uitgangssignaal
van de regelaar Diet te veel gaat fluctueren. Dit is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het
gemeten feedback-signaal. Ben van de oorzaken van snelle fluctuatie van het ingangssignaal kan
ruis zijn. Met behulp van het varieren van de ruis bij simulaties kan de invloed van de ruis
beschouwd worden. Praktische metingen zullen echter uitsluitsel moeten geven over de werkelijk
aanwezige ruis in het feedback-signaal. Aan de hand daarvan kan gekozen worden voor het al of
niet toevoegen van een D-aktie.
Indien gekozen wordt voor een D-aktie verdient het de aanbeveling deze met 20-30% te verlagen
om het stuursignaal niet te onrustig te maken.

Aan de hand van simulaties en bovenstaande ervaringen komen de volgende heuristisch bepaalde
'advies-parameters' naar voren :

P.d~". = 0.7 .. PT 1

I.d~'" = 0.8 .. IT I

D.d~'" = 0.7 .. DT 1

Simulaties met deze parameters worden in de volgende hoofdstukken besproken.
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Hoofdstuk 7 Praktiscbe implementatie van een PI(D)-regelaar.

In dit hoofdstuk wordt de stap beschreven na het tunen van de PI(D)-regelaar: het verkrijgen van
een optimaal werkende implementatie.
Uit verschillende gebruikelijke software-implementaties zal de meest geschikte worden gekozen,
een implementatie die het meest geschikt is om in een klinische feedback systeem te worden
toegepast.
Om de regelaar met behulp van simulaties te testen is een simulatie-programma geschreven. Hierin
kan de regelaar optimaal afgeregeld worden en de prestaties beoordeeld, voordat de regelaar in het
eigenlijke Expert Systeem wordt gei"mplementeerd.
In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk zal de PI(D)-regelaar in het EME bloeddruk-regelsysteem
en een spierrelaxatie-regelsysteem beschouwd worden.

7.1 Software implementatie mogelijkheden.

Zoals in paragraaf 6.1.1 al beschreven maken verschillende uitvoeringen van de regelaar gebruik
van het signaal dat het verschil aangeeft tussen setJXlint en teruggekoppelde waarde ( e(k:) ) en de
huidige waarde van procesuitgang (y(k)) en regelaaruitgang ( u(k) ) en enkele oudere samples
daarvan.
Ben veel gebruikt algoritme dat direct uit de continu PID regelalgoritme's is af te leiden is:

(7.1)

waarbij :

De faktoren T/I'i en T/rozuBen verder worden aangeduid met de meer aansprekende aanduidingen
I respectievelijk D. Formule 7.1 is dan te schrijven als :

"(k) = "(k-I) +P(~(k-I)-~(k)+le(k-l) +D(-~(k)+2e(k-l) -e(k-2») (7.10)

Bij het gebruik van de formule 7.1 of 7.1a geldt als nadeel dat bij een ruis-achtig feedback-signaal
de achtereenvolgende error-waarden qua waarde relatief veel kunnen verschillen. Dit leidt tot een
tamelijk fluctuerend stuursignaal ( u(k) ). Deze implementatie is om die reden minder geschikt voor
gebruik in een klinisch systeem.
Door gebruik te maken van oudere proceswaarden in plaats van oudere error-waarden wordt een
rustiger verloop van het stuursignaal (uitgang regelaar) verkregen. Dit leidt dan tot de formule :

u(k) = "(k-I) +P(y(k-I)-y(k) +le(k-l) +D(-y(k)+2y(k-I)-y(k-2») (7.2)

Dit is de formule waarop de tuning-regels van Takahashi van toepassing zijn.
Bij de implementatie van formule 7.2 is geen rekening gehouden met de controller-gain, een
parameter die door het in het Expert Systeem gei"mplementeerde adaptatie-mechanisme aangepast
wordt.
Deze controller-gain bepaalt de invloed van de regelaar aan op het nieuwe stuursignaal (u(k)).
Er zijn twee mogelijkheden om deze controller-gain toch aan te brengen.
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De eerste mogelijkheid is om de P-parameter a1s contro11er-gain te gaan beschouwen. Dit heeft
consequenties voor het andere aanwezige adaptatie-mechanisme: regu1atie of stabHisatie. Dit tweede
adaptatie-mechanisme past afhankelijk van de mode de P, I en D parameter iets aan de veranderde
eisen aan de rege1aar.
In het geva1 dat er geen aparte P-parameter aanwezig is za1 dit adaptatie-mechanisme minder
effectief zijn. De voorkeur gaat dan ook uit naar een imp1ementatie a1s :

u(k) =u(k-1) +K(P(y(k-l) -y(k» +Ie(k-1) +D(-y(k) +2y(k-1) -y(k-2») (7.3)

Hierbij is 'K' de contro11er-gain.
De imp1ementatie van formu1e 7.3 kan op meerdere manieren verkregen worden uit formu1e 7.2.
pit is mogelijk omdat de variaties veroorzaakt door het tweede adaptatie-mechanisme slecht klein
zijn.
De eerste mogelijkheid is het gelijk ste11en van 'K' aan de originele 'P' en een 'nieuwe P' te laten
varieren rond 1.
De tweede realisatie is het normeren van de 'I' en 'D' op 'P' zodat de 'K' gaat varieren rond 1.
Deze laatste methode is toegepast in het bloeddruk-regelsysteem.

7.2 Over simuleren.

Om correct functioneren van regelaar en systeem te garanderen zal v66r elke k1inische proefneming
het programma grondig getest moeten worden. In plaats van een patient zal een patient-model
gebruikt worden. Het gedrag van het systeem wordt realistischer door het toevoegen van enkele
ruisbronnen. Een output-device is niet noodzakelijk maar kan eventueel para11el meedraaien zodat
de aansturing van het device getest kan worden.
Een algemene simulatie configuratie zal er dan gaan uitzien als weergegeven in figuur 7.1.
In de figuur is het Expert Systeem schematisch aangegeven. In eerste instantie is het wenselijk in
een eenvoudige omgeving de PI(D)-regelaar te testen. Hiervoor is het eerder genoemde simulatie
programma geschreven. In dit eenvoudige systeem is het Expert Systeem niet aanwezig. In figuur
7.1 vervalt dan het blok 'Expert Systeem'.

ayateemrula meetrule

W(k)08(k)
-+ .....

•

PI(D)
regelear

Expert
8yateem

&-.
In1

u(k) +&0
y(k)

figuur 7.1 Schematisch simulatie systeem.

Bij simulatie wordt gebruik gemaakt van twee ruisbronnen. Deze staan beide weergegeven in figuur
7.1. De eerste ruisbron representeert de meetruis, de tweede de systeemruis.
De meetruis-ruisbron is een samentrekking van a11e verstoringen die optreden bij het~ van het
signaal vanaf de patient. Hieronder va11en bijvoorbeeld ruis uit de instrumentatieversterker van de
ADC en quantisatie-ruis. Deze ruis is in principe witte ruis.
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De tweede ruisbron, de systeemruis is gekleurde ruis. Dit is te verklaren door de
laagdoorlaatfiltering van het stuursignaal voor het output-device en het laagdoorlaatkarakter van het
outputdevice zelf, het laagdoorlaatkarakter van het patient-model en het ingangsfilter van de ADC.
Beide ruisbronnen hebben een verwachting van nul ( E(n)=O ) en een constante resp. bij hogere
frequentie's afnemende variantie.

De patient-modellen die gebruikt moeten gaan worden bij simulaties kunnen worden afgeleid uit
de modellen die gebruikt zijn bij het beschrijven van het gedrag van de patient op het farmacon.
Meestal zijn hiervoor 1"-orde benaderingen voldoende. £en tweede orde model is ook te gebruiken.

7.2.1 Een simulatie-programma.

Het in Turbo-Pascal geschreven simulatieprogramma kent een aantal handige mogelijkheden. 'hJ
kan bijvoorbeeld een PI- of PID-regelaar bij de simulaties gebruikt worden.
Het doel van het programma is het optimaal kunnen afregelen van een PI(D)-regelaar op het
gebruikte proces. (Met behulp van een 1" of 2" orde model benadering). Ook kunnen in dit
programma op eenvoudige wijze enkele foutcriteria berekend worden.
De werking van het programma is globaal als voigt: Het programma berekent na invoering van de
procesparameters To, Tu en Tg op grond van de tuning regels van Takahashi een stabiele PI(D)
regelaar. Door gebruik te maken van de advies-parameters of door het handmatig wijzigen van de
P-,I- of D-parameters is de karakteristiek van de regelaar optimaal aan te passen aan de gewenste
spedficaties.
De mogelijkheden van het programma zijn: Het proces-model kan geexiteerd worden met een
impuls-, stap- of rampfunctie. Hierbij is eigenlijk aIleen de staprespons van belang.
Er kan gekozen worden uit regulering met cen PI-regelaar of een PID-regelaar.
Het programma geeft indien gewenst informatie over overshoot, RMS-error, minimale en maximale
afwijking en controller settling-tijden in resp. een 5% en een 10% band rond het setpoint.
Naast de mogelijkheid om informatie te verkrijgen van de afgelopen simulatieperiode kunnen ook
diverse parameters 'on-line' gewijzigd worden. Dit zijn de P, I, D, controller-gain, patient
gevoeligheid, de meetruis en de model-ruis.
Een korte handleiding met enkele voorbeelden is gegeven in bijlage 1.

7.3 Voorbeelden van implementatie van een PI(D)-regelaar.

In het volgende gedeelte worden twee praktische implementaties besproken van een PI- en een PID
regelaar.

7.3.1 De PI-regelaar in het bloeddruk-regehysteem.

In het bloeddruk-regelsysteem wordt gebruik gemaakt van twee adaptatie-mechanismen die de
implementatie vragen van de PI-regelaar zoals besproken in formule 7.3 van paragraaf 7.1.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de relevante proces- en regelaar-parameters.
Naast de door Takahashi berekende waarden zijn ook 'advies parameters' gegeven en, waar
mogelijk, de praktisch gebruikte waarden.
De in de eerste tabel gebruikte waarden zijn de waarden uit versie 33 van de SNP bloeddruk
regelaar. De waarden die in de bloeddrukregelaar gebruikt zijn, werden met de 'trial and error'
methode gevonden.
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Procesparameters Takahashi Advies Gebruikte
[ in seconden ] Regelaar Parameters Regelaar Parameters Regelaar Parameters

To = 5 P = 1.014 P = 0.710 P = 0.648 .. 0.864
T. = 50 1=0.029 1=0.023 I = 0.032 .. 0.049
T& = 60

Tabel 7.1 Parameters van het bloeddruk-regelsysteem.

Bij gebruik in het bloeddruk-regelsysteem werden de kleine parameterwaarden gebruikt om te
regelen en de grotere waarden om te stabiliseren. Ofwel : een iets tragere maar voorzichtige regelaar
om naar een setpoint toe te regelen en een iets snellere regelaar om te stabiliseren.
De gebruikte P-parameter schommelt om de advies parameter heen. De in het systeem gebruikte
iets grotere I-parameter zal een snel reagerende regelaar opleveren.
Simulatie met het bloeddruk-regelsysteem met de formules van Takahashi berekende
parameterwaarden lieten een snellere regelaar zien. De controller settling-time zoals berekend in het
simulatie-programma liet een verbetering van enkele procenten zien. Bij implementatie in het
systeem met Expert Systeem bleek het stuursignaal meer te fluctueren dan bij het originele systeem,
een minder gewenst effect.

7.3.2 Een PID-regelaar voor een spierrelaxatie-regelsysteem.

In het spierverslappings-systeem dat beschreven is in het artikel van Jaklitsch wordt een PID
regelaar toegepast [Jaklitsch 1987 ; zie ook: Khuenl-brady 1991 en Olkkola 1991]. In het artikel
van Jaklitsch wordt de PID-regelaar gebruikt bij een adaptief model-based regelsysteem. Er wordt
summier beschreven hoe het model is gei"mplementeerd en hoe de regelaar is getuned. Bij het tunen
werden de tuning-regels van Takahashi gebruikt, de regels die in dit verslag beschreven zijn, maar
werd een andere software-implementatie gebruikt.

Procesparameters Takahashi Advies
[ in seconden ] Regelaar Parameters Regelaar Parameters

To = 120 P = 0.35 P = 0.24
T. = 90 1=0.29 1=0.23
T&= 90 D = 1.07 D = 0.75

Tabel 7.2 Parameters van de spierverslappings-regelsysteem.

Gezien de vertragingstijd en dominante tijdconstante van het systeem lijkt de sample tijd die in het
artikel genoemd wordt te traag. Rier is geen verklaring voor.

Ret beschreven regelsysteem maakte ook gebruik van een infuuspomp als outputdevice. Bij
simulaties met de in het artikel gebruikte regelaar parameters bleek een vrij veel en snel fluctuerend
stuursignaal te ontstaan. Zoals eerder beschreven kan een infuuspomp dit niet volgen.
Of het door de auteurs geteste systeem had weinig tot geen last van ruis ofwel de auteurs namen
deze fluctuaties voor lief.
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Hoofdstuk 8 Een voorbeeld : Het spieITelaxatie-regeisysteem.

Ret hier te beschrijven spierrelaxatie-regelsysteem heeft een tweeledig doel, te weten het testen van
de eerder beschreven tuningregels voor PI(D)-regelaars en tevens een ander toepassings-voorbeeld
te geven van het regelsysteem £Ond het Expert Systeem zoals dat in het bloeddruk-regelsysteem
gebruikt is.
Ret spierrelaxatie-regelsysteem is een mogelijke andere toepassing van het Expert Systeem.
Bij operaties is het noodzaak spierspanningen door b.v. reflexen te onderdrukken ten einde de
operatie rustig te kunnen laten verlopen.
Als spierrelaxerende middelen zijn Vecuronium en Atracurium in gebruik. Beide middelen zijn z.g.
neu£O-musculaire blokkers. Beide middelen worden intraveneus gegeven en veroorzaken een
vergelijkbare respons bij een patient.
Evenals het regelen van de bloeddruk is het regelen van de mate van spierverslapping ook een
routine handeling voor de anesthesist. Met behulp van een feedback-systeem is deze routine
handeling te automatiseren.
In dit hoofdstuk zal regelmatig een parallel getrokken worden met het bloeddruk-regelsysteem.

8.1 Beschrijving van het systeem.

Een spierrelaxatie-regelsysteem heeft als doel de spieren een bepaalde mate te verslappen.
Zonder een feedback systeem en zonder de mogelijkheid de spierkracht daadwerkelijk te meten
schat de anesthesist de mate van relaxatie door visueel de beweging van de duim of vingers te
aanschouwen, nadat de betreffende spier of spiergroep gestimuleerd is.
De mate van relaxatie kan ook worden gemeten en wei op de volgende wijze: Eerst wordt een spier
elektrisch gestimuleerd. Riervoor wordt meestal de spier gebruikt die de opponeer beweging van
de duim stuurt. Ook worden wei de 'grijp' spieren van de vingers van de hand gebruikt. De elektro
stimulatie vindt dan ter hoogte van de elleboog plaats.
Er zijn systemen in gebruik die direct de kracht van de elektrisch geprikkelde spier kunnen meten.
Een andere mogelijkheid is het meten van het EMG van de gestimuleerde spier. Na integratie en
gelijkrichting van het gemeten signaal onstaat een maat voor de energie-inhoud van het EMG die
weer een maat is voor de spieraktiviteit. Ook dit systeem wordt al gebruikt zonder feedback
systeem.
Zonder werkelijk feedback-systeem kan de anesthesist op twee verschillende manieren een mate van
spierrelaxatie verkrijgen waa£Op hij/zij een vervolgdosis kan bepalen.

Bij gebruik van een regelsysteem wordt de relaxatie gemeten door eenmaal per sampleperiode een
aantal malen de spiergroep te exiteren. Er worden zo een aantal meetwaarden verkregen (hetzij door
krachtopnemers, hetzij door bewerking van het EMG-signaal). Na middeling van de waarden wordt
een uiteindelijke waarde doorgegeven aan de computer (het feedback-signaal). Ret regelsysteem
bepaalt hieruit de infuusflow van het farmacon. Ben en ander gaat analoog de werking van het
bloeddruk-regelsysteem.
In de Iiteratuur is over enkele experimenten op dit gebied het een en ander te vinden [Jaklitsch
1987, Khuenl-Brady 1991 en Olkkola 1991]. De meeste in de Iiteratuur beschreven systemen zijn
eigenlijk stabiliserende systemen. Voordat een regelsysteem in werking treedt wordt de patient door
een p£Oefondervindelijk bepaalde 'standaard'-dosis al volledig gerelaxeerd. Deze dosis is zo groot
dat bij 99% van de patienten saturatie optreedt. Vanuit dit punt wordt het systeem opgezet om te
stabiliseren rond bijvoorbeeld 90% relaxatie. Dit feit blijkt achteraf te begrijpen. Door de niet
lineariteit van Vecuronium blijkt met name 'Iage relaxatie' (tim 25%) zeer moeilijk te regelen. Een
voor 80% - 90% relaxatie optimaal getunede regelaar blijkt in dit gebied snel instabiel te worden.
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8.2 Het spierverslappend farmacon Vecuronium.

Een fannacon waar anestbesist en bet systeem gebruik van kunnen maken is maakt is Vecuronium.
Een middel dat ook veel gebruikt wordt, met een nagenoeg gelijke werking, is bet fannacon
Atracurium. Beide middelen kunnen met bebulp van een infuus toegediend worden. Ret middel
werkt snel: bet beeft een ldeine vertragingstijd. Afhankelijk van de gegeven dosis zal een bepaalde
mate van spierverslapping optreden voor een tijdsduur die mede afhankelijk is van de grootte van
de dosis.
Ook bij Vecuronium is de relatie relaxatie/dosis niet lineair. De niet-lineariteit van Vecuronium is
gegeven in figuur 8.1. Ret verloop biervan verscbilt volledig van de niet-lineariteit van SNP (zie
figuur 2.2).
Ret verloop van de niet-lineariteit is te splitsen in een drietal delen aangegeven in figuur 8.1 met
I, II en III. In eerste instantie werd de volgende benaderingen toegepast : Deel I werd benaderd
door een parabool, deel II wordt als lineair veronderstelt. Deel III tenslotte wordt benaderd met een
wortelfunctie.

Nlaxatle

t III

---+ flow

figuur 8.1 Niet-lineariteit van Vecuronium

In bet uiteindelijke patient-model werd bovenstaande grafiek benaderd in 6en enkele functie te
weten:

y(k) = 100

1+( a(k) )Y

a.ED50

met a en y constant (8.1)

ED50 is de gemiddeld noodzakelijk dosis farmacon voor een relaxatie van 50 % (empiriscb
bepaald) en a(k) de uitgangswaarde van bet patient-model (voor verdere bescbrijving zie pagina 46).

8.3 De PID-regelaar.

Gezien de verwacbte kwaliteit van bet teruggekoppelde signaal is bet mogelijk om ook de D-aktie
van een PID regelaar te benutten (zie ook 7.1.1). Ret feedback-signaal is afkomstig van exteme
apparatuur (zie 8.1) en geeft een aantal waarden per sampleperiode. Door deze waarden te valideren
(grote afwijkingen kunnen berkend worden), wordt een tamelijk nauwkeurig feedback-signaal
verkregen dat door de middeling weinig ruis zal bevatten.
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8.3.1 Tuning.

Bij de tuning van de PIO-regelaar is enigszins gebruik gemaakt van de literatuur maar voornamelijk
van de in dit verslag beschreven tuningregels. Oe literatuur maakt gebruik van de tuningsregels van
Takahashi zoals die in tabel 7.1 staan weergegeven maar vermeld echter niet aile details.
Testen van de PIO-regelaar met het patient-model in het simulatie-programma liet met deze
parameter-waarden een uitstekende werking zien. Hierbij moet aangetekend worden dat indien er
teveel ruis voorkomt in het model er beter een PI-regelaar gebruikt kan worden.

8.3.2 Implementatie

Het implementeren van de spierrelaxatie-regelaar is in een aantal fasen gebeurd.
In de eerste fase werd de getunede regelaar gebruikt in het simulatieprogramma. Hierbij werd de
oorspronkelijk in het artikel [Jaklitsch 1987] toegepaste implementatie gebruikt. Oit is formule 7.1
uit paragraaf 7.1.
Omdat uiteindelijk het systeem getest zou gaan worden in combinatie met het Expert Systeem is
overgegaan op de implementatie uit formule 7.3. Oeze overgang gaf geen problemen.

8.4 Opstellen van een patient-model voor een simulatie.

In deze paragraaf wordt gekeken naar achtereenvolgens de algemene vorm van een patientmodel,
de implementatie van het model in het bloeddruk-regelsysteem en het model uit het spierrelaxatie
regelsysteem.

In een algemeen model van een patient vinden we de kenmerken terug :
- een vertragingselement. Oit gedeelte representeert de vertragingstijd van het model.
- een algemeen model. Oit is te verkrijgen uit de z-transformaties als gegeven in de tabellen van
het boek van Isermann [Isermann, 1987]. Hierin is de dominante tijdconstante verwerkt.
- de patient-gevoeligheid. Weergegeven met gk moet deze parameter gevarieerd kunnen worden om
zo de spreiding van deze parameter te simuleren.

Vit het algemeen model voigt via de formule:

lim H(k) = H(z =1)
1~.

(8.2)

Oe uiteindelijke waarde die het model aanneemt bij 'k' gaat naar oneindig.
'hJ levert formule (8.2) een waarde van 80 (mmHg) bij het bloeddruk-regelmodel en een waarde
van 0 (%) bij het spierrelaxatie-model.
In het vervolg van deze paragraaf zullen de patient modellen van het bloeddruk- en het
spierrelaxatie-regelsysteem kort beschreven worden.

1. Het model van het bloeddruk-regelsysteem.

Het bloeddruk-patientmodel geeft de respons van de patient op het farmacon SNP. Oeze respons
is gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 2 van dit verslag. Het modellijkt sterk op een eenvoudig
tweede orde model met als bijzondere aspecten de niet-lineariteit en tijdvariantie en een wat
omslachtige implementatie.
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De niet-lineariteit komt tot uiting in de parameter UNonLin.

Het model is geimplementeerd in de software met de formule :

y(1c) = yeO) +G* UNonLin+Al.(y(1c-l) -y(O» +A2.(y(1c-2) -y(O» (8.3)

Hierbij is yeO) de initiele druk die 80 mmHg is en blijft. Rond deze waarde (hierop wordt wat ruis
gesuperponeerd) stabiliseert de bloeddruk zich indien de SNP-flow gestopt wordt.
A1 en A2 zijn constanten die berekend kunnen worden volgens de formules uit tabellen van het
boek van Isermann [Isermann, 1987].
G is de gevoeligheid van de patient voor SNP. Deze gevoeligheid kan of random gekozen worden
of handmatig worden ingevoerd.
In UNonLin is ook de invloed van de SNP-flow op de bloeddruk verwerkt. Deze invloed is
vertraagd met de vertragingstijd. In UNonLin is de niet-lineariteit van SNP-invloed op de patient
in deze parameter verwerkt.
Afhankelijk van de mate van niet-lineariteit wordt de vertraagde flow vermenigvuldigd met een
faktor gerepresenteerd door UNonLin. Ben en ander ziet er in een formule uit als:

1 T
UNonLin = -*(l-exp(-a*(u(1c- 2 »»

a To
(8.4)

waarbij a de opgegeven of random geselecteerde niet-lineariteit is.
Het bloeddruk-model kent ook de mogelijkheid tot het simuleren van artefacten. Dit was nuttig bij
de testfase van het Expert Systeem in het bloeddruk-regelsysteem.
Het aantal gewenste artefacten diende te worden opgegeven bij de initialisatie. De aanvangs-tijd
staat vast, de duur van een artefact wordt random gekozen. De implementatie bestond uit een tabel
met 'artefact-waarden' varierend van 10 tot 65 mmHg in positieve en negatieve zin.

De implementatie van dit model is opgenomen in de file 'bibpress', behorend bij het bloeddruk
regelsysteem.

2. Ret spierrelaxatie-patientmodel.

Het spierrelaxatie-regelsysteem maakt gebruik van een model dat voor een deel is afgeleid uit het
model geimplementeerd in het bloeddruk-regelsysteem. De verschillen zitten met name in de
complexere niet-lineaire respons van de patient op het middel Vecuronium. Voor een globaal
verloop zie figuur 8.1.
Er zijn twee verschillende methoden mogelijk om tot een software-implementatie te komen.
De eerste is een standaard implementatie zoals ook gebruikt bij het bloeddruk-model. De tweede
mogelijkheid is het gebruik van een twee-compartimenten model.
Op dit moment is het compartimenten model (nog) niet geimplementeerd.

Het 'standaard'-model maakt gebruik van dezelfde lineaire overdrachtsfunctie als het compartimen
ten-model. Dit is een standaard tweede orde model.
De totale lineaire overdracht inclusief vertraging wordt gegeven door:

met d = TufI'O en
a1, a2, b1, b2 z-transformaties.
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Deze overdracht leidt tot de implementatie :

(8.6)

De uitkomst van deze implementatie ( a(k) ) wordt verder gebruikt in formule 8.1 waarin de niet
Iineariteit van dit model beschreven is.

Een verschil met het bloeddruk-model moet hier nog aangegeven worden. De vertragingstijd en
dominante tijdconstante hadden bij het bloeddruk-model een spreiding van een faktor twee omhoog
of omlaag. Een onderzoek onder 300 patienten Iiet zien dat de overeenkomstige tijdconstanten een
k1eine(re) spreiding hadden. In het desbetreffende artikel gaat men uit van maximaal een faktor 50%
omhoog en omlaag [Jaklitseh, 1987].

Het spierrelaxatie-model is opgenomen in de file 'relax_mod', behorend bij relaxatie programma.

8.4.1 Implementatie van ruisbronnen

In elk model zijn twee 'ruisbronnen' gei"mplementeerd.
De eerste bron representeert witte ruis en maakt gebruik van de random functie van Turbo Pascal.
Er is geen onderzoek gedaan of deze functie inderdaad volledig random getallen genereert.
De tweede bron representeert gekleurde ruis. Dit is software-matig gei"mplementeerd door, uitgaande
van de eerder omschreven witte ruis, op een eenvoudige manier om een semi-random aantal
samples de 'ruis' te verhogen of te verlagen met een bepaalde waarde.
Voor een gedetailleerde implementatie zie bijlage 2.

8.5 Resultaten van simulatie

Simulaties werden gedaan met de regelaar en model van het bloeddruk-regelsysteem als met het
spierrelaxatie-modeI.
Het model dat gebruikt is bij de regelaar van bet bloeddruk-regelsysteem is gebruikt bij simulaties.
Om de simulaties te kunnen vergelijken met de eerder vermelde specificaties van Lammers, if
simulatie uitgevoerd met de Takahashi-parameters, met de 'advies' parameters en met een parameter
adaptatie-mechanisme dat de parameters laat f1uctueren tussen de Takahashi- en advieswaarden.
Dit is slechts een suggestie, bij het bloeddruk-regelsysteem zoals dit indertijd in praktijk getest is
varieerde de parameters rond de advies-waarden.
Gedetailleerde vergelijking met de resultaten van Lammers is niet echt mogelijk omdat niet geheel
duidelijk is welk model Lammers gebruikt heeft bij zijn simulaties.
Het model dat gebruikt is bij het spierrelaxatie-systeem is grotendeels afkomstig uit een artikel van
Jaklitsch [Jaklitsch, 1987]. Met dit model zijn ook de drie eerder genoemde simulaties gedaan.
Dit om het parameter adaptatie-mechanisme te testen als ook om een vergelijking uit te kunnen
voeren met de resultaten en specificaties van Lammers.
De gedetailleerde resultaten van simulaties zijn opgenomen in tabellen in bijlage 3. Hieronder
volgen enige conclusies uit die simulaties.

1) Bij simulatie met de bloeddrukregelaar bleek deze met de Takahashi parameters niet aan
de vereiste normen (een faktor twee groter en k1einer) te voldoen. De kritiscbe combinatie
was de combinatie van een grote vertragingstijd en een k1eine dominante-tijdconstante.
Hierbij dient aangetekend te worden dat de sampletijd van dit systeem niet optimaal
gekozen is. Zie hiervoor 6.4.2.
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Bij simulatie van dezelfde regelaar met de adviesparameters bleken de vereiste normen
eenvoudig te halen. Op de simulatie met een patientgevoeligheid van 3 na wordt zelfs de
norm van een faktor drie (drie maal groter en kleiner) gehaald.
De simulaties met gebruik van het adaptatie-mechanisme zoals hierboven omschreven
bleken de vereiste norm ook goed te halen.

2) De simulaties met de spierrelaxatieregelaar lieten ongeveer dezelfde resultaten zien.
Bij de simulaties met de Takahashi parameters wordt de norm (50% groter en kleiner) niet
gehaald. De probleempatienten waren gevoelige patienten (gevoeligheid > 3/2) in
combinatie met een groter dan gemiddelde dominante tijdconstante.
Met adviesparameters wordt de norm van tweemaal groter en twee maal kleiner net
gehaald, wat een iets zwaardere norm van parameterspreiding is dan wat de werkelijkheid
laat zien.
Met gebruik van het adaptatie-mechanisme wordt de norm van een faktor twee niet gehaald.
De kritische combinatie is ook hier een grote gevoeligheid en een grotere dominante
tijdconstante dan gemiddeld.

3) Bij de simulaties is gebruik gemaakt van een eenvoudig adaptatie-mechanisme. Dit
mechanisme paste de regelaar-parameters aan de hand van de afstand van de proceswaarden
tot het setpoint. De regelaar-parameters zijn in de buurt van het setpoint gelijk aan de
Takahashi-waarden. Verder weg van het setpoint lopen de waarden (evenredig met de
afstand) terug naar de advies-waarden.
Dit parameter-adaptatie-mechanisme had in de simulaties een positief effect op de stabiliteit
in vergelijking met de regelaar die gebruik maken van de Takahashi-parameters. Het
parameter-adaptatie-mechanisme maakte ook dat de regelaar iets sneller naar een setpoint
toeregelde dan met alleen gebruik van advies-waarden, geheel conform de verwachtingen.
Dit is bij een patient met normale gevoeligheid, vertragingstijd en dominante tijdconstante
getest en leverde een verschil op in settling-time van ca. 7-12% [zie bijlage 3].

4) Vit de simulaties kwamen geen duidelijke verschillen naar voren bij simulaties met
Takahashi-waarden resp. advies-waarden ten aanzien van de RMS-fout en de overshoot [zie
bijlage 3].

5) De maximale deviatie van de parameters bij gewaarborgde stabiliteit is een faktor twee,
overeenkomstig met wat Lammers had aangegeven. Aangetekend moet worden dat :
a - Deze grenzen aIleen van belang zijn bij gevallen waarbij de meeste parameters groter
dan gemiddeld worden. Afwijking naar waarden onder het gemiddelde geven geen
stabiliteitsproblemen.
b - Bij het bloeddruk-systeem worden de genoemde grenzen weI gehaald, maar hiermee
wordt het uiterste van de regelaar gevergd.
c - De grenzen van stabiliteit bij de bloeddrukregelaar hangen voomamelijk af van de
vertragingstijd en in veel mindere mate van de dominante tijdconstante.

6) Bij de spierrelaxatie-systeem is de situatie iets anders dan bij het bloeddruk-systeem.
a - De deviatie van vertragingstijd en dominante tijdconstante die blijkt uit de literatuur iets
kleiner dan de devia tie van de overeenkomstige parameters van het bloeddruk-regelsysteem.
De deviatie bedraagt ca 50% omhoog en omlaag. De gebruikte regelaar blijkt deze variatie
goed aan te kunnen.
b - De variatie van de vertragingstijd blijkt nauwelijks invloed te hebben op de
stabiliteitsgrenzen maar variatie van de dominante systeemconstante weI. Dit is dus de
omgekeerde situatie als bij het bloeddruksysteem.
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Hoofdstuk 9 Resultaten en aanbevelingen.

9.1 Resultaten.

De afgelopen maanden zijn de volgende doelstellingen bereikt :

'"

'"

'"

*

'"

'"

'"

Het EME bloeddruk-regelsysteem is geschikt gemaakt voor meerdere hardware
configuraties. Dit geldt ten aanzien van het scherm en de pompdrivers. De AD-converter
aansturing is niet onder handen genomen.

Er is een uitvoerige analyse gemaakt van het bloeddruk-regelsysteem. Met name de
interfacing tossen de diverse software-blokken is gestandaardiseerd en geminimaliseerd.

Een uitvoerige beschouwing van het bloeddruk-regelsysteem leidde tot begrip van de wijze
van implementatie en afregeling van de hierin gebruikte PI-regelaar. Door het raadplegen
van de theorie en praktijk betreffende het tunen van discrete PI(D)-regelaars werd een
tuning-methode afgeleid die gebruikt kon worden bij het afregelen van dergelijke regelaars
in klinische feedback controller systemen.

Aan de hand van een voorbeeld, een spierrelaxatie-regelsysteem, zijn de tuning-regels
gesimuleerd en getest.

Bij het testen van het voorbeeld-systeem en het simuleren met een daarvoor geschreven
programma ~n met het regelsysteem rond het Expert Systeem is gebruik gemaakt van
patient-modellen. Het opstellen van dergelijke modellen inclusief ruisbronnen is hiervoor
nader beschouwd en beschreven.

Een simulatie is uitgevoerd naar de stabiliteitsgrenzen van de bloeddruk-regelaar en
spierrelaxatie-regelaar in combinatie met de patient-gevoeligheid en farmacon parameters.
Vit deze simulaties kwam naar voren dat de afgeleide tuningregels correct werkende
regelaars opleverden. De simulaties werden uitgevoerd met Takahashi-parameters, advies
parameters en een eenvoudig adaptatie-mechanisme wat beide parameters combineerde. Het
adaptatie-mechanisme had een gunstig effect op de snelheid van de regelaar maar
verminderde de stabiliteit van het systeem.

Simulaties met de getunede regelaar met het relaxatie-model lieten een goed werkend
systeem zien. Een implementatie van de getunede PID-regelaar in de software omgeving
van het bloeddruk-regelsysteem liet een goede werking zien. Hierbij dient aangetekend te
worden dat het hier een voorlopige, onvolledige implementatie betrof. Correcte filtering van
in- en uitgangssignalen ontbrak bijvoorbeeld nog.
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9.2 Toekomstige werkzaamheden.

Na het verstrijken van de afstudeerperiode blijven er nog een aantal werkzaamheden liggen.
Deze zijn in een drietal gebieden op te splitsen. De eerste twee omvatten het bloeddruk
regelsysteem en het spierrelaxatie-regelsysteem als specifieke toepassingen van het geheel rond het
Expert Systeem. De derde is het verder uitwerken van een voor meerder farmaca geschikt systeem.

Het bloeddruk-regelsysteem.
Wat betreft het bloeddruk-regelsysteem verdient het aanbeveling de nieuwste versie (SNP33)
klinisch te testen. Deze versie zou tot betere specificaties in staat moeten zijn dan de oudere versie.
Gezien de wijzigingen in scherm- en pompaansturing zijn nieuwe testen niet overbodig. Dit kan
gebeuren in samenwerking met het VU-ziekenhuis te Amsterdam.
Met behulp van het geschreven simulatieprogramma en de ontwikkelde tuningrules lean bekeken
worden of de regelaar nog verder te optimaliseren is.

Het spierrelaxatie-regelsysteem.
Er is een aanzet gegeven om tot een spierrelaxatie-regelsysteem te komen op basis van de software
en hardware van het bloeddruk-regelsysteem.
Hiervoor dienen in het Expert Systeem enige wijzigingen aangebracht te worden. In de rule-base
moeten met name filtering en transient herkenning aangepast worden op de nieuwe applicatie. In
het gehele systeem dient het ingangsgedeelte (zoals besproken in hoofdstuk 5) aangepast te worden.
Om tot een correct validatie-algoritme te komen dienen eerst klinische metingen gedaan te worden
teneinde een indruk te krijgen van het te meten signaal. Met name de kwantitatieve aanwezigheid
van ruis en de reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid van spierrelaxatie-metingen dient onderzocht
te worden.
Als relaxatie-meetsysteem lijkt het systeem dat gebruik maakt van het EMG de voorkeur te hebben.
Onderzocht moet worden of bestaande systemen hiervoor gebruikt kunnen worden.
Het uitgangsgedeelte van het systeem (aansturing infuuspomp) is gelijk aan die van het bloeddruk
systeem en behoeft weinig wijziging.

Het spierrelaxatie-regelsysteem is bij uitstek geschikt als een closed-loop regelsysteem dat voor
meerdere farmaca geschikt is te maken. Er worden namelijk in de literatuur diverse farmaca
beschreven welke aile een sterk gelijkende werking vertonen. Hierbij komen naast het middel
Vecuronium aan Atracurium en Pancuronium Bromide in aanmerking.

Algemeen.
Zoals voor een spierrelaxatie-regelsysteem enkele geschikte farmaca bestaan, zo kan ook bekeken
worden of voor het bloeddruk-regelsysteem andere farmaca gevonden kunnen worden. Op deze
manier lean ook dit systeem nog flexibeler worden.

Een (literatuur-) onderzoek naar diverse in regelsystemen veelgebruikte farmaca lean een handig
hulpmiddel zijn. Vit gegevens die met dit onderzoek worden verkregen lean een lijst opgesteld
worden met hierop de belangrijkste farmaconparameters. Ben dergelijke lijst dient tenminste de
vertragingstijd en de dominante tijdconstante te bevatten met hun spreiding. Ook relevante zaken
als maximale dosis en maximale totale dosis kunnen meegenomen worden in een dergelijke lijst.
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Klinische Feedback Controllers

Korte handleiding simulatie-programma.

Bijlage 1

Het simulatie-programma kent een aantal handige mogelijkheden die van pas komen bij het
tunen van een PID- regelaar. Het simulatieprogramma is geschreven in Turbo Pascal versie 5.5.

De bedoeling van het programma was in eerste instantie een eenvoudige testomgeving voor een
PID regelaar te hebben. Deze omgeving zou gebruikt moeten worden voor het optimaal tunen
van de PI(D)-regelaarparameters. Het programma is al simulerend uitgegroeid tot een f1exibel
programma met een aantal handige mogelijkheden en de mogelijkheid tot het aanbrengen van
een eigen te testen model.

Het simulatie-programma kent twee modes. De eerste is de invoermode. Hierbij worden de
proces-parameters ingevoerd, de Takahashi PID-regelaar parameters berekend en kan een keuze
gemaakt worden tussen het gewenste proces, de soort regelaar en de wijze van exitatie van het
proces.
Er kan gekozen worden tussen het bloeddruk-model, het spierrelaxatie-model en een simpel
model (zonder delay, niet-lineairiteit en ruis). Dit simpele model is bedoeld om inzicht te
verkrijgen wat wijziging van de regelaar-parameters voor een invloed heeft.
In de tweede mode wordt er uitgaande van de in de eerste mode ingevoerde waarden een
simulatie uitgevoerd. Tijdens een simulatie-run worden 550 samples berekend en op het
grafische scherm gezet. Na het beeindigen van een simulatie-run is het mogelijk om gegevens
op te vragen over de run. Ook is het mogelijk regelaar of model te wijzigen om daama een
nieuwe simulatie uit te (laten) voeren.
Het programma werkt in principe met de software-implementatie van de PID-regelaar als uit
formule 7.3 van paragraaf 7.1. Het is echter mogelijk de implementatie uit formule 7.1 te
gebruiken. AIle benodigde parameters worden daarvoor berekend en tussen accolades is zelfs het
algoritme al aanwezig.

Indien de keuze simulatie (3) is geselecteerd wordt eerst gevraagd welk model gebruikt moet
worden : het bloeddruk-, het spierrelaxatie- of het simpele model. Indien de eerste of tweede
wordt geselecteerd dienen de modellen gei"nitialiseerd te worden. Dit gebeurt door het invoeren
van de gewenste patientgevoeligheid, en verschillende tijdconstanten.
Na initialisatie moet gekozen worden voor een simulatie met of zonder adaptatie-mechanisme.
Indien 'zonder' zullen de advies-parameters worden gebruikt. Indien 'met' dan zullen
atbankelijk van de afstand tot het setpoint de advies of Takahashi parameters worden gebruikt.

Het programma kent vanuit de invoer-mode ook nog de mogelijkheid de getallen van de laatst
gesimuleerde run te bekijken. Hierbij kunnen procesuitgang, regelaaruitgang, errorsignaal en
setpoint bekeken worden. Met de 'PrintScreen' toets is het mogelijk een afdruk van het scherm
te maken.
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Een run levert op het grafische scherm het volgende beeld op :

SIMULATIE PROGRAMMA
rllOcl is Htpa!M
wt~ Is r.I_-u~~
9"1 Is prClClS"'1ll~~

100

PI r.l_
8t1prHJllllW

HIPI....U.. Looo
_l."..U. • lIl.ooo
1lIIt--ean • fQ,000

r • 0.710
• 0.023

_ruIs • 0.300
..... rllls • 1.000
cant.9Iln • ~III
pM.9".. -l.ooo

11I%

8 10

<c>l. Clll'Itll'1l <b> stepblok

III 20

<n>ls ..lUI

2Il

<d>ls elite

40 411 IIIn

<q>l...~

Figuur 1 De layout van het scherm tijdens een run.

I - pas "pO ....
2 - pas "1" ....
3 - pas"d" ....
1 - OI"1ol,.ll p,1,d
II - YiJzilll ~1
II - 1n111"1 -»1
7 - cantrolll1' Qlin
B - stlplJ"OOUI

Aile hiernaast weergegeven variabelen zijn te wijzigen. Ook is het
mogelijk terug te keren naar de oorspronkelijke waarden.
De invoer wordt beperkt gecontroleerd op fouten. Dit houdt in dat
bij een onjuiste invoer (letter ipv. cijfer) het programma kan crashen.

In werkelijkheid zijn verschillende kleuren gebruikt om ~n en ander duidelijk uit te laten
komen. Rechts hoven aan het scherm staat type regelaar en soort van exitatie weergegeven. Ook
de sample-frequentie, vertragings-tijd en dominante tijdconstante staan hier vermeldt. AI deze
gegevens zijn tijdens het simuleren NIET te veranderen. Hiervoor dient men uit de simulatie
mode over te gaan naar de invoer-mode.
De balk onderaan het scherm geeft de opties weer tossen twee simulatie-runs in.
Bij <c> van continu zal de staprespons (of andere gekozen exitatie-functie) gecontinueerd
worden. Hiermee kan het gedrag van de regelaar onder verder ongewijzigde omstandigheden
beschouwd worden.
De keuze <b> van stapblok geeft in ca. 150 samples continuering van de staprespons waama
voor ca. 300 samples een verlaagd setpoint op zal treden. De laatste 100 samples hebben weer
een setpoint op het oude niveau. Het nut hiervan is het testen van de stabiliteit van de regelaar
als ook het laten zien van de snelheid van de regelaar.
Bij keuze <n> van nieuw wordt er een gehele nieuwe run met een nieuwe staprespons (of
andere gekozen exitatie-functie) gedraaid.
De keuze <m> van menu levert het menu
als hiernaast afgebeeld.

Keuze 5 ... wijzig model biedt de mogelijkheid enige patientmodel
parameters aan te passen. Hieronder vallen de patient-gevoeligheid,
de meetruis en systeemruis.

c - cantlr.J
n - ni...",
d - liItl
q - ~t
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De keuze 8 - stapgrootte geeft de mogelijkheid de stapgrootte van de stapresponsie naar eigen
believen in te stellen. In verband met de niet-lineariteit van de gevoeligheid van de patient (of
het patient-model) voor het farmacon kan zo ook de performance van de regelaar bij kleine resp.
grote dosis bekeken worden.

DATA betrMfende laatste 600 samples

controller settlinQ ti. in 5% nrqe
[ in seconden ] I 0. 00 sec
[ in _inuten ] I 0. 00 llin
aanta! s-ples I 300

controller settling tiM in 10% ranQI
[ in seconden ] : 815.00 sec
[ in iiinuten ] 13.~ Ilin
aanta! SMples 163

Error setpoint-procesuit91"9
Rt1S error [1l-H9l I 7.60~
IlaX. - foot [_IIHg] I 2.92 ....tig
IlaX. + foot [_IIHg] I 20. 00 ....tig

De keuze <d> van data levert het menu op
het scherm zoals hiernaast afgebeeld.
Hier staan verschillende gegevens van de
combinatie PI(D)-regelaar met proces
weergegeven.
Ben en ander wordt berekend volgens de
definities gegeven in paragraaf 6.1.2 in dit
verslag.

Indien zoals in nevenstaand voorbeeld bij een
settling-time 0 minuten of seconden en 300
samples komt te staan betekend dit dat
binnen 300 samples het systeem in de
genoemde band niet stabiel wordt.
Dit kan een aantal oorzaken hebben: veel
ruis, trage regelaar of kritisch systeem.

De keuze <q> van quit spreekt voor zich.

overshoot [lMlHg]
overshoot [ %]

c - continu n - nieuu

0.00~
0.00 %

q - quit

Het programma werkte in eerste instantie met volledig identieke modellen als welke gebruikt
worden bij simulatie-runs met het expert systeem. Om het simulatie-programma flexibel te
maken zijn er enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de modellen. Deze veranderingen
bestonden uit het wijzigen van namen van dubbel-gebruikte procedures, functies en variabelen.
Ook de initierende functies zijn verkort. Een en ander is duidelijk vermeldt in de diverse
listings.
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Software implementatie roisbronnen

Bijlage 2

In deze bijlage wordt een listing gegeven van de ruisbronnen die in het spierrelaxatie-model zijn
gei'mplementeerd. Ben soortgelijke implementatie geldt voor het bloeddruk-regelsysteem patient
model.

Vit de file een gedeelte van de listing:

{ }
{. procedure Noise .}
{. simuleert 'meetruis' en 'systeemruis' .}
{. meetruis is component van de procesuitgang (y + delta-y), .}
{. systeemruis is ruis op het regelaarsuitgangssignaal (u + delta_u). .}
{. .}
{ }
procedure Noise (var du, dy: real);

{ end procedure get_noise}

const
qq : integer = 0;

begin
dy := ay • (random(1000) / 1000-0.50);
du := (random(lOOO) / 1000-0.50) • 0.05;
qq:= qq+3;

case qq of
o .. 121 : du .o= du + 0.02;

120 .. 137 : du := du + 0.07;
136 .. 162 : du .o= du -0.025;
161 .. 301 : du .o= du + 0.075;
300 .. 451 : du := du + 0.05;
450 .. 468 : du .o= du -0.02;
467 .. 572 : du .o= du + 0.015;
571 .. 807 : du .o= du -0.06;
806 .. 858 : du := du + 0.06;
857 .. 863 : du := du + 0.035;
862 .. 876 : tlu := du + 0.01;
875 .. 991 : du := du;
990 .. 1101: du := du -0.00014 • qq;

1100 .. 1200: du := du -0.10;
end; {case}

du := 100 • du • au;
ifqq>1210 then qq:= 1;

end;

{ noise parameters}

{meetruis, max ampL ay}
{ systeemruis, max.ampl. 0.01 }

{ -0.6 < du < 0.076 }
(patient(system) noise in %}

einde van de listing.
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Resultaten Simulaties.

Bijlage 3

In deze bijlage zijn de resultaten van enige simulaties opgenomen. AIle simulaties zijn dubbel
uitgevoerd: voor het bloeddruk-regelsysteem en het spierrelaxatie-systeem.
De eerste simulaties die werden uitgevoerd hadden tot doel om de invloed van de regelaar
parameters op de settling-time naar voren te laten komen. Hierbij is gebruik gemaakt van een
ruisvrij model met gemiddelde tijdconstanten. Naast de Takahashi-parameters en Advies
parameters is ook gesimuleerd met een eenvoudig adaptatie-mechanisme wat de regelaar
parameters evenredig met de afstand setpoint-gemeten waarde (error-signaal) laat varleren tussen
Takahashi (kleine afstand) en advies (grote afstand).

bloeddruk-regelsysteem spierrelaxatie-regelsysteem

band Takahashi MET Advies Takahashi MET Advies

5% 174 183 187 84 90 104

10 % 93 101 103 40 45 49

Tabel 1 Testen van verschillende regelaar-parameters op settling-time. De vermelde
getallen geven het aantal samples weer, dat vermenigvuldigt met de sampletijd de
werkelijke tijd geeft. 'MET' geeft aan dat er sprake was van een eenvoudig adaptatie
mechanisme.

De in tabel 1 vermelde getallen geven het aantal samples dat nodig is om te nestelen in de
genoemde band. Bij het bloeddruksysteem betreft het een stap van 80 mmHg naar 60 mmHg,
bij het spierrelaxatie-systeem een stap van 0 naar 70 %.
Uit deze getallen komen de volgende aspecten naar voren:
De snelste settling-time van regelaar en proces is te verkrijgen bij gebruik van de regelaar met
Takahashi-parameters. De langste settling-time wordt verkregen bij de advies-parameters. Dit
ligt geheel in de lijn van de verwachting. Het adaptatie-mechanisme geeft de regelaar een
snelheid tussen beide uitersten in. Door toevoegen van het adaptatie-mechanisme bereikt de
regelaar de 10% band niet sneller dan een systeem zonder adaptatie maar wordt de 5% band iets
sneller bereikt. De regelaar met adaptatie is 5-10% sneller dan een regelaar zonder.

Bij de tweede serle simulaties werd de invloed van de regelaar-parameters op de RMS-fout en
de overshoot beschouwd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een model met gemiddelde
tijdconstanten en een redelijke hoeveelheid ruis (s=0.5, m=O.3). De resultaten van deze
simulaties zijn in tabel 2 verwerkt. AIle simulaties werden een tiental malen uitgevoerd waama
de resultaten gemiddeld werden.

Bloeddruk-regelsysteem Spierrelaxatie-regelsysteem

II Takahashi I MET I ZONDER Takahashi MET ZONDER

RMS-fout

I
1.5

I
1.4

I
1.6

I
1.2 1.2 1.2

overshoot 4.4 4.6 4.8 3.5 3.5 3.6

Tabel 2 Testen van invloed van regelaar-parameters op de RMS-fout en de overshoot.
De RMS-fout is gegeven in mmHg bij de bloeddrukregelaar en in procenten bij het
spierrelaxatie-systeem. De overshoot is gegeven in procenten van de staprespons.
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Uit de resultaten van tabel 2 zijn weinig conclusies te trekken. De verwachting was dat de
regelaar met de Takahashi-parameters wat sneller, wat adequater zou optreden wat zou leiden tot
een kleinere fout. Deze snelheid zou ten koste moeten gaan van een iets grotere overshoot. De
verschillen zijn echter zo klein dat dit niet gesteld kan worden. Ret betreft hier echter maar twee
(eenvoudige) simulaties.

Te zien is weI dat een aanmerkelijke reductie van de P, I en D-parameter (van Takahashi naar
'advies') slechts weinig tot geen verschil oplevert in performance.
De volgende bladzijden bevatten enige simulaties die een onderzoek doen naar de stabiliteits
grenzen van regelaar en patient-model.

Teneinde de stabiliteits-simulaties te kunnen herhalen voIgt hier een opsomming van de
gebruikte parameterwaarden.

Bij het bloeddruk-model werd het model gebruikt dat in dit verslag beschreven is. In de
praktische implementatie is een tweede orde model gebruikt wat met twee (dominante)
tijdconstanten werkt. De eerste dominante tijdconstante is gevarieerd waarbij de waarden 23, 35,
70, 140 en 210 (seconden) zijn gebruikt. De tweede tijdconstante werd constant gehouden op 30
seconden. Als vertragingstijd is gebruikt resp. 3, 5, 10, 20 en 30 maal de sampletijd (= 5 sec.).
Omdat bij een vertragingstijd van '3' alle simulaties stabiel waren is dit Diet opgenomen in de
volgende tabellen.

De simulaties met het spierrelaxatie-model verliepen geheel analoog. Ret gebruikte model is in
dit verslag beschreven. Ook hier zij twee dominante-tijdconstanten aanwezig. Als dominante
tijdconstanten werden gebruikt resp. 7, 10, 20, 40 en 60 en voor de tweede constante resp. 1, 2,
3, 6, 9 (seconden). Als vertragingstijd werd gebruikt 1, 2, 3 maal de sampletijd (=120
seconden).

Bovenaan elke pagina zijn de door het simulatieprogramma gebruikte P, I en eventueel D
parameter gegeven.

Conclusies van deze simulaties zijn opgenomen in paragraaf 8.5 (pag. 46/47).
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Resultaten Spierrelaxatie-regelsysteem.
Takahashi parameters: P = 0.35, I = 0.57, D = 1.07

venragiagstijd T.

T, 1 2 3

113

1/2

1

2

3

patlintgevoellgbeld : 1/3

T, 1 2 3

1/3

1/2

1

2

3

patlintgevoellgbeld : 1/2

T, 1 2 3

113

1/2

1

2

3 0 0

patlintgevoeligbeld : 2/3

T, 1 2 3

113

1/2

1

2

3 X X X

patiinllevoeligbeld : 1

legeada 0 = margiaaal stabiel, X = iastabiel

Bijlage 3

T, 1 2 3

113

1/2

1

2 0

3 X X X

patlintgevoellgbeld : 4/3

T, 1 2 3

113

1/2

1

2 0 0 0

3 X X X

patlintgevoellgbeld : 3/2

T, 1 2 3

113

1/2

1 0 0

2 X X X

3 X X X

patiintgevoeligbeld : 2

T, 1 2 3
I

1/3

1/2

1 0 0 0

2 X X X

3 X X X

patlinllevoellgbeld : 3
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SplerftIUlltle-SY5t~m

simulatie zOIIder adaptatie-mechaoisme : adviesparameters :
P =0.25, I =0.16, D = 0.26

T. 1 2 3

113

112

1

2

3

patiiatgeYeeligbeld : 1/3

T. 1 2 3

113

112

1

2

3

patiiatgeYoeligbeld : 1/2

T. 1 2 3

113

112

1

2

3

patlintgevoeligbeld : 213

T. 1 2 3

113

112

1

2

3

patlintgeveeligbeld : 1

legeada : 0 is margiaul stabiel, X is iastabiel.

T, 1 2 3

113

112

1

2

3 X X X

patiiatgevoeligbeld : 4/3

T, 1 2 3

113

112

1

2 0

3 X X X

patlintgevoeligbeld : 3/2

T, 1 2 3

113

112

1

2 0 0 0

3 X X X

patlintgevoeligbeld : 2

T, 1 2 3

113

112

1 0

2 0 X X

3 X X X

patlintgevoeligbeld : 3
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Splernluatle-systHm
Simularie mel ada pIa lie

T. 1 2 3

1/3

1/2

1

2

3

patiintgevoellgbeld : 113

T. 1 2 3

1/3

112

1

2

3

patlinlgevoellgheld : 112

T. 1 2 3

1/3

112

1

2

3 0 0

patiinlgevoeligheld : 2/3

T. 1 2 3

1/3

112

1

2

3 X X X

patlinlgevoeligbeld : 1

legenda : 0 is marginall slIbiel, X is instabiel.

Bijlage 3

!
I T. 1 2 3

1/3

112

1

2

3 X X X

patlintgevoellgbeld : 4/3

T. 1 2 3

1/3

112

1

2 0 0

3 X X X

plItlinlgevoeligheld : 3/2

T. 1 2 3

1/3

112

1

2 X X X

3 X X X

plItiintgevoeligheld : 2

T. 1 2 3

1/3

1/2

1

2 X X X

3 X X X

patlinlgevoeligheld : 3
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Resultaten simulatie bloeddrukregelaar.
Takahashi parameters: P = 1.014, I = 0.029

T. 113 If2 1 2 3

1/3

If2

1

2

3

plltientgevorllgbdd : 113

T. 113 If2 1 2 3

113

If2

1

2

3

plltientgrvorllghdd : 112

T. 113 If2 1 2 3

113

If2

1

2

3

patientgevorligbdd : 213

T. 113 If2 1 2 3

113

If2

1

2

3 0

patlintgevorlighrId : 1

legenda : 0 is marginaal stabiel, X is iDstabiel

Bijlage 3

T. 113 If2 1 2 3

113

If2

1

2

3 0

pIItlentgrvodigbdd : 4/3

T. 1/3 If2 1 2 3

1/3

If2

1

2 0

3 0

pIItlintgevorllgbdd : 3/2

T. 113 112 1 2 3

113 X X

If2 0 x

1 X

2 X

3 0

pIItlintgevorllgbrId : 2

T. 1/3 If2 1 2 3

1/3 X X X

1/2 0 X X

1 X X

2 X X

3 0 X

pIItientgevorlighrId : 3
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Bioeddnk-ngelsysleem
Advies-paramelers : P " 0.71, I " 0.024

T, 113 112 1 2 3

113

112

1

2

3

patiiDtgevoeIJg~1d : 113

T, 113 112 1 2 3

113

112

1

2

3

patliDtgevoeIIg~1d : 112

T, 113 112 1 2 3

113

112

1

2

3

T, 113 112 1 2 3

113

1/2

1

2

3

patliDtgevoeIIg~1d : 1

legenda : 0 is marginaal sLabiel, X is insLabiel

Bijlage 3

T, 113 112 1 2 3

113

112

1

2

3

patliDtgevoellg~1d : 4/3

T, 113 112 1 2 3

1/3

112

1

2

3 0

T, 113 112 1 2 3

1/3

112

1 0

2 0

3 0

T, 1/3 112 1 2 3

1/3 X X

1/2 X X

1 0 X

2 0 X

3 0 X
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Blorddnak-ngrlsysl.nm
Simulalie mel adapta tie.

T, 1/3 1(2 1 2 3

1/3

1(2

1

2

3

pallinlgrvodigbeld : 113

T, 1/3 1(2 1 2 3

1/3

1(2

1

2

3

pallinlgrvodlgbeld : 111

T, 1/3 1(2 1 2 3

1/3

1(2

1

2

3

patlinlgrvodigbeid : 1/3

T, 1/3 1(2 1 2 3

1/3

1(2

1

2

3

pallinlgrvorligbeld : 1

legenda : 0 is marginaal Slabiel, X is instabiel

Bijlage 3

T, 1/3 1(2 1 2 3

1/3

1(2

1

2

3

pallinlgrvorligbeld : 4/3

T, 1/3 1(2 1 2 3

1/3

1(2

1 0

2 0

3 0

pallinlgrvorllgbeld : 3/1

T, 1/3 1/2 1 2 3

1/3 X

1(2 X

1 X

2 X

3 X

pallinlgrvorllgbrld : 1

T, 1/3 1(2 1 2 3

1/3 X X X

1/2 X X

1 X X

2 X X

3 0 X

pallinlgrvorligbrld : 3
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