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Abstracto

To get a better view on the state of a patient during an operation,

some derived variables are calculated in the Servo Anaesthesia

Project. These are offeEed to the anaesthesiologist to investigate

if they offer any extra information.

Breathresistance and lung-chestwallcompliance are two of these

derived variables of the pulmonary system.

In this report is described:

1. The definition of breathresistance and lung-chestwall

compliance in a simple first-order model.

2. The implementation of a least-squares estimation

routine based on this model in a on-line LSI-11

microcomputer.

3. Verification if the first-order approximation oi the

pulmon~ry system is satisfactory.

Results are on one hand a weIl functioning algorithm,_that cal

culates on-line a breathresistance and a compliance.

On the other hand it appears, that trents in these two variables

during an opeeation influence each other.

To meet this objection, an alternative model is derived that

may supply more information.



Samenvattingo

Om meer inzicht te krijgen in de toestand van een patient tijdens

een operatie, berekent men in het Servo-Anaesthesieprojekt enige

afgeleide grootheden en biedt deze aan aan de anaesthesist.

Onderzocht wordt of deze grootheden hem extra informatie verschaffen.

Ademweerstand en long-borstkaskompliantie zijn twee van zulke aÎ

geleide grootheden van het ademhalingssysteem.

In dit verslag wordt ingegaan op:

1. Definitie van ademweerstand en long-borstkaskompliantie

in een eenvoudig eerte orde model.

2. Implementatie van een hierop gebaseerde kleinste kwadra

ten berekening in een on-line opgestelde LSI-11 mikro

komputer.

3. Verifikatie in hoeverre een eerste orde benadering van

het ademhalingssysteem voldoet o

Resultaat hiervan is enerzijds een goed werkend algorithme, dat on

line een ademweerstaná en een kompliantie uitrekent. Anderzijds blijkt

echter uit een theoretische beschouwing dat trends in deze grootheden

tijdens een operatie elkaar beinvloeden.

Om aan dit beewaar tegemoet te komen wordt een alternatief model

afgeleid dat wellicht meer informatie verschaft.
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1. Inleiding

Voor U ligt een verslag van een afstudeerwerk, dat verricht is ~n het

kader van het Serro-Anaesthesie (S.A.) projekt van de vakgroep ER,

afdeling der Elektrotechniek, Technische Hogeschool Eindhoven.

Het is een samenwerkingsprojekt met het Akademisch Ziekenhuis in Leiden, af-

delinganaesthesiologie en bovengenoemde groep van de TH Eindhoven,

terwijl registratie apparatuur voor dit projekt ter beschikking is

gesteld door Philips Gloeilampen B.V. Subsidie wordt verleend door

het Preventiefonds

Het S.A. stelt zich tot doel na te gaan in hoeverre automatisering van

de anaesthesie (narkose) tijdens een operatie mogelijk én wenselijk is.

Wat is anaesthesie eigenlijk?

Anaesthesie betekent letterlijk het gevoelloos maken van de patient.

ten behoeve van een operatieve ingreep, zodanig dat de

patiënt hiervan zo weinig mogelijk (geen) last heeft en de chirurg

zijn werk goed kan doen. Hij doet dit door het toedienen van medikamenten,

o.a. pijnstillende middelen, middelen die het bewustzijn van de patiënt

wegnemen, en spierverslappende middelen. Ook neemt hij de autonome funkties

van een patiënt over die deze zelf niet meer kan verrichten (b.v. ademhaling:

uitgeschakeld door spierverslappers).

Men probeert te zorgen voor een optimale narkosediepte en bewustzijns

verlaging tijdens de operatie. Aangezien dit geen rechtstreeks meetbare

grootheden zijn, probeert men hierover informatie te krijgen door observatie

van en metingen aa~ de drie hoofdsystemen van de patiënt: het centrale

zenuwstelsel, de bloedsomloop (cirkulatie) en ademhaling (respiratie).

Mogelijke effekten van het invoeren van automatisering kunnen zijn:

ontlasting van de anaesthesist door het overnemen van routine

handelingen, zodat hij zich beter op zijn eigenlijke taak kan

konsentreren.
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- door het beschikbaar maken van extra gemeten grootheden, zodat

meer informatie wordt gegeven omtrent veranderingen in de

patiënt en/of storingen van de anaesthesie-apparatuur.

- als gevolg van bovenstaande effekten, handhaving van een

stabielere narkosediepte en bevordering van de veiligheid.

De informatie over de patiënt wordt verkregen door het meten van een groot

aantal signalen. Hieruit worden met Kalman filtertechnieken een aantal

parameters geschat, zoals onderzocht door BLOM (lit. 1) en GERI5 (lit. 2).

Door deze parameters wordt een wiskundig patiënt-model beschreven.

Door nu de inputs (medikatie, ventilatie enz.) zowel aan de patiënt als

aan het model aan te ~ieden, kan een identifikatiealgoritme uit het verschil

tussen de twee responsies een bijstelling van de parameters berekenen

(adaptive control system).

Als het model voldoende nauwkeurig bekend is kan met behulp hiervan een

voorspelling van patiënt-reakties en dus advies aan de anaesthesist worden

gegeven. Zie hiervoor ook .BR.I.//W5·t.4(lit. 3).

Deze funkties (data acquisitie, identifikatie en sturing) worden

geimplementeerd op een L5I - 11 mikrokomputer waarvoor VAN DER AA (lit. 4)

een operating system heeft ontwikkeld. In hoeverre dit hele systeem

ontwikkeld is en funktioneert is beschreven in het binnenkort verschijnend

evaluatierapport van BLOM c.a. (lit. 5).

Het adaptive control system kan niet werken met tijdsafhankelijke signalen,

maar werkt met toestandsgrootheden, die b.v. Ix per 5 sekonden berekend worden.

Voor een goede werking hiervan moeten er zoveel mogelijk van beschikbaar zijn.

Tevens moeten ze zo betrouwbaar mogelijk zijn; GIELE5 (lit. 6) heeft hiertoe

een foutendetektie-algoritme ontwikkeld.

Enkele van de beschrijvende toestandsgrootheden van het ademhalingssysteem

zijn de ademweerstand (R), longborstkaskompliantië (C) en ademarbeid (W).
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REMMERS (lit. 7) heeft aangegeven hoe deze parameters 1n een eenvoudig model

met behulp van een kleinste kwadratenmethode berekend kunnen worden.

Deze grootheden zouden respektievelijk over de volgende fenomenen informatie
kunnen bevatten:

R obstruktie in luchtwegen of beademingssysteem

C dit zou een maat kunnen zijn voor de spierverslapping

W zou een indikatie kunnen geven omtrent de effektiviteit

van de beademing.

Mijn opdracht was nu:

I. de door Remmers uitgezochte methode te implementeren in het

in Leiden opgestelde on-line meetsysteem, dus in de LS1 II

mikrokomputer daar

2. nagaan in hoeverre het eenvoudige model een goede benadering

van de realiteit is.

Tenslotte zou ik in deze inleiding nog een woord van dank uit willen spreken

tot Frank Jorritsma en Rans Blom, voor de plezierige wijze waarop zij me

begeleid hebben, Jan van der Aa, voor de bijstand 1n de inwerkperiode,

Ad van Beijnen, voor de bereidwillige hulp in Leiden en Mej. Roberta Meijer,

voor de goede verzorging van dit verslag.

Eindhoven, december 1979.
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2. De berekeningsmethode

2 000 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een afleiding gegeven van de berekenings

methode voor R, C en W zoals die in het servoanaesthesieprojekt

gebruikt wordt~

Hiertoe konstrueren we eerst een eenvoudig modelo

In dit model definiëren we de begrippen ademweerstandsfunktie

en longborstkaskompliantiefunktie.

Aan deze funkties' leggen we een aantal beperkingen op, waardoor

ze vereenvoudigen tot de begrippen 'ademweerstand' en 'longborst

kaskompliantie'.

Dit leidt tot het opstellen van een elektrisch analogon, dat ons

meer inzicht verschaft in het model; bovendien geeft het ons de

mogelijL~eid tot vergelijking met elektrische analogons van meer

ingewi~~elde modellen, zoals die uit de literatuur bekend zijn.

Uit deze vergelijking blijkt de bruikbaarheid van het eenvoudige

model om onze toepassing te motiveren.

Hierna kunnen we komen tot een aantal berekeningsmethodeno

De meest bruikbare hiervan, de kleinste kwadratenmethode, wordt

afgeleid en besprokeno



2.1. Een anatomisch model; definitie van R en Co

In het geval dat een patient beademd wordt kunnen we een een

voudig longmechanisch model opzetten en wel als volgt:

We beschouwen het ademhalingssysteem van een mens als ware het

opgebouwd uit twee passieve komponenten, een luchtpijp en een

long (zie fig o 2.1 ).

luchtpijp

f P:
b

long

fig. 2.1.-1 eenvoudig model ademhalingssysteem

De luchtpijp kunnen we volgens de wet van Poiseuille voorstellen

als een pneumatische weerstand waarvoor geldt:

Pa.(i;) - Pb Ct) --
of meer algemeen, rekening houdend met niet-lineaire effekten:

waarin:

p&~) = de druk in de luchtpijp op plaats a

(de mond)

t.o.v. de omgevingsdruk

• de flow in de pijp.
~ aantal hogere orde termen

Vervolgens kunnen we de long volgens de wet van Hooke voor

stellen als een ballon:

Ph (~) :- F. V (t)

of

Pb (1:) =



de omgevingsdruk

10

'Io,aarin

Pó(f.) = de druk in de ballon

V (1;) = he~ volume van de ballon

= f /("1:) dl:
0

Dit leidt tot

x)
het ongerekte volume

In het algemeen kunnen we schrijven

d p ( V, IJ = + dl' I;rv f= c. . d'l

Door nu aan beiqe kanten te integreren, onder de aanname dat;r geen funktie van v is en ie geen funktie van (

en de rusttoestand op t 0 definiëren als

plo)

" lOJ =

1(0)

P mond' 0) - f omgeving

" long (0) - V ongerekt

o

=

=

o
o

volgt hieruit:

/' ct) = ::llti ) ...
".0

substitueren we nu vgl. 2.1.(1) in

~ I V (1:)
~" po

2.1.(2) dan krijgen we

waarin we

en .
E1 • JEi"" I/

J
lf)

definiëren als de ademweerstands
funktie

definiëren als de longborstkas
elastantiefunktie

x) Dit staat in de fysiologie wel bekend als de

funktionele residu kapaciteit.
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Gaan we nu uit van een lineair model, dus verwaarlozen we

hogere orde effekten, dan gaat de ademweerstandsfunktie

over in een kons tante, de ademvleers tand.

Mutate mutandis geldt hetzelfde voor de elastantie zodat

vergelijking 2.1.(1) wordt:

P mond{t) =

Voeren we nu ook nog de kompliantie

vgl. 2.1. ( 3)

,
= -E

in dan wordt

P mond Ct) = Il. I (~) + .!. '1(1: )
c..

t-
1<.. ~ (;) + t. / {eln d"c

o

Deze laatste vergelijking 2.1.(4) gebruiken we als uitgangs

punt voor onze verdere beschouwingen o
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2.2 0 Het elektrisch analogon; diskussie vereenvoudigd model

t.. fl.)P(ot) ~

I
V(J)

Van het model, zoals het beschreven staat in vglo 2 0 1.(4) kun

analogon maken.nen we op eenvoudige wijze een elektrisch
ot'

fI..1<') .,. i I f.<.'C"J at' 2

I I 1- t
=' R. U.4;) .,. 2/ i(r} d;r: =

•
Hierin zien we dat

druk 0... spanning

flow ~ stroom

volume ... lading

ademweerstand ~ weerstand

longborstkaskompliantie ... kondensator

met elkaar korresponderen.

We herleiden hieruit het volgende vervanginsschema

fig. 2.2.-1.

J!i • [

~
R = ademweerstand

1
I R. c = longborstkaskompliantie

p

T
c

f ademflow

p = ademdruk

fig. 2.2.-1. elektrisch analogon

Dit eenvoudige vervangingsschema vergelijken we met uitgebreide

vervangingsschema's zoals gegeven in lit. 8

zie fig. 2.2.-2



PC::::::J-""""'''''-r-- ----r=r ....~
I"C::)-""",""" ,

M:::::::J--~.r.-- ----~,
~:I---"'W".+~-- ---c:::r---{

L.C::::J--...Nn~ ,

a.c:::::::Jo-'-~~----~,
I

".ond

1

~

~/eJc.t~c:solt Q.lta.w,OIt ad4lftJw.~'('f''6eA

ideJff l

,.--- - --, r---·----ï

~r11 ~= ~1!
L .J L. -.J
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De invloed van beademing op het vervangingsschema is twee

ledig:

1 0 De patient krijgt bij beademing een slang door de

mondholte en het strottehoofd tot aan de splitsing

van de luchtpijp.

Hierdoor vervalt het mond - strottehoofd gedeelte

van fig. 2.2.-2.

~ De drijvende kracht (ribbekast, middenrif) wordt

tijdens een operatie uitgeschakeld d.m.v. spier

verslappers.

(elektrisch gezien: kortgesloten) en vervangen

door een beademingsventilator.

Door deze twee veranderingen leidt vervangingsschema

2.2.-2 tot vervangingsschema 2.2.-30

Het zal duidelijk zijn dat dit nog steeds te kompleks is voor

berekeningen. Wel is goed de invloed van de verschillende kom

ponen ten te zien en zal dit misschien goede diensten bewijzen

bij de verklaring van waargenomen verschijnselen o

Een eenvoudiger vervangingsschema vinden we in lito 8.

(zie fig. 2.2.-4)

Dit lijkt me8r op ons model.

We kunnen hierin een aantal vereenvoudigingen aanbrengen:

1. We nemen de long- en borstkaskompliantie samen.

Het voornaamste argument hiervoor is meettechnisch:



Om deze twee te kunnen scheiden moeten we de druk in de intra

thorakale ruimte weten. Dit is zowel een lastige als een pa

tientbelastende meting. Alternatieven hiervoor, zoals de esopha

gusdruk en de centraal-veneu~e druk komen om dezelfde redenen

niet in aanmerking.

2. De invloed van de inertantie o

Uit het werk van HE}~~RS (lito 6) blijkt dat onder beademings

omstandigheden de fout die gemaakt wordt door het verwaarlozen

van de inertantie gering iso

Het model dat zo ontstaat heeft nog één beperking:

In het algemeen zullen de komponent en (de weerstanden en kondensa

toren) niet lineair ~ijn, terwijl we dat in ons model w~l veronder

stelleno Een voorname niet lineariteit wordt veroorzaakt door het

optreden van turbulenties.

Door het toepassen van de tube (de slang die t.b.v. de beademing

tot diep in de luchtpijp wordt aangebracht) worden de voornaamste

oorzaken van turbulenties (de mond-, neus-, keelholte en het strot

tehoofd) vermeden.

Het model dat nu uit fig. 2.2.-4 ontstaat is in principe gelijk aan

het onze.

Resumerend kunnen we dus stellen:

voor de beschrijving van het ademhalingssysteem gaan

we uit van de lineaire vergelijking 2.1 0 (4)

de R en C die hierin voorkomen zijn konstante

dus R i R ( ti, f , t )

cr f c ( ", 1-, t- )

waarin t de tijdsduur van één ademhaling is.

de invloed van de inertantie is klein.
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2.3. Methoden voor de berekening van R en C.

Rerekeningsmethoden voor R en C uit vgl. 2.1.(4) vallen glo

baal uiteen in twee groepen: partigle methoden en totale me

thoden.

Partiële methoden gebruiken specifieke punten van het flow- en

drukpatroon. Ze zijn gebaseerd op het oplossen van twee verge

lijkingen met twee onbekenden, R en C, verkregen doordat op twee

tijdstippen flow, volume en druk bekend zijn.

Pi = R.. 11 ...
Pa. = ft. fa. ...

Afhankelijk van de kriteria voor de verschillende tijdstippen

ontstaan de verschillende methodes.

ti· la
V, :t:' V~

Neergaard-Wirtz, begrensde druk methode,
adempauze methode, interruptor methode

gelijke flow methode

gelijk volume methode.

Totale methoden maken gebruik van alle informatie in het flow-,

druk- en volumesignaal gedurende een hele ademhaling of een

groot gedeelte daarvan.

Een aantal gaat uit van een soort grafische beschouwing in het

p- v, het p- f of het v -f vlak, (Auprern methode, oppervlakken

methode, tijdmeetmethode, tijdkonstante methode), anderen van

rechtstreeks num erieke beschouwingen (kleinste kwadratenmetho

de, gemiddelde methode).

Voor een overzicht en bespreking van al deze methoden zie het

verslag van trEMMERS (li t. 7) Cl



Voor selektie van deze methode op bruikbaarheid voor het

projekt werden ze getoetst op een aantal kriteria, te weten:

beschikbaarheid benodigde meetsignalen

ruis : spreiding/gevoeligheid voor ruis

verandering van de gemiddelde
waarde door ruis

reaktie op 'vreemde druk', dit is een storing
die kan optreden t.g.v o

manipulaties met de patient

tegenademen van de patient

kleine elektrische meetstoringen

onafhankelijkheid van signaalpatroon

analoog of digitaal uitvoerbaar

lengte programma en rekentijd bij digitale uit
voering.

Uit deze toetsing kwam de kleinste - kwadratenmethode naar vo

ren als de meest geschikte (zie HE~ffiRS).

Deze methode wordt in de volgende paragraaf besproken.
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2 0 4. De kleinste kwadratenmethode.

Deze methode is, zoals reeds vermeld, gebaseerd op een nu

merieke afleiding.

We schrijven daarom onze basisvergelijking 2.1.(4) in gedis-

kretiseerde vorm:

R. f i + E'. VL

waarin
.
L samplenummer

=
=

meetgegevens

onbekenden.

We veronderstellen nu een funktie

Door nu R enE zo tekiezen dat de som van de kwadraten van de
A

afstanden tussen en minimaal is, weten we dat R een schat
A

ter is voor Ren Eeen schatter voor Eo

Dit komt neer op het minimaliseren van de funktie.

"D = L ( 9, - /'i. ) 2.
'=0
" '" "- L ( R.f;. .,. E,vi - P,)J. 20 4.(3)- (:0

Deze funktie is minimaal als geldt:
è)1) '" è)J) '"db = c}~

dfl.. of- i1 aE : 0

dus, met invullen van vgl. 2.4.(3) als

db " 0\ ""-... :: I. 2. ft ( R·f, i- E. V, - Pi. ) = 0
alt i;o

aD " "" '"... - Zo 2. 'Ir: ( R. ft + E.Vi. - Pi.) :- 0.... -
dE i.=o



In matrixvorm kunnen we dit schrijven als

en dus, via matrixinversie als

A

" , ( ~ y.' -z Viii )

-LV:ii
:

A

/-'x y."- (~ vj,Ft )" s t;.~ 2.4.(4)E ~
c. "

Dit resulteert in de volgende uitdrukkingen:

~ v~'a. . 20 P~Fi - Zo v~ {i'~Pi (,

~ ha. . ~ via. _ Z V,;/i..Z.v;.f;'

-Ê -
~ f;. & • Za Pi. Vi - 2: Pi. f ~ . E. Vi. ~i.

Vgl. 2.4o(5a) en 2.4.(5b) kunnen we op elk willekeurig aantal

samples toepassen. Ze ontlenen hun kracht echter aan de toepas

sing op een groot aantal samples, b.v. een hele ademhaling.

Deze formules kunnen we, indien we ze toepassen op een hele a

demhaling, nog verder vereenvoudigen.

Voor een hele ademhaling geldt nl.:

}
r

v. r d~ =: I V
ol

T

vln
:=: j \!- dv 0:: 0

V(O)

waariIl'

~= de periodetijd van ~~n ademhaling.
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Dat laatstgenoemde integraal o is, kunnen we eenvoudig in-

zieno Dit is het gevolg van de veronderstelling dat het onge

rekte volume, de F.R.C. over langere tijd konstant is, dus dat

een beademde patient hetzelfde volume dat hij inademt, ook weer

uitblaast o

In gediskretiseerde vorm komt vgl. 204.(6) erop neer dat

met

dt: - Z Vi. fë A t:-
I ademhaling

t:. ~ ~ v~ I,' = 0

1 ademhaling

ti 1: saI]lpletijd = konstant o

Bij toepassing van vgl. 2 040(7) op vgl. 2.4.(5) voor een hele

ademhaling reduceren deze zich tot

R =

C

fPLf;.
Zo r. l
• r'
Eo v,' 2-

"
Eo p'v," ' ,

Boven de beperkende voorwaarden van paragraaf 2.2 moet nog

voldaan worden aan:

de sampletijd is konstant

de samples moeten over een hele adeThcyklu~ genomen
worden

het inspiratievolume het expiratievolume.

Deze berekeningsmethode zullen we implementeren.
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20 5. De ademarbeid o

De ademarbeid ( W) is gedefiniëerd als de hoeveelheid arbeid,

die de ventilator per ademcyklus verricht o

Deze is gelijk aan

} p. f cÜ

ademhaling

In gediskretiseerde vorm luidt deze vergelijking:

--
ademhaling

In deze vorm zal de W ook geimplementeerd worden.

2.5.(2)
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3. De meetopstelling in Leiden en de

daardoor geproduceerde signalen.

3.0 0 Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we ons beziggehouden met het

ontwikkelen van een berekeningsmethode.

Om nu vanuit deze berekeningsmethode te komen tot een pro

gramma beschouwen we nu de aanwezige randvoorwaarden.

Deze vallen uiteen in een tweetal blokken:

~ de meetopstelling in Leiden en de hier

door geproduceerde signalen.

~ de opzet van het ELLES - programma, waar

in de RCW berekening ingepast moet worden.

In dit hoofdstuk wordt punt 1. uitgewerkt, terwijl in het vol

gende hoofdstuk nader op punt 2. wordt ingegaan.



3.1 0 De meetopstelling in Leiden

De opstelling in Leiden laat zich voorzover van belang voor

de longmechanica funktioneel in vier delen splitsen:

(zie fig. 3.1.-1)

~ een gedeelte dat zorgt voor de gasmengsel

samenstelling

~ een ventilator

~ een aantal transducers, die te meten groot

heden in elektrische signalen omzet

~ een informatie verwerkingseenheid.

Deze blokken zullen we achtereenvolgens beschrijveno
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3.1.1. De samenstelling van het gasmengsel

Het inspiratoire gasmengsel bestaat uit zuurstof, lachgas en,

evt. halothaan (een narcosegas), en is verzadigd met water

damp.

De samenstelling hiervan geschiedt door:

1. een rotameterblok o

Hiermee zijn de minutenvolumes van zuurstof en

lachgas afzonderlijk in te stellen en af te

lezen ••

2. een halothaanverdamper.

Deze voegt aan het zuurstof lachgas mengsel

een tussen 0% en 4% in te stellen percentage

halothaan toe.

~ een luchtbevochtiger.

Deze voegt waterdamp toe aan het mengsel,

dit om uitdroging van het longweefsel te

voorkomen.



3.1.2 0 De ventilator

De ventilator, een Philips AV - 1, zorgt ervoor dat uit de kon

tinue ingangsflow een diskontinue ademhalingspatroon, inspiratie

pauze en expiratie gemaakt wordt o

Achtereenvolgens gebeurt het volgende:

het mengsel vult een balg

inspiratie: inspiratieklep gaat open, de balg wordt

leeggeperst o D.m.v. een flowbegrenzer wordt een min

of meer blokvormig flowsignaal gegenereerd

als de balg leeg is sluit de inspiratieklep zich:

gedurend~ de adempauze is er geen flow van of

naar de patient

de expiratieklep gaat open, de patient ademt uit

gedurende de pauze en expiratie vult de balg zich

weer

aan het eind van de inspiratie sluit de expiratie

klep en opent zich de inspiratieklep, enz ••

Op de ventilator zijn instelbaar: respiratiefrekwentie, verhou-

ding inspiratie (+ pauze) expiratie en flowbegrenzing o

De adempauze ontstaat doordat de balg iedere inspiratie helemaal

leeg moet zijn, anders krijg je kumulatie o

In de ingestelde inspiratietijd moet de balg zich zeker legen,

dus de werkelijke inspiratietijd is korter dan de ingestelde.

Het verschil hiertussen is de pauzetijd.
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3.1.30 Transducers

Om de te meten grootheden elektrisch beschikbaar te hebben zijn

er in het meetsysteem een aantal transducers opgenomen:

~ respiratieaanduiding: uit de sturing van inspiratie- en

expiratieklep wordt een signaal afgeleid dat een indika

tie is voor de respiratiefase en wel volgens tabel 3.1./3.

inspiratieklep expiratieklep RF signaal

open dicht 1

dicl).t dicht 0

dicht open 2

open open niet mogelijk

tabel 3.1./3. respiratieaanduiding.

~ flowtransducer:

De flowtransducer is een Draeger 6~irolog 1, een hitte

draadmeter. Deze is gebaseerd op het principe dat de warm

teuitwisseling van een elektrisch verhitte draad een maat

is voor de stromingssnelheid van het langsstromende gas.

Door nu de temperatuur van de draad konstant te houden, is

de s~room die voor verhitting nodig is, een (niet lineaire)

maat voor de flowo Deze niet-lineaire relatie is reprodu

ceerbaar en dus is via een korrektieschakeling een signaal

te produceren dat een lineaire maat is voor de flow. Te

vens is het mogelijk de afhankelijkheid van de temperatuur

en samenstelling van het langsstromende gas te kompenseren.

Het signaal is unidirektioneel (afkoeling kent geen rich

ting)o

De transducer is door de fabrikant bedoeld voor gebruik

in het expiratiebeeno In onze meetopstelling wordt hij zo-



wel voor inspiratie als expiratie gebruikt.

De konsekwenties van dit gebruik staan uitgewerkt in bij

lag~ 1a.

De Spirolog kan flows tussen 0 - 150 i/min. meten.

~ De druktransducer:

De druk wordt via een slangetje, dat aan het mondstuk

van de tube bevestigd is, gemeten door een Philips druk-

monitor.

Deze geeft een elektrisch signaal af, lineair met de druk

tussen - 2 en + 10 kPa.

~ De tidalvolumemeter:

In het expiratiebeen is een tidalvolumemeter opgenomen.

Dit is een rohoepenrad, waarvan het aantal omwentelingen

een maat is voor het expiratievolume.

De aanwijzing is evenredig aan de gepasseerde massa, dus

onafhankelijk van de temperatuur.

~ Signalen die de gassamenstelling representerena

Van het beademingsgasmengsel wordt kontinu een hoeveelheid

gas afgezogen die geanalyseerd wordt.

Dit gebeurt door:

1. een kapnograaf konsentratie C02

2. een Rapox konsentratie 02

30 halothaan analyser konsentratie Halothaan o

De resterende samenstelling wordt hieruit berekend en wel

4. waterdamp wordt verzadigd beschouwd

inspiratoir bij T 17°C

expiratoir bij T = 37°C
5. De konsentratie lachgas (N20) wordt berekend uit:

100% - ( [C02J + [02] + [Hal] + [H20] ) = [N20)

waarin [ ••] staat voor konsentratie.



6. Diathermie signalering.

Het diathermie apparaat is een soort elektrisch lasap

paraat dat gebruikt wordt voor het dichtschroeien van

open bloedvaatjes en voor elektrisch snijwerk geduren

de een operatie.

Aangezien dit werkt met een hoogfrekwent hoogspannings

signaal veroorzaakt dit zoveel storing op de meetsigna

len, dat ter voorkoming van storing hierdoor een apart

signaal wordt gegenereerd.



Het informatieverwerkingsgedeelte.

Het informatieverwerkend gedeelte bestaat uit:

1. een 32 kanaaIs AID konvertor, die iedere 20 msec.

deze kanalen sampled

2. een 181 - 11 mikrokomputer (Digital, PDP familie)

die deze data verder verwerkt en er berekeningen

mee uitvoert

~ een 50 ~z klok, die via de mikrokomputer zorgt

voor de timing van het samplen

~ een keyboard, met beeldscherm, waarmee met de kom

puter gekommuniceerd kan worden

~ een numeriek display, dat de waarde van een aan

tal toestandgrootheden voor de anaesthesist zicht

baar maakt in een getal tussen 0 - 999

6. een kassetterekorder, die toestandsgrootheden, in

getypt kommentaar en boodschappen van de komputer

registreert.

Van deze kassettebandjes worden na de operatie in

Eindhoven plot jes en kommentaarlijsten gemaakt.



3.2. De signalen

Bij de berekening van R, C en W spelen de volgende signalen

direkt een rol:

het respiratiefasesignaal

de flow,

de ademdruk en

de diathermiesignalering.

(voor de timing),

(zie fig. 3.2.)

®

(j)

t.z. '1$

fig. 3.2. Signalen die bij de RCW berekening

een rol spelen o



Hierbij kunnen we de volgende opmerkingen maken.

1. Het respiratiefasesignaal kent twee duidelijke nivo's:

hoger dan nivo 2 expiratie

lager dan nivo 2

maar hoger dan nivo 1 inspiratie

lager dan nivo 1 pauze.

2. Bij de overgang van expiratie naar inspiratie zit er

een 'dip' in het respiratiefasesignaal.

Deze dip wordt veroorzaakt doordat eerst beide kleppen

(inspiratie en expiratie) gesloten worden voordat de in

spiratieklep zich opent. De 'dip' is altijd korter dan

0.2 sec o

~ Tussen het openen/sluiten van een klep en de bijbehoren

de reaktie in het flow- en drukpatroon zit een vertraging

als gevolg van de traagheid van de luchtmassa.

Deze vertraging is kleiner dan 0.2 sec.

~ De flow is in absolute waarde beschikbaar; eigenlijk zou

de expiratieflow negatief moeten zijn.

~ Als gevolg van de eigenschappen van de flowtransducer

(zie bijlage 1) zijn de twee nulnivo's van de flow (tij

dens de pauze en tijdens het eind van de expiratie) niet

gelijk.

Omdat de expiratie langer duurt, het flowsignaal kleiner

is en dus de bijdrage tot de sommaties van een offset het

grootste, nemen we het eindexpiratoire nivo als nulnivo.



~ Alle signalen worden zodanig geschaald dat zij voor de

AID konvertor tussen 0 - 1 volt liggen.

~ Het druksignaal heeft een offset: 0 volt is -2 kPa.

Hiermee moeten we rekening houden.

Negatieve drukken zijn modeltechnisch onmogelijk (de le

zer verifiëre dit zelf 1 ) maar kunnen als gevolg van ei

gen aktiviteit van de patient toch optreden.

~ Gedurende diathermie zijn alle signalen niet-interpreteer

baar en moet b.v. de RCW berekening stopgezet worden.



40 Het E1LE8 - programma o

4.0. Inleiding

Zoals we gezien hebben in het vorige hoofdstuk vormt de 181 - 11

het hart van de daarin beschreven meetopstelling.

Deze mikrokomputer voert een aantal taken uit zoals:

data-acquisitie m.b.v. de A/D konvertor

sturen van randapparatuur

transport"van data van en naar randapparatuur

berekening van een aantal toestandsgrootheden

storings- en foutendetektie.

Elk van deze taken moet op gezette tijden verricht worden.

Voor de meeste ligt een strikte timing echter niet vasto

Het E11ES - programma, dat door VAN DER AA (lit 4. )

hiervoor ontwikkeld werd, gaat uit van het takentabel principe.

Taken, die uitgevoerd moeten worden, worden opgenomen in een

wachtlijst, de taken tabel.

De processor werkt deze ~~n voor ~~n af volgens het FIFa (first

in, first out) principe.

Van de bovenvermelde taken is alleen de data-acquisitie tijdkri

tisch (data-acquisitie: samplen, yken, schalen en voorverwerken

van meetgegevens tot voor andere processen bruikbare data).

Dit wordt gerealiseerd met behulp van de klokinterrupt.

We zullen dit geheel in de volgende paragrafen uitwerken o



4.1. Het hoofdprogramma

let

te onderbreken door
interrupts zoals:

klokinterrupt

keyboardinterrupt

cassetterekorder
interrupt

printerinterrupt

diagram van het hoofd
programma.

Het hoofdprogramma, een soort monitor, bestaat in feite enkel uit

een wachtlus.

Hierin wordt nagegaan of er in de (cyclisch georganiseerde) taken

tabel een taak is opgenomen Q Zo nee, dan blijft het programma in

de wachtlus en kontroleert de volgende slag dus weer de takenta

bel. Zo ja, dan voert het programma de wachtende taak uit. Na af

loop hiervan verwijdert het de afgewerkte taak uit de tabel en kon

troleert of er weer een volgende taak staat te wachten, enz ••

Dit proces kan onderbroken worden door een aantal interrupts (klok,

keyboard, enz.).



Het programma voert dan de betreffende interrupt-serviceroutine

uit o Deze routine bestaat uit de (zo snel mogelijke) afhande

ling van een aantal tijdkritische taken en/of het plaatsen in

de takentabel van ~~n of meerdere niet-tijdkritische taken.

Voorbeeld van een tijdkritische taak is bov o het samplen m.b.v.

de klokinterrupt.

Een niet-tijdkritische taak is b.vo het identificeren en echoën

van een keyboardaanslago



4.2. De klokinterrupt

Omdat voor de RCW berekening de data-acquisitie van groot be

lang is, beschouwen we de klokinterrupt nader •

.r

~Cu'nfl-ej

I

S"ÎJer,Ci.ng ;
ykingj '

I

I'reproce~ 6Lr1g i

I

plaats ~b,t4kiJ1 -

~ala. "" b~i
I

riaar.! 'evt. WëJ1-

IA ftt,Jçtnfc..-o~Li

fig. 4.2.-1.
Diagram van klok

interrupt

In de klokinterruptservice-routine onderscheiden we achtereen

volgens de volgende funkties:



het samplen, schalen en yken van meetsignalen;

het gemeten sample wordt aangepast aan de in de

verwerkingsprogrammals gebruikte ma~en.

de preprocessing; deze zet de gemeten, tijdsafhan

kelijke, signalen om in toestandsgrootheden.

Voorbeeld: van de gemeten ademflow (= I (20 m sec.))

worden per ademhaling de maximum- en minimumflow

berekend (=f f (20 m sec.))

Zodra de toestandsgrootheid beschikbaar is, wordt

deze in een buffer geplaatst. (In bovenstaand voor-.
beeld: flowmax en flowmin aan het eind van ~~n a-

demhaling).

Uit dit buffer betrekken de andere gebruikers hun

data.

Kontrole of taken die regelmatig (b.v. 1 x per 5 se

konden) verricht moeten worden, op dat moment aan uit

voering toe zijn.

Zo ja, dan wordt deze taak in de takentabel ge

plaatst.

Voorbeeld: het wegschrijven van data naar de kasset

terekorder, 1 x per 5 sekonden.

Tenslotte wordt de interrupt-serviceroutine beëin

digd en de kontrole teruggegeven aan het hoofdpro-

gramma.
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4.3. De data-overdracht

De gang van zaken, zoals toegelicht in 4.2 kunnen we ook nog

anders aanschouwelijk maken door te kijken naar de weg, die

data aflegt van analoog meetsignaal naar toestandsgrootheid

voor de gebruikers. (zie fig. 4.3.-1)

Hierin zien we dat allerlei processen (sample, schaling/yking,

preprocessing, foutendetektie) achtereenvolgens data uit een

buffer halen, bewerken en in een volgend buffer plaatsen.

Voor de kommunika~ie tussen deze processen wordt aan de data

een status toegekend:

ongeldig

net ongeldig:

geldig

net geldig

het volgend proces hoeft niet in

aktie te komen

het volgend proces geeft door dat er

geen nieuwe input is (verklaart zijn

outputdata 'net ongeldig t ) en gaat

rusten

data is beschikbaar

data is voor het eerst beschikbaar:

volgend proces start leer- en/of

synchronisatieperiodes.
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4.4. Konsekwenties van ELLE8 voor de RCW berekening

Uit hoofdstuk 2 weten He al welke signalen He nodig hebben,

dat we van deze signalen op regelmatige tijdstippen samples

moeten nemen, met deze samples sommaties bijhouden en uit

deze sommaties tenslotte de R, C en W te berekenen.

De opzet van het ELLE8 - programma voegt hier de volgende

konsekwenties aan toe:

De RCW berekening hoort thuis in de preproces

sing: de ~nputs zijn tijdsafhankelijke signalen,

de outputs t~~_~~and_~gro~~tn~~~.n_-=--

De inputs moeten geschaald en geykt zijn; ze

worden dus gehaald uit ADBUF

De outputs zijn toestandsgrootheden en worden

weggeschreven naar PPRBUF

In de signalen komen dermate scherpe pieken

voor (b.v. expiratoir flowsignaal) dat we de

sommaties voor elk sample bij moeten houden

De uiteindelijke berekening van R,C en Wuit

de sommaties kunnen we eventueel als taak in

de taken tabel opnemen.



5. De programmatuur in Leiden.

5.0. Te meten toestandsgrootheden.

Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat de programma's ter

berekening van de R,C en W thuishoren in de ELLES - preprocessing

(kort\veg PREPRO), omdat hiervoor in de tijd gezien alle samples

nodig zijn.

Behalve de R, C, en W berekenen we ter beschrijving van het adem

halingssysteem de volgende grootheden:

1. de tijdsduur van inspiratie, pauze en ex
piratie

~ de maksimale inspiratiedruk en de minimale
expiratiedruk

~ de gemiddelde respiratiedruk

~ de maksimale inspiratie- en expiratieflow.

Uit de ingangssignalen, die we beschikbaar hebben (ademdruk, a

demflow en respiratiefase) kunnen we al de bovenstaande groothe

den berekenen.

Als echter ~~n Van de bovenstaande signalen niet aangesloten is,

willen we toch nog zoveel mogelijk toestandsgrootheden berekenen.

Dit heeft ertoe geleid, dat er niet ~~n, doch een aantal subrou

tines zijn gemaakt.

Afhankelijk van welke van de inputsignalen geldig zijn worden

een of meer van deze subroutines uitgevoerd. (zie tabel 5.0./1)
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..
Respiratiefase druk flo\v subroutine I

I ! II

1 PRETII1I x x II

II
X 1 0 PREJ:1AX

0 1 1 PREFP

1 1 1 PRERCW

o ongeldig

1 = geldig

x = don't care

tabel 5.00/1 relatie inputsignalen - subroutines

De in deze tabel vermelde subroutines hebben de volgende

funkties:

PRETIN

PRET1AX

PREFP

PRERC\{

: . berekening van de ventilatortijden
Van inspiratie, pauze en expiratie

berekening van de respiratiedruk
extremen

berekening van de extremen in zowel
de ademflow als de - druk i
berekening gemiddelde ademdruk

berekening van R, C en \{
berekening van extremen in ademflow
en - druk
berekening gemiddelde ademdruk.

We zien in tabel 5.0./1 dat PRETIM altijd wordt toegepast als

het respiratiefase signaal geldig is en dat, afhankelijk van de

geldigheid van de inputsignalen, één van de subroutines PRE}lliX,

PREFP en PRERCW wordt uitgevoerd.

We zullen in de volgende paragrafen de algemene struktuur van

de subroutines PRETIM, PREFP en PRERCW beschrijven, waarna we

ze afzonderlijk zullen behandelen.

De routine PREllliX is van een andere auteur (. T, BLOw):Lr o u.A.' ·d.

Voor een beschrijving hiervan zie de betreffende programma-

dokumentatie.
/



5.1 . Algemene struktuur van de PREPRO - subroutines

De PREPRO - subroutines PRETI~I, PREFP en PRERCW zijn alle ge

konstrueerd volgens eenzelfde opzeto Al deze sub - routines wor

den éénmaal per 20 msec. aangelopen.

Er gebeurt dan achtereenvolgens (zie fig. 5.1.-1)

een kontrole of de voor de subroutine
benodigde inputstatuskombinatie waar is;

is dit het geval, dan verricht de subroutine
een of andere (korte) handeling;

tenslotte gaat de processor weer terug naar
het hoofdprogramma.

J4

\,IC,.4./QQ, $&'''' , e.l.4)
,...., M C"~ItC""', Ct~

...,.,.. ,+earl Leer-p.,.,'()Je

o

_____...... 1

fig. 5.1.-1 struktuur subroutines
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In de synchronisatielus wordt gezocht naar duidelijk omschreven

triggerpunteno

De aktie die daarna ondernomen wordt hangtaf van het al of niet

vinden van dit punt o Is een punt gevonden, dan gaat de subrou

tine verder met het zoeken naar een volgende.

In een geheugen wordt bijgehouden bij welk synchronisatiepunt

hij gebleven is. (zie fig. 5.1.-2)0

Omdat ademhaling een cyclisch gebeuren is, zal het programma na

het vinden van leen'(eind) pUnt n weer teruggaan naar een (start)

punt i.

1 .L.vr

I ctJt...n.è 1 b Iud-
= ,'------------;....

ja

IQ"

n U1

fig. 5.1.-2 synchronisatiecyclus.



~unktioneel gezien kunnen we de volgende blokken onderscheiden

(zie fig. 5.1.-3)
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Hierbij kunnen we de volgende kant
tekeningen maken:

- de leerperiode is bedoeld om het
prcgramma bepaalde nivo's te leren
kennen; zoals nul- en triggerni
vo's; als deze vastliggen kan deze
periode ontbreken. Ook kan deze pe
riode gebruikt worden om in syn-
chronisatie te komen.

- het eind- en startpunt kunnen sa
menvallen, d.w.z. het eind van een
cyclus is meteen de start van de
volgende

het herzien van triggernivo's is
niet altijd van toepassing

- de resul ta t en die wo:::.',ien wegge
schreven zijn toestandgrootheden
en komen dus terecht in PPREUF
(zie 4.3)

- Er vindt m.b.t. deze toestands
grootheden een soortgelijke status
manipulatie plaats als met de in
putsignalen. De status 'net gel
dig' en 'net ongeldig' worden ge
bruikt voor kommunikatie met het
fouten detektie algorithme

- op diverse plaatsen in de routines
zijn maatregelen genomen om te kon
troleren of het programma uit syn 
chronisatie is gevallen (een trig
gerpunt niet binnen een bepaalde
tijd kan vinden) en, als dit het
geval is, automatisch opnieuw te
starten.
Deze herstart kan naar gelang de
ernst van de verstoring bestaan
uit het opnieuw zoeken van het
startpunt en het herstarten van
het leerproces.

flg. 5.1.-3 funktionele indeling



5.2. Beschrijving subroutines

In deze paragraaf zullen we de principes van de werking van

de verschillende subroutines behandelen.

In de bijlage 2 vinden we een exakte beschrijving volgens de

in de vorige paragraaf beschreven methode (benodigde input

signalen, karakteristieke punten, aktie op en een aktie na

een karakteristiek tijdstip)o



PRETIN

Het doel van de subroutine PRETIN is tweeledig:

1. Het bijhouden van de duur van de verschillende
respiratiefasetijden (tijdsduur inspiratie, pauze
en expiratie). Deze worden aan het eind van een
expiratie weggeschreven.

2. Het genereren van een eenduidige respiratiefase
aanduiding (de variabele 'CASE').

Hierbij is eigenlijk maar ~én probleem: het overbruggen van de

'dip' aan het begin van de inspiratie (zie fig. 5.2. 1.-1). Dit

is verwezenlijkt door, uitgaande van het eenduidig bekende ex

piratienivo ( RF> nivo 2) het eind van een expiratie te zoeken

(RF -< nivo 2). Dit is meteen de start van de inspiratie. Daa:rna

wordt er gedurende 10 samples (de maksimale duur van de dip) niet

naar het RF signaal gekeken. Is die periode voorbij dan heeft het

signaal zich gestabiliseerd op het inspiratienivo ( nivo 2 >
RF > nivo 1) en kan op zoek worden gegaan naar de pauze (RF <
nivo 1)0

Zie verder bijlage 2 0
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fig. 5.2.1.-1 respiratiefase (RF) signaal en
afgeleide variabele 'CASE'.



PREFP

De subroutine PREFP berekent uit het flow- en druksignaal de

extremen als er geen ventilatorsignaal beschikbaar is, dus b.v.

bij handbeademing.

Het probleem hierbij is dat de signalen betrekkelijk grillig en

onregelmatig zijn (zie fig. 5.2.2.-1).

0
-f ..

,.oM.; .

IID6~OR.1J/(.

0

_._Ib.
t-

flow-en druksignaal bij handbeademing.

Om dit op te lossen is gebruik gemaakt van een algorithme dat

berust op de volgende punten:

Het flowsignaal wordt als triggersignaal gebruikt

omdat dit het duidelijkst gekarakteriseerde sig

naal is.

Gedurende een aantal sekonden na de geldigverkla

ring van flow en druk zoekt het programma de maksi-



male flow o

Hieruit berekent het een 25% (start) nivo en een 6%
(eind) nivo o

Vervolgens worden er twee periodes in het flowsig

naal gezocht en wel:

e
1 start

e2 start

Ie eind

2 e eind

2e start

3e start

Ie periode

2e periode.

Gedurende elk van deze twee perioden zoekt het pro

gramma de extremen en onthoudt deze o

Het programma berekent 2 gemiddelde dr~~ken:

van de gehele periode (Ie start

van de eerste periode (Ie start

- 3e start)

- 2e start).

De gemiddelde druk van een inspiratie is hoger dan

de gemiddelde druk van een totale ademhaling en de

gemiddelde expiratiedruk lager.

Door vergelijking van de twee gemiddelde drukken kan

het programma bepalen of de eerste periode een inspi

ratie of een expiratie is geweest o



5.3. Tests van de subroutines

Alvorens de subroutines in Leiden te gebruiken zijn ze eerst

aan twee tests onderworpen:

1. een test met gesimuleerde data

2. een test met echte data

Hiertoe werden de subroutines in een programma geplaatst dat

zoveel mogelijk leek op het ELLES programma o (Dezelfde buffers,

op dezelfde manie~ aangelopen).

De data werden in plaats vanuit een A/D konvertor, zoals in Lei

den, van disk gehaald.



PRERC~

De subroutine PRERCW berekent de R,C en W met gebruikmaking van

de kleinste kwadratenmethode zoals beschreven in hoofdstuk 2 0

Hiertoe houdt het de benodigde sommen bij en verwerkt deze aan

het eind van de expiratie o

We kunnen hierbij de volgende opmerkingen maken:

De synchronisatie geschiedt weer voornamelijk op

grond van het flowsignaal. Om te kunnen onderschei

den welke respiratiefase het betreft (we meten de

absolute waarde van de flow) gebruiken we de uit

het respiratiefasesignaal afgeleide variabele

'CASE'.~

Voor het juist bijhouden van de sommaties is het

nodig dat we tijdens de expiratie de flow inve,te

ren, aangezien de flow model-technisch gezien-nega

tief moet zijn o

Tijdens de pauze stellen we de flow gelijk aan nul

(kleppen gesloten) en rekenen we niet met ruis ver

der.

Als PRERCW aktief is, berekent hij meteen ook de extremen in

flow en druk.

Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van subroutine

tjes van PREFP o

Zie verder bijlage 2 0



Test met gesimuleerde signalen

Voor de kontrole van de subroutines werd een programma ontwikkeld

dat een set inputsignalen produceert.

Uitgangspunt hiervoor is vgl o 2.40(1)

Pi. = R. . f~ + I v.
Co '

waarin een flowpatroon met blokvormige inputflow en passieve uit

ademing werd ingevuld o

Dit resulteerde in signalen van de volgende vorm ( zie fig.
5.3.1.-1)

ft I '10 ~ ~

respiratie
fase

flow

"'VO 1 la

1.1. lis

I
...

druk

/01c.,1

o
-2,-PA __......_....1-_........_--'''''---_......... ---+--''---_--

fig. 5.3.1.~1 gesi~uleerde inputsignalen



In dit programma is een keuzemogelijkheid voor

de grootte van R en C

aantal millivolts te superponeren ruis

de grootte van de weerstand van het beademings

systeem waarover uitgeademd wordt (het hele stel

sel van expiratieslangen en ventilator is zeker

niet weerstandsloos)

het al of niet aanbrengen van een

'afronding' van de signalen met een software

laagdoorlaatfilter.

Bovendien genereert het programma het bijbehorende respiratie

fasesignaal.

Ook werd ervoor gezorgd dat de totale respiratie tijd geen veel

voud van de sampletijd is.



De konklus~es a.d.h.vl deze tests waren:

De subroutines reproduceerden de data waaruit de sig

nalen gekre~erd waren (R,C, flowmax , drukmax,

inspiratie-, pauze- en expiratietijden).

De resultaten van R en C bleken enigermate afhankelijk

van het 'fase verschil' dat optreedt tussen de klok

van het systeem en het ademhalingssignaal.

Ten gevolge van het het feit dat de sampletijd niet

zeer klein is t.o.v. de inspiratietijd en de expiratie

tijdkonstante, veroorzaakt het verschil in starttijd

stip van de berekening voor wat jitter in de resultaten.

De gemiddelde waarde van de resultaten was onafhanke

lijk van de gesuperponeerde ruis.

De afronding beïnvloedde de resultaten niet.

De belastingsweerstand had slechts geringe konsekwen

ties voor de berekende waarde van de R 6n C.

Hierop komen we in het volgende hoofdstuk nog uitge

breid terug.



Test met echte data

Hiervoor werd data gebruikt, die in Leiden tijdens een operatie

met een analoge bandrekorder werd opgenomen o

Door deze banden te samplen werd op disk een digitaal datafile

gekreëerd, waarmee de subroutines getest werden o

De resultaten van deze tests gaven weinig redenen tot opmerkin

gen; het geheel werkte zoals verwacht.

Wel diende zich a~ aan, dat de yking van de flowmeter niet zo'n

uitgezochte zaak als verondersteld was: Het inspiratie- en expi

ratievolume bleken niet aan elkaar gelijk o

Hierop gaan we verder in in het volgende hoofdstuk en bijlage 1 0



5.4. Resultaten van het gebruik in Leiden

5.4.1 0 Algemeen

Over de resultaten in Leiden kunnen we het volgende opmerken:

De subroutines funktioneerden onder wisselende om

standigheden (diathermie, bewegingsartefakten enz.)

naar behoren: zowel op verstoringen als op een andere

instelling van de inputsignalen werd goed gereageerd.

De kontinuïteit van de gemeten signalen doet vermoeden

dat er ~en onzin gemeten wordt.

De waarden van R en C hebben nog weinig betekenis

Enerzijds zijn zij nog niet reëel door het niet goed

funktioneren van de flowijking, anderzijds door

gebrek aan klinische ervaring hiermeeo

De gemeten R bleek in de tijd gezien vrij konstant:

er werden bijna geen trends en veranderingen van bete

kenis in waargenomen.

Veranderingen in het kompliantieresultaat kunnen we

korreleren met net operatiever loop.

Dit zullen we in de volgende paragraaf demonstreren.



Bespreking van een uitlezing van on-line
resultaten uit Leiden.

Ter illustratie van de interpreteerbaarheid van de resulta-

ten in Leiden zullen we er hier een bespreken (zie fig.5.4.2.-1).

Deze plots zijn verkregen door de in Leiden naar de kassette

rekorder geschreven 5-sekonden-data.
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fig. 5.4.2.-1 Uitlezing enkele meetresultaten uit Leiden.



De gemarkeerde tijdstippen komen overeen met de volgende han

delingen (o.a. ontleend aan het kommentaar dat in Leiden op

het keyboard werd ingetypt).

1. De aanvankelijk dalende trend in de C is misschien het

gevolg van het uitgewerkt raken van de geinjekteerde

spierverslapper (minder spierverslapperwerking ~

grotere stijfheid·~ kleinere kompliantie)o

~ Kombinaties van: opensnijden peritoneum (buikvlies) en

positieverandering van de tafel. Hierna worden klemmen

en verband ~angebracht om de darmen uit het operatiege

bied vle -g te houden, hetgeen gepaard gaat met grotere

stijfheid van de borstkas.

~ Niet gemarkeerd.

~ Injektie met pavulon (spierverslapper).

~ Artefakt als gevolg van het spoelen van de buikholte.

6. Positieverandering tafel, dichtnaaien.

~ Niet gemarkeerd o

8. Injektie met aktiveringsmedikamenten, doen spierspanning

toenemen.



6. Afleiding van een 3-fasenmodel

6.0 0 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken zijn we uitgegaan van een

aantal veronderstellingen die aan de berekening van R, C

en W met de kleinste kwadratenmethode ten grondslag liggen.

In dit hoofdstw< gaan we nader in op de veronderstelling

dat de R en C binnen een ademhaling konstant zijn,

dus

R inspira±oir

C inspiratoir

R expiratoir

C pauze C expiratoir

C inspiratie

tau expiratie

R inspiratie,

C pauzepauze

expiratie

Steunend op een analyse omtrent de informatie inhoud van de ver

schillende fasen (inspiratie, pauze en expiratie) van een adem

haling wordt een nieuw model geïntroduceerd, dat optimaal de in

formatie per fase benut, en waarin de volgende parameters een

rol spelen:

inspiratie

Daarna wordt theoretisch nagegaan wat het niet konstant z~Jn van

de parameters gedurende één ademhaling voor konsekwenties heeft

voor de berekeningsmethode die daar wel vanuit gaat.

Tenslotte wordt de invloed van uitademen over een R belasting

bekeken.
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6.1. Beschouwing omtrent de informatie inhoud
van de 3 respiratiefasen

Hiervoor gaan we weer uit van de basisvergelijking

-- +
,

- v.
C '

Voor de drie respiratiefasen kunnen we deze als volgt op-

schrijven:

1 0 inspiratie deze vergelijking geldt onverkort

pauze de flow is tijdens de pauze
dus er geld t:

o

1 v.- -- C "- 0-

expiratie hier is,

bij afwezigheid van een belastings
weerstand, x) de druk ~ 0
er geldt dus:

of \'1 el

fi, v·
::. '"

Re.

Pi. -=. 0

x) We nemen voorlopig aan, dat er geen
uitwendige weerstand iso



Dit geeft aanleiding tot de volgende beschouwing:

~ Om de relatie tussen de inspiratie signalen te be

schrijven hebben we zowel een R als een C nodig.

Omgekeerd valt dus uit die signalen ( p, f en v)

ook informatie omtrent R en C te destilleren.

~ De pauze kan beschreven worden met ~én parameter,

nl. de C.

Uit de pauze valt dus ook alleen maar informatie

over deze C te halen.

~ In de expiratievergelijking komt alleen het pro

dukt van R en C voor.

De enige informatie die daar dus uit te halen is

is omtrent dit produkt ( de tau).

Deze 4 parameters: R inspiratoir, C inspiratoir, C pauze en

expiratoir benutten maksimaal de informatie die in de

inputsignalen zit.

In de volgende paragraaf zullen we een berekeningsmethode voor

deze parameters afleiden.

Vervolgens zullen we bekijken wat er gebeurt als men meer dan

bovenvermelde informatie uit de inputsignalen wil halen.
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6.2. Berekeningsmethode voor het 3-fasen model

Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben, onderscheiden

we in het nieuwe model de 3 respiratiefasen.

De berekeningsmethode voor elk van die fasen luidt:

1. Inspiratie:

Hiergeldt onverkort de vgl. 2.4.-(1).
I

Ook de oplossingen van die vergelijking, nl.

vgl. 2.4.- en 2.4.- blijven dus geldig:

-- r: v· f· ·Ins I. L
L 1)' \J-
1'Ir> J I. ..

c. ~
inS

2. Pauze.

. ~p.v.
,.. c.. '" L ". f·I". I" ..

· Lv. f-
lilt .."

De pauze C kunnen we berekenen via de adempauze methode of

met een kleinste kwadratenmethode voor de pauze (die bij

konstant volume op dezelfde formule uitkomt) dus

C
pauze

V eindinspiratoir
p pauze

6.2.-(1)



of om de invloed van ruis te verminderen
~ v·

pauze c.. x)C - L
6.2.-(2)pauze p,

pauze

6.1.-(2)

30 De expiratie valt volledig te beschrijven door de tijdkon

stante (tau) van het flowpatroono

Deze kunnen '11e berekenen door de kleinste kwadratenmethode

toe te passen op de vergelijking

ti. = - V~ / tdU

1/ tauoeen schatter voor

h·l..,.
'i'met

If is een zuivere schatter als

We veronderstellen nu een funktie
1\

:: - lof' • V~

D :; r. (hL - h. )L
tAp

Dit is zo als~

= minimaal

óD - 0
~-

dus:

~ .t (- (;, v· - fi.. ) \J' =0
e.xp r'" L.

Dit resulteert in

1\ ~ Cv" . f, )
LP = ....,.

L (" ~ . V~)
e""p

1\ L (v~ I V(, )'''
602 0 -(3)1:.dL6 = up

r:. (vi,
I f') .

~r

Hiermee hebben v1 e dus e en methode, waarmee we de vier beschrij

vende grootheden van het meervoudig model kunnen berekenen.

x) Vanwege niet in het model passende verschijnselen bij de over
gang tussen inspiratie en pauze (vereffeningseffecten) lijkt
het raadzaam de eerste .1 sek. van de pauze niet in de somma
tie mee te nemen.



6.3. Konsekwenties 3-fasenmodel voor de enkelvoudige
berekening

In paragraaf 6.1. is aangetoond dat het 3-fasenmodel maksimaal

de informatie benut, die er, onder de aanname dat een eerste

orde benadering een goede afspiegeling is van de werkelijL~eid,

in het flow- en drukpatroon aanwezig iso

Wat gebeurt er nu als men probeert~ informatie uit deze

signalen te halen, zoals men met het enkelvoudige model doet.

(Dit lijkt paradoksaal doch: in het enkelvoudige model veronder

stellen we dat &lk sample informatie bevat omtrent R en C, zo

dat de R en C over een hele ademhaling het resultaat zijn van

schattingen hiervan gedurende elke fase)o

Dit gaat goed zolang de modelvooronderstellingen R inspiratoir

= R expiratoir en C inspiratoir = C pauze = C expiratoir een

goede benadering van de werkelijL~eid zijn.

Hoe ~e berekeningsmethode zich gedraagt als dit niet het geval

is, zullen we in het hieropvolgende nagaan o

Dit is van belang voor de interpretatie van de tot nu toe geda-

ne registratie-berekeningen met deze methode.

We kunnen nu een gedachtenexperiment doen, waarmee we de bere

keningsmethode, gedefiniëerd 700r het enkelvoudig model, los

laten op data, gekonstrueerd met het 3-fasenmodel, en met de

vooronderstelling dat de inspiratieflow konstant is "(zie fig.

6.3.-1).
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fig. 6.3.-1 met het 3-fasenmodel gekonstrueerde data.

Hiervoor geldt:

inspiratie t(t.)
Veind i.

= ti'"..

p lt) R. i", 0 Ve,"d i.. Veil\d i.. . t= +
t .."~ c. oot, Jna.

V Ct)
Ve.il'lCl L, . t=-
t in~

pauze ~ (t) :; 0

P(t)
V~I'\01 i..

= C pa.uu

V Lt) -= V n4 •
Col '"
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v . cl . - tif.,.l.J u.p
expiratie: f(t-) CUt\ "= e.

t.ll.4 b.p

pCt-) = 0

vet) - V c.lnet.~
- t./ta.u e.~- e

Voor R en C gelden de in hoofdstuk 2 afgeleide formules

(zie vgl o 2.4.(Sa) en vgl. 2.4.(Sb)o

Na enig rekenwerk kunnen we nu afleiden,

dat voor de met deze formules berekende R en C geldt:

voor de inspiratie.:

R = Rins

C = C ins o

voor inspiratie + pauze:

R
R il'l~ •

1. ... t p.~t.e

11. '1;. ""6

12. • ei"...

en voor de totale ademhaling:

ot In'!»

c =
~ ~ + t. pà..lM,.C,

3 C in~ c p~~t,l;-



of, anders geschreven:

R

c = c,'.,\
1 t.
- ln~
~

~ t p~ Clh~ + i R.,;,~ ei",,,,
CpcIW;C.

Uit deze wat komplekse uitdrukkingen kunnen we de volgende

konklusies trekken:.

~ Als het enkelvoudige model klopt, komen we voor

zowel inspiratie, inspiratie + pauze als de totale

respiratie op de juiste uitkomst uit.

e gelukkig maar )

2. Uit de inspiratie kunnen we de R ins en C ins onaf

hankelijk van elkaar en alle andere parameters bere

kenen •

..2..!. De vereenvoudiging in de kleinste k'Vladraatmethode

e! vfd t = 0) blijkt ook in het meervoudige model gel

dig.

h Voor de R inspiratie + pauze geldt dat deze afhanke-

lijk is van de -0. pauze en vleI op de volgende manier:

R ip ,~ R ins als C pauze > C ins

R ip = R ins als C pauze C ins

Rip ~ R ins als C pauze <. C ins.



~ Voor R totaal geldt, dat deze afhankelijk is van een

groot aantal parameters ( Rins , t ins ' t exp ,

tau ins , tau exp )

als tau expo = tau insp

als tau expo > tau insp.

en

R > R insptotaal

R totaal = R insp

R <. R insptotaal
als tau exp < tau inspo

b- C .in~+paul: e is over het algemeen ongeveer gelijk aan

C pauze.

( C in serie met 25 t pauze x· C ins )pauze x
tins

h C totaal moeilijk interpreteerbaar

als C ins = C pauze dan geldt

C totaal > C ins tau exp :7 tau insp

C totaal = C ins tau exp = tau insp

C totaal < C ins tau exp < tau insp

als tau exp tau insp dan geldt

C ins < C tot < C pauze als C ins < C pauze

of

C pauze <: C tot <; C ins. als C ins >C pauze.



Resumerend kunnen we dus het volgende opmerken

over de in de registraties berekende Rreg en C reg

waarden~

De R reg hangt sterk af van de C's en tau's in het meer

voudige model.

Trends in R reg zullen voornamelijk het gevolg zijn van

trends ( en verschillen tussen trends) in de diverse C's

en tau's, zodat we hieraan weinig of geen waarde kunnen

hechten o

De C reg hangt voornamelijk af van de C's in het meervou

dige model; de absolute waarde heeft weinig betekenis, maar

trends in de C reg zullen wel het gevolg zijn van trends in

de model C's.

Dit alles natuurlijk alleen bij het niet geldig zijn van

vooronderstellingen 6.0.(1) en '6.0.(2)

•



6.4. De belastingsweerstand

De belastingsweerstand slaat op de rol die een belastingsweer

stand gedurende de expiratie speelt (zie fig. 6.2.-1).

1
R~p

1-

Rbc.i Pmo"d C&.~p

1
fig. 6.''Ó._1

We leiden nu af:

+
1

V·
C. ~r '"

p~

o ::::
1+ _ V~

c:.

V·
"



Uit vgl. 6.2.(5) zien we, dat nog steeds het flowpatroon door

een tau expiratoir beschreven wordt, maar dat de R hierin be

staat uit de sommatie van R exp en R belasting g

De R belasting kunnen we met de kleinste kwadratenmethode te

rugschatten uit het drukpatroon zoals blijkt uit vgl. 6.4.(3)0
Op soortgelijke wijze als bij 6 0 2.-3b leiden we hiervan af:

--

Uit vgl. 6.4.(2) 'zal duidelijk zijn dat de bijdrage van de R

belasting in de tau expiratoir niet zonder meer te bepalen is,

omdat noch de C expiratoir, noch de R expiratoir expliciet be

kend zijn.

Vervolgens kunnen we ons afvragen wat voor invloed de belastings

weerstand heeft op de met behulp van formules 2.4.(Sa) en 2.4.

(Sb) berekende R en C totaal.

Uitgaande van vglo 6.2.(4) en 6.2.(5) krijgen we na enig reken

werk

RiDt -

C tet 1t: jn~ ot- t PO\.4tc.. ot'
R. Clio' +- R.bel

- C;"~ .L. C c..lI.p
1 t. C·

"in~ ,. RouJ tin~ ~ Pd-~~ ~ Ci",c p.aa...Uo
ot..



Hieruit kunnen we de volgende konklusies trekken:

1. Als geldt: eins = C ex

dan zal R bel geen invloed hebben op het berekende resul

taat voor R tot.

~ Als

C ex , C ins dan R totaal met belasting >R totaal zonder
belasting

C ex < C ins .dan R totaal met belasting <R totaal zonder
belasting

maar deze invloed zal gering zijn.

~ Als de vooronderstellingen

Rins

eins

R ex

= C pauze = C ex

gelden, dan zal R belasting ook geen invloed op de C

totaal hebben ,
•

In het algemeen geldt hier ook, dat de belastingsweerstand in

feitelijk voorkomende gevallen, weinig invloed zal hebben op het

~~rekeningsresultaatvan C totaal ,
•

Voor een konkrete uitwerking hiervan zie 7 0 10 2 tabel 7.1.2./1
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7.0. IRleiding

Modelverifikatie

In dit hoofdstuk zullen we de in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 ont

wikkelde modellen in de praktijk toetsen.

~le pakken dit op tvree manieren aan:

1. We gaan na of het 3-fasenmodel in de praktijk uitkomsten

geeft die niet in overeenstemming zijn met het enkelvoudig

model. Tevens kontroleren we of het gedrag van de enkelvou

dige kleinste kwadr~tenmethode berekend over elke fase,

klopt met het in 6.3 voorspelde gedrag.

Dit onderzoeken we d.m.v. de berekening van deze groothe

den uit simulaties en uit echte data, afkomstig van analoge

recordings in Leiden.

~ Verifikatie door middel van rekonstruktie.

Uit de berekende R's en C's over een ademhaling en één in

putgrootheid rekenen we de andere inputgrootheid terug, dus

p, R en C

f, R en C
- f rekonstruktie

prekonstruktie.

Tevens berekenen we de funkties

Op

Df
=

=

2
p - p rek)

2
f - f rek)

Dit zijn de varianties van de gerekonstrueerde t.o.v. de

inputgrootheden.

Deze rekonstrukties kunnen zowel een indikatie geven om

trent de juistheid van benadering van het ademhalingssys

teem met één R en één C als omtrent de toepasbaarheid van

het enkelvoudige resp. het 3-fasen model.



De rekonstrukties vinden plaats met korte stukken da

ta (enkele ademhalingen) gesampled uit analoge recor

dings o

Deze analoge data wordt verkregen door gedurende een aan

tal operaties opnamen te maken van de voor de respiratie

berekening relevante grootheden op een 7-kanaals instru

mentatiebandrekorder o
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7 0 1 Vergelijking 3-fasenmodel - enkelvoudig model

Om nu na te gaan of de resultaten van het 3-fasen model in over

eenstemming zijn met die van het enkelvoudig model hebben we nu

twee wapens in handen:

1. Berekening van het 3-fasenmodel volgens de in 6 • 2 ge

schetste methodiek.

2. Kontrole of de berekening met de kleinste kwadratenme

thode na elke fase zich gedraagt zoals verwacht in de

konklusies van 6.3 en of de resultaten overeenstemmen

met de onder 1. verkregen uitkomsten.

We berekenen dus

1. R inspiratoir
(R ins)

C · . t· (C ins) met delnsplra Olr

kleinste kwadratenmethode.

2. C pauze met de adempauzemethode (C paus)

(tau ex)
Tau expiratoir

de voor de expiratie.

met de kleinste kwadratenmetho-

R · . t· (R iJ'l ) ". . t·lnsplra Olr + pauze r·, v lnsplra ülr + pauze

(C ip) (en hieruit tau inspiratoir + pauze) met kleinste

kwadratenmethode.

~ R totaal

methode.

, C totaal met kleinste kwadraten-



~ R totaal (R tot), C totaal (C tot) met de vereenvoudig

de kleinste kwadratenmethode

Hieruit berekenen we tau totaal (tau tot)o

~ R belasting (R bel)o



Ontwi~:elde programmatuur

Voor de tests en de toepassing van de ontwikkelde berekenings

methode hebben we vijf programma's ontwikkeld:

1. een programma SIMINP dat de inputsignalen simuleert op

basis van het 3-fasenmodel.

Inputs hiervan zijn dus R inspiratoir, C inspiratoir,

C pauze, tau expiratoir, R belasting en een ruisvoltage.

Outputs zijn het respiratiefasesignaal, de flow en de

druk in de vorm van 1 x per 20 msek. gesamplede data.

Hiervan wordt op disk een file gekreëerd •.

2. een programma DSKRCW, dat deze data verwerkt met de in

7.1.0 beschreven methode en de resultaten hiervan naar

disk schrijft.

~ een programma LPSRCW, dat Ix per 20 msek. data van het LPg

systeem sarnpled (diathermie, respir~tiefase, flow en druk)

en hieruit met de in 7.1.0 beschreven methode uitgerekende

data naar disk schrijft.

~ een programma SCHRYF, dat outputblokken van disk naar de

teletype of lineprinter schrijft.

~ een programma UITGEM, dat outputdata per blok (± 1 minuut)

middelt en het resultaat hiervan naar teletype en/of disk

schrijft.

Voor de beschrijving van deze programmatuur zie de betreffende

programmabeschrijvingen.



80

Resultaten van de simulaties

De simulaties leidden tot de volgende resultaten

(zie tabel 7.1.2./1).

ad (1) Als ~ldt eins = C paus = C ex en Rins = R ex

geven alle berekeningen de juiste resultaten.

ad (2) Verandering van C paus: Deze werkt door in R ip, C ip en

C tot. Hij blijkt goed terug te schatten met adempauze

methode.

De C paus werkt niet door in R tot.

ad (3) Veranderen we bovendien nog C exp., dan worden R tot. en

C tot. hierdoor beïnvloed t.o.v. (2) ~au ex wordt goed

geschat.

ad (4) Verandering van C ex t.o.v. (1) werkt door in R tot en

C tot.

Ook nu wordt tau ex goed geschat.

ad (5) Verandering van R ex vinden we terug in R tot en C tot.

Tau ex wordt goed geschat.

ad (6) Invoering van R bel. beïnvloedt R tot en C tot vrijwel

niet (C ins = C paus = C ex).

De tau ex komt overeen met (R ex + R bel) C ex.

R bel wordt goed uitgerekend.

ad (7) Verandering van R bel en C pauze geeft t.o.v. alleen

C paus (2) een verlaging van C tot.

ad (8) Als C paus = C ex = C ins dan geeft R bel t.o.v. (3)

enige beïnvloeding in R tot.

ad (9) Als C paus = eins = C ex dan werkt R bel t.o.v. (4)

enigszins door in R tot en C tot.



waarden van R tot en e tot gelijk aan de inspiratoire

waardeno

ad (10),

(11)
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Als Rins eins R ex e ex gan zijn de berekende

ALGEI·1EEN Het blijkt dat het produkt R tot x e tot een rede

lijke indikatie (en niet meer dan dat) geeft omtrent

de expiratoire Re tijd van de pa tien t hetgeen te ver

wachten is als zowel in R tot als in e tot de R bel

niet door\verkt.

Bovendien bleek uit andere experimenten, die we hier niet Ver

melden:

Vooral de tau exp. is erg gevoelig voor een juist

flow - nulnivo en flow yking

de ruisgevoeligheid van R ensp en e insp is ongeveer

2-3 x zo groot als die van R totaal en e totaalo

Dit stemt overeen met de theorie dat ruis evenredig is

met aantal samples (duur totale ademhaling =

8 x duur inspiratie) ;

De vereenvoudigde kleinste kwadratenmethode voor de

totale ademhaling geeft altijd dezelfde resultaten als

de volledige methode.

We kunnen konkluderen, dat alle konklusies zoals in 6 0 20 vermeld

onverkort geldig bleken o

Bij ongelijke parameters gedurende de verschillende respiratie

faen beïnvloeden de R- en e elkaar.

De parameters van het 3-fasen~odel bleken goed terug te rekenen

te zijn.
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paus

ex
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- pauze
... expiratie

ip ==
tot ::

inspiratie + pauze
totale ademhaling



Resultaten van de verwerking van echte data

Bij het vermelden en interpreteren van de resultaten van de ver

werking van echte data moeten we een belangrijk voorbehoud maken:

de flowijking is niet in orde (zie bijlage 1).

Binnen €€n ademhaling is dit zo goed mogelijk gekompenseerd door

met behulp van de relatie inspiratoir volume = expiratoir volume

de sommaties te korrigereno

Yking van de absolute waarde van de flow is niet mogelijk.

Numerieke waarden van de berekende R's en C's hebben dus weinig

waarde, de trends hierin gedurende een operatie (bij redelijk kon

stante gassamenstelling) wel, en de verhoudingen tussen de ver

schillende berekende grootheden binnen €€n ademhaling ook o

Voor enkele typische voorbeelden uit de meest betrouwbare regis

traties zie tabellen 7.1.3./1 en 7.1.3./2 0

Alvorens tot een bespreking van deze tabellen over te gaan, kunnen

we eerst nog opmerken, dat we in een vroeg stadium van de dataver

werking de berekening van R ip en C ip en de berekening van R tot

en C tot met de volledige kleinste kwadratenmethode hebben laten

vallen (7.1.0 punten 4 en 5);
de waarden na inspiratie + pauze zijn bij zowel R ip als C ip sterk

afhankelijk van Cpaus: R ip verliest hierdoor elke betekenis en

C ip is ongeveer gelijk aan Cpaus.

De waarden van R tot en C tot over de hele respiratie berekend met

de twee verschillende methodes bleken binnen 1 0/00 (!) aan elkaar

gelijk te zijn.
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Verder kunnen we aan de hand van tabellen 7.1.3.11 en 7.1.3.12

de volgende opmerkingen maKen:

1. betreffende de C' s:

Altijd geldt: C ins
,.,

tot C pauze.v

C pauze is ongeveer 40% groter dan C ins.
C pauze is ongeveer 10% groter dan C tot.

2. De R tot is niet gelijk aan de R ins, maar over het algemeen

groter. Door omkering van konklusie 5 van 6.3 kunnen we dus

zeggen, dat de expiratoire RC-tijd van de patient groter is

dan zijn inspiratoire RC-tijd.

~ De R bel. ligt in dezelfde ordegrootte als de R van pa

tient. Dit maakt de uit het flowpatroon berekende tau ex

piratoir (= C ex x (R bel + Rex) ) als patientgrootheid

betre~:elijk waardeloos.

~ Als we ervan uitgaan dat het produkt R tot x C tot een re

delijke indikatie is voor de expiratoire RC- tijd van de

patient, dan blijkt dat het feit dat tau totaal groter is

dan tau inspiratomr een ondersteuning is van konklusie

Res~~erende kunnen we stellen, dat hieruit blijkt dat de resul

taten van het enkelvoudige model en het 3-fasen~odel inderdaad

niet - konsistent zijn.
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Verifikatie binnen één ademhaling

Ook binnen één ademhaling kunnen we een verifikatie van de be-

rekende R's en C's doen en wel op de volgende manieren:

1. Door rekonstruktie.

}l.b.v o de berekende parameters kunnen we uit één

ingangssignaal het andere rekonstrueren

dus R, C en flow ~ druk

R, C en druk -. flow.

Deze rekonstrukties kunnen we visueel inspekteren.

2. Door berekening van varianties (c.q. standaard

deviaties) tussen het gemeten en het gerekonstrueer

de signaal met:

2.. ( I,.

De standaarddeviatie berekenen we hieruit door de

wortel uit Dp en D f te nemen.

Hierop gaan we in de volgende paragrafen nader in.



7.2 0 1. Rekonstruktie

Voor de rekonstruktie gebruiken we per ademhalingsfase de vol

gende formules.

Inspiratie:

rek rekonstruktie
gem gemeten.

"0.,.. .
" I C.

houden we bij uit

omdat

( V c: = f I,..,.., l )

Pauze:

1. de theorie is geJaseerd op een soort gemeten
'volumesignaal'

2. de gerekonstrueerde flow had te veel ruis
erop gesuperponeerd.

+ P rtAAJ"
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Expiratie:

f '_.' :

De expiratieflow rekonstrueren we als een echte e-macht met als

inputgegevens het eindinspiratoir volume en de tijdkonstante van

de expiratie, om in de rekonstruktie goed het verschil tussen het

flowsignaal en de eerste orde benadering te kunnen bekijken.

Aangezien de tau expiratoir wordt gekompenseerdVoor afwijkingen

in de flowyking, is het zaak deze kompensatie in de rekonstruktie

weer ongedaan te maken o ( zie bijlage 1~

Om in de rekonstruktie de input- en rekonstruktiesignalen te kun

nen vergelijken moet ook de nulafregeling en de kapnograafafzui

gingskompensatie ongedaan gemaakt worden.



Bepaling standaarddeviaties

Bij het bepalen van de standaarddeviaties gaan we uit van vgl.

7.2.(1) en 7.2.(2).

(Een afleiding hiervan kunnen we halen uit een wiskundig hand

boek, b.v. KENDALL and STUART (lit. 9) ).

Hier zien we, dat deze uitdrukkingen de varianties represente

ren tussen het gemeten en het gerekonstrueerde signaal.

De wortel hieruit geeft de standaarddeviaties.

Deze kunnen we aan het eind van elke fase berekenen.

Zo krijgen we per fase een maat voor de juistheid van de rekon

struktie o



Ontwikkelde programmatuur.

Om te komen tot een rekonstruktie (plaatje) en een aantal stan

daarddeviaties (lijstje) nemen we achtereenvolgens de volgende

stappen (tussen haakjes de programmanamen).

1. Sample en schaal 100 blokkendata via het LPS systeem

van analoge tape.

De samples worden 1 x per 20 msek. genomen; respiratiefase,

flow, druk en diathermie, zodat 100 bloldcen overeenkomt

met plm. 25 ademhalingen.

Deze data wordt opgeslagen op disk: de samplefile (SANPLE).

2. Bereken uit deze data de R's, C's en tau'so

Bereken ook de nul- en triggernivo's.

Schrijf deze Ix per 4 sek. naar disk: de datafile (RSII1RC)o

~ Bewerk nu nog een keer het samplefile, maar rekonstrueer

nu m.b.v. vgl. 7.2.1.(1) - 7.2.1.(6) en de data uit de:

datafile de druk en flow.

Houdt sommen bij voor de deviatieberekening en bereken deze

aan het eind van iedere fase.

Schrijf ieder sample de gerekonstrueerde en gemeten waar

den (naar het rekonstruktiefile) weg en iedere 4 sekonden

de berekende deviaties naar de deviatiefile (R~CKON).

h Plot de rekonstruktiefile (RHBDIS).



Schrijf de datafile uit

Schrijf de deviatiefile uit

(RDSCHR)

(RSCER) •

Voor een beschrijving zie de betreffende programmabeschrijvingen.



Resultaten van de rekonstruktie

De resultaten van de rekonstrukties zien we in fig. 7.2.4.-1,

waarin gerekonstrueerd is met als data de berekende 3-fasen

waarden en fig. 7.2.4.-2 waarbij het enkelvoudige model wordt

gehanteerd.

Hierbij valt op, dat het 3-fasenmodel betere resultaten geeft

als het enkelvoudig model (waarbij, voor een eerlijker verge

lijking, de tijdkonstante van het expiratieflow signaal werd ge

nomen als C totaal x (R totaal + R belasting)).

Opvallend is, dat de flowrekonstruktie hiervoor gevoeliger is dan

de drukrekonstruktie.

Verder kunnen we konkluderen, dat een eerste orde benadering

(~~n R en ~~n C) over het algemeen uitstekend voldoet.

Afwijkingen tussen het gemeten en het gerekonstrueerde patroon

zijn vooral te vinden in de overgangen tussen inspiratie en pau

ze en pauze en expiratie.

Verder nemen we een klein faseverschil tussen de gemeten en de

gerekonstrueerde flow waar.

Voorts zien we aan het 'kromme' verloop van het inspiratoir druk

patroon dat er niet echt sprake is van een konstante R ins en

C ins, maar dat een van de twee of allebei tijdens de inspiratie

van waarde veranderen.

Dit beeld herhaalt zich bij rekonstruktie van data van andere

patienten.

De verklaring van deze waargenomen verschijnselen vergen een

nadere fysiologische bestudering.
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Resultaten v~n de bepaling standaarddeviaties.

De standaarddeviaties bevestigen het beeld dat in 7 0 2 0 4 ge-

schetst werd.

Zie tabel 7.2.4./1.

- .,---_.-•...._-
Op bI-

i.f1~ PWA ~p i-of- (,+t4 paw 41' -#of

3'fcu~ 16 tJI 70 lo~ .2.60
j

~5" d'G"fffi 1 2.1
.. __...-- - ,,-,

eJt ftc..LIJ • 2S'~ J4- 5" .io IlO 3/ö 2.1 '3ó /00
----.--..J.-

tabel 7.2.4./1 standaarddeviaties o

Over het algemeen geldt dat:

het 3-fasenmodel een betere rekonstruktie geeft dan

het enkelvoudig model

I . ~r m~ = /40D U1I

Pm~ = :J..JÓo f'a..

de standaarddeviaties klein zijn (plm. 5% van de mak

simale waarden van flow en druk)

de deviaties liggen in dezelfde ordegrootte als de (op

het oog bepaalde) ruis van de inputsignalen

elke respiratiefase heeft ongeveer eenzelfde standaard

deviatie. inspiratoir meten we de grootste.

Konklusies zijn dezelfde als die uit 7.2.4 :

een eerste ordebenadering voldoet goed

het 3-fasenmodel voldoet beter dan het enkelvoudige model.



Vergelijking gedrag 3-fasenmodel - enkelvoudig model

tijdens een aantal registraties~

Tot slot bespreken we hier nog het gedrag van het 3-fasenDodel in

vergelijking met het enkelvoudig model.

De handikap hierbij is, dat er maar betrekkelijk weinig bruikbare

registraties op analoge tape beschikbaar waren.

Een voorbeeld hiervan zien we in fig. 7.3.-1. x)

Bij de gemarkeerde tijdstippen kunnen we opmerken:

I. Aktiviteit van de chirurg door inbreng katheter.

2. Ventilatieverhoging.

Deze is in-C ins duidelijker waarneembaar dan in de an

dere C's en bovendien ook meer in R ins dan in R tot.

2- 3. Aflopende trend in C's kan het gevolg zijn van het uitge

werkt raken van de aanvangsdosis pavulon (spierverslapper)

of van de N2- uitwas (beïnvloeding ykfaktor flow?

Andere effekten in patient zelf? )

Gaat gepaard met oplopen R bel.

Trend in C ins wat minder duidelijk.

~ Positieverandering tafel (trendelenburg)

effekt duidelijker zichtbaar in C paus en C tot.

Onmiddellijk daarna incisie.

~ Tegenademen patient.

Storing berekende waarden.

x) Data per minuut gemiddeld.

Plotprogramma ziet data als ~én punt per minuut,

verbindt dit met vorige punt.
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~ Gazen in buikholte: stijfheidsverhogend het duidelijkst

zichtbaar in C paus en C tot.

6. Tegenademen patient. Tegelijk pa'TUlon ingespoten.

C paus en C tot. zijn na storing iets hoger dan daarvoor o

Pa~~lonreaktie ?

~ Spoelen buikholte geeft storing.

~ Verwijderen gazen in buikholte: stijfheidverlagend

fentanyl (pijnstillende) injektie o

~ Ventilatieverandering en tafel horizontaal 

de gevolgen zijn moeilijk scheidbaar.

Waarschijnlijk is de ventilatieverandering oorzaak ver

hoging R's en tafelpositieverandering oorzaak verhoging

cts.
Verhoging in C ins en C paus duidelijker dan C tot.

9 - 10. Oplopen van vooral C paus waarschijnlijk gevolg van het

sluiten van de incisieopening.

I tEe

·.COfIIS

fig. 7.3.-2 Verloop tauts tijdens L 48
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Over het verloop van de tau expo (fig. 7.3.-2 valt op te merken,

dat in principe al bovenstaande punten ook terug te vinden zijn.

Opvallend i~ dat er in de tau expo bijna geen trends waar te ne

men zijn.

fig. 7.3. -3 Verloop RJ s in registratie L 46.



Als konklusies over 3 registraties klli1nen we (voorzichtig ! )

stellen dat:

1. De R ins een ander beeld geeft dan de R tot.

Er zijn soms trends in waarneembaar, die in R tot

niet uitkomen. Bovendien reageert hij eerder en

sterker op tegenademen.

~ De C ins en C pauze zijn niet helemaal gekorreleerd;

de C ins reageert sterker op ventilatieveranderingen;

de C paus reageert sterker op 'mechanische' effekten

(positieverandering tafel, opensnijden, dichtnaaien).

~ De reaktie op spierverslappers is niet echt duidelijk.

Soms is er een lichte indikatie voor, de 'mechanisch~'

effekten overheersen echter.

~ Het veranderen van een R belasting tijdens een ope

ratie pleit ervoor om deze in - line uit te rekenen.

~ De expiratie- tau lijkt op het eerste gezicht geen

erg spektakulaire grootheid.
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In een andere registratie zien we wat duidelijker de verschillen

in de gemeten R's (zie fig. 7.3.-3).
De R tot. is vrij vlak, in de R ins zit een positieve trend o

De verlagingen zijn het gevolg van tegenademen van de patient, die

in R ins duidelijk uitkomen.

Bovendien zit er een duidelijk positieve trend in R bel.

De hypothese is (achteraf) dat dit een gevolg zou kunnen zijn van

water in de expiratieslang. Tijdens de operatie is hier niet op

gelet o



101

8. Konklusies en aanbevelingen

Aan het slot van dit verslag kunnen we de volgende konklüsies trekken:

1. Er is een goed funktionerend programma gekonstrueerd dat on-line

1n Leiden een ademweerstand, een longborstkaskompliantie en een

ademarbeid per ademhaling uitrekent.

2. De resultaten die hiermee verkregen zijn (vooral m.b.t. de longborst

kaskompliantie) lijken korreleerbaar met gebeurtenissen die zich in en

om de patiënt afspelen.

3. Op grond van theoretische overwegingen blijken tot nu toe berekende

grootheden elkaar te beinvloeden.

Om dit te verhelpen is een 3-fasenmodel gekonstrueerd van grootheden

die in theorie wel betekenis hebben. Dit model bestaat uit een

inspiratoire ademweerstand, een inspiratoire- en een pauzekompliantie en

een expiratietijdkonstante.

4. De resultaten die berekening van dit 3-fasen model geeft Z1Jn niet-konsistent

met de resultaten van het enkelvoudige model.

Uit vergelijking van deze twee lijkt het dat trends, tot nu toe in de

kompliantie gemeten, wél betekenis hebben, maar trends in de adem

weerstand niet.

5. De eerste orde benadering (hooguit per fase één weerstand en émkompliantie)

voldoet goed. Hogere ordebenaderingen lijken, mede gezien de kwaliteit

van de meetsignalen, niet zinvol.

6. De waarden van de tot nu toe berekende grootheden hebben geen absolute

betekenis vanwege het niet goed funktioneren van de flewyking.

Deze moet in de toekomst nader bekeken worden.

7. Het lijkt nuttig, in de toekomst de R,C en W berekening te blijven meenemen.

Er zit zeker informatie in over de ventilatie van de patiënt. De klinische

bruikbaarheid hiervan moet nog~ijken.
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8. Tot nu toe 1S er nog weinig steun gevonden voor de vooronderstelling

dat longborstkaskompliantie een maat is voor de spierverslapping.

De "mechanische" effekten (incisie, aanbrengen van verband en klemmen,

sl~iten) overheersen.

9. Het verdient aanbeveling de systeem (belastings) weerstand in de

expiratieweg on-line uit te rekenen.

10. Het verdient aanbeveling de reakties van R,C en W op kleine ventilatie-

veranderingen nader te onderzoeken

dus: R ( 'V. bov; ( + ti. IJ
"N <. " + A't) f. .. li.(.)

De indruk bestaat dat hierin informatie zit.

11. De fysiologische verklaring en betekenis van de waargenomen verschijnselen

verdient nog nadere aandacht van deskundigen op dit gebied.
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Bijlage I.

'B1.......

De flowtransducer: de flowyking

De flowtransducer, die in Leiden gebruikt wordt is een Draeger Spirolog-I.

Deze flowmeter is gebaseerd op het hittedraadprincipe: de hoeveelheid

warmte die deze draad afgeeft aan het omringende gas is evenredig met

de stromingssnelheid van dit gas. Als nu de temperatuur, en dus de

weerstand van de hittedraad konstant wordt gehouden, is de stroom die

hiervoor nodig is, een maat voor de stromingssnelheid.

Ook het omgekeerde is mogelijk: de stroom door de hittedraad wordt

konstant gehouden, waardoor de spanning erover een maat is voor de

flowsnelheid.

De aanwijzing van deze flowmeter 1S undirektioneel: afkoeling kent geen

richting.

Volgens STRICKERT (lit. 10) is het warmteverlies van een hittedraad

afhankelijk van:

I. de stromingssnelheid van het langsstromende gas

2. het temperatuurverschil tussen draad en gas

3. de fysische eigenschappen van het gas

4. de fysische en fysieke eigenschappen van de draad

In punt zijn we geinteresserd, de afhankelijkheid van 4. is een zaak

voor de fabrikant en tijdens de metingen een konstante. Rest dus de

afhankelijkheid van temperatuurverschil en gassamenstelling.

In principe zijn deze allebei te kompenseren. Voor de temperatuurkompensatie

wordt een onverhittedraad van hetzelfde materiaal in de gasstroom opgenomen

die als een soort thermometer wordt gebruikt. Door nu deze twee draden op een

listige manier in een brugschakeling op te nemen is te bereiken, dat het

meetresultaat onafhankelijk van de temperatuur wordt.

De gassamenstelling is te kompenseren door het warmteverlies van de draad

1n eenflowloze periode te meten. Deze informatie over de fysische eigenschappen

van het gas kan in de volgende periode dat er wel flow 1S, gebruikt worden om

deze te kalibreren. Het is duidelijk dat dit eisen aan het flowpatroon stelt:

er moet een flowloze periode zijn en de gassamenstelling moet binnen één

ademhaling konstant zijn.

Draeger heeft dit in de Spirolog-I verwezenlijkt door het te bestemmen
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voor het expiratiebeen (één gasmengsel) en er een faseherkenningsnetwerk

(flow- geen flow) in te maken. In de flowloze periode worden dan de warmte

eigenschappen van het eind-expiratieve mengsel gemeten, en hiermee wordt

de volgende expiratie gekompenseerd. (Hoe dit precies gebeurt, welk van de

twee genoemde meetprincipes Draeger gebruikt, hoe de temperatuurkompensatie

precies geschiedt enz. is niet bekend, omdat de fabrikant ondanks veelvuldig

verzoek hierover geen informatie heeft verschaft).

In onze toepassing, waarin we de flowmeter zowel voor inspiratie als

expiratie gebruiken, en waarin we dus twee mengsels met een verschillende

samenstelling en twee flowloze periodes hebben, gaat dit waarschijnlijk

niet goed: als het": tegenzit wordt het eindinspiratoire mengsel, tijdens de

adempauze gemeten, de expiratie gekompenseerd, en met het eind~expiratoire

mengsel de inspiratie:

Toen we doorkregen dat deze kompensatie niet klopte (een nadere indikatie

hiervoor was het verschillen van de twee nulnivo's: tijdens de adempauze

was er een andere warmteafgifte dan aan het eind van de expiratie, omdat

er een ander gas is, maar bij goede kompensatie zouden beide een flow

aanduiding 0 moeten geven) hebben we deze kompensatieschakeling verwijderd.

We meten nu een inspiratieflow waarvoor geldt:

<XI I werkelijk

en een expiratieflow

a<~ f werkelijk

waarin 0<, en Q(lonbekenden zijn, afhankelijk van het mengsel.

Om nu sommaties over inspiratie en expiratie vergelijkbaar te maken stellen

we dat de twee mengsels gedurende inspiratie en expiratie konstant van

samenstelling zijn en dat

f ~;; ! W-€Ait-d,.f k..

I Vc ~ ""3 I we..i<..e-4"
(N.B. dit is dus niet juist, maar voorlopig het beste dat we kunnen doen).

De kompensatie verrichten we aan de hand van de relatie:



Als we nu het werkelijke inspiratievolu~e gelijk stellen aan V eindi(nspiratoir)

dan kunnen we voor het werkelijke expiratievolume schrijven

Bi. [1}

Is er nu sprake van een restvolume door foutieve flowyking dan geldt

81 . (3.)

. _-t:!ta..u.et;p)
vreJt ( I - e

of

Vy~t

. - ~ / fLUt tf.:fl
Ve..vr.rli ( I -~) e +

zie fig. Rt-I

v 9<w.~<.JA

+Hol V re-\ t

V~~l(.

.....
. ........

Fig. BI.I volume bij foute {lowyking
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Voor de werkelijke flow geldt

51. (4)

en de gemeten flow:

Meten we nu het eindexpiratoir volume, dan kunnen we de faktor bepalen.

Voor de flow geldt dan uit B 1.(4) en BI. (5)

e,1.(6)

Hieruit kunnen we korrektieformules afleiden voor de verschillende

expiratoire sommaties.



Bijlage 2 De subroutines van PREPRO

In deze bijlage behandelen we de subroutines van PREPRO op de in hoofdstuk 6

beschreven wijze: een aantal karakteristieke tijdstippen, de akties op die

tijdstippen en de akties vanaf dat tijdstip tot het volgende.

PRETIM

1o

f---

- .

I

"~
I

hI
-I 1 --

nwo Z.

Fig. B. 2.-] het respiratiefasesignaal (RF)

o respiratiesignaal voor de eerste keer geldig.

start PRETIM

] :

2:

3:

4.

5.

6:

RF signaal boven nivo 2: expiratie gevonden.

RF signaal onder n~vo 2 na eerst daarboven te zijn geweest: start

inspiratie gevonden.

RF signaal heeft zich gestabiliseerd boven nivo ] : de "dip" is.voorbij.

RF signaal onder nivo ] : start adempauze gevonden.

RF signaal boven nivo 2: start expiratie gevonden.

RF signaal onder nivo 2: eind expiratie gevonden.
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2

3

4

5

6
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AKTIE OP TIJDSTIP

Verander RF status in ADBUF
van net geldig naar geldig;
verklaar respiratietijden in
PPRBUF ongeldig;
voorkom start PRERCW.

Definieer oude waarde van
"case" als expiratie (-I)
en huidige waarde als in
spirati~ (I). Dit voor start
PRERCW. Initialiseer sample
teller voor tijdmeting
initialiseer de periode dat
de "dip" gemaskeerd wordt.

Schrijf inspiratietijd naar
tussenopslag; reset sample
teller;
geef "case" de pauzewaarde(O)

Schrijf pauzetijd naar
tussenopslag; reset sample
teller; geef "case"
expiratiewaarde (-I)

Schrijf expiratietijd naar
tussenopslag;
geef "case" inspiratiewaarde.
(I);initialiseer maskerings
teller
kontroleer of respiratietijden
al geldig zijn
zo ja:prima
zo nee: verklaar ze net geldig
schrijf tijden naar PPRBUF

AKTIE TOT VOLGEND TIJDSTIP

Zoek expiratie RF > nivo 2.

Zoek inspiratie RF < nivo 2.

Verminder maskeringsteller en
kontroleer of deze alO is;
hoog sampleteller op.

Zoek pauze RPH < nivo I;
hoog sampleteller op.

Zoek expiratie RF > nivo 2;
hoog sampleteller op.

Zoek eindexpiratie RF < nivo 2;
hoog sampleteller op.

Ga verder als met aktie na 2.
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Fig. 8.2.-2 flow en druk bij handbeademing

0: Flow en druk eerste maal samen geldig; start PREFP

met leerperiode.

1: Eind leerperiode.

2: Flow lager dan 6% van flowmax: eind gevonden.

3: Flow groter dan 25% van flowmax: Ie start gevonden.

4: Flow < 6% flowmax: Ie eind gevonden.

5: Flow > 25% flowmax: 2e start gevonden.

6: Flow < 6% flowmax: 2e eind gevonden.

7: Flow > 25% flowmax: 3e start gevonden.
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AKTIE OP TIJDSTIP

initialisatie;
zonodig output in PPRBUF
ongeldig. leerperiodeteller:
= 1000 (20 sec.).

Bereken triggernivo's:
25% flowmax = fnulfu

6% flowmax = fnull

Initialiseer extreem- en
gemiddelde berekening;
reset s~pleteller.

Kontroleer lengte periode:
te kort dan hers tart.

Sla resultaten Ie periode op
in tussenopslag; bereken
gemiddelde druk Ie periode;
reset extremen; reset sample
teller.

Kontroleer lengte periode:
te kort dan herstart;

Bereken gemiddelde druk
totale periode; bepaal welke
periode inspiratie is;
schrijf resultaten overeen
komstig weg naar PPRBUF;
verklaar ze zo nodig net
geldig; hierzie triggernivo's.

AKTIE TOT VOLGEND TIJDSTIP

leer het maximum van de flow
gedurende 1000 samples
kontroleer of deze 1000 samples
voorbij zijn.

Zoek een eindnivo ~n de flow
flow < fnull

Zoei een startnivo
flow > fnulh.

Zoek eindnivo flow < fnull;
zoek maximum flow, minimum en
maximumdruk; sommeer druk
voor gemiddelde druk berekening;
verhoog sampleteller.

Zoek startnivo;
verder als boven.

Zoek eindnivo;
verder als boven.

Zoek startnivo;
verder als boven.

Als bij 3.
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fig. B.2.-3 flow, druk en "CASE' bij ventilatie

0: Signalen voor de eerste keer geldig: start PRERCW.

1: Eerste overgang expiratie-inspiratie in "case": start leerperiode.

2: Overgang inspiratie-pauze in "case".

3: Overgang expiratie-inspiratie in "case".

4: Inspiratiestart in flow: flow> 25% flowmax.

5: Pauze 1n "case".

6:' Pauze in flow: flow < 25% flowmax.

7: Expiratie in "case".

8: Flow> 25% flowmax: expiratie 1n flow.

9: --Inspiratie in "case".

10: Flow> 25% flowmax: inspiratie in flow.
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8

9

10

AKTIE OP TIJDSTIP

Initialisatie;verklaar zo nodig
grootheden in PPRBUF ongeldig.

Reset flowmax.

Bereken 25% nivo uit flowmax
= fnulh.

Initialiseer RCW berekening
door sommáies te resetten;
initialiseer flow-druk eKtreem
berekening; initialiseer
gemiddelde druk berekening;
reset sampleteller.

Bereken eindinspiratoir
volume, sch~f f - p resulta
ten weg in tussenopslag.

Initialiseer expiratie;
reset extremen druk en flow.

Verwerk expiratieresultaten
bereken RCW; bereken extremen
flow en druk en gemiddelde
druk; schrijf resultaten wèg
naar PPRBUF; verklaar ze zo
nodig geldig; reset sommaties
extremen, sampleteller;
hierzie triggernivo's.

AKTIE TOT VOLGEND TIJDSTIP

Zoek overgang expiratie-inspiratie
in "case".

Zoek adempauze in "case"
zoek maximale flow.

Zoek overgang expiratie-inspiratie
in "case".

Zoek inspiratiestart 1n flow
flow> fnulh.

Zoek pauze in "case;
houdt sommaties voor RCW bij
houdt extremen druk en flow bij;
sommeer druk voor gemiddelde druk
berekening; verhoog sampleteller.

Zoek pauze in flow;
verder als boven.

Zoek expiratie in "case"
flow = 0 volume = eindinspiratoir
volume; verder als 4.

Zoek expiratie 1n flow;
verder als 6.

Zoek inspiratie in "case"
flow = - flow
verder als 4.

Zoek inspiratie in flow;
verder als boven.

Als 4.
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