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Samenvatting

Ret afstudeerwerk is verricht binnen het interafdelingsproject "Rart

klepprothesen"; hei onderzoek daarin is gericht op het leveren van spe

cificaties voor kunstmatige hartkleppen. Een medebepalende factor in de

drukbelasting van zo'n klep is de ingangsimpedantie van het stelsel ar

teri~n na de klep.

Dit verslag beschrijft een onderzoek naar de bruikbaarheid van parame

terschattingstechnieken bij de bepaling van de ingangsimpedantie van de

aorta. Ret onderzoek heeft plaats gevonden rond een binnen het project

aanwezig hydrodynamisch aortamodel. Er zijn inhet onderzoek drie hoofd

lijnen te onderscheiden. De eerste betreft een vergelijkend onderzoek

naar de bruikbaarheid van parameterschatting, harmonische en spectrale

analyse, sinusflowexcitatie en analytische berekeningen. De resultaten

verkregen via parameterschatting blijken voor lage frequenties in goede

overeenstemming met die van de meeste andere genoemde methodes. De twee

de en derde lijn betreffen een onderzoek naar de gevoeligheid van para

meterschattingsresultaten voor versahillende meetprobeposities resp.

voor variaties in een parameter van het hydrodynamische aortamodel. Bij

beide onderzoeken wordt een zekere gevoeligheid geconstateerd. Bij de

eerste blijkt het moeilijk aan te geven in hoeverre deze significant is,

bij de tweede ontbreekt een goede referentie.

Ret verslag opent met een overziaht van de in de literatuur meest aan

getroffen arteriemodellen en methodes ter bepaling van impedanties van

arteri~n.
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Symbolenlijst (slechts van de meest gebruikte symbolen)

symbool omecht'ij1J'ing eenheid

m

m

(Hz)
-1sec

m
-5 2Nm sec

Nm-2 (Pa)

Nm-2 (Pa)
3 -1

m sec

-1 5N m
-1sec

m3

complexe druk

complexe flow

straal

compliantie,capaciteit

frequentie

flow, vloeistofstroom

hoogte

lengte

massatraagheid, inductantie

drukp

P

Q

C

f

F

h

1

L

r

t

P

Il

tijd

massadichtheid, soortelijke massa

viscositeit

sec

kg m-3

-1 -1kg m sec

Nota bene: de bloeddruk wordt uitgedrukt in kPa, waarbij

1 kPa = 7.500637554 mmHg (de oude eenheid)



-10-

HOOFDSTUK I INLEIDING

Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd binnen het interafdelingsproject

"Hartklepprothesenll • Dit in 1974 gestarte project bestaat in de vorm

van een samenwerkingsverband tussen de afdelingen der Electrotechniek,

Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde.

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid de door veroudering (slijtage) of

ziekte gebrekkig functionerende aortaklep (de klep tussen het linkerven

trikel en de aorta (de grote liahaamsslagader» te vervangen door een

kunstklep (ook weI klepprothese genoemd). De twee meestvoorkomende ge

breken van de natuurlijke aortaklep zijn klepstenose en klepinsuffici~n

tie. De eerste veroorzaakt een verhoogde doorstromingsweerstand door de

slechts gedeeltelijke opening van de klep, de tweede maakt een terug

stroming van het bloed vanuit de aorta naar het linkerventrikel mogelijk

door de niet volledige sluiting van de klep.

In het verIeden zijn een groot aantal klepprothesen ontwikkeld, welke

naa~ soort globaal in zogenaamde vliesklepprothesen en niet-vliesklep

prothesen ingedeeld kunnen worden. Beide soorten bezitten nadelen. In

dit project heeft de eerste soort de aandacht. De doelstelling van het

project is de volgende :

"Het formuleren van technische specificaties veor de constructie en im

plantatie van vliesklepprothesen welke aanleiding geven tot een accepta

bele levensduur en een optimale werking van deze kleppen."

De bestudering van het gedrag van de natuurlijke aortaklep en het gedrag

van een al dan niet kunstmatige aortaklep in een stromingsmodelopstel

ling vormen daarom een belangrijk aspect in het project.

Het hoofdbestanddeel van dit onderzoek handelt over de toepasbaarheid

van parameterschatting bij de bepaling van de ingangsimpedantie van de

aorta. Het is van belang deze ingangsimpedantie te kennen (over een be

paald frequentiegebied), omdat deze een van de medebepalende factoren

van de drukbelasting van de aortaklep is. Deze impedantie is in princi

pe te bepalen aan de hand van gemeten druk- en flowsignalen. Parameter

schatting is een van de mogelijke daarbij te hanteren methodes:. In eer

ste instantie zijn metingen verricht aan het stromingsmodel ten einde
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een betrouwbare signaalverwerkingsprocedure te ontwikkelen. Deze proce

dure kan dan te zijner tijd gehanteerd worden bij de veel meer complexe

situatie van de aorta in vivo (in eerste instantie die in een hond).

Het volgende betreft de indeling van het verslag: In het tweede hoofd

stuk wordt het uitgevoerde literatuuronderzoek besproken. Dit literatuur

onderzoek diende als ori~ntering en als een recapitulatie van de tot nu

toe bereikte resultaten op het gebied van impedantiebepalingen van arte

ri~n. Het derde hoofdstuk beschrijft de modelbouw van een "ideale" arte

rie, o.a. ten behoeve van later uit te voeren analytische berekeningen

aan het stromingsmodel.

De in dit onderzoek verrichte experiment en aan het stromingsmodel worden

in hoofdstukIV beschreven. In hoofdstuk V worden de verschillende toe

gepaste signaalverwerkingstechnieken besproken. De resultaten van de ver

richte experimenten worden in hoofdstuk VI vermeld. Het verslag besluit

met een hoofdstuk, bevattende een eindconclusie en aanbevelingen voor

verder onderzoek.
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HOOFDSTUK II LITERATUURONDERZOEK

2.1 Inleiding

Het literatuuronderzoek had een tweeledig doel. Ten eerste om een in

zicht te verkrijgen in de ver::mhi1lende arteriemodell'en, waarmee d"ruk

flowrelaties in de arterie bestudeerd kunnen worden; ten tweede om een

redelijk goed overzicht te verkrijgen van de s~steemidentificatietech

nieken die in gebruik zijn voor de bepaling van de (ingangs-)impedantie

van een arterie, in het bijzonder die van de aorta. Bij dit laatste

gaat met name de interesse uit naar toepassingen van parameterschat

tingsmethodes.

Om dit doel te bereiken zijn een tweetal literatuurbronnen geraadpleegd.

Enerzijds zijn stage- en afstudeerverslagen van de vakgroep Meten en

Regelen der afdeling Electrotechniek, betrekking hebbende op bovenge

noemde onderwerpen, ~n de binnen het hartklepprotheseproject aanwezige

artikelen onderzocht. Anderzijds is literatuuronderzoek verricht met

behulp van de Science Citation Index, en weI over de periode 1971 tot

en met 1977. De hierbij gehanteerde trefwoorden zijn in appendix I op-

genomen.

In de volgende paragrafen worden de resultaten van het literatuuron

derzoek globaal beschreven. Allereerst komen in paragraaf 2 de arterie

modellen aan de orde. Daarna worden in paragraaf 3 de systeemidentifi

catietechnieken besproken. Beide paragrafen besluiten met een discus-

sie.

2.2 Arteriemodel~en

Van de talrijke arteriemodellen zijn hier al]een de modellen van belang

die druk-flowrelaties beschrijven. De modelbeschrijvingen zijn geba

seerd op de anatomie, de fysiologie en de fysica van de arterie.

Een art erie kan als een zogenaamd verdeeld systeem opgevat worden, dat

wil zeggen de weerstand, de compliantie en andere parameters ervan zijn

continu verdeeld over de lengte van de arterie. Deze verdeling is in

het algemeen niet gelijkmatig, met andere woorden de parameterwaarden

van de arterie vari~ren met de lengte.
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In de praktijk blijkt het het niet goed mogelijk te zijn de continue

verdeelde werkelijkheid van de arterie om te zetten naar een continu

verdeeld model ervan.

Een alternatieve benadering van dit modelbouwprobleem bestaat uit het

opdelen van de arterie in een aantal secties, zie figuur 2-1a en 2-1b.

Elke sectie wordt verondersteld een gelijkmatige verde ling van de bloed

vateigenschappen te bezitten; dit kan bereikt worden. door de lengte van

een sectie voldoende kort te kiezen, zie De Pater (1966). Vervolgens

worden van elke sectie de gelijkmatig verdeelde eigenschappen gecon

centreerd voorgesteld in de modelbeschrijving. Indien tenslotte deze

r-~_:-=-:-.;.~)~ (...w::~t
a

",,-

I- . w."

,
"

b

/'"
,,
\
"",

""..
!
\..

--

Pin
,.'

S1 ,
F.J.n "

Sectie 1

F.J.n

figuur 2-1a: schematische voorstel]ing van de arterie

b: segmentering van de arterie in 5 secties

c: ge-lumped model van de arterie, de dubbele verbindingen

tussen twee blokken symboliseren de druk- en flowoverdracht

modelbeschrijvingen weer aan elkaar gekoppeld worden gedacht, wordt een

benaderde modelmatige beschrijving van de oorspronkelijke arterie ver

kregen. Een model dat op bovenstaande wijze tot stand is gekomen, staat

in de Engelstalige literatuur bekend onder de benaming "lumped model",

zie ook figuur 2-1c. De benadering van de arterie door een ge-lump-ed

model ervan is beter naarmate de segmentering van de arterie verder is
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doorgevoerd. De mate van segmentering wordt echter ook mede bepaald

door de praktische uitvoerbaarheid ervan. Beschouwingen over optimale

keuzes worden o.a. door De Pater (1966) gegeven in geval van electri

sche modelbeschrijvingen.

De al dan niet ge-lumped-e modellen van arteri~n kunnen naar hun prak

tische uitwerking ruwweg onderverdeeld worden in

a) mathematische modellen

b) hydrodynamische modellen

c) electrische modellen

Ad a : De aangetroffen mathematische modellen zijn meestal stelsels si

multane differentiaalvergelijkingen met daarin een aantal parameters.

Deze parameters kunnen al dan niet een duidelijke fysische of fysiolo

gische betekenis bezitten. Via een mathematisch model kunnen met behulp

van bijvoorbeeld een computer druk-flowrelaties bestudeerd worden.

Voorbeelden van zulke theoretische studies zijn te vinden in Bauer e.a.

(1973), strano e.a. (1972) en Fich e.a. (1966).

Mathematische modellen worden ook toegepast bij de systeemidentifica

tie. Met behulp van parameterschatting bijvoorbeeld kunnen parameters

in de differentiaalvergelijkingen aan de hand van gemeten signalen ge

schat worden. Voorbeelden van deze parameters zijn arterieweerstand,

arteriecompliantie en dergelijke.

Het zo bepaalde model kan weer de basis zijn van bijvoorbeeld een elec

trisch model van de arterie. Voorbeelden van deze laatste werkwijze zijn

te vinden in Hopmans (1974), Sims (1972), Karlsson e.a. (1971), Burrus

e.a. (1971) en Fich e.a. (1966).

Ad b : Hydrodynamische modellen zijn meestal zeer sterke ge-lumped-e

modellen, bijvoorbeeld 1-sectiemodellen.

Zoln 1-sectiemodel bestaat doorgaans uit enkele hydrodynamische weer

standen, complianties en intrinsieke massatraagheden. Een voorbeeld van

zoln hydrodynamisch 1-sectiemodel is in figuur 2-2 geschetst, en is 0

vergenomen uit Westerhof e.a. (1971).

Voor praktische uitwerkingen van zulke modellen wordt verwezen naar

Westerhof & Elzinga (1975), Leliveld (1974), Witteveen (1974) en Wes

terhof e.a. (1971).
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figuur 2-2 :

Een 3-elements 1-sectie model

van het arteri~le systeem vol-

gens Westerhof. R en Rper sa
zijn weerstanden, C is een

compliantie.

Een ander soort hydrodynamisch model is een elastische buis, eventueel

met verfijningen zoals aft akkingen , met de lengte afnemende buisdoor

snede etc. , zie o.a. Mills e.a. (1970).

Ad c : De meeste bij het literatuuronderzoek aangetroffen modellen zijn

electrische modellen. Het zijn ge-Iumped-e modellen, doorgaans bestaand

uit een tot acht secties. Ze zijn gebaseerd op de voor de arterie gel

dende hydrodyn~mische vergelijkingen. Voorbeelden van zulke modellen

zijn te vinden in : Wesseling e.a. (1973) (beschrijving van een 4-sec

tiemodel van de armarteri~n), Loeve (1972) (beschrijving van een 8-sec

tiemodel van de beenarteri~n), Tomesen (1971) (beschrijving van een en

kele 2-sectiemodellen van de aorta) en De Pater (1966) (beschrijving

van een 8-sectiemodel van de aorta).

Het electrische model kan, naast de studie van druk-flowrelaties, ook

gebruikt worden als model in een modelafregelingsprocedure (parameter

schatting) ten einde bepaalde parameterwaarden van arterien te quanti

ficeren. Van zo'n soort toepassing zijn talloze voorbeelden te noemen,

waaronder Chang e.a. (1974), Wesseling e.a. (1973), Loeve (1972) en

Sims (1972).

Discussie : De meeste aangetroffen arteriemodellen blijken de werkelijk

heid sterk vereenvoudigd weer te geven. Om de berekeningen eenvoudig of

oplosbaar te houden ~ijn deze vereenvoudigingen van de ingewikkelde

structuur en werking van de arterie veelal noodzakelijk. Onnauwkeurig

heid is de prijs die daarvoor betaald moet worden.



-16-

2.3 Systeemidentificatietechnieken

De in deze paragraaf gegeven uiteenzetting over systeemidentificatie

technieken zal toegespitst worden op de identificatie van het druk

flowoverdrachtssysteem in de aorta. Het rechtstreeks met een druk-flow

overdrachtssysteem verbonden begrip is de impedantie. Deze impedantie

is in het frequentiedomein gedefinieerd. Men kan onderscheiden de lon

gitudinale, de transversale, de karakteristieke en de ingangsimpedantie.

De eerste drie worden in het volgende hoofdstuk, de vierde wordt hier

besproken.

De ingangffimpedantie van een art erie wordt hier gedefinieerd als de im

pedantie die men ziet als men vanuit het begin van de arterie (dat is

het punt A in figuur 2-3) stroomafwaarts in die arterie kijkt. Het ein

de van de arterie is in figuur 2-3 met punt B aangegeven en is in het

perifere vaatbed gelegen. De ingangsimpedantie kan dan als voIgt ge

schreven worden (zie ook figuur 2-3)

z. (f)J.ng
']( (p(t))

1e(F(t))

Hierin is Z. (f) de van de frequentie f afhankelijke ingangsimpedantie,
J.ng

~ de fourieroperator, p(t) het van de tijd t afhankelijke drukverschil

tussen punt A en punt B (resp. het begin van de arterie en het einde er

van,in het perifere vaatbed), en F(t) de van de tijd t afhankelijke

flow in het punt A. Daar de druk in het perifere vaatbed (punt B) vrij

weI nul is, volstaat het voor p(t) in 2.1 de druk ter plaatse van het

punt A te nemen. In het geval van de aortaingangsimpedantie is het punt

A direct na de aortaklep gelegen.

begin B
perifeer vaatbed

Verduidelijking van

het begrip ingangsimpedantie.
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De ingangsimpedantie is een complexe grootheid, en weI vanwege de aan

wezigheid van complianties, inertanties (massatraagheden) van het bloed,

visco-elasticiteiten van de arteriewand etc., zie verder hoofdstuk 3.

Het is een zinvol]e karakterisering van de arterie, indien er een li

neaire druk-flowrelatie in de arterie bestaat. Onderzoekingen in het

verleden hebben in het geval van de aorta aangetoond (zie bijvoorbeeld

Taylor (1966)), dat deze relatie bij benadering van lineaire aard is in

dien het arteri~le systeem zich in een stationaire toestand bevindt en

normale fysiologische drukvariaties rond een gemiddelde waarde beschouwd

worden.

Bij de toepassing van systeemidentificatietechnieken voor de bepaling

van de ingangsimpedantie van bijvoorbeeld de aorta wordt de druk-flow

relatie vlak na de aortaklep beschouwd als een ingang-uitgangsrelatie

probleem. Hierbij wordt de druk als ingang en de flow als uitgang (of

andersom) beschouwd van een (nog) onbekend systeem, zie ook de figuren

2-4a en 2-4b. Hierbij stelt Z. de ingangsimpedantie voor. De inverse
~ng

van Z. heet de ingangsadmittantie. Het doel is nu het onbekende sys
~ng

teem aan de hand van in- en uitgangssignaal te identificeren.

druk

ingang

1
? Z.

~ng

flow

uitgang

flow

-ingang
? Z.

~ng

druk

uitgang

figuren 2-4a,b : Z. als overdrachtsfunctie tussen druk en flow.
~ng

Bij de systeemidentificatie kunnen een drietal stappen onderscheiden

worden:

1. Het construeren van een adequaat model.

Modellen kunnen fysisch of empirisch zijn. Fysische modellen zijn ge

baseerd op de fysische eigenschappen en de bouw van de arterie. Empi

rische modellen zijn bijvoorbeeld regressiemodellen. Het voordeel van

fysische boven empirische modellen is, dat er in het algemeen minder

parameters geschat hoeven te worden.

2. De schatting van de parameters van het model met behulp van beschik

bare in- en uitgangssignalen.

Het onbekende proces is in dit geval Z. of 1/~. ,zie figuur 2-4a
~ng ~ng

en 2-4b.

3. De verificatie en het testen van het model.
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In het nu volgende zullen de systeemidentificatietechnieken ingedeeld

worden in niet-parametrische en parametrische methodes. Deze methodes

zijn genoemd naar de modellen waar ~e gebruik van maken, namelijk van

niet-parametrische modellen (zoals correlatiefuncties, impulsresponsies)

en parametrische modellen (zoals regressiemodellen, (stelsels) differen

tiaalvergelijkingen). Deze indeling is gestoeld op praktische overwe

gingen.

In de subparagrafen 2 •.3.1 en 2.3.2 zul]en respectievelijk de aangetrof

fen niet-parametrische en parametrische methodes kort besproken worden.

De in het onderhavige onderzoek toegepaste methodes, te weten de spec

trale en harmonische analyse en enkele recursieve parameterschattings

methodes zullen in hoofdstuk V nog nader besproken worden.

2.3.1 Niet-parametrische methodes

De aangetroffen niet-parametrische methodes zijn:

a) sinusexcitatiemethode

b) correlatiemethode

c) spectrale analyse

d) harmonische analyse

Ad a : Voor een hydrodynamisch model wordt daartoe een externe sinus

flowbron aan de ingang van het model aangesloten en op deze wijze een

sinusvormige flow aan het model opgelegd. De frequentie van de bron is

instelbaar. Indien voorts de druk-· en de flowamplitude en het fasever

schil bekend is voor een bepaalde frequentie kan in principe uit 2.1

de ingangsimpedantie berekend worden. Hierbij is vooropgesteld dat het

systeem lineair is, omdat er anders niet van een impedantie gesproken

kan worden.

Volgens 2.1 volgt de modulus van Z. uit het quoti~nt van de druk- en
~ng

de flowamplitude, en het argument van Z uit het faseverschil van de
ing

druk en de flow. Zie ook figuur 2-5.

sinusflow
bron

1'\/\/'\
v~c

Impedantie

arg(Z. )
~ng

fig. 2-5:
sinusexci
tatieme
thode.
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Indien de beschreven procedure voor aIle frequenties in het van belang

zijnde gebied herhaa.ld. wordt (het in de regeltechniek. bekende "doorsi

nussen"), verkrijgt men een betrouwbare bepaling van de ingangsimpedan

tie. Ret is duidelijk dat deze methode niet voor een aorta in vivo toe

gepast kan worden vanwege de praktische moeilijkheden en de te grote in

greep op de normale werking van het arteri~le systeem.

Voor een praktische toepassing zie Witt~veen (1974).

Ad. b : Correlatiemethode I hierbij wordt verondersteld dat het onbe

kende proces, de druk-flowoverdracht, lineair en tijdinvariant is; voorts

worden druk- en flowsignalen stationair verondersteld. Globaal gezegd

bestaaii deze methode uit de bepaling van de kruis- en autocorrelaties

van in- en uitgangssignaal (c.q. druk- en flowsignaal), en de deconvo

lutie van deze correlaties. Tenslotte resulteert een schatting van de

impulsresponsie.

De methode is slechta weinig a.angetroffen, me bijvoorbeeld Taylor

(1966) en SzUcs e.a. (1973).

Ad. c : Spectrale analyse: hierbij z~Jn de zelfde veronderstellingen

a.ls bij b genoemd va.n toepassing. De methode is sterk verwant met de

correlatiemethode. Het autover'!l0gens~peatrum van het ingangssignaal en

het kruisvermogensspectrum kunnen tot een schatting van de overdrachts

functie (c.q. impedantie) leiden. Deze methode is minder geschikt in

dien de signalen periodiek zijn, omdat de vermogens dan geconcentreerd

zijn bij de harmonische frequenties. Een methode om de vermogens meer

te spreiden is bijvoorbeeld de random stimulatie van het hart, zie bij

voorbeeld Taylor (1966).

Ad d : Harmonische analyse : deze is in feite een bijzonder geval van

de spectrale analyse, er wordt namelijk de extra eis van periodiciteit

van de signalen gesteld. Het in- en uitgangssignaal worden elk ontwik

keld in een fourierreeks. De componenten van de zo ontstane reeksen

kunn~n dan tot een schatting van de overdrachtsfunctie (c.q. impedan

tie) bij de harmonische frequenties leiden. Deze methode is de meest

aangetroffen methode. Voor voorbeelden zie o.a. Nichols e.a. (1977),
Westerhof e.a. (1973), Mills e.a. (1970) en Gabe e.a. (1964).
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2.3.2 Parametrische methodes

Hiertoe behoren de parameterschattingsmethodes. Al naar hun praktische

uitwerking kunnen deze onderverdeeld worden in zogenaamde impllciete

methodes ( modelafregelingsmethodes, recursieve schattingsmethodes) en

expliciete methodes ( one-shot methodes).

De meeste aangetroffen methodes behoren tot de eerst genoemde groep.

Zie figuur 2-6 V0~r een mogelijke uitvoeringsvorm.

u P

proces

w

e

fig.2-6 : schematische
voorstelling van de
modelafregelingspro
cedure.

R

regelaar

Het ingangssignaal ~ van het proces P wordt toegevoerd naar de ingang

van het model. De procesuitgang Z wordt met de modeluitgang ~ vergele

ken. Het verschilsignaal ~ = ~ -~ wordt via de regelaar R gebruikt om

de pa.rameters van het model bij teregelen, en weI zodanig dat volgens be

paalde kriteria de fout ~ geminimaliseerd wordt.

Het model kan fysisch of empirisch, lineair of niet-lineair, continu of

discreet van aard zijn. De regelaar R is vaak een gradi~ntbepaler (stee

pest descent), een zoek- of optimaliseringsalgorithme. Voor verdere uit

eenzettingen zie Eykhoff (1974).

Voor voorbeelden van de toepassingen van modelafregelingstechnieken zie

o.a. Bergmans & Geris (1977), Van Renterghem (1976), Chang e.a. (1974),

Hopmans (1974), Breimer (1977), Wesseling e.a. (1973), strano e.a.(1972),

Loeve (1972), Timmer (1972) en Sims (1972).

Expliciete methodes zijn zeer weinig aangetroffen, zie bijvoorbeeld

Burrus (1971) en Karlsson e.a. (1971).

De eenvoudigste vorm van zorn expliciete methode is de bekende kleinste

kwadraten schatter.
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Problemen die zich voor kunnen doen bij de toepassing van parameterschat

ting zijn velerlei. Zo kunnen genoemd worden: het optreden van versto

ringen aan in- en Uitgang van het proces (observatiefouten), welke een

onzuiverheid van de te verkrijgen schattingen kunnen veroorzaken. Fou

tieve resultaten kunnen verder verkregen worden, indien de structuur van

het model verkeerd gekozen is, men dient dus de nodige aandacht aan de

modelbouw te schenken.

Beschouwingen over de rol van parameterschatting in biomedische proble

men worden gegeven in o.a. Bekey & Beneken (1978), Rideout & Beneken

(1975) en Bekey (1973).

Discuss:ie : Zoals reeds: in het eerste hoofdstuk (Inleiding) gesteld,

was het dbe~ van het afstudeeronderzoek de toepasbaarheid van parameter

schatting voor de bepaling van de aortaingangsimpedantie. Ret litera

tuuronderzoek leverde hierover weinig gegevens.

Ret feit dat in de literatuur de relatie tussen de aortadruk en de aor

taflow bij benadering als lineair (onder ~kere voorwaarden, zie Taylor

(1966) beschouwd wordt, versterkt de indruk dat parameterschatting met

behulp van lineaire discrete modellen ook suc~svol kan zijn, naast de

harmonische analyse.

De problemen die kunnen optreden bij de toepassing van systeemidentifi

catietechnieken in biomedische objecten npitsen zich vooral op de vol

gende punten toe (zie ook Bekey (1973))

a) Grote variabiliteit van de eigenschappen van biologische sys

temen

b) In- en uitgangen van biologische (sub-)systemen zijn moeilijk

te isoleren, vanwege de sterke onderlinge verbanden met ande

re (sub-)systemen

c) Observatie- en meetproblemen

d) Tijdvariante eigenschappen van biologische systemen

e) Aanwezigheid van niet-lineariteiten

Voor een vrij compleet overzicht betreffende de systeemidentificatie

(in het algemeen) wordt naar Eykboff (1974) verwezen.
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HOOFDSTUK III MODELBOUW VAN ARTERIEN

Het doel van dit hoofdstuk is enerzijds het verkrijgen van enig inzicht

in de anato~ie en de modelbouw van de aorta, anderzijds het geven van

een basis voor later uit te voeren berekeningen aan een hydrodynamisch

aortamodel.

In paragraaf 3.1 zal een korte beschouwing ov€r de hier van belang zijn

de aspecten van de aorta gegeven worden. Op de hemodynamica van arteri~n

(waar ook de aorta toe behoort) zal in 3.2 worden ingegaan, waarna in

3.3 enkele daarop gebaseerde modellen aan de or~e komen.

3.1 De aorta

Het bloed in het lichaam circuleert via een netwerk van aders en slag

aders, waarbij het hart als pomp fungeert. De slagaders geleiden het

bloed van het hart, de aders naar het hart. Het hart bestaat uit de vol

gende vier compartimenten: het linker- en rechteratrium en het linker

en rechterventrikel, zie ook figuur 3-1.

R.V.=rechter ven
trikel

R.A.=rechter a
trium

L.V.=linker ven
trikel

L.A.=linker a
trium

De pijlen duiden
de richting van
de bloedstroom
aan.systemic

circulation

aorta-

L.A.

LY.

---

R.V.

R.A.

----
a. pulmonalis

figuur 3-1. Schematische voorstelling van de menselij
ke bloedsomloop. (uit. De Pater, 1966)

pulmonary
circulation

Het linkerventrikel pompt het bloed pulserend in de grote lichaamsslag

ader, de aorta. Deze laatste vertakt zich in kleinere arteri~n, die zich

op hun beurt weer verder vertakken zoals in figuur 3-2 te zien is.

Het linkerventrikel is van de aorta gescheiden door een hartklep. Het is

deze klep die centraal staat in het interafdelingsproject, zoals in de

inleiding vermeld. Voor een indruk van het verloop van de drw~ in het
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linkerventrikel en in de aorta vlak na de klep, en de in de aorta stro

mende flow zie de figuren 3-3a en b.

Schema van de aor
ta met de voor
naamste zijtakken.

figuur 3-2

arterial'
inlercostales

....---- aorta dc~ccndens

ar,'u> aortae

aurl.1 as,endens -

art. iliaca communis ------~f

art. hypogastrica ------Hl-,~~
met art. uterma

art., ilia,'a extcrna ----.,----'101

ligam. v POll part ----~'N

art. femoralis -----H

diaphragrna ----/---......c:!...-.:~;....:~

ari. ,oronaria Jl'xtra
l'l sinistra ----./:::;......~.-;or-..

art. anon~'lI\a ---->"

arl. >ubda\'ia -----"'-""'-

.ut. .:oeliaca

Y
rart. hepa~ica
art. !tastnca
.ilrt. lienalis

art. renalis dextra et sinistra -----~~_

-1,uperior
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I
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no
~brtadruk
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3.2 Hemodynamica van arterien

De continulteitsvergelijking en de wet van Navier-Stokes vormen de ba

sis van de theorie van de stroming van imcompressibele en Newtoniaanse

viskeuze vloeistoffen. Bloed in niet al te nauwe vaten benadert deze

situatie.

De continu~teitsvergelijking en de wet van Navier-Stokes luiden in dif

ferentiaalvorm achtereenvolgens:

ap + 'i1.p~ == 0
at

waarin p de soortelijke massa,
v de snelheidsvector,
p de druk,
£ de zwaartekrachtsvector,
n de viscositeit van de vloeistof,

en t de tijd voorstelt.

Wanneer we ons beperken tot een uniforme elastische buis (c.q. arterie)

en wanneer nog een aantal restricties (zie De Pater (1966)) aangenomen

worden, kunnen (3.1) en (3.2) tot de volgende twee lineaire different i

aalvergelijkingen teruggebracht worden:

ap(z,t)
az

K 1 p aF ( z ~ t ) K~ F ( z, t )
;rrz at + -1Tr4

(3.3a)

aF(z,t)
az

~ aF(z,t)
+ Eo azat

waarin p(z,t) de van de plaats z en de tijd t afhankelijke druk,
F(z,t) de van de plaats z en de tijd t afhankelijke flow,
r de gemiddelde straal (over de tijd) van het bloedvat,
h de gemiddelde dikte (over de tijd) van de wand,
Eo de statische elasticiteitsmodulus van de wand

en no de viscositeitsconstante van de wand voorstelt.

K1 en K2 zijn correctiefactoren, welke samenhangen met het stromings

profiel van de vloeistof (c.q. bloed). Deze factoren zijn in figuur

3-4 weergegeven als functie van ar, waarin a een dimensieloze parameter

is en gedefinieerd als:
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waarin w fie cirkelfrequentie voorstelt.

no in (3.3b) representeert de visco-elastische eigenschappen van de

wand.

t 1000

'03(K,_')
and
KZ

'DO f------~~~~.:I..l---+-------,;tL-__i

,0 f------+-----;,L-+-"...----__i

figuur 3-4

De oorreotiefaotoren K1 en K
2als fUnotie van ~r.

(Uits De Pater, 1966)

'000

Het is voldoende om de harmonische oplossingen te vinden, omdat iedere

beweging uit harmonische componenten kan worden samengesteld. Indien we

in het complexe dome in rekenen, vinden we oplossingen in termen van de

complexe druk p(z) en flow Q(z). Met behulp van deze twee grootheden

kunnen we dan twee soorten impedanties definieren:

1. Longitudinale ("langs") impedantie

2. Transversale ("dwars") impedantie

Het accent duidt aan dat de impedantie per lengte-eenheid genomen wordt.

De gegeven definities zijn slechts geldig onder de veronderstelling dat

de vaten in longitudinale richting vastzitten (Westerhof & Elzinga

(1975)).
Het blijkt (De Pater (1975)) dat de longitudinale en transversale impe

dantie geschreven kQnnen worden alsa

z' K 8n . K wP (3.6a)+ J 1~A 2 1Ti4' nr
resp.

[3rrr3 .3 rrwr3j-1Z' (3. 6b)t 2 nJ! + J2Eoh
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De longitudinale impedantie bestaat uit een resistieve en iilerti~le

component. Voor a «1 (lage frequenties en/of kleine straal) blijkt

z~ overwegend resistief te zijn. Voor a> 10 (hoge frequenties en/of

grote straal) blijkt Z~ overwegend inertieel te zijn. Voor grote arte

ri~n zoals de aorta, speelt de longitudinale weerstand een geringe rol,

omdat voar 1 Hertz a al boven de 10 is.

De transversale impedantie bestaat uit een resistieve en compliante

component. Voor grote arteri~n zoals de aorta kan no verwaarloosd wor

den. In het laatste geval wordt dus de arteriewand als zuiver elastisch

beschouwd en blijft slechts het compliante deel van z~ over.

3.3 Modellen voor arterien

In hoofdstuk II reeds zijn arteriemodellen onderscheiden in mathemati

sche, hydrodynamische en electrische modellen. In deze paragraaf zal

aangegeven worden, uitgaande van de in paragraaf 3.2 beschouwde ge1dea

liseerde situatie, hoe zulke modellen gerealiseerd kunnen worden.

Mathematisch model:----------

(3. 7b)

(3.8)

(3. 7a)
a 2p y2pW =

g y2Q
az

,
~
Z't

2
ymet

en

Dit kan in principe bestaan uit het stelsel vergelijkingen (3.3a,b),

met de begin-· en randvoorwaarden. Een andere mogelijkheid, in het

frequentiedomein, is gebaseerd op de in (3.5a,b) gegeven definities

van de longitudinale en transversale impedantie; hieruit volgen de

zogenaamde golfvergelijkingen. Door combinatie van (3.3a) en (3.3b)

voIgt:

De algemene oplossingen voor sinusoYdale druk en flow zijn:

p(z) p(o) [e yz + f e-YZ] (3.9a)

Q(z) l122.[eyz -YZ] (3. 9b)- fe
Z

0
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Hierin zijn y, p( 0) en r respectievelijk de zogenaamde voortplan

tingsexponent, de druk P op de plaats z=O, en de reflectieco~ffi

cient. Zo is de karakteristieke impedantie , en volgt uit:

(3.10)

De vergelijkingen (3.9a,b) met begin- en randvoorwaarden nu, kun

nen de basis zijn voor een modelbeschrijving in het frequentiedo

mein. Zie verder bijvoorbeeTd Westerhof & Elzinga (1975).

Hydrod.l.n~mis£h_mod~l-=.

Een voorbeeld hiervan is het in hoofstuk II genoemde aortamodel

van Westerhof. Dit kan ontstaan gedacht worden uit (3.6a,b), na

verwaarlozing van de resistieve componenten. De karakteristieke

impedantie is dan reeel, maar niet resistief. Deze is in het model

(zie figuur 2-2) d.m.v. de wel resistieve impedantie Hc tot uiting

gebracht. Voor verdere uiteenzettingen omtrent dit model zie Wes

terhof & Elzinga (1975).

Electrisch model:---------
Het meest simpele electrische model van de aorta volgt uit de elec

trische vertaling van het hiervoor genoemde hydrodynamische model,

zie Westerhof & Elzinga (1975).

Een electrisch model van een arteriesegment ter lengte f1z volgt uit

de gelijkenis van de beschrijvende vergelijkingen van onderstaand

model (zie figuur 3-5a) en de vergelijkingen (3.3a,b), zie ook fi

guur 3-5b.

... C_f1_Z_I __...
figuur 3-5a: eleotrisoh model

van een arteriesegment

FkJ t~
""----------~F I
~(----------~) Z+f1Z

f1z

figuur 3-5b: arteriesegrnent
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Voor figuur 3-5a geldt (in de limiet ~z~o):

au
- - =at

ai--az

Rsi + ~at

au a2
i

Cat + RpC az at

(3 •.11 a)

(3.11b)

Associl:!ren we nu de spanning u met de druk p, die stroom i met de

flow F, dan voIgt de volkomen analogie van (3.3a,b) met (3.11a,b)

indien we kiezen:

R
8n

(3.12a)s K2 nr4

L K1
p

(3.12b)7T"r'2'

c 3nr3
(3 .12c)2Eoh

R
2 noh

(3.12d)= 3nr3p

Een electrisch model van de gehele art erie kan nu verkregen wor

den, door voor elk stukje arterie ter l'engte ~z het bovenstaande

electrische analogon op te stellen, en deze aan elkaar te koppelen.

Zie oak paragr~af 2.2 • Ingeval van de aorta kan de weerstand R
p

weggelaten worden.
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HOOFDSTUK IV BEPALING VAN DE INGANGSIMPEDANTIE VAN EEN HYDRODYNAMISCH

MODEL VAN DE AORTA

4.1 Inleiding

De ingangsimpedantie is een beschrijving van het (lineair veronderstel

de) verband tussen druk(-variaties) en flow(-variaties), zoals die be

staan vlak na de aortaklep. Zoals vroeger reeds is gesteld, is het doel

van het afstudeeronderzoek de toepasbaarheid van parameterschatting als

betrouwbare bepalingsmethode voor de aorta-ingangsimpedantie van een

hond na te gaan. Gezien de vele oncontroleerbare factoren die bij in vi

vo experiment en een rol spelen, is de toepasbaarheid echter eerst onder

zocht in een in vitro situatie m.b.v. een hydrodynamisch model.

In het interafdelingsproject "hartklepprothesen" is zo'n hydrodynamisch

aanwezig. Dit model maakt het mogelijk meet- en signaalverwerkingspro

cedures te ontwikkelen ten behoeve van een betrouwbare bepaling van de

ingangsimpedantie van de aorta in vivo. Zo'n moderstudie biedt de vol

gende voordelen:

a Bepaalde condities kunnen controleerbaar aan het model opge

legd worden, bijvoorbeeld het hartrithme, de viscositeit van

de stromingsvloeistof, dTukniveau's, aortaklepvari~teiten.

b Bepaalde modelparameters zijn gemakkelijk regelbaar, zoals com

plianties en weerstanden. Deze regelbaarheid maakt het bijvoor

beeld mogelijk de gevoeligheid van de ingangsimpedantiebepaling

hiervoor na te gaan.

c De aorta-ingangsimpedantie bij het model kan in principe be

trouwbaar bepaald worden uit metingen, verricht bij de excita

tie van de aorta met een hydrodynamische sinusflowbron (d.w.z.

een bron met een oneindig hoge inwendige weerstand).

Via welke experimenten nu de bruikbaarheid van parameterschatting onder

zocht is, wordt in paragraaf 4.2 besproken. Daarna voIgt in paragraaf

4.3 een beschrijving van de modelopstelling met tenslotte in paragraaf

4.4 een overzicht van de uitvoering van de in paragraaf 4.2 beschreven

experimenten.
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4.2 Experimentenopzet: principebeschrijving

Ter beoordeling van de bruikbaarheid van parameterschattingsmetho,des

zijn een drietal zaken onderzocht:

A De mate van overeenkomst van de via parameterschatting bepaal

de aorta-ingangsimpedantie met die welke via andere methodes

bepaald is.

B De gevoeligheid van de via parameterschatting bepaalde aorta

ingangsimpedantie voor variaties in de druk- en flowprobeposi

ties.

C De gevoeligheid van de via parameterschatting bepaalde aorta

ingangsimpedantie VOOT variaties in de modelparameterwaarden.

ad A

Om de waarde van de via parameterschatting bepaalde aorta-ingangsimpe

dantie te toetsen, is deze vergeleken met die bepaald volgens:

1. spectrale analyse

2. harmonische analyse (fourieranalyse)

3. sinusflowexcitatiemethode

4. analytische berekeningen

De vergelijking heeft plaatsgevonden onder een steeds voor de aorta

ingangsimpedantie dezelfde situatie: de centrumsituatie. Deze situatie

wordt in paragraaf 4.4 nader omscrhreven.

Wat betreft de parameterschatting, de speatrale en harmonische analyse

geldt dat bij de aorta-ingangsimpedantiebepaling steeds is uitgegaan van

hetzelfde aortadruk- en hetzelfde aortaflowsignaal. Beide signalen zijn

gemeten in de hydrodynamische modelopstelling volgens Leliveld (para

graaf 4.3).
De vergelijking van deze drie methodes geeft een indruk over de overeen

komst tussen het parameterschattingsresultaat en het resultaat van de in

de literatuur veel gebezigde methodes.

Wat betreft de sinusexcitatiemethode geldt dat de aorta-ingangsimpedan

tiebepaling is gedaan onder iets gewijzigde modelomstandigheden t.o.v.

die van Leliveld. Bij de sinusexcitatie is de volgens de centrumsitua

tie ingestelde aorta-ingangsimpedantie zonder klep aangesloten op een

in frequentie instelbare sinusflowpomp. De reden hiertoe is dat met be

hulp van de sinusflowpomp voor iedere gewenste frequentie de aorta-in-
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gangsimpedantie betrouwbaar bepaald kan worden. Fysiologische signalen

bezitten namelijk niet altijd een zodanig energiespectrum, dat de aor

taingangsimpedantie voor elke gewenste frequentie betrouwba~r bepaald

kan worden.

Resumerend, met de sinusexcitatiemethode kan de aortaingangsimpedantie

voor het gehele frequentiespectrum betrouwbaar bepaald worden. Vergelij

king van het parameterschattingsresultaat met dit resultaat geeft een

inuruk over de juistheid ervan.

Wat betreft de analytische berekeningsmethode: er is beoogd een verge

lijking te maken met de aorta-ingangsimpedantie bepaald aan de hand van

een electrisch analogon van het hydrodynamische model. In het electri

sche model komen de golfverschijnselen veel minder tot uiting dan in

het hydrodynamische model. Door de aorta-ingangsimpedantie bepaald via

parameterschatting, analytische berekeningen en sinusflowexcitatie met

elkaar te vergelijken, kan men wellicht een indruk krijgen over de in

vloed van golfverschijnselen op de parameterschattingsresultaten.

Een overzicht van de experiment en met de bijbehorende codering is in

onderstaande figuur (4-1) schematisch weergegeven.

Aorta-ingangsimpedantiemodel
volgens de oentrumsituatie

Hydrodynamisch Hydrodpamisch Electrisoh mo-
model, opstel- model, sinus- del van opstel-
ling Leliveld flowexcitatie ling Leliveld

p F p F model

,II , I \ V II

A
3

1 spectrale

~
A

4
1 sinusflow- A

5
1 analytische

analyse exoitatie berekening
A2 1 harmonische

~analyse
A1 1 parameter-

schatting

figuur 4-1 I overzioht van de experimenten m.b.t. A
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ad B

De aorta-ingangsimpedantiebepaIing geschiedt aan de hand van een geme

ten aortadruk- en aortaflowsignaal. De druk dient daarbij op dezelfde

plaats gemeten te worden als de flow. In de in viv,o situatie is dit

ecrhter niet altijd te realiseren vanwege de complexe chirurgische om

standigheden. Daar komt bij dat, alnaargelang de drukprobepositie, men

in principe drie verschillende drukken kan meten:

- laterale druk: de druk die gemeten wordt wanneer de gevoelig

heidsrichting van de drukopnemer loodrecht op de richting van

de vloeistofstroming staat. Deze druk zal ongeveer de werke

lijke hydrostatische druk zijn.

frontale druk: de druk die gemeten wordt wanneer de gevoelig

heidsrichting van de drukopnemer tegen de richting van de

vloeistofstroming in is gekeerd. In deze situatie zal men

behalve de hydrostatische druk ook de zogenaamde snelheids

druk (t.g.v. de kinetische energie van de stromende vloei

stof) meten. Deze snelheidsdruk is afhankelijk van de plaats

in de vloeistof vanwege het in het algemeen niet vlakke stro

mingsprofiel.

distale druk: de druk die gemeten wordt wanneer de gevoelig

heidsrichting van de drukopnemer naa~ de richting van de

vloeistofstroming toe is gekeerd. Deze druk is vaak onvoor

spelbaar vanwege de zuigende werking van de vloeistof op het

drwcgevoelige element en de daarbij vaak

te stromingsverschijnselen.

turbulen-

Ter bestudering van de invloed van de onderlinge afstand van druk- en

flowprobe en de invloed van de drukprobepositie zijn een aantal experi

menten geformuleerd, waarbij het aorta-ingangsimpedantiemodel steeds in

de centrumsituatie verkeerde. Deze experimenten worden uiteengez~t bij

de concretisering van de ex.perimentenopzet, paragraaf 4.4. Zie ook on

derstaande figuur (4-2) voor de gebruikte codering.

Aorta-ingangsimpedan- IB~,B~' variaties in
Id ro epositionering

tiemodel volgens de

centrumsituatie IA1 ,B ,B2 ' variaties in
londeflinge probepositie

figuur 4-2 I

overzicht
van de expe
rimenten
m.b.t. B
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ad C

Met behulp van parameterschatting dient de aorta-ingangsimpedantie be

paald te worden. Om een globale indruk te verkrijgen van de invloed van
?-

de parameterwaarden van het aorta-ingangsimpedantiemodel op de parame

terschattingsresultaten, zijn een tweetal experiment en uitgevoerd. Bij

deze experimenten is een modelparameterwaarde t.o.v. de waarde bij de

centrumsituatie gewijzigd. Verder is het experiment gelijk aan parame

terschatting in het hydrodynamische model van Leliveld voor de centrum

situatie. Ook deze experimenten worden verder besproken bij de concre

tisering van de experimentenopzet in paragraaf 4.4. Zie ook onderstaan

de figuur (4-3) voor de gebruikte codering.

Aorta-ingangsimpedan-
A1,C1,C2, variaties in

tiemodel volgens de een modelparameter
centrumsituatie

figuur 4-3 ,
overzioht
van de expe
rimenten
m.b.t. C

Alvorens nu de diverse experimenten, behorende tot A,B en C, gedetail

leerd te bespreken, wordt de gebruikte hydrodynamische modelopste~ling

in de volgende paragraaf toegelicht.

4.3 Opbouw van de hydrodynamische modelopstelling

De in de paragrafen 4.1 en 4.2 bedJoelde modelopstelling bestaat uit de

volgende delen (zie figuur 4-4):

a een model van het linkerventrikel, bevattend een eylinder,

een dubbel~igersysteemplus een electropneumatische sturing

been kleppenkamer, bevattende o.a. een 3-vliezige latex klep

c een model van de aorta, bestaand uit een elastische slang en

een compliantie Cao

d een model van de arteri~n na ~e aorta (de zogenaamde afsluit

impedantie), bestaand uit twee hydrodynamische weerstanden

Rsa (overeenkomende met de weerstand van de arteri~n na de

aorta) en Rper (overeenkomende met de weerstand van het pe

rifere vaatbed), en de compliantie Csa (overeenkomende met
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de compliantie van de aFteri~n na de aorta).

e twee vloeistofreservoirs en een centrifugaalpomp

.......---Tll---
overloop

'f'Cjcccee«

___v_~;:!;"..&.a...L_-----'

linker ventrlkel-model
= cyl inder + zuiger + sturlng

C R
/ sa/per

arterleel model
• aorta-model + afsluitimpedantie

Centri fugaa I-pomp

h

figuur 4-4 I Modelopstelling volgens Leliveld (uitl Mehlkop, 1977)

De centrifugaalpomp pompt de vloeistof van het lager gelegen reservoir

(het verloopvat; de vloeistofhoogte in dit vat is tevens de nulreferen

tie voor de drukmetingen) naaT het hoger gelegen reservoir.

Voor nadere toelichting op deze modelopstelling zij verwezen naar Leli

veld (1974), Witteveen (1974) en Mehlkop (1977).

4.4 Experimentenopzet: concretisering

4.4.1 Inleiding

Zoals in paragraaf 4.2 toegelicht is, worden de experimenten uitgevoerd

rondom een centrumsituatie van het aorta-ingangsimpedantiemodel. Deze

centrumsituatie kan als voIgt gedefinieerd worden:

figuur 4-5 Centrumsituatie van de
aorta-ingangsimpedantie
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De centrumsituatie is die situatie, waarbij het aorta-ingangsimpedantie

model (zie figuur 4-5) zo ingesteld is dat het gemiddelde drukniveau in

de aorta ongeveer 13 kPa bedraagt, en de variabele modelparameters Cao'

Gsa en Rao de volgende waarden hebben: Cao = 6.4 10-9 N-
1
m5

Gsa 7.5 10-9 N-1m5

Rao = 3.6 10+8 Nm-5sec

en waarbij water als stromingsvloeistof gebruikt wordt.

Bij de experimenten zijn de druk- en flowmetingen uitgevoerd vlak na de

aortaklep aan de aortazijde. Het volstaat de drUkmeting ten behoeve van

de ingangsimpedantiebepaling op ~~n plaats te verrichten: in het model

is namelijk een verloopvat aanwezig, waarin de druk gelijkgesteld kan

worden met de heersende luchtdruk (het hier gebruikte nulniveau).

Drukmetingen zijn verricht met behulp van een kathetertipmanometer,

waarmee locaal de laterale, frontale en distale druk gemeten kan worden.

Flowmetingen zijn verricht met behulp van een extracorporale electro

magnetische flowopnemer. Deze vormt een relatief lang en star stuk in de

meetopstelling. De flowopnemer is voorzien van enkele hulpstukken, waar

mee een ~enduidige positionering van de drukopnemer t.o.v. de flowopne

mer gerealiseerd kan worden, zie ook Van Renterghem (1978). Door de vorm

van de flowopnemer (zie figuur 4-6), namelijk een vernauwing op de

plaats waar de flow gemeten wordt (in het midden), krijgt de vloeistof

locaal een hogere snelheid. De flowmeter staat in figuur 4-6 weergege

yen met daarbij de mogelijke drukprobepositiesl

1. drukprobepositie in het flowmeetpunt: laterale drukmeting
2. drukprobepositie voor het flowmeetpunt: laterale drukm.
3. drukprobepositie na het flowmeetpunt: laterale drukmeting
4. drukprobepositie voor het flowmeetpunt: aIle drukmetingen
5. drukprobepositie na het flowmeetpunt: aIle drukmetingen

"e~-t--__- .......to-:----_+--.::..

figuur 4-6 :
sohematisohe
weergave van de
gebruikte flow
meter met enkele
mogelijke posi
ties van de
drukopnemer.
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Na de voorgaande beschrijving van de centrumsituatie en van het principe

van de druk- en de flowmeting voIgt in de volgende subparagrafen de uit

werking van de experiment en.

4.4.2 Vergelijking tussen het parameterschattingsresultaa~en dat van
andere methodes

Ten behoeve van deze vergelijking zijn een vijftal experiment en opgezet:

Principe van de meting: zie figuur 4-7.

Z.1ng
Parameter

~-~
schatting

p(t)
F(t)

~-+---IAorta-ingangsimpedan
~+---Itiel centrumsituatie

figuur 4-7

Linkerventrikelmo- ~--+--~-4

del plus klep

A2 Ha!:m~nis.£h~ ~n!:.l~s~

Principe van de meting: zie onder A
1

met uitzondering van (zie fi

guur 4-8) :

figuur 4-8 Harmonisch
-t---~

analyse Z.1ng

A3_S,£e.£t,E.ale_a,£a!y'se

Principe van de meting: zie onder A
1

met uitzondering van (zie fi

guur 4-9) :

figuur 4-9 --J p(t) H Spectral. L Z
--i F( t) H analyse ling

A4 ~i.£u~flp!!e.!cit~tie~e!h~d~

Bij de uitvoering van de metingen is gebruik gemaakt van een sinus

flowpomp. Deze pomp produceert in principe een sinusvormige flow en

bezit in principe een oneindig hoge inwendige weerstand. Deze pomp

is in figuur 4-10 schematisch weergegeven.
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"'drijfstang

---oylinder plus zuiger

figuur 4-10 : Sohematisohe voorstelling van de sinusflowpomp

De motor van de gebruikte sinusflowpomp (een electromotor) drijft d.m.v.

een lange stang een zuiger aan. Op deze wijze wordt de draaiende bewe

ging van de motor omgezet in een heen en weergaande beweging van de zui

ger. Deze heen en weergaande beweging is o.a. door de beperkte lengte

van de drijfstang niet volkomen sinusvormig. Het slagvolume van de zui

ger is evenals de snelheid van de aandrijvende motor instelbaar. Op de

as van de motor is VOOT de stabiliteit van de snelheid een vliegwiel

aanwezig. Zie Witteveen (1974) voor verdere details.

figuur 4-11 I Modelopstelling met de sinusflowpomp

De plaats van deze sinusflowpomp in de meetopstelling is zoals in fi

guur 4-11 aangegeven. Omdat er in deze opstel!ing geen netto doorstro

ming van de vloeistof plaats vindt, in tegenstelling tot de in figuur

4-4 geschetste opstelling, is het noodzakelijk de vrije uitstroming in

figuur 4-4 te vervangen door een zowel vrije in- als uitstroming. Dit is

gerealiseerd door de plaatsing van een hoog en wijd vat op de plaats van

hetnormaal (dat is volgens figuur 4-4) aanwezige verloopvat. De hoogte

van het vloeistofniveau in dat vat is zodanig dat de in de opstelling

optredende drukniveau's ongeveer dezelfde zijn als die in de opstelling

volgens figuur 4-4, en weI een gemiddeld drukniveau in de aorta van on

geveer 13 kPa. Deze laatste maatregel is noodzakelijk omdat sommige ele-
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menten in de opstelling zich niet bij aIle drukken hetzelfde gedragen.

Deze elementen moeten dan ook in hun normaal werkpunt ingesteld worden.

De impedantie van he~ eindvat wordt vanwege de relatief grote diameter

verwaarloosd, zoals ook de impedantie van het verloopvat in figuur 4-4

verwaarloosd is.

Flowmetingen zijn verricht met dezelfde flowopnemer als de in sUbpara

graaf 4.4.1 beschrevene. Drukmetingen zijn op twee plaatsen tegelijker

tijd uitgevoerd, en weI met twee gewone kathetermanometers. Deze laat

sten zijn in de in figuur 4-6 met 4 en 5 aangeduide posities geplaatst.

Bij de excitatie van de bovenstaande opstelling met de sinusflowpomp

was de zuigerslaginstelling steeds zodanig, dat de druk bij de modelin

gang binnen het gebied 0.5 - 3 kPa t.o.v. het gemiddelde drukniveau

(ongeveer 13 kPa) varieerde. Op deze manier wordt het gebied van drukva

riaties bestreken die in de opstelJHng volgens figuur 4-4 en ook die in

de fysische werkelijkheid optreden.

Ten behoeve van het in paragraaf 4.2 gestelde doel zijn een aantal deel

metingen verricht. Elke deelmeting komt overeen met een bepaalde zuiger

slaginstelling. Bij elke zuigerslaginstelling werd de snelheid van de

motor continu en zeer langzaam (om een quas:i-statisehe toestand te be

reiken) van hoog naar laag gevarieerd, en weI over een zodanig frequen

tiegebied dat de drukvariaties binnen het bovengenoemde gebied bleven.

Daar het frequentiegebied dat zo bestreken werd voor een bepaalde zui

gerslaginstelling te klein bleek, waren verschil~ende instellingen (to

taal acht) van de zUigerslag (overeenkomende met verschillende flowam

plitude-instel}ingen) noodzakelijk om een voldoende groat frequentiege

bied te bestrijken. Met deze metingen kan het in 4.2 genoemde doel gere

aliseerd worden.

!s An.§:lzt2:.s.£h~ be!:eke,£i,£gen_aan_de hand_v.§:n_e~n_ele.£t!:i~ch.§:nalogon

Van het hydrodynamisch model is een electrisch analogon samengesteld,

met behulp van de in hoofdstuk III behandelde theorie. Dit analogon

staat in figuur 4-12b met het hydrodynamische model van Leliveld (cen

trumsituatie) in figuur 4-12a aangegeven. Een toelichting op de bouw

van dit analogon is in appendix II tevinden.
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figuur 4-12b:

figuur 4-12a: meetsituatie

Z. in A: --l
~ng !

~L •

a b

analo~on I
I

) Zing
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0:=:;;~ !0-" i veau fil

De in het analogon voorkomende weerstanden, inductanties en capacitei-

ten hebben de volgende waarden:

Weerstanden (Nm-5sec) Inductanties (Nm:-5sec2) Capaciteiten (N-1m5)

R1 7.5 107 L1 1.5 106 C1 7.5 -9= = = 10_11
R2 4.9 106

L2 = 1•..) 106 C2 = 9.8 10_
9R

3
4.6 105 L

3
1.1 106 C

3 = 6.4 10_10R
4

3 •.6 108
L

4
4.8 105 C

4
1.1 10

R
5

1.9 105 L
5 4.5 105

R6 2.7 105 L6 6.6 105

Van het in figuur 4-12b electrische analogon (eigenlijk: benadering) kan

nu de ingangsimpedantie analytisch berekend worden.

4.4.3 De invloed van druk- en flowprobepositie

Om deze invloed na te gaan zijn naast de in subparagraaf 4.4.2 beschre

ven meting A1 nog een vijftal extra metingen geformuleerd. Deze vijf ex

tra metingen zijn gecodeerd als B1 tot en met B
5

•

Voor het principe V3n de zes metingen zie figuur 4-13. In tabel 4-1 wor

den de verschillende metingen verder toegelicht.
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Parameter-
sohatting I--~Zing

pet)
pet)

r==""H~~~n-::::iAorta-ingangsimpedan
~lt+---1 tie: oentrumsituatie

Linkerventrikel
model plus klep

Figuur 4-13 : Prinoi
pe van de metingen

oode metinii drukprobepositie (fig.4-6) drukmeting

A1 1 larteraal
B1 2 lateraal
B2 3 lateraal
.63 4 Ilateraal
B4 4 frontaal
BS 4 distaal

}
variat ie in de on
derlinge probepositie

}
variatie in druk
probepositionering

tabel 4-1 : Overzioht van de metingen

4.,4.4 De gevoeligheid van parametersohatting voor variaties in een model
parameter

Om deze gevoeligheid na te gaan zijn naast de in subparagraaf beschreven

meting A1 nog een tweetal extra metingen geformuleerd. Deze twee extra

metingen zijn gecodeerd als C
1

en C2 •

Voor het principe van de drie metingen zie figuur 4-14. De gekozen mo

delparameter is de compliantie van de systeemarterien Csa. In tabel 4-2

worden de verschillende metingen verder toegelicht.

Linkerventrikel
model plus klep

Figuur 4-14 : Prinoipe
van de metingen

:---t-- Aorta-ingangsimpedan-
'Ji)".-f-- tie I 3 si laties

Parameter-
sohatting I---~Zing

code meting compliantiewaarde CA~

A1 7.5' -9 5-110_9 m5N_1
C1 3.8 10_8 m

5
N_1C2 1 .1 10 m N

tabel 4-2 Overzicht van de metingen
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ROOFDSTUK V SIGNAALVERWERKING EN TOEGEPASTE IDENTIFICATIETECHNIEKEN

Dit hoofdstuk handelt over de signaalverwerking en de basis van de in

dit onderzoek toegepaste systeemidentificatietechnieken. De eerste para

graaf handelt over de signaalopname en de opbouw van de verwerkingske

ten. In de tweede paragraa£ wordt een beschouwing gegeven over bemon

sterde signalen en de daarmee samenhangende ~-transformatie. De daarop

volgende paragrafen handelen over de hier toegepaste systeemidentifica

tietechnieken, te weten de parameterschatting (m.b.v. lineaire discrete

modellen) en de spectrale en harmonische analyse.

Ret uiteindelijke doel is de bepaling van de druk-flow-relatie in de

vorm van een impedantie of admittantie. Zoals in hoofdstuk II reeds be

schreven, heeft een impedantie of admittantie de karakteristiek van een

overdrachtsfunctie en kunnen we spreken over een proces (de impedantie

of admittantie) welke een responsie (c.q. uitgangssignaal) levert op

een ingangssigna~l. Voor het in- en uitgangssignaal kunnen we ons dan

het druk- en flowsignaal (of andersom) voor ogen houden. In de volgende

paragrafen wordt volstaan te spreken in termen van in- en uitgangssigna

len en processen.

5.1 Signaalopname en opbouw van de verwerkingsketen

~ijdreferentiesignaal

Hydrody- Jfilterl I instru- A/D- Verderep "' versterker I P P Pnamisch mentatie- con- verwer-
model control units recorder versie king in
van de Ii' Jfilter/ ~ Ii' Ii' discrete
aorta " verst erker domein

figuur 5-0: schets van de globale opbouw van de verwerkingsketen

In figuur 5- 0 is de globale opbouw van de signaalsverwerkingsketen weer

gegeven. AIle gemeten signalen betreffen druk- en flowsignalen. Drukme

tingen zijn verricht m.b.v. een of meerdere van de volgende transducers:

een h~lfgeleider-kathetertipmanometer(type Millar P.G4 480) en twee ge

wone kal;hetermanometers (type MSD. 10-E). Bij de laatsten is van een

holle naald (diameter opening: 0.5 mm, lengte 40 mm) als katheter ge

bruik gemaakt. De bandbreedte bij het eerste type bedraagt 20 tot 30

~Iz, bij het tweede type (bij gebruik van de genoemde naald) ongeveer
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250 Hz, zie Mehlkop (1977). Flowmetingen zijn verricht met cen electro

magnetische extracorporale flowopnemer (type Transflow 600).

De van de transducers afkomstige signalen zijn versterkt en/of gefil

terd. Druksignalen zijn slechts versterkt, terwijl flowsignalen versterkt

en gefilterd zijn (via een bij ~e flowopnemer behorende control-unit in

gcbouwd laagdoorlaatfilter, waarbij het -3dB punt bij 100 Hz lag).

Vervolgens zijn de zo verkregen signalen op een magneetband geregis

treerd m.b.v. een instrumentatierecrorder (type Philips Analog 7), met

de bandsnelheid van 3.75 inches per seconde. am later bij de analoog/

digitaalconversie (AD-conversie) over een betrouwbare tijdreferentie te

beschikken is mede een blokgolfsignaal (met vaste frequentie) geregis

treerd.

Nadien zijn de geregisLreerde signalen met behulp van een AD-convertor

(resolutie 12 bits), gekoppeld aan een PDP 11/20 procescomputer, simul

taan bemonsterd met de frequentie van het mede geregistreerde blokgolf

signaal. O~ later geen last te hebben van het zogenaamde aliasing-effect

(zie volgende paragraaf) mogen de signalen geen frequentiecomponenten

bevatten, waarvan de frequentie boven de halve bemonsteringsfrequentie

ligt. In het algemeen dient men dan ook de signalen voor de AD-conversie

via een laagdoorlaatfilter te fil teren. Deze handelswij z'e is hier niet

toegepast vanwege de reeds via inleidende metingen bekende frequent ie

inhoud van de signalen, en de relatief hoge toegepaste bBmonsterings

frequentie.

Na de conversie zlJn de signalen gekarakteriseerd door reeksen getallen,

aanwezig op een computermassageheugen (disk, tape). Ten einde de ver

kregen bemonsterde signalen geschikt te maken voor navolgende verwerkin

gen, dienen eventuele trends en statische componenten verwijderd te wor

den. Trends (dat zlJn frequentiecomponenten, waarvan de periode groter

is dan de lengte van het signaal) bleken zich niet voor te doen. Sta

tische component en zijn verwijderd door het gemiddelde (over de tijd)

van elk signaal van zichzelf af te trekken.

De verdere verwerking van de signalen is m.b.v. een PDP 11/60 procescom

puter geschied. De verschillende parameterschattingsmethodes (en orde

tests) die hier gebruikt zijn, zijn geimplementeerd op deze machine in

het programmapakket SATER. De spectrale en harmonische analyse is met

zelf ontwikkelde programmatuur uitgevoerd.
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5.2 Bemonsterde signalen, de Z -transformat ie

Een bemonsterd signaal komt tot stand na een bemonsteringsoperatie (En

gels: sampling operation) op een continu signaal. In het nu volgende

zullen we ons beperken tot bemonsteringen die op equidistante tijdstip

pen piaats vinden. Stel de tijd tussen twee opeenvolgende bemonsterin

gen is Ts • Indien het continue signaal x(t) bemonsterd wordt, kan het

resultaat van die operatie gezien worden als een reeks getallen

{x(kTsH , k E Z. Deze reeks zullen we aanduiden met x1kT s )' dus-
X(kTs ) {x(kTs )I"£ .:(kTs ) = ••••• ,x( -2Ts ) ,x( -Ts ) ,x( 0) ,X(Ts ),. ••••••••

Indien we voor een eenvoudiger notatie Ts weglaten, krijgen we :
00

x\k) ={.__X(k) = •••••• ,x(-2),x(-1),x(O),x(1),x(2), ••••••••••••••••••••

Zo'n reeks getallen leent zich uiteraard zeer goed voor verwerking door

een digitale rekenmachine.

De bovenstaande representatie van het continue signaal x(t) is aan een

beperking onderhevlg. Volgens het bemonsteringstheorema van Shannon is

reconstructie van het signaal x(t) slechts dan mogelijk, als het oor

spronkelijke spectrum geen vermogenscomponenten bevat bij frequenties

boven 1/(2Ts ). Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan zal overlapping

van naast elkaar liggende spectra van het bemonsterde signaal x(t) op

treden. Het laatste verschijnsel wordt het zogenaamde aliasing-effect

genoemd, zie verder bijvoorbeeld Brigham (1974).

Transformaties van een bemonsterd signaal x(k) van het tijddomein naar

het frequentiedomein kan in principe m.b.v. de fourier- of laplacetrans

formatie geschieden, maar de toepassing van de zogenaamde.t-transforma

tie is doelmatiger. Het resultaat van deze transformatie is de represen

tatie van het bemonsterde si~1aal ~(k) in het ~-domeins X(z).

Hier zal aIleen de enkelvoudige:t. -transformatie beschouwd worden, hierbij

worden aIleen signalen beschouwd die de waarde 0 hebben voor negatieve

tijd. D·e enkelvoudige ~-transformatie kan dan gedefinieerd worden als:
OlD

x( z) =X'[X-(k)] =:([{ x(k)B =[.X(k)Z-k (5.1)

x(z) heet de ~-getransformeerde van l(k) en is een polynoom in z. De co-

~fficient van de term met z-k is gelijk aan de amplitude van x(t) op het
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tijdstip t==kTs •

Voor verdere eigenschappen en bijzonderheden van de X-transformatie zij

verwezen naar W~khoff (1974).

5.3 Parameterschatting m.b.v. lineaire discrete systemen

5.3 •.1 Korte bes'chrijving van enkele parameterschattingsmethodes

De hier behandelde schattingsmethodes gaan uit van lineaire tijdinvari

ante discrete processen.

De relatie tuss:en het ui tgangss:ignaal x(k) en het ingangssignaal u(k) kan

voor zoln proces dan beschreven'worden door de volgende differentiever-

gelijking: p ~

x(k) == Lb(i)U(k-i) - La(i)X(k-i)
i. ... o L.. '

Het uitgangssignaal wordt verstoord door het additieve ruiss:ignaal n(k)

met E. [n(k~ == 0 en n(k) onafhankelijk van u(k), zodat

y(k) == x(k) + n(k) (5.3)

ruis

met y(k) het waarneembare (gestoorde) uitgangssignaal van het proces,

zie ook figuur 5-1. Het ingangssignaal wordt verondersteld niet gestoord

te zijn en dus waarneembaar te zijn.

ingang
u k

------,
n(k) I

I
+ I

I

I proces I

: Gestoord prooes I
~ J

y(k) uitgang

Figuur 5-1 I Voorstelling van het proces met additieve ruis op de uitgang

+ e(k)

q

- La(i)y(k-i)
,. I

Een relatie tussen het ingangssignaal u(k) en het verstoorde uitgangs

signaal y(k) van het proces kan verkregen worden door combinatie van

( 5 •2) en (5 •3) :
p

y(k) == ~b(i)U(k-i)

met e(k) == n(k) +~(i)n(k-i)
~=:,

Deze e(k) wordt de "equation error" genoemd.
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Voorts geldt: p+1 aantal voorwaartse parameters (b-parameters)

q aantal terugwaartse parameters (a-parameters)

q wordt de pracesorde genoemd.

Met behulp van de verschuivingsoperator zi{Y(k)l = y(k-i) kunnen de ver

gelijkingen (5.4) en (5.5) respectievelijk geschreven worden als

en

{1 + A(z-1)} y(k) = {bo + B(z-1)} u(k) + e(k)

e(k) = {1 + A(z-1) } n(k)

met A(z-1)

en B(z-1)

-1
a1 z + ••••••••••••

-1
b 1z + ••••••••••••

+ a z-q
q

+ b z-Pp

Na toepassing van de ~-transformatie op (5.6) en (5.7) volgen respectie-

velijk:

en

E( z)

waarin Y(z), U(z), E(z) en N(z) reepectievelijk de ~-getraneformeerden

van y(k), u(k), e(k) en n(k) vooretel]en. Met behulp'van (5.10) en (5.11)

kan het (verstoorde) procee dan ale voIgt voorgesteld worden, zie fi-

u

guur 5-2.
e(k)

------------------ -- --------------- ---- - --,
+

b + B +
(k) a "

-
A r----

I Gestaord proces

y(k)

I
~ ------- ---- ---- -- ------ ------ - -- - - -- -- -----

Figuur 5-2: Voorstelling van het verstoorde proces m.b.v. een voor- en
terugwaarts filter en de verstoring in de vorm van een equation error

Hierin kunnen de twee blokken {bo + B1 en {A t gezien worden ale filters,

werkende op de signalen u(k) , y(k) en e(k).

Voor latere verwijzingen is het nog zinvol om uitdrukking (5.4) in vec

tornotatie te schrijven:



v = rt (u y)·0 + eJJ... ,_

-46-

(5.12)

en

waarin ]iT=
T_o -

eT=

{y(k),y(k-1), •••••••••••• ,y(2),y(1~ de uitgangssignaalvector,

{a(1),a(2), •••• ,a(q),b(o), •••• ,b(p)}de parametervector,

{e(k),e(k-1), •••••••••••• ,e(2),e(1)}de equation error vector.

Voorts wordt rt(u,y) de signaalwaardenmatrix genoemd. Deze matrix is ge

vuld met in- en uitgangssamples.

In het volgende komen in eerste instantie de zogenaamde expliciete vorm

van de schattingsmethodes aan de orde. De recursieve vorm kan uit de ex

pliciete vorm afgeleid worden. Recursief parameterschatten houdt het af

regelen van een model van het proces in, ap grand van een bepaald fout

kriterium. Er zijn vele modellen mogelijk. Een mogelijkheid is door het

model dezelfde structuur van het eerder beschreven proces te geven, dat

wil z~ggen, dat beschreven kan worden door:

p

y(k) = L.t( i )u(k-i)
L" 0

,
- L§.(i)y(k-i)../

Dit model wordt het gegeneraliseerde model genoemd, ~(k) is het geschat

te foutsignaal.

Met behulp van deX-transformatie kan (5.13) weer vertaald worden in

termen van filters, zie figuur 5-3. Voor het daarin aangegeven blok

"gestoord proces" kunnen we figuur 5-1 of 5-2 denken.

u(k)
Gestoord
praces y(k)

r - - - ~ - - - - -- - -- - - - - - - - --- - - - --- - - - - -- - - - I
I I

I L!() I
I "----i bo + :B + - 1 + 1 I
I I
I I
I I
I I

: 8(k) Model:
L. ~

Figuur 5-3: Koppeling van het proaes met het gegeneraliseerde model
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De eenvoudigste schatter is de kleinste kwadraten achatter (Engels:

least squares estimator). Hierbij wordt een verliesfunctie geminimali-

seerd. Deze verliesfunctie V is ala voIgt gedefinieerd:
N

V == .1.\@2NL i
L...:I

waarbij ~ == Z - ~·e

en N het aantal betrokken in- en uitgangssamples.

Na minimalisering van V de volgende schatting van e

(5.16)

Deze laatste uitdrukking is de bekende kleinste kwadraten schatter. De

schatting komt pas na verwerking van N in- en uitgangssamples beschik

baar. De schatter is ook in een recursieve vorm te schrijven, zie hier

voor bijvoorbeeld Eykhoff (1974).
Het nadeel van de kleinste kwadraten schatter is, dat deze in het alge

meen niet asymptotisch zuiver schat als de equation error (zie figuur

5-2) niet de karakteristieken heeft van witte ruis.

Om deze tekortkoming te ondervangen zijn vele varianten van de kleinste

kwadraten methode ontworpen. In dit verband kunnen genoemd worden: de

"extended matrix methode", de "generalized least squares" en de instru

mentele variabele methode. Bij de eerste twee genoemde varianten wordt

de eventuecl niet-witte procesruis e(k) in rekening gebracht door de

introductie van een apart model van de ruis. De procesruis e(k) wordt

daarbij ontstaan gedacht uit witte ruis, gefilterd door een vormend

(ruis-) filter. Voor meer details zie Van Megen (1977) en Eykhoff (1974).
Bij de derde variant, de instrumentele variabele methode, wordt een an

dere verliesfunctie dan (5.14) gehanteerd. Deze is als voIgt gedefini

eerd:

Indien de matrix Z aan twee in Eykhoff (1974) vermelde voorwaarden vol

doet, wordt Z de instrumentele matrix genoemd. Na minimalisering van

(5.17) voIgt voor de schatting van e :

. [T T ~ -1 T TQ == ~ (u,y)ZZ ~(u,y~ ~ (u,y) ZZ Z (5.18)
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Voor meer details omtrent de instrumentele variabele methode zie Eyk

hoff (1974) en Bosch (1978).

Tenslotte dient nog een methode vermeld te worden welke in een geheel

andere relatie staat tot de kleinste kwadraten methode, namelijk de

"maximum likelihood methode". Bij deze methode wordt een zogenaamde li

kelihoodfunctie gemaximaliseerd, zie Eykhoff (1974). Voor een recursie

ve vorm van deze methode zij verwezen naar Van den Hoven (1978). Voor de

processituatie kunnen we ons weer figuur 5-1 of 5-2 voor ogen houden. De

ruis wordt verondersteld normaal verdeeld te zijn.

5.3.2 Ordetests

Bij de toepassing van de genoemde parameterschattingsmethodes wordt een

voorkennis verondersteld over de orde van het te identificeren proces,

d.w.z. de procesorde q in (5.4) dient bekend te zijn. Indien men ruis

parameters mee schat ("extended matrix methode","generalized least

squares"), dient men oole de orde van het ruisproces te kennen.

In vele praktijksituaties mist men deze informatie. In zulke gevallen

dient men schattingen van de orde te maken, alvorens parameterschatting

toe te passen. Deze schattingen van de orde kunnen verkregen worden na

toepassing van zogenaamde ordetests of ordeschattingsmethodes. Koen

raads (1978) beschrijft een groot aantal van deze ordeschattingsmetho

des. AIle ordeschattingsmethodes berusten op het bepalen van een test

grootheid. Op grond van een hieraan gesteld kriterium neemt men een be

slissing omtrent de orde van proces (eventueel ook van het ruisfilter).

Op grond van de gebruikte testgrootheid kan men de ordeschattingsmetho

des onderverdelen in 3 groepen:

Gedrag van de : 1 foutfunctie
2 determinant van de signaalwaardenmatrix
1 overdrachtsfunctie

Tot de eerste groep behoren o.a. het gedrag van de foutfuncties V1 en

V2 , de normaliteitstest op ~(k) en de test op signaalfouten. Tot de

tweede groep behoren de methode van Woodside en verschillende determi

nantmethodes. Tot de laatste groep behoort de polen-nulpuntenopheffings

methode.

Vermeld zij nog dat sommige ordeschattingsmethodes gepaard gaan met pa-
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rameterschatting, de andere methodes gaan uit van beschikbare in- en

uitgangssamples. Voor uitgebreide informatie over deze materie zie Koen

raads (1978) en Van den Boom & Van den Enden (1974).

5.3.3 Datareconstruatiefilters

De genoemde schattingsmethodes leveren schattingen van de parameters van

het discrete proces. Deze schattingen zijn gebaseerd op de samples van

het continue in- en uitgangssignaal. Indien we geinteresseerd zijn in

het van oorsprong continue proces moeten we een conversie van het ~-do

mein naar het laplacedomein uitvoeren.

Nu kunnen de parameters van het continue proces afgeleid worden van de

parameters van het discrete proces. Het verband tussen de parameters

van het discrete en die van het continue proces wordt beschreven door

(zie Woolderink (1972»

Hierin is: Hd (z-1) de overdrachtsfunctie van het discrete proces in het

~-domein,

H(s) de overdrachtsfunctie van een benadering van het cone
tinue proces in het laplacedomein,

a(s) de overdrachtsfunctie van een datareconstructiefilter,

beschreven in het laplacedomein.

De conversie met behulp van datareconstructiefilters kunnen we ons als

voIgt voorstellen zoals in figuur 5-4 aangegeven. De parameters van het

continue model H (s) kunnen dan gevonden worden uit (5.19) volgensc

r- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - ~
: Discreet model Hd(~-1) !

l(t)

I I------------- J

I I
I Datarecon- a(t) Procesbena- I TsI structie- dering I

(t )1 ft(s) IX{t)
I

I filter a( s) 1
I

-..,........,...T...-~
u(t) u

Figuur 5-4: Een discreet model, bestaande uit een houdcircuit en een be
nadering van het continue proces.
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Bet datareconstruatieproces kan beschouwd worden als een extrapolatie,

waarbij het continue signaal u(t) gereconstrueerd wordt m.b.v. informa

tie van de sarnples uit het verleden, of als een "interpolatie", waarbij

ook informatie uit de toekomst wordt betrokken.

De vier meest bekende datareconstrua~iefiltersz~jn de volgende:

a nulde orde houdcirouit
b geinterpoleerde nulde orde houdcircuit
c eerste orde houdcircruit
d geinterpoleerde eerste orde houdcircuit (driehoekshoud

circuit)

Deze filters hebben allen het karakter van een laagdoorlaatfilter. De

geinterpoleerde filters hebben het voordeel geen fasedraaiing te verto-

nen.

De werking van het onder b genoemde houdcircuit, het geinterpoleerde

nulde orde houdcircuit, kan onder bepaalde voorwaarden benaderd worden

door in het discrete model de volgende substitutie uit te voeren:

-1
z

2 sT
s

2 + sT
s

Dit wordt de zogenaamde bilineaire~-transformatiegenoemd en kan zeer

snel uitgevoerd worden, in tegenstelling tot de normale conversie vol

gens (5.20) (bepaling van nulpunten van polynomen etc.). De bovenstaande

benadering (de zogenaamde Pad~benadering) is· beter dan 1 %indien dT s

kleiner is dan i, waarbij Ts het bemonsterings1;ijds:interval en d de af

stand van de oorsprong tot de verst verwijderde pool in het laplacedomein.

5.4 Spectrale analyse

Ret hoofddoel van de spectrale analyse ligt hier op het gebied van de

bepaling van de overdrachtsfunctie van een lineair tijdinvariant sys

teem. Anders dan in het tijddomein bestaat in het frequentiedomein een

eenvoudige relatie tussen het in- en het uitgangssignaal. In het tijddo

mein geldt voor de responsie y(t) op een ingangssignaal x(t)

(5.22)

met h(t) de impulsresponsie. In het frequentiedomein voIgt na fourier

transformatie van (5.22) dat
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Y(f) = H(f)X(f)

waarin Y(f), H(f) en X(f) de fouriergetransformeerden zijn van respect ie

velijk y(t), h(t) en x(t). Dus, convolutie in het tijddomein is e~Qiva

lent met een vermenigvuldiging in het frequentiedomein.

Een andere belangrijke relatie tussen het in- en het uitgangssignaal in

het frequentiedomein is :

G (f) = H(f)G (f)xy x

waarin G (f) en G (f) resp. het kruisvermogensdichtheidsspectrum en hetxy x

ingangsvermogensdichtheidsspectrum voorstelt. Uitdrukking (5.24) vormt

de basis voor de schatting van de impulsresponsie of overdrachtsfunctie

H(f). Daartoe is het noodzakelijk eerst schattingen van G (f) en G (f)xy x
te verkrijgen.

Daar we uitgaan van bemonsterde in- en uitgangssignalen zal de basis van

het bovenstaande niet door de continue maar door de discrete fourier

transformatie gevormd worden. In de eerste subparagraaf zal daarom eerst

een korte uiteen~tting gegeven worden over enkele algemene aspecten

van de discrete fouriertransformatie. De daarop volgende drie subpara

grafen beschrijven kort de schatting van het (auto) vermo gensspect rum ,

het kruisvermogensspeotrum en de overdrachtsfunctie.

Voor uitgebreide informatie omtrent de spectrale analyse wordt verwezen

naar Bendat & Piersol (1971) en Jenkins & Watts (1968).

5.4.1 De discrete fouriertransformatie

De continue fouriertransformatie X( f) van een signaal x( t), -DO < t < 00

is gedefinieerd als ;-.
X(f) = x(t)e-J2wftdt (5.25)

-eo

Een voldoende voorwaarde van het bestaan van X(f) is dat de integraal
CIO

)1x( tl ldt een eindige waarde heeft.
-GO

In de praktijk moeten we ons beperken tot een eindige tijd, zeg het ge

bied t=O tot t=T. We komen dan via (5.25) tot de eindige continue fou

riertransformatie X(f,T):
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T

X(f,T) " ;fx(t)e-j2•ft
dt

o

(5.26)

Indien x(t) tuss'en t=O en t=T bemonsterd wordt op N equidistante tijd

stippen, met onderlinge tijdsafstand h, en noteren we de verkregen mon

sters als xn=x(nh), n=O,1,2,3, •••• ,N-1 dan luidt de discrete versie

van (5.26) : ~ -j2~fnh
X(f,T) = hi.-xne (5.27)

", ... 0

De gebruikelijke keuze voor de discrete frequenties voor de berekening

van X( f , T) is: k k
f k = kfo = T Nh' k=O,1,2, ••••• ,N-1 (5.28)

De genormaliseerde discrete fouriergetransformeerde Xk bij de frequentie

f k is gedefinieerd als voIgt:

k=O,1 ,2, ••• ,N-1

De transformatie is slechts eenduidig indien het bemonsteringstijdsin

terval h zo kort is gekozen dat aan het theorema van Shannon voldaan is.

De transformatie volgens (5.29) vergt N2 complexe vermenigvuldigingen.

Vooral voor grote N kan dit tijdrovend zijn. Door de rekenkundige bewer

kingen op een handige wijze te ordenen, kan het aantal vermenigvuldigin

gen gereduceerd worden tot NlogN. Deze laatste methode om de discrete

fouriertransformatie te berekenen, wordt de "fast fourier transform"

(kortweg FFT) genoemd. De prijs die betaald moet worden voor de snellere

berekening is de beperkte keus van N. Bij veel FFT-routines wordt geeist

dat N een macht van 2 is.

Enkele van de problemen die zich voor kunnen doen bij de toepassing van

de discrete fouriertransformatie is het al genoemde aliasing-effect en

het lekkage-effect (Engels: leakage). Het lekkage-effect openbaart zich

door een vervorming van het spectrum, en ontstaat door de begrenzing van

x(t) tussen t=O en t=T. We kunnen x(t), O<t<T, ontstaan gedacht denken

ui t de oorspronkelijke x( t), ~ 00 < t <""00, vermenigvuldigd met een zogenaam

de vensterfunctie (Engels: window function), welke de waarde 1 heeft tus

sen ° en T en elders de waarde nul heeft. Vermenigvuldiging in het tijd

dome in impliceert convolutie in het frequentiedomein, en dit houdt een

vervorming in (bijvoorbeeld het weglekken van eventuele pieken in het

spectrum) vanwege de vorm van de fouriergetransformeerde van het boven-
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beschreven (rechthoek-)venster (namelijk een sinc-functie). Het ef-

fect is kleiner naarmate T groter is (bij een stationair signaal); het

is niet zichtbaar indien x(t) periodiek is met Teen veelvoud van de pe

riode. Het lekkage-effect is soms te verminderen dOOT een ander venster

te kiezen als alternatief voor het rechthoekvenster. Welk venster het

meest geschikt is, hangt van de aard van het signaal x(t) af. In de fi

guren 5-5a en b zijn twee veel gebruikte vensters weergegeven.

o T

figuur 5-5a

5.4.2 Schatting van autospectra

J
o

figuur 5-5b

\
T

Een zogenaamde ruwe schatting van de vermogensdichtheidsfunctie Gx(f)

(eenzijdig: f ~ 0) is voor een willekeurige frequentie f gegeven door

(zie Bendat & Piersol (1971»)

M.b.v. (5.27), (5.28) en (5.29) voIgt hieruit:

G(f) = ~IX(f T)1 2
= EhI~12x Nh k' N -~

(5.31)

Deze schatter van de vermogensdichtheidsfunctie is niet consistent in

dien het signaal x(t) niet zuiver deterministisch is. Het niet consis

tent zijn houdt in dat de variantie van de schatter niet afneemt bij

toename van N (en dus van T). Een weI consistente schatter wordt verkre

gen door het ruwe spectrum glad te strijken (Engels: smoothing). Hoe

meer meer men gladstrijkt, hoe kleiner de variantie maar hoe groter de

onzuiverheid of vervorming wordt. Er moet dus een compromis tussen va

riantie en onzuiverheid gezocht worden. Het gladstrij~en kan op twee

manieren geschieden: de eerste manier is te middelen over de schattingen

van een ensemble van signalen, de tweede manier is te middelen over een

aantal opeenvolgende frequentiecomponenten. Een gemakkelijke methode van

de laatste soort is de driehoeksweging: stel we hebben 2m-1 opeenvolgen-
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de spectrale schattingen G (fk 1)' G(fk 2)'······, G (fk ), ••••• ••x -m+ x -m+ x

........ ,Gx(f
k

+m_
1
)' dan is de gladgestreken waarde Gx(fk ) van de cen-

trumschatting Gx(fk ) gelijk aan

. . . , ,

5.4.3 Schatting van kruisspectra

De schatting van kruisspectra kan als een uitbreiding van de schatting

van autospectra gezien worden.

De kruisvermogensdichtheidsfunctie G (f) van de signalen x(t) en y(t)xy
is een complexe grootheid en kan geschreven worden in de volgende vorm:

G ( f) = IG ( f)I e- jexy ( f)
xy xy

of in de vorm:

G (f) = C (f) - j Q (f)xy xy ~y

Een ruwe schatting van G (f) wordt gegeven doorxy

waarbij • op de geconjugeerde van X(f,T) duidt.

M.b.v. (5.27), (5.28) en (5.29) voIgt hieruit:

Verder zijn de zelfde opmerkingen ten aanzien van het gladstrijken van

toepassing als de in 5.4.2 genoemde. Gladgestreken schattingen van IGxyl

en e xy wordenl bijvoorbeeld als voIgt verkregen: splits Gxy(fk ) in (5.36)
op in een reeel en imaginair deel volgens G (fk ) = C (fk ) - jQ (fk )xy xy xy

(zoals in (5.34», strijk a en Q glad tot ~ en ~ , waarna ten-xy xy xy xy

slotte voIgt:

en

GXy(fk ) =~~y(fk) + ~y(fk)

0xy(fk ) = arctan(~y(fk)/CXy(fk»
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~-.4 Schatting van overdrachtsfuncties

Hierbij worden lineaire en tijdinvariante systemen verondersteld.

De overdr~chtsfunctie H(f) in (5.23) is een complexe grootheid, en kan

geschreven worden in de vorm

waarin IH(f)1 en ¢(f) respectievelijk de ~rsterkingsfactoren de fase

naijling genoemd worden.

x(t) • ILineair systeem
---~ H(f)

Figuur 5-6

y(t)

Indien x(t) en y(t) resp. het in- en het uitgangssignaal zijn van het li

neaire en tijdinv~riante systeem, dan is een schatter van H(f) (zie ook

ui tdrukking (5.24)) :
tr(f)

en dus

'"Hf) = e (f)xy

(5.41)

2

1
.1.

N IV IV

Hierin zijn G G en e de gladgestreken schattingen van resp. Gxy 'xy' x xy

G
x

en 0 •xy

De schatting H(f) is in het algemeen niet zuiver vanwege een of meerdere

van de volgende redenen (zie Bendat & Piersol (1971)) :

1 E{i(f)}= f{Gx(fH ~ Ef~:t(fHex f) 1 er6';r)J

Aanwezigheid van niet-lineariteiten. In dit geval wordt na

toepassing van (5.40) weI de beste lineaire benadering (in de

zin van de kleinste kwadraten) voor H(f) verkregen.

Onzuiverheid van de (gladgestreken) schattingen van G en G •xy x
Aanwezigheid van meetruis op de ingang (ongecorreleerde ruis

opde uitgang veroorzaakt geen onzuivenheid).

Voor betrouwbaarheidsintervallen voor IH(f)1 en ~(f) zie Bendat & Piersol.
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5.5 Harmonische analyse

De harmo~ische analyse is in zekere zin als een bijzonder geval van de

spectrale analyse te beschouwen. Deze methode is slechts van toepassing

op periodieke signalen.

Een continu periodiek signaal x(t) kan onder de Dirichletvoorwaarden ont

wikkeld worden in een fourierreeks volgens:

met

I'l.

b 2~ ( .) . (21Tm j )
m - - x J S1n- N N

j--I\

wa~rin T de periodetijd voorstelt.p
Een signaal x(t) welk slechts gespecificeerd is op discrete tijdstippen

kan eveneens in termen van periodieke functies uitgedrukt worden. Stel

dat we de beschikking over N=2n-1 punten hebben, nl. x(-n),x(-n+1), ••••

••••.,x(O),x(1), •••••••• ,x(n) , dan kunnen we x(t) benaderen door (Tp=Nh):

n·,
"'x(t) ao ,{ (21Tmt) b . (21Tmt)}= 1! + ~ amcos~ + mS1n~

/I\~' P P

waarbij de N onbekenden a en b zo gekozen worden dat ~(t) op de dis-
m m

crete tijdstippen samenvalt met de oorresponderende monsters x • Aldus
n

ontstaat een stelsel van N vergelijkingen met N onbekenden. De uitein-

delijke coefficienten a en b zijn dan ala voIgt te berekenen:m m

n

a =,g, ~x. (j)cos(21Tm j )
m N~ N

J~-'"

= N~ wordt de grondharmonische frequentie genoemd, de veelvouden

van f 1: f 2,f
3

, ••••••• ,f
n

_
1

de hogere harmonisohe frequenties, &0 is het

gemiddelde van x(-n),x(-n+1), ••••••••••• ,x(n).

We kunnen (5.45) ook sohrijven in de vorm

x(t)
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¢ = aretan(-b /a )m m m (5.48)

R heet de amplitude en ~ de fase van de m~de harmonisehe t.o.v. eenm ~m

willekeurige oorsprong van de tijd.

M.b.v. het theorema van Pareeval (zie Jenkins & watts) voIgt dat

n.

1\ 2
N"i-x (n)

j::- -r\

2
].a.
4

1\-1

.1.~H2
+ 2L m

",.,
(5.49)

waarin het linkerlid en reehterlid het gemiddelde vermogen van het sig

naal x(n) voorstelt. We kunnen dus het totale vermogen opsplitsen in bij

dragen van elk van de harmonisehe eomponenten.

Indien we een tijdinvariant en lineair systeem besehouwen, en zowel het

in- als uitgangssignaal x(t) resp. y(t) periodiek zijn met periode

T = Nh, en bekend op de N discrete tijdstippen -nh, •••• ,O,h, •••• ,nh,
p

dan vollgt voor de overdraehtsfunetie van dit systeem H(f) bij de harmo-

nisehe frequenties'

m=0,1,2, ••••••••• ,n-1 (5.50)

en '"ep (f )
m aretan(- d /e ) - aretan(- b /a) m=0,1, ••••• n-1 (5.51)m m m m

indien x(t) en y(t) resp. benaderd worden door het reehterlid van (5.45)

en

y( t) d . (2'ITmt)}+ mSJ.n -T-
p •

(5.52)
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HOOFDSTUK VI RESULTATEN VkN DE EXPERIMENTEN

In het volgende zullen de resultaten besproken worden van de experj'~en

ten, zoals die in hoofdstuk IV geformuleerd zijn. Hier zal dezelfde in

deling gemaakt worden als die in hoofdstuk IV. Het hoofdstuk wordt afge

sloten met een discussie over de algemene bevindingen.

6.1 Resultaten aangaande de vergelijking van de via parameterschatting
met die via andere methodes verkregen sohatting van de aorta-ingangs
impedantie.

6.1.1 Modelopstelling volgens Leliveld: impedantiebepaling m.b.v. para
meterschatting, spectrale en harmonisohe analyse.

Druk (kpa)

1.75E-4

1.50E-4

1. 25E-4

1.00E-4

CJ.75E-4

0.50E-4

[).25[;;-4

0.00

I -0.25E-4

-0. ",OE-1

-0.7o,E-4

-1. OOE-4

-1. J~E-1
-1.7:.[,-4

"---+---+--+--+--+--~-~-II----lf----li---+--t---t--t:---t--:t:-2. 00E-4

•.s..-.

•
....s..-.

-I

-1.seeM

-I

-1I.seeMI -,-3.seeM

-4

•

i!

3.S....

2.~...

3

Figuur 6-1: Enkele periodes van het druk- en flowsignaal van serie A1

In figuur 6-1 zijn enkele periodes van de (met in hoofdstuk IV aange

duide) centrumsituatie A1 te zien. De signalen zijn bemonsterd met een

frequentie van 100 Hz, zodat een periode van beide signalen van 0.95 se

conden overeenkomt met 95 samples. De signalen zijn ontdaan van hun sta-
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tische component; we moeten daarom de signalen als v.ariaiies t.o.v. be

paalde gemiddelde niveau's interpreteren.

We zien dat het druksignaal weinig overeenkomst vertoont met het in de

fysiologie bekende druksignaal (vergelijk met figuur 3-3), maar een meer

gelijkend druksignaal bleek onder de gegeven omstandigheden niet te rea

liseren. Het flowsignaal stemt redelijk goed overeen met het in de fysio

logie bekende flowsignaal.

Van de signalen is een uitgebreide spectrumanalyse uitgevoerd, ten einde

een indruk van het vermogensdicrhtheidsspectrum van elk van de beide sig

nalen te verkrijgen.

In de figuren 6-2a en b zijn respectievelijk het vermogensdichtheidsspec

truro van het druk- en van het flowsignaal te zien, uitgedrukt in dB's

t.o.v. het maximum. De~e spectra zijn tot stand gekomen na een 4096

punts FFT berekening (waarbij geen gebruik gemaakt is van een speciaal

venster, dus gewoon een rechthoekvenster), waarna de zo verkregen (ruwe)

spectra gladgestreken werden met de driehoeksweging volgens (5.32) (m=3).

We herkennen in de spectra duidelijk de verschillende harmonische compo

nenten, eigen aan spectra van periodieke signalen. Het vermogensspectrum

van de flow blijkt al bij frequenties hoger dan 15 Hz een verzwakking

van meer dan 40 dB t.o.v. het maximum (dat bij 2.1 Hz ligt) te vertonen,

terwijl de druk bij 15 Hz slechts een verzwakking van minder dan 25 dB

t.o.v. het maximum (dat ook bij 2.1 Hz ligt) vertoont. Om deze reden

worden aIle volgende frequentiediagrammen niet veel verder dan tot 15 Hz,

nl. tot 20 Hz weergegeven.

Om tenslotte een betere indruk te verkrijgen van de verdeling van het

vermogen van de signalen over de frequentieband ~ijn in figuur 6-3 de

cumulatieve vermogensdichtheidsfuncties van de druk en de flow weergege

ven. De cumulatieve vermogensdichtheidsfunctie geeft het vermogen in een

frequentieband van 0 Hz tot een willekeurige frequentie f weer, en wordt

berekend als de integraal van de vermogensdichtheidsfunctie van 0 tot f.

De in figuur 6-3 weergegeven cumulatieve ~rmogensdichtheidsfunctieszijn

genormaliseerd op het totale vermogen van druk of flow; de waarde 1 duidt

derhalve op het totale vermogen. We zien dat vrijwel het totale vermogen

van de dr~~ en van de flow bij frequenties lager dan 20 Hz geconcen

treerd is. Voorts zien we dat 90 %van het vermogen van de druk beneden

de 6 ~ 7 Hz en van de flow zelfs beneden de 2 ~3 Hz geconcentreerd is.
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Figuur 3: De genormeerde cumulatieve vermogensdichtheidsfuncties van
het druk- en flowsignaal (A1)

Van elke beschikbare periode van het druk- en flowsignaal (in ons geval

50 periodes) zijn die samenstell'ende harmonische component en bepaald. De

ze zijn gebruikt voor de bepaling van de modulus en de fase-naijling van

de druk-flowrelatie (volgens (5.50) en (5.51», en weI bij 19 harmonische

frequenties. De resultaten van de 50 periodes zijn gemiddeld, tevens zijn

de steekproefstandaarddeviaties bepaald. De resultaten van de berekenin

gen zijn in de figuren 6-4a (modulus van de ingangsimpedantie) en 6-4b

(fase van de ingangsimpedantie) weergegeven.

We zien dat de modulus gestaag stijgt met de frequentie en dat de fase

(bij lage frequenties) positief is. Voorts merken we de kleine stan

daardafwijking van de modulus en de fase van de ingangsimpedantie bij

lage frequenties (tot ongeveer 5 Hz) en de grote standaardafwijking bij

hogere frequenties.
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Figuur 6-4a. Modulus van de ingangsimpedantie (harmonische analyse) (A2)·
Waar zinvol zijn de standaarddeviaties aangegeven.

Figuur 6-4b. Fase van de ingangsimpedantie (harmonische analyse) (A2)·
Waar zinvol zijn de standaarddeviaties aangegeven.
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Alhoewel bij de aignaalanalyse gebleken is, dat bij de tussenha~monische

frequenties relatief weinig vermogen opgesloten is, is toch m.b.v. de

spectrale analyse gepoogd de ingangsimpedantie behalve bij harmonische

frequenties (zoals bij de hiervoor besproken harmonische analyse) ook

bij tuss:enharmonische frequenties te bepalen. Ret resultaat zal dan uit

sluitsel geven over de vraag in hoeverre het vermogen bij tussenharmo

nische frequenties informatiegevend dan weI storend is.

De spectrale analyse is uitgevoerd m.b.v. 4096-punts FFT berekeningen

volgens de methode die in hoofdstuk V besohreven is. Bij het gladstrij

ken van de verschillende spectrale sohattingen is weer gebruik gemaakt

van de genoemde driehoeksweging (met m=3). De uiteindelijke resultaten

zijn weer in de vorm van een modulus en een fase van de ingangsimpedan-

tie weergegeven, en weI in figuur 6-5a reap. 6-5b. Om het frequent ie

discrete karakter te benadrukken zijn, net als bij de harmonische ana

lyse, aIle samenstel]ende component en in de vorm van rechtopstaande

"paaltjes" weergegeven.

Bij de toepassing van parameterschatting is gebruik gemaakt van lineaire

discrete modellen, zoals die in hoofdstuk V besproken zijn. Daarin is

ook de noodzaak beschreven alvorens parameterschatting toe te passen,

kennis te hebben omtrent de orde van het te identificeren proc-es (c.q.

ingangsimpedantie). Bij gebrek aan deze voorkennis kunnen dan ordetests

uitgevoerd worden. Daar dit laatste ook ook in onze situatie het geval

is, zijn enkele ordetests uitgevoerdJ hieronder zdjn enkele resultaten

van ordetests weergegeven, namelijk de methode van Woodside, de polen

nulpuntenopheffingsmethode en de test op signaalfouten. Voor een uitleg

van deze methodes zie Koenraads (1978).

Tenzij anders aangegeven, zal steeds die processituatie beschouwd worden,

waarbij de druk als de ingang en de flow als de uitgang optreedt. In dat

geval bepalen we dus een ingangsadmittantie, en na inversie ervan krij

gen we de ingangsimpedantie.

In figuur 6-6 is een resultaat van de ordetest volgens Woodside te zien.
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Figuur 6-61 Ordetest volgens Woodside

••. -) ....•

Bij deze test moeten we kij

ken na welke orde de weerge-

geven testgrootheid niet noe

menswaard meer daalt. Op

grond van nevenstaande figuur

kunnen we tot orde 2 (eventu

eel orde 1 ) besluiten.

In figuur 6-7 is het resul

taat van een andere ordetest

te zien, namelijk de polen

nulpuntenopheffingsmethode.

Hierbij moeten we kijken na

welke orde polen en nulpun-

ten gaan samenvallen, d.w.z.

elkaar gaan opheffen. Uit

het resultaat blijkt dat dit

al na orde 1 het geval is,

en kunnen we tot orde 1 be

sIuiten. In figuur 6-8 ten-

slotte zijn simulaties van het uitgangssignaal (o.q. de flow) samen met

het werkelijke uitgangssignaal voor versohillende ordes (1,2,3 en 4) van

het daarbij gebruikte model, weergegeven. Het kriterium dat bij deze or

dertest gehanteerd wordt, is de ma~e waarin een gesimuleerd signaal over

eenkomt met het werkelijk optredend (uitgangs-)signaal. We zien dat aIle

weergegeven simulaties matig zijn, vooral ~dens de diastolisohe gedeel

tes van het flowsignaal. Ordeverhoging blijkt dus geen middel om betere

simulaties te bereiken. Verder zien we dat een eerste orde model nauwe-

lijks mindere resultaten geeft dan een hogere orde model. Op dit pro

bleem zal op het eind van dit hoofdstuk in de disouss:ie nog op worden

teruggekomen. Afgezien van de matige simulaties kunnen we tot orde 1 of

(voor een iets betere benadering) tot orde 2 besluiten.

Op grond van o.a. bovengenoemde resultaten zijn in eerste instantie zo

weI eerste als tweede orde modellen gebruikt. Hierbij zijn de voIgende

modelkeuzes gedaan :
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Figuur 6-8. Ordetest: test op signaalfouten (x = werkelijke responsie,
genummerde = gesimuleerde modelresponsie).
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(6.1c)

(6.1d)

Modellen voor de ruis zijn niet gebruikt. Bij elk van de bovenstaande

vier modellen zijn vier schattingsmethodes toegepast, te weten de klein

ste kwadraten methode (aangeduid met K.K.), twee instrumentele variabele

methodes (aangeduid met I.V.1 en I.V.2, resp. het uitgangssignaal van

het model en het vertraagde ingangssignaal als instrumentele variabele)

en de maximum likelihood methode (aangeduid met M.L.). AIle vier de me

thodes zijn in hun recursieve vorm gebruikt, zoals die in het program

mapakket SATER bestaan.

De beschikbare 5000 samples per signaal zijn gesplitst in 5 groepen van

1000 samples. Zodoende kunnen 5 runs van 1000 samples uitgevoerd worden,

uit welke resultaten een gemiddelde en een experimentele standaarddevia

tie voor elk van de geschatte parameters berekend kan worden. Een leng

te van 1000 samples is gekozen, omdat bij' deze lengte voor aIle vier mo

dellen een goede afregeling van de parameters bereikt kan worden. Ter

illustratie is in figuur 6-9 een voorbeeld van zoln afregeling van de

parameters te zien voor H4(z-1) bij gebruik van de kleinste kwadraten

methode. De bovenstaande splitsing van de 5000 samples is niet van toe~

passing bij de maximum likelihood methode. Hierbij is slechts 1 run van

400 samples genomen, waarbij de standaarddeviatie berekend (lees: bena

derd) wordt uit de signaalwaardenmatrix, zie Van den Hoven (1978). De

korte lengte van 400 samples is geko~nlvanwege de relatief snelle en

goede afregeling van de parameters en vanwege de excessief lange beno

digde rekentijd bij het gebruik van de maximum likelihood methode.

In tabel 6-1 zijn de resultaten weergegeven van de bovengenoemde experi

menten.
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Figuur 6-9. Afregeling van parameters (modell H
4

, methodel K.K.) (A1)

Uit tabel 6-1 merken we op dat van de 2-de orde modellen H
3

en H
4

de

gesohatte a-parameters a1 en a2 sterk afhankelijk zijn, in die zin dat

hun som steeds ongeveer -0.98 is, en dat is net ongeveer de waarde van

a1 bij de eerste orde model]en H1 en H2• Dit verschijnsel lijkt ver

klaard te kunnen worden uit de signalen zelf. Het flowsignaal (c.q. pro

cesuitgangssignaal) bezit relatief VTij lange constante stukken (zie

figuur 6-1), en dit feit zou invloed op de afregeling van de parameters

kunnen hebben, zie ook onderstaande figuur. Een verschuiving van

het teruggekoppelde signaal doet er blijkbaar weinig toe, daar de som

van de a-parameters steeds een constante waaTde (van ongeveer -0.98)

low

equation error

-1b + B( Z )
0

uk ... f-
a 1z-1 -~r-+a2z

dr
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Model Methode Procesparameters (gemiddelde en standaardafwijking)
111 a,2 Do °1 °2

H1 K.K. -0.980 0.438 10-1

2.0 .724 10-3 +0.124 10-3

I.V.1 -0.977 -1

10-3
0.439 10_3

2.0 .475 +0.125 10

LV.2 -0.964
-,1

10-3
0.444 10 3

~0.505 ~0.136 10-

M.L. -0.980 0.44
-1

10-2 10_2
+O.3~ +0.1 10-

H2 K.K. -0.985
10-3

0.568 10-1 -0.,136 10-1

2.0 .735 .:to. 310 10-:3 .:to. 376 -:310

I.V.1 -0.982
10-3 ,0.551 10-1 -0.118 10-1

-3 -3
~0.-519 +0.200 10 ~0.246 10

1.V.2 -0.989 0.595
-1 -0.166 10-1

10-2 10_2
~0.205 +0.108 10 .:to. 123 10-2

-
M.L. -0.985

10-2 0.57 10-1 -0.13 10-1

+0.4 .:to.5 10-2
+0.5 10-2

H -1.758 0.765 0.385 10-1 -0.296 -1
3

K.K. -,1 10-1 10-3
10_32.0'.105 10 +0.102 .:to .406 +0.514 10

-1.486 0.499 ,0.430 10-1 -0.220 -1
1.V.1 10_1

.!0.718 +0.709 ~0.155 10-1 +0.167 10

1.V.2 -1.569 0.582 0.406 10-1 -0.232 -1
10-2

.:to. 140 ~0.139 .:to. 345 10-2
2.U•302 10

M.L. -1.258 0.271 0.5 -1 -0.19 10-110_2
.:to .54 10-1

~U.53 10-1 j:0.5 10 .:to.5 10-2

H
4

K.K. -1.760 0.767
10-2 0.364 10-1 -0.250 10-1 -0.280 10-2

.:to .953 10-2 +0.,939 .:to. 763 10-3 .:to. 189 10-2 +0.886 10-3

-1.852 0.859 0.335 -·1 -0.260 10-1 -0.304 10-2
1.V.1 10_2

+0.126 +0.126 .:to. 344 10 +0.279 10-2 .:to. 643 10-3

1.V.2 -1.201 0.226 0.496 10-1 -0.2U4 10-1
0.517 10-2

+1.800 .:t1.748 .:to .41 2 10-1
~0.~147 10-1 +0.260 10-1

M.L. -1.257 0.270
10--1

0.53 10-1 -:,0.26 10-1
0.4 10-2

j:0.54 10-1 .:to .53 +0.8 10-2 +0.14 10-1 +0.8 10-2
- -

Tabel 6-1 Schattingsresultaten
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heeft. Het heeft daarom weinig zin om met een hogere dan een eerste or

de terugwaarts filter te schatten. Bovendien treden bij H3 en H
4

moei

lijkheden op bij de afregeling van de parameters (sprongen) bij dc' maxi

mum likelihood methode, zie Van den Hoven (1978).

Voorts merken we uit tabel 6-1 op dat de standaaTddeviaties van de para

meters van de eerste orde modellen H1 en H2 over het algemeen kleiner

zijn dan die van de tweede orde modellen H3 en H4 • Binnen de groep eer

ste orde modell!en H1 en H2 blijken de vier gebruikte methodes' op dat

punt weinig te verschillen.

Om een en ander te illustreren zijn enkele volgens tabel 6-1 geschatte

discrete processen geconverteerd naar het laplacedomein (m.b.v. de in

hoofdstuk V besproken bilineaire ~-transformatie, welke een eenvoudige

substitutie inhoudt), waarna de Bode-amplitude-· en de Bode-fase-diagram

men (op lineaire schaal) getekend werden. In de figuren 6-10a en b zdjn

de amplitude- en fa-sediagrammen te zien van de continue processen H1(S),

H2(s), H3(s) en H4(s), welke afgeleid zijn van respectievelijk H1(z-1),

H2(~-1), H3(z-1) en H4(z-1). Voor de discrete parameters zijn de para

meters genomen, zoals die bepaald zijn met d'e kleinste kwanraten metho

de. In het laplacedomein luiden H1(S),H2(S),H3(s) en,H4 (s) :

= f2.2 + 0~,Q1 sJ
-1

H1(S) 1 + 0.49s

_ ~2.8 + 0.02
sJ

-1
H2(s) - 1 + 0.65s

H3(s) =~.26 + 0.0548+ 0;8°0282 f1 + 0.33s + 0.012s r. " , , .. ", 2

H
4

(S) -r.28 + 0.0588 + 0.00028
- 2

1 + 0.34s + 0.013s

Uit de figuren 6-10a en b krijgen we dus een indruk in hoeverre de keus

van het model van invloed is op het verloop van de modulus en de fase

van de continue ov.erdrachtsfunctie (c.q. ingangsimpedantie ).

Op grond van de versahillende al eerder besproken overwegingen worden

voortaan slechts eerste orde schattingsmodel~en in beschouwing genomen.

Uit de modellen H1(z-1) en H2(z-1) is H
2

(z-1) gekozen, omdat deze door

de karakterisering door 3 parameters mogelijk iets beter het proces kan

beschrijven dan H1(z-1), welke slechts dbor 2 parameters wordt gekarak-
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teriseerd.

Om een indruk te krijgen in hoeverre de keu~ van de schattingsmethode

van invloed is op de 'Van de schattingsresultaten afgeleide amplitude-

en fasediagrammen, zijn in de figuren 6-11a en b vier amplitude-· resp.

fasediagrammen getekend van H2(s). Deze vier diagrammen corresponderen

met de wier gebruikte schattingsmethodes·. We zien dat de verschillen

t.g.v. de keuze van de methode (zie figuur 6-10a en 6-10b) geringer zijn

dan die t.g.v. de keuze van het schattingsmodel.

Voorts zijn in de figuren 6-12a en b vijf amplitude- en fasediagrammen

getekend van H2(s), waarbij voar de discrete parameters die ~n de vijf

afzonderlijke runs van de kleinste kwadraten methode genomen zijn. Op

deze wijze kunnen de standaarddeviaties van de di~crete parameters ge

conv.erteerd worden naar deviaties in amplitude-· en fasediagrammen van

H2(s). We zien in de~ figuren een opmerkelijke kleine deviatie in de

krommen. Deze kleine deviatie moet waarschijnlijk toegesahreven worden

aam. de zeer stabiele aard van de signalen in ere meetopstelIing. Daar

dOOT zijn de resultaten van de 5 runs niet onafhankelijk, zodat de be

rekende standaarddeviatie beter als een soort ondergrens gezien kan

worden.

Tenslotte zij nog het experiment vermeld, waarbij het flowsignaal als

het ingangssignaal en het druksignaal als het uitgangssignaal van het

proces (c.q. impedantie) genomen werd. Voor de~ situatie zijn op de

zelfde wijze als eerder beschreven ordetests uitgevoerdf de~ tests we

zen op een eerste of tweede orde proa:es. Ook hier rijn de vier discrete

modellen (6.1a,b,c,d) als hypothese gebruikt. Er zijn twee schattings

methodes toegepast, te weten K.K. en I.V.1. De resultaten bleken slecht

uit te vallen, namelijk zeer grote standaarddeviaties en een slechte 0

vereenkomst tussen de resultaten verkregen via K.K. en I.V.1. De conver

gentie bij de afregeling van de parameters bleek soms erg slecht. Deze

processituatie is daarom verder niet bestudeerd •..
Een opmerkelijk resultaat in dit verband is nog de simulatie van het uit-

gangssignaal (c.q. druksignaal) • Deze is met het werkelijke druksignaal

weergegeven in figuur 6-13a. Ook in deze processituatie vinden we dus

een matige overeenkomst. Ter vergelijking is in figuur 6-13b een typisch

voorbeeld te zien van een simulatie, behorende bij de oorspronkelijke

processituatie (zie ook figuur 6-8).
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6.1.2 Modelopstelling met sinusflowexcitatie: harrnonische analyse

Zoals in hoofdstuk tv beschreven is de frequentie van de flowbron van

hoog naar laag gev~rieerd, en weI zodanig langzaam dat de toppen van

twee opeenvolgende bijvoorbeeld flowsinussen op ongeveer gelijk niveau

liggen, zie ook figuur 6-14 (overdreven voorgesteld).

periode 3

I
I
I
I
I
I
I

~-----+) ~(-------~ .c:-----------)~I

1 periode 2

)

tijd

figuur 6-14

Elke omwenteling van de motoras levert zo een periode van het flowsig

naal en van de beide druksignalen. De lengte van opeenvolgende periodes'

wordt dus steeds langer. Op deze wijme kan als het ware continu in een

frequentiegebied de impedantie bepaald worden.

De (ingangs-)impedantie kan, ingeval van een zuiver sinusvormige flow

bron en een lineaire druk-flowrelatie bij de ingang, in prinaipe be

paald worden uit het quotient van ~ druk- en de flowamplitude en het

faseverschil tuss:en de druk-· en de flowsinus. In ons geval bleek de flow

bron niet volkomen sinusvormig te zijn, evenmin als de gemeten drukken.

Om toch enige inforrnatie uit de metingen te verkrijgen is harmonische

analyse toegepast op elke periode. Elke periode is ontwikkeld in een aan

tal harmonische componenten. De impedantie werd dan op boven genoemde

wijze bepaald voor de grondharmonische van de signalen in plaats van de

oorspronkelijke signalen. Totaal zijn ongeveer 250 periodes gedetec

teerd en ontwikkeld in harmonische component en.

Zoals in hoofdstuk IV beschreven zijn twee drukken gemeten, namelijk de

druk voor en de druk na de plaats waar de flow gemeten wordt. Beide druk

ken kunnen in princripe gebruikt worden om een impedantie te bepalen. Ech

ter signifiaante verschillen in de resultaten bleken niet op te treden,

zodat de druk, aanwe~g op de plaats'waar de flow gemeten wordt, weinig

verscrhilt van een van beide drukken. Daarom zal bij de volgende resulta

ten slechts die impedantie gepresenteerd worden, bepaald m.b.v. de druk

voor de flowprobe.
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In de figuren 6-15a en b z~Jn resp. de modulus en de fase van de be

paalde (ingangs-)impedantie weergegeven, waarbij voor de bepaling ervan

slechts die drukperiodes in beschouwing genomen zijn, waarvan de Jruk-·

amplitude van de grondharmonische in het gebied 0.5--3 kPa lag. Niet bo

ven 3 kPa, om de veronderstelling van lineariteit niet te grof geweld

aan te doen, en niet onder 0.5 kPa om meetfouten dan niet een te grote

rol te laten spelen. We zien een grote puntenwwerm (elk punt is het re

sultaat van een harmonische analyse), waaTVan de spreiding ervan vooral

veroorzaakt wordt door fouten in de periodedetectie (met ~e hand !).
Desalniettemin wordt deze methode als relatief betrouwbaar beschouwd,

omdat als het ware het frequentiespectrum afgetast wordt.

6.1.3 Analytische berekeninge~ aan de
' .,

hand van een electrisch analogon

Het in hoofdstuk IV gegeven electrische model blijkt na enig rekenwerk

tot het volgende lineaire model (in het laplacedomein) te leiden:

b
O + b 1s 2 + b

3
S 3 + b s4 +'b s5 + bs6 +b s7 8 + b' s9+ b s +'b S'

z. 2 4 5 6 7 8 9
~ng 2 + a s3 + a s4 + a s5 + a s7 + a s7 8

1 + a
1

s + a2s
3 4 5 6 7 + a8s

met bo 8.09 107

b1 1.95 108 a 1 = 3.40
b2 2.18 107 a 2 1.39
b

3 4.81 106 a
3 = 3.99 10-2

1.09 105 8.15 10-4b
4

a
4

=
7.92 102

1.32 10-5b
5

a
5

=
1..03 101

6.30 -8b6 = a6 = 10_10b
7

3.65 10-2 a
7

6..10 10_12b8 1.77 10-4 a8 = 1.21 10
b

9
= 5.16 10-7

De bij deze overdrachtsfnnctie behcrende amplitudS-· en fasediagrammen

zijn in de figuren 6-16a en b weergegeven.
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Figuur 6-16a. Modulus van de analytisoh berekende impedantie. (A5)

Figuur 6-16b. Fase van de analytisoh berekende impedantie. (A5)
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6.1.4 Conclusies, geldig voor de v.erriahte experiment en

Om het vergelijkend onderznek van de op 5 wijzen bepaalde ingangsimpe

dantie te vergemakkelijken zijn achtereenvolgens in de figuren 6-~7a,b,

6-~8a,b en 6-19a,b de amplitude-- en fasediagrammen weergegeven van de

parameterschattingsresultaten en die van de harmonische analyse, van de

parameterschattingsresultaten en die van de spectrale analyse, en van de

parameterschattingsresultaten t die van de sinusflowexcitatiemethode en

die van de analytiscrhe berekeningen.

Hieruit kunnen we tot .de volgende conolusie~ komen:

1 Parameterschatting geeft vergelijkbare resultaten als spectrale en

harmonische analyse, zeker in het gebied 1-5 Hz, over het geheel ge

nomen als een soort middeling ervan. Het feit dat de resultaten goed

met elkaar overeenkomen is niet verwonderlijk, indien we ons realise

ren, dat de basis van deze resultaten gevormd wordt door dezelfde sig

nalen.

2 Parameterschatting geeft vergelijkbare resultaten als de sinusflow

excitatiemethode voor de lagere frequenties. Voor hogere frequenties

treden afwijkingen op, welke hun oor~ak kunnen vinden in:

de gewijzigde meetsituatie

het feit dat ~e bij de parameterschatting gebruikte signalen

zeer weinig vermogen bevatten voor hogere frequenties

1 Parametersohatting levert een duidelijk anders resultaat dan de bere

kening aan de hand van het electrische analogon. Indien aventuele on

jUistheden bij het analogon gezocht worden, dan kunnen deze zijn:

bij de berekening gemaakte "lumping"-fouten (zie hoofdstuk III)

verwaarlozing van de invloed van de k-factoren (hoofdstuk III)

mogelijke niet-lineariteit van ~e k]emweerstand Rao (fig. 4-4)

zeer onnauwkeurige instelling van de klemweerstand Rao
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Moduli van de ingangsimpedantie, geoombineerde resultaten.
Parametersohatting (A1) en speotrale analyse (A

3
).
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Figuur 6-18b. Fases van de ingangsimpedantie, geoombineerde resultaten.
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6.2 Resultaten aangaande de gevoeligheid van de via parameterschatting
bepaalde aorta-ingangsimpedantie voor variaties in de druk- en
flowprobeposities

, , • I

6.2.1 Gevoeligheid voor de wijze van de drukmeting

In-de figuren 6-20a,b 2iijn de amplitude--en fasediagrammen weergegeven,

afgeleid van de parameterschattingsresultaten (bij gebruik van de klein

ste kwadraten methode en het in paragraa.fb".1 --genoemde model H2( z-1),

van de meetseries B
3

, B
4

en B
5

•

Er is enige variatie te constateren in de diagrammen. Deze lijkt van ver

gelijkbare grootte te zijn als de variaties t.g.v. de keuze van een eer

ste of tweede orde model, zie figuur 6-~o a en b.

, . , . , ,

6.2.2 Gevoeligheid voor de onderlinge afstand tussen druk-- en flowprobe

In de figuren 6-21a,b zijn de amplitude- en fasediagrammen weergegeven,

afgeleid van de parameterschattingsresultaten (K.K~, model H2) van de

meetseries A1 , B1 en B2•

Er is een t.,o.v. de di::.grammen in 6.2.1 redelijk grote variatie te be

speuren. Vooralsnog dient met de keuze van de probepositie rekening ge

houden te worden.

6.3 Resultaten aangaande de gevoeligheid van de via parameterschatting
. " , ,

bepaalde aorta-ingangsimpedantie voor variaties in de compliantie Cao

In de figuren 6-22a,b zijn de amplitude- en fasediagrammen weergegeven,

afgeleid van de parameterschattingsresultaten (K.K., model H2) van de

meetseries A1 ' C1 en C2•

Er is enige variatie te constateren in de diagrammen. Op gemerkt dient

te worden dat er geen referentie ter beschikking was', zodat geen waarde

oordeel over de gevoeligheid van parameterschatting gegeven kan worden.
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Figuur 20a. Moduli van de ingangsimpedantie (parameterschattingl model
H2 , methode K.K.), variaties in de drukprobepostionering.
(B3, B

4
, B

5
resp. laterale, frontale en distale positie)
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ra.J.
Figuur 20b. Fases van de ingangsimpedantie (parameterschattingl model

H2 , methode K.K.), variaties' in de drukprobepositionering.
(B3, B4 , B5 resp. laterale, frontale en distale positie)
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Figuur 6-21a. Moduli van de in~angsimpedantie

H2, methode K.K.), variaties in
de meetprobes. (A1, B1, B2)

(parametersohattingl model
onderlinge posities van
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6-21b. Fases van de ingangsimpedantie (parametersohattingl model
H2, methode K.K.), variaties in onderlinge posities van
de meetprobes. (A1, B

1
, B2 )
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6.4 BedisGussi~ring van de resultaten

Ten aanzien van de verkregen resultaten kunnen de volgende opmerkj.ngen

gemaakt worden :

1 De impedantie zoals die uiteindelijk bepaald is, mag niet zonder meer

de aorta-ingangsimpedantie genoemd worden. Ook de invl0at van de (lin

kerventrikel-)bronimpedantie en de klepimpedantie kan zich hebben la

ten gelden. Bovendien wijzigen de~e beide impedanties: zich van systo

le naar diastole. Tenslotte kunnen eventueel optredende reflectiever

schijnselen de impedantie hebben beinvloed. Over al deze invloeden is

op dit moment nog weinig bekend.

2 De vraag komt naar voren in hoeverre de gemeten aortadruk en aorta

flow gerelateerd kunnen worden via een (aorta-ingangs-)impedantie.

Een bestaansvoorwaarde van zoln relatie is lineariteit. Deze li-

neariteit blijkt o.a. door de matige simulatieresultaten (zie de fi

guren 6~13a en b niet ten volle aanwezig te zijn.

Als mogelijke niet-lineaire invloeden kunnen genoemd worden: eventue

Ie niet-lineariteiten, veroorzaakt door ~e aortaklep, en voorts even

tuele niet-lineariteiten in de impedantie achter de klep (bijvoor

beeld t.g.v. de niet-lineaire klemweerstand Rao in figuur 4-4).

1 Indien we de onder 6.1 besproken resultaten van ingangsimpedantiebe

palingen met elkaar vergelijken, ~en we de vrij goede overeenkomst

(uitgezonderd de; analytisch bepaalde impedantie) in het gebied 1-5

Hertz. Juist in dit gebied blijkt de energieinhoud van de druk en de

flow op een relatief hoog niveau te liggen. Buiten dit gebied lopen

de resultaten uiteen, zodat aangenomen kan worden dat dan storende

effect en een grot ere rol gaan spelen. We moeten daarom ook geen grote

waarde hecrhten aan de resultaten , verkregen via parameterschatting,

harmonische analyse en spectrale analyg~, buiten dit gebied.
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ROOFDSTUK VII CONCLUSIES EN VOORTGANGSMOGELIJKHEDEN VOOR RET ONDERZOEK

7.1 Conclusies

Met betrekking tot de in paragraaf 6.1 besproken resultaten van de in

gangsimpedantiebepalingen via vijf verschillende wegen, kan geconclu

deerd worden dat de via parameterschatting verkregen resultaten in het

gebied 1-5 Hz vrij goed overeenkomen met die van de harmonische analyse,

spectrale analyse en de sinusflowexcitatiemethode. De via analytische

berekeningen bepaalde impedantie bleek minder goed in overeenstemming

te zijn met de via parameterschatting bepaalde impedantie.

Met betrekking tot ~e in paragraaf 6.2 uitgevoerde experimenten ter be

paling van de gevoeligheid van de- parameterschattingsresultaten voor de

posities van de druk- en flowprobe bleek een bepaalde gevoeligheid. In

hoeverre deze gevoeligheid significant was bleek niet aan te geven van

wege de vele andere onzekere factoren.

Ook bij ~e in paragraaf 6.3 uitgevoerde experimenten ter bepaling van de

gevoeligheid van de parameterschattingsresultaten voor variaties in een

modelparameter bleek een bepaalde gevoeligheid. Door het ontbreken van

een referentie zijn aan de resultaten van deze experiment en verder geen

conclusies te verbinden.

7.2 Voortgangsmogelijkheden voor het onderzoek

1 In de eerste plaats moet worden afgevraagd of de impedantie die op de

in dit onderzoek gebruikte wijzen isbepaald, inderdaad de aorta-in

gangsimpedantie voorstelt. Een meer fttndamentele aanpak van deze pro

blematiek lijkt gewenst.

2 Uit de fysiologie is bekend dat de bronimpedantie van het linkerven

trike1 tijdens de systolische hartfase relatief zeer groot is. Ten

behoeve van een meer betrouwbare bepaling van de aorta-ingangsimpe

dantie kan van dit feit gebruik gemaakt worden door bij de parameter

schatting een zekere nadruk te leggen op het systolische gedeelte van

het druk- en het flowsignaal. In figuur 1-1 is'dit gedeelte met een

dik getrokken lijn aangegeven. In feite wordt dus een model gezocht

voor de druk-flowrelatie, geldig tijdens de systolische hartfase.
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1 De in dit onderzoek gebruikte druk- en flowsignalen, zoals die ge

bruikt zijn bij de parameterschatting, bleken een energie-inhoud in

een zeer beperkte frequentieband (1-5 HZ) en dan nog slechts voorna

melijk bij' de harmonische frequenties te bezitten. Aan de via para

meterschatting bepaalde ingangsimpedantie kan daarom buiten deze fre

quentieband weinig waarde gehecht worden.

Onderzocht kan worden of fysiologische signalen (welke een uitgestrek

ter energiespectrum bezitten) via parameterschatting tot een verge

lijkbaar resultaat kunnen leiden als via de in de literatuur vaak ont

moete harmonische analyse. Via de harmonische analyse kan de ingangs

impedantie tot ongeveer 20 Hz met een nauwkeurigheid van 10 ~ 20 %
bepaald worden.
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APPENDIX I TREFWOORDEN, GEHANTEERD BIJHET LITERATUURONDERZOEK
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APPENDIX II TOELICHTING VAN RET ELECTRISCHE MODEL

De basis voor het model wordt gevormd door de in hoofdstuk III ge' oemde

uitdrukkingen voor de longitudinale en transversale impedantie van een

zuiver elastische buis (c.q. arterie).

Figuur A2,.;,:-it:a

!
f
\

Figuur A2-1b Figuur A2-10

, \

Een (gelumped)e,Iectrisch model van zoln uniforme buis ter lengte I en

met straal r (zie figuur A2-1a) is in figuur A2-1b afgebeeld. De sym-
'!<r'1<

metrische vers~¢'~rvan is in figuur A2-1c afgebeeld.

Beide modellen z,cijn ge-lump-ed, zodat al een eerste fout geintroduceerd

is. Deze fout i~ groter naarmate 1 groter en de vloeistofsnelheid lager

is. Een tweed~ bron van fouten is de frequentieafhankelijkheid en de niet

linearitei~~~~n de samenstel]ende cDmponenten van het hydrodYnamische mo

del, doordatde:zre'componenten in het electrische vertegenwoordlgd zijn

door frequentieonafhankelijke en lineaire elementen. Een voorbeeld mag

dit laatste illustreren.

Gegeven de in figuur A2-1a weergegeven buis, met r= 1 em, wa~er als stro

mingsvloeistof (viscositeit Tl = 10-3 kg/m. sec en dichtheid p = 103 kg/m3).

Voor de weerstand R en de zelfinductie L is formule (3.6a) van toepas-

sing:
en L K pI

1 if

Hierin zijn zoals bekend K1 en K2 afhankelijk van a • Met de gegeven

waarden voor r,Tl, P en voIgt a = 25.0\{f , waarin f de frequentie.

Voor f=0.1 Hz is a=8 zodat uit figuur 3-4 volgen: K1=1.15 en K2=2.0

Voor f=20 Hz is 0: = 112 zodat uit figuur 3-4 volgen: K1=1.015 en K2=20.0

We merken op dat in het frequentiegebied 0.1-20 Hz d'e weerstand een fac

tor 10 kan veranderen, terwijl die van de zelfinduatie slechts een fac

tor 1.13 kan veranderen. Daar in het electrische model R en L constant

zijn, moeten we tot een compromis komen. Dit is hier gedaan door de

weerstand en zelfinductie bij 1 Hz te berekenen. Voor f=1 Hz is u=25

waaruit volgen (zie figuur 3-4) : K1=4.4 en K2=1.052.
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In het vervolg zullen we de longitudinale impedantie van cylindrische

buizBn op bovenstaande wijze berekenen, en weI bij 1 Hz. De in het hydro

dynamische model voorkomende complianties zijn, zover niet bekenri, met

een eenvoudige proefneming bepaald. Daartoe wordt het compliante element

afgesloten en onder een druk van ongeveer 13 kPa gezet, vervolgens wordt

een klein volume ~v vloeistof ingespoten, waarna de druk toename ~p ge

meten wordt. De (statische) compliantie C voIgt dan uit C= 6V/6P •
.

In figuur 4-12a'?is een gedetailleerde schets te zien van het hydrodyna-

mische model van de aorta. Er onder is dan het electrisehe analogon er

van te zien (figuur 4-12b).

Hieronder worden de versehillende elementen van het hydrodynamische mo

del besproken, aan de hand van de in figuur 4-12a weergegeven nummers:

Ad a Dit is de halve lengte van de flowmeter. Deze flowmeter is steeds

bij metingen aan het model, zodat deze ook in besehouwing genomen

dlent te worden, en weI alTeen de reehterhelft omdat de flow in

het midden gemeten wordt. Geometrie: 1=7em en r=8 mm.

Ad b Dit is een korte elasti~che slang. Geometrie: 1= 11 em, r=8 mm.

De compl{antie is proefondervindelijk (zie boven) bepaald op

1.13 10-10 m5N-1•

Ad e Di t is een eompliantie. Deze is gemeten, evenals de daarin voor·-
-9 5 -1 6 8komende klemweerstand Rao : C =6.38 10 m N en R =3. 10ao ao

Nsec/m5 • Geometrie van het horizontale buisgedeelte: 1=6 em en

r= 8 mm~ Geometrie van het vertieale buisgedeelte: 1=9 em, r=8 mm.

Ad d Dit is een lange elastisehe slang. Geometrie: 1=36 em en r= 8 mm.

De eompliantie is proefondervindelijk bepaald op 9.75 10-11 m5N-1•

Ad eDit is de afsluitimpedantie. De daarin voorkomende elementen zijn

bekend, zie Witteveen (1974).

Ad f Dit is een tuss:enverbinding tuss:en de afsluitimpedantie en het ver

loopvat. Geometrie: 1=4 em en r=1 em.

Met behulp van de geometrie van de elementen en de gegeven waarden voor

de eomplianties en de klemweerstand zijn we in staat m.b.v. het vervan

gingssehema volgens: figuur A2-1e een eompleet eleetrisch model samen te

stellen. Door elementen te eombineren krijgen we het model van figuur

4-12b.
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