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Samenvatting

Het onderzoek betreft de bepaling van de aorta_ingangsimpe_

dantie in de in vivo situatie m.b.v. parameterschatting.

Voor het schatten waren druk- en flowsignalen beschikbaar

van een zestal experimenten met honden met een lichaams

gewicht van 25-45 kg.

De schattingen zijn uitgevoerd met de Extended Matrix

Method. Hartfrequentie en regelmatigheid van het signaal

bleken een grote invloed op de kwaliteit van de schatting

te hebben. Om storende artefakten te onderdrukken was het

nodig digitale filtering en looptijdkorrekties toe te

passen.

In de optimale situatie waren de resultaten volgens de

opgestelde criteria goed te noemen. Ook de overeenkomst

tussen geschatte overdracht en Fourieroverdracht was,

over een groot frequentiegebied (DC tot 20 Hz), goed.

De invloed van de diverse signaalbewerkingen op de

resultaten is onderzocht.
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Summary

This report describes the determination of the arterial

input impedance by means of parameter estimation.

Estimations were made using aortic pressure and flow

measurements from six experiments. All experiments were

performed on mongrel dogs ranging in weight from 25-45 kg.

The Extended Matrix Method was used for all estimations.

Digital low-pass filtering was applied to clear the

signals of noise and interference beyond the frequency

range of interest and time-lag effects were corrected

by shifting the sampled signals with respect to each

other.

It was possible to obtain satisfactory estimates in the

sense of the applied criteria. These were:

- Good estimation of DC transfer

- Good estimated standard deviation of the parameters

- Good simulation results.

Heart rate and regularity of the signals shOWed to have

a large influence on the estimation results. Low heart

rates and irregular signals gave the best estimates.

The transfer function of the estimated input impedance

shows a good resemblance with the transfer function

computed with a FFT, over a wide frequency range

(DC - 20 Hz).
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Het afstudeerwerk is uitgevoerd binnen het kader van het

interafdelingsprojekt Hartklepprothesen. In dit projekt

participeren de afdelingen Technische Natuurkunde, Werk

tuigbouwkunde en Elektrotechniek, terwijl er ook samen

werking bestaat met de Rijksuniversiteit Limburg.

Kort omschreven is de doelstelling van het projekt het

aangeven van verbeteringen aan hartklepprothesen uit in

zichten, verkregen door bestudering van de werking van de

natuurlijke aortaklep.

Het afstudeerwerk past binnen de onderzoekslijn die zich

bezig houdt met het dynamische gedrag van de klep. Hierin

is de invloed van veranderingen in de klepgeometrie op de

mechanische belasting van de vliezen het onderwerp van

studie. De aorta-ingangsimpedantie is een medebepalende

faktor in deze belasting.

Ten behoeve van computersimulaties van het klepgedrag was

een kwantitatieve bepaling van de aorta_ingangsimpedantie

in de in vivo situatie wenselijk. Met parameterschatting

verkrijgt men de overdracht tussen druk en flow in de vorm

van de parameters van de overdrachtsfunktie, hetgeen im

plementatie op een computer vergemakkelijkt. Dit in tegen

stelling tot de veelgebruikte Fourieranalyse, die de over

dracht in een niet-parametrische vorm oplevert.

Het werk is een voortzetting van het afstudeerwerk van

Van Miltenburg (1979). In zijn werk werd aan een aortamodel

de algemene toepasbaarheid van parameterschatting bij de

bepaling van de aorta-ingangsimpedantie onderzocht.

Het rapport is als voIgt opgezet:
•

In het tweede hoofdstuk worden het impedantiebegrip en de

gehanteerde modellen besproken. Het derde hoofdstuk gaat in

op de theorie van het parameterschatten. Aangezien het

afstudeerwerk de applikatie van parameterschatting betreft,
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is hier met een korte behandeling volstaan.

In hoofdstuk vier komen de praktische aspekten van het para_

meterschatten naar voren en het vijfde hoofdstuk behandelt

de experimentele opzet en signaalverwerking.

Hoofdstuk zes presenteert de resultaten, waarbij tevens de

invloeden van signaalkeuze en signaalvoorbereiding aan bod

komen.

Het rapport besluit met hoofdstuk zeven: konklusies en

aanbevelingen.
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Aorta-ingangsimpedantie
,

2.1. Inleiding

Het druk- en flowgebeuren rondom de aortaklep wordt, be halve

door de klep zelf, ook bepaald door het gedrag van het hart

en van de aorta. Het linker ventrikel en de aortaklep vormen

immers de randvoorwaarden waarbinnen de klep funktioneert.

Bij het onderzoek naar het dynamisch gedrag van de klep,

moeten deze elementen betrokken worden.

Het onderwerp van dit afstudeerprojekt was de kwantitatieve

bepaling van de relatie tussen druk en flow aan het begin

van de aorta.

2.2. Ingangsimpedantie

[en van de meest gebruikte benaderingen van deze relatie is

de aorta-ingangsimpedantie. Met deze grootheid wordt de

relatie tussen druk en flow geintroduceerd als een overdrachts_

funktie

waarin

pes) = Laplace getransformeerde aortadruk

Q(s) = Laplace getransformeerde aortaflow

z.(s)= aorta-ingangsimpedantie
~

Een belangrijke aanname bij de introduktie van het impedantie

begrip is een lineair verband tussen druk en flow.

Het arterieel systeem bezit echter een aantal bronnen van

niet-lineariteit. De belangrijkste hiervan zijn:

- niet-lineaire effekten in de druk-flowrelatie

- niet-lineair gedrag van de aortaklep

- uerkpunt afhankelijke systeemeigenschappen.
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In de beginfase is hier reeds over gerapporteerd (Rooijakkers,

1981). De belangrijkste konklusie was dat het druk-flowver

band aan het begin van de aorta als lineair beschouwd mag

worden, indien:

- het arterieel systeem zich in een stationaire toestand

bevindt

- de aortadrukvariaties binnen het normale fysiologische

gebied liggen.

lies) kan in zijn meest algemene vorm gepresenteerd worden

als het quotient van twee polynomen in s

J3 0 +

1 +

2
J3 2 s + ••• +

na S
n

een methode gebaseerd

op de jw_as. Voor

methode wordt verwezen

De parameters a1 tim an en J3 0 tim J3 m bepalen li volledig.

M.b.v. parameterschatting is het mogelijk, onder geschikte

voorwaarden (Hoofdstuk 3 en 4), deze parameters rechtstreeks,
uit metingen van druk- en flowsignaal te bepalen.

Het is echter niet altijd mogelijk een fysische betekenis

te hechten aan de parameters a en J3 • Om deze reden en om

de resultaten van de schattingen beter te kunnen toetsen aan

resultaten van anderen, zal een realisatie van lies) gezocht

worden in de vorm van een R-C-L-n-netwerk.

Deze realisatie wordt gevonden m.b.v.

op het afsplitsen van polen van l.(s)
J.

een uitgebreide beschrijving van deze

naar Verkroost (1979).

Of schoon de element en van het gevonden netwerk ook weer af_

spiegelingen zijn van arteri~le eigenschappen, is het ver

band met die eigenschappen duidelijker zichtbaar dan in

a i en J3i.

2.3. Windkesselmodel

Verschillende onderzoekers hebben zich reeds beziggehouden

met de bepaling van de aorta_ingangsimpedantie. In het

algemeen werden hiervoor Fourieranalysemethoden gebruikt.
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In onderstaande figuur staan enkele voorbeelden van, met

de Fouriermethode bepaalde, impedanties.

MAN

Rp =960gcrn-4 sec-1

,. .1,Q5Hz

DOG

F=:tp =62a:Jgc~4 sec-1

f = 1.00H~

CAT

~p= 44QCXJgcrn- 4 sec-1

,. =3.1HZ

15

.05

figuur 2.3.1. Aorta-ingangsimpedantie met Fouriermethode

(Westerhof, 1979)

De drie voorbeelden vertonen grote overeenkomst. Voor hoge

frequenties een nagenoeg konstante impedantie; voor lage

frequenties een sterke toename van de impedantie. Dit

verloop kan als voIgt verklaard worden.

De demping van druk- en flowgolven per golflengte is nage

noeg konstant (McDonald, 1973). Voor hogere frequenties

hebben daarom reflekties aan vertakkingen van de aorta geen

invloed aan de ingang en gedraagt de aorta zich als een

lange leiding. De impedantie wordt dan gelijk aan de karak

teristieke impedantie. Naarmate de frequentie afneemt,

dempen de golven minder snel uit en de invloed van reflekties

wordt merkbaar aan de ingang. Voor zeer lage frequenties

heeft dit een zeer sterke toename van de impedantie tot

gevolg.
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Een exacte beschrijving van het druk-flowgedrag van de

aorta is moeilijk te geven. Het is een verdeeld systeem

waarin bovendien de verdeling van de parameters niet

gelijkmatig is. Door "lumping" kan echter een benaderd

model opgesteld warden.

Naarmate het model uit meer segmenten bestaat, is de bena

de ring aver het algemeen beter. Optimale keuzen voor het

aantal segmenten worden door o.a. De Pater (1966) gegeven.

Voor een overzicht van aortamodellen wordt verwezen naar

Van Miltenburg (1979).
Westerhof introduceerde een sterk vereenvoudigd madel,

dat de relatie van druk en flaw aan de ingang goed be

schrijft voor frequenties van DC tat ca. 8 Hz.

Dit Windkesselmodel karakteriseert de aorta d.m.v. drie

netwerkelementen Rp ' Rc en C

c

figuur 2.3.2. Windkesselmodel

Aan de elementen wordt de volgende fysische betekenis

gehecht:

Rp vertegenwoordigt de weerstand van het perifere vaatbed

R vertegenwoordigt de karakteristieke impedantiec

C vertegenwoordigt de totale arteriale compliantie

De ingangsimpedantie van dit model is

z. (s)
1.

= Rp + Rc + RpRcCs

1 + R Cs
P
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hetgeen overeenkomt met de notatie

z.(s) =
1

~O +

1 +

Rpt Rc en C kan men uitdrukken in a en ~ op de volgende

wijze

~O a
~1

Rp
1=

a
1

Rc
~1=
a,

C =

Kiest men bij het schatten van de impedantie voor een

eerste-orde-model dan kan men uit a en ~ de elementen

R ,R en C verkrijgen. Deze waarden kunnen getoetstp c
worden aan de resultaten van o.a. Westerhof.

Oak bij het schatten aan hogere-orde-modellen kunnen

netwerkrealisaties gevonden worden, die vergelijkbaar

zijn met netwerken van het Windkesselmodel-type

(Hoofdstuk 6.4.).

2.4. Literatuurwaarden

In de literatuur worden diverse waarden voor de elementen

Rp ' Rc en C gevonden. De grootte van de elementen is sterk

afhankelijk van het proefdier. Oudere honden hebben een

stugger vaatstelsel, hetgeen in een kleinere compliantie

en een hogere karakteristieke impedantie resulteert.

Kleinere honden hebben een kortere aorta en minder aorta

volume. Hierdoor vindt men hogere waarden voor Rp en Rc
en lagere waarden voor C.
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De elementen vormen samen dus een beeld van sen experiment.

Om een indruk te geven van de grootte van de waarden bij

honden staan resultaten van Westerhof (1971, 1973) en

Arts (1978) vermeld in tabel 2.4.1.

Westerhof Westerhof Arts

1971 1973 1978

Rp (kPas/ml) 0,45 0,62 0,11

R (kPas/ml) 0,022 0,041 0,017c

C (ml/kPa) 2,6 1,62 3,0

tabel 2.4.1. Waarden uit de literatuur voor Rp ' Rc en C
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Parameterschatting

3.1. Inleiding

Parameterschatting behoort tot de z.g. parametrische systeem

identifikatie methoden. Essentieel bij parameterschatting is

het vooraf vastleggen van een mathematisch model voor het

onbekende proces. Uitgaande van dit model kunnen op verschil

lende wijzen de parameters van dit model geschat worden.

Een van de eenvoudigste en meest algemene mathematische

modellen die men kan opstellen voor de relatie tussen ingang

en uitgang van een diskreet systeem is de differentieverge

lijking

y(k) + a 1y(k-1) + ••• +

""aarin

a y(k-n) =n

+ b u(k-m)m

y(k) het uitgangssignaal op tijdstip kT

u(k) het ingangssignaal op tijdstip kT

~et gebruikmaking van de vertragingsoperator z-1

kunnen we deze differentievergelijking oak schrijven in de

volgende vorm

t./aarin

+ ••• + -na z
n

+ ••• +
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In het algemeen zal deze relatie niet exact gelden. T.g.v.

o.a. meetruis zullen er fouten geintroduceerd worden. Deze

kunnen als volgt in het mathematische model worden inge

bracht.

(fig. 3.1.1.)

e(k)

r--- - -- - - - ------- -1I
1 I

u(k) 8(z-1) I y(k)
I

I I
I

I
I

A(z-1) I
I I
I I

L- ------ - -- - -- -- -'
figuur 3.1.1. Algemeen procesmodel

Voor de foutterm e(k)

In het algemeen wordt

worden uit witte ruis

kan ook een model opgesteld worden.

verondersteld dat e(k) afgeleid kan

~(k) die al dan niet via een bepaald

filter gekleurd is.

Veel toegepaste ruismodellen zijn:

e(k) = (1 + C(z-1» ~ (k) I Moving Average model (MA.)

(fig. 3.1.2.a)

Auto Regressive model (AR.)

(fig. 3.1.2.b)

1
e(k) =

1 + D(z-1)

1 + C(z-1)
e(k) =

+ D(z-1)1

~ (k)

~ (k) ARMA-model (fig. 3.1.2.c)

waarbij de ruis ~ (k) uit verondersteld wordt.
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t(k) -11 + C(.-1~I--_------~) e(k) (a)

+ e(k) (b)

1 + e(k) (c)

figuur 3.1.2. Ruismodellen

(a) Moving Average

(b) Auto Regressive

(c) ARMA

De polynomen A(z-1) en 8(z-1) bevatten de parameters a 1 tim
a en bO tim b van het model.n m
D.m.v. een juiste afregeling van deze parameters uordt ge-

tracht het model zodanig in overeenstemming te brengen met

het proces, dat de equation error

in een nader te bepalen zin, minimaal wordt, met als

geschatte overdrachtsfunkties

A(z-1)
,.

-1
,.

-n= a 1z + • • • + a zn

8(z-1)
,. ,.

-1
,. _m

= bO + b1z + ••• + b zm
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1
e(k)

1 + A(z-1

n(k)

+

u(k) PROCES y(k)

e(k)

figuur 3.1.3. Equation Error model

In het algemeen kan men de schattingsmethoden in tuee groepen

verdelen, nl. methoden gebaseerd op:

- een minimalisering van de equation error volgens een

bepaald criterium
korrelatie van de equation error met een, van het in-

en/of uitgangssignaal, afgeleide grootheid.

Tot de eerste groep behoren o.a.

- least squares estimation

- generalized least squares estimation

- extended matrix method

maximum likelihood method.

Tot de tweede groep behoort o.a. de instrumental variable

method.

Voor verdere informatie over deze schattingsmethoden wordt

verwezen naar Eijkhoff (1974).

Bij het schatten van de parameters die de overdracht bepalen

tussen druk en flow aan de ingang van de aorta is hoofdzake_

lijk gebruik gemaakt van de extended matrix methode. Deze
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methode is gekozen omdat deze goede schattingen geeft bij

gekleurde ruis. De methode is flexibeler dan de generalized

least squares methode m.b.t. het schatten van de ruispara

meters en biasgedrag vanwege de uitgebreide ruismodellering.

Er is oak geprobeerd schattingen uit te voeren m.b.v. de

instrumental variable methode. Het bleek moeilijk te zijn

een geschikte instrumentele variabele te vinden die gekor

releerd was met het in- of uitgangssignaal en niet met de

equation error. De geschatte overdrachten bevatten polen

buiten de eenheidscirkel en bleken bij simulatie instabiel

te zijn.

De maximum likelihood methode was nag niet geimplementeerd

in SATER en kon zodoende niet gebruikt worden.

3.2. Extended Matrix Method

De extended matrix methode zal hier gebracht worden als een

bijzondere vorm van de kleinste kwadraten methode.

Verondersteld kan worden dat het proces voorgesteld kan

worden door een ongestoord deel met additieve ruis san de

uitgang.

n(k)

u(k)

figuur 3.2.1.

ONGESTOORD

PROCES
x(k)

+

y(k)

Vo~r het ongestoord deel geldt de algemene overdrachtsrelatie:

p q

x (k) = 1; b (i ) u (k- i) - 1; a ( i ) x (k- i )
i= 0 i=1

Voor het uitgangssignaal geldt:

y(k) = x(k) + n(k)

(3.1 )
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De totale overdracht wordt dan:

y(k)
p

= I b(i)u(k-i)
i= 0

t a(i)y(k-i) + e(k)
i=l

met

q
e(k) = n(k) + I a(i)n(k-i)

i=1

In vectornotatie

(3.5)

uitgangssig

naal vector

parameter

vector

equation error

vector

y = Q (u,y) () + e

uaarin

T (y(k), y(k-1), Y(2), Y(1 ) )Y = ••• ,

()T = (b O' b1 ' b2 , ••• , bp' -a1 , -a2 ,

••• , _a )
q

T (e(k), e(k-1), e (2), e (1 ) )e = • • • ,

en

u(k) u(k-1) ••• u(k-p) y(k-1) y(k-2) ••• y(k-q)

Q(u,y) = u(k-1) u(k_2) ••• u(k_p_1) y(k-2) y(k_3) ••• y(k-q-1)

..

de signaalwaardenmatrix.

e(k)

()T oplossen. T.g.v. de aan

deze echter niet eenduidig
menUit vergelijking (3.5) wil

wezigheid van stoorterm e kan

gevonden worden.

De kleinste kwadraten methode zoekt die ()T die (e.e)

minimaliseert. Afgeleid kan worden dat indien de ruTs
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yit is, de optimale oplossing als voIgt luidt (o.a.

Eijkhoff, 1974):

()

Indien de ruis gekleurd is, geeft deze methode resultaten

die onzuiver zijn. Door een model voor de ruis in

vergelijking (3.5) op te nemen en ook van ditruismodel de

parameters te schatten, kan men echter weer tot zuivere

resultaten komen. Als ruismodel wordt een ARMA-model

gekozen.

+ ••• + d e(k-n) =n

of

met

e - - Ed + E c + ~

eT = (e(k), e(k-1), e(k-2) • • • e(2), e(1» equation error

vector

dT
= (d 1 ' d2 , • • • , d ) auto regressive noise parameter

n
vector

cT
= (c 1 ' c 2 ' • • • , cm) moving average noise parameter

vector
~T = (~(k), •••••• ,~(1» white noise vector

e(k-1) e(k-2) ••• e(k-~)

E = e(k-2) e(k-3) ••• e(k_n_1)
! I
I ,
, J

equation error

matrix
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~(k-1) ~(k-2) ••• ~(k_m)

~ = ~(k-2) ~(k_3) ••• ~(k_m_1),,

Vergelijking (3.6) kan nu uitgebreid lJorden tot

y = a f) Ed + Ec + ~

of

( a"- E) f) ~y = . .::, +.
c

-d

met ~ lJitte ruis

.. ..y = a f) + ~

IJhite noise

matrix

Hierdoor lJordt het probleem teruggebracht tot een least

squares estimation met een uitgebreide signaallJaardenmatrix.

f)" kan als voIgt geschat worden

.. ( ..T .. ) -1 ..T
f) = a a a y

Deze uitgebreide vector bevat zOlJel de procesparameters

als de ruisparameters. Via een recursief proces lJorden eerst

de procesparameters geschat, lJaarna men een schatting maakt

van de ruisparameters. Met deze nieulJe ruisparameters lJordt

een betere schatting van de procesparameters gemaakt etc.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze methode lJordt

verwezen naar Talmon (1971) en Eijkhoff (1974).
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3.3. Schatten aan kontinue process en m.b.v. diskrete modellen

3.3.1. Inleiding

Het bestudeerde proces, de ingangsimpedantie van de aorta,

is een kontinu proces. Bovendien wordt verondersteld dat dit

proces lineair en tijdinvariant is binnen het beschouwde

werkgebied en tijdsinterval. In welke mate deze aannamen

gerechtvaardigd zijn, komt ter sprake in Hoofdstuk 4.

Bij de bepaling van de parameters die dit systeem karakte_

riseren, zal gebruik gemaakt worden van diskrete modellen en

bemonsterde versies van in_ en uitgangssignalen.

Deze aanpak biedt een aantal grate voordelen.

Diskrete parameters zijn:

uitgebreid ontwikkeld en beschreven

- relatief eenvoudig te implementeren op digi tale rekenmachines

- over hun gedrag t.o.v. konvergentie van de parameters en

invloed van ruis hierop is veel bekend.

Nadeel van deze aanpak is dat de parameters van het diskrete

model vertaald moeten worden naar het kontinue model. Bij

deze transformaties, die veelal niet lineair zijn, is een

analyse van de nauwkeurigheid van de parameters niet altijd

mogelijk.

3.3.2. Digitale simulatie van kontinue processen

Beschouw een kontinu systeem H(jw) met ingangssignaal u(t)

en uitgangssignaal x(t). Gezocht wordt een diskreet systeem

G(z) zodanig dat, met ingangssignaal u(nT), het uitgangs_

signaal x[~ gelijk zal zijn aan x(nT)

x[n]=
?

x(nT)

x [n] -j
u (nT~'-------_

H(j w) ,
x(t)

T
L/_ G(z)

u(t)

figuur 3.3.1. Digitale simulatie van kontinue processen
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Uit deze eis kunnen de volgende voor~aarden voor G(z) en

u(t) afgeleid worden (Papoulis, 1977):

G(z) . T = H(jw)
z = e Jw

'Vwwaarbij U(w) 1= a

en

U(w) = 0

voor Iwl>a waarbij a =
T

De trans forma tie waarmee H(s) en G(z) verbonden zijn, is:

sTz = e

of

s 1 In z= T

Uit een gegeven H(S), bijv.

H(s) =
x(s)

u(s)
=

• • •

• ••

+ b sP
P

kan de ideale simulator gevonden worden door substitutie
1van s = T In z

bO + b1(i In z) + • •• + b (.1. In z)p
G(z) = P T

1 + 8 1 (i In z) + • • • + a (.1. In z)q
q T

Deze overdrachtsfunktie is van onbegrensde orde, hetgeen

voIgt uit de reeksontwikkeling van In z.
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Met parameterschattingsmethoden van het kleinste kwadraten

type kan dit soort overdrachtsfunkties niet geschat worden

(Talman, 1971). In de praktijk zal geschat worden aan een

overdracht van begrensde orde:

1 + (1'1 Z + ••• + (1' zg
9

Het probleem van het schatten aan kontinue systemen m.b.v.

diskrete modellen kan als voIgt geformuleerd worden: op

welke wijze kan het originele kontinue proces gerekonstrueerd

worden uit het benaderde diskrete model.

3.3.3. z-s-Transformaties

Het gestelde probleem, rekonstruktie van de kontinue over

drachtsfunktie uit de diskrete simulator G(z), kan op ver

schillende manieren benaderd worden.

De in het SATER-pakket geimplementeerde methoden kunnen in

twee groepen verdeeld worden, nl.:

- methoden gebaseerd op een benadering van de transformatie

- methoden met gebruik van datarekonstruktiefilters.

Deze groepen zullen hier in het kart behandeld worden, samen

met konklusies over hun toepasbaarheid.

a. Benaderde transformaties

M.b.v. parameterschatting is een diskrete overdrachts_

funktie

• • •

... + (1' zg
9

gevonden. De kontinue overdrachtsfunktie, verkregen door

d t f t o sT °e rans orma 1e z = e 1S

Deze overdracht is van onbegrensde or de en praktisch van

weinig nut.
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Gezocht is naar een transformatie die het gedrag van G·(z)

(op de eenheidscirkel) afbeeldt op de jw_as in het s_domein,

zod~nig dat een stabiel diskreet systeem oak een stabiel

kontinu systeem oplevert.

Uit de reeksontwikkeling van de funktie In z kan men
1benaderingen opstellen vo~r s = T In z. Een veel gebruikte

benadering is de Pade-benadering

1
s = T In z 2 z-1

T • z+1

die een bilineaire transformatie oplevert.

zs

12=7r 12=0
'~

a~ 12=-n /. 1

~ 0 z 1l s = +? =
~ W = + C/.l +-4- 12 = + 7r/:
~ u) = -C/.3~ 12 = 7r

figuur 3.3.2. Bilineaire afbeelding

Deze afbeelding van het s_domein op het z-domein is eeO

conforme afbeelding, d.w.z. polen binnen de eenheids

cirkel worden afgebeeld in het linker halfvlak in het

s-domein en stabilit~it blijft gehandhaafd. Bij deze

transformatie blijft de orde van de overdracht onver

anderd.

Voor de afbeelding van punten van de eenheidscirkel

op de jw_as kan men het volgende afleiden

2 t (12)w = T 9
2



w=£ tg Jl
T 2

=
0=0

1

T
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7r- - ---

w

figuur 3.3.3. Vervorming frequentie-as

(Oppenheim & Schafer, 1975)

Uit dit niet-lineaire verband voIgt dat bij de transfor

matie een vervorming van de frequentiekarakteristiek en

aantasting van de impulsresponsie optreedt.

oL----..J-~-----==------
W-')

/

-/- 

/

/ o = 2 arctg (wT)
2

figuur 3.3.4. Vervorming van de frequentiekarakteristiek

bij gebruik van de bilineaire transformatie
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Deze vervorming is relatief gering voor frequenties

waarbij

Q <
2

D.w.z. dat het aIleen zinvol is deze benadering te

gebruiken indien de sample frequentie haag is t.o.v.

het frequentiegebied van het beschouwde systeem. In

het z-domein liggen de polen dan gegroepeerd in de

omgeving van z = 1.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar

Woolderink (1972).

b. Datarekonstruktiefilters

Deze methoden berusten op de veronderstelling dat het

diskrete model kan worden samengesteld uit een data

rekonstruktiefilter G(s) en een benadering van het...
kontinue proces H(s).

r - - - -- - -- ---- -
I I
I I

~ I H... !;(t yG(s) H(s)
u(nT)1

...
I x(nT)I

I ... I
Hd(z)L_ -.J- - - ---

figuur 3.3.5. Datarekonstruktiefilter

Het verband tussen het benaderde kontinue model en het

disk rete model is als voIgt

...
waaruit H (s) opgelost kan worden alsa



...
H (s) =a

lJaarin

1

G(S)
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Hd(Z) de geschatte procesoverdracht in het z-domein

...
H (s) de benaderde overdracht van het kontinue procesa

G(s) de overdracht van het datarekonstruktiefilter

Het filter G(s) rekonstrueert, in een bepaalde mate, het

kontinue ingangssignaal u(t). De basis voor deze rekon_

struktie, bij deterministische signalen, is veelal de

Taylorreeksontwikkeling van u(t).

u(t) = u(nT) + u'(nT)(t-nT) + ~(nT)(t_nT)2 +
21

•••

nT -< t-< nT+T

Bij deze ontlJikkeling moeten de afgeleiden van u(t) op

t=nT bepaald worden.

Benaderingen voor de eerste-afgeleide zijn uit u(t) op

de sample momenten te bepalen.

u' (nT) = i {u.<nT) - u« n-1 )T~

of

u1(nT) = i {u«n+1)T) - u(nT~

evenzo voor de tweede-afgeleide

teruglJaartse

differentie

voorlJaartse

differentie

u"(nT) = ~2 {u(nT) - 2u«n_1)T) + u«n_2)TJ
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of

u.. (nT) = ~2 f«n+2)T) - 2u«n+1}T) + U(nT)]

In SATER zijn de volgende datarekonstruktiefilters

aan",ezig:

1. nulde-orde-houdcircuit

2. eerste-orde-houdcircuit

3. geinterpoleerde eerste-orde- of driehoekshoudcircuit.

ad 1. Het nulde-orde-houdcircuit

Dit maakt de volgende benadering voor u(t)

u(t) = u(nT)

en heeft als impulsresponsie

go(t) = u(t) - U(t-T)

waarin u(t) eenheidsstapfunktie

11-------.

nT<t«n+1)T

o T t

figuur 3.3.6. Impulsresponsie nuIde_orde_houdcircuit

Hieruit voIgt

1 1 t 1 -st
Go(s) = 5 - 5 e-s = ~_--s~e--

ad 2. Het eerste-orde_houdcircuit

Dit circuit neemt de eerste t",ee termen van de

reeksont",ikkeling
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u(t) = u(nT) + u'(nT)(t-nT)

= u(nT) + u(nT)
T

u«n-1)T) (t-nT)

nT<' t< (n+1)T

De impulsresponsie van dit circuit is

g1(t) = { 1 + :

1 - T

2

1

voor 0'" t< T

voor T < t < 2T

o

1

2T ,

figuur 3.3.7. Impulsresponsie eerste-orde-houdcircuit

met overdracht

1 + sT

T

{ 1 _:_at} 2

ad 3. Het geinterpoleerde eerste-orde- of driehoekshoud_

circuit

Dit circuit neemt ook de eerste-afgeleide van u(t)

mee in de benadering, maar nu in een geinterpo

leerde vorm
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"-

u(t) = u(nT) + u«n+1)T) u(nT) (t-nT)
T

De impulsresponsie is

g2(t) =

C
t voor _ T .( t < a+ T

t a <:t-'.+T- T voor

of

1 -Iii voor Itl < T

a voor Itl :> T

_T

1

T

figuur 3.3.8. Impulsresponsie driehoekshoudcircuit

en

1
= s2T

-ste 1
2'~ +

s T

Deze impulsresponsie is niet causaal en dus ook

niet fysisch realiseerbaar. Voor off_line_toe_

passingen is dit algoritme weI toepasbaar.

De genoemde circuits vertonen aIle het gedrag van een

laagdoorlaatfilter. Zie figuur 3.3.9.
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/"\
I

I

I
nulde_orde_houdcircuit

eerste_orde-houdcircuit

4

-- ..

driehoekshoudcircuit

3

genormaliseerde

frequentie

.- ...., ,
, '....--. '. ~

•
2

,,
(y',,-

,,' ."" .
1

\
I
\
\
I

\

\

I

I
I

o

genormali

seerde
1

amplitude

(ampl./T)

figuur 3.3.9. Frequentiekarakteristiek houdcircuits

(Woolderink, 1972)

In deze figuur ziet men dat het driehoekshoudcircuit met

zijn kleine zijlobben het gunstigste gedrag vertoont

m.b.t. de onderdrukking van de periodieke voortzettingen

van het spektrum van u(t). In tegenstelling tot de

andere circuits heeft het driehoekshoudcircuit tevens

het voordeel dat het geen fasedraaiing introduceert.

Het is echter aIleen toepasbaar bij off-line-berekeningen.

Voor on-line-berekeningen is men aangewezen op het nulde

orde_ of het eerste-orde_houdcircuit. Hun gedrag ijlt na

op het werkelijk signaal en dit blijkt uit hun fase

karakteristiek (Woolderink, 1972) •

-n
arg(G(s»

.....
...............:-- nulde-orde

~ eerste_orde

figuur 3.3.10. Faseverloop houdcircuits

(Woolderink, 1972)
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Het eerste-orde_circuit vertoont grote zijlobben maar heeft

voor signalen, die gesampled zijn met een relatief hoge

sample tijd, minder fasedraaiing. Beide eerste-orde-circuits

geven bij trans forma ties van het z- naar het s_domein

aanleiding tot verhoging van de procesorde.

3.3.4. Konklusies

Het is zinvol de transformatiemethode met datarekonstruktie

filters toe te passen. Het driehoekshoudcircuit, met zijn

gunstige eigenschappen, kan, omdat men off_line werkt, toe

gepast yorden.

Kiest men de sample frequentie voldoende hoog t.o.v. de

signaalinhoud, dan geeft tevens de bilineaire transformatie

een redelijke schatting van het kontinue proces.



Hoofdstuk 4
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Praktische aspekten van het parameterschatten

aan fysische systemen

4.1. Inleiding

8ij de keuze van het te gebruiken modei, het opstellen van

experimenten en het vergaren van de meetgegevens, moet er

stelselmatig voor gewaakt worden dat aan de veronderstellingen

die men doet bij de identifikatieprocedure m.b.t. proces en

signalen steeds voldaan wordt.

Het opstellen van een model voor de aorta is besproken in

Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk zullen een aantal regels

behandeld worden, waaraan het experiment en de dataverwerving

moeten voldoen, wil men zinvolle resultaten bij de identifi

katie van het systeem verkrijgen.

4.2. Probleempunten

Hieronder voIgt een reeks belangrijke aspekten waarmee

rekening gehouden dient te worden. Veel van deze punten

gelden in het algemeen bij identifikatie van systemen,

een aantal zijn toegespitst op parameterschatting.

a. Het specifieke proces waaraan men gaat meten moet

behoren tot de klasse van processen waarvoor de

modellen zijn opgesteld.

b. Het systeem moet lineair zijn.

c. De ingreep in het proces mag geen invloed hebben op dat

gedeelte van het proces dat men wil identificeren.

d. Het systeem moet gedurende de meting stationair zijn.

e. De ingangssignalen moeten voldoende graden van vrijheid

bezitten (persistently exciting input signals).

f. De signalen moeten zo mogelijk direkt gemeten worden.

Transformaties tussen de fysische grootheid en het

gemeten signaal moeten voor ingangs- en uitgangsgroot

heid hetzelfde zijn.

g. Het ingangssignaal of het uitgangssignaal moet "ruisvrij"

gemeten kunnen worden.

h. Indien de signalen een DC-komponent bevatten, moet hier_

mee rekening gehouden worden bij het schatten.
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Deze punten vragen om een nadere toelichting:

ad a. In het geval van experimenten in de in vivo situatie

betekent dit o.a. dat er zich geenpathologische af_

wijkingen van het arterieel systeem mogen voordoen.

Door arteriosclerose en andere afwijkingen kan het

proces andere eigenschappen verkrijgen, waardoor men

in feite een ander proces identificeert dan waarin

men geinteresseerd is.

ad b. We gaan er vanuit dat aan de voorwaarden m.b.t.

lineariteit, zoals besproken in Hoofdstuk 2, voldaan

is.

ad c. Bij de bepaling van de ingangsimpedantie van de aorta

is het nodig de aortadruk en de aortaflow te meten

aan het begin van de aorta. Daarbij moet men aannemen

dat faktoren t.g.v. de operatie, zoals toegediende

anesthetica en het openleggen van de thorax e.d., geen

invloed hebben op de parameters die men wil bepalen.

ad d. Gedurende de tijd dat men meet, moet het systeem

stationair blijven. Men moet dus wachten tot de druk

flowsituatie gestabiliseerd i~.

ad e. Om de eigenschappen van het proces volledig uit te

laten komen zullen er aan het ingangssignaal bepaalde

eisen gesteld moeten worden. Zijn er eigenschappen

van het systeem die niet door een ingangssignaal

geexciteerd worden, dan zullen zij oak niet identi

ficeerbaar zijn. Bij process en waar men de vrijheid

heeft het ingangssignaal zelf te kiezen zal men, bij

het samenstellen van dat ingangssignaal, met het

bovenstaande rekening moeten houden. Bij andere pro

cessen, zoals bijv. de aorta_ingangsimpedantie, zal

men moeten werken met de signalen die door het systeem

zelf gegenereerd worden. Men kan dan alleen de ingangs

signalen analyseren, en kontroleren in welke mate zij

identifikatie van het proces met model toelaten.

Van den Bas (1970) leidt af dat voor het schatten van

de parameters van de kontinue overdracht d.m.v.
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harmonisehe analyse

b O + b
1

s + •••
G(s) =

1 + a 1 s + •••

m+ b sm
n+ a s

n

het ingangssignaal minstens j ~ (n + m + 1 )/2

harmonise hen moet bevatten.

In het geval dat de aorta-ingangsimpedantie door een

tweede-orde_model wordt voorgesteld, betekent dit dat

het ingangssignaal uit minstens drie harmonisehen moet

bestaan.

In het algemeen is een goede riehtlijn dat het

frequentiespektrum van het ingangssignaal, komponenten

moet bevatten, daar, waar belangrijke veranderingen van

de frequentiekarakteristiek van het proees te verwaehten

zijn. Voor de aorta_ingangsimpedantie betekent dit dat

er signaalvermogen aanwezig moet zijn bij zeer lage

frequenties. Gaat men namelijk uit van het Windkessel

model (Hoofdstuk 2) dan heeft de impedantie een kantel

frequentie bij

f e =
1

Hz

Voor een aanw1Jz1ng over de grootte van deze kantel_

frequentie kan men gebruik maken van de waarden voor

Rp en C die Westerhof vindt (1973).
Met

R = 0,62 kPas/mlp

en

C = 1,62 ml/kPa

voIgt voor

f ~ 0,15 Hze
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Juist in dit frequentiegebied manifesteert de kambinatie

Rp en C in het model zich het sterkst. Naarmate de hart_

frequentie hager ligt, zal de schatting van deze kambi

natie slechter warden; in het frequentiedamein zal de

eerste-harmanische immers verder van de vermaedelijke

kantelfrequentie verwijderd raken.

ad f. De signalen die men gebruikt vaar parameterschatten

maeten gaede afbeeldingen zijn van de in- en uit_

gangsgraatheden van het praces. De averdrachten van

de meetsY5temen H en H maeten za gaed magelijk aanu y
elkaar gelijk zijn. Afwijkingen in deze averdrachten

zullen anders bij het schatten als praceseigenschappen

gezien warden.

u PROCES Y ,,

H (5' H, (s)U I Y

1 1
figuur 4.2.1. Invlaed angelijkheid meetsystemen

Belangrijk is, bij het be palen van de ingangsimpedantie

van de aorta, dat men aartadruk en aartaflaw ap dezelfde

plaats meet. Een lakatieverschil daet zich, t.g.v. de

beperkte galfvaartplantingssnelheid in de aorta, gelden

als een vertragend element in een van beide ~eetketens.

Za'n element kan benaderd warden met een averdracht

-sTde
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u PROCES Y

1
,

-sTce

Hu(s' J,

H (s'y

!

figuur 4.2.2. Invloed looptijd

(De demping over dit plaatsverschil wordt verwaarloosd.)

De fasefout .1 rp = w Td is lineair met de frequentie en

bij de schatting zal deze fout als een proceseigenschap

geidentificeerd worden.

ad g. De meeste schattingsmethoden laten geen ruis op zowel

in- als uitgangssignaal toe, ook de extended matrix

methode niet.

Van de beide signalen, aortadruk en aortaflow, is de

aortadruk het beste te meten en heeft ook de beste

signaal-ruisverhouding. Het is dan ook verstandig de

druk als ingangssignaal te nemen. Men schat dan de

ingangsadmittantie. Door inversie hiervan kan men de

ingangsimpedantie vinden. De aortaflow is, gezien de

relatief lange signaalgedeelten die nul zijn, minder

geschikt als ingangssignaal.

ad h. Bij het in de praktijk toepassen van parameterschattings_

methoden moet speciale aandacht besteed worden aan

signalen die een DC-niveau bevatten.

Twee belangrijke redenen hiervoor zijn:

het mogelijk ontstaan van onzuivere schattingen

het mogelijk ontstaan van numerieke problemen bij

lange sample reeksen.
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De volgende situaties zuIIen behandeld worden:

1. systemen met een AC-ingangssignaal en een uitgangs

signaal bestaande uit een AC-signaal en een DC-offset

2. systemen met een DC-komponent aan de uitgang t.g.v.

een DC-komponent aan de ingang (geen offset)

3. een kombinatie van beide bovengenoemde systemen.

Hierbij is omwille van de overzichtelijkheid veronder

steld dat de ruisterm e wit is.

ad 1. InvIoed van DC-offset op de schattingsresultaten

We beschouwen de volgende situatie

n + DC

n = 0
+

u

u = 0

PROCES x +

x = 0

y

figuur 4.2.3. InvIoed DC-offset

Het uitgangssignaal y bevat dus een DC-komponent

die niet afkomstig is van het exciterend signaal

u. Om het proces juist te identificeren, moet

men hier rekening mee houden.

Het ontstaan van onzuivere schattingen bij het

niet onderkennen van de offset kan men als voIgt

iIIustreren.

Zonder offset term ziet de overdracht er als

voIgt uit

y =
8

1 + A
u +

1

1 + A
e
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De DC-offset manifesteert zich als een extra

term in de overdracht (~strom, 1980)

met

y =
8

1 + A
u +

1

1 + A
e +

1
DC

1
_1_ z

1

1 -1
- z

= diskrete stapfunktie

Dit kan men samenvatten als

8 (1
Y =

(1 + A)(1

-1)- z
-1)- z

u +
(1 + A)( 1 _ z-1)

e +

(1 + A)
+ 1 DC

(1 + A)( 1 - z- )

8- (1 -1) (1 A)DC- z e + +
= u +

(1 + Alt
) (1 + A-)

met

1 + Alt = (1 + A) (1 z-1)

8- = 8 (1 z-1)

8ij het schatten zal men zander maatregelen

de parameters van (1 + Alt
) en 8lt vinden i.p.v.

(1 + A) resp. 8. r.g.v. de DC_komponent is het

gemiddelde van de nieuwe equation error term nu

niet meer nul en zullen de schattingsresultaten

onzuiver zijn. Aan hat feit dat de, achteraf

berekende, equation error voor tijdstip k = 0

een piek ter grootte van de offset vertoont en
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uit het optreden van een pool-nulpuntpaar bij

z = 1 in het diskrete model, kan men de aan

wezigheid van een niet onderkende offset af_

leiden.

Door een uitbreiding van het model kan men

echter deze offset als een parameter van het

systeem meeschatten. Dit kan men op de volgende

wijze aanpakken

y = Q (u,y) (J + e + DC

= Q-(u,y,1) (J- + e

met

DC = DC (1 1 1 • • • 1)T

Q- = [Q ; -1]

(J- = [D~C]

Voldoet de equation error aan de normale voor_

waarden, dan zal het schatten zuivere resultaten

voor de parameters leveren en bovendien de

grootte van de offset geven.

ad 2. Invloed van DC_niveau op het ingangssignaal

We beschouwen de volgende situatie

n

+
u PROCES x

+
y

figuur 4.2.4. Invloed DC-niveau aan de ingang
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waarin

u = u + u

y = y + y

u,y = AC-komponent van u resp. y

u,y = DC-komponent van u resp. y

De aanwezigheid van de DC_term kan numerieke

problemen opleveren tijdens het uitvoeren van

deschatting. Problemen kunnen optreden bij

het inverteren van de signaalwaardenmatrix

n (u,y) en bij het berekenen van de standaard_

deviaties van de parameters.

Om deze problemen te ver~ijden is het verstandig

de DC-komponenten van in- en uitgangssignalen

te verwijderen. Hierbij moet men zich realiseren

dat de DC-komponenten waardevolle informatie

over het proces kunnen bevatten.

Uitgaande van lineaire systemen en volgens het

superpositiebeginsel kan men de volgende

scheiding aanbrengen

y =

,...,
y =

8

1 + A

B

1 + A

u

,...-

u +
1

1 + A
e

Met u en y kan men de DC-overdracht bepalen,

met u en y de AC_overdracht. Problemen treden

echter op bij de be paling van u en y. Men kan
A A

hier slechts schattingen u resp. y van maken.

Verwijdert men deze schattingen van in_ en
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uitgangssignaal, dan ontstaat de volgende

situatie

n +.1 n

"'"u +.1u PROCES -x +.1x
+ -y +.1 Y..

figuur 4.2.5. Invloed misschatting DC-niveau's

met

1\

.1u = u U

A

.1y = Y Y

B
.1x = .1u

1 + A
z = 1

.1n = .1y - .1X

.1n is een schijnbare offset term die dat gedeel te

van .1y voorstelt, dat niet veroorzaakt wordt

door de rest-DC .1u aan de ingang van het proces.

Deze term .1n heeft onzuivere schattingen tot

gevolg, zoals bleek uit de voorgaande situatie.

Het is daarom van belang u en y zorgvuldig te

schatten.

Vooral bij pulserende signalen, zoals in het

geval van de aortaflow, is de schatting van het

gemiddelde signaal erg afhankelijk van het bs

schouwde signaalgsdeelte. Door bij de keuze van
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signaalgedeelten voor de schatting, bijv. gehele

perioden van het signaal te nemen, verkleint men

de kans op misschattingen van de gemiddelde

waarden. Door modeluitbreiding, zoals aangegeven

in de eerste situatie, kan men de schijnbare

offset meeschatten als parameter, waardoor de

overige parameters zuiver geschat kunnen worden.

ad 3. Invloed van DC op het ingangssignaal gekombineerd

met offset

Na verwijdering van de geschatte DC-niveau's

ontstaat de volgende situatie

•n + DC + L1n = n + DC

u + L1u PROCES
~

x + L1x

+

,.,
y + L1y

J-...;.....----'-;..

L1n =L1y - L1X - DC

figuur 4.2.6. Invloed DC_niveau's aan de ingang

en DC-offset

De term DC· is het -gevolg van de uerkelijk aan_

uezige offset en de fout die ontstaat door mis

schattingen van u en y. Evenals in de vorige

situatie levert dit, zonder maatregelen,

onzuivere schattingen.

Modeluitbreiding vangt dit probleem op, in de

geschatte offset parameter zijn de werkelijke

offset en de fout t.g.v. een verkeerd geschat

gemiddelde echter niet meer te onderscheiden.

4.3. Sampling

De genoemde punten zijn gebaseerd op eigenschappen van het

proces en signalen zelf. Bij de verdere uitvoering van de

metingen zijn er echter nog een aantal punten die aandacht
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vragen; deze hebben vooral betrekking op het in de geschikte

vorm brengen van de gemeten signalen.

De belangrijkste punten zijn:

- het bandbegrensd maken van de gemeten signalen d.m.v.

analoge filters

- de keuze van de meest geschikte sample tijd.

Deze punten hangen zeer nauw samen en zullen daarom samen

behandeld worden. Volgens het theorema van Shannon zal de

sample frequentie minstens twee maal zo haag gekozen moe ten

worden als de hoogst voorkomende frequentie in het te bemon_

steren signaal.

McDonald (1973) geeft aan dat 95% van het signaalvermogen

van aortadruk- en _flowsignalen zich beneden 20 Hz bevindt.

Een sample frequentie van meer dan 40 Hz is dus een vereiste.

Vermogen van het gemeten signaal boven de halve sample fre_

quentie, bijv. meetruis, zal teruggespiegeld worden naar de

basisband van 0 tot, f (f = sample frequentie). Dit iss s
het zgn. aliasing effekt.

Om te voorkomen dat de invloed van aliasing te groat wordt,

is het noodzakelijk m.b.v. een analoog filter het signaal_

vermogen boven de halve sample frequentie te onderdrukken.

Het ligt voor de hand een zo haag mogelijke sample frequentie

te kiezen. Oat een dergelijke keuze niet zander meer de

juiste is, blijkt uit het volgende.

In Hoofdstuk 3 is gebleken dat men het proces van parameter

schatting kan zien als het oplossen van e uit het stelsel

vergelijkingen

y = Q (u,y) e + e

Indien de sample tijd klein wordt gekozen t.o.v. de dynamica

van het proces, dan zal er weinig verschil zijn tussen

samples op opeenvolgende momenten. De afzonderlijke verge

lijkingen van het stelsel vertonen dan oak weinig verschil

en worden in zekere zin enigszins afhankelijk. De signaal-
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waardenmatrix wordt dan slecht gekonditioneerd en bij het

inverteren van Q kunnen grote onnauwkeurigheden ontstaan,

omdat de determinant erg klein is.

Vanuit het oogpunt van parameterschatting zal men de sample

tijd dus liefst zo laag mogelijk willen kiezen. Andere

aspekten die in de keuze van de sample frequentie meespelen

zijn o.a. de beschikbare geheugenruimte en de lengte van het

te bemonsteren signaal.

Een goede strategie voor off_line_schattingen is het volgende:

1. maak een schatting van de hoogst voorkomende frequentie

van het signaal, die nog van belang is

2. onderdruk met een eenvoudig analoog laagdoorlaatfilter

hogere frequentiekomponenten

3. bemonster met een sample frequentie die een veelvoud is

van de minimaal benodigde frequentie

4. onderdruk d.m.v. digitale filtering (achteraf) verdere

ongewenste frequentiekomponenten

5. reduceer, door weglating van samples, de sample frequentie

tot een voor parameterschatting geschikte waarde.

Deze methode heeft de volgende voordelen:

1. filtering vooraf m.b.v. analoge filters kan eenvoudig

gehouden worden

2. digitale filters geven voor aIle signalen gelijke filte

ring (geen spreiding in komponentwaarden of filterinstel

lingen); kwantiseringsruis en het eventuele ontstaan van

limit cycles worden hier verwaarloosd

3. men heeft meer keuze achteraf in het bepalen van de sample

frequentie bij het parameterschatten

4. men heeft een basis file van waaruit men kan experimenteren

met diverse signaalbewerkingen

5. een te lage sample snelheid kan men achteraf niet meer

kompenseren, een te hoge snelheid kan men altijd reduceren.

Als nadeel van deze methode kan men opmerken dat men meer

geheugenruimte gebruikt dan wellicht strikt noodzakelijk is.
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4.4. Nauwkeurigheid van de kontinue parameters

Bij het schatten van de disk rete parameters worden behalve

de parameters zelf, oak de bijbehorende standaarddeviaties

geschat. De schatting van de standaarddeviatie gebeurt d.m.v.

de Cramer_Rao Lower Bound, die op grand van de Fisherinfor_

matiematrix een ondergrens voor deze standaarddeviatie

geeft (Costongs, 1979). Ofschoon de werkelijke standaard_

deviatie veel grater kan zijn, geeft de Cramer_Rao Lower

Bound tach een indruk van de kwaliteit van de schatting.

De gezochte kontinue parameters worden uit de diskrete para

meters gevonden d.m.v. z-s-transformatietechnieken (Hoofd

stuk 3). Deze transformaties zijn in het algemeen complexe

bewerkingen en de nauwkeurigheid van de kontinue parameters

is moeilijk exact te bepalen uit de nauwkeurigheid van de

diskrete parameters.

Om tach een indruk te krijgen van de kwaliteit van de kon

tinue parameters is de volgende benadering toegepast. De

toelichting gebeurt aan de hand van een tweede-orde-over

dracht als voorbeeld.

Uitgangspunt is dat de diskrete overdracht

b b -1 b-2
o + 1 z + 2 z

H(z) =
1

-1 _2+ a 1 z + a 2z

en de kontinue overdracht

voor frequentie nul aan elkaar gelijk zijn, d.w.z.

H(z)
z = 1

= H .(s)
a s = 0

Dit levert de betrekking voor ~O:

bO + b1 + b2
~O =

1 + a 1 + a 2
(4.1 )
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Veer f3 0 geldt:

var ~O = ~: ~~r var bO +

t 2 ~r
~ f30

+ 8 a,j var a, + var a 2~ a 2

Veer betrekking (4.1) levert dit

=~ +

1

~tar b~+var f30 bO + var b1 + var
a 1 + a 2

Op deze wijze kan men dus een sehatting veer de nauwkeurig_

heid van f3 0 maken.

Gaat men uit van enderstaand tweede_erde_medel

l

c

figuur 4.4.1. Uitgebreid Windkesselmedel, tweede-erde

dan kan men de elementen Rp ' Re , C en L als velgt uitdrukken

in de parameters Ct i en f3 i.

Admittantiesehatting:

2
f31 + Ct 2

Rp = f3 12 13 0
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Rc
a 1 f31 - a 2

:::
2

f31 f30

3

C f31= 2
f31 - a 1f31f30 + a 2

L =
f3 1

Voor die elementen waarin f3 0 voorkomt kan men nu ook weer

een ondergrens voor de variantie bepalen. Dit levert

en

var

var

var f3 0

var f3 0

var C var f30

f30 voor
wijze

Gezien het feit dat in de uitdrukking voor L geen

komt, is het niet mogelijk hier op deze eenvoudige

een schatting van de nauwkeurigheid te geven.

Bovenstaande methode is gebruikt om de standaarddeviatie

te be palen van de geschatte parameters.

Als kontrolegrootheid is gebruik gemaakt van de verhouding

tussen de gemiddelde druk en de gemiddelde flow. Deze DC_

overdracht moet gelijk ziJn aan 1
0

•

R =
P

Q
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en

1
- =
/3 0

2

var (R + R ) = (_1_) var /3
p C /30 2 0
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Experimentele opzet en signaalbewerking

5.1. Inleiding

De voor het parameterschatten benodigde signalen z1Jn ver

kregen uit in vivo metingen aan bastaardhonden. Door ge

bruik te maken van de kontrolemetingen die uitgevoerd wer

den bij experimenten t.b.v. het promotie onderzoek van Van

Renterghem, behoefden er geen extra experimenten voor dit

projekt opgezet te worden.

De experimenten werden uitgevoerd in het laboratorium van

de Capaciteitsgroep Fysiologie van de Rijksuniversiteit

Limburg.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar Van Renterghem

(1982).

5.2. Experimentele kondities

De metingen zijn verricht aan bastaardhonden van verschil

lende sekse met een lichaamsgewicht van 25 tot 45 kg. Als

narcose werd sodium pentobarbital (10 ml/kg intraveneus)

gebruikt. De metingen zijn gedaan bij open thorax, voordat

men met de hoofdexperimenten begon.

De aortadruk werd gemeten met een cathetertipmanometer

(Millar PC 470). Het drukmeetsysteem heeft een bandbreedte

van 0-2 kHz (-3dB). De nauwkeurigheid van dit systeem be-
+draagt - 0,133 kPa.

De aortaflow werd gemeten met een elektromagnetische flow

opnemer van het intracorporale type. Het flowmeetsysteem

(Transflow 601) heeft een bandbreedte van 0-100 Hz (-3dB).

De nauwkeurigheid bedraagt ! 3 mIls •

.Beide opnemers bevonden zich zo dicht mogelijk bij het

begin van de aorta. De lokatie van de opnemers is op een

rontgenopname vastgelegd. De metingen werden voorafgegaan

door kalibratiesignalen voor druk en flow. Schaalfaktoren

en offset kunnen hiermee achteraf bepaald worden.

Voor de registratie werd een 14-kanaals analoge bandopnemer

gebruikt (Ampex PR 2200). Bij de gebruikte bandsnelheid is

het frequentiebereik DC tot 5 kHz. De signaal-ruisverhouding
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is gespecificeerd als 45 dB. De signalen hebben geen extra

bewerkingen ondergaan va or registratie op band.

Voor de bepaling van de ingangsimpedantie waren er metingen

beschikbaar van zes verschillende experimenten. De gemiddelde

lengte van de signalen bedroeg ca. 20 seconden.

AIle verdere signaalbewerkingen en berekeningen werden op

de T.H.E. uitgevoerd.

5.3. Samplen van de signalen

De signalen worden bemonsterd met een LPS-11 8-kanaals A/D

omzetter van Digital. De A/D_omzetter wordt vanuit de PDP

11/60 bestuurd m.b.v. programma SAMPLE. T.g.v. het sequen

tieel aftasten van de kanalen ontstaat er een tijdvertraging

van ca. 200/us tussen beide kanalen. T.o.v. de tijdvertra

ging die ontstaat t.g.v. het niet op dezelfde plaats meten

van druk en flow, is deze vertraging verwaarloosbaar.

De A/D-omzetter gebruikt 12 bits, hetgeen een signaal-ruis

verhouding van meer dan 63 dB oplevert voor aIle geregis

treerde signalen (Rooijakkers, 1981).

Door bij het samplen de kalibratiewaarden mee te nemen, zijn

versterkingsFaktoren en DC-offset van de meetketen niet meer

van invloed op de grootte van de bemonsterde signalen.

In overeenstemming met het gestelde in 4.3. is de volgende

methode voor het samplen toegepast:

1. van aIle experimenten zijn, zander analoog pre-filter, de

signalen gesampled met 6 ms (166,6 Hz)

2. van deze signalen zijn m.b.v. FFT-programma's de ruwe

spektra bepaald; hieruit bleek dat in geen van de gevallen

zich relevant signaalvermogen boven 30 Hz bevond

3. de signalen zijn opnieuw gesampled met 6 ms maar nu

met een analoog vierde-orde-Butterworth pre-filter

(Krohn-Hite 3202) met een kantelfrequentie van 30 Hz.

Van de zes experimenten werden de genomen samples, samen

met konversie en offset faktoren, in een onbewerkte vorm

opgeslagen in een 6-tal basis data files: BMS1.DAT tim

BMS6.DAT. Vanuit deze files zijn verdere bewerkingen uitge

voerd.
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5.4. Signaalbewerkingen

Ter voorbereiding op het schattingsproces bleken enige

signaalbewerkingen noodzakelijk. Op de redenen omtrent

deze bewerkingen wordt in Hoofdstuk 6 ingegaan.

De belangrijkste bewerkingen waren:

- digitale filtering van de signalen

- tijdsverschuiving tussen de signalen onderling

reduktie van de sample tijd

- bepaling en verwijdering van de oC-niveau's van beide

signalen.

5.5. Computerprogramma's

De signaalbewerkingen, signaalanalysen en het parameter

schatten zijn uitgevoerd op een DEC POP 11/60 computer

onder het RSX-11M operating system.

De beschikbare software bestond uit:

a. het SATER systeem identifikatie pakket

b. het ZIP signaalanalyse pakket

c. diverse andere programmals voor:

- samplen van signalen via een A/D-omzetter

- selektie van sample reeksen voor input van SATER

en ZIP

- digitaal filteren.

SATER i~ een acroniem voor Signaal Analyse Technieken van

de vakgroep ER. Dit software pakket maakt het mogelijk om

op een eenvoudige en snelle wijze complexe parameterschat

tingsmethoden toe te passen. Het is een interaktief pro

grammapakket dat uitgebreid gebruik maakt van de mogelijk

heden van grafic display. Voor verdere informatie wordt

verwezen naar Van den Boom (1979) •
•

Het ZIP signaalanalyse pakket bestaat uit een aantal pro-

gramma's voor analyse van signalen in het frequentiedomein

en voor grafic display van de resultaten.

Het pakket omvat o.a.

- grafic display van de signaal file

- harmonische analyse van signalen
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- spektrale analyse van signalen

- plot routines voor Bodediagrammen

- konversie van parameters van het z_domein naar het

s-domein.

Deze programma's z1Jn ontwikkeld door Van Miltenburg (1979)

voor de PDP 11/20 computer onder het RT_11 operating system.

Omdat het ZIP pakket een welkome aanvulling op SATER bleek,

zijn de programma's, waar mogelijk, overgezet naar RSX-11M.

Om beide pakketten SATER en ZIP te kunnen gebruiken voor

externe analoge signalen, zijn diverse andere programma's

ontwikkeld. De belangriJkste hiervan zijn:

- SAMPLE: het samplen van 1 tot 8 analoge ingangen van

de LPS-11 A/D-omzetter met kalibratiemogelijkheid

- SFILE : het sorteren van genomen samples en het creeren

van input files voor SATER en ZIP

- FILTER: het filteren van SATER en ZIP files met een

digitaal derde-orde-Butterworthsfilter

- TSHIFT: tijdsverschuiving tussen signalen onderling over

veelvouden van de sample tijd.

Voor een overzicht van de gebruikte programmatuur en de

relatie tussen data sets wordt verwezen naar Appendix A.

In Appendix B wordt het digitaal derde_orde_Butterworths_

filter behandeld.
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6.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het schatten van

de aorta-ingangsimpedantie gepresenteerd. Daarbij is in eerste

instantie uitgegaan van het experiment dat het beste aan de

eisen uit Hoofdstuk 4 voldeed. De uitwerking van dit experi

ment wordt als centrumkombinatie genomen.

De invloed van signaalkeuze, signaalbewerkingen en keuze

van modelorde zal geanalyseerd worden door, vanuit deze cen

trumkombinatie, telkens een element uit de rij der bewer

kingen en keuzen weg te laten of te veranderen vol gens onder

staand schema.

AC/DC orde signaal At (ms) filter par.

Centrum_ AC 2 BMS3 12 + 6.4.

kombinatie
-

A DC 2 BMS3 12 + 6.5.-
B AC 1 8MS3 12 + 6.6.-
C AC 2 BMS1 12 + 6.7.-
0 AC 2 8MS3 0 + 6.8.-
E AC 2 BMS3 12 0 6.9.-

Tenslotte worden nog de resultaten van aIle experimenten,

onder de kondities van de centrumkombinatie, op de aanwezig

heid van de DC-komponent na, samengevat (6.11.). Het geheel

wordt afgesloten met een diskussie.

6.2. Beoordeling van de resultaten

Bij de beoordeling van de resultaten van de diverse kombina

ties zijn de volgende criteria gehanteerd:

a. de overeenkomst tussen de geschatte DC_overdracht en de

verhouding tussen gemiddelde druk en gemiddelde flow
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b. de resultaten van de simulaties met de geschatte over_

dracht

c. de geschatte ondergrens van de standaarddeviaties van de

parameters en afgeleide grootheden.

ad a. Voor de geschatte admittantie Vies) geldt de volgende

betrekking

V.(s) = ~o1

S = 0

dus

Zi(s)
1 R= =
~O

8 = 0

Deze uaarde voor R moet overeenstemmen met de ove~

dracht die men kan bepalen door de gemiddelde druk te

del en door de gemiddelde flow

P

Q

ad b. Door het gemeten druksignaal aan te bieden aan de ge

schatte overdracht krijgt men een gesimuleerd uitgangs

signaal. De overeenkomst tussen simulatie en werkelijk

heid geeft een indruk van de kwaliteit van de schatting.

ad c. Of schoon men bij de absolute waarde van de ondergrens

van de standaarddeviaties een vraagteken kan zetten,

is het mogelijk, door vergelijking van de standaard

deviaties van de verschillende kombinaties, een indruk

te krijgen van de kwaliteit van de schatting. Aangeno

men wordt dat lagere ondergrenzen optimalere schattingen

inhouden.
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6.3. Keuze van de centrumkombinatie

6.3.1. Het experiment

Met het in 4.2. gestelde in het achterhoofd werd gekozen voor

experiment BMS3. Oit experiment werd gekozen omdat deze sig

nalen het beste de kenmerken van het proces naar buiten

brachten. Gaat men namelijk uit van het Windkesselmodel

(~oofdstuk 2) dan heeft de impedantie een kantelfrequentie

f bij 0,15 Hz. In experiment BMS3 is de gemiddelde hartfre-c
quentie ca. 1 Hz, bij de overige vijf experimenten was deze

steeds hoger dan 2,3 Hz.

Bovendien bezit signaal BMS3 (figuur 6.3.1.), ook door zijn

onregelmatigheid, voldoende vermogen bij zeer lage frequen

ties om aIle parameters naar behoren te kunnen schatten.

Oit komt ook tot uitdrukking in figuur 6.3.2., waar men de

spektra van de druksignalen van experimenten BMS1 en BMS3

kan vergelijken. Ook hieruit blijkt dat BMS3 veel meer sig

naalvermogen in de lagere frequenties heeft dan BMS1. Oit

geldt op analoge wijze ook voor de andere experimenten.

1 = ACd~T~ JRLr'\

2 = AORTA F:'JJ

14 -r---+--~+---t---I-----l---+----=I:-250

~o Q.o

10

8

6

4

o

• -T-6,u

,... tSM ...

---) SNPl£ KIIt - -

200

150

100

so

o

-so

figuur 6.3.1.a Volledige signalen experiment BMS3



-58_

p.. 14 250 Q ..

H ryJ
12

200

10

150
8

8 ,
100

4

50

2

0 0

-2
T_e .. s

-50

figuur 6.3.1.b Detail signalen experiment BMS3
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figuur 6.3.2.a Detail frequentiespektrum aortadruk BMS3
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figuur 6.3.2.b Detail frequentiespektrum aortadruk 8MS1

6.3.2. oigitale filtering

8eschouwt men het gehele spektrum (figuur 6.3.3.) dan ziet

men dat er aanzienlijke vermogenskomponenten aanwezig z1Jn

bij 50 Hz en bij 66,67 Hz. oeze beide komponenten zijn net

storingen die vermoedelijk ontstaan zijn door een aardfout

in de kombinatie Ajo-omzetter-computer. Om te voorkomen dat

deze netstoringen de schattingen beinvloeden, zijn zij m.b.v.

een digitaal derde-orde-Butterworthsfilter onderdrukt.

In figuur 6.3.4. is de invloed van het digitaal filter op

het druksignaal van 8MS3 geillustreerd.

Na filtering was het vermogen van de storingen zodanig
I

afgenomen dat, zonder gevaar voor aliasing, de sample fre-

quentie gehalveerd kon worden van 166,67 Hz naar 83,3 Hz.

oit is gedaan om numerieke problemen bij het parameterschat_

ten te vermijden.
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6.3.3. DC-niveau

Om deze reden is ook de DC-komponent van druk en flow ver

wijderd. Hiertoe is uit het totale signaal van ca. 20 secon

den een gedeelte van precies 18 hartslagen geselekteerd. De

bepaalde DC-niveau1s werden gebruikt om de DC-overdracht te
I

berekenen, wat overeen behoort te stemmen met de geschatte

DC-overdracht.

6.3.4. Tijdvertraging

Tijdens de experimenten z1Jn, naar gebleken is uit de ge

maakte rontgenopname, de aortadruk en aortaflow niet op

dezelfde plaats gemeten. Hierdoor treedt er een tijdver

traging op in het flowsignaal, hetgeen, zonder tegenmaat

regelen, aanleiding kan geven tot grote fouten.

De afstand van de drukprobe tot de flowprobe bedroeg ca.

4,5 em. De gemiddelde golfvoortplantingssnelheid in de

aorta bedraagt ca. 4 m/s. De tijdvertraging kon hierdoor

op ca. 11 ms afgeschat worden. Door de samples van het

druksignaal 2 plaatsen te verschuiven t.o.v. het flowsig_

naal kon een korrektie van 12 ms bereikt worden.

6.3.5. Ordetest

Uit de diverse ordetests en bij de simulatie van het uit

gangssignaal bleek het tweede-orde-model het beste te vol

doen. De ordetests voor het ruismodel leverden geen duide

lijk beeld van een optimale orde. Men zou hieruit kunnen

konkluderen dat het ruismodel erg complex zou moeten zijn

of dat de equation error hoofdzakelijk ontstaat door de

aanwezigheid van o.a. modelafwijkingen.

Er is gekozen voor een simpel eerste-orde-ruismodel,

hetgeen verder goed voldeed.

6.3.6. Samenvatting

Samengevat kan de centrumkombinatie als voIgt worden om

schreven:
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- uitgegaan is van experiment BMS3

- er is digitale filtering toegepast boven 20 Hz

- de DC-komponent is verwijderd

- er is een tijdvertraging van 12 ms toegepast

- er is geschat met een tweede-orde-model.

6.4. Resultaten centrumkombinatie

De parameterschatting heeft plaats gevonden met de extended

matrix methode. De transformatie van de diskrete parameters

naar de kontinue parameters werd met de bilineaire transfor

matie uitgevoerd.

Voor de diskrete overdracht werden de volgende parameters

geschat

H(z)

met

bO = 29,70857 (a> 4,8.10- 5 )

b1 = _20,43840 (a > 9, 7 .1 0-5 )

b2 - - 9,0274 (a> 6,8.10- 5 )

a 1 - - 1,22482 (a > 0,4.1 0-5 )

a 2 = 0,313532 (a >0,3.10-5 )

Met gebruikmaking van de bilineaire z_s_transformatie vindt

men voor de kontinue overdracht (admittantie)

met

H (5) =a 1
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t3 0 = 2,73714 (a > 1 , 5 • 10-3 )

t3 1 = 5,23962

t3 2 = 0,01669

(11 = 0,09286

(12 = 0,00103

Bij de bepaling van de elementwaarden van deze admittantie

wordt de t3 2-parameter verwaarloosd (t3 2 = 0). De fout die

men hierbij maakt, is erg gering. Medeneming van t3 2 heeft

twee nulpunten in het s-domein tot gevolg, nl. op s = -0,5233

en op s = -313. Verwaarlozing van t3 2 heeft een nulpunt op

s = -0,5224 tot gevolg. De invloed van het nulpunt op 5 =
-313 is verwaarloosbaar t.o.v. de invloed van het nulpunt

op 5 = _0,5. Omdat bovendien verwacht wordt dat de onnauu

keurigheid in t32 relatief groot zal zijn, uordt deze para

meter afgerond naar nul.

Voor de kontinue overdracht vindt men dan de volgende

realisatie

) L

c

figuur 6.4.1. Realisatie van li(s)
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met

R = 0,34773 kPas/ml (a > 6.10-2 )
P

Rc = 0,01762 kPas/ml (a > 7.10-4 )

C = 5,51 ml/kPa (a .> 4 • 10-3 )

1,94.10-4 2L = kPas /m

De kantelfrequentie is bepaald op

1 .L3 0 (a > 4, 5 • 10-5 )f = = = 0,0831 Hzc 27r R C 2 7r .L3 1P

Door de reciproke waarde van .L3 0 te nemen vindt men

rechtstreeks de schatting voor R met

1
R = = Rp + R

.L3 0
c

Oit levert

R = 0,36535 kPas/ml (a > 2.10-4 )

Oeze grootheid kan men oak bepalen uit de verhouding tussen

gemiddelde druk en gemiddelde flow, hetgeen levert

p
- = 0,37128
Q

kPas/ml

Tussen R en ROC bestaat een goede overeenkomst.

Met de geschatte parameters kan nu het uitgangssignaal ge_

simuleerd worden. Vergelijking van simulatie en werkelijke

procesresponsie in figuur 6.4.2. laat zien dat het model

een redelijk goede afspiegeling van het proces is.
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figuur 6.4.2.a Overzicht simulatie met schatting volgens

centrumkombinatie
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figuur 6.4.2.b Detail simulatie met schatting volgens

centrumkombinatie
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Ter illustratie is de overdr~cht, in het frequentiedomein,

van de geschatte overdracht vergeleken met de overdracht

bepaald met Fourieranalyse (figuur 6.4.3.). Voor de Fourier

analyse hebben de signalen dezelfde bewerkingen ondergaan,

behalve het verwijderen van het DC-niveau.

De Fourieroverdracht is bepaald met een 1024-punts FFT en

een Hanningwindow. De overeenkomst in l2 i l is goed te

noemen. De fasekarakteristieken wijken nogal af. De fase

van de geschatte overdracht komt, qua verloop, enigszins

overeen met resultaten van Westerhof (Hoofdstuk 2, figuur

2.3.1.) in die zin dat de fase eerst negatief wordt en

daarna omslaat naar positief.

6.5. Invloed van behoud van DC-niveau

Om te voorkomen dat er zich numerieke problemen voordoen

tijdens het schatten, worden in het algemeen de DC-niveau's

verwijderd. Om de invloed van het behoud van DC-niveau te

illustreren, werd ook_geschat aan data set BMS3 met DC.

T.g.v. de beperkte lengte van de sample reeks, ca. 1300

samples, bleven numerieke problemen uit.

De geschatte parameters waren:

- diskrete parameters:

bO = 29,61745

b1 = 20,76964

b2 = 8,61271

a 1 = -1,23292

a 2 = 0,32029

- kontinue parameters:

;30 = 2,69096
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,81 = 5,25092

,82 = 0,01721

a = 0,093361

Ct'2 = 0,00105

oeze kontinue parameters leveren de volgende elementwaarden

voor het uitgebreid Windkesselmodel:

Rp = 0,35394 kPas/ml

Re = 0,01768 kPas/ml

C = 5,51 ml/kPa

L 2,0.10-4 2= kPas /m

f e = 0,0816 Hz

Ter kontrole

R = Rp + R = 0,371 kPas/mle

ROC = 0,371 kPas/ml

. 7(u ;> 1 , 7 • 10- )

In figuur 6.5.1. ziet men de simulatieresultaten.

De resultaten van de sehattingen met oC_niveau geven de in

druk even goed, zoniet beter, te zijn dan de sehattingen

zander DC. Voor de grootheid R = R + R geldt, dat de sehat-
p e

ting zander meer iets beter is. oit is oak niet zo veruonder-

lijk als men bedenkt dat deze grootheid in feite de oC-over

draeht voorstelt. De aanuezigheid van de oC_niveauls maakt

het sehatten van R dus gemakkelijker. Het is eehter niet na

te gaan in hoeverre dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid

van de elementen C en L, die va oral uit het dynamiseh gedrag

van het proees gesehat worden.
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figuur 6.5.1. Simulatieresultaten van schatting met behoud

van DC_niveau
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6.6. Invloed van de modelorde op de sehattingsresultaten

Met dezelfde data set die gebruikt werd voor de sehatting

van de eentrumkombinatie werd ook gesehat met een eerste_

orde-model. Dit leverde de volgende parameters op:

- diskrete parameters:

bO = 39,7734

b1 = 39,2892

a 1 = _0,9273

- kontinue parameters

(a>0,71)

,130 = 6,6652 (a>14)

,131 = 6,5268

a = 0,15911

Realisatie hiervan levert een eenvoudig Windkesselmodel

met elementen

Rp = 0,12566

Re = 0,02438

C = 7,79

kPas/ml

kPas/ml

ml/kPa

f e = 0,163 Hz

Ter kontrole

R = 0,150

ROC = 0,371

kPas/ml

kPas/ml

(a>0,32)
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In figuur 6.6.1. zijn de simulatieresultaten weergegeven.
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figuur 6.6.1. Simulatie met eerste-orde-model

De ondergrens van de nauwkeurigheid en de simulatie laten

een duidelijk verschil zien met het tweede-orde-model. Snelle

veranderingen in het flowsignaal worden slecht gesimuleerd

en tijdens de langere intervallen in het signaal wijkt de

simulatie meer af dan bij het tweede-orde-model.

Simulaties met derde-orde-modellen gaven geen wezenlijke

verbetering t.o.v. het tweede-orde model. Kennelijk is een

model van tweede-orde nodig en voldoende voor een beschrij

ving van het proces.

6.7. Invloed van de signaalkeuze

In 6.3. is reeds ingegaan op de keuze van signaal BMS3 als

het relatief gunstigste signaal voor de schattingen. De

invloed van signaalkeuze wordt gedemonstreerd door ook te

schatten met signalen van experiment BMS1.
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De signalen van BMS1 bevatten behalve een DC-komponent

slechts vermogen op veelvouden van 2,3 Hz (zie figuur

6.3.2.b). In het belangrijke frequentiegebied am de kantel

frequentie zit Yeinig of geen excitatie van het proces.

De gevolgen hiervan blijken uit de geschatte parameters:

- diskrete parameters:

bO = 35,56792 (a > 2.10-2 )

b1 = -34,75158 (a > 5.10-2 )

b2 = 2,79402 (a > 5.10-2 )

a 1 = _1,32310 (a > 2.10-2 )

a 2 = 0,43252 (a> 2.10-2 )

- kontinue parameters:

13 0 = 32,95711 (a :>13)

13 1 = 3,59449

132 = 0,02406

a
1 = 0,06224

a 2 = 0,00907

Elementwaarden:

R = 0,01546 kPas/mlp

R = 0,01485 kPas/mlc

C = 7,04 ml/kPa



L = 2,69.10-4

Ter kontrole
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2kPas,/m

Hz ( u >0,57)

R = 0,030 kPas/ml

ROC = 0,310 kPas/ml

De simulatie (figuur 6.7.1.) komt redelijk overeen met

het werkelijke signaal.
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figuur 6.7.1. Simulatie van schatting met signaal 8MS1

Zoals verwacht werd, laat de OC-overdracht R zich slecht

schatten. R en ROC komen slecht overeen. De kantelfrequentie

vertoont een grate afwijking en een slechte nauwkeurigheid.

Het meenemen van het OC-niveau bij dit signaal zou missc~ien

tot bet ere resultaten, vooral voor R, kunnen leiden. Hier

Yordt nader op ingegaan in 6.11.
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6.8. Invloed van een looptijd op de schattingen

Omdat druk en flow niet op dezelfde plaats gemeten zijn, is

er tussen druk- en flowsignaal een tijdvertraging ontstaan.

Deze vertraging is afgeschat op 11-14 ms. Door de sample

reeksen van in- en uitgangssignaal over twee sample inter_

'vallen van 6 ms onderling te verschuiven, is dit gekorri

geerd. De voordelen van een hoge sample snelheid spreken

hier oak weer. Een hoge sample snelheid maakt namelijk

kleinere tijdkorrekties mogelijk.

Een niet onderkennen van een looptijd leidt tot slechtere

schattingen. De schattingen op het ongekorrigeerde signaal

waren:

- diskrete parameters:

bO = _2,13535

b1 = 35,40330

b2 = -32,93125

a1 = _1,37564

a 2 = 0,44760

- kontinue parameters

,80 = 4,67957

,81 = 5,13586

,82 = -0,03526

(1'1 = 0,09213

(1'2 = 0,00141

(a >0,6)

(a >0,96)

(a > 0,6)

(a> 0,013)

(a> 0,012)

(a .:>18)
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Elementwaarden:

Rp = 0,19601 kPas/ml

R = 0,01769 kPas/mlc

C = 5,5 ml/kPa

2,8.10-4 2
L = kPas /m

f = 0,145 Hz (0" >0,55)
c

Ter kontrole

R = 0,241 kPas/ml (0" > 1 ,2.10-2 )

ROC = 0,371 kPas/ml (0" > 5.10-3 )

De simulatieresultaten ziet men in figuur 6.8.1.
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figuur 6.8.1. Simulatie van schatting zonder looptijd_

korrektie
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De standaarddeviatie van de parameters en ook de afwijking

tussen R en ROC geven aan dat de schatting niet erg be

trouwbaar is.

Oat er sprake is van een looptijd is reeds zichtbaar aan

de disk rete parameters. Een looptijd in het proces kan in

het diskrete model voorgesteld worden door een vermenig_

vuldiging met z-n, waarin n het aantal tijdintervallen

voorstelt. Met looptijd T (T = sample tijd) ziet het dis

krete model er als voIgt uit:

b b -1 b-Z
1 0 + 1 z + ZZ

H(z) = z-
1 -1 -Z+ a 1z + aZz

=
1

=

met

bO
..

0=

b1
..

bO=

b2
..

b1=

b3
.. bZ=

b ..
o

1

b .. -1
+ 1 z b

.. _Z
+ Z Z b

.. _3
+ 3 z

Houdt men geen rekening met de looptijd dan schat men dus

(bij een tweede-orde-model)

b .. + b .. -1 b .. - 2
O 1 z + 2 z

H" (z) =
1 -1 -2+ a 1 z + a 2 z

Oeze situatie herkent men aan het naar nul gaan van de

geschatte bo"-parameter, terwijl b1" en b2" de waarden
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van de werkelijke parameters van het proces bO resp. b1
aannemen.

Bij het schatten is van drie b-parameters uitgegaan. Omdat

bO naar nul gaat, blijven er slechts twee b-parameters over

am het proces te modelleren. Uit de simulatieresultaten

(figuur 6.8.1.) blijkt dat deze resterende b-parameters dit

redelijk goed opvangen.

Kiest men een minder ruim model, bijv. eerste-orde, met

twee b-parameters dan zal er, bij aanwezigheid van de loop_

tijd, slechts een b-parameter overblijven am het proces te

modelleren. Oat dit aanzienlijk slechtere simulaties geeft,

kan men zien in figuur 6.8.2.
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figuur 6.8.2. Simulatieresultaten eerste-orde-model

zander looptijdkorrektie

In figuur 6.8.3. is de invloed van de ingevoerde korrektie

~t op de elementwaarden uitgezet. Een tijdkorrektie van

12 ms leidde tot optimale resultaten. Een verschuiving van

6 ms leverde nauwelijks verbeteringen op en 18 ms korrektie

leidde tot een fysisch niet-realiseerbaar, i.c. voorspellend,

systeem.
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2,75.10-4

18,7 .10-4

1,96.10-4

tabel 6.8.1. Invloed van .1t op de geschatte induktantie L
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6.9. Invloed van gekorreleerde storing aan ingang en uitgang

van het systeem

De, bij het samplen ontstane, netstoringen op de metingen

van ingang en uitgang van het proces bezitten een sterke

korrelatie. Hierdoor zijn ze niet te onderscheiden van de

werkelijke in- en uitgangssignalen. Of schoon zij niets met

het proces te maken hebben, wordt er uit hun aanwezigheid

een overdracht geschat, die aan het proces toegeschreven

wordt.

Indien de frequentiegebieden van de processignalen en die

van de netstoringen gescheiden zijn, kan men door filtering

deze netstoringen onderdrukken zander de schatting van het

proces aan te tasten.

Het digitaal derde-orde-Butterworthsfilter veroorzaakte een

demping van 26 dB voor de 50 Hz-komponent en een demping

van 48 dB voor de 66,67 Hz-komponent. Deze laatste komponent

is een 100 Hz-storing die via aliasing in de basisband

terecht is gekomen.

Laat men het filter achterwege dan vindt men de volgende

resultaten:

- disk rete parameters:

bO = 24,44073 (a >0,6)

b1 = _10,27256 (a .>1,3)

b2 = -14,20180 (a"'1,0)

a 1 = -1,21123 ( a>0,02)

a 2 = _0,29348 ( a >0,02)

- kontinue parameters:

~O = -0,40846 ( a> 21 )

~1 = 5,63772



f3 2 = 0,00898

0,10308

0,00110
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Elementwaarden (f30 = 0):

Rp = -----=> (/)

Rc = 0,0183 kPas/ml

C = 5,64 ml/kPa

L = 1,94.10-4 kPas 2/m

Het effekt van de storing op de schatting is overduidelijk.

Vooral R laat zich niet meer schatten. Hieruit blijkt datp
filteren noodzakelijk is am tot betrouwbare resultaten te

komen.

6.10. Overzicht resultaten

Tabel 6.10.1. geeft een overzicht van de resultaten voort

vloeiend uit schattingen aan de centrumkombinatie en de

varianten hierop.

6.11. Overige experimenten

Schattingen aan experiment BMS1 met verwijderd DC-niveau

leverden slechte schattingsresultaten op (6.7.). Aan aIle

experimenten werden daarom schattingen uitgevoerd met

behoud van DC-niveau. De resultaten van deze schattingen

worden weergegeven in tabel 6.11.1. De invloed van het

DC-niveau is duidelijk zichtbaar bij vergelijking van de

resultaten van 6.7.



eentrum- OC i.p.v. e
BMS1 i.p.v. Llt ° i.p.v. zonder1 i.p.v.

kombinatie AC
e BMS3 12 filter2 -orde rna

R (kPas/ml) 0,348 0,354 0,126 0,015 0,196 ---p
U 0,06

Rc (kPas/ml) 0,018 0,018 0,024 0,015 0,018 0,018

U 7.10-4

C (ml/kPa) 5,51 5,51 7,79 7,04 5,60 5,60

U 4.10-3

2 1,96.10-4 2,0.10-4 2,69.10-4 2,75.10-4 1,9.10-4
L (kPas /m) ---

R = R + R 0,365 0,372 0,150 0,031 0,214 ---P e
(kPas/ml)

u
R

2.10-4 7.10-7 0,32 0,012 0,82 ---

ROC
I '0,371 0,371 0,371 0,310 0,371 0,371

(kPas/ml)

U 5.10-3 5.10-3 5.10-3 5.10-3 5.10-3 5.10-3

ROC

f e (Hz) 0,08 0,08 0,16 1,46 0,15 ---

u
f

4,5.10-5 1 ,7.10- 7 0,34 0,57 0,55 ---
c

tabel 6.10.1. Overzieht van de resultaten voortvloeiend uit schattingen aan de

eentrumkombinatie en de varianten hierop

I
OJ
-"
I



BMS1 BMS2 BMS3 BMS4 BMS5 BMS6

Rp (kPas/ml) 0,285 0,340 0,354 0,508 0,635 0,421

Rc (kPas/ml) 0,017 0,025 0,018 0,024 0,028 0,029

C (ml/kPa) 7,18 4,52 5,51 5,22 3,49 3,68

L (kPaa 2/m) 2,8.10-4 2,3.10-4 2,0.10-4 2,0.10-4 2,6.10-4 2,8.10-4

R = Rp + Rc 0,302 0,365 0,372 0,532 0,663 0,450

(kPas/ml) -
a

R 1,38 1,49 8.10-7 2,48 4,02 2,93

ROC 0,316 0,379 0,371 0,580 0,705 0,467

(kPas/ml)

f (Hz) 0,08 0,10 0,08 0,06 0,07 0,10c

a
f 0,35 0,42 1 ,7.10- 7 0,28 0,44 0,67

c

grondfreq. 2,39 2,71 ca. 1 3,13 2,66 3,39

(Hz)

tabel 6.11.1. Schattingen aan aIle experimenten met OC-niveau, filter, tijdkorrektie

van 12 ma

I
CD
I'.)

I
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6.12. oiskussie

De resultaten van de schattingen van de centrumkombinatie

en de schatting met behoud van het oC-niveau geven de in

druk betrouwbaar te zijn. In beide gevallen komt de ge

schatte oC_overdracht goed overeen met het quotient van

gemiddelde druk en gemiddelde flow ROC. In beide gevallen

zijn de standaarddeviaties, daar waar mogelijk is ze af te

schatten, zeer bevredigend. In beide gevallen zijn de

simulatieresultaten goed en ook de kantelfrequentie uordt

met grote nauukeurigheid geschat.

Het verlagen van de modelorde geeft Minder betrouubare

resultaten. Vooral de oC-overdracht R laat zich slecht

schatten. De simulatieresultaten zijn echter nog redelijk

te noemen. Ordeverhoging bleek geen noemenswaardige ver

betering te geven.

Het signaal waarmee geschat wordt, blijkt een zeer grote

invloed op de schattingen te hebben. Bij regelmatige en

hoogfrequente signalen is bij het schatten het behoud van

het oC-niveau van doorslaggevende betekenis. Bij onregel

matige en laagfrequente signalen is de aanwezigheid van het

DC-niveau van minder belang.

Om tot goede schattingen te komen was het noodzakelijk een

korrektie aan te brengen voor de looptijd tussen druk en

flow. De invloed van deze looptijd, ontstaan door het meten

van druk en flow op verschillende plaatsen, is het grootst

op R • Een juiste korrektie bracht R + R in overeenstem-
p p c

ming met ROC en kenmerkte zich door een aanzienlijke

daling in de ondergrens van de standaarddeviaties.

Tenslotte is gebleken dat de aanwezigheid van netstoringen

op de signalen funest is voor de schattingsresultaten. In

dit geval konden door filtering de metingen van de storingen

ontdaan worden. Het is echter aan te bevelen het meetsysteem

eerst op de aanwezigheid van storingsbronnen te onderzoeken

en deze, uaar mogelijk, te verhelpen.
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Konklusies en aanbevelingen

7.1. Konklusies

Parameterschatting blijkt een geschikte methode bij de be_

paling van de aorta-ingangsimpedantie. De geschatte over

dracht komt over een groot frequentiegebied (DC tot 20 Hz)

overeen met de Fourieroverdracht.

De invloed van de signalen op de schattingsresultaten is

erg groote Onregelmatige signalen met lage frequenti~ geven

kwalitatief bet ere schattingen dan regelmatige, hoog-fre

quente signalen.

Het schatten met behoud van DC-niveau geeft betere resultaten

dan schattingen met verwijderd DC-niveau.

Fasefouten in de meting o.a. t.g.v. lokatieverschil in druk

en flowmeters, blijken grote invloed te hebben op de schat

tingsresultaten.

Een tweede-orde-model voor de aorta-ingangsimpedantie blijkt

nodig en voldoende.

7.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek

De opgegeven nauwkeurigheden van de kontinue parameters

en de elementwaarden zijn ruwe afschattingen van onder

grenzen. Er is weinig bekend over de invloed van z-s

transformaties op de nauwkeurigheid van de parameters.

Gezien het feit dat de meeste schattingen aan kontinue

systemen via diskrete modellen uitgevoerd worden, is

verder onderzoek aan dit onderwerp uenselijk.

- De schattingsresultaten van R en R waren eenvoudig te
p c

kontroleren middels ROC (Hoofdstuk 6). De andere elementen

waren niet ap eenvoudige wijze te verifieren via een andere

berekeningsmethode.

Het zou mogelijk kunnen zijn, uit het verval van de aorta_

druk tijdens diastole, een schatting te maken van de tijd

konstante T = R C van het Windkesselmodel. Timmers (1981)
p

gebruikte een extended Kalmanfilter om aan dit drukverval
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te schatten. M.b.v. de door hem gebruikte programmatuur

zou deze methode ook op de voor dit onderzoek verzamelde

data toegepast kunnen worden.

ledere hartslag bestaat uit twee fasen, de ejectiefase

(systole) en de relaxatiefase (diastole). Afschatting van

de invloed van de veranderende bronimpedantie tijdens

deze twee fasen leidde tot verwaarlozing van dit effekt.

Schattingen op signaalgedeelten van slechts een der fasen

zouden wellicht meer betrouwbare resultaten opleveren.

Om tot goede schattingen te komen, moesten diverse korrek

ties op de data uitgevoerd worden. Nieuwe experimenten,

uitgevoerd met de nodige 70rgvuldigheid en de opgedane

ervaringen in het achterhoofd, zullen waarschiJnliJk

betere schattingsresultaten opleveren.
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Inventarisatie gebruikte programmatuur

Inleiding

In deze appendix wordt een korte inventarisatie gegeven

van de gebruikte programmatuur en de relatie tussen de

programma's en de data sets.

De gebruikte programmatuur kan in drie groepen verdeeld

~orden, nl.:

1. het SATER software pakket

2. programma's van de ZIP-groep

3. signaalvoorbereidingsprogrammatuur voor 1 en 2.

De programma's communiceren via data files. Er zijn

drie typen file strukturen gebruikt: data files van het

type SIGN, ZIP of SAMPLE. Files van het type SIGN.DAT

worden gebruikt als SATER input files.

ZIP.DAT zijn input files voor de programma's van de

ZIP-groep. Files van het type SAMPLE bevatten gesamplede

signalen in een onbewerkte vorm rechtstreeks van de A/D

omzetter, samen met konversie en offset faktoren.

Programmatuur

Het interaktieve programmapakket SATER is gebruikt voor

het parameterschatten. Het pakket is gebruiksklaar en

het gebruik ervan is vrij eenvoudig t.g.v. de gebruikte

vraag en antwoord procedure. Het pakket accepteert externe

data sets, die aangeboden worden in de vorm van een file

van het SIGN.DAT_type.

Het pakket omvat een groat aantal parameterschattings

methoden, methoden voor ordetest van het te onderzoeken

proces en diverse routines va or het platten van Nyquist

en 80dediagrammen van geschatte overdrachten.

Een uitgebreide handleiding voor het pakket is in voor

bereiding.
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Voor de signaalanalysen z1Jn programma's gebruik~ uit de

ZIP-groep. Hiertoe behoren de volgende programma's:

- ZIP¢3: grafische presentatie van een ZIP file

- ZIP¢7: harmonische analyse van een enkele periode

- ZIP¢S: tekenen van Bodediagrammen

- ZIP1¢1: spektrale analyse.

Oeze programma's gebruiken een input file met een struk_

tuur van het type ZIP.OAT. Oeze struktuur is verwant aan

het SIGN.OAT-type, maar kan meerdere signalen bevatten.

Va or de theorie achter de harmonische en spektrale analyse

wordt verwezen naar Van Miltenburg (1979).

Om aan beide programmapakketten externe signalen te kunnen

aanbieden en am op deze signalen enige belangrijke bewer

kingen te kunnen uitvoeren, zijn ren aantal programma's

ontwikkeld. De belangrijkste zijn:

1. SAMPLE: het samplen van 1 totS analoge ingangen van

de LPS-11 A/O_omzetter met kalibratiemogelijk

heid

2. SFILE: het sorteren van genomen samples en het cresren

van input files va or SATER en ZIP

3. FILTER: het filteren van SATER en ZIP files met een

digitaal derde_orde_Butterworthsfilter

4. TSHIFT: tijdverschuiving van de signalen onderling

over veelvouden van de sample tijd

5. SIMFIL: het samenstellen van een file uit een SATER

input file en een SATER interne simulatie file

am simulatieresultaten te kunnen platten met

ZIP¢3.

AIle programma's werken met de vraag-antwoord-methode.

ad 1. SAMPLE

De basis voor dit programma vormt SATER subroutine

SASR6 (Rooijakkers, 1979). Oeze subroutine werd

ontdaan van de SATER overhead en uitgebreid met een
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mogelijkheid tot invoeren van kalibratiesignalen.

Het programma kon hierdoor als zelfstandige eenheid

buiten SATER gebruikt worden.

Men kan het samplen starten middels het toetsenbord

of middels een der digitale inputs van het LPS-11

systeem. Het ingangsbereik is -1 V tot +1 V en de

samples worden opgeslagen als 12-bit unsigned inte

gers.

De omrekeningsformule is als voIgt:

x = (ISAM - 204~) / 2048.

waarin

x = ingangsspanning in Volt

ISAM = integerwaarde afgegeven door A/D-omzetter

In geval van kalibratie worden twee faktoren XCONV

en XOFF bepaald (XCONV =konversiefaktor XOFF =

offset faktor).

De gemeten grootheid kan later omgezet worden in zijn

oorspronkelijke grootheid y (bijv. kPa) door de vol

gende bewerking:

y = XCONV (X - XOFF)

De samples worden opgeslagen in een zelf te benoemen

file van het type SAMPLE.DA~ De samples zijn in re

cords van 256 integers opgeslagen en zijn verder niet

bewerkt.

ad 2. SFILE

Om opslagruimte te besparen werden de genomen samples

niet tot reals gekonverteerd in SAMPLE. Het programma

SFILE (sorteer file) dient om de genomen samples te
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te konverteren tot bruikbare getalwaarden en am

input files va or SATER en ZIP samen te stellen.

Men kan een file van het SAMPLE-type openen en de

belangrijkste gegevens, zoals aantal samples, aan

tal kanalen en konversie en offset faktoren, lezen.

Dekonversie en offset faktoren kunnen naar believen

veranderd worden, al dan niet permanent, in de

basis file.

In geval men een input file va or ZIP wil samen

stellen, kan men het aantal kanalen vrij kiezen.

Voor SATER files kan men een kanaal als input en

een kanaal als output kiezen. Het gemiddelde van

de gekozen sample reeks wordt weergegeven en kan

eventueel van de signalen verwijderd worden.

Tevens bestaat in SFILE de mogelijkheid tot reduk_

tie van de sample frequentie.

ad 3. FILTER

Het programma FILTER voert een laagdoorlaat-filtering

uit op de signalen van een SATER input file en op

twee-kanaals ZIP files. Het filter is een digitaal

derde-orde-8utterworthsfilter (Appendix 8).

Opgegeven moet worden:

a. de sample tijd van de file in seconden

b. de gewenste kantelfrequentie.

Na filtering kan men eventueel een reduktie van de

sample frequentie uitvoeren.

ad 4. TSHIFT

Voor de korrektie van looptijdeffekten is TSHIFT

ontwikkeld. Voert men een positief getal in dan

wordt het ingangssignaal van een SATER file of een

twee-kanaals ZIP file over evenzoveel samples ver

traagd t.o.v. het uitgangssignaal. Een negatief

getal vertraagt de output t.o.v. de input.
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ad 5. SIMFIL

Op het moment van afstuderen was het nag niet mogelijk

hard copies van SATER-figuren te maken. Oat kon weI

met ZIP¢3. Om tach simulatieresultaten af te kunnen

drukken, werd met SIMFIL een file samengesteld uit

de SATER input file en de SATER interne simulatie

file. M.b.v. SIMFIL.CMO werden de benodigde files

vanaf een andere terminal gekopieerd en werd SIMFIL

gestart, zander dat SATER onderbroken behoefde te

worden.

Data sets

Er worden drie typen data sets gebruikt:

1. SAMPLE.OAT

2. ZIP.OAT-

3. SIGN.OAT

De gebruikte data sets hebben de volgende strukturen

Type SAMPLE.OAT

record 1 - ICHAN, NCHAN, NREAD, IRATE(2),

XCONV(8), XOFF(8), •••

record 2

record 3

record 4
•
•
•

record NS UB+1

waarin

- SAMPLE 1, SAMPLE 2, •••

- SAMPLE 257, SAMPLE 258, •••

ICHAN eerste kanaal dat gesampled is

NCHAN · aantal gesamplede kanalen·
r-.IREAO · aantal samples·
IRATE(2): sample tijd in ms
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XCONv(a): konversie faktoren voor a kanalen

XDFF(a) offset faktoren voor a kanalen

NSUB aantal records van 512 woorden am NREAD

integers te kunnen bevatten.

Type ZIP.DAT (de struktuur is afhankelijk van het aantal

kanalen)

1 kanaal:

record 1 - NREC, LREC(=2)

record 2 - IPT(=6)

record 3 - XMIN

record 4 - XMAX

record 5 - T

record 6 - X1
•
•
•

NREC - Xn

2 kanalen:

record 1 - NREC, LREC(=4), IPT(=5), • • •

record 2 - XMIN, XMAX

record 3 - VMIN, VMAX

record 4 - T

record 5 - X1 ' "V 1

record 6 - X2 , V2
•

•
NREC - Xn' Vn
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3 kanalen:

record 1 - NREC, LREC(=6), IPT(=5), •••

record 2 - XMIN, XMAX, YMIN

record 3 - YMAX, ZMIN, ZMAX

record 4 - T

record 5 - X1 , Y1 ' Z1

record 6 - X2 , Y2 , Z2
•
•
•

NREC - Xn' Yn' Zn

etc. tot 8 kanalen.

met

aantal records

lengte van de records in reals

pointer naar record waar de data begint

: sample tijd in s.

NR~C:

LREC:

IPT

T

Type SIGN.OAT

Als ZIP file voor 2 kanalen met uitzondering van record 4.

Record 4 wordt bij SATER niet gebruikt. Twee-kanaals ZIP

files kunnen ook als SATER file gebruikt worden.

Figuur A.1. geeft de relatie tussen programmatuur en

data sets weer.
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Digitaal Butterworthsfilter

Omdat de aanwezigheid van netstoringen op de metingen

van zowel ingangssignaal als uitgangssignaal het schat

tingsproces ernstig verstoorden, is er gezocht naar een

methode am deze storingen te onderdrukken zander het

werkelijke processignaal aan te tasten.

Er is gekozen voor een digitaal Butterworthsfilter, van

wege de maximaal vlakke karakteristiek in het doorlaat

gebied.

Om tot zorn digitaal filter te komen is een ontwerpmethode

gebruikt, waarbij men uitgaat van de analoge filterover

dracht en deze transformeert naar een digitale uitvoering.

De uitgangseisen waren:

1. voor frequenties beneden 20 Hz mag de demping niet

meer dan 1 dB bedragen

2. voor frequenties boven SO Hz moet de demping minstens

20 dB zijn.

Voor het analoge Butterworthsfilter geldt de overdracht

1

waarin

wc--de kantelfrequentie

N -de orde van het filter

Het deel van de jw_as tussen _ ~ en + ~ wordt afgebeeld

op de eenheidscirkel in het z-domein, waarbij !J = w T.

Met een sample tijd T = 6 ms geldt het volgende:

20 Hz komt overeen met !J = 0,24 7t

SO Hz komt overeen met !J = 0,6 7t
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Omdat bij de transformatie van het analoge filter naar het
"

digitale filter de bilineaire z-s-transformatie toegepast

zal worden, is het nodig deze waarden van Q terug te trans

formeren naar het jw-domein m.b.v.

(zie Hoofdstuk 3.3.3.).

De frequentie_as wordt zg. "voor-vervormd"

20 Hz ~ Q = 0,24 7l -------? w
1

= 131,976 -1
5

50 Hz ----7' Q= 0,6 7l ~ w
2

= 458,794 -1
5

Het filter moet zo ontworpen worden dat voor w
1

de demping

niet meer dan 1 dB bedraagt en voor w
2

minstens 20 dB.

Hieruit kan men afleiden dat de orde van het filter groter

of gelijk aan drie moet zijn. Bij de keuze van een derde

orde-filter met een kantelfrequentie van 24,42 Hz is de

demping als voIgt

20 Hz 1 dB

30 Hz 7,3 dB

40 Hz - 17 dB

50 Hz - 26 dB

66 Hz _ 48 dB

Om tot de digitale overdracht te komen, moet men

opsplitsen in

1 +

1

TN
(~)

w 2
c
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Dit levert de volgende overdraeht (voor N = 3)

3

H (s)
we

= 2 + w 2)a (s w)(s+ + w se e e

M.b.v. de transformatie

2 1 -1- zs = -
T 1 -1+ Z

geeft dit

81
8 -1 83 z-2 84z

_3
+ 2z + +

H(z) = _1 -2 -3A1 + A2z + A3 z + A4z

waarin met .Qe = (jJ Te

A1
.Q

e
3 + 3 .0 2 + 6 .0 8= +e e

A2 = 3.0 3 + 3 .0 2 - 6 .0 - 24e e e

A3
3.0 3 - 3 0 2 6 0 + 24= -e e e

A4
.0 3 3 0 2 6 0 8= +e c c

81 84 0 3= = c

82 = 83 = 30 3
c

Figuur 8.1. geeft een mogelijke realisatie van dit filter

in sen blokschema, waarbij de eoefficienten A en 8 genor

meerd zijn op A1 •

In het programma FILTER is deze overdracht geprogrammesrd

waarbij de termen A en 8 berekend worden voor een, te spe

cifieeren, kombinatie van

f c
=~

2 7l

en T. Voor meer informatie wordt verwezen naar Oppenheim &
Schafer (1975).
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u(k)

-1
Z Z 1

y(k)

figuur 8.1. 810kschema digitaal derde-orde-8utterworthsfilter
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