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SAMENVATTING.

Uit een model, dat de relatie beschrijft tussen de uitstort van een enzym,

na het optreden van een hartinfarct, en het concentratieverloop van dit

enzym in het bloed, als gevolg van deze uitstort, wordt een model afgeleid,

dat het verband beschrijft tussen de concentraties van twee enzymen in het

bloed.

Van dit model worden de parameters ~eschat met behulp van 'schabloon

funkties'. Dit is een algemene schrijfwijze voor een groot aantal schat

tingsmethoden. Schattingen worden gedaan op equidistant en niet-equidistant

bemonsterde concentraties van gesimuleerde patiënten.

Voorwaarden worden afgeleid, waaronder de schattingen asymptotisch zuiver

zijn. Van een schabloonfunktiematrix wordt aangetoond onder welke omstan

digheden deze optimaal is, in de zin, dat de covarianties van de geschatte

parameters minimaal zijn.

De invloed van schabloonfunkties, die van optimaal afwijken, is onderzocht.

Nagegaan is, wat de invloed van de grootte van de parameters is op de

kwaliteit van de schatting. Schattingen zijn uitgevoerd met verschillende

sampleschema's.

Met een benadering van de covariantiematrix van de geschatte parameters

zijn de eigenschappen van verschillende schattingsmethoden en -modellen

met elkaar vergeleken.
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SUMMARY.

From a model, which describes the relation between the release of enzyme,

af ter the appearance of a myocardial infarct ion, and the development of

the enzyme concentration in the blood, as a result of this, a model is

derived, which describes the dynamie relation between two enzymes in the

blood.
4

The parameters of this model are estimated with 'template functions'.This

is a general notation of a great number of estimation methods. Estimations

are done on equidistant and non-equidistant sampled concentrations of

simulated patients.

Conditions are derived under which the estimations are unbiased. The

optimality is proved of a matrix of template functions in the sense, that

the covariances of the estimated parameters is minimal.

The influence is investigated of a non-optimal temp late function. A study

is made of the influence of the values of the parameters on the results

of the estimations. Estimations are performed with different sample schemes.

Using an approximation of the covariancematrixof the estimated parameters

the results of some estimation methods and models are compared.
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INLEIDING.

Het onderzoek, dat in di~ verslag wordt beschreven, is een voortzett~ng

van twee eerdere studies.

In de ene studie is een model ontwikkeld voor het bepalen van de hoeveel

heid afgestorven hartspierweefsel, als gevolg van een hartinfarct. Op

dit model zijn met een 'gelineariseerde kleinste kwadraten' methode

schattingen uitgevoerd voor het b~palen van de parameters ervan. Dit

onderzoek is onder andere gepubliceerd in MUIJTJENS(I), LAMBI(2) en

WILLEMS(3).

De tweede studie betreft het ontwikkelen van een meer universele parameter

schatmethode. Resultaten van dit onderzoek Z1Jn gepubliceerd in SMETS(16),

JESUS(S) en EIJKHOFF(9).

Als gevolg van een hartinfarct sterft een gedeelte van het hartspierweefsel

af. Hierbij komt een aantal enzymen vrij, waardoor de concentratie ervan

in het bloed wordt verhoogd. Het verband tussen het vrijkomen van deze

enzymen en de concentratie ervan in het bloed is uit te drukken in een

zogenaamd 'tweekompartimentenmodel'. Indien de parameters van dit model

geschat kunnen worden, kan daarmee uit het concentratieverloop van een

enzym in het bloed, de'uitstortfunktie', die het vrijkomen ervan beschrijft,

worden afgeleid.

Voor het schatten van de parameters wordt het tweekompartimentenmodel

omgevormd naar een schattingsmodel, waarvan zowel het ingangssignaal

als het uitgangssignaal waarneembaar is. Dit is mogelijk, doordat het

vrijkomen van verschillende enzymen op een factor na door dezelfde

funktie kan worden beschreven. Het gebruikte schattingsmodel heeft

het concentratieverloop van een enzym, dat snel wordt afgebroken, als

ingangssignaal en van een langzaam enzym als uitgangssignaal.

De concentratie van de enzymen wordt bepaald uit bloedmonsters. Daardoor

is het niet mogelijk het concentratieverloop continu waar te nemen.

Bovendien zijn de waarnemingen gestoord door invloeden op medisch-biologisch

en op meettechnisch gebied.

Het ongestoorde proces kan geschreven worden als Q(f1,f2) • ~ = L'
waarbij Q(~I'f2) en Z het systeem beschrijven en b de te schatten

".
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parametervector ~s. Dit schatten kan gedaan worden met behulp van de

formule:

T - ~ )}-l T-.ê. = F. {S"2(f1'~2 • F ~ Y

waarbij ~ de schatting van parametervector ~ is, n(Ci'C2) en Y de gestoor

de waarnemingen bevatten en F de zogenaamde 'schabloonfunktiematrix' is.

De schabloonfunktiematrix bepaal~ in hoge mate de eigenschappen van de

schatting.

Bewezen kan worden, dat de schabloonfunktiematrix een asymptotisch zuivere

schatting oplevert, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Van een

bepaalde schabloonfunktiematrix kan bovendien worden bewezen, dat deze

optimaal is, in de zin, dat de ermee uitgevoerde schattingen een minimale

covariantie hebben.

Voor het berekenen van een 'optimale' schabloonfunktie zouden de waarden

van de te schatten parameters en de standaarddeviaties van de storing

op de samples bekend moeten zijn. Dit is een onrealistische eis. Daarom

is een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van afwijkingen van de

optimale schabloonfunktie.

Daar verschillende schattingsfouten werden gevonden, bij gebruik van

verschillende simulatieparameters, is een onderzoek gedaan naar de

invloed van de ligging van de parameters in het z-vlak hierop.

Aangezien het aantal bloedmonsters zo klein mogelijk moet zijn, is,

voortgaand op het onderzoek van LAMBI(2) , kort aandacht besteed aan

verschillende sampleschema's.

Aangezien modellen voor equidistante bemonstering op eenvoudige wijze

in het z-domein kunnen worden beschreven, zijn niet alleen schattingen

gedaan op (realistische) niet-equidistant bemonsterde concentraties;

maar ook op equi1istante samples.

Dit onderzoek kwam tot stand onder toezicht en met bereidwillige mede

werking van prof. dr. ir. P Eykhoff en met inspirerende begeleiding van

ir. A. van Rede. Daarvoor mijn hartelijke.nank.
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SYMBOLEN*

+ betekent, dat de betreffende funkties ook getransformeerd voorkomen.

++ betekent, dat het symbool met suffix 1 voor enzym 1 geldt en met

suffix 2 voor enzym 2.

..
parametervector

elementen van parametervector b

++ negatieve waarde van een pool van overdracht C(s)/fu(s)

++ negatieve waarde van een pool van overdracht C(s)/fu(s)

covariantiematrix van het symbool tussen de haakjes

++ gestoorde concentratievector

++ ongestoorde concentratievector

++ eerste afgeleide van C(t)

++ tweede afgeleide van C(t)

grondconcentratie van enzym

grondconcentratie van enzym 2

+ ++ naar stationair gécorrigeerde enzymconcentratie

fysische parameter P/Ve

van lafgeleide parametervector
em term van parametervector i

foutvector

a

b

b

C
•C(t)

C(t)

COl

C02

C(t)

d

d

d
m

e

bil ,b'2,b'3,b'4,b~

b'
6

cov(. )

'C.

++ afbraakkonstante

+ foutfunktie

verwachtingswaarde.van symbool tussen de haakjes

+ ++ uitstortfunktie

++ maximale waarde van de uitstortfunktie

schab loonfunkt iematrix
-s T+ getransformeerde van (s + d) • e • • fu(s)

+ overdracht C2(t)/C
t
(t)

storingsintitialisatie

eenheidsmatrix

hoogste samplenummer

storingsmatrix

s)1mbolen met alleen lokale betekenis zijn niet 1n deze lijst opgenomen.

e(t)

EL}

fu(t)
"fu
F

g (t)
u

H(t)

INIT

I

k

M

N

*
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v
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z
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elementen van stor~ngsmatrix N

elementen van matrix n(n',n 1
-u --:X

storing op de inputvector

storing op de outputvector

++ storing. op een.vector

++ storing op een funktie

++ storing op afgeleiden van C(t).
storing op in en uitgangssignaal van het proces

aantal elementen in kolommen van n
permeabiliteit van de wand van de bloedbaan

-I -I
polen van C2 (z )/Ct(z )

aantal elementen van vector b
-I -1-

nulpunten van C
2

(z )/CI(z )

verhouding tussen de uitstort van twee enzymen
"ff' . (-1)/ (-1)coe 1C1ent van C2 Z Cl Z

laplacevariabele

tijdstip, waarop de uitstortfunktie maximaal is

tijdvariabele

vector met sampletijden

bemonsterinterval

inputvector van het proces

intravasculair vollume

extravasculair vollume

variantie van het symbool tussen haakjes

gestoorde inputvector

outputvector

systeemvector

gestoorde outputvector (in paragraaf 1.2 en 2.3)

z-variabele

vector met elk element een

element van matrix tussen accoladen

norm
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aO,a1,a2,a3,a4 parameters van de continue concentratiefunktie

aS,a6,a6
a1,a2,a3,a4,aS elementen ~an ~

a6
a schatting van parametervector b

E klein getal

cr cr relatieve en absolute standaarddeviatierel' abs
~ covariantiematrix yan het proces: E{N • d • dT.NT}

~. . elementen van ~
1,J

Q systeemmatrix
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Hoofdstuk I: Het proces.

1.1 Medische achtergronden.

Ars gevolg van een hartinfarct sterft een gedeelte van het hartspierweefsel

af. Voor het beoordelen van het effect van therapeutische maatregelen

is het van belang te weten, hoeveel hartspier is afgestorven. Dit is echter

niet rechtstreeks te meten.

Bij het afsterven van hartspiercellen komen zich hierin in hoge concentratie

bevindende enzymen in het bloed vrij. De hoeveelheid, die van een bepaald

enzym vrijkomt, als funktie van de tijd, wordt de uitstortfunktie genoemd.

De totale hoeveelheid vrijgekomen enzym ~s een maat voor de hoeveelheid

afgestorven hartspierweefsel.

Door het vrijkomen van een enzym verhoogt de concentratie ervan in het

bloed. Het verloop van deze concentratie, als funktie van de tijd, ~s

door analyse van bloedmonsters te bepalen. Het verband tussen de uitstort

funktie en de concentratie van het enzym in het bloed, is bij benadering

uit te drukken in een mathematisch model(zie paragraaf 1.3).

Indien de parameters van dit model bepaald kunnen worden, kan hiermee uit

het concentratieverloop van een enzym de uitstortfunktie bepaald worden.

Integratie van de uitstortfunktie over de tijd levert de totale hoeveelheid

vrijgekomen enzym en daarmee een maat voor de grootte van het hartinfarct.

WILLEMS(3) geeft nadere informatie over de meetmethoden en de onderzoekin

gen, die in het verleden op dit gebied zijn gedaan.

Bij het meten van de concentratie ontstaan fouten, die voor een gedeelte

systematisch(b.v. hemolyse) en voor een gedeelte bij benadering normaal

verdeeld(b.v. verdunning) zijn. De normaal verdeelde afwijkingen hebben

bij benadering een standaarddeviatie,die relatief is t.o.v. de hoogte

van de concentratie.
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1.2 De uitstortfunktie.

Voor het s~imuleren van data, is het noodzakelijk over een model van de

uitstortfunktie te beschikken. In dit onderzoek is hetzelfde model gebruikt

als beschreven in LAMBI(I). Voor dit model geldt de volgende vergelijking:

voor t> 0fu(t)=fu.(~ )2. e-2(t-tm)/tm
tm

o vJ)or t < 0

met:fu(t) de naar stationaire toestand gecorrigeerde uitstortfunktie

1.2. 1

~u

tm

t

in IU/ltr.h.

de maximale waarde van fu(t).

het tijdstip, waarop fu(t) maximaal is.

Tde tijdvariabele.

fu(t

fu Figuur 1.2.1. : Uitstortfunktie.

tm t-

Uit experimenten met hartkweekcellen blijkt, dat elk enzym op identieke

wijze vrijkomt. De hoeveelheid, die vrijkomt 1S afhankelijk van het

soort enzym.

Formule .1.2.1 kan daarom, met verschillende fu, voor elk enzym gebruikt

worden. Hierdoor is het mogelijk de concentraties van verschillende

enzymen met elkaar in verband te brengen(zie paragraaf 1.4).
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1.3 Het verband tussen het concentratieverloop en de uitstortfunktie

van een enzym.

Studies aan mensen en proeven op honden hebben een model opgeleverd,

dat het verband beschrijft tussen de uitstortfunktie van een enzym en

de concentratie van dit enzym in het bloed, als gevolg daarvan.

Door MUIJTJENS(I) en LAMBI(2) worden twee mogelijke modellen beschreven:

'het eenkompartimentmodel' en'he~ tweekompartimentenmodel'.De overdrachts

funktie van het eenkompartimentmodel bevat één pool en die van het

tweekompartimentenmodel twee polen en één nulpunt. Volgens WILLEMS(3) ~s

voor het enzym HBDH (hydroxybutyrate dehydrogenase) een tweekompartimenten

model noodzakelijk.

fu(t),
Vi ,l. I Va

I
I P

Ci
4-r Ce---r

I

I
I
~

•k
Figuur 1.3.1 : Schematische weergave van het tweekompartimentenmodel.

Voor het schatten van de parameters(zie paragraaf 1.4) wordt gebruik gemaakt

van de concentraties van twee enzymen: CK (creatine kinase), wat snel

wordt afgebroken en HBDH, welke een veel kleinere afbraakkonstante heeft.

In dit verslag zal zowel voor CK als voor HBDH een tweekompartimentenmodel

worden verondersteld.

Figuur 1.3.1 geeft een schematische voorstelling van het tweekompartimenten

model. De variabelen in dit figuur hebben de volgende betekenis:

fu(t) de uitstortfunktie.

Vi het intravasculair vol ume.

Ve het extravasculair volume.

Ci de intravasculaire enzymconcentratie.

Ce de extravasculaire enzymconcentratie.

k de afbraàkkonstante.

Het verband tussen deze variabelen kan beschreven worden met de volgende
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differentiaalvergelijkingen:

: ~i(t) = -k.Ci(t) + ~i.( Ce(t) - Ci(t) )+fu(t)

: ~e(t) =~~.(Ci(t) - Ce(t»

J.3.l.a

1.3.l.b

De afleidingen van deze formules worden in MUIJTJENS(I) en WILLEMS(3)

gegeven. De enzymconcentraties in deze formules zijn naar de stationaire

toestand gecorrigeerd.

De oplossing van vergelijking 1•3. 1 is:

Ci(t) K1(t) -at + K2(t) -bt 1.3.2.a= . e . e

met K1(t) d - a f t at fu(t') d t' 1.3.2.b= eb - a 0

K2(t) b - d f t bt fu( t' ) d t' 1.3.2.c= eb - a 0

+V(kwaarin: !«k +! p P + P )2 - 4 P )a = + - ) + Vi k 1.3.2.dVi Ve Ve Ve

b !«k
P P

- V(k
P + P )2 P )= +- + - ) +- - 4 k 1.3.2.eVi Ve Vi Ve Ve

d P
1.3.2.f= -Ve

De Laplacegetransformeerde van formule 1.3.2 kan geschreven worden als:

Ci(s) s+d
= (s+a)~s+b) • fu(s) 1.3.3

waarbij Ci(s) en fu(s) de Laplace getransformeerden zijn van

respectievelijk Ci(t) en fu(t).
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1.4 Het verband tussen de-concentraties van twee enzymen.

Voor het schatten van de parameters van een input/output-model is het

noodzakelijk zowel het ingangssignaal als het uitgangssignaal te kennen.

Voor het in paragraaf 1.3 beschreven model is echter het ingangssignaal

de uiteindelijk te bepalen grootheid.

Het verloop van de uitstortfunktie is onafhankelijk van het soort enzym.

Noemt men de verhouding tussen de toppen van de uitstortfunkties van twee

enzymen r, dan geldt:

of fu2(s) = r ful(s)
... ...

met r = fu2/fu l

uit eerdere onderzoekingen is gebleken, dat de parameters d= ~e en ~i

onafhankelijk zijn van het soort enzym. Voor twee enzymen kan formule

1.3.3 dus geschreven worden als:

1.4.l.a

1.4.l.b

CI(s)
s+d

fu 1 (s) 1.4.2.a= (s+a l ).(s+b l ) .

C2(s) S'+d
fU2(s)

s+d
fUl(sl 1.4.2.b= = r •(s+a2)·(s+b2) . (s+a2)·(s+b2) .

met = ~«k
p p

V(kp
p

+ ~i)~ - 4 k P
) 1.4.2.ca +- + - ) + +- -p p Ve Vi Ve p Ve

V(kp
b ~«k

p p p P 2
4 • P

)= +- + - ) +- + - ) - k 1.4.2.dp p Ve Ve Ve vi p Ve

voor p = I en 2.

Indien de overdrachtsfunktie CI(s)!fuI(s) omkeerbaar is, d.w.z. dat de

in- en uitgangssignalen verwisseld mogen worden, kan het verband tussen

CI(s) en C2(s) geschreven worden als:

H(s) r • (s+a l ).(s+b I)

(s+a2)·(s+b2)
I .4.3
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Van vergelijking 1.4.3 moeten de parameters r,a l ,b l ,a2 en b2 geschat

worden.

Formule 1.4.3 kan ook gèschreven worden als:

C
2

(s) • s2 + (a
2

+ b
2

) • C
2

(s) • s + a
2

. b2 .C
2

(s) =
2

... r • Cl (s) • s + r • (al + bI) • Cl (s) • s + r • a] • b] •

• CI(s) 1.4.4

Wat in het tijddomein geschreven kan worden als:

d2C~(t) + (a2 + b2) . : ~~ + a2.b2 . C2(t)

d t

... r •

mits alle beginvoorwaarden nul zijn.

In matrixnotatie kan formule 1.4.5 voor de tijdstippen k tlm Mgeschreven

worden als:

n = ë1(k) C1(k) C1(k) ê2(k) é2(k)

ë1(k+l) C1(k+l) C1(k+l) ë2(k+l) C2(k+l)

].4.6.

1.4.6.

1.4.6.

1.4.6.

Matrix n zal in het vervolg systeemmatrix genoemd worden en vector b de

parametervector. é. en ë. zijn de eerste en tweede tijdafgeleiden van C.•
~ ~ ~
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1.5 Equidistante bemonstering.

In figuur 1.5.1 is een overzicht gegeven van de mogelijke diskretiserin

gen. In de laatste kolom zijn de paragrafen aangegeven, waarin de betref

fende mogelijkheid wordt behandeld. De niet-equidistante bemonstering

is reeds in het vorige hoofdstuk aan de orde geweest.

Zijn de bemonstertijdstippen voor beide enzymconcentraties equidistant

en voor beide gelijktijdig, dan kan het verband ertussen in een tijd

diskreet model worden uitgedrukt.

Vergelijking 1.3.3 kan in het z-domein geschreven worden als:

bT . aT
C. ( -I) e -e
~ Z := b - a

-I
• g. (z )u I .5. I

-I -sTwaarbij: g (z ) de z-getransformeerde is van (s+d) • e • fu(s).u
en T het bemonsterinterval is.

-IDoor koppeling via g- (z ) kan het verband tussen twee bemonsterde
u

enzymconcentraties geschreven worden als:

• r •
(z-I - eaIT)~z-1 - ebl T)

(z-I eaZT~(z-1 ebZT)

(z-I -I
= r' - ql ).(z -qzl 1.5.Z.a• -I -I

ebZT
(z - PI )..( z -pZ)

a T
r' - e Z b - amet = -1--1 r 1.5.Z.b

ebI T _ eal T bZ - a Z

alT biT aZT b T 1.5.Z.cql = e • q := e ; PI := e ; p := e Z, Z Z

In figuur 1.5.Z is een schematische weergave van dit model getekend.

Vergelijking 1.5.Z kan ook geschreven worden als:

= r' . -I
Cl (z )

-I
z +

of ~n het tijddomein als:

1.5.3



I

00
I

•
NIET-EQUIOISTANl--_1 paragraaf 1.4

EQlIIOISTANl-----+ paragraaf 4.3
(verworpen)

KONTINUI-------------~

DISKREEl

NIET-EQuIDISTANT------~------------------ .. NIET-EQUIDISTANT·---....~

KONTINU ~__~

lOVERDRACHT VAN UITSTORTFUNKTIE NAAR CONCENTRATIE'OVERDRACHT VAN CONCENTRATIE 1 NAAR CONCENTRATIE 2f behandeld in
I I
I I
, I
I I

I EQUIDISTANT EOUIDISTANT 1 paragraaf 1.5
I
I

I

I

'DISKREE

KONTINU

UITSTORTFlINKTIE

Figuur 1.5.1 : Mogelijke diskretiseringen.
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Evenals in paragraaf 1.4 kan formule 1.5.4. voor tijdstippen k t/m

Min matrixnotatie geschreven worden als:

1. = Q. b

b = 1 • ( r ' • q1 • qZ ' -r ' (q 1 + qZ) , r', (p1 + PZ) , - J) T
PI 'PZ

l.s.S.a

I.S.S.c

«

(
.1

, -- C
1

z )
,,

I

I,
•
I '.- - - --.- -,- - - - - - -.
• I

I l'
I----~. ~).-- C (z-1)

9 (z-1) 2.....__........--
{ )-----1 ( ) -sTfu t s+d e

Figuur 1.5.2. : Schematische weergave van het model voor equidistante bemonstering.

Q = Cl (k) Cl (k-I). Cl (k-Z) CZ(k-l) CZ(k-Z)

C1(k+l) C1(k) C1(k-l) CZ(k) CZ(k-l)

1.5.s.b
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t.6 Stationaire toestand.

De concentratie van een enzym, tengevolge van het afsterven van

hartspierweefsel, wordt in het bloed gesuperponeerd op een reeds

aanwezige concentratie van hetzelfde enzym.

Voor het niet-equidistante model(zie paragraaf 1.4) kan dit in rekening

.worden gebracht door formule 1.4.5 te schrijven als:

C2(t) + C02 = ~I • ël(t) + b~ • él(t) + b~(CI(t) + Cal) +

b4 . ë2(t) + bS. é2(t) + b6 t .6. I

met b6= C02 - b~ • COl

bi t/m bSals gedefiniëerd in formule 1.4.6.d

cal en C02 respectievelijk de stationaire toestand van enzym I en 2.

In matrixnotatie kan dit geschreven worden als:

1.6.2.a

t.6.2.c

ël(M) CI(M) Cl (M)+COI

b = (bl,ö2,b3,b4,bS,b6)T 1.6.2.d

t.6.2.b

of I. = T 1.6.2.e(1,1, .... ,1)

èl (k) Cl (k) ë2(k)
.

Q = Cl (k)+COI ?2(k) C2(k)+C02 1.6.2.f

ël (k+ I) èl (k+l) Cl (k+1 )+COI è~(k+l) C2(k+l) C2(k+ I) +C02

è
l

(M) C
2

(M)

b = 1 T
-r-.a-l-.~b-I-.~CO~I~---a-2~.b~2-.~C=O~2 • (r,L(a l +bl),r.a l .b l ,-(a2 + b2),-a2.b2)

1.6.2.g

Voor het equidistant bemonsterde model van paragraaf 1.5 kan de statio-
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naire -toestand in rekening worden gebracht door vergelijking 1.5.4

te schrijven als:

. C2(k) + C02 = b'r(C I (k) + COl) + b'ZO(C I (k-1)+ COI)+ b'iCI (k-2) + COI)+

+ b~(C2(k-l) + C02) + bS(C2(k-2) + C02) + b6 1.6.3

In matrixnotatie kan di t gesc'hreven worden als:.

Cl (M)+COI CI(M-I)+COI C1(M-2)+COI C2(M)+C02 C2(M-I)+C02 I

1.6.4.c

Tof Z = (1,1, •••• ,1)

1.6.4.d

1.6.4.e

n = Cl (k)+COI Cl (k-I)+COI Cl (k-2)+COI C2(k)+C02 C2(k-I)+C02 C2(k-2)+C02

CI(k+I)+COI Cl (k)+COI C1(k-I)+COI C2(k+I)+C02 C2(k)+C02 C2(k-I)+C02

Cl (M)+COI Cl(M-l)+COI Cl Q1-2)+COI C2(M)+C02 C2(M-I)+C02 C2(M-2)+C02

1.6.4.f

1.6.4.g
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1.7 Gestoorde waarnemingen.

Zoals in paragraaf 1.1 r~eds aan de orde is geweest, z1Jn de waarnemin

gen van de concentraties gestoord. Figuur 1.7.1 geeft hiervan een schema

tische voorstelling.

In matrixvorm kan dit als volgt worden uitgedrukt:

i = ff·l + N • d

H
.1.8.l.a

Figuur 1.7.1 : Schematische weergave
van de storing op de waarnemingen.

met voor het niet-equidistant model:

N = ul(k) ul(k) nl(k) n2(k) n2(k) n2(k)

nl(k+l) nl(k+l) nl(k+l) uZ(k+l) nZ(k+l) nZ(k+l)

l.8.l.b

Îi} (M)

en voor het equidistante model:

N = nl(k) nl(k-I) nl(k-Z) nZ(k) nZ(k-l) nZ(k-Z)

nl(k+l) nl(k) nl(k-I) nZ(k+l) nZ(k) nZ(k-l)

l.8.l.c

l.8.l.d

(volgens formule 1.5.5.d) l.8.l.e
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Voor simulatiedoeleiden wordt, in overeenstemming met MUIJTJENS(I) en

LAMBI(2) aangenomen, dat de storing normaal verdeeld is, met een rela

tieve standaarddeviatie van 5%. De storing op elk sample wordt onafhan

kelijk geacht ten opzichte van de storing op elk ander sample.

De variabelen 0l' n l , n
l

, u2' n2 en n2 staan voor de storingen van ël ,

ë
l

, Cl' ë2, ë2 en C2• n en y zijn een systeemmatrix en een systeem

vector met gestoorde waarnemingen.
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Hoofdstuk 2: De parameterschatmethode.

2.1 Schattingsprocedures met behulp van schabloonfunkties.

Het doel van een parameterschatmethode is meestal het verkrijgen van

een zo betrouwbaar mogelijke schatting van de parameters van een proces.

Bij een groot aantal van deze methoden wordt een 'optimale' schatting,

in de zin, dat de spreiding van &e schatting minimaal is, verkregen door

de parameters zodanig te bepalen, dat de integraal over de waarnemings

tijd van de, met een bepaalde tijdfunktie (f.(t» gewogen, schattings-
1.

fout (e(t» nul is. Onder schattingsfout wordt het verschil tussen

het uitgangssignaal van een proces (y(t» en dat van een schatttngs

model (y'(t» verstaan. In figuur 2.1.1 is dit weergegeven.

u(t)
PROCES

H(n(y,ll ;~)

n(t)n(t)
u x

e(t)

Figuur 2.1.1 : Schematische voorstelling van de koppeling van het schattingsmodel aan het proces.

In formulevorm kan dit kriterium geschreven worden als:

1 f t
t - t t 2 f.(t) • e(t) d t =0

. 2 1 . 1 1.

met e(t) = y(t) - y'(t)

of voor een diskreet model:

e = 0

2.t.t.a

2.2.1.b

2.1.2.a
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me t ~ = 1. - 1.'
T

waarbij: f.(t) = (f.(kT),f.«k+I)T), •••• ,f.(MT))
~ ~. ~ ~ T

e = (e(kT),e«k+l)T), •••• ,e(MT))

T is de sampletijd.

2.1.2.b

De tijdfunktie f.(t) wordt in zijn algemene vorm wel 'schabloonfunktie'
~

(Engels: 'template function') genoemd. Deze bepaalt in sterke mate de

eigenschappen van de schatting. Ih paragraaf 2.2 worden de eisen afge

leid, waaraan de schabloonfunktie moet voldoen, wil de schatting

asymptotisch zuiver zijn. In paragraaf 2.3 wordt van een schabloonfunktie

bewezen, dat deze onder bepaalde voorwaarden zowel zuiver als optimaal

is.

Het aantal lineair afhankelijke schabloonfunkties, dat voor een schatting

nodig is, is gelijk aan het aantal onafhankelijke parameters, dat ermee

geschat moet worden.

Zoals in hoofdstuk voor een bepaald proces reeds ~s aangegeven, kan

een diskreet model als volgt worden beschreven:

x = n (~,!.) • b 2.1 .2

waarbij u en x respectievelijk het ~n- en uitgangssignaal van een proces

zijn.

Indien alleen gestoorde in- en uitgangssignalen gemeten kunnen worden,

kan het proces, zoals in paragraaf 1.7 weergegeven, beschreven worden

door:

1. = n<:!,1.) • b + N • d

met v = x + n
"- - --x
v = u + n

-u

2.1 .4

Naar analogie van het proces, kan het sc~attingsmodel beschreven worden

door:

2. I .5
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waarbij a een schatting is van parametervector b.

Voor de schattingsfout geldt dan volgens formule 2.1.I.b:

Volgens het kriterium van formule 2.1.2 geldt:

T
F .e =0

2. 1.6

2.1.7

met F = fl(kT) f 2(kT) ~ •• fp(kT)

fl«k+I)T) f 2«k+I)T) ••• f p «k+I)T)

••• f (MI)
P

of met formule 2.1.6 hierin ingevuld:

zodat geldt:

2.I.Ba

2.1. Bb

Met behulp van formule 2.1.4 kan formule 2.I.B.b ook geschreven worden

als:

T -I T= b + (F • n(~,Z» . F • N • d 2. I .9
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2.2 Zuiverheid van de schatting.

Schatting! van parametervector b heet zuiver, indien de verwachtings

waarde van Bgelijk is aan b. Schatting Bvan b heet asymptotisch zuiver,

indien S zuiver is voor n nadert naar oneindig, waarbij n het aantal

samples is, dat voor de schatting wordt gebruikt.

In deze paragraaf zal bewezen wor~en, dat een schatting i van b, zoals

omschreven in.paragraaf 2.1, asymptotisch zuiver is, indien aan de volgende

eisen wordt voldaan:

De schabloonfunkties bevatten geen storing.

2 De verwachtingswaarden van de storing op de waarnemingen van het in

en uitgangssignaal van het proces zijn nul.

3 De elementen van schabloonfunktiematrix F en de varianties van de

storingen

4 Matrix FT.

S De s.toring

zijn begrensd.

Q(v,y) is inverteerbaar.

op vers.chillende waarnemingen i~ onafhank.elijk..

Uit formule 2.1.9 kan voor de verwacli.tingswaarde van .ê... worden afgeleid, dat:

{ } . T· -1 T
E B = b + E{ (F. Q(~,Z» • F .N.d} 2.2.1

Schatting ê.. van parametervector b is zuiver indien E{~ = b, dus

indien:

EfB- b} = E{ (FT. Q(::!.'Z»-I • FT.N.d} = 0

Dit kan ook geschreven worden als:

....r -I
n Rn • Sn • d } = 0

met Rn = .~ (FT. Q(~,Z»

Sn = I (FTN)
n

2.2~3

Indices i en j geven respectievelijk het r1J- en het kolomnummer van het

betreffende element in de matrix aan. Index n duidt op het aantal data-
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punten, waarvan de elementen r , , van matrix Rn en s " , van Sn
n,1,J n,1,J

funk ties zijn.

De elementen r, . van matrix R= 1im l . FT. n(~,x) en s .. van S = 1im
1,J n... oo n 1,J not 00

l FT. E{N} zijn te beschouwen als stochastische processen(zie WILKS(6)).
n
Indien aan eisen 1 t/m 3 wordt voldaan, geldt voor de elementen van Rn:

p1im r . , =r. ,
n~ 00 n,l,J 1,J

2.2.4

Het bewijs hiervoor zal vervolgens 1n drie stappen worden geleverd.

JJ r, . = E{ lim r , , }
lIJ n~ n,1,J

2.2.5

, ,1 ~k+n
bewijs: E{lim r . , - r, .} = E{l1m - L... '

n~ n,l,J 1,J n~ n l=k

1 " 1 ~n+k f E{' } = 0= lm-L, l' nl'
n~ n l=k ,1 ,J

f
1

,. n' 1 ,}
,1 ,J

waarbij n'l ' elementen zijnvan
,J

mits: E{n'l ,} = 0 (eis 2).
,J

n(n ,n ) =
-u --x

3J var (lim r . ,) = 0
n-lOO n,l,J

2.2.6

2( lim r , . - r, ,) } =
n,1,J 1,J

n-'co

(eis I)

(eis 3)

(eis 2'en 5)

E {(n'l ,)2} =
,J

, ) 2
nl' } =,J

2
o max =n

1
, 1

< lm-2
n~ n

f2
< 1im max

n-klo~
n

o < var(lim r . ,) = E{
~. n~oo n,1,J

. 1 n+k
= E{(lim - r f 1 .

n+c:» n l=k ,1

n+k 2
E{r (f1 .. n' .)} =

l=k ,1 1,J

nfk 2
.r f 1 .

l=k ,1

bewijs:

f2 2
= max • (Jmax lim.!. =0

n
n~
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. (I 2 .waarbij f en cr de maximale waarden z~Jn van f l . en E{ nl') }.max max ,~,~

Voor dit bewijs is nodig, dat E{f l .} = f l . (eis 1) en bovendien moeten,~ ,~
f en cr bestaan (eis 3).max max

3' 1 im P (Ir, . - r. .I>e: ) = 0
~ n~ n,~,J ~,J -

2.2.7

2
e:

P(IUmr , .-r. ',I> e:)<
n~ n, ~ , J ~ , J - -

bewijs: volgens Chebychev (appendix A.I) geldt:
var(1im r .. )

4 n+oo n,~,J

dus Um pel r .. - r .. 1> ,e:) < 0
n-.co n , ~ ,J ~ , J - -

(volgens formule 2.2.6)

Formule 2.2.7 is volgens de definitie van de plimieten (appendix A.2)

de voorwaarde, waaronder geldt: plim r .. = r ..•
n~ co n , ~ , J ~ , J

Op dezelfde manier, als voor formule 2.2.4,kan aangetoond worden, dat:

2.2.8

= 0f
l

. . E{ n
l

.}, ~ ,J

plims .. =s ..
n~ co n , ~ , J ~ ,J k+n

b " = l' ) ~waar ~J s.. ~m - L.

~,J n*" n l=k

Indien R = FT n(~,x) een inverteerbare matrix is (eis 4) dan zijn de
n _)

elementen van R • S • d continue funkties van r. , en s ..• Volgens
~,J ~,J

appendix A.3 geldt dan:

plim (R -} • S • 2.) =R- I • S • d = 0
n n

n~ co

2.2.9

Volgens appendix A.4 geldt dan ook, dat:

n~ co

{ R
-}

lim E
n

S d} = 0
n

2.2.10

Zodat geldt:

lim E{~-~} lim E { (FT. -I FT= (~'.l.) ) . N d } =.
n-iPO n-too

lirn E {R -I S '2.} = 0
n~

n n 2.2.11

Dus 8 ~s een asymptotisch zuivere schatting van b.
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2.3 De optimale schabloonfunktie.

Onder 'optimale' schabloonfunktie zal worden verstaan, die matrix F, die

voor een bepaald aantal samples de 'smalste' meerdimensionale kansverdeling

van schatting .ê. = (FT. n(~,y»-I FT. Y geeft. Als maat voor de breèdte

van de verdeling zal de covariantie van [ worden genomen.

Covariantiematrix L is beter, dan covariantiematrix M, indien voor elke

vector ~ geldt: xT. L • ~~ xT. M .x. Covariantie L wordt beschouwd als te

verwaarlozen ten opzichte van covariantie M indien voor elke x geldt:
T T

x • L • x« x .M • x.

Volgens de theori~ van de Markov-schatters voor een systeem met alleen

uitgangsruis en voor een model met alleen voorwaartse parameters is de

optimale schabloonfunktiematrix:

F = ~-T . n(u)

waarbij ~ = E{nT

EYKHOFF( 10».

2.3. I

n}de covariantiematrix is van de uitgangsruis (zie

Een analogie van de Markov-schatters suggereert, dat, met de aanname,

dat de schabloonfunkties niet met ruis behept zijn, form~le 2.3.1 voor

het ~n hoofdstuk beschreven model overgaat in:

F = 4)-1 • n(~'~)

{ TTmet ~ = EN. d • d • N}.

2.3.2

In het vervolg van deze paragraaf zal worden bewezen, dat de schabloon

funktiematrix, als omschreven in formule 2.3.2 voor het in hoofdstuk I

beschreven proces optimaal is, indien aan de volgende voorwaarden wordt

voldaan:

De kansdichtheid van de additieve ruis op in- en uitgangssignaal is

symmetrisch rond nul.

2 De amplitude van de ruis ~s relatief begrensd op een factor q van het

signaal met q
2 « I.

N.B. Voor niet-symmetrische ruis is de e~s q«I, wat ~n vele gevallen

een niet realistische eis ~s.
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3 Matrix ~ = E {N • d • dT• NT} is inverteerbaar.

4 Tussen afhankelijke ruistermen bestaat een lineair verband.

Volgens formule 2.1.9 is"de covariantie van.§. te sch!'ijven als:

Hierin is O(~,Z) te splitsen in een deterministisch deel en een sto

chastisch deel:

Q(n ,n )
-u --x

2.3.4

waarbij O(n ,n )
-u --x

gedefinieerd wordt als

Met behulp van formule 2.3.4 is formule 2.3.3 te schrijven als:

-I T
Q(n , n » • F • N • d

-u --x

-IQ(n ,n ) • F) }
-u --x

dT. TN • F •

2.3.5

In verkorte notatie is dit te schrijven als:

2.3.6

met A = ~T.

B = FT.

BI = FT.

Q(u,!.)

Q(n ,n )
-u --x

N

Met behulp van de Neumannreeks (STEWART(13» kan (A + BI)-I geschreven

worden als:

(A + BI) -I = (A

={I - A-!B I + (A-I.B I) • (A-I.B I) - hogere orde termen}. A-I
2.3.7
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Deze reeks is convergent, indien UA-I. B'11 < I, waarin 11./1 duidt op een

norm, die zowel cosistent is voor matrices als voor vectoren. Hieraan

wordt bijvoorbeeld voldaan, indien geldt:

c' < Imax
2.3.8

dus indien c' < I
max p

met Cr = A-I. Br

is dec'. .
l.,J

c'max

•
T -I T= (F. n(u, x» • F • n(n ,n )

-- --u-x
je term van de ie regel van matrix Cr

is de maximale term van matrix Cr

Formule 2.3.7 ingevuld in formule 3.2.6, met gebruik making van de stelling,

dat de verwachtingswaarde van de som van stochastische variabelen gelijk

is aan de som van de verwachtingswaarden van die variabelen, levert:

- E {Cr. C

+ hogere orde termen

Cr= -I Br= (FT. -I T n(n ,n )met A • n(E.'~» •F • --u --x

C = A-I. (FT. -I TB = n (E.'~» •F • N

2.3.9

Indien de ruis een symmetrische verdeling heeft (eis I) en er tussen

afhankelijke ruistermen een lineair verband bestaat (eis 4),leveren de

termen van formule 3.2.9, met een oneven aantal matrices C', geen bijdrage

tot de covariantie. De elementen van deze termen kunnen namelijk worden

uitgedrukt in een lineaire funktie van verwachtingswaarden van het product

van een oneven aantal ruisvariabelen.

Bijvoorbeeld:

{E {C r. C • d Nr g • n' .).
r=k q,r r,l.
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.( L P2 1:
N do) ( 1: P2 1:

N d )} =go 1. n
l

o. . gs ,0· n .
j=1 ~=k

1., ,] J m==1 o=k o,m m

L p! L P2 1: P2 L
N

1:
N

I-
N do d== . . gq,r·gi,l·gs,o·

i=1 j=l m=1 r=k l=k o=k J m

. E {n' o. n
l

o• n } 2.3.10
r,1. ,] o,m

e e o0 van matrix (FT. -I T
met gq,r is de r term van de q r1.J G = Q(u,~» F

n' is de oe de e rij matrix Q(n ,n )r,i 1. term val! r van
--u ~

is de oe de e rij matrix Nnr,i
1. term van r van
e

d is de m term van vector dm -
{.}q,s de se de qe rij de matrix tussen accoladen1.s term van van

PI is aantal kolommen van matrix Q

P2 is aantal kolommen van matrix N

Deze verwachtingswaarden Z1.Jn te schrijven als het product van verwachtings

waarden van het product van afhankelijke ruisvariabelen, waarvan minstens

één product een oneven aantal ruisvariabelen bevat.

De verwachtingswaarde van een oneven macht van een ruisvariabele met een

symmetrische verdeling en verwachtingswaarde 0 is altijd nul (zie VAN

DER GRINTEN(II». Indien alle afhankelijke ruisvariabelen in matrix N

en n(n ,n ) lineaire funkties van elkaar zijn geldt ook, dat de verwachtings
--u ~

waarde van het product van een oneven aantal van deze variabelen nul is.

Bijvoorbeeld: Indien voor formule 2.5.10 geldt:

a. (r,i,l,j,o,m) = (9,3,7,2,8,2)

b. proces volgens formule 1.8.I.a met N volgens formule 1.8.I.d

dan is E {n' o. n l o. n } = E {n'l(r-i+I). nl(l-j+l)
. r,1. ,J o,m

n
l
(o-m+ I)}

2= E {nI (7) • n l (6) • n l (7)} = E {nI (7)} • E {nI (6)} = 0

mits de ruis van verschillende samples onafhankelijk is.

2.3. II

Aangezien alle oneven termen van formule 2.3.9 nul zijn, kan de covariantie

van ~ geschreven worden als:
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cov(~) = E {C • d • dT.CT} + E {C'.C • ~ • dT.CT.C,T} +

+ E {Cf. Cf. C. ~. dT. CT} + E{C. ~. dT. CT. C,T. C,T} +

+ hogere orde termen 2.3.12

Opdat matrix FT. Q(~,y) in ~ = (FT. Q(~'Z»-I. FT . Y (formule 2.1.8)

onder alle omstandigheden inverteerbaar is, is een beperking van de

ruis noodzakelijk. Voor een relatieve begrenzing van de ruis ten opzichte

van het signaal, waarop deze gesuperponeerd is, zullen nu voorwaarden

worden afgeleid, waaronder de tweede en hogere or1e termen in formule
-. T T

2.3.12 mogen worden verwaarloosd ten opzichte van E {C • ~ • ~ .C } •

Een relatieve begrenzing van de ruis kan als volgt in formulevorm worden

weergegeven:

-q -.{Q(u,x)} ..< {Q(n ,n )1. . < q • {n(u,x)l. . voor alle i,J'
- - ~ ,J- -u -x ~ ,J - - L, J

waarbij q een konstante is.

2.3.13

Matrix C' = (FT. -I T
Q(~,~» .F. Q(n ,n ) wordt hiermee als volgt begrensd:

--u -x

Q(n ,n ) =
--u -x

( .T f"I( »-1 T ( f"I( »
~ F a ~,~ .F. q.a u,~

of ~n eenvoudiger schrijfwijze:

-q • I < C' < q • I

2.3.14.a

2.3.14.b

waarbij I een PI bij Pl.eenheidsmatrix is, waarbij PI het aantal kolommen

van Q is.

Met behulp van formule 2.3.14 gaat formule 2.3.12 over in

T T 2 4
• d. C } (J + q + q + •••• )

2.3.15
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2Indien nu geldt, dat q «I, dan kan de covariantie geschreven worden

als:

cov(.ê.) E {C dT.CT} = E {(FT. -I T dT T
= . d Q(~,~» • F • N • d • N • F .

(
T F) -I}=. . Q (~'!.) .

(FT. -I FT. {N • dT.NT} T F)-I= Q(u,x» • E d . F . ( Q (u,x).. 2.3.16

Voor deze benadering van de covariantie zal nu bewezen worden, dat voor

alle ~ ongelijk aan nul geldt, dát xT. cov(~) . !. als funktie van de

schabloonfunktiematrix F minimaal is, indien de in formule 2.3.2.

gedefinieerde F ingevuld wordt.

Dus indien:

Tx •
T

x - x • cov <'a) IF . • !. ~ 0
opt~maal .

2.3.17.a

ofwel indien:

2.3.17.b

~ is een positief definiete symmetrische matrix (bewijs in appendix ~I,)

en is volgens appendix B.2 daarom te splitsen in twee niet-singuliere

deelmatrixen volgens:

'" MT Mb" M- 1
~= • ,waar ~J bestaat

Formule 2.3.16 is hiermee te schrijven als:

2.3.18

T
x . ( -I T MTn ~'!.» .F.
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2.3.19

-T T-l
Hierin is matrix D = I - M • n(~,!.) • ( n (u,!.). 4l

T -1 T
n (u,!.) • M symmetrisch en idempotent, zodat geldt D = D • D.

Vergelijking 2.3.18 is daardoor te schrijven als:

T T -1 T T
met L = (F • n (~,~» . F • M

Aan vergelijking 2.3. 19 wordt voldaan omdat:

2.3.20

2
z = 4. z. > 0

i 1

met z = D • L • x en z. zijn de elementen van z.
1

Hiermee is bewezen, dat F = -T
4> • n(~,x) voor het in formule 2.1.8.b

beschreven schattingsalgorithme optimaal is, indien aan de eisen, die aan

het begin van deze paragraaf zijn geformuleerd, wordt voldaan.
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Hoofdstuk 3: Toepassing van het schattingsalgorithme op het proces.

3.1 Voorwaarden, waaraan het proces moet voldoen.

3.1.1 Voorwaarden voor de geldigheid van het model.

Het model, waarvan verschillende varianten in hoofdstuk zijn behandeld,

is slechts bij benadering een kocrekte beschrijving van het werkelijke

proces. In deze paragraaf zullen enige van de afwijkingen worden behandeld.

Het equidistante model, dat in paragraaf 1.5 is uitgewerkt, is om twee

redenen in de praktijk niet bruikbaar.Op de eerste plaats zijn er geen

equidistante data beschikbaar en op de tweede plaats gaat dit model ervan

uit, dat de uitstort van het enzym gesampled. is. Dit model ksn echter

gebruikt worden voor het testen van bepaalde èigenschappen aan de hand

van gesimuleerde enz~concentraties. Het grote voordeel hierbij is dat
~

het model eenvoudiger is en dat e~ geen afgeleiden benaderd hoeven worden.

Het probleem bij het in paragraaf 1.4 beschreven model voor het gebruik

van niet-equidistante data is, dat hiervoor de eerste en tweede afgelei

den op de bemonstertijdstippen bekend moeten zijn. Deze worden niet

J gemeten. Deze afgeleiden kunnen worden benaderd door ze te berekenen

uit enige datapunten, zo, dat ze voor een polynoom van een zo hoog moge

lijke graad korrekt zijn (zie VELDKAMP(15». De haalbare graad is evenre

dig met het aantal datapunten, dat voor de berekening wordt gebruikt.

Indien de sampleintervallen en de hogere afgeleiden niet te groot zijn

geldt, dat des te hoger de graad is des te kleiner is de afbreekfout.

Het aantal te gebruiken datapunten wordt echter op twee manieren begrensd.

Hoe meer datapunten voor de benadering van de afgeleiden gebruikt worden,

des te minder regels bevat de systeemmatrix en des te groter wordt de

variantie van elke regel. Beide leiden tot een grotere spreiding van de

schatting. Een goede schatting kan dus alleen worden verkregen indien

de lagere afgeleiden veel groter zijn dan de hogere afgeleiden.

In appendix D wordt een methode besproken, waarmee het benaderen van de

afgeleiden gedeeltelijk omzeild kan worden.
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Voor de eigenschappen van de waarnemingsruis, ~s uitgegaan van de in

WIL~EMS(3), LAMBI(2) en MUIJTJENS(I) gebruikte aannamen. Deze zijn,

dat de ruis additief is, dat de verdeling ervan normaal is.

en dat de standaarddeviatie 5% van de werkelijke waarde van het sample

is. Bovendien is aangenomen, dat de ruis in elke meting van de concentra

tie onafhankelijk is van die in elke andere meting. Inmiddels is onder

meer bekend geworden, dat de ruis niet zuiver normaal verdeeld is en, dat

deze naast een component met relatieve standaarddeviatie ook een component
4

met absolute standaarddeviatie heeft. Omdat geen exacte gegevens over

deze afwijkingen bekend zijn, omdat de invloeden ervan relatief klein

zijn en omdat ze in vergelijkbar~ schattingen ook niet verwerkt zijn,

z~Jn deze afwijkingen van de oorspronkelijke aannamen in dit verslag buiten

beschouwing gelaten.

De uitstortfunktie (zie paragraaf 1.2), die in dit verslag gebruikt

wordt, is overgenomen uit LAMBI(2). Deze is vooral gekozen om zijn

eenvoud. Het model, dat het verband beschrijft tussen beide enzymen

is onafhánkelijk van de vorm van de uitstortfunktie, mits deze voor beide

enzymen gelijk is. De invloed van enige mogelijke afwijkingen is in

LAMBI(2) beschreven.

Het tweekompartimentenmodel, voor het beschrijven van het

verband tussen de uitstortfunktie en de concentratie van een enzym

(zie paragraaf 1.3),is tot nu toe het meest geschikt gebleken voor

het schatten van de grootte van de hoeveelheid vrijgekomen enzym

als gevolg van een hartinfarct. Het éénkompartimentmodel geeft welliswaar

een geringere spreiding van de erdoor geschatte parameters, maar wordt

door MUIJTJENS(I) verworpen, omdat de schattingsresultaten niet overeen

komen met de werkelijkheid.

De te schatten parameters worden verondersteld stationair te z~Jn.

Dit- is waarschijnlijk niet het geval. In het model is hier geen rekening mee

gehouden, zodat slechts een gemiddelde van de parameters wordt geschat.

,
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3.1.2 Voorwaarden voor de bruikbaarheid van de schatting.

T "{ T T}Voor elk proces, waarvoor de matrices F ~n(~I'~2) en ~ = EN. i . ~ . N

inverteerbaar zijn, kunnen de parameters met het in paragraaf 2.1 beschre

ven algorithme worden geschat.

De storingsmatrix N en de uit de parametervector ~ afgeleide vector ~ zijn

in de praktijk niet bekend. Daarom wordt voor d een gemiddelde vector

genomen, die is afgeleid uit sch~ttingen van LAMBI(2). Voor de storing

wordt aangenomen, dat deze een standaarddeviatie van 5% van de werkelijke

samplewaarde heeft. De werkelijke samplewaarden worden gesimuleerd uit

de gemiddelde parametervector. De hierbij gemaakte fouten zijn klein, indien

de werkelijke parametervector niet te sterk van de gemiddelde parameter

vector afwijkt en de storing bij benadering 5% relatief normaal verdeeld is.

-TDe schabloonfunktiematrix F = ~ • n(~1'~2) veronderstelt naast het bekend

zijn van ~ '" dat de systeemmatrix bekend ~s. Ook deze worden uit de ge

middelde parametervector afgeleid en ook hiervoor mag het proces, waarvan

de parameters geschat moeten worden, niet te sterk van een over de

patiëntenpopulatie gemiddeld proces afwijken.

Een op da bovenstaande manier berekende ~ blijkt inverteerbaar. Wil matrix

FT. n(CI,C) inverteerbaar zijn, dan moet er een relatie tussen F en
- -2

n(~I'~2) bestaan, terwijl alle kolommen van beide matrices onafhankelijk

moeten zijn ten opzichte van andere kolommen van dezelfde matrix. Is

FT. n(~I'~2) niet inverteerbaar, dan wordt dit door het schattingsprogramma

gemeld.

Indien de gemiddelde schabloonfunktiematrix een goede benadering is voor

de optimale schabloonfunktiematrix en indien de in paragraaf 2.3 afgeleide

benadering voor de covariantie gebruikt. mag worden, kan een benadering voor

de spreiding van de schatting berekend worden uit:

cov(ê)
-I

• ll> • 3.1.2.1

Deze covariantiematrix kan gebruikt worden als maat voor de betrouwbaar

heid van de schatting en geeft de hoeveelheid informatie aan, die in

principe (maximaal) beschikbaar is.
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Voor een groot aantal bemonsteringen, wordt bij benadering een zuivere

schatting verkregen, indien aan de eisen van paragraaf 2.2 wordt voldaan.

De snelheid van converg~ntie van plimieten wordt volgens het bewijs van

formule 2.2.7 bepaald door de snelheid, waarmee de variantie naar nul

gaat. Deze variantie is volgens het bewijs van formule 2.2.6 omgekeerd

evenredig met het aantal samples en convergeert daardoor voor een relatief

klein aantal samples snel. Het is daarom aan te nemen, dat de verwachtings

waarde van de geschatte parametervector S snel naar de te schatten para-. -
metervector k convergeert.

Voor een asymptotisch zuivere schatting mag de schabloonfunktiematrix

geen (afhankelijke) storing bevatten. Dit is. zowel voor de optimale

schabloonfunktie als voor de gebruikte schabloonfunktie het geval.

Verder wordt in paragraaf 2.2 geeist, dat de ~erwachtingswaardevan de sto

ring nul is. Dit is in de praktijk niet het geval. De afwijking van de

.verwachtingswaarde van~, die hierdoor ontstaat is relatief zeer klein,

mits matrix FT. n(~,~) goed inverteerbaar is. Dit is echter een algeme-

ne eis voor een goede schatting. Het conditiegetal van deze inversie,

dat door de inverteerprocedure wordt geschat, kan dienen als maat voor

de inverteerbaarheid.

Tenslotte wordt in paragraaf 2.2 voor een zu~vere schatting geeist,

dat zowel de elementen van de schabloonfunktiematrix als de variantie

van de samples begrensd zijn. Hieraan wordt uit fysische overwegingen vol

daan.

Een optimale schatting wordt verkregen, indien aan de eisen van paragraaf

2.3 wordt voldaan. Een symmetrische verdeling van de storing, maakt de

begrenzing van de storing, die nodig is voor de benadering van de cova

riantie volgens formule 2.3.16 realistischer. Stel bijvoorbeeld, dat een

fout van 10% in de covariantie verwaarloosbaar is. Dan moet voor een niet

symmetrisch verdeelde storing een begrenzing op twee maal de standaard

deviatie worden geeist, terwijl volgens formule 2.3.15 voor een symmetrisch

verdeelde storing een begrensing op 6 maal de standaarddeviatie nodig is.

Volgens de door LAMBI(2) en MUIJTJENS(l) gedane schattingen blijkt echter,

dat de verdeling van de storing benaderd kan worden met een normale,

dus symmetrische verdeling. Ook al zijn sommige ruiswaarden groter, dan

de begrenzingswaarde, dan
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nog kan de benadering voor de covariantie, volgens paragraaf 2.3, wel

gelden. Indien immers (FT. n(C1,f2))-1 goed geconditioneerd is, dan

kan deze benaderd worden door (FT. n(f1,f2
))-1. Goed geconditioneerd

wil immers zeggen, dat een kleine afwijking in een matrix, weinig

verandering in de inverse van die matrix met zich meebrengt.

Ook voor een optimale schabloonfunktie wordt geeist, dat ~ inverteerbaar

1S. Hiervoor wordt verwezen naar wat hierover eerder in deze paragraaf

is geschreven.

Aan de eis, dat er tussen de afhankelijke termen van matrix n(nl'~2)

een lineair verband moet bestaan, wordt voldaan doordat de storingen

op de verschillende samples onafhankelijk van elkaar zijn. Bij modellen

voor equidistante samples worden de verschillende kolommen van de

systeemmatrix gevormd door verschuiving, zodat de storing op de elementen

of gelijk of onafhankelijk is. Voor de berekening van benaderingen van

afgeleiden ten behoeve van niet-equidistante modellen, wordt gebruik

gemaakt van een lineaire funktie van de datapunten. Daardoor bestaat

er ook een lineair verband tussen de storing op de afgeleiden en die

op de datapunten, waaruit ze afgeleid zijn.
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3.2 Implementatie van het schattingsalgorithme.

3.2.1 Het hoofdprogramma.

Het hoofdprogramma dient voor het uitvoeren van schattingen op al

dan niet door het programma zelf gesimuleerde patiëntendata en het

uitwerken van de resultaten ervan. De verschillende t steeds terug

kerendetbewerkingen.zijn opgeno~en in procedures. Het hoofdprogramma

zelf bevat daarom alleen declaraties, procedureaanroepen en input

output-statements.

In figuur 3.2.1 is een programma voor het schatten op gesimuleerde.

data met behulp van een optimale schabloonfunktie schematisch weerge

geven. De in figuur 3.2.1 gebruikte variabelen zijn tesamen met de

andere 1n de .computerprogramma's gebruikte variabelen opgenomen in

appendix C. De gebruikte procedures worden in paragraaf 3.2.2 en

verder besproken.

Procedures voor het uitprinten van tabellen en het tekenen van

funkties worden in dit verslag niet behandeld; omdat ze sterk machine

gebonden zijn.



••..• alleen bij equidistante data.

I
~
w
I

BElA

CB

COV (COR.RELVAR)
PCOV1(PCOR.PRELVAR)

+++++ alleen bij niet.equidistante data. p.

)~ BTOFYS
~

DP DB

INIT N P N P -.,. -
+ COVARIANTIE ....:
+

Sj 11I
+
~ .A Hl

SPAR r. y

FYSTOB lPAR. ___ GENEREER -- I. ___ VUL .. +.lj.+-t~$ SCHABLOON F
I

f
I

,. P
I CA ,
I

P -------- - - - "j

B I r,A
I- ---l

, . STOOR VUL r,y SCHAT

I r

PAR

INIT sa P N

Figuur 3.2.1 : Schematische voorstelling van een programma voor het schatten van een parametervektor uit gesimuleerde data met een
'optimale' schabloonfunktie.
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3.Z.Z Procedure FYSTOB.

INPUT: fysische parameters: r, COl, COZ, k l , kZ' F/Ve, P/Vi.

sampletijd: T (alleen voor een equidistant model).

OUTPUT: polen en nulpunten van CZ(s)/CI(s): -aZ' -bZ' -al' -bI·

polen,nulpunten en coëfficiënt van CZ(Z)/CI(z): I/PI' l/PZ'

l/ql' l/qZ' r' (alleen voor een equidistant model).

b-parameters: ~. •

De polen en de nulpunten van de Laplacegetransformeerde overdrachts-

funktie van enzym naar enzym 2 worden met behulp van formules 1.4.Z.c

en 1.4.Z.d uit de fysische parameters berekend. De parameters van

deze overdrachtsfunktie in het z-domein kunnen met behulp van formules

I.S.Z.b en I.S.Z.c uit de Laplaceparameters berekend worden. Dit geldt

natuurlijk alleen voor equidistante modellen.

Voor schattingen op equidistante data, zonder grondconcentratie wordt

de parametervector ~ met behulp van formule I.S.S.d uit de z-parameters

berekend. Bij aanwezigheid van grondconcentraties worden formules

1.6.4.d of 1.6.4.g gebruikt.

Voor het niet-equidistante model worden de b-parameters met formules

1.4.6.d, 1,6,Z,d of 1.6.Z.g uit de Laplaceparameters berekend. Formule

1.4.6.d geldt alleen, indien er geen grondconcentraties zijn; beide

andere formules indien dit wel het geval is.



-45-

3.2.3 Procedure GENEREER.

INPUT: fysische parameters: fu, r, tm, COl, C02, P/Ve.

polen en nulpunten van C2(s)/C I (s): -a2 , -b2 , -al' -bI·

polen, nulpunten en coëfficiënt van C2(z)/C I (z): I/PI' I/P2'

I/ql' l/q2' r' (alleen voor een equidistant model).

sampletijd: T (alleen voor een equidistant model).

nummers van de eerste en laatste rij van de systeemmatrix: ktH•..
(alleen voor een equidistant model).

storingsinitialisatie: INIT (alleen voor een niet-equidistant model).

OUTPUT: concentraties van beide enzymen: f l , f 2.

sampletijden: t (alleen voor een niet equidistant model).

Deze procedure genereert de gesamplede concentratiewaarden van beide

enzymen. Voor het niet-equidistante model, bij het schatten op gesimuleerde

data, wordt bovendien een tijdreeks gegenereerd voor de sampletijdstippen.

Voor het equidistante model van figuur 1.5.1 wordt eerst de naar het
. -sT

tijddomein getransformeerde van funktie g (s) = fu(s) .(s + d) • e
u

op tijdstippen kT berekend. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:

g (kT)
u

= ~ ~u(t) + d • fu(t) I
t=kT

e2 2 2 2= fu • ---2 • «d - --). k • T + 2 • k • T ) •tm
t m

-2
e

• k • T/t
m

3.2.3.1

Formule 1.5.1 kan in het tijddomein op tijdstippen kT als volgt worden

geschreven:

C(kT) = (e-b •T e-a . T). C«k-I)T) _ e-a •T

+ «e-a •T _ e-b.T)/(b - a» • g (kT)
u

e-b •T • C«k-2)T) +

3.2.3.2

waarbij e-b . T en e-a •T afhankelijk van de index van a en b gelijk zijn

aan z-parameters q2 en ql of P2 en PI'

Aannemende, dat C(O) = 0 en C(-I) = 0 kunnen hiermee CI(kT) en C
2

(kT)

worden berekend.
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Voor het berekenen van de concentraties op de sample tijdstippen ten

behoeve van het niet-equidistante model, wordt uitgegaan van een continue

beschrijving van de concentraties. Deze wordt berekend uit formule

1.3.2.a, met daarin formule 1.2.1 ingevuld:

eet) = CO +

+ a
4 .

met a O
d - a= b - a

2
e

fu • --2
t
~

e-<XS • t

a - 21t
m

b - d
+. b - a .• b - 2/t

~m

3.2.3.3

d - a
a • - -:----I b - a

2 2 _ b - d 2
(a - 2/t) b - a • ~(b~-~2/'t~):2

m m

d - a 2 b - d 2
a 2 = b - a • (a - 2/t )3 + b - a • (b - 2/t )3

m m

a = 2/t3 m

d - a 2
...,....---".....,----,-

b - a • (a - 2/t )
m

b - d 2
b - a • -r.(b,---~2/"T'"t----:-) 3

m

a = b
7

De sampletijdstippen worden gegenereerd vorgens een schema van LAMBI(2),

waarvoor geldt:
sampleinterval tijd

4 uur o - 48 uur

8 uur 48 - 72 uur

12 uur 72- 120 uur

24 uur na 120 uur
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Om de invloeden van equidistantie uit te sluiten wordt op elk sample

tijdstip storing gesuperponeerd met een homogene verdeling tussen plus

en min 25% van het sampleinterval. Er worden 35 samples gebruikt.
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3.2.4 Procedure VUL.

INPUT: concentraties van beide enzymen: fl; C2•

sampletijden: t (alleen voor niet-equidistante modellen).

nummers van de eerste en laatste rij van de systeemmatrix: k tM•

aantal parameters: p.

OUTPUT: systeemmatrix: Q

systeemvector: y. ..
coëfficiënten voor de benadering van de afgeleiden: ~It) t ~I t2t

~lt3t ~2tlt ~2t2t g2 t3 (alleen voor niet-equidistante modellen).

Deze procedure stelt een systeemmatrix en een systeemvector op. Afhankelijk

van de aangeboden concentraties zijn deze gestoord of ongestoord.

Bij equidistante modellen worden de kolommen van n en ~ gevormd door

samples van de beide concentraties en verschuivingen daarvan t eventueel

aangevuld met een kolom t waarvan alle elementen gelijk aan 1 zijn (zie

formule 1.5.5 en formule 1.6.4).

Bij niet-equidistante modellen zijn er naast kolommen met concentratiewaar

den ook kolommen nodigt die gevuld zijn met samples van de eerste en

tweede orde afgeleiden van beide concentraties. Bij dit onderzoek ~s

gekozen voor een benadering hiervan uit drie datapunten.

De coëfficiënten van deze benadering worden voor elk tijdstip en elke

concentratie als volgt afgeleid:

C(t.) = gl I(t.) • C(t·_ I ) + gl 2(t.) • C(t.) + gl 3(t.) • C(t. )3.2.4.1
~ t ~ ~ t ~ ~ t ~ ~+

stel ~(t) = I dan volgt uit 3.2.4.1

op dezelfde manier levert C(t) = t:

ë(t.) =
~
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en C(t} = t
2

1 t. ever :

In matrixvorm is dit te schrijven als:

E(t.) • gl(t.) = d(t.)
~ - ~ - ~

3.2.4.2

d(t. )- ~

T
= (0,1,2,t.)

~

E(t.) =
~ ,

t. 1 t. t. 1
~- ~ ~+

2 t2. 2
t i - 1 ~ t i +1

waaruit vector ~1(ti) is af te leiden met

-1
a1(t.) = E (t.). d(t.).!i!. ~ ~ _ ~

Op dezelfde manier kan de tweede afgeleide benaderd worden met:

3.2.4.3

zodat
. T

d(t.) = (0,0,2)- ~
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3.2.5 Procedure STOOR;

INPUT: ongestoorde enzymconcentraties: fitfz.

fysische parameters: COl,COZ.

standaarddeviaties: arel,]t aabst]t crrel t 2 t aabs,2
storingsinitialisatie: INIT.

OUTPUT: gestoorde enzymconcentr~ties: ë]t CZ .
•

Deze procedure berekent uit ongestoordeenzymconcentratiesamples met

normaal verdeelde ruis gestoorde samples. De ruis bevat een onafhankelijk

deel met een relatieve standaarddeviatie en een onafhankelijk deel met

een absolute standaarddeviatie.

Het relatieve deel van de storing is alleen evenredig met het veranderlijke

deel van de enzymconcentratie. De relatieve storing met betrekking tot

het konstante deel van de concentratie kan in de absolute standaarddeviatie

tot uitdrukking gebracht worden.

Voor het genereren van normaal verdeelde storing wordt de BEA standaard

procedure NORMAL(INIT) gebruikt. Deze berekent standaard-normaal

verdeelde ruis en berekent een nieuwe initialisatie. De gewenste

storing wordt verkregen met de volgende formule:

ë.(t.) = cr b .• NORMAL(INIT) + cr 1 .• NORMAL(INIT) • C.(t.)
~ J a St~ re t~ ~ J

met ~ = 1 of 2.

3.Z.5.]

Aangezien de aangeboden C.(t.) de grondconcentratie reeds bevat t moet deze
~ J

er eerst van worden afgetrokken.Na het storen moet deze er dan weer worden

bijgeteld.
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3.2.6 Procedure SCHABLOON.

INPUT: systeemmatrix: n(Cj ,C2).

systeemvector: y.

cr cr cr 0 •rel,l' abs,l' rel,2' abs,2
coëfficiënten voor de benadering van de afgeleiden: kl,l' ~1,2'

voor niet-equidistante modellen).

rij van de systeemmatrix: k,M.

aantal parameters: p.

OUTPUT: schabloonfunktiematrix: F.

covariantiematrix van het proces:~

Deze procedure bepaált de optimale schabloonfunktie volgens formule 2.3.2.

Met de volgende formule wordt een variantieciatrix bepaald met als elementen

de varianties van de concentraties:

() ·2 + 0 2 . C2( )cr. t. = cr b' 1.' t.
1 Jas, 1 re, 1 1 J

waarbij i het soort enzym aangeeft en t. het sampletijdstip.
J

3.2.6.1

Vervolgens wordt matrix ~ ..= E{N • d • dT• NT} berekend. De termen van

deze matrix zijn te schrijven als:

cp. • = E{ "r p n. 1 dl r p n. d =
1,) 1=1 1, m=1 J ,m m

= r p r p d . d . E{n. 1 . n . }
1=1 1 m 1, J ,mm=1

3.2.6.2

waarbij de elementen dl van ~ en de elementen ni,l van matrix N

gedefinieerd worden door formule 1.8.1.

Aangezien de verwachtingswaarde van de ruis nul is, leveren de termen

E {no 1 • n. } alleen een bijdrage als n. 1 afhankelijk is van n. •
1, J,m 1, J,m

Voor het equidistante model geldt, dat n. 1 en n. gelijk zijn indien
1., J ,m

l-m = i-j, waarbij 1 ~ 3 én m < 3 of waarbij 1 > 3 én m > 3. In alle
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andere gevallen zijn n. '1 en n. onafhankelijk.
~, J,m

Aangezien l-m minimaal -2 en maximaal 2 is, bestaat matrix cp uit een

hoofddiagonaal en aan iedere kant daarvan 2 nevendiagonalen. Hierdoor

kunnen procedures, bestemd voor bandmatrices worden toegepast, wat

een grote tijdsbesparing oplevert. Matrix cp is bovendien symmetrisch.

Matrix cp kan met een procedure worden berekend, waarin wordt getest

of aan bovenstaande voorwaarde is voldaan. In de gebruikte procedures..
werden de termen van cp echter berekend met:

3
,f., = 1.:'1'. •
~,~ 1=1 3.2.6.3.a

ct>: . I = ct>. I . dl d2 cr 1
2
(t i ) + d2 •. d3

2= . C1
1

(t
i
_

I
)+

~,~+ ~+ , ~

+ d
4 dS • cr 2

2 d
S

d
6

cr/(t
i
_ 1). + . . 3.2.6.3.b

3.2.6.3.c

Voor het berekenen van cp ten behoeve van het niet-equidistante model

is de formule veel uitgebreider. Voor de storing op de afgeleiden geldt:

n(j,3.i-2) = n.(t.)
~ J

g2 (te). n. (t. 2 ),q J ~ J- +q

n(j ,3. i-I) = n. (t.)
~ J

= t 3
q=1

= 1.: 3
q=1

gl (t.)
,q J

n.(t. 2 )
~ J- +q 3.2.6.4.a

3.2.6.4.b

waarbij i het soort enzym aangeeft en t. het sampletijdstip is.
J

De term E{n.. ,n. } uit formule 3.2.6.2 levert alleen een bijdrage
~,J J ,m

tot de termen van cp , indien behalve i=j geldt 1=m=3 of 1=m=6, waarbij

de ruistermen van de afgeleiden met behulp van formule 3.2.6.4 tot

ruistermen van concentratiesamples herleid moeten zijn. Dit is met de

volgende procedure gedaan:

REAL PROCEDURE VARIANTIE(i,l,j,m);

VALUE i,j,l,m; INTEGER i,l,j,m;

BEGIN REAL v; INTEGER q,k;
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FOR k:=l STEP 1 UNTIL 2 DO

IF 1=3.k AND m=3.k THEN IF i=j THEN v:= ak2(til

ELSE IF 1<3.k TEEN FOR q:=l STEP 1 UNTIL 3 DO v:=v:+g3-Lq(ti ) •

• VARIANTIE(i+q-2,3.k,j,m)

ELSE FOR-q:=l STEP 1 UNTIL 3 DO v:=v+g
3

(t.).-m,q l.

• VARIANTIE(i,1,j+q-2,3.k);

VARIANTIE: =v

END VARIANTIE;

Telkens als deze procedure wordt aangeroepen worden er onafhankelijke

variabelen VARIANTIE, i, 1, j, m' gedefinieerd. Daardoor is het 'nesten'

van deze procedure mogelijk.

Met behulp van formule 3.2.6.2 kunnen de elementen van ~ berekend worden,

waarbij voor het berekenen van E{n. l,n. } telkens bovenstaande procedure
l., J,m

wordt aangeroepen.

Uit formule 3.2.6.4 volgt, dat twee termen van ~ alleen afhankelijk kunnen

zijn, indien geldt: i l = i 2
jt - 2 + qt = j2 - 2 + q2 of jt = j2 - 2 + q2

waarbij i, j, en q indices zijn uit formule 3.2.6.4. Hieruit volgt,

dat moet gelden jt - j2 = qt - q2 of jt - j2 = q2 - 2, zodat

-2 ~ jt - j2 ~ 2, waardoor ~ bestaat uit een hoofddiagonaal en twee

nevendiagonalen aan elke zijde daarvan.

Uit ~ kan met enige BEA standaardbibliotheekprocedures F = ~-l. n(f
t
,f

2
)

worden berekend, waarbij n(ft ,f2) een systeemmatrix is met ongestoorde

concentratiewaarden. Bij het inverteren van ~ wordt een schatting gemaakt

van het conditiegetal. Dit kan als maat voor de inverteerbaarheid gebruikt

woorden.
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3.2.7 Procedure SCHAT.

INPUT: gestoorde systeemmatri.x: n(~j'~21.

-gestoorde systeemvector~ X.
schahloonfunktiematrix: F.

nummers van de eerste en laatste. rij van de systeemmatrix: k,M.

CB.

s.
QCéi ,ë

2
):

aantal parameters: p.

schatting van parametervector:

d " 1 . . Tcon 1t1egeta 1nverS1e F •

OUTPUT:

Deze procedure voert een schatting uit, volgens het in paragraaf 2.1

afgeleide algorithme:

T - - -1 T-B = (F • Q(C
1
,f

2
)) • F • x..
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3;2.8 Procedure SCHAT.

IV _

INPUT: gestoorde systee~trix: n(fl ,f2).

nummers van de eerste en laatste rij van de systeemmatrix: k,M.

covariantiematrix van het proces: ~.

aantal parameters: p.

fysische parameters: r, COl, C02, k l , k2, P/Ve, P/Vi.

OUTPUT: covariantiematrix van geschatte b-parametervector: coy(~) •..
covariantiematrix van geschatte fysische parametervector: cov(par).

correlatiematrices en relatieve variantievector van b- en

fysische parametervector: cor(8), cor(par) ,. cr 1(8), cr l(par).- re - re

Deze procedure berekent een benadering van de covariantiematrix van de

geschatte parametervector, volgens formule 2.3.16, met daarin de formule

voor de optimale schabloonfunktie ingevuld:

3.2.8.1

Voor deze benadering is een ongestoorde systeemmatrix nodig.Bij simulatie

staat deze ter beschikking en bij schattingen op patientendata kan een

benadering berekend worden uit de geschatte parameters.

Om een indruk te krijgen van de covariantie van de fysische parameters

kan de covariantie van formule 3.2.8.1 worden getransformeerd. Hiervoor

wordt de volgende benadering gebruikt:

cov(par) = JT • cov(ê,) • J 3.2.8.2

met J = a par (l ) / abI' •••

....

....
apar(p)/ ab l ••••

-
apar(l) / ab

p

apar(p)/ ab
p

waarbij par(i) een van de 5 of 6 schatbare fysische parameters is.

Voor een betere beoordeling van de resultaten, berekent de procedure

ook correlatiematrices en relatieve standaarddeviaties.
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3.2.9 Procedure BTOFYS.

INPUT: parametervector: ~

sampletijd T (alleen voor equidistante modellen).

fysische parameter: COl.

OUTPUT: polen en nulpunten van C2(s)/C I (s): -al' -bI' -a2 , -b2•

polen, nulpunten en coëfficiënt van C2(z)/C I (z): I/PI' I/P2'

I/ql' l/q2' r ' •

fysische parameters: r, Cn2, kl' k2, P/Vi, P/Ve.

Voor het equidistante model van formule 1.6.4.d gelden de volgende formules:

I/ql = ~ (-b' 'b' +V(b' /"tJ)2 - 4 ("tJ /"tJ ) )
2' 3 2 3 1 3

]/q = ~ . (-0 /b' - V(b' /li )2 - 4 • (0 /"tJ ) )
2 2 3 2 3 I 3

(-04/bS+\(°4/05)2 +I/PI = ~ 4/ö )
5

]/P2 = ~ • (-~ /li -\1(0 /0 )2 + 4/0 )4 5 455

r' = -b /03 5

3.2.9.I.a

3.2.9.I.b

3.2.9.I.c

3.2.9.I.d

3.2.9.I.e

Voor het equidistante model van formule ].6.4.g geldt in afwijking hiervan

(b' /b' ) )
4 6(-05/b6+\1(05/06)2 - 4

(-0 /b' -V(b /0 )2 - 4 • (b4/o6) )5 6 5 6

3.2.9.2.c

3.2.9.2.d

r' = -b' /b3 6 3.2.9.2.e

Hieruit kunnen voor beide varianten van het equidistante model met behulp

van de volgende formules de polen en nulpunten van C2(s)/C I (s) berekend

worden:

-a
I 3.2.9.3.a
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3.2.9.3.b

3.2.9.3.e

3.2.9.3.e

Voor het niet-equidistante model van formule I.6.2.d kunnen de polen en nul

punten van C2(s)/C I (s) berekend worden met:
•

-a = -I (-0 Ib' +V('0/b' I) 2 - 4 (b' Ib' ) )
I 2 I 3 I

(~02/bl -\l(~2/bl)2 - 4 •-b = -I · (0 Ib' ) ). . I 3 I

-a = -I • (-~S/ö4 +\I(~s/04)2 + 4/04)2

(-0 10 -\1(0 7~ )2 + 47~ )-b = -I •2 S 4 S 4 . 4

3.2.9.4.a

3.2.9.4.b

3.2.9.4.e

3.2.9.4.d

Voor het berekenen van deze parameters volgens het niet-equidistante model

van formule 1.6.2.g geldt in afwijking hiervan:

-a2 = -I · (bS/b4 +\!(bs /04)2 - 4 • (öS/~4) )

-b2 = -I . (~S/~4 -\l(bs/~4)2 - 4 . (oS/04) )

3.2.9.S.e

3.2.9.S.d

Voor het equidistante model kan r uit formules 3.2.9.3 en 3.2.9.2.e

berekend worden met:

• r' 3.2.9.6.a

en voor het niet-equidistante model met:

r = -b' lb'
I 4 3.2.9.7.a

Indien COl bekend is, kan C02 voor het equidistante model van formule

1.6.4.d berekend worden met:
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b6 + (0l + bl + B3) • CO]
C02 = -~---l)=-="--~o----

4 5

en voor het equidistante model van formule 1.6.4.g met:

3.2.9.6.b

C02 =
] + (ö + 0 + 0

3
) • cal

'. I 2
bi +b' +b'
456

3.2.• 9.6. c

Voor het niet-equidistante model van formule I.S·.I.c geldt:
•

C02 = Ö + 0 CO6 3' ] 3.2.9.7.b

en voor dat van formule 1.6.2.g:

C02 =
I + 03 • cal

bi
6

3.2.9.7.c

Voor de overige te schatten fysische parameters geldt voor alle modellen:

k =1

P/Ve =

-a2 - b2 + al + bI
k2 = -~I--~(a-

I
-.-:b:-I~)--'l-:"(a-2-.-:b:-2~)

al • bI
a

2
• b

2
• k2

a 2 • b 2
k2

P/Vi = -a - b - k - P/Ve222

3.2.9.6.d

3.2.9.6.e

3.2.9.6~f

3.2.9.6.e

De overige fysische parameters zijn niet uit de b-parameters te berekenen.

De gronconcentratie van het snelle enzym cal kan uit de staart van de

concentratie door middeling berekend worden.
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Hoofdstuk 4: Resultaten van het onderzoek •.

4.1 Invloed van afwijkingen van de optimale schabloonfunktie op de schatting.

In paragraaf 2.3 is van een schabloonfunktiematrix F =~ -T. 11 (u,x) .

aangetoond, dat deze optimaal is in de zin, dat hij de kleinste variantie

van schatting Bvan parametervector b oplevert. Voor deze schabloonfunktie-- -
matrix geldt de onrealistische ei~, dat de schattingsparameters bekend

zijn. Omdat dit in de praktijk nooit het geval is, wordt in paragraaf

3.2.6 voor het berekenen vàn de schabloonfunkties een gemiddelde para

metervector gebruikt. Bovendien is aangenomen, dat de storing normaal

verdeeld is met een standaarddeviatie van 5% van de concentratie.

Aangezien de schatting niet beinvloed wordt, door het vermenigvuldigen

van elk element van de schabloonfunktiematrix met een konstante (zie

formule 2.1.8.b), is de relatieve waarde van de stándaarddeviatie van

de storing, wat betreft de schabloonfunktie, van geen belang voor de

schatting.

~oor het gebruik van foute b-parameters voor het berekenen van de schabloon

f~~ktiem~t~ix, blijkt deze in sommige gevallen zeer sterk van vorm te

veranderen. Dit wordt veroorzaakt door het instabiel worden van de

overdrachtsfunktie van de uitstortfunktie naar de concentratie (zie

formule 1.5.5). Indien de coördinaten van één of meer van de polen hiervan

(in het z-domein) buiten de eenheidscirkel liggen, neemt de concentra-

tie binnen het waarnemingsinterval vanaf een bepaald tijdstip snel toe.

In figuur 4.1.1 is met een dikke lijn aangegeven, voor welke verandering

van elke b-parameter afzonderlijk, de overdracht stabiel blijft.

Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde parameters van LAMBI(2). Deze

parameters blijken zeer dicht bij de instabiliteitsgrens te liggen. Omdat

instabiliteiten en imaginair worden in de praktijk niet voor kunnen komen,

wordt volstaan met de gevolgen ervan en een globale verklaring ervoor te geven.

In bijlage 1 en bijlage 2 zijn concentraties getekend, die zijn afgeleid

uit de gemiddelde b-parameters, waarvan er telkens één met de aangegeven

waarde gestoord is. Uit deze grafieken blijkt, dat,. indien de polen van

de overdrachtsfunkties van deuitstortfunktiesnaar de concentraties een

.' ,.'} ,
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1~ ._
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I
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b-gem 10%

12%

20% afwijking

- instabiliteit ~~- imaginaire z-parameters

Figuur4.1.1 : Instabiliteit en imaginariteit ten gevolge van een afwijking van telkens
áán van de b-parameters.

modulus groter dan 1 hebben, de concentraties vanaf een bepaald sample

punt snel aangroeien. Concentratie f] is alleen afhankelijk van P/Ve

en de voorwaartse parameters (0], O2, b3). Concentratie C2 is afhankelijk

van P/Ve en de terugwaartse parameters ,(b'4 en b'S)'

In bijlage 3 en bijlage 4 zijn de eerste en vierde kolom van de scha

bloonfunktiematrix getekend. De instabiele parameters blijken pieken

op te leveren voor lage samplenummers. Dit komt doordat de concentraties

in schabloonfunktiematrix F =(E{N • d • dT• NT} )-]. n in de vorm van

matrix N geinverteerd kwadratisch voorkomen.

Niet~stabiele complexe polen in de overdrachtsfunktie Ci{t)/fui(t)

hebben een toenemende slingering tot gevolg. Stabiele imaginaire polen

veroorzaken zowel in de concentraties als in de schabloonfunkties een

gedempte slingering.

Voor zover de schabloonfunkties berekend zijn uit stabiele parameters,

komen ze in vorm sterk overeen met de schabloonfunkties, die berekend

zijn uit ongestoorde parameters. De schattingen ermee zijn dan ook niet

veel slechter, dan schattingen met de optimaleschabloonfunkties. Van

de invloed van complexe polen is weinig te merken. Grotere afwijkingen
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geven in de meeste gevallen een grotere fout.

De terugwaartse parameters 04 en 05 hebben een grotere invloed op

de schattingsfout~ dan de voorwaartse parameters. Dit komt, doordat

C
2

gemiddeld een hogere waarde heeft, dan Cl' waardoor n . b meer door

C
2

, dan door QI wordt bepaald. Deze invloed is te vergelijken met de

invloed van de grondconcentratie op de schatting van 06 in paragraaf 4.6.

Om op een meer realistische manier de invloed van het gebruik van

niet optimale schabloonfunkties~eonderzoeken, zijn een aantal schattingen

gedaan op gesimuleerde patiënten.Hiervoor zijn door LA}lBI(2) geschatte

parameters gebruikt. De schattingen zijn uitgevoerd .met zowel een ge

middelde als een optimale schabloonfunktie.

In bijlage 5 en bijlage 6 zijn de gesimuleerde concentraties getekend.

Voor alle concentraties is uitgegaan van dezelfde uitstortfunktie.

~atiënt 402 blijkt een instabiel concentratieverloop te hebben. Aange-

zien dit fysisch onmogelijk is, moet dit te wijten zijn aan een schattings

fout • )

Voor beide enzymen is een topspreiding waar te nemen. De staart van

concentratie Q2 is voor verschillende patiënten sterk verschillend.

De concentraties van de 'gemiddelde' patiënt (aangegeven met patiënt 0)

lopen ongeveer midden tussen de concentraties van de andere patiënten.

Het onder 0 komen van de staart van sommige concentraties berust op

schattingsfouten van de gebruikte parameters.

In bijlage 7 en bijlage 8 zijn enige uit deze concentraties berekende

optimale schabloonfunties weergegeven. De verschillen tussen de

schabloonfunties .van verschillende patiënten blijkt groter te zijn, dan

het verschil tussen de concentraties. Uit een door het schattings

programma geschatte conditiegetal van matrix ~ blijkt, dat dit veroor

zaakt wordt door een slechte conditie van ~.

Over het algemeen blijken schattingen, waarvan de parameters sterker

verschillen van de gemiddelde parameters, een groter verschil in

resultaat te geven, tussen schattingen met een gemiddelde schabloon

funktiematrix en een optimale schabloonfunktiematrix. Meestal is de

schatting met de optimale schabloonfunktiematrix beter. Afwijkingen

hierin kunnen worden verklaard met toevallige storingsinvloeden. Er
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Figuur 4.1. 2 : Relatieve afwijking van de geschatte parameters voor 33 gesimuleerde patienten.
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wordt telkens maar één schatting per patiënt gedaan.Figuur 4.1.2 geeft

daarom meer informatie over de invloed van het gebruik van ee~ gemiddelde

schabloonfunktie. De relatieve afwijkingen van de geschatt~ parameters

ten opzichte van de simulatieparameters zijn in de vorm van histogrammen

weergegeven. In elke kolom zijn het aantal schattingen, dat een afwijking

heeft tussen de op de horizontale as aangegeven grenzen, grafisch

weergegeven. Het resultaat van schattingen met een gemiddelde schabloon

funktie blijkt slechts weinig slechter te zijn dan het resultaat van
•

schattingen met een optimale schabloonfunktie.

Op dezelfde manier zijn in bijlagen 9 en 10 de resultaten van 50

schattingen op één patient met telkens een andere storing weergegeven.

Bijlage 9 geeft het resultaat van schattingen met een gemiddelde schabloon

funktie weer en bijlage 10 dat van schattingen met een optimale

schabloonfunktie. De kolommen van de histogrammen zijn genormeerd op

de hoogste kolom van elke tekening. Parameter b6is slecht te schatten

en is daarom in deze bijlagen niet te vergelijken. Het verschil tussen

de histogrammen van beide bijlagen is klein. Met de optimale schabloon

funktie zijn de schattingen iets beter~ De schattingen van de voorwaardse

parameters, met een gemiddelde schabloonfunktie, hebben een onzuiverheid,

die overeenkomt met de afwijking van de gemiddelde parameters van de

patiëntenparameters. Bij betere schattingen 1S deze onzuiverheid niet

waarneembaar.

Tot slot zijn er nog enige sterk afwijkende schabloonfunkties onderzocht.

De resultaten hiervan zijn in bijlagen 12 en 13 op dezelfde manier als

in bijlage 9 weergegeven. De histogrammen zijn te vergelijken met die

van bijlage 11.

In bijlage 12 zijn 50 schattingen op patiënt 1 weergegeven, die zijn

uitgevoerd met de kleinste kwadratenmethode. Ten gevolge van de onzui

verheid van de schatting vallen bijna alle relatieve afwijkingen buiten

de schaalverdeling. Voor bijlage 13 zijn als schabloonfunkties de gemiddel

de concentraties gebruikt. De schattingen zijn veel beter dan de kleinste

kwadratenschattingen, maar veel slechter dan de schattingen met een

uit gemiddelde parameters berekende schabloonfunktie volgens formule

2.3.2.
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-Geconcludeerd kan worden, dat de optimale schabloonfunktie beter is,

dan elke andere in deze paragraaf besproken schabloonfunktie; maar

dat een kleine afwijking weinig invloed heeft, mits deze geen

instabiel gedrag tot gevolg heeft.
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4.2 Invloed van de ligging van parameters op de schatting.

Omdat voor verschillende parameters een groot verschil in schattings

resultaten werd waargenomen, is gezocht naar een verklaring hiervoor.

Zoals in paragraaf 4.1 reeds is aangegeven, hebben polen van overdracht

C.(z)/fu(z), die groter zijn dan 1 een instabieliteit in de betreffende
1

concentratie tot gevolg.De afwijking van een uit gemiddelde parameters

gegenereerde concentratie van de te schatten concentratie is dan groot

zodat het verschil tussen de gebruikte en de optimale schabloonfunktie

ook groot is. Aangezien een instabiel concentratieverloop fysisch niet

te verklaren is, kan worden aangenomen, dat ze in de praktijk niet voor

komt.

Doordat ook bij schattingen met een optimale schabloonfunktie grote

spreidingen in de resultaten zijn waar te ne~en, kunnen deze niet

verklaard worden met het verschil' tussen de simulatie parameters en

de voor de schabloonfunkties gebruikte gemiddelde parameters.

In bijlagen 14 en 15 zijn de resultaten van SO schattingen _

van de" best en de slechttst te schatten patiënt uit een reeks van tien

patienten weergegeven. De schattingen zijn uitgevoerd met een gemiddel

de schabloonfunktiematrix. De verschillen in kwaliteit van de schattin

gen blijken veel kleiner, dan verwacht aan de hand van enkele schattin

gen op telkens verschillende patiënten.

In tabel 4.2.1 zijn voor de patiënten, waarvan de parameters het best en

het slechtst te schatten zijn, de verschillen tussen de voor de schabloon

funkties gebruikte gemiddelde parameters en de simulatieparameters weerge

geven. Deze verschillen zijn voor patiënt 7 niet duidelijk groter dan voor

patiënt 25 en zijn daarom geen verklaring voor het kwaliteitsverschil ._

parameter patiënt 7(slechtste) patiënt 25(beste)

bI 23% -26%

b2 -1% -17%

b3 -49% -2%

b4 -0,6% -5%

b5 -1% -11%

Tabel 4.2.1 Relatieve afwijkingen tussen de simulatieparameters en de

gemiddelde parameters voor de best en slechtst te schat

ten patiënt uit een reeks van 10 patiënten.
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a W1J 1n

0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 P,9

I I I

! aantal schattingen met
afwijking <10%

r
aantal schattingen met
f ··k· g >10%

Figuur 4.2.1: Verband tussen de groots?e pool va~ de overdracht C1(z)/fu1 (z)en
. de kwaliteit van schattingen op gesimuleerde patiënten.

Bij het zoeken naar de relatie tussen de ligging van de parameters in

het z-vlak en de kwaliteit van de schatting, werd voor de 33 op

gesimuleerde patiënten gedane schattingen, de in figuur 4.2 weergegeven

relatie tussen de grootste pool van Cl(z)/fuJ(~~ en de relatieve

afwijking van de slechtst geschatte parameter gevonden. De lengte

van de vertikale lijnen .geeft aan, van hoeveel schattingen de slechtst

geschatte parameter een fout groter of kleiner dan 10% heeft. Het aantal

goede schattingen blijkt toe te nemen met de waarde van I/Q2' Dat I/Q2

en niet I/P2 dit resultaat oplevert komt, doordat de grootste fout

bijna altijd in parameter b3 wordt waargenomen. Deze wordt in hoofdzaak

bepaald door parameters van C1(z)/fu (z) Uit het diagram van figuur 4.2.1.
1 " . .

blijkt, dat een slechte kwaliteit van de schatting niet wordt veroorzaakt· .

door instabiliteit.

Om te kontroleren of een te hoge graad van het model niet de oorzaak is

van een slechte schatting, werd een aantal histogrammen voor gemiddelde

parameters berekend, waarbij de grootste pool van C2(z)/C 1(z) steeds

dichter bij het grootste nulpunt van deze overdracht werd gelegd.

Voor deze beide parameters is gekozen, omdat ze het dichtst bij elkaar

liggen. De test werd uitgevoerd in stappen van 0,03. De resultaten zijn

in bijlage 16 tot en met 19 weergegeven. Een verschil tussen beide
2

polen van 0,03 leverde het beste resultaat op. Bij een verschil van

0,03
3

werd de schatting veel slechter. Ter vergelijking met de patiënten

parameters: voor patiënt 1 is dit verschil 0,008 (0,03 1,4) en voor

patiënten 7 en 25 respectievelijk 0,D3 e~ 0,006 (0,03 1,5).
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Hieruit volgt, dat een te klein verschil tussen deze beide parameters,

niet de oorzaak is van een slechte schatting.

Uit deze paragraaf blijkt, dat er een relatie bestaat tussen de ligging

van de grootste pool van C1(z)/fu1(z) en de kwaliteit van de schatting.

Aangetoond is bovendien, dat slechte schattingen niet worden veroorzaakt

door instabiliteit of een ordefout van de overdracht C
2

(z)/C 1(z).



-68-

4.3 Onzuiverheden van de schatting.

Om een indruk te krijgen van de niet door storing beinvloede afwijkingen

van de geschatte parameters, zijn een groot aantal schattingen gedaan

op ongestoorde data.

Schattingen op een model, waarvan de concentraties 1n het continue tijds

domein werden gegenereerd, leverden bij toepassing op ongestoorde data

reeds afwijkingen op van enige tientallen procenten. Deze afwijkingen

worden veroorzaakt door de overgang van een continue funktie naar een

gesamplede funktie. Om deze foutenbron uit te schakelen, zijn alle

volgende schattingen met behulp van equidistante modellen gedaan op

in het z-domein uit de uitstortfunktie afgeleide concentraties.

Bij schattingen op ongestoorde data met behulp van schabloonfunkties,

die door middel van één afwijkende parameter afwijken van de optimale

schabloonfunktie, worden in sommige gevallen betere resultaten behaald

en in andere gevallen slechtere. Gestoorde voorwaardse parameters

(bI' O2 , 03) blijken over het algemeen een verslechtering van schattin

gen op ongestoorde data te geven. Afwijkingen van terugwaardse parameters

(04' b~) geven in alle gevallen een verbetering te zien. Deze van

schattingen op gestoorde data afwijkende invloed, wordt veroorzaakt

door het gewicht, dat de schabloonfunkties op bepaalde samples leggen,

op grond van niet aanwezige storing. De schattingsfouten van schattingen

op ongestoorde data blijken echter in alle gevallen te verwaarlozen

ten opzichte van de schattingsfouten op gestoorde concentraties.

Dit is ook het geval bij schattingen op uit schattingsresultaten van

LAMBI(2) gegenereerde concentraties. Slechts één maal is een grote

onzuiverheid in de schattingen waargenomen (zie bijlage 9). Een oorzaak

hiervoor is niet gevonden.

Bij schattingen op niet-equidistante data werden verschillende benaderin

gen gebruikt voor het bepalen van de eerste en tweede afgeleide van de

concentraties. Deze benaderingen leveren een afbreekfout op, die evenredig

is met de afgeleide van de orde gelijk aan het aantal voor de benadering

gebruikte datapunten. In het geval dat de eerste afgeleide werd benaderd

uit twee datapunten en de tweede uit twee benaderde afgeleiden, bleek er

reeds bij schattingen op ongestoorde data een ontoelaatbaAr grote fout
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te ontstaan. Worden de benaderingen bepaald uit vijf datapunten, dan

blijkt de variantie van de schattingen groot te worden. Benadering van de

afgeleiden uit drie datapunten levert een goed compromis.De afwijkingen

van parameters ~I tot en met 06 zijn dan respectievelijk 6%, 4%, 3%, 5%,

3% en 2% (model Z =1). Deze afwijkingen zijn veel kleiner dan de fouten,

die optreden bij schattingen op gestoorde data.

Een andere oorzaak voor onzuiverheden in de schatting, is het nul stellen

van het tijdsafhankelijk deel van·de concentratie op het tijdstip van sample

min een. Dit wordt gedaan bij modellen, waa~van de systeemmatrix in de

eerste rij begint met Cl (l). Deze waarde' is ',bij gebruik van simulatie

formule 3.2.3.3 ongelijk aan nul. Uit schattingen op ongestoorde data

blijkt dat dit slechts een kleine fout tot gevolg heeft. Bij schattingen

met, een model, waarvoor Z = 1, voor equidistante data blijkt bijvoorbeeld

voor parameters DI tot en met 06 een afwijking van respectievelijk 4,5%,

4,4%, 4,3%, 3,5%, 3,6%.en 3,7%.

Geconcludeerd kan daarom worden, dat afwijkingen, die zijn ontstaan door

andere invloeden, dan storing,te verwaarlozen zijn ten opzichte van

fouten, die het gevolg zijn van storing op de waarnemingen.
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4.4 Invloed van sampleschema's.

LAMBI(2) heeft voor het schatten van de parameters van een tweekompartimenten

model enige sampleschema's afgeleid en onderzocht. Het schema, dat door

hem als optimaal wordt ervaren is in dit verslag voor schattingen op niet

equidistante data gebruikt voor het simuleren van waarnemingen (zie para

graaf 3.2.3).

De resultaten van schattingen met dit sampleschema Z1Jn vergeleken. met

resultaten van schattingen op equidistante data met een sampleinterval

van 4 uur. De test is uitgevoerd met een equidistant model. De ontbrekende

datapunten zijn met lineaire interpolatie benaderd. Bij het berekenen van

de schabloonfunktie is er voor de eenvoud vanuit gegaan, dat alle datapunten

een onafhankelijke storing hebben met een standaarddeviatie van 5%.

In figuur 4.4.1 zijn de resultaten van deze schattingen in een histogram

uitgezet. De schattingen zijn met behulp van een gemiddelde schabloonfunktiematrix

gedaan op, uit schattingsresultaten van LAMBI(2) , gegenereerde concentraties.

Bij gebruik van het niet-equidistante sampleschema zijn 7 schattingen veel

slechter, 2 veel beter, 12 slechter en 10 beter. Ondanks de fouten ten

gevolge van het interpoleren en het niet aanpassen van de schabloon-

funktie is het verschil in schattingsresultaat niet groot. Een groot deel

van de waargenomen verschillen is te wijten aan toevallige storings-

invloeden. Bij een tweede schatting met equidistante data, met een andere

storingsinitialisatie,was de piek in de eerste kolom van figuur 4.4.1

over de eerste drie kolommen uitgespreid.

De eerste twee regels van de systeemmatrix blijken zeer belangrijk voor

de kwaliteit van de schatting. Daarom is voor niet-equidistante data

een sampleschema uitgeprobeerd, met meer datapunten in het begin van de

waarnemingen. Hiervoor is een schema genomen, dat ongeveer overeenkomt

met de tijdstippen van bemonstering van patient I. De varianties van

de geschatte b-parameters blijken globaal een factor 100 slechter te

zijn , dan bij een vergelijkbare schatting met hetsampleschema

van LAMBI(2). De schatting is uitgevoerd met een niet-equidistant model

volgens formules 1.6.2.e tot en met 1.6.2.g.



-7.1-

distant sampleschema: overflow 4
Ieschema van LAMBI(2):overflow 9

-equi

. ----- samp

-
j-----. •I

1"""----- I p----
I I

-A IL- __ ol I
I
I

~

I I
:. l._--- r----

I I

I
I

I
II

2

12

10
c
CD
C1c
~8
-+-'

'".s=
u
en

.--1 6
'".....
c
'""'4

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Figuur 4.4.1 : Afwijkingen van de slechtst geschatte parameter ten opzichte van de
simulatieparameter voor een equidistant samoleschema en het door
interpolatie equidistant gemaakte sampleschema van.LAMBI(2).

Om verdere informatie te verkrijgen over het verlies van informatie

bij gebruik van het sampleschema van LA}IBI(2) ten opzichte van het

verlies bij gebruik van een equidistant sampleschema met een interval

tijd van 4 uur, zijn voor beide schema's covariantiematrices berekend.

Hiervoor is een niet-equidistant model gebruikt. De uit de covariantie

matrix berekende relatieve varianties van de schattingen van b-parame

ters, zijn in tabel 4.4.2 weergegeven.

parameters

bI
b 2
b

3
b4
b

5
b

6

Tabel 4.4.2

niet equidistante data equidistante data

110% 65%

74% 39%

44% 29%

81% 41%

49% 23%

225% 115%

Relatieve varianties voor het sampleschema van LAMBI(2)

en een equidistant sampleschema met T=4 uur voor een

niet-equidistant model met y = f20
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Zoals in paragraaf 4.7 zal worden aangetoond voor een equidistant model,

is het bij een slechte schatting van de b-parameters niet noodzakelijk,

dat ook de fysische parameters ,.slecht worden geschat. Het is daarom

mogelijk, dat de verschillen tussen schattingen met verschillende

sampleschema's kleiner is, dan in tabel 4.4.2 wordt weergegeven. Ook

is het mogelijk, dat de verschillen slechts betrekking hebben op

een deel van de fysische parameters.

In deze paragraaf is aangetoond, ~at het sampleschema zeer belangrijk

is voor de kwaliteit van de schatting.
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4.5 Gel~igheid van de berekende covariantiematrix.

In paragraaf 2.3 is aangetoond, dat de uitdrukking
T -} -I( n (C

1
,f

2
) • ~ • O(f

l
f

2
» een goede benadering is voor de covariantie •. ,

Uit deze matrix kunnen relatieve varianties van de geschatte parameters

en een correlatiematrix worden afgeleid. Dit maakt een eenvoudiger ver

gelijking van de resultaten van de schattingen mogelijk.

De in tabel 4.5.1 weergegeven rel~tieve varianties voor een equidistant

model met !~ f 2, zijn in bijlage 20 en 21 aan de praktijk getoetst.

parameters

bI
b2
b

3
b

4
b5
b

6

Tabel 4.5.1

data 3 tlm 84 data 1 tlm 84

58% 4,7%

69% 8,1%

96% 15%

2% 1,2%

3,5% 2,5%

51% 43%

Relatieve varianties van een equidistant model met Z = C2
met en zonder de eerste twee rijen van de systeemmatrix.

Hoewel de histogrammen in bijlage 20 en 21 een veel grotere spreiding

te zien geven, dan tabel 4.5.1, zijn de verhoudingen tussen de verschil

lende relatieve varianties bij benadering in overeenstemming met deze

tabel.

In tabel 4.5.2 zijn de correlaties van de b-parameters ten opzichte

van elkaar weergegeven.

parameters bI b2
b

3
b4

b5
b6

bI -0,9998 0,994 ·0,650 -0,656 -0,507

b 2 -0,963 1 ""'0,995 -0,690 0,693 0,546

b3 0,887 -0,997 1 0,719 -0,724 -0,575

b
4 0,610 -0,715 0,715 1 -0,9998 -0,955

bS -0,609 0,715 -0,714 -1 1 0,952

b6 -0,609 0,713 -0,710 -1 0,9996 1

Tabel 4.5.2 : Correlatiematrix: ondermatrix berekend uit meetgegevens.
bovenmatrix berekend uit de covariantiematrix.
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De bovenmatrix is berekend uit de covariantiematrix en de ondermatrix

uit 50 schattingen. In bijlage 22 zijn de resultaten van deze schat

tingen in de vorm van kruistabellen weergegeven. In elke tabel is

een lineaire regressielijn getekend. Deze zijn met een kleinste

kwadratenmethode afgeleid. De verschillen tussen de uit de metingen

berekende correlaties en de met de covariantiematrix berekende cor

relaties zijn klein. Aangezien de correlaties berekend zijn uit
4

een covariantiematrix met drie relevante cijfers, kunnen de afwijkingen

verklaard worden met rekenfouten.

Het berekenen van een covariantiematrix, zoals in deze paragraaf aange

geven, is alleen mogelijk, indien de parameters bekend zijn en er

voldoende kennis is van de eigenschappen van de storing. De covarian~ie

kan ook berekend worden uit de schattingsresultaten. De kwaliteit ervan

hangt dan af van de kwaliteit van de schatting. De daaruit berekende

varanties van de geschatte parameters kunnen dan als maat voor de

betrouwbaarheid van de schatting gebruikt worden.

De conclusie van deze paragraaf is, dat de berekende covariantie een

goede maat is voor de werkelijke covariantie; maar, dat de waarde

ervan kleiner is dan de werkelijke covariantie.
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4.6 Resultaten van schatt~ngen van b-parameters.

In tabel 4.6.1 ~s een overzicht gegeven van berekende relatieve

varianties van schattingen van b-parameters. Uit schattingen is

gebleken. dat deze. wat betreft de onderlinge verhoudingen goed

overeenkomen met werkelijke covariantie.

De meeste b-parameters uit verschillende schattingen z~Jn niet met

elkaar te vergelijken. omdat ze op een verschillende manier uit

de fysische parameters zijn afgeleid. De volgende schattingen zijn

wel onderling met elkaar te vergelijken:

a Schattingen met equidistante modellen met Z = ~2.

b Schattingen met equidistante modellen met Z = 1...
c Schattingen met niet-equidistante modellen met y = C2•

d Schattingen met niet-equidistante modellen met ~ = 1.

Voor kategorieën b en d worden de b-parameters veel slechter geschat.

dan respectievelijk voor a en c. De oorzaak hiervan is. dat voor de

modellen met Z = ~2de parameter. die van de grondconcentr~tie afhangt.

slecht wordt geschat. terwijl bij modellen met Z = l alle parameters

van de grondconcentratie afhangen.

Dat de parameter b6 van schattingen C, E, G en H slechter geschat wordt,

dan de overige b-parameters, is als volgt aan te tonen:

(cov(,ê»-I = [!'I~J • ~-I (ni.!J = rn~.:_~~~:._n_J_n~:.~::-=1.]
_] [.~ .nll·~·l.

Waarbij neen systeemmatrix is voor een schatting met 5 parameters.

-I
Stel D = (covC.ê»

E = covqp

met elementen d. .
~,]

met elementen e. .
~,]

Aangezien D • E = I geldt:

6
L d I voor alle 1 _< .; _< 6K=I i,k· ek,i = 4

4.6.2



AANTAL PUNrEN
SCHATTING AANTAL PARAMETERS EQUIDISTANT PATIENT SAMPLE SCHEMA 1- BENADERING STANDAARDDEVIATIE IN %T.O.V. ~.. . ......

MDDEL AF~~LqDE .. 1 2' '3 '+ 5 6

A 5 JA 0 3 tIl. 84 ~2 40 49 68 0,8 1,8 .
B 5 JA 0 1 t/m84 ~2 4,6 7,4 13 0,6 1,3
C 6 JA 0 3 t/m 84 ~2 58 69 96 2 3,5 51
D 6 JA 0 3 t/m 84 1 95 106 132 51 53 55
E 6 JA 0 1 t/m 84 ~2 4,8 8,1 15 1,2 2,5 34
F 6 JA 0 1 t/m 84 1 46 49 54 44 45 46
G 6 JA 1 1 t/m 84 ~2 4,3 6,6 10 1,2 2,3 156
H 6 JA 1 3 t/m 84 ~2 48 52 61 1,6 3,2 184
I 6 NEE 0 LAMBI ~2 3 110 74 44 81 49 225
J 6 NEE 0 2 t/83 f2 3 65 39 29 41 23 115
K 6 NEE 0 LAMBI 1 3 322 257 275 250 223 205
L 6 NEE 0 LAMBI 1 5 688 591 635 A 553 505 469
M 6 NEE 0 • PNR. 1 1 3 2200 2269 2613 2205 2399 2455

I...,
VERKLARING; 1 t/m 84, 3 t/m 84 en 2 t/m 83 duidt op equidistante data. 0\

I
De getallen geven de regelnummers van rle systeemmatrix
aan.

LAMBI duidt op het sampleschema van LAMBI(2) •
•PNR. 1 geeft aan, dat het sampleschema lijkt op dat van patient 1.

TABEL 4.6.1 : Relatieve varianties, uit covariantiematrices berekend.
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Dit is ook te schrijven als:

5
L

.. ..

d. 6 • e6 . = 1 - d; k • ek • - d.. 1 • el •
J., ,J. k=1 J., ,J. J., ,1.

k;&l
en als:

5
d. 1 el . = 1 - L d. k ek . - d. 1 • el •

J , ,J J, ,J J , ,.1
k=1 •
k;&l

zodat voor alle 1 < i < 6 en 1 ~ j,l < 5 geldt:-
d. 6 • e6 . - d. 1 • el . = d. 6 • e6 . - d. 1 • el .1., ,J. J, ,J J, ,J J., ,J.

Dit geldt ook voor i=6 en j=l, zodat:

Hieruit volgt:

4.6.4

4.6.5

d6~6 = el~l

dl,l e6 ,6

Aangezien e6,6 « el,l geldt ook d6 ,6 >~ dl~l'

Kiest men in plaats van vector! in fomule 4.6.1 een vector met een andere

konstante dan 1, dan wordt de variantie van b6 welliswaar kleiner; maar de

waarde van ~6 ook. De relatieve variantie blijft gelijk.

Dat schattingen met een model met ~ = ! niet slechter zijn dan schattingen

met een model met Z = C2~ wordt in paragraaf 4.7 aangetoond.

De parameters bI tot en met bS van schatting A en C in tabel 4.6.1 hebben

dezelfde betekenis. Hetzelfde geldt voor schattingen D en E. Bij C en E

wordt in tegenstelling tot A en D de grondconcentratie van het langzame

enzym meegeschat.De schatting blijkt daardoor iets slechter te worden.

Bij sommige equidistante schattingen bevat de systeemmatrix twee elementen

meer, dan bij andere equidistante schattingen. Deze blijken een aanzienlijk

beter resultaat op te leveren dan vergelijkbare andere schattingen. Vergelijk

bijvoorbeeld schatting A en B in tabel 4.6.1. Dit grote verschil kan niet
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verklaard worden door de toename van het aantal samples. Een goede

verklaring hiervoor is niet gevonden.

Bij schattingen K en L uit tabel 1 blijkt het verschil in spreiding tussen

schattingen, waarbij de afgeleiden uit 3 datapunten is benaderd en

schattingen waarbij hiervoor 5 datapunten gebruikt zijn. Bij een benadering

met 5 datapunten blijkt de relatieve variantie globaal een factor 2 groter.

Dit komt doordat er voor een benadering uit 5 punten meer en in absolute
4

waarde grotere coëfficiënten worden gebruikt.Aangetoond kan dit worden

bij bijvoorbeeld een benadering van de tweede afgeleide uit 3 en 5 data

punten. VELTKAMP(15) geeft hiervo~r de volgende formules:

f"(O) I • f(T) 2 • f(O) I f(-T) 4.6.7.a=- -- + -.
.T2

T
2 T2

f"(O) I f(2'ó T) +
16 f(T) - 30 • f(O) += -

12.T2 • 12.T2 • 12.T2

16 • f(-T) - I 4.6.7.b+
12.T2 2 • f(-2.T)

12.T

De variantie van f"(O) bij gelijke variántie op de samples van.f(t) is

respectievelijk:

var(f"(O)) I 4 I var (f(O)) 6 var(f(O))= (-+-+-) ... -.
T4 T4 T4 T4

var(f"(O)) (
I 256 900 256 I ) • var(f(O))=
144.T4 +

144.T4 +
144.T4 +

144.T4 +
144.T4

= 9,8 • var(f(O))
T4

Uit deze paragraàf kan niet geconcludeerd worden, dat sommige schattingsmodel

len goed en andere slecht zijn. Wel kan geconcludeerd worden, dat de

beginsamples van de systeemmatrix een grote invloed hebben en dat een

toename van het aantal datapunten, waaruit de afgeleiden benaderd worden,

een vergroting van de variantie veroorzaakt.
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4.7 Betrouwbaarheid van afgeleide parameters.

I

Tabel 4.5.2 geeft een voorbeeld van een correlatiematrix van ~'

Daaruit blijkt, dat er tussen de voorwaardse parameters (BI' O2, 03)

onderling en tussen de terugwaardse parameters (04' 05) onderling

een sterke correlatie is. Dit verschijnsel is in elk voor dit onderzoek

berekende correlatiematrices waar te nemen •
•

In bijlage 22 zijn de schattingsresultaten van verschillende b-parameters

in kruistabellen tegen elkaar uitgezet. Ook hieruit blijkt, dat de

verhoudingen tussen de voor en terugwaardse parameters onderling beter

geschat worden dan de parameters zelf. Volgens paragraaf 3.2.9 worden

de z-parameters voor het equidistante model en de s-parameters voor

het niet-equidistante model uit deze verhoudingen berekend.

In bijlage 23 zijn uit 50 schattingen van b berekende z-parameters van

patiënt 1 weergegeven. De bijbehorende b-parameters zijn in bijlage 24

in de vorm van histogrammen weergegeven. Het gebruikte schattingsmodel

is dat vanformulesl.6.4.a tot en met 1.6.4.d. Voor de schatting zijn

regel 3 t/m 84 van de systeemmatrix gebruikt. De relatieve fouten van de

z-parameters blijken aanzienlijk kleiner te zijn, dan die van de b

parameters. Een aantal op deze manier geschatte z-parameters blijken

in het instabiele gebied te liggen (zie paragraaf 4.1). De grenzen

van dit gebied ten opzichte van de waarde van de uit de simulatiepara

meters berekende z-parameters zijn in tabel 4.7.1 weergegeven •

z-param~ter

l/ql

1/q2

I/PI

1~2

.instabiel voor relatieve fouten

>66%

>2%

>7%

>1%

Tabel 4.7.1 Instabiliteitsgrenzen van z-parameters van patiënt 1.

Omdat reeds met een andere methode schattingen op hetzelfde proces zijn

gedaan (zie MUIJTJENS(I), LAMBI(2) en WILLEMS(3» en daarvan alleen de

fysische parameters vergelijkbaar zijn en omdat voor alle in dit verslag

besproken schattingen dezelfde fysische parameters gebruikt zijn, kan



-80-

de kwaliteit van de schatting het best aan de hand van deze parameters

beoordeeld worden. Een snelle methode voor" het bepalen van de kwaliteit

van de schatting aan de hand van fysische parameters is het transformeren

van de covariantiematrix van de b-parameters naar een covariantiematrix

van de fysische parameters. In paragraaf 3.2.8 is een methode hiervoor

aangegeven. In tabel 4.7.2 is een overzicht gegeven van de resultaten van
•

enige transformaties. Voor een kontrole van de nauwkeurigheid van een

op deze manier berekende covarianriematrix zijn in bijlage 25 de histo

grammen gegeven van uit 50 schattingen van b-parameters afgeleide

fysische parameters •

relatieve varianties

. schatting pati~nt topwaarde sampleschema 1. ... ,r C02 k 1 k2 P/Vi Ptve

A 0 600 3 t/m 84 1 13% 11 % 60% 78% 25% 61%-
B 0 600 t/m 84 1 8% 11 % 14% 12% 13% 20%

C 0 120 t/m 84 C2 8% 2% 14% 13% 13% 20%

Tabel 4.7.2 Berekende relatieve varianties van fysische parameters.

De resultaten van bijlage 25 zijn te vergelijken met schatting C in

tabel 4.7.2. De schattingen geven in bijlage 25 een veel grotere spreiding

te zien, dan theoretisch is afgeleid. De verhoudingen tussen de schattingen

van de verschillende parameters blijken door de varianties wel goed te

worden weergegeven.

Dat C02 in schatting C van tabel 4.7.2 een kleinere waarde heeft, dan

de andere schattingen, is te verklaren door het verschil in topwaarde

van de voor het genereren van de concentraties gebruikte uitstortfunktie.

Bij een kleinere topwaarde is de grondconcentratie relatief groter,waar

door deze beter wordt geschat. Helaas was er geen tijd meer om deze

schatting met de goede topwaarde uit te voeren.

Uit deze paragraaf kan geconcludeerd worden, dat de spreiding van de

schattingen van fysische parameters onafhankelijk zijn van de configuratie

van het model. Het niet gebruiken van de eerste twee regels van de

systeemmatrix heeft wel een grote invloed. Alle varianties, behalve die

van de grondconcentratie zijn groter.
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Hoofdstuk 5: Conclusies en voortzetting van het onderzoek.

5.1 Voornaamste conclusies van het onderzoek.

Van het in paragraaf 2.1 afgeleide schattingsalgorithme is bewezen, dat

het onder bepaalde omstandigheden een zuivere schatting oplevert.

Van een bepaalde schabloonfunktie is bewezen, dat hij optimaal is, in

de zin van het leveren van een mi~imale covariantie van de schattings

parameters, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

In hoofdstuk 3 is weergegeven, ho~ het schattingsalgorithme in een

computer kan worden geimplementeerd. De resultaten van een aantal schattin

gen is uitgewerkt in hoofdstuk 4. De met schabloonfunkties uitgevoerde

schattingen vertonen een grotere spreiding dan de schattingen, die met

de methode van MUIJTJENS(I) en LAMBI(2) zijn uitgevoerd.

De modellen voor het schatten met (niet-realistische) equidistante data,

leveren een schatting, die gelijkwaardig is met die van LAMBI(2) , indien

de in de praktijk niet bekende eerste twee regels van de systeemmatrix

ook gebruikt worden.

Schattingen op niet-equidistante data geven in alle gevallen een grote

variantie voor de schattingsparameters (b-parameters). Niet onderzocht

is of dan ook de fysische parameters, zoals gebruikt door MUIJTJENS(I),

LAMBI(2) en WILLEMS(3) , slecht worden geschat. In termen van varianties

van schattingsparameters levert het gebruik van het 'optimale' sample

schema van LAMBI(2) een verslechtering van een factor 2 op ten opzichte

van het equidistante sampleschema.

Schattingen volgens de in hoofdstuk 2 beschreven methode zijn alleen

mogelijk, indien de resultaten ervan niet te sterk door de schabloon

funktie worden beinvloed. Hoe sterk deze invloed mag zijn hangt af van

de voorkennis van de te schatten parameters en van de storing op de

waarnemingen. Proefondervindelijk is vastgesteld, dat voor het in hoofd

stuk I beschreven proces, in plaats van een niet bekende 'optimale'

schabloonfunktie een gemiddelde schabloonfunktie kan worden genomen.
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Theoretisch levert de toegepaste schabloonfunktie, bij gebruik van een

oneidig groot aantal datapunten, een zuivere schatting op. In paragraaf

4.3 zijn verschillende oorzaken besproken, waardoor de verwachtingswaarden

van de geschatte parameters ongelijk aan de te schatten parameters zijn.

De waargenomen afwijkingen blijken veel kleiner, dan de spreiding van

de schattingen.

Als maat voor de spreiding van de schattingsparameters blijkt een bere

kende covariantiematrix gebruikt4te kunnen worden. De schattingen

blijken welliswaar een grotere variantie te hebben, dan de covariantie

matrix aangeeft; maar de verhoudingen tussen de spreidingen van de

verschillende parameters blijken aardig met de in de covariantiematrix

gegeven waarden overeen te stemmen.

De covariantiematrix voor b-parameters is te transformeren naar een covarian

tiematrix voor fysische parameters. Ook deze blijkt geschikt voor het

vergelijken van verschillende schattingsmodellen en data. Uit berekening

van de covariantiematrices van fysische parameters is gebleken, dat

het schattingsresultaat onafhankelijk is van het gebruikte equidistante

model. Het al dan niet gebruiken van de beginregels van de systeemmatrix

blijkt wel invloed te hebben.

Het in dit verslag beschreven onderzoek levert meer vragen op, dan antwoorden.

Door het inverteren van verschillende matrices blijkt het vinden van verkla

ringen zeer moeilijk. Ook zijn er een groot aantal oplosbare problemen

door tijdgebrek niet opgelost. Voortzetting van het onderzoek is daarom

aan te bevelen.
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5.2 Lijnen, waarlangs het onderzoek voortgezet kan worden.

In het gedane onderzoek zijn nog een groot aantal problemen onopgelost.

Enige hiervan zijn:

1 Waarom is de invloed van de beginregels van de systeemmatrix zo

. belangrijk.

2 Is de 'optimale' schabloonfunktie ook optimaal voor het schatten

van fysische parameters.

3 Waarom zijn de resultaten van de met schabloonfunkties gedane schattingen
4

slechter dan die van LAMBI(2). Lambi vindt voor een schatting op niet-

equidistante data een standaarddeviatiepie kleiner isdan 5%, terwijl

met de gebruikte methode voor equidistante data al standaarddeviaties

van meer ·dan 10% werden gevonden.

Een uitbreiding van het onderzoek is onder andere mogelijk langs de volgende

wegen:

Onderzoek van het gedrag van schattingen van fysische parameters uit

niet-equidistante data, aan de hand van covariantiematrices.

2 Onderzoek naar de invloed van normaal verdeelde storing met een standaard-

deviatie onafhankelijk van de waarde van het sample.

3 Het doen van schattingen op bij patiënten gemeten concentraties.

4 Het implementeren en beproeven van het model volgens appendix D.

5 Het berekenen van de onzuiverheid van de schatting bij gebruik van

een beperkt aantal samples.
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BIJLAGEN.

- De funktiewaarden zijn genormeerd op de maximale funktiewaarden.

- De kolombreedte van histogrammen is 5%.

- De bijlagen staan in volgorde, waarin ze in de tekst worden vermeld.
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o 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84
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~ .8----....
..... •6
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.2

I PATJENT NR.: 0
2 PATIENT NR.: •
3 PRTIENT NR.: 21
4 PRTIENT NR.: 60
5 PATJENT NR.: 68
6 PRTIENT NR.:iOS
7 PRTIENT NR.:'03
8 PRTJENT NR.:408

OL-...L...-'-....J...---L----'_.L...-..L...--'-.....L.---L----'_l....-..L...-....L.......L.---L----'----Jl....-.L.-..L.::!!II
o 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84
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_.8----....
..... •6
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.1 PRTIENT
2 f'RTJENT
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6 PATIENT
7 PRTIENT
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NR. :'02
NR. :407

0L-...L.......L........L.--l_L...::="""".....--l_.l.-..J..:l.....r...---L----'L......;.L....J~--L.........L......~lL..:::s
o 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84

HD [4 Hl

.8-----
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.4

~ ~-
.2~

\'4
'\

"'"'\
\

\

I PATIENT NR.: 0
2 PATIENT NR.: I

3 PRTIENT NR.: 1
4 PRT/ENT NR.: 29
5 PRTIENT NR.: 63
6 PRT/ENT NR.:i03
7 PRT/ENT NR. :'01
8 PRTIENT NR';'06

O'---'-------'---i_l..--'------'--i_l..---L---L..---'_.L---<----L----''----'---....L..---L----''-----.L::~

o 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 n 76 80 64
HD (4 Hl

BIJLAGE 7 Uit geschatte parameters van LAt~BI(2) berekende te kolom van de schabloonfunkJie
matrix.
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3 PRTlENT
4 PRTIENT
S PRTl ENT
6 PRTlENT
7 PRTIENT
8 PRTIENT
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NR. :
NR.: 7
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NR.: 63
NR.: 103
NR.: 401
NR. : 406

BIJLAGE 8 Uit geschatte parameters van LAM81 berekende 4e kolom van de schabloonfunktiematrix.



BIJLAGE 9

REL.R.TI.E.\"E FCUï IN f3,.
Schattingsresultaten van 50 schattingen op patient 1 met y • ~2 voor data

3 t/m 84 bij gebruik van een ge~iddelde scnabloonfunktie.
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BIJLAGE 10 Schattingsresultaten van 50 schattingen op patient 1 met 1. C voor data
3 t/m 84 bij gebruik van een 'optimale' schabloonfunktie. ~
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BIJLAGE 11 : 50 schattingen op patient 1 met data 1 tlm 84 met 'gemiddelde I schabloonfunktie.
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. BIJLAGE 12 : SO schattingen op patient 1 met de kleinste kwadratenmethode.
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BIJLAGE 13 50 schattingen op patient 1 met een gemiddelde systeemmatriX als schabloo.nfunktie.



....
<'IJ....
C...
<'IJ

....
<'IJ....
C
<'IJ...

......
<'IJ.
C
<'IJ

'"

......
<'IJ.....
C
<'IJ...

......
<'IJ....
c:
<'IJ

'"

1-99-

................ -.M -.a _.lI ....1 -.", -., ...... • •• .1 .~ .1 .g ol.. .t ... o'

RELAT lEVE FOUT IN ~5

.. :a - 01 -.1.1 l • .1 ol. ol .It: .1 .M .1 .~ .r

RELATIEVE FOUT IN r>4'

RELATIEVE FOUT IN A

RELATIEVE FOUT IN ()2

OVERFLOW: 0
UNDERFLOW: 0

OVERFLOW: 0
UNDERFLOW: 0

OVERFLOW: 6
UNDERFLOW: 7

OVERFLOW: 0
UNDERFLOW: 0

OVERFLOW: 0
UNDERFLOW: 0

.1 ••• t

RELRTIE\'E FOUT IN r->1

'BIJLAGE14 ': 50 schattingen op patient 7 met data 1 t/m 84 met behulp van de gemiddelde schabloonfunktie.
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BIJLAGE 15 : 50 schattingen op patient 25 met data 1 t/m 84 met behulp van de gemiddelde schabloonfunktie
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BIJLAGE 16

RELATIEVE FOUT IN ~1

50 schattingen op een gewijzigde gemiddelde patient met data 1 t/m 84
met een 'optimale' schabloonfunktie (q2 • P2 + 6,03).
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BIJLAGE 17

RELATIEVE FOUT IN /31

50 schattingen op een gewijzigde gemiddelde patierlt met data 1 t/m 84
met een'optimale'schabloonfunktie (q2 = P2 + 0,032

).



·. .
.~_ _ _ .~.~._ ~_ L"' ••.• _~ .

-_.

-103-

....
cac:
ca

""

RELATIEVE FOUT IN ~S

OVERFLOW 2

......,c:
ft>..,

OVERFLOW 2

RELATIEVE FOUT IN ()4

....
ft>c:
ft>..,.

RELATIEVE FOUT IN ~3

....
cac:
ft>
ca

RELATIEVE FOUT IN ~2

....."'.c:
ca
ca

. ...1

.l .l_ .e .IC .1 .• •• ... .1

OVERFLOW 3

OVERFLOW 2

OVERFLOW 2

~.':-.-..'-:-.. ~_.~.~..•-:--'..•=-.~.••=-•...I:••=.::I:.:c=.L..,-•.~.-.L.....!...~..=.,,:--'-..--':...---':-.,-."'='.- ......- .•~.---'.•

RELATIEVE FOUT IN 131
BIJLAGE 18 : SO schattingen op een gewijzigde gemiddelde patient met data 1 t/rn 84

met een optimale schabloonfunktie (q2 • P2 + 0,033 J.
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BIJLAGE 19 50 schattingen op een gewijzigde gemiddelde patient met data 1 t/m 84
met een 'optimale' schabloonfunktie (Q? a P2 + OtG3~)
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BIJLAGE 20 50 schaHingen op patient 1 met model r • ~-2' data 3 t/m 84 en een gemiddelde
schabloonfunktie.
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BÏJLAGE 21 : 5D schattingen op patient 1 met model:t. • CZ' data 1 t/m 84 en gemiddelde
schabloonfunktie.
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BIJLAGE 22 : Kruistabellen van 50 schattingen op patient 1 met model1 • ~2' data 3 t/m 84
e~ g!middelde schabloonfunktie. .
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BIJLAGE 22-, (v.§rvolg)
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BIJLAGE ~7 (vervolg)
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BIJLAGE 22 (vervolg)
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BIJLAGE 22 (vervolg)
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BIJLAGE 22 (vervolg)
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BIJLAGE 22 (vervolg)
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BIJLAGE 22. (vervolg)
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BIJLAGE 23 50 schattingen op patient 1 met model ï .. f J data 3 t!m 84 en gemiddelde
schabloonfunktie. 2
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- . .-- - -
I

'so.. ~'rO"Af •._$0," -10,..' -IO'!lo' 0.,. 10'" '10-. ~..... ..o't\o

RELATIEVE FOUT IN f\

......
cac:
ca
ca

-1JO."- -\~ -}o.",, -10"1.
RELATIEVE

r-l
cac:
ca
al

OVERFLOW: 23
UNOERFLOW:21

OVERFLOW: 0
UNOERFLOW: 0

OVERFLOW: 0
UNOERF.LOW: 0

-!o% ....,." -~o'Je -10'''' -10·,. o·,. \0 __

RELATIEVE FOUT IN f:'4

......
cac:
ca
ca OVERFLOW: 8

UNOERFLOW: 6

,.

......
10 •cca
ca

......
cac:
ca
ca.

FOUT IN

OVERFLOW: 4
UNOERFLOW, 4

OVERFLOW: 3
UNOERFLOW: 3

BIJLAGE 24 50 schattingen op patient met model 1 • f
2
, data 3 t/m 84 en gemiddelde

schahloonfunktie.
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r-l

'".....
c:
ca

'" OVERFLOW: 11
UNDERFLOW: 5

OVERFLOW: 2
UNDERFLOW: 8

RELATIEVE FOUT IN FYSISCHE PARAMETER P/Ve

r-l
cv....
c:
cv
cv

RELATIEVE FOUT IN FYSISCHE PARAMETER ~Vi

......
cv.....
c:
'"... OVERFLOW: 2

UNDERFLOW: 9

RELATIEVE FOUT IN FYSISCHE PARANETER k2

r-l.......
c:

'"...
OVERFLOW: 9
UNDERFLOW: 15

RELATIEVE FOUT IN FYSISCHE PARAMETER K1

r-l

'"....
c:
'"cv

OVERFLOW: 0
UNDERFLOW: 0

RELATIEVE FOUT IN FYSISCHE PARAMETER ,C~'2

......
cv.....
c:...
'" OVERFLOW: 0

UNDERFLOW: 1

RELATIEVE FOUT IN FYSISCHE PARAMETER r

BIJLAGE 25 : 50 schattingen op een I gemiddelde I patient met model y.. ~ C
Z
' data 1 t/m 84

en optimale schabloonfunktie.
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• f(8 k) • d8 k

2
-ll ) • f(8k) • d 8k

-)18-
APPENDIX A

A! I Ongelijkheid van Chebychev: p{ I 8k- ll/ ~ À } ~<- ~ )2

waarbij 8k:random variabele met verwachtingswaarde II en standaarddeviatie
a·

À :willekeurige positieve konstante.
2 ClO "2

bewij s: cr = f -qo( Ik - ll)

?I '"ek-lll >À ( ek

2
~ À • f l8k- lll~ À' f(8k)

= À
2

• P( 18k- 1l1>À)

A.2 Definitie plimiet.

Als een rij ( 8,8
1

,8
2

, •••• ) een stochastisch proces voorstelt en voor

-,een willekeurige konstante E>O geldt:

lim P(/8 -81 >E) = 0
n n-qo

dan is per definitie plim 8 = 8
nn-qo

A.3 Indien rij (~'~1'~2""') een stochastisch proces voorstelt, waarvoor

geldt plim ~ = ~ en indien g(~) een continue funktie is van ~ dan geldt
n-qo

plim g(8 ) = g(8).
n~ ~ - ,

bewijs: Kies een grens M(E
I
), zodanig, dat voor een willekeurige El> 0

geldt p(I!I>~(E)2 ~~

Volgens WILKS(6) kan dan worden gesteld:

Indien g(~) continue is voor! €{-M(EI),~(EI)} dan is er

voor elke E2>O een §.(E
2

) > 0 zodat:

indien: EI I~ -!I < §.(E2)

ElI I!I ~ !:!(E)

geldt: EIII Ig(~) - g(!) I < E2

•
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Indien gebeurtenissen EI en ElI niet optreden, dan is

het nog niet nodig, dat gebeurtenis EIII niet optreedt.

In termen van kànsen op het optreden van gebeurtenissen

kan dit als volgt worden uitgedrukt:

P(EIII) .::.. P(EI) + P(EII) met E is de negatie van E.

omdat lim p(la -al> E) = 0 met E willekeurig klein.
n-teo ~ - -

Aangezien bovendien geldt P( I~I > M) < I1 geldt:

Aangezien El voor willekeurig grote n willekeurig klein te kiezen

is geldt in het limietgeval:

lim plg(~) - g(~)1 > E2) = 0 voor elke E2 > O.
n-telO

Dus volgens appendix A.2 geldt dan: plim g(a) = g(a).
~ 

n-teo

Dit' geldt ook voor g(R ,S ) omdat R en S in vectoren ten n n n
splitsen zijn, waarvan de funktie g berekend wordt. De ver-

schillende vectoren in een bewerking kunnen samengesteld

worden tot één vector a •
~

A.4 Indien rij (a,a~,a2""') een stochastisch proces voorstelt, waarvan

voor elk element a geldt lal < M en waarvoor geldt ~m(an) = a, dan geldt

lim E(a - a) = o.
I}-ICO n
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co
pewijs: lim E(8 -8) = limf (8 -8) • f(8 ) • d8 =n ..Q)n n n

xr-teo n-too

... lim' {f 18 -8j>e: (8n-8) • f(8 n) • d8n +
n-tco n-

+fO«8 -8)~s (8n-8) • f(8 n) • d8n +
n

f (8 ) • d8 }
n n

= tJm p ( 18n. -81 >e:) = 0

omdat: gllm (8n) ... 8

en f O«8 _ 8)<e: (8n-8) • f(8n) • d 8n ~ f O<8 -8<e: e: • f(8n) • d 8n
. n n

d 8 = 0
n

Dit geldt ook voor het limietgevale: gaat naar 0, dus lim E(8 -8) = 0
yt"fClQ n

Voor nadere informatie zie WILKS(6).
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APPENDIX B

B.J Be~ijs matrix ~ =-E{N: d • dT :. NT} is positief definiet indien

~ niet singulier is.

dus ~ is minstens positief semidefi~~et•
•

Volgens ZURMUHL(J4) geldt: Een niet-singuliere matrix, die minstens

positief semidefiniet is, is positief definiet.

B.2 Bewijs, dat positief definiete matrix ~ te splitsen is in MT• M,

b " -J bwaar 1J M estaat.

Aangezien matrix ~ positief definiet is, zijn alle eigenwaarden positief.

b . • T If.. 0 11eW1J s:.! • '*' • x > voor a e x

dus xT. pTt A,p. x > 0 voor alle x
-T

dus 1.' A • X. ~ 0 voor alle X.
T T Tdus ook voor t = ( J,O,O •••• O) , (O,J,O •••• O) , (O,O, •••• ,O,J) •

Deze X. ingevuld in bovenstaande vergelijking levert achtereenvolgens

À 1 ~ 0, À2 ~ 0 enzovoorts.

-JP is een matrix van eigenvectoren van ~.Daarvoor geldt: A = P • ~ • P •

bewijs: ~

dus t

, ~i = ~i • À i voor alle i
me t P. kolommen van P en À. ={A}. •

~ !:J 1,1
• P = P • A of ~= P • A • P

Aangezien alle À groter dan 0 zijn bestaat er een

o

o

zodat AIT , AI = A

Dus~ = P .A!T, P-1 • P .A i . p- 1 =MT• M



Aangezien alle/À] >

-]22-

obestaat M-] = P • A-! .~p-] met A-! = (À I-I o_~

o À !n
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In computerprogramma's gebruikte variabelen.

APPENDIX C

AtK:N,1:~
ABSSOC
ABSSOC[1 :21
ASS[1 :a
AT[1:PJK:~
A1[K:~,1:~
B[1 :P]
BETA[1:~

BETA[o:1, 1:~

BK
BR
BPH1[K :N,O:P.~
BP[1 :PJ
B1 [1:~
C[1:2,0:~

CA
CB
COR
CORe :p, 1:~
COUNT[1:P, -1et:1Q1
COV[1:P,1 :1'1
0(1:10,1:1lIi
OATA[1:P ,O:4~
OB [1 :~
DP(1 :pl
EK
ER - . -
F(K:N~1:~

FT[':P,~:N]
FTY [1 :p]
FU[O :til
G(O:lU - .
G[1:2,K:N,1:P~

GA[K:N, 1:p]
GC[1 :2, K:NJ
GY[K:N)
HRK
INIT
INIT1
IM[K:N,K:N]
IFTA[1:P,1:PJ
IPHIA[K:N,1:P.l
J[1:P,1:P]
K

. MAX[P:6]
MAX[1:P]
MC[1 :2,0 :N]
MIDOLE [-10, 1~
MIN[1:P]

Systeemmatrix: a
Absolute standaarddeviatie
Absolute standaarddeviatie van enzymen 1 en 2
Absolute fout van St.o.v. b
Getransponeerde matrix!) .,~
Uit B1 [.] berekende (.,~
Parametervector Q
Geschatte parametervector~

BETA[O,il: uit ongestoorde data geschatte parametervector ê
BETA[1,.1: uit gestoorde 'data geschatte parametervector ~
Nummer eerste kolom
Nummer eerste rij
Bandmatrix
Hulpvector B[.] voor het afdrukken van een tabel
Gestoorde B[i]
C[1,i]: concentratie snel enzym
C[2,~: concentratie langzaam eniym .1
Schatting van het conditiegetal van T -1
Schatting van het conditiegetal van ~F Q )
Correlatie bij kruistabellen
Correlatie van B
Teller voor histogramplotting
Covariantiematrix van ~

Oeelmatrix
50 schattingen van b
B[l],waarvan ~~n el;ment verhoogd
Uit OB [1 :.a berekende fysische parameters
Hoogstë kolomnummer
Hoogste rijnummer
Schabloonfunktiematrix: F"
Gftransponeerde matrix F[.,.~
Fy
Ui!Stortfuriktie .
Te sorteren grootheid
G[1,.,.J: Coëfficiënten voor de benadering van de eerste afgeleide
G[2,.,.]: Co§fficiënten voor de benadering van de tweede afgeleiden
Gestoorde A~;.J
Gestoorde C~,.J
Gestoorde y~] ..
Her~.n~iDggmUmmgr

Initialiseringsvariabele
Init~aliseringsVariabele
<Mi

FT1 of FT invers
~-

Jacobiaanmatrix bPAR [.]1 ~ B[~
Nummer van de eerste rij van de systeemmatrix
Maximale funktiewaarde voor plotten
Maximale ~ voor het plotten van kruistabellen
Idem aan C[l,~ -
Midden histogramintervallen
Minimale avoor het plotten van kruistabellen



N .

Or1:~
ONDER [1 :11
OVER[1 :1:1
P
P1 ..
P(1 :6]
PAR[O:~

PAR[1 :~

PAR[O:18}
PCOV[1:P,1:~
PCOR[1 :8,1:eJ
PHI[K:N,K:~
PRELVAR O:~
P1,P2
REL[1 :~
RELSDC
RELSOC [1:~
RELVAR[1:~

So<:r:D
SC[1:~K:~
sD[1 :~

SPAR[1 :a
To<:f11 .
TPAR[O:n
W(O:Q1
WPAR[O:~
y[1<: /ll
Y11l<:~
ZP[1 :5]
ZPAR[1:~

-)24-

Hóogste samplenummer
Overflow kruistabellen
Underflowteller
Overflowteller
Aantal parameters

. Aantal coëfficiënten voor benadering afgeleiden
Kolomnummering na decompositie
Fysische parameters; index: 0 herkenningsnummer patient

1 fu
2 r
3 tm
4 C,1

• 5 C02
6 k

1
7 k
6 P1Vi

. '9 PNe
Fysische parameters; index: 1 r

2 C02
3 k

1
4 k
5 P1Vi

. 6 P/Ve
Gemiddelden en standaarddeviaties van fysische parameters
Covariantiematrix'van fysische parameters
Correlatiematrix van fysische parameters
Covariantiematrix van het proces:
Relatieve variantie van fysische parameters
Parameters van lineaire regressielijn
Relatieve fout van § t.o.v. ~
Relatieve standaarddeviatie
Relatieve standaarddeviatie van enzym 1 en 2
Relatieve variantie van ~
Variantie van de datapunten
C[I,~ met lineair geinterpoleerde waarden
Standaarddeviaties;;index: 1 absoluut van enzym 1

2 absoluut van enzym 2
3 relatief van enz' m1

. 4' relatief van enzym 2
Laplace parameters: -a1, -b1, -a2, -b2Sample tijdstippen" ,. . .
Parameters van de continue concentratiekromme
Volgordenummers voor sorteren
Identiek aan PAR 1

ï
Uit Bt [11 berekende' Y1

Hulpvector ZPAR 1 voor afdrukken tabel
Z-parameters
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Alternatief model voor nièt-equidistante data.

APPENDIX D

Voor een vermindering van het aantal benaderingen van afgeleiden en daarmee

het verhogen van de nauwkeurigheid van de schatting kan formule 2.1.I.a

als volgt worden uitgewerkt:

en

t
2

• t
Jt C(t) • f.(t) • d t = f.(t) • C(t) I- 2

I 1 1 tI

..

t
Jt

2 C(t) f.(t) • d t
I 1

t
2J t C(t) • f.(t) • d t = f.(t)
I 1 ~

t
+ J 2 C(t) • Ï.(t) • d t

tI 1

Naar analogie kan dit voor diskrete waarnemingen geschreven worden als:

M
L k f.(jT)
J= 1

en

C(jT) = f.(MT) • C(l1T) - f.(kT)
1 1

M.
C(kT) - r f.(jT). C(jT)

• k 1J=

r M f. (jT)
. k 1J=

•
e(jT) = f.(MT) • C(MT) - f.(kT) • C(kT)

~ 1
f. (MT) +

1

+ f.(kT) • C(kT) + r M Ï.(jT) • C(jT)
1 jak .1

Dit kan in vectorvorm geschreven worden als:

f. • C = f. (MT)
-~ 1

C(MT) - fi(kT) C(kT) - f. C
-J..

f .• C = f.(MT) • C(MT) - f.(kT) • C(kT) + f.(kT) • C(kT) + Ï .• C
-J.. 1 1 1 -J..

Op deze manier kan een matrix FT. Q en een vector FT. Z berekend worden,

zonder andere dan de afgeleiden op het eerste en laatste sampletijdstip

te benaderen.

De afgeleiden van de schabloonfunkties kunnen uit de afgeleide van formule

3.2.3.3 worden berekend.
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