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Samenvatting.

In samenwerking met het Catharinaziekenhuis in Eindhoven is
een voorstudie gedaan naar de werking van een automatische
bloeddrukregeling. De hierbij gebruikte regelaar is een
rule-based adaptieve PI-regelaar.
Bet real-time regelsysteem is gebouwd en in Turbo Pascal
geimplementeerd op een IBM AT PC.
Bet binnenhalen van het bloeddruksignaal vindt met behulp
van een AD-converter op een pseudo-parallele manier plaats.
Een set subroutines is geschreven om de computer bestuurbare
volumetrische infuuspomp te kunnen bedienen.
Bet regelalgoritme bestaat uit twee ~edeeltes.

1) Bet validatiegedeelte dat ervoor zorgt dat de
storingen uit het arteriele bloeddruksignaal gefilterd
worden.

2) Een expertsysteem dat met behulp van data afkomstig
van het validatiealgoritme de benodigde infuusflow
berekent.

Bet validatiegedeelte is klinisch getest in de
operatiekamers van het Catharinaziekenhuis. Enkele gebruikte
parametergrenzen moeten anders worden gekozen.

Bet testen van het systeem in een open regellus zal echter
niet veel informatie over de werking van het systeem geven.
Er moet daarom naar een andere manier gezocht worden om de
regeling goed te kunnen testen.



Summary

In co-operation with the Catharina Hospital in Eindhoven, a
pilot study is made concerning the performance of a blood
pressure control system.
A rule-based adaptive PI-controller is used.
This real-time control system is implemented on a AT IBM PC
in Turbo Pascal.

The arterial bloodpressure is sampled on a pseudo-parallel
base.

A set of subroutines is written to control the computer
controlled infusion pump.

The control algorithm consists of two sections:

1) A validation algorithm which filters the arterial
bloodpressure, so disturbances are not used by the
control algorithm.

2) An expert system which determines, using data supplied
by the validation algorithm, the required infusion
flow.

The validation algorithm is clinically tested in a
operation room of the hospital.
The value of some parameter limits have to be changed.

Testing the open-loop performance of the control system
won't make a contribution towards the evaluation of the
performance of the whole system.
Other ways of testing the control system are needed.
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INLEIDING.

Aan de Technische Universiteit te Eindhoven is men op de
vakgroep Hedische Elektrotechniek bezig met het zogenoemde
"Servo-anesthesie Project". Dit onderzoek houdt zich bezig
met data-acquisitie en dataverwerking en het zo overzich
telijk mogelijk weergeven van de resultaten van metingen van
allerlei grootheden tijdens een operatie. Ook wordt er on
derzoek gedaan naar het automatiseren van diverse routine
matige taken van de anesthesist.
De anesthesist heeft als taak een patient gedurende een
operatie in een toestand te brengen en te houden die zo
dicht mogelijk bij de voor die operatie gewenste toestand
ligt. De toestand van de patient moet daarbij kontinu
gekontroleerd worden. Enkele functies die de anesthesist in
de gaten moet houden zijn bijv.:

1) pijnstilling
2) spierverslapping
3) bewustzijnsverlaging
4) respiratie
5) circulatie

Voor de bewaking van deze functies is het nodig om enkele
fysiologische grootheden te meten zoals:

1) bloeddruk
2) hartslag
3) temperatuur

Al naar gelang de complexiteit van de opera tie moeten
eventueel nog andere factoren gecontroleerd worden. Het
automatiseren van de meting, controle, weergave en eventuele
bijregeling van zulke grootheden heeft enkele voordelen:

1: Een goede weergave van de signalen maakt het werk voor een
anesthesist makkelijker en voor de patient veiliger.

2: Daardoor kan de anesthesist ook gemakkelijker gewaarschuwd
worden als er wat misloopt.

3: Automatische regelingen van grootheden kunnen soms
nauwkeuriger zijn dan handregelingen.

4: De anesthesist wordt bevrijd van enkele routinematige en
soms tijdvragende handelingen en kan zijn aandacht dus
aan belangrijkere zaken besteden.

Een bijkomend voordeel is onder andere dat de apparatuur ook
gebruikt kan worden in pre- en postoperatieve situaties waar
intelligente alarmering ook op zijn plaats kan zijn.
Door de projectgroep is in samenwerking met het Academisch
Ziekenhuis in Leiden een Data Aquisitie en Display Systeem
(DADS) ontwikkeld dat verschillende taken voor de anesthe
sist vergemakkelijkt en/of overneemt. Het systeem heeft
verschillende taken waaronder:

-Het binnenhalen van data en het verwerken van deze data
-Het geven van een overzichtelijke presentatie van deze
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signalen
-Bet toepassen van een storingsdetectie op de gemeten signalen
-Het automatisch produceren van een anesthesierapport

Nu is het in de anesthesie soms nodig om tijdens en even
tueel na een operatie de bloeddruk kunstmatig laag te
houden. Dit biedt de voordelen dat de patient tijdens de
operatie minder bloedverlies lijdt en dat het voor een
chirurg veeI makkelijker werken is vanwege het schonere
operatieveld. Ook heeft het als voordeel dat bij bijv.
cardiochirurgie het hart tijdens en na de operatie niet zo
sterk belast wordt. De anesthesist verzorgt deze kunstmatige
bloeddrukverlaging door het infundercn van een farmacon.
Deze routinematige maar toch soms tijdrovende handeling zou
door een computer overgenomen kunnen worden. Daartoe zijn er
op de vakgroep een tweetal programma's ontwikkeld die samen
een regelsysteem voor het regelen van de bloeddruk vormen.
Met dit regelalgoritme zijn al simulaties uitgevoerd die erg
hoopvolle resultaten te zien gaven. De periode is nu aan
gebroken om deze algoritmes in de praktijk te testen.
Daarbij zijn we aangeland bij het afstudeerwerk dat door mij
in de vakgroep is verricht. Deze opdracht luidde als voIgt:

1) Implementeer de twee algoritmes op een personal computer.
2) Programmeer de benodigde interface programmatuur.
3) Bouw het regelsysteem.
4) Test het op tenminste 60 patienten.

Deze opdracht is in samenwerking met het Catharina
ziekenhuis te Eindhoven georganiseerd. Het testen van het
systeem wordt uitgevoerd in samenwerking met de
cardio-chirurgen en anesthesisten van dit ziekenhuis.
Het onderzoek is opgedeeld in drie fasen:

Fase 1.

In deze fase moet het validatiealgoritme aan een kritisch
onderzoek onderworpen worden. Het validatiealgoritme
onderwerpt het periodieke bloeddruksignaal aan een aantal
tests om eventuele artefacten (=storingen) uit het signaal
te filteren.
Van een groot belang hierbij is de keuze van de input
parameters. Deze moeten namelijk zo gekozen worden dat ze
aIleen echte artefacten uit de metingen halen.

Fase 2.

Bij een bevredigende afsluiting van fase 1, wordt fase twee
gestart. Er wordt getest of het bloeddrukregelalgoritme in
de praktijksituatie net zo goed regelt als in de computer
simulaties naar voren is gekomen. We maken gebruik van een
open regellus dwz. dat er geen terugkoppeling naar de
patient is. Daarvoor moet het regelalgoritme de infuus-
flow van het farmacon uitrekenen. Er moet dan in samenwer
king met een anesthesist bekeken worden of de regelaar een
voor hem acceptabele regeling vertegenwoordigt. Als dit niet
het geval is dan moeten eventuele fouten uit het algoritme
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verwijderd worden.

Fase 3.

Deze fase komt pas als de eerste twee fasen goede resultaten
hebben opgeleverd. In deze fase is het de bedoeling om
onder strenge bewaking en begeleiding van de anesthesist de
regeIkring te sluiten. De anesthesist kan dan via het
keyboard de gewenste gemiddelde bloeddrukwaarde invoeren.
Het regeIalgoritme zal dan de benodigde infuusfIow via een
computerbestuurbare pomp in de patient infunderen.

Van dit onderzoek is fase 1 geheel en fase 2 gedeeIteIijk
voltooid.
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Hoofdstuk 1: Inleiding bloeddrukregelsystemen.

1.1 Responsie van de bloeddruk op de SNP infuusflow.

Een veel gebruikt farmacon om de bloeddruk van een patient
kunstmatig laag te houden is Natrium Nitroprusside (eng.
Sodium Nitroprusside oftewel SNP).
Dit farmacon veroorzaakt de bloeddrukverlaging door een
vaatverwijding van de derde en vierde orde arteriolen.
Van der Woord [1981] heeft de responsie van de gemiddel-
de arteriele bloeddruk (eng. Mean Arterial Pressure oftewel
MAP) op het infunderen van SNP onderzocht. Hij heeft daar
voor experimenten gedaan op een aantal Yorkshire varkens.
Uit dat onderzoek kwam naar voren dat:

1) De gevoeligheid van de patient voor SNP voor iedere
patient verschillend is.

2) Er na verloop van tijd adaptatie optreedt.
3) De reactie van de bloeddruk op het veranderen van de

flowrate van SNP enige tijd nodig heeft.

De door van der Woord gemeten impulsresponsie lijkt op die
van een tweede orde systeem met looptijd.

-ISo

0:1. 2..3 '15 f:, t
-ryel (.... ;... )

Fig. 1.1: Een typische impulsresponsie.
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Fig. 1.2: Een typische dosis-responsie kurve.

Het systeem met als input SNP infuusflow en als output de
bloeddruk van een patient kan dan ook gezien worden als een
tijdafhankelijk, niet-lineair systeem.

1.2 Geschiedenis van de bloeddrukregelsystemen.

In het verleden zijn er al verscheidene pogingen ondernomen
om het regelen van de bloeddruk met behulp van SNP te auto
matiseren. De bekendste regelaar is ongetwijfeld de al lange
tijd klinisch toegepaste Sheppard regelaar [Sheppard 1976].
Sheppard ontwikkelde daarvoor een model voor de gemiddeld
gevoelige patient dat er als voIgt uitziet:

B*exp (-T1 *s) (1+A*exp (-Tc *s) )
H(s)=

l+r*s

Hierin is:

B de gevoeligheid van de patient voor SNP.
T1 de initiele tijdvertraging.
Tc de recirculatietijd.
A de recirculatiefractie.
r een tijdkonstante die de opname, verdeling en

bio-omzetting van het SNP representeerd.

Slate en Sheppard [Slate 1982] hebben dit model in een
regelsysteem gebruikt.
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Fig. 1.3: De Sheppard regelaar.

Het systeem staat afgesteld voor een patient met gemiddelde
gevoeligheid voor SNP. Met de niet-lineaire beslissingstabel
kan de proportionele versterking van de PID-regelaar bijge
steld worden. Deze regeling bleek stabieler en nauwkeuriger
te werken dan de handregeling door een anesthesist en/of een
intensive care verpleger(ster).
Er traden echter bij heel gevoelige patienten en heel onge
voelige patienten wat problemen Ope De regelaar was daarbij
of onstabiel (oscillaties) of hij was te traag.
Daarop pasten Slate en Sheppard het patientmodel aan. Er
werd rekening gehouden met ruis, niet-lineariteit, de
respiratieve (ademhalings) invloeden en reflexinvloeden.
Er werd een nieuwe regelaar ontworpen die niet-lineair en
adaptief was. Deze regelaar onderdrukt ruis en optredende
transienten (reflexinvloeden) door filtering van het bloed
druksignaal en is adaptief omdat de regelaar in de startfase
de patientparameters probeert te schatten. Met deze nieuwe
regelaar werden enkele kleine verbeteringen bereikt.
Verdere experimenten van o.a. Kaufman et al [Kaufman 1984],
de AsIa et al [AsIa 1985], Mason et al [Mason 1985] en Honig
et al [Honig 1985] waarin ook de werking van de regelaar
vergeleken werd met het handregelen van Intensive Care
personeel rechtvaardigden het verder ontwikkelen van een
automatische bloeddrukregelaar. Met als basis de Sheppard
regelaar (adaptief) kwamen zij allen tot de konklusie dat
deze regelaar even goed en vaak zelfs beter in staat is om
de gemiddelde bloeddruk naar een setpoint te regelen en de
bloeddruk in de buurt van het setpoint te houden.
Uit de onderzoekingen van Rosenfeldt et al [Rosenfeldt 1986]
blijkt dat een adaptieve regelaar noodzakelijk is om dit
resultaat te bewerkstelligen.

Walker et al [Walker 1982] heeft een ARMAX model ontwikkeld
om een regeling op te baseren. De patientparameters worden
geschat en zo wordt een adaptieve regelaar verkregen.
Simulaties lieten goede resultaten zien maar in de praktijk
traden er nogal eens oscillaties Ope

AIle tierboven genoemde auteurs gaan uit van een patient
model bij het bouwen van een regelaar. De parameters van het

-6-



model en van de regelaar worden ingesteld op de gemiddelde
patient. De regelaars werden adaptief gemaakt om ook bij de
niet-gemiddelde patienten goede resultaten te boeken.
Hierbij traden bij elke auteur echter problemen wat betreft
de stabiliteit en de nauwkeurigheid van de regeling.

Eisen die aan een nieuwe regelaar gesteld moeten worden zijn
dan ook:

1) De regelaar moet voor elke patient goed kunnen regelen.
2) De regelaar moet adaptief zijn om de veranderende

gevoeligheid van de patient te kunnen opvangen.

1.3 len nieuw regelsysteem.

Er bestaan een aantal methoden om een verbeterde regelaar te
kreeren.

1) Verbeter het model dat voor een patient gebruikt wordt.
Hierbij kan uit een aantal modellen gekozen worden
(verfijning van het model van Slate; ARMAX model met orde
schattingen en tijdsvertraging).
Verfijning van een model leidt ongetwijfeld tot een
complexer model. Daar geen enkel model de werkelijke
situatie kan representeren (de gemiddelde bloeddruk bevat
als de regelaar goed werkt weinig informatie; over het
mechanisme van de werking van SNP is nog steeds nagenoeg
niets bekend) is het de vraag of een verbetering van een
model weI betere resultaten oplevert.

2) Er kan een regelaar ontworpen worden die uitgaat van een
onnauwkeurig model maar toch goed werkt. Deze methode
staat bekend als 'Robuuste regeltechniek'. Het voordeel
van deze techniek is dat de regelaar onder aIle omstan
digheden stabiel blijft. Het nadeel van deze techniek is
dat de regeling weI onnauwkeuriger wordt. Ook is het zo
dat de theorie voor robuust regelen in tijdvariante sys
temen nog volop in ontwikkeling is.

3) Een derde mogelijkheid om een regelaar te ontwerpen is
die met behulp van een expertsysteem. Dit is een compu
terprogramma dat de heuristische kennis van een expert,
die opgeslagen ligt, gebruikt om beslissingen te nemen.
De voordelen voor het gebruik van expertsystemen zijn:

- Een nauwkeurig model is niet nodig want er wordt namelijk
direct met de kennis van een expert gewerkt.

- De theorie wat betreft expertsystemen is beschikbaar. Er
zijn zelfs al commerciele toepassingen op de markt
aanwezig.

Om deze redenen werd besloten om een regelaar te ontwerpen
die gebaseerd is op een expertsysteem.
Het expertsysteem zal vooraf gegaan worden door een
validatiealgoritme dat op het periodieke bloeddruksignaal
dat gemeten wordt een storingstest zal toepassen. Deze twee
algoritmes zullen dan het totale regelsysteem gaan vormen.
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Fig. 1.4: Bet totale regelsysteem.

Bet arteriele periodieke bloeddruksignaal wordt via een AD
converter naar de computer geleid. Bet validatiealgoritme
voert op het signaal een storingstest uit. Bet verschil
tussen de gewenste gemiddelde bloeddruk en de berekende
gemiddelde bloeddruk over ongeveer 5 periodes wordt dan als
input aan het expertsysteem gegeven dat daarmee de bijbeho
rende infuusflow berekent. Vervolgens wordt met behulp van
een computergestuurde infuuspomp de gewenste hoeveelheid SNP
in de patient geinfundeerd.
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Hoofdstuk 2: Algoritmebeschrijvingen.

2.1 Bet validatiealgoritme.

2.1.1 Doel van het algoritme.
Het validatiealgoritme wordt gebruikt om ernstige storingen
uit het periodieke arteriele bloeddruksignaal te filteren
voordat de echte bloeddrukregeling plaatsvindt. De gemid
delde waarde van elke goedgekeurde periode wordt gebruikt om
het expertsysteem van de benodigde input (MAP) te voorzien.
Er moet namelijk worden voorkomen dat de regelaar een sto
ring beschouwt als een geldige waarde.

2.1.2 Beschrijving van de gebruikte parameters.
Bet algoritme samplet het periodieke signaal en berekent van
elke binnengekomen periode een tiental parameters. Deze
parameters zijn:

1) Maximum: MAX
2) Minimum: MIN
3) Gemiddelde: PG
4) Periodetijd: HR
5) Twee vormfactoren: F1 en F2
6) Twee keer het verschil tussen MAX en MIN: D1 en D2
7) Tijd opgaande flank: T1
8) Tijd neergaande flank: T2

maxCn)

I f 1 Cn) f2Cn) 1
pgCn)

p d2Cn)
d 1 Cn)

1 j j
minCn-l) minCn)

:- Tl Cn) -.:+- T2Cn) ~:

:..- hrCn) _:

tijd

Fig. 2.1: De parameters voor de signaalvalidatie.
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De gebruikte vormfactoren zijn gedefinieerd a1s:

f=I (C(i)-y(i) )2=I (2 (i)

Yn-CN

p

1
Yo-Co

Xo-O Xi
---_, tiJd

Xn

Fig. 2.2: De gebruikte vormfactoren.

2.1.3 Opbouw van bet va1idatiea1goritme.
Het programma bestaat uit drie gedee1tes. In het eerste
(initia1isatiefase) en tweede (leerfase) gedee1te wordt er
een aanta1 periodes gesamp1ed om met die samples een model
van het pseudo-periodieke signaa1 op te bouwen. Na deze fase
kan met de echte va1idatie begonnen worden. Het programma
samp1et dan net zolang totdat er een he11ing binnen is en
dan worden van die he11ing een aanta1 parameters berekend.
Deze parameters worden vervo1gens aan een tweeta1 tests
onderworpen. De eerste test is een test op de fysische moge
1ijkheid. De tweede test is een test op het verschi1 van de
parameters van de he11ingen van de periode met die van het
opgebouwde model. A1s er bij een van deze tests te grote
verschi11en gedetecteerd worden of er wordt een grens over
scbreden, dan wordt de he1e periode afgekeurd.
Deze meetresu1taten worden dan nergens meer voor gebruikt.
Wordt er echter een periode he1emaa1 goedgekeurd (dat wi1
zeggen dat a11e parameters de twee tests goed doorstaan
hebben) dan worden vervo1gens de goedgekeurde parameters
gebruikt om het in het geheugen opges1agen model te actua
1iseren. In het programma zit verder ook nog een timeout
rege1ing die ervoor zorgt dat a1s er een aanta1 samples lang
geen goede perioden meer gemeten worden, er opnieuw gestart
wordt met de initia1isatie- en 1eerfase.
Aan de twee tests die nu gedaan worden is heel gemakke1ijk
een derde test n1. een test op medische maxima1e- en mini
male grenzen, met daaraan een a1armering gekoppe1d, toe te
voegen.
A1s er fouten gedetecteerd zijn worden deze fouten opges1a-

-10-



gen in een variabele, de zogenoemde artefactcode. Bij nadere
bestudering van de artefactcodes kan later nog nagegaan wor
den welk artefact er op welk moment is opgetreden.
Als de lezer uitgebreidere informatie wil over dit valida
tiealgoritme, verwijs ik naar Goossens[1986J.

2.2 Beschrijving van het bloeddrukregelalgoritme.

2.2.1 De methode van bloeddrukregelen.
Zoals al eerder genoemd heeft men besloten om de bloeddruk
regelaar op een geheel ander principe te bouwen dan in het
verleden is gebeurd. Ret verschil van benadering ligt hierin
dat er geen poging meer wordt gedaan om de gevoeligheid van
een patient te schatten. Er wordt nu aIleen gekeken naar wat
de regelaar doet. Als het signaal teveel afwijkt van het
gewenste signaal dan wordt de versterking van de regelaar
aangepast. Ret gevoeligheidsgebied van de patient is onder
verdeeld in 5 stukken lopend van gevoeligheid 1/9 tot
gevoeligheid 9. Aan de hand daarvan zijn er ook 5 gebieden
voor de versterkingsfactor van de regelaar te onderscheiden
[Brok 1986J.

1r-
1
/-

9
- 1

1
/3 1-

3
---11

9

genormaliseerde gevoeligheid patient
(l=lfnormaallfl

9 3 1 1/3 1/9

versterkingsfactor regelaar

Fig. 2.3: Verdeling gevoeligheid en versterkingsgebied.

Ret algoritme krijgt zijn input van het validatieprogramma
en die input bestaat uit het gemiddelde van de bloeddruk
over de laatste vijf seconden. (Rerinnering: Dit algoritme
regelt de gemiddelde bloeddrukwaardel. De regelaar heeft
dan de volgende opzet:

Expert

Systan

setp

+
regelaar 1f"tient

Fig. 2.4: Opbouw regelsysteem mbv expertsysteem.
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Bet hart van het bloeddrukregelsysteem wordt gevormd door
het geimplementeerde expertsysteem.

2.2.2 Beschrijving van een expertsysteem.
Een expertsysteem is opgebouwd uit twee onderdelen. We heb
ben te maken met een kennisbank (eng: Knowledge base) waarin
de kennis van een expert ligt opgeslagen en we hebben een
gevolgtrekkingselement (eng: Inference Engine). De kennis
van de expert ligt meestal in de vorm van

ALS EN EN•.... DAN .

regels in het geheugen van de computer opgeslagen. Bet ge
volgtrekkingselement loopt langs aIle regels en kijkt welke
regels waar zijn en welke niet. Eventuele handelingen die in
de regels opgeslagen liggen worden dan weI of juist niet
uitgevoerd.
De kennis in de kennisbank van dit expertsysteem is de ken
nis van een anesthesist gevat in regeltechnische kennis. Bet
principe schema van een expertsysteem is te zien de figuur
hieronder.

~ • inte:q:>reter

~.f--- scheduler

knONledge base inference engine

Ex!:lert Systan

Fig. 2.5: Opbouw van een expertsysteem.

2.2.3 De gebruikte regelaar.
In het regelsysteem wordt gebruik gemaakt van een discrete
PID-regelaar, omdat deze regelaar erg betrouwbaar en robuust
is. Robuust wil zeggen dat de regelaar ook buiten zijn
optimale instelling toch nog goed reageert.
De gebruikte regelaar heeft de volgende overdrachtsfunctie:

u(k)-u(k-1)=K[e(k)-e(k-1)+To/Tl*e(k-1)+

TD/To (e(k)-2*e(k-1)+e(k-2)]

met e(k)=w(k)-y(k).

e(k) stelt het verschil tussen de gewenste en de werkelijke
bloeddrukwaarde voor. In onze situatie stelt y(k) de gemeten
gemiddelde bloeddruk voor. De flow wordt gerepresenteerd
door u(k). Verder is To de sampleperiode en Tl de op To
genormeerde integratietijdkonstante. TD is de genormeerde
differentiaaltijdkonstante.
De parameter K tenslotte is de proportionele versterkings-
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factor [Isermann 81].

Omdat het systeem een signifikante deadtime heeft en vanwege
de grote ruiskomponent wordt het D-element niet gebruikt.

Om ook grote amplitudeveranderingen van de gemanipuleerde
variabele y(k) bij snelle veranderingen van de referent ie
variabele w(k) te reduceren, wordt de referentievariabele
aIleen in de integrerende term gebruikt.
Dan wordt zoals meer gebruikelijk is, in plaats van e(k-1),
gebruik gemaakt van de term e(k). Dit leidt tot de volgende
vergelijking voor de regelaar.

u(k)=KI -y(k)+y(k-1)+ (To/Tl)*e(k) I + u(k-1)

2.2.4 Het gebruikte patientmodel bij de simulaties.
Het regelsysteem is op de computer gesimuleerd. Voor de
patient is een model gekozen dat de invloed van SNP op de
bloeddrukwaarde van de patient weergeeft. De uitdrukking
ziet er als voIgt uit:

y(k)= -A1*y(k-1)-A2*y(k-2)+B1*u(k-d)*EXP(-A*u(k-d))

In dit model stelt B1*EXP(-A*u(k-d)) de met toenemende flow
afnemende gevoeligheid van de patient voor. Met toename van
het samplenummer neemt ook nog de parameter B1 af. Parameter
A stelt de niet-lineariteitsfactor voor, y(k) weer de bloed
druk en u(k) de flowrate van SNP. De parameter d stelt
de deadtime voor. Voor de meetruis werd tijdens de compu
tersimulatie een witte ruisbron N1(k) geintroduceerd en
voor de systeemruis werd een grillig stoorsignaal genomen.
Verder werd er ook voor gezorgd dat er transienten, zowel
negatieve als positieve, optraden. Transienten zijn grote
piekvormige verstoringen in het signaal.

setp

+

PI-

Expert

System

systeemrui.s

n2 (k)

1__'" "patient 1---1~

y(k)

'-- rule-basErl regelaar

Fig. 2.6: Het simulatie systeem.
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Hoofdstuk 3: De implementatie van de algoritmes op de PC.

3.1 De vertaling en implementatie van bet validatie
algoritme.

3.1.1 Beschikbare programmatuur.
De programmatuur van het signaalvalidatiealgoritme was
geschreven in de taal CONCURRENT EUCLID. Dit moest vertaald
worden naar Turbo Pascal. Omdat de complexiteit van het
validatiealgoritme weI meevalt, leverde het vertalen van dit
algoritme niet veel problemen op. Omdat het programma echter
in de praktijk gebruikt zou gaan worden is het bijhouden van
de tijd uitgebreid met minuten en uren. De inputfile
INPL.DAT bevat de parametergrenzen waar het algoritme op
gaat testen. Deze waarden zijn overgenomen van Goossens
[Goossens 1986] die daar empirisch, door de bloeddruk van
varkens te meten en te valideren, op gekomen is. Deze
overname is gerechtvaardigd omdat het bloeddruksignaal van
een varken erg veel op dat van een mens lijkt.

3.1.2 'Concurrent Programming' in Turbo Pascal.
De grootste moeilijkheid van de implementatie van het
validatiealgoritme was het binnenhalen van de samples. In
CONCURRENT EUCLID is het namelijk mogelijk om twee processen
parallel te laten lopeno Daar werd dat ook gebruikt om het
proces van het binnenhalen van de samples en het echte
valideren onafhankelijk van elkaar te laten verlopen. In
Turbo Pascal is dit echter niet mogelijk. Besloten is om het
binnenhalen van de samples op basis van een interrupt
routine te laten verlopen. Als basis voor het werken met
interruptroutines in Turbo Pascal is gebruik gemaakt van het
algoritme beschreven in het artikel "Concurrent Programming
in Turbo Pascal" van Krishnamoorthy en Agnarsson
(zie ook bijlage C ) [Krishnamoorthy 1987].

De in dat artikel beschreven subroutines NEWloPROCESS en
IoPROCESS zorgen ervoor dat een procedure aan een interrupt
request vector gekoppeld wordt. Wordt er dus een interrupt
request op een uitgekozen vector gezet dan wordt vanzelf
naar de zelfgeschreven interruptroutine gesprongen. In deze
procedure wordt het sample van de AD converter binnengelezen
en in het cyclisch buffer opgeborgen. Dit buffer wordt in
het validatieprogramma uitgelezen. Naast deze interrupt
routine wordt er ook gebruik gemaakt van een tweede routine.
Deze tweede interruptroutine wordt aangeroepen op het moment
dat de AD converter een AD overrun gesignaleerd heeft. Een
overrun betekent dat het AD converter buffer nog niet uitge
lezen is terwijl er alweer een nieuw sample ingezet zou
moeten worden. Deze routine verzorgt een juiste afbreking
van het algoritme en meldt de fout die opgetreden is.

3.1.3 Het Labmaster Interface board.
Om de interface van signaal met computer te realiseren wordt
gebruik gemaakt van het LABMASTER INTERFACE BOARD. Dit board
bevat A/D en D/A omzetters, digitale I/O, timers en is
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speciaal bestemd voor de IBM-PC of een kloon. Er was een
softwarepakket aanwezig om dit Interface board te gebruiken
binnen Turbo Pascal. Enkele van de in RC AG-94 [Wijtvliet
1986] beschreven routines kunnen voor de aansturing van de
interface gebruikt worden. De routines Timerset, Timerstop
en Initlabmaster zijn in de huidige implementatie gebruikt.

Wat er nog gerealiseerd moet worden is een samplefrequentie
van 50 Hz en een daarmee gepaard gaande AD conversie. Om een
periodiek bloeddruksignaal te kunnen reconstrueren is het
noodzakelijk om minstens de eerste tien harmonischen mee te
nemen bij het sampelen van het signaal. Omdat er niet altijd
van uitgegaan kan worden dat de hart~requentie 1 Hz bedraagt
is het noodzakelijk om met een hogere frequentie te sampelen
dan de verwacbte 20 Hz. Als we ecbter van een bartfrequentie
van 3 Hz uitgaan zou zelfs 50 Hz al te weinig zijn (3 Hz met
de tiende barmoniscbe(=30 Hz) : samplefrequentie minstens 60
Hz). Daar bet voor deze implementatie niet nodig is om bet
signaal belemaal te rekonstrueren (we gebruiken voor de
regeling aIleen maar bet gemiddelde) is 50 Hz gekozen.
Om deze frequentie te realiseren wordt Timer 5 van bet
labmasterboard geladen met een bepaalde waarde, dit kan vrij
gemakkelijk gebeuren met de procedure Timerset (zie RC
AG-94). Bij elke nuldoorgang van de teller wordt aan de
uitgang bet niveau omgeschakeld. Meteen wordt dan de teller
weer met de gekozen waarde geladen en telt door. Op de
uitgang van de Timer komt aldus een blokgolf te staan.
Als de Timer in mode 11 gezet wordt betekent dit dat de
Timer elke microseconde met een naar beneden telt. Omdat de
AD-converter aIleen met een opgaande flank extern getriggerd
kan worden moeten we om een frequentie van 50 Hz te reali
seren de teller laden met een waarde die een blokgolf met
een periode van 20 ms aan de uitgang van de Timer reali
seert. Dit komt dan overeen met een nuldoorgang elke 10 ms.
Daarom moet de teller met 0.01/1.00e-06=10000 geladen
worden.

AID

10

AID

20 ms

AID

Fig. 3.1: Het Timer out signaal.

Deze uitgang is bardware-matig verbonden met de externe AD
conversie pin. De AD conversie wordt gestart en als de con
versie beeft plaatsgevonden en het sample in bet AD conver
ter buffer staat, wordt er een AD done signaal gegenereerd
dat met een interruptrequestvector doorverbonden is. Deze is
op zijn beurt door de routines NEWIoPROCESS en IoPROCESS
verbonden met de gewenste interruptroutine, die vervolgens
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dat sample uit bet AID buffer haalt en in het ringbuffer
plaatst. Bet algoritme leest op de gewenste momenten dan het
buffer uit. Bet is in deze opzet weI noodzakelijk om het
uitlezen van de samples minstens even snel te doen als het
converteren en vullen van het buffer. Is dit niet het geval
dan zal op een gegeven moment het cyclisch buffer helemaal
vol zitten en zal er data verloren gaan. Het buffer heeft
echter weI een bepaalde hoeveelheid plaatsen nodig om
samples op te vangen als er in een bepaalde procedure niet
uit het buffer gelezen wordt. Deze grootte moet niet te
klein gekozen worden want er wordt met een frequentie van 50
Hz gesampled.

SIGNAAL

T
1
~

e
r

out
ext

done

INTERRUPT

CVCLISCH BUFFER

Fig. 3.2: Bet binnenhalen van de samples.

Bet implementeren van de beide subroutines en het bevredi
gend laten werken van allebei heeft nogal wat tijd gekost.
Enkele noodzakelijke dingen zoals het setten van het inter
ruptmask register en het set ten van het interrupt acknow
ledge signaal bleken nog niet te gebeuren in de routines
NEWIoPROCESS en IoPROCESS. Dit moest nog eens apart gebeu
reno Nadat dit gedaan was kon het algoritme precies volgens
plan het binnenlezen van de samples onafhankelijk van het
valideren laten plaatsvinden.

3.2 De implementatie van het expert systeem.

3.2.1 Beschrijving van het patientmodel en de
inputparameters.

Bet expert systeem en toebehoren was oorspronkelijk
geschreven in de taal FORTRAN 77. Ook dit moest vertaald

-16-



worden in Turbo Pascal. Door de complexiteit van het pro
gramma bracht de implementatie op de PC wat meer problemen
met zich mee dan dat het geval was bij het validatiepro
gramma.

Bet grootste probleem leverde echter de waarde van de input
variabelen Ope Deze waren namelijk niet bekend. Het program
ma vraagt bij een model zoals hieronder weergegeven om een
aantal parameterwaarden.

y(k+1)=-A1*y(k)-A2*y(k-1)+N1K+

+B1*lu(k-d)+N2KI/EXPIABS(A*(u(k-d)+N2K» 1+

+B2*lu(k-d-1)+N2KI/EXPIABS(A*(u(k-d-1)+N2K» 1

Bet gebruikte patientmodel

In dit model is:

B1: de gevoeligheid
B2: een tweede gevoeligheidsfactor

A: de niet-lineariteits factor
N1K: de witte meetruis
N2K: de willekeurig varieerende systeemruis met

amplitude AKPL (zie tabel)

De parameter B1 werd gevarieerd gedurende de simulatie en
hiervoor werd een parameter DELTAB gebruikt.
De witte ruis werd gekreeerd met een standaarddeviatie SDI.

De uiteindelijke waarden zoals die bij de simulaties
gebruikt zijn, staan in onderstaande tabel.

B2 DELTAB A SDI AMPL

B1=-0.80 0.0 4 0.50 0.02 0.02

B1=-0.40 0.0 4 0.40 0.02 0.02

B1=-0.20 0.0 4 0.35 0.02 0.02

B1=-0.10 0.0 4 0.30 0.02 0.02

B1=-0.05 0.0 4 0.20 0.02 0.02

B1=-0.02 0.0 4 0.10 0.02 0.02

B1=-0.01 0.0 4 0.01 0.02 0.02

TABEL 1: De waarden van de patientmodelparameters.
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Er waren drie mogelijkheden voor het kiezen van het gewenste
ingangssignaal, waarmee de gewenste bloeddrukwaarde bedoeld
wordt:

1) konstant met waarde -0.5

2) konst1-konst2-konst1 (-0.4 <=) -0.7 <=) -0.4)

3) konst1-konst2-konst3-konst1-konst4
(-0.45 <=) -0.15 <=) -0.75 <=) -0.45 <=) -0.60)

Bij de tests die uitgevoerd zijn is steeds gekozen voor
ingangssignaal 2 omdat daar aIle facetten van de regeling
gebruikt worden. Ook bijvoorbeeld de belangrijke regels over
adaptatie van de patient.

3.2.2 Computersimulaties en hun resultaten.
Er zijn met de nieuwe regeling computersimulaties
uitgevoerd. In deze simulaties is duidelijk dat de regelaar
met het expertsysteem voor gevoelige patienten alsmede voor
ongevoelige patienten een beter resultaat geeft dan de
Sheppard regelaar die ook gesimuleerd is en precies dezelfde
inputgegevens heeft gekregen. In de figuren is in het
bovenste plotje de infuusflow te zien en in het onderste
plotje de gewenste en de werkelijke bloeddruk. De flow wordt
uitgedrukt in ml/hr en de druk wordt uitgedrukt in mmHg.
Langs de horizontale as staat de tijd uit.
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Fig. 3.3: Simulatie van de Sheppardregelaar (hoven) en de
den Brok regelaar (onder) voor een patient met
genormaliseerde gevoeligheid 1/9.
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Fig. 3.4: Simulatie van de Sheppardregelaar (boven) en de
den Brok regelaar (onder) voor een patient met
genormaliseerde gevoeligheid 1.
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Fig. 3.5: Simulatie van de Sheppardregelaar (boven) en de
den Brokregelaar (onder) voor een patient met
genormaliseerde gevoelighpid 9.
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3.2.3 Simplexys als nieuw expertsysteem.
Na de implementatie van het expert systeem van den Brok werd
mij gevraagd om als expert systeem het universelere
SIMPLEXYS te gebruiken, dat op de vakgroep het middelpunt
wordt van het onderzoek in de groep "Servo-anesthesie" in de
komende jaren.
De implementatie daarvan kostte natuurlijk weI wat tijd maar
ging toch aanzienlijk sneller dan de implementatie van het
eerste expert systeem. Na de implementatie zijn beide sys
temen vergeleken. Dit was belangrijk omdat de regels voor de
kennisbank van SIMPLEXYS totaal anders geformuleerd dienden
te worden. Na het draaien van beide programma's met precies
dezelfde input was te zien dat ze op twee punten maar ver
schilden. Bij de verwerking van een negatieve transient ligt
bet constant te bouden niveau wat lager bij SIMPLEXYS dan
bij het eerste programma. Dit treedt op omdat de constante
flow bij SIMPLEXYS een sample later bepaald wordt dan bij
het eerste programma. Dit heeft verder weinig gevolgen voor
de werking van bet systeem op zich. Bij een positieve
transient treedt bij SIMPLEXYS bij het constant houden van
de flow geen wisselen tussen twee waarden op (zie hiervoor
het zwarte blokje bij Den Brok).

infuusflow
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30 60
I I -,--L-L_L_J_J

90 ~20 150 i80 210 240 270 300
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Fig. 3.6: Verschillen tussen Den Brok (boven) en
Simplexys (onder).
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3.2.4 Verdere aanpassingen.
Ret systeem zoals dat nu geimplementeerd was, was gebaseerd
op bet binnenkrijgen en verwerken van een gemiddelde bloed
drukwaarde die bepaald was over 15 seconden. Omdat bet wat
traag op een anestbesist over komt als er pas 15 seconden na
zijn setpointverandering een reactie van de regelaar komt,
werd besloten om bet systeem zodanig aan te passen dat bet
een gemiddelde bloeddrukwaarde, berekend over 5 seconden,
zou verwerken. Dit was ook mogelijk gebleken want de snel
beid waarmee bet systeem zijn regels doorliep was voldoende
groot om dat aan te kunnen. De aanpassingen die doorgevoerd
moesten worden waren bet veranderen van het integrerend
element in de regelaar en een aanpassing van sommige regels
in de kennisbank.
(Ter berinnering:

u(k}=K{ -y(k)+y(k-1)+To/Tl*e(k) I + u(k-1)

waarin To de sample-periode voorstelt

Ook met dit nieuwe regelsysteem zijn simulaties gemaakt die
dezelfde goede resultaten te zien gaven.

3.3 Bet koppel en van beide algoritmen.

3.3.1 De te "includen" files.
Bij bet samenvoegen van de beide algoritmen stuitte ik op
bet probleem dat de file waarin bet validatieprogramma en
bet expert systeem werden samengevoegd te groot was om aIle
twee de algoritmes te compileren. Daarom is er gewerkt met
bet includen van files. Deze files zijn: .

1} tplabm.bin:Deze file bevat de benodigde labmaster
subroutines.

2) rinfo.qqq: Deze file bevat de namen van de regels in de
kennisbank van bet expertsysteem, bet
evaluatiearray waarin aIle mogelijke
evaluaties die in de regels voorkomen in
liggen opgeslagen, de tben elses (dit Zl]n de
bandelingen die gebeuren moeten als een regel
waar of niet waar is) van iedere regel etc.

3) rtest.qqq: Deze file bevat aIle tests die in de
regels zitten opgesloten.

4) rdecl.qqq: Deze file bevat de benodigde declaraties voor
de regels.

5) rcomp.qqq: Deze file bevat de codes voor de historycheck.
6) rules.qqq: Deze file bevat de rules uit de rulesset.
7) subrou.pas:Deze file bevat aIle subroutines zoals die

gebruikt worden in het validatieprogramma.
Ret gedeelte van de initialisatie is ook als
subroutine hierin opgenomen. Simplexys zelf
is gewoon in de file opgenomen. Dit was
noodzakelijk omdat geneste includes niet
geoorloofd zijn in Turbo Pascal.

8) opgaan.pas:Deze file bevat aIle berekeningen voor een
opgaande flank.
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9) neergaan.pas:Deze file bevat aIle berekeningen voor een
neergaande flank.

Verder wordt als inputfile nog gebruikt de file met de naam
INPL.DAT die de waarde van aIle inputconstantes bevat.

3.3.2 Bet programmamenu.
Bet validatie programma heeft een menu dat met de "flO"
toets op het scherm gebracht kan worden. Van het menu kan
een zevental opties gekozen worden. Onder deze opties zit
ten:

1) Bet veranderen van de gewenste bloeddrukwaarde.
Ket deze optie kan de gewenste gemiddelde bloeddrukwaarde
veranderd worden.

2) Bet calibreren van de opstelling.
Deze procedure wordt bij de start van het programma
automatisch aangeroepen. De procedure wordt gebruikt om
de AD converter te calibreren. De procedure vraagt eerst
hoe de gevoeligheidsknop op de instrumentatiezuil van de
operatiekamer staat ingesteld. Als de waarde is ingevoerd
dan moet er aan de anesthesist gevraagd worden of de
'zero' knop op dezelfde zuil ingedrukt kan worden. Bij
het indrukken van deze knop wordt er een signaal door de
zuil afgegeven dat zowel het maximale als minimale
signaal bevat. Bet minimale signaal wordt gebruikt om de
offset van de AD converter te berekenen. Bet maximale
signaal wordt gebruikt om de vermenigvuldigingsfactor te
berekenen. Ket deze drie parameters kan dan de input van
de AD converter omgerekend worden naar mmBg.

KAX=150 mmBg

KIN= 0 mmBg:Jl
---tijd

Fig. 3.7: Bet ijksignaal van de instrumentatiezuil.

Elk niveau duurt 4 a 5 samples, dus ongeveer 1/10 seconde.

3) Bet veranderen van de inputconstanten.
Deze optie is geschreven om bij het testen van het
validatieprogramma de gebruikte parameters on-line te
kunnen veranderen. Daarbij worden de oude waardes en de
nieuwe waardes opgeslagen in de file "INPL.CBN".

4) Bet in een wachtlus plaatsen van het programma.
Tijdens de perfusieidwz. de patient ligt aan de hart-long
machine) is het niet mogelijk om te valideren omdat er
geen periodiek bloeddruksignaal meer aanwezig is. Het
programma wordt dan tijdens de perfusie in een wachtlus
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geplaatst met behulp van deze routine.

5) Het voortzetten van het programma.
Als het menu per ongeluk tevoorschijn is geroepen of de
gebruiker is van gedachten veranderd, is het met deze
optie mogelijk om weer naar het programma terug te keren.

6) Het beinvloeden van de pomp
Bij het aanroepen van deze routine komt er een menu
tevoorschijn waarmee aIle pomproutines kunnen worden
aangeroepen.

7) Bet beeindigen van het programma.

Het scherm van de computer is tijdens de metingen opgedeeld
in vier windows. Het bovenste window links geeft de
parameters van het validatiealgoritme aan die gekontroleerd
worden. Verschijnt er achter zo'n variabele een groen blokje
dan is deze parameter (mede)verantwoordelijk voor de arte
factcode. Deze code is in het onderste window links van het
scherm te zien. Daarmee kan precies de aard van het artefact
bepaald worden.
Het window rechtsboven op het scherm geeft de waarden van de
gemiddelde bloeddruk die gemeten wordt, de gewenste gemid
delde bloeddruk die opgegeven is en het lopend gemiddelde
van de gemeten bloeddruk weer. Het vierde scherm rechtsonder
tenslotte bevat aIle informatie over de pomp zoals de
status, de flowrate, het geinfundeerde volume en het te
infunderen volume.

PARAMETERS VOOR DE ARTEFACTDETECTIE

MAX ++ F2 ++ GEMIDDELDE
BLOEDDRUK:

MIN ++ HP ++ GEWENSTE
Tl ++ PG ++ BLOEDDRUK:

T2 ++ Dl ++ LOPEND
GEMIDDELDE:

Fl ++ D2 ++

ART1=
ART2=

ARTl=
ART2=

POINTVERS=

POINTVERS=

POMPGEGEVENS

STATUS=
FLOWRATE=
TE INFUND. VOL.=
GEINFUND. VOL.=

Fig. 3.8: De opbouw van het scherm.
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De infuusflow zoals die door bet Expert Systeem berekend
wordt, moet uiteindelijk aan de computergestuurde infuuspomp
doorgegeven worden.



Hoofdstuk 4: De computergestuurde infuuspomp.

4.1 Aansluiten van de pomp.

4.1.1 De software voor de pomp adressering.
Aan de computerzijde wordt de seriele output/input poort
gebruikt voor de communicatie met de pomp. Om die poort ook
te kunnen gebruiken moet de poort weI bij het opstarten
gedefinieerd worden. Dit gebeurt in een batchfile (POMP.BAT)
met het DOS-commando:

MODE COM1:2400,N,8,2

Dit houdt in dat de seriele data met een baudrate van 2400
baud verstuurd wordt; dat er geen pariteitsbits in de data
aanwezig zijn; dat er gebruik gemaakt wordt van 8 databits
afgesloten met twee stopbits.
Omdat de pomp blijkbaar de gestuurde commando te snel terug
echoot kan er niet gewerkt worden met het simpel uitlezen
van de poort. Daarom is gekozen om de communicatie te Iaten
verlopen zoals dat ook gebeurt in het Kermit programma. Dat
wil dan zeggen dat er zo gauw er data op de seriele poort
binnengekomen is, er een interrupt gegenereerd wordt op
interruptrequest vector 4. Door gebruik te maken van de
zelfde routines zoals in hoofstuk 2 beschreven (NEWloPROCESS
en IoPROCESS) wordt bij een interrupt op IRQ 4 weer naar een
zeIfgeschreven routine gesprongen die vervolgens de binnen
gekomen informatie uit het receiverbuffer Ieest. De computer
kan daar dan weer op reageren.

InfuusPoMP

o

COM~unicatie via
de seriele poart

1 ~

COMPuter
Fig. 4.1: Communicatieprincipe tussen pomp en

computer.
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4.1.2 De instelling van de pomp voor computergebruik.
Om controle over de pomp te krijgen moeten de instelknoppen
op het frontpaneel van de pomp op nul gezet worden en moet
de 'enable push button' ingedrukt worden. Hierna zal in deze
knop een rood knipperlicht te zien zijn. Zodra de pomp
geadresseerd is en de computer dus controle over de pomp
heeft, is het knipperlichtje een continu brandend lampje
geworden. Zodra de pomp gestart is, begint het lampje in de
'operate button' te knipperen.

Er is een mogelijkheid om de vier frontpaneel alarmeringen
en de algemene alarmering auditief weer te geven.
Daarvoor bevindt zich een schakelaar op de achterkant van de
pomp.

4.2 De pompcommando's.

4.2.1 De pompcommando's.
Bet allereerste commando dat naar de pomp gestuurd moet wor
den is de pompadressering. Dit is een commando dat er als
voIgt uitziet [IMED 1979]:

'=xxCRLF.

Met de letters xx worden twee cijfers bedoeld voorstellende
het adres van de pomp. Na het adres moet er een carriage
return en een line feed volgen. Dit is noodzakelijk om de
communicatie goed te laten verlopen !!
De pomp geeft antwoord met het terugzenden van het gestuurde
adres gevolgt door een carriage return: '=xxCR. Na deze
terugmelding van de pomp moet er door de computer weer een
line feed (LF) teruggestuurd worden voor een bevestiging van
de hele procedure. Tijdens het gebruik van de pomp moet de
pomp regelmatig geadresseerd worden (zie verder bij status
bytes).
Na de adressering kan de pomp een van de volgende commando's
ontvangen.

S=XXXXCRLF of S?CRLF: voorstellende het schrijven of
opvragen van de status van de pomp (X
stelt een hexidecimale waarde voor;
gebruik hoofdletters) .

R=xxxxCRLF of R?CRLF: voorstellende het schrijven of
opvragen van de flowrate van de pomp
op dat moment (x stelt hier een
decimale digit voor). De maximale
waarde voor de flow bedraagt 999 ml/hr
(Voor flowwaardes groter dan 999 ml/hr
moet als veiligheidscheck eerst het
high rate enable bit geset worden. )

V=xxxxCRLF of V?CRLF: voorstellende het schrijven of
opvragen van het te infunderen volume.
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I=xxxxCRLF of I?CRLF: voorstellende het schrijven of
opvragen van het reeds geinfundeerde
volume.

Bij de schrijf commando's ('=') echoot de pomp, na de LF van
het commando, hetzelfde commando terug eindigend met een CR.
De computer geeft daarna ter bevestiging altijd een LF terug
naar de pomp.
Bij de lees commando's ('?') antwoordt de pomp met het zen
den van het eerste karakter (S,R,V of I). De pomp verwacht
nu van de computer dat elk karakter dat de pomp zendt door
de computer weer teruggezonden wordt. De string van de pomp
wordt weer beeindigd met een CR en de computer zendt na deze
string weer een LF ter bevestiging terug.

Voorbeelden:

a: de adressering
computer: l=xxCRLF

pomp:

LF

*'*=*x*x*CR (* betekent hier een
clear to send signaal)

b: schrijven naar de pomp

computer: R=xxxxCRLF LF

pomp:

c: lezen van pompdata

computer: S?CRLF

pomp:

*R*=*x*x*x*x*CR

S ? X X X X CR LF

*S*?*X*X*X*X*CR

----------------> tijd

Als een commando door de pomp niet begrepen wordt reageert
de pomp met een foutmelding. De pomp zendt dan uitroeptekens
naar de computer. De computer moet weer ter bevestiging een
LF terugsturen.

Bijv: computer:

pomp:

r

*!*!*!*!*!*!*CR

LF

De fout die hier optreedt is het verzenden van de kleine
letter r, een commando dat de pomp niet kent.

4.2.2 De statusbytes van de pomp.
De pomp heeft een tweetal statusbytes. Bij het opstarten van
de porep krijgt de pomp een status van de computer aangebo
den. Tijdens het gebruik van de pomp kan regelmatig de
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status uitgelezen worden om op eventuele fouten in het
functioneren van de pomp te checken. Het eerste byte (LSB)
heeft de volgende configuratie:

Bit 0: AIR IN LINE: Dit bit is geset als er door de air in
line detector lucht in de leiding
gedetecteerd is. Dit alarm wordt ook op
bet frontpaneel van de pomp zichtbaar
gemaakt door een LED.

Bit 1: OCCLUSION: Dit bit wordt geset als de infuuslijn
verstopt is. Ook dit alarm wordt met een
LED op het frontpaneel aangegeven.

Bit 2: INF. COMP: Dit bit is geset als de gewenste
hoeveelheid vloeistof geinfundeerd is.
Dit bit kan aIleen maar geset worden als
bit 5 van dit woord gereset is. Ook dit
alarm wordt d.m.v. een LED op het
frontpaneel kenbaar gemaakt.

Bit 3: LOW BATT.: Dit bit is geset als de batterij van de
pomp nog genoeg energie voor een uur
heeft. De batterij moet dan zo snel
mogelijk opgeladen worden. Een knip
perend LED op het frontpaneel maakt dit
duidelijk.

Bit 4: LOW FLUID: Dit bit wordt geset als er gebruik wordt
gemaakt van een 'lege fles detector' die
dan lucht in de leiding heeft ontdekt.

Bit 5: CONT. FLOW: Dit bit kan via de CPU geset worden.
Daarmee wordt het 'infusion complete'
bit gedisabled.

Bit 6: REMOTE/LOCAL:Dit bit is geset als de 'computer enable
pushbutton' op het pomp frontpaneel is
geset. Dan is er namelijk computer
besturing mogelijk.

Bit 7: START: Door met behulp van de computer dit bit
te setten, wordt de pomp gestart.

Het tweede statusbyte (MSB) is als voIgt opgebouwd:

Bit 0: HIGH RATE ENABLE:Dit bit moet geset worden als con
trole bit als onder computerbestu
ring de flowrate van de pomp groter
dan 1000 ml/hr moet zijn. Als het
bit niet geset is, is de maximale
flowrate begrensd op 999 ml/hr.

Bit 1: TIMER ENABLE: Als dit bit geset is wordt er een
interne timer in de pomp gestart die
de verbinding met de computer in de
gaten houdt. Als er niet na een be
paalde tijd weer een adresserings
commando van de computer naar de
pomp is gestuurd dan schakelt de
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Bit 2: TIME OUT:

Bit 3: MALFUNCTION:

Bit 4,5,6 en 7:
TIMER DURATION:

Opmerkingen:

pomp zicbzelf af en zal een continue
alarm afgeven. Als deze timer inge
scbakeld is, is bet dus van belang
om op regelmatige tijden de pomp
weer te adresseren want daarmee
wordt de timer gereset.
Dit bit wordt geset als er een time
out, zoals bierboven bescbreven, is
opgetreden.
De pomp controleert voortdurend zijn
interne functies. Als er een fout
optreedt dat wordt dit bit geset.
Ook zal de pomp een continue alarm
genereren.

Deze bits zijn er voor om een timer
limiet te selecteren. Als er twee
bits geset zijn worden de bijbe
borende tijden (26 sec;52 sec;1.7
min;3.4 min) opgeteld.
Bit 4 en 5 geset geven dus een timer
limiet van 26+52=78 seconden.

Zorg er altijd voor dat bij bet wegscbrijven van een
statusbyte bet remote/local bit een 1 is. Scbrijf ook
telkens weer de timer limits bits weg.

Als bit 5 van bet LSB nul is, wordt er een 'infusion
complete' alarm gegenereerd als bet geinfundeerde volume
groter of gelijk aan bet te infunderen volume is. De flow
rate wordt dan automatiscb naar 1 ml/br teruggebracbt.
Het alarm moet eerst gereset worden alvorens men nieuwe
waarden op kan geven.

4.3 De besturingsprogrammatuur voor de pomp.

Om de pomp te besturen zijn er enkele subroutines gescbreven
die een specifieke taak uitvoeren. Hieronder voIgt de naam
en de functie van elke subroutine.

procedure ADRESPUMP.

Deze procedure verzorgt bet koppelen van de juiste interrupt
vectoren aan de juiste routines en adresseert de pomp. Ook
wordt daarna de status uitgelezen om te controleren of de
pomp al geenabled is voor computer gebruik. Deze procedure
moet dus altijd aan bet begin van bet programma aangeroepen
worden.

procedure PUMPPOLL.

Zoals uit de naam al blijkt wordt deze procedure gebruikt
bij bet regelmatig opnieuw adresseren van de pomp om de
interne timer te resetten. Hiermee wordt voortdurend aan de
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pomp duidelijk gemaakt dat er nog steeds contact met de
computer aanwezig is.

procedure NEWPOMP(var FLOW,VOL,IVOL:real;var KEUZE:integer;
var STATUS:state);

Deze procedure wordt gebruikt om tijdens het pompgebruik een
nieuwe status, flowrate, te infunderen volume of geinfun
deerd volume aan te bieden. Afhankelijk van de variabele
KEUZE kan er een van de genoemde 4 parameters veranderd
worden.
Zie daarvoor de onderstaande tabel:

KEUZE FUNCTIE VAN NEWPOMP:

1 VERANDER DE STATUS VAN DE POMP

2 VERANDER DE RATE VAN DE POMP

3 VERANDER RET TE INFUNDEREN VOLUME

4 VERANDER HET REEDS GEINFUNDEERDE VOLUME

Tabel 4.1: Keuzemogelijkheden bij het gebruik van NEWPOMP.

De parameter STATUS is van het type state. Dit type is in
het hoofdprogramma gedefinieerd als een string van 4 karak
terSe

procedure READPUMP(var KEUZE:integer);

Deze procedure leest de status, flowrate, te infunderen
volume en reeds geinfundeerd volume bij een waarde voor
KEUZE van respectievelijk 1,2,3 of 4.

procedure STATUSCHECK

Met behulp van deze procedure wordt de status van de pomp
gelezen en wordt er gecontroleerd of er foutmeldingen in de
statuswoorden te vinden zijn (zie hiervoor beschrijving
statusbytes). Deze fouten worden dan op het scherm gemeld.
Ze zijn meestal ook op het frontpaneel van de pomp te zien.

procedure PUMPSTOP

In deze procedure wordt eerst de flowrate op nul gezet,
daarna wordt het statuswoord nul gemaakt en daarmee de pomp
uitgeschakeld. Als laatste wordt in deze procedure door het
zenden van het '" karakter de verbinding met de pomp
verbroken.
Ook wordt het interruptregister en dergelijke die bij de
procedure ADRESPUMP zijn geinitialiseerd en een waarde
hebben gekregen weer teruggebracht in hun oude stand.
Daarmee is dan de pomp geheel volgens het boekje gestopt.
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Hoofdstuk 5: Het testen van de algoritmes.

5.1 Beschrijving van het regelsysteem.

5.1.1 Beschrijving van de hardware.
Het regelsysteem zoals dat in de kliniek is gebruikt, is als
voIgt opgebouwd:

De arteriele bloeddruk wordt met behulp van een katheter in
de onderarm gemeten. Het elektrische equivalent van het per
iodieke bloeddruksignaal wordt doorgegeven aan de instru
mentatie zuil die op elke operatiekamer aanwezig is. Daar
wordt het signaal versterkt tot het in de range van 0-1 Volt
ligt. Afhankelijk van de instelling van een knop op die
zelfde zuil stelt deze 1 volt dan 100, 150, 200 of bijvoor
beeld 300 mmHg voor. Tijdens de metingen die uitgevoerd zijn
heeft deze knop altijd op 150 mmHg gestaan.
Het signaal wordt dan aan de monitoren in de OK aangeboden.
Ook wordt vanaf dit punt met behulp van een BNC plug op de
zuil en een kabel het bloeddruksignaal naar het regelsysteem
doorgegeven.
Het signaal wordt naar een Philips PM 5170 Amplifier
(DC-1 MHz) gebracht die dit signaal met 10 dB versterkt.
Daarmee wordt het signaal beter in de range van de AID
converter geprojecteerd.
Deze AID converter is te vinden op het Labmaster Interface
Board (en weI op het dochterbord). De converter heeft 16
ingangen en een 12 bits resolutie. De maximale conversie
snelheid bedraagt 33 1/3 microseconde (Dit komt overeen met
een conversiefrequentie van 30 kHz). De inputrange van de
AID converter ligt tussen de -10 en +10 Volt.
Het moederbord zit in een IBM AT PC ingebouwd. Er is voor
deze AT gekozen omdat een P3102 Philips PC niet snel genoeg
was om de berekeningen real time te kunnen uitvoeren.
In het regelalgoritme wordt uitgerekend wat de flow van het
natrium nitroprusside moet zijn om de gewenste bloeddruk
waarde te verkrijgen en vast te houden. Deze flow wordt met
behulp van de serieele poort naar een computergestuurde
infuuspomp gestuurd. Deze pomp is een volumetrische IMED
model 929 infuuspomp.
Deze pomp kan de gewenste hoeveelheid nitroprusside infun
deren. Hiermee is de regelkring gesloten.

5.1.2 Beschrijving van de software en de artefactcodes.
Om de werking van de algoritmen te kunnen testen worden er
tijdens de metingen een aantal gegevens opgeslagen in een
viertal files. Deze files zijn:

INPL.CHG: Deze file bevat aIle informatie over de opge
treden initialisaties tijdens het draaien van het prog
gramma (tijden, artefactcodes). Ook worden in deze file aIle
time outs die gedurende het draaien voorgekomen zijn
opgeslagen.

ART.DAT: In deze file (of byte) worden aIle optredende
artefactcodes, de parameter(s} die ze veroorzaken en de
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waardes van deze parameters opgeslagen. Deze file moet
uitgelezen worden met bet programma READ.PAS. Dit programma
geeft twee outputfiles die bij mij steeds de namen ART.EEN
en ART.TiE gekregen bebben. In ART.EEN worden aIle opge
treden artefacten gesplitst in de afzonderlijke elementen.
Dat zijn dus de parameters en bun waardes. In de file
ART.TiE wordt opgeslagen boe vaak een parameter een artefact
veroorzaakt beeft en welke codes daarbij bet meest
voorkwamen. Verder is er ook nog in terug te vinden wat de
tien meest voorkomende artefactcodes zijn.

SAMPLES.DAT: In deze file worden aIle gemeten samples
weggescbreven. Dit is nodig om een goede evaluatie te kunnen
uitvoeren. Met bebulp van bet programma READSAMP.PAS is bet
mogelijk om gedeeltes van bet gemeten signaal te laten plot
ten. Artefacten worden in zoln plotje aangegeven met een
kruisje met daarboven een bekje of een nummer. Dit gebeurt
op bet moment dat bet artefact gedetecteerd wordt. De mel
ding slaat dan dus op de periode voorafgaand op de periode
waarin bet kruisje staat.
Met bebulp van bet nummer erboven is later in ART.EEN terug
te vinden welke parameters dat bepaalde artefact gegenereerd
bebben. Een Time Out wordt ook door een kruisje weergegeven
met daarboven de vermelding TO. Als er een nieuwe meetsessie
is gestart wordt dit in bet plotje ook weergegeven door een
kruisje met daarboven de vermelding NS, gevolgd door bet
sessienummer.

FLOi.DAT: In deze file tens lotte worden de gewenste gemid
delde bloeddrukwaarde, de gemeten gemiddelde bloeddruk
waarde en de bijbeborende infuusflow opgeslagen. Met bebulp
van bet plot programma FLOiPLOT.PAS kan naderband een plot
gemaakt worden waarmee de evaluatie van bet regelalgorit
me kan plaatsvinden.

De artefactcode zoals die in bet validatie algoritme
gebruikt wordt bestaat uit zeven decimale digits (xxxx.xxx).
Elk digit beboord bij een parameter van een bloeddrukper
iode. Als een digit een waarde ongelijk aan nul beeft is de
parameter beborende bij dat digit oorzaak geweest van een
artefactmelding.
Er bestaat een code voor de opgaande flank (ARTEFACTCODE 1)
van een periode en een code voor de neergaande flank
(ARTEFACTCODB 2) van een periode.
Sommige parameters zoals bet maximum en bet minimum, de
periodetijd en bet gemiddelde van de periode bebben zowel in
artefactcode 1 als in artefactcode 2 een digit. De andere
specifieke stijgende flank parameters zoals T1, F1 en D1
bebben aIleen in artefact code 1 en de dalende flankparame
ters zoals T2, F2 en D2 bebben aIleen maar in artefactcode
2 een digit. Hieronder voIgt een tabel met daarin de
bescbrijving van de digits van de artefactcodes.

Elk digit kan ook nog een aantal waardes aannemen. Aan deze
waardes kun je zien op welke test de parameter beborende bij
dat djgit afgekeurd is. Daarbij zijn de codes 1 en 2 ge
bruikt voor artefacten ten gevolge van test 1 en de codes 3
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en 5 zijn gebruikt bij artefacten ten gevolge van test 3. De
codes 4 en 7 zijn een combinatie van resp. 1 en 3 en 2 en 5.
Dit alles staat geordend in de tweede tabel.

ARTEFACTCODE 1 ARTEFACTCODE 2

ALGEMENE xxxX.xxx xxxX.xxx
VORM 7654.321 7654.321

DIGIT: parameter parameter

1 MAXIMUM MAXIMUM

2 MINIMUM MINIMUM

3 T1 T2

4 Fl F2

5 PG PG

6 HP HP

7 D1 D2

Tabel 5.1: Opbouw van de artefactcodes.

WAARDE DIGIT BETEKENIS

1 parameter > absoluut maximum

2 parameter < absoluut mlnlmum

3 signaalparameter > modelparameter en
signaalparameter-modelparameter>max.versch.

signaalparameter > absoluut maximum en
4 signaalparameter>modelparameter en

signaalparameter-modelparameter>max.versch.

5 signaalparameter < modelparameter en
signaalparameter-modelparameter>max .•ersch.

signaalparameter < absoluut minimum en
... signaalparameter < modelparameter enI

signaalparameter-modelparameter>max.versch.

Tabel 5.2: Betekenis van de codedigits.

Als we dus een artefactcode combinatie hebben van
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artefactcode 1 = 300.000 artefactcode 2 = 300.400

dan wil dit zeggen dat het artefact veroorzaakt is door
periodetijd HP bij het vergelijken van de periodetijd met
die van het model (de 3 in de artefactcode). De fout die
daarbij optrad is een te groot verschil tussen die twee. De
tweede fout is dalende flanktijd T2 die zowel op test 1 als
op test 2 afgekeurd is (de 4 in artefactcode 2).

5.2 Bet validatiealgoritme.

5.2.1 De manier van testen.
Voor het testen van het validatie gedeelte van de pro
grammatuur was het niet nodig om de computergestuurde
infuuspomp aan te sluiten. De gegevens uit de files
SAMPLES.DAT en ART.EEN en ART.TWE waren voldoende om een
goede evaluatie te kunnen houden. Omdat de files niet groter
mochten zijn dan 360000 bytes (anders konden ze niet meer op
een floppy disk) is het noodzakelijk om tijdens een operatie
in plaats van continu te meten, tel kens sessies van ongeveer
tien minuten te houden. In totaliteit kan er ongeveer een
uur gemeten worden. Voor het validatiealgoritme zijn er
uiteindelijk vijf floppy's met elk ongeveer een uur meetge
gevens ontstaan die vervolgens geevalueerd zijn. Van de 5
patienten waarvan tijdens de operatie de bloeddruksamples
gemeten zijn, zijn in onderstaande tabel wat gegevens te
zien.

PAT.NR. geslacht leeftijd operatie

1 man 73 CABG 6 (= 6 bypasses)

2 vrouw 70 CABG 4 en MVR
(MVR=mitraalklep)

3 man 72 CABG 3

4 man 68 CABG 3

5 man 58 pacemaker verwijderen
en vervangen

Tabel 5.3: Gegevens van de patienten.

5.2.2 Evaluatie fase 1.
In de onderstaande tabellen is voor de vijf patienten waarop
het validatie algoritme is getest, uitgezet wat de meest
voorkomende artefactcodecombinaties bij elk van deze
patienten was.
Ook het aantal malen dat elke codecombinatie voorkwam staat
vermeld.
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PAT. NR. ARTEFACTCODE 1 ARTEFACTCODE 2 AANTAL

1 300.000 303.300 45
300.000 300.300 37
500.000 500.500 37

0.000 5.000 28
500.000 505.500 24
303.400 300.000 10

0.000 3.000 9
300.500 303.300 8
300.000 300.000 8

30.000 30.000 8

PAT. NR. ARTEFACTCODE 1 ARTEFACTCODE 2 AANTAL

2 300.000 303.300 88
500.000 500.500 40
300.000 300.300 39
303.400 300.000 25

0.100 0.000 20
30.003 30.003 19

100.000 101.100 18
300.000 304.300 16
500.000 500.000 16
350.000 353.300 15

PAT. NR. ARTEFACTCODE 1 ARTEFACTCODE 2 AANTAL

3 0.000 1.000 220
0.000 4.000 165
3.300 5.500 43
0.000 3.000 41
0.000 5.000 30

303.300 300.000 29
500.000 505.500 29

30.000 34.000 24
5.500 3.300 23

350.000 354.300 23

PAT. NR. ARTEFACTCODE 1 ARTEFACTCODE 2 AANTAL

4 0.020 0.020 43
300.020 303.320 20
300.000 303.300 8
500.000 500.500 8
350.000 353.300 5
300.020 300.320 3
300.000 300.300 2
300.000 300.000 2
300.300 300.000 2

0.000 3.000 2

Tabellen 5.4-5.7: Meest voorkomende artefactcodes Pat. 1-4.
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PAT. NR. ARTEFACTCODE 1 ARTEFACTCODE 2 AANTAL

5 500.000 500.500 128
300.000 303.300 73
300.000 300.300 48
500.000 500.000 45
300.000 300.000 23

0.300 0.000 20
300.300 300.000 18

0.000 0.500 17
0.000 0.300 16
0.500 0.000 13

Tabel 5.8: Meest voorkomende artefactcodes Pat. 5.

Bij bet bekijken van deze tabellen vall en er meteen een aan
tal dingen Ope

1) Met uitzondering van patient 3 die de eerste vijf code
combinaties te danken beeft aan de vormfactor F2.V van de
dalende flank van een periode, valt bet op dat de codecom
binaties die bet meest voorkomen codes zijn die veroorzaakt
worden door bet vergelijken van parameters met de parameters
van bet model.

2) Met uitzondering van patient 3 ZlJn de meest voorkomende
codes bij de andere patienten sterk gelijkend (Kijk bijvoor
beeld naar de eerste drie codes van patient 1 en 2 die
dezelfde 3 codes op de eerste drie plaatsen bebben staan).

3) Patient 3 en 5 bebben veel meer codecombinaties in
grotere aantallen aanwezig dan patienten 1, 2 en 4.

4) De codes die betrekking bebben op de periodetijd BP, de
vormfactor F2 en de tijd van de dalende flank van de periode
T2 komen erg veel voor.

Ten aanzien van punt vier kunnen we ter bevestiging de tabel
die op de volgende pagina staat afgedrukt bekijken. In de
tabel staan per patient bet aantal keer dat een parameter
voor een artefactmelding beeft gezorgd.
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PAT.NR. max min T1 T2 Fl r2 HP PG D1 D2

1 23 9 94 232 40 175 261 41 .9 9

2 48 19 126 338 91 247 433 95 4 7

3 125 51 212 337 266 868 298 229 19 21

4 6 71 9 54 1 41 60 10 6 6

5 3 2 124 367 33 118 425 20 4 2

totaal 205 152 565 1328 431 1449 1477 395 42 45

Tabel 5.9: Aantal artefactmeldingen per parameter.

Hiermee is bevestigd dat de periodetijd HP, de vormfactor r2
en de tijd voor de dalende periodeflank T2 inderdaad de
meeste artefactcodes veroorzaken.

Ook is in deze tabel te zien dat de parameters D1 en D2
nauwelijks oorzaak van een artefact zijn geweest.

De volgende tabellen laten voor elke parameter zien welke
test het meeste artefactcodes heeft veroorzaakt.
(1/3 betekent dat de code is veroorzaakt door test 1 en test
3) •

MAX MIN T1 T2
PAT.NR. 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3

1 4 19 0 9 0 0 7 64 23 10 213 9

2 0 48 0 0 17 2 32 23 71 31 263 44

3 23 97 5 2 47 2 6 181 25 3 321 13

4 0 6 0 67 0 4 0 9 0 0 50 4

5 0 3 0 0 2 0 13 94 17 8 344 15

totaal 27 173 5 78 66 8 58 371 136 52 1191 73

Tabel 5.10: Onderverdeling van de artefactmeldingen
in Test 1 en Test 3 meldingen voor
parameters MAX, MIN, T1 en T2.
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Fl F2 HP PG
PAT.NR. 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3

1 3 30 7 7 151 17 10 236 15 3 38 0

2 8 59 24 30 158 59 41 335 57 0 95 0

3 30 202 34 250 310 308 6 267 25 1 228 0

4 0 1 0 0 38 3 0 56 4 0 9 1

5 2 27 4 1 114 3 13 387 25 0 20 0

totaal 43 319 69 288 771 390 70 1281 126 4 390 1

Tabel 5.11: Onderverdeling van de artefactmeldingen
in Test 1 en Test 3 meldingen voor
parameters F1, F2, HP en PG.

D1 D2
PAT.NR. 1 3 1/3 1 3 1/3

1 7 2 0 7 2 0

2 0 2 2 0 5 2

3 4 11 4 2 15 4

4 0 2 4 0 2 4

5 2 1 1 0 1 1

totaal 13 18 11 9 25 11

Tabel 5.12: Onderverdeling van de artefactmeldingen
in Test 1 en Test 3 meldingen voor
parameters D1 en D2.

Ook in deze laatste tabellen is weer terug te vinden dat
artefactcodes het meest veroorzaakt worden bij vergelijking
van een periode met het opgeslagen model. Dit is echter ook
weI te verwachten omdat de grenzen van test 1 (=test op
fysische maximale en minimale grenzen) erg ruim gekozen
zijn (zie bijlage B).

In deze laatste 3 tabellen vallen ook weer de grote totalen
van T2 (1191), F2 (771) en HP (1281) op.
Omdat deze parameters zoveel artefact codes veroorzaken is
het interessant om eens te gaan kijken of de periodes die op
een van deze parameters afgekeurd zijn, duidelijk
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mmHg

verschillen van goedgekeurde periodes.

Hieronder volgen een aantal plotjes met het bloeddruksignaal
van de verschillende patienten die door het
validatiealgoritme zijn beoordeeld.

# 320 321 322 323

167900 168000 168100 168200 168300samples

Fig. 5.1: Een aantal periodes van het bloeddruksignaal
van patient 1.

In dit plotje zien we een aantal periodes die afgekeurd
worden op de parameters T2, HP en af en toe F2. Bet is
duidelijk dat de allereerste afgekeurde periode terecht is
afgekeurd omdat er een duidelijk verschil te zien is tussen
die periode en de goedgekeurde periodes.
(Herinnering: De periode voor een kruisje is afgekeurdl.
Echter bij de vier andere periodes is nauwelijks te zien dat
ze duidelijk verschillen van de goedgekeurde periodes die
erna komen.
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I~

704700 704800 704900 75000 75100 samples

Fig. 5.2: Een aantal periodes van het bloeddruksignaal
van patient 1.

In het plotje hierboven zijn er een tweetal periodes
afgekeurd op de vormfactor F2. De oorzaak van de afkeuring
zal liggen in de kleine knik in de dalende flank van deze
twee periodes. (aangegeven met een cirkeltje). Bet is echter
niet nodig om zulke periodes af te keuren.
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Fig. 5.3: Een aantal periodes van het bloeddruksignaal
van patient 5.

Deze plotjes laten een goed voorbeeld van het timeout
mechanisme zien. Bet signaal wordt voortdurend afgekeurd en
na artefact 419 treedt er een Time Out op. Er wordt weer
geinitialiseerd en na de initialisatie die een paar periodes
duurt, gaat het programma gewoon verder met valideren. Alle
periodes worden nu door het nieuwe model wel geaccepteerd.
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Fig. 5.4: Een aantal periodes van het bloeddruksignaal
van patient 2.

Bier een mooi voorbeeld van een duidelijk artefact dat ook
geregistreerd wordt door het validatiealgoritme. Tussen de
periodes duikt elke keer een kleine periode op door het
onregelmatige slaan van het hart. Deze periode wordt echter
niet als een aparte periode gezien en hierdoor wordt de
vormfactor F2 afgekeurd op test 1.
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Fig. 5.5: Een aantal periodes van bet bloeddruksignaal
van patient 4.

In dit plotje zijn een viertal duidelijke periodes te zien
die afwijken van de andere periodes. De artefactcodes worden
in dit plaatje verooraakt door de parameters HP en T2. Bij
de artefacten 87 en 89 is bet verscbil met bet model dat
deze parameters te klein zijn terwijl bij de artefacten 88
en 90 de parameters HP en T2 te groot zijn.
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Fig. 5.6: Een aantal periodes van het bloeddruksignaal
van patient 4.

Hierin is de artefactcode veroorzaakt door de parameter HP.
Dit is echter een periode die goedgekeurd had mogen worden.
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Het is interessant om eens te bekijken hoe het met de
parametergrenzen van de variabelen HP, T2 en F2 staat.
De periodetijd HP heeft als fysische grenzen een ondergrens
van 1000 en een bovengrens van 11000 tijdseenheden (een
tijdseenheid komt overeen met 0.2 ms).
De geoorloofde afwijking van HP van een gemeten periode met
het model bedraagt maar 500 tijdseenheden.
Als we uitgaan van een periodetijd van 1 seconde dan be
draagt de afwijking van het model 10% van de totale perio
detijd.

Voor de tijdsduur van de dalende flank T2 lopen de fysische
grenzen van 500 tot 10000 tijdseenheden. Ook hier is een
afwijking van 500 eenheden geoorloofd.
Ook hier weer uitgaande van een periodetijd van een seconde
en een verhouding T1/T2 van 1/3 voIgt dat de geoorloofde
afwijking van het model ongeveer 13% bedraagt.

Voor de vormfactor van de dalende flank F2 lopen de grenzen
van 0 tot 53670. De maximale afwijking van het model
bedraagt 8050. In percentages uitgedrukt (we kiezen voor de
waarde precies tussen fysische grenzen) bedraagt dit een
afwijking van 30%.

Om het effect te bekijken als we deze percentages verhogen,
zijn de gegevens van patient 1 opnieuw gevalideerd met
nieuwe grenzen voor de hierboven genoemde parameters.
Voor HP werd als maximale afwijking van het model 750
tijdseenheden genomen, overeenkomend met een percentage van
15%. Voor T2 werd als maximale afwijking van het model ook
750 gekozen. Dit komt overeen met ongeveer 20%. Tenslotte
werd voor F2 een afwijking van het model van 10734 nog
geaccepteerd, overeenkomend met 40%.
In de onderstaande tabel zijn de nieuwe aantallen artefact
meldingen door HP, T2 en F2 veroorzaakt te zien.

oude grenzenlnieuwe grenzen

HP meldingen 261 207

T2 meldingen 232 180

F2 meldingen 175 58

Tabel 5.13: Aantal malen dat HP, T2 en F2 artefact
meldingen veroorzaakten met de oude grens
waarden en de nieuwe grenswaarden.

In deze tabel is te zien dat vooral F2 vee 1 minder meldingen
veroorzaakt dan eerst het geval was. HP zou echter nog een
ruimere grens kunnen hebben (gedacht wordt aan 1000 tijds
eenheden als maximale afwijking van het model). Ook geldt
dit voor de parameter T2.
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5.3 Bet regelsysteem.

5.3.1 Evaluatie fase 2.
Om al een idee te krijgen over de Manier van werken van het
regelsysteem zijn er in deze fase ook een aantal metingen
gedaan waarvan de gegevens naderhand gebruikt zijn om het
systeem te testen.
Van een vijftal patienten is gedurende een operatie het
gemiddelde bloeddruksignaal gemeten en op floppy disk
opgeslagen. Naderhand zijn deze meetgegevens geplot.
Aan de hand van de plotjes is er een schatting gemaakt van
het set point zoals dat door de anesthesist gekozen zou
kunnen zijn. Vervolgens zijn de meetgegevens en de geschatte
setpointwaarden ingevoerd in het regelsysteem en de flow,
die berekend wordt door het regelsysteem, is geplot en
bekeken.

Omdat de infuusflow geen enkele invloed heeft op de
volgende gemiddelde bloeddrukwaarde (die ligt immers al
vast) is het niet reeel om met een integrerend element te
regelen. Voor deze metingen is dan ook gekozen om aIleen met
een proportionele regelaar te werken. De gebruikte
proportionele regelaar heeft de volgende configuratie:

u(k)=K(setp(k)-y(k))

Hierin is u(k) de flow die berekend wordt; K stelt de
proportionele versterking voor; setp(k) is de gewenste
gemiddelde bloeddrukwaarde op het tijdstip k en y(k) de
echte gemiddelde bloeddruk op het tijdstip k.

In een gesloten regellus zou met een proportionele regelaar
de flow nooit negatief kunnen worden omdat als de gewenste
waarde en de echte druk gelijk aan elkaar zijn, de flow nul
wordt en dit zal weer een stijging van de druk ten gevolge
hebben. Er zal dus altijd een positieve offset aanwezig
zijn (daarom wordt er ook een integrerend element gebruikt
om die offset naar nul toe te regelen).
In dit geval is echter de geschatte setpointwaarde zo
gekozen dat de meetgegevens er zo goed mogelijk in de buurt
liggen. Hier treedt dus af en toe de toestand op dat de
echte druk lager is dan de gewenste druk.
Met de gebruikte regelaar zoals hierboven beschreven
resulteert dit in een negatieve flow.
Vanwege een van de regels in de regelset van het
expertsysteem worden aIle negatieve flows op nul gezet (if
FLOW<O then FLOW:=O). Dit zou een erg hectisch plotje laten
zien.
Om dat te voorkomen is er voor gekozen om de negatieve flows
op het plotje gewoon te laten zien.
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Fig. 5.7: Een bIoeddruksignaal met berekende infuusfIow.

In dit pIotje zijn in ieder geval een aantal bekende
dingen te zien. AIIereerst voIgt de proportionele regelaar
het offsetsignaal goed. Dan wordt er door de regelaar een
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positieve transient gedetecteerd en de regelaar reageert
daar op door een constante flow (1) aan te houden totdat de
druk weer in de band rond het lopend gemiddelde van de
bloeddruk is teruggekeerd. Vlak daarna treedt er echter een
negatieve transient op en die wordt ook op de juiste manier
beoordeeld. Eerst wordt de flow helemaal uitgeschakeld (2)
en daarna voIgt een periode van constante flow (3).
De setpointverandering die optreedt tijdens het constant
houden van de flow na de negatieve transient wordt niet
opgemerkt door het expertsysteem. Dit komt overeen met de
regelset zoals die nu is. De vraag of de regelset op dit
punt aangepast zou moeten worden komt natuurlijk nu naar
boven. Ook in het geval dat er een setpointverandering is
opgetreden moet nog bekeken worden, want als er in die
periode een transient optreedt wordt deze niet geregi
streerd.

Het plotje [Fig. 5.7] vertelt verder welnlg over het
regelsysteem. Dit zet naar mijn mening het nut van fase 2 in
het onderzoek (Het regelsysteem gebruiken in een open
regellus waarbij de resultaten van het regelsysteem niet
gebruikt worden) op losse schroeven. Ik denk namelijk dat
daar niet veel meer informatie uitkomt.
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Hoofdstuk 6: Conclusies en Aanbevelingen.

6.1 Conclusies.

De metingen om het validatiealgoritme te testen hebben
ondanks het kleine aantal patienten waarbij gemeten is, al
duidelijk laten zien welke parameters de meeste artefact
codes genereren (T2, F2, HP).
De grenzen die de maximale afwijking van deze parameters ten
opzichte van het model aangeven zonder tot artefactmeldingen
te leiden (T2: 500, F2: 8050, HP: 500) moeten ruimer gekozen
worden omdat de variatie in waarden blijkbaar erg ruim is.
Kisschien is het inderdaad een goed idee om deze grenzen
adaptief te maken zoals door Goossens werd voorgesteld
[Goossens 1986].

De modelgrenzen zoals die voor de parameters D1 en D2 geko
zen zijn (D1: 36.6, D2: 36.6) kunnen wat kleiner gekozen
worden. Artefactdetecties op deze twee parameters kwamen
voornamelijk voor bij periodes waarbij een heleboel
parameters foutmeldingen genereerden. Duidelijk is dat bij
het handhaven van deze situatie deze twee parameters weinig
bijdragen bij het valideren van het arteriele
bloeddruksignaal.

Gezien de informatie die het regelalgoritme krijgt van het
validatiealgoritme (een gemiddelde bloeddruk over 5 secon
den) hoeven niet aIle afgekeurde periodes niet gebruikt te
worden. Artefactmeldingen die een afwijkende hartslag regi
streren (bijvoorbeeld HP, T2 artefactmeldingen) zouden mis
schien best nog weI gebruikt kunnen worden door het regel
systeem. Verdere onderzoek hiernaar is nog aan te bevelen.

De AD converter en de bijbehorende software waarmee de
samples pseudo-parallel binnengehaald kunnen worden werkt
uitstekend.

Om het programma tijdens de perfusie (patient aan hart-long
machine) niet te hoeven onderbreken is er een optie
gekreeerd die het programma in een wachtlus plaatst. Tijdens
de perfusie kan het toedienen van SNP gewoon doorgaan door
de gewenste infuusflow met de hand in te voeren.

Het regelsysteem laat bij het aanbieden van de gemeten
gemiddelde bloeddrukwaarden en de geschatte setpointwaarden
een goede regeling zien. AIle facet ten V3n de regeling
(reageren op een setpointverandering; reageren op een
transient) worden op de gewenste manier behandeld.

Er zijn, om de computer bestuurbare pomp te besturen, een
aantal subroutines geschreven die aIle mogelijke commando's
uit kunnen voeren. Routines om te schrijven naar de pomp; te
lezen van de pomp; de pomp te adresseren en om de pompstatus
te checken.
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6.2 Aanbevelingen.

De regelset zoals die er nu ligt zal aangepast moeten worden
om ook situaties waarbij twee acties tegelijkertijd optreden
aan te kunnen. Er moet daarbij bijvoorbeeld gedacht worden
aan het toch registreren van een negatieve transient tijdens
de verwerking van een voorafgegane setpointverandering.

Er moeten maatregelen genomen worden om de infuusflow niet
te lang te laten regelen met een oude bloeddrukwaarde. Dit
treedt bijvoorbeeld op als er een tijdje geen goedgekeurde
periodes binnen komen.
Ook moet er rekening mee gehouden worden dat het opnieuw
initialiseren soms lang duurt en dan de oude flow ook gewoon
gehandhaaft blijft. Ook hier moet een oplossing voor
gevonden worden.

Er zijn patienten waarbij voor de operatie of tijdens de
operatie een ballonpomp in het lichaam wordt aangebracht.
Deze pomp dient ter ontlasting van het hart tijdens het
opbouwen van de druk. Het periodieke signaal krijgt dan een
geheel nieuw uiterlijk.
Het probleem dat hierbij kan optreden is het feit dat deze
ballonpomp niet bij elke periode aangeschakeld hoeft te
worden (bijv. slechts 1 keer op de drie hartslagenl. Het
opbouwen van een model zal dan voor het validatiealgoritme
problemen kunnen opleveren. Er moet daarom gedacht worden
aan een optie voor een model dat niet een periode repre
senteert maar meerdere periodes, of aan de mogelijkheid om
een aantal modellen naast elkaar te laten bestaan.

Patienten waarbij het arteriele bloeddruksignaal zodanig
snel varieert dat er voordurend time outs optreden brengen
het regelsysteem in moeilijkheden omdat dan dat systeem
te weinig informatie krijgt om echt te kunnen regelen.
Hier moeten ook maatregelen tegen genomen worden.

Ten aanzien van fase 2 (het regelsysteem laten regelen
zonder de berekende infuusflow werkelijk te infunderenl
van het onderzoek rijzen er enige twijfels over het nut
ervan.
Het is echter ook niet mogelijk om de anesthesist cq.
assistent elke 5 seconden de flowrate van de pomp te laten
veranderen.
Mijns inziens moet er in samenwerking met de Commissie
Proef/Patient van het Catherinaziekenhuis naar een andere
opzet van deze fase gezocht worden.

De voornaamste taak van dit regelsysteem zie ik liggen in de
post-operatieve periode. Voornamelijk hier kan het Intensive
Care personeel van een tijdvragende taak verlost worden en
haar aandacht aan andere belangrijke zaken geven.
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Bijlage A: De hardware aansluiting van de pomp.

De op de vakgroep aanwezige computerbestuurbare infuuspomp
is een zg. volumetrische infuuspomp van het type IMED model
929. De pomp kan bestuurd worden met behulp van enkele
commando's.
Allereerst moeten er enkele hardware verbindingen gemaakt
worden. De connector van de pomp bezit nog niet de standaard
RS-232 aansluiting. Ook moet in de connector het adres van
de pomp nog hardwarematig aangebracht worden. Als vervolgens
de transmissie lijnen ook aan elkaar gekoppeld zijn is het
hardware gedeelte in orde. Hieronder wordt de aansluiting
van de connectoren weergegeven:

Pompzijde Computerzijde

Pin no. Functie Pin no. Functie

5 RET 1 GND
19 RECEIVER IN 2 DATA OUT
20 TRANSMITTER OUT 3 DATA IN

Pin no.5 is ook nog door
verbonden met Pin no. 6,7,8
en 17 (allemaal RET).

Pin no. 18 (CTS) is doorver
bonden met Pin no. 21 (RTS).

Pin no. 9 (Address Common) is
doorverbonden met Pin no. 22
(Address bit O) op die manier
het adres van de pomp vast
leggend op adres 1.

Pin no. 1 is ook nog
verbonden met Pin no. 7
(GND)

Tabel A1: Hardware aansluiting van de pomp aan
de computer via de seriele poort.
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Bijlage B: De inputconstanten van het validatiealgoritme.

parameter min max del w

MAX 36.6 298.9 22.0 20

MIN 36.6 293.0 22.0 20

T1 100.0 3000.0 500.0 20

T2 500.0 10000.0 500.0 20

Fl 0.0 53670.0 8050.0 20

F2 0.0 53670.0 8050.0 20

PG 29.3 278.4 13.6 20

HP 1000.0 11000.0 500.0 20

D1 14.7 183.2 36.6 20

D2 14.7 183.2 36.6 20

W= 2 INITSAMPLES= 125 INITNUM= 10

TIMEOUT= 800 FlD=10 I F2D=10

Tabel B1: De waarden van de inputparameters van het
validatiealgoritme.
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Bijlage C: De routines NEWloPROCESS en IoPROCESS van
Krishnamoorthy en Agnarsson.

NEWloPROCESS:

base ;subroutine to get base of data area.

newdsword
stkoffset
stksegment
procoffset
calloffset
savessword
savespword

orea in di
save ss
save sp
get new ss
get new sp

of the registers

;get ds for Pascol
;get hondler offset
; long coli

;restore registers and
;return from interrupt

area

ptr cs:[di]+sovess
ptr cS:[di]+savesp

? ;data segment register for Pascal
? ;offset of stock
? ;segment of stock for Pascal
? ;offset of interrupt handler

;handler segment must be callsegment
? ;offset of short col I routine
? ;segment of short cal I routine
? ;word to save ss into
? ;word to sove sp into

newdsword-bose ;offset base to
stkoffset-base ;offset bose to
stksegment-base ;offset bose to
procoffset-base ;offset base to
calloffset-base ;offset bose to
savessword-base ;offset base to
sovespword-base ;offset bose to

;pop address of bose into di.
;return with offset of bose in di.

dw
dw
dw
dw

endp
ends

dw
dw
dw
dw

equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ

ox
get bose
SS,word
sp,word
di

di

di ;save di
getbase ;get bose of data
word ptr cs:[di]+savess,ss
word ptr cs:[di]+savesp,sp
sS,word ptr cS:[di]+newss
sp,word ptr cs:[di]+newsp
ox ; sove the rest
bx
cx
dx
bp
si
es
ds
ds.word ptr cS:[di]+newds
bx.word ptr cs:[di]+hondler
dword ptr cs:[di]+caller
ds
es
s i
bp

dx
cx
bx

mov
mov
mov
mov
push
push
push
push
push
push
push
push
mov
mov
ca II
pop
pop
pop
pop

pop
pop
pop
pop
co II
mov
mov

calloffset
co I I segment
sovessword
sovespword
newds
nell-sp
newss
handler
ca I I er
savess
sovesp
start:

push
coil

segment 'cgroup'
ossume cs:cseg

inthandler proc near
jmp start ;jump over data

getbase:
ca I I

bose:
pop
ret
dato area:

newdsword
stkoffset
stksegment
procoffset

pop
iret

inthandler
cseg

cseg
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IoPROCESS:

NAME: IoAttach
PARAMETERS:

• intnum' is on interrupt number
'proc' is on ioprocess created by newioprocess

I
procedure IoAttoch(intnum: byte; proc: ioprocess);
var regs: record

ox.bx,cx,dx,bp,si ,di ,ds,es. f logs: integer
end;

begin
with regs do

begin
ox:=$2500 + intnum; DOS function 25H sets on
ds:=Seg(proc A

); interrupt vector.
dx:=Ofs(proc A

);

end;
MsOos(regs); request DOS function I
end;

Deze twee routines moeten als voIgt geimplementeerd worden.

Allereerst declareren we een pointer van het type integer:

ioprocess='integer;

Vervolgens declareren we aIle acties die met deze methode
aangeroepen moeten worden. Dit gaat als voIgt in zijn werk
met als voorbeeld de actie SAMPLER:

SAMPLER:ioprocess;

In het begin van het programma moeten we de acties aan de
gewenste zelf geschreven interruptroutine koppelen.
Dit gebeurt door middel van twee statements:

NEWIoPROCESS(Ofs(inlezen),lOOO);
IoATTACH(SOB,SAMPLER);

Hierin is "inlezen" de interruptroutine die aangeroepen moet
worden als er een interrupt request komt op ingang SOB.

In de interruptroutine zelf moet dan nog de interrupt
acknowledge gegeven worden. Dit kan met behulp van de
inline statement op de volgende manier:

inIine(SBO/S20/SE6/S20);

Hiermee is de mogelijkheid om pseudo-parallele processen te
Iaten runnen mogelijk geworden.
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