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EEN SIGNAALVERWERKINGSALGORITME yOOR BEN DIGITALE URINE
PRODUKTIE METER

SAMENVATTING

Een door het vu-ziekenhuis in Amsterdam ontwikkelde digitale
meter is in staat de urineproduktie van patienten op inten
sive care afdelingen te meten.
Daartoe wordt het gewicht bepaald van een reservoir waarin de
urine wordt opgevangen.
Het is gebleken dat het ruwe meetsignaal allerlei onregel
matigheden bevat, die veroorzaakt worden door externe invloe
den.
opdat toch te allen tijde betrouwbare gegevens aan de gebrui
ker kunnen worden gepresenteerd, is een algoritme ontworpen
en getest, dat het ruwe meetsignaal bewerkt.
Gebruikte technieken zijn: mediaanfilteren, exponential mean
filteren, detecteren van flanken en het nemen van beslissin
gen op basis van ingebrachte kennis.
Het signaalverwerkingsalgoritme, dat real time op de board
processor van de meter draait, blijkt onder vrijwel aIle
omstandigheden correct te functioneren.

A SIGNAL PROCESSING ALGORITHM FOR A DIGITAL VRINI PRODUCTION
METER

SUMMARY

A digital measuring tool, which has been developed by the
Free University Hospital, Amsterdam, is able to measure the
urine production of intensive care patients.
For that purpose the weight is determined of a standard dis
posable container in which the urine is collected.
It turned out that the raw measurement signal contains all
kinds of irregularities caused by external influences.
To get the potentiality to present at all times reliable data
to the user, a signal processing algorithm was designed and
tested.
Used techniques are: median filtering, exponential mean fil
tering, slope detection and taking decisions based on built
in knowledge.
The signal processing algorithm, which acts in real time on
the board processor of the measuring tool, proved to function
correctly under almost all circumstances.
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Door de Instrumentele Dienst van het VU-ziekenhuis in
Amsterdam is een digitale urineproduktiemeter ontwikkeld.
Het meetprincipe van de meter, die bedoeld is voor qebruik op
intensive care afdelingen, berust op gewichtsbepaling van de
gangbare, eenmalig te qebruiken urine-opvangzak. Deze zak
hangt aan een met rekstrookj es verbonden haak binnen een
speciaal qeconstrueerd frame.
Ten gevolge van allerlei externe factoren ontstaan storingen
in het signaal. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan pieken ten
gevolge van stoten tegen de zak of stappen ten gevolge van
het nemen van urinemonsters.
uit de wens om toch te allen tijde een betrouwbare meetwaarde
aan de gebruiker te kunnen presenteren, vloeide de behoefte
aan een robuust signaalverwerkingsalgoritme voort, dat real
time op de board-processor van de meter moet kunnen draaien.

Mijn afstudeeropdracht bestaat uit het ontwerpen en testen
van een dergelijk algoritme.
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BELANG VAN BET PROJEKT

In een ziekenhuis is, met name op Intensive Care afdelingen,
kennis omtrent de hoeveelheid geproduceerde urine belangrijk
voor de controle op het ziektebeloop van patienten.

In het algemeen worden bepaald:

1. De totale geproduceerde hoeveelheid over een langere pe
riode, van minimaal 8 uur tot maximaal 24 uur, voor de
bereking van de vochtbalans.

2. De hoeveelheid geproduceerde urine over een korte perio
de, van minirnaal 1 uur tot maximaal 2 uur, als belangrij
ke parameter binnen het haemodynamisch profiel.

Meting van de hoeveelheid geproduceerde urine gebeurt thans
op een wat omslachtige en onnauwkeurige manier:
Speciaal voor gebruik op de Intensive Care zijn disposable
urine-volumemeters ontworpen, bestaande uit een reservoir
met een volumetrische schaalverdeling, geschikt zowel voor
meting van kleinere volumina tot 30 ml als voor meting van
grotere volurnina tot 200 mI, en een opvangzak met kraan. De
urine-volumemeter wordt via een slang en een blaascatheter
verbonden met de patient.
Indien geen gebruik wordt gemaakt van de urine-volumemeter,
wordt de hoeveelheid geproduceerde urine op gezette tijden,
meestal eens per 1-2 uur, afgetapt in een maatbeker waarna
het volume wordt afgelezen.
Het volume wordt genoteerd op de IC-lijst en per 24 uur ver
werkt in de vochtbalans.

Chirurg dr. D. de Jong, werkzaam op de Intensive Care afde
ling Heelkunde van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije
Universiteit in Amsterdam, heeft de Instrumentele Dienst van
het ziekenhuis gevraagd, deze meting van de hoeveelheid ge
produceerde urine te autornatiseren, met als doel:

1. Vermindering van de werklast van de verpleegkundigen.
2. Verbeterde bewaking van de urineproduktie.
3. Registratie van meetgegevens in een Patient Data Manage

ment System (PDMS).

ad 1. Het meetsysteem moet continu de op dat moment gepro
duceerde hoeveelheid aangeven. Op gezette tijden
(eens per 1-2 uur) moet het mogelijk zijn deze hoe
veelheid op nul te zetten nadat de dan afgelezen
waarde op de IC-lijst is genoteerd of in een PDMS is
opgenomen. Ook moet de waarde worden opgeslagen in
de urineproduktierneter en worden gesummeerd tot een
24-uurs waarde. Indien het urinereservoir om wat voor
reden dan ook losgekoppeld moet worden van de meter,



ad 2.

ad 3.

6

bijvoorbeeld tijdens transport van de patient, dient
de meting later correct te worden voortgezet.

Indien de urineproduktie afneemt tot beneden een
door de gebruiker instelbare grens, dient het appa
raat te alarmeren met een vriendelijk klinkende
pieptoon.

Het apparaat moet worden voorzien van een uitgang,
zodat de geproduceerde gegevens te zijner tijd kunnen
worden opgenomen in een centraal systeem voor opslag
en beheer van patientengegevens (PDMS).
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ONTWIKKELING VAN DB VRINEPRODOKTIEMETER

3.1 Enkele uitqanqspunten

De urineproduktiemeter moet kunnen functioneren in com
binatie met de bestaande, eenvoudige urine-opvangzakken.
Dit uitgangspunt vloeit voort uit de eis de gebruikskosten
zo laag mogelijk te houden. uit oogpunt van hygiene zal
een urinereservoir na een korte periode van gebruik ver
vangen moeten worden door een nieuw exemplaar. De totale
kosten zullen uiteindelijk in belangrijke mate bepaald
worden door de prijs van deze reservoirs.
In dit verband kan worden opgemerkt dat er reeds een meter
op de markt is gebracht die de hoeveelheid geproduceerde
urine meet met behulp van ultrageluid. Daartoe wordt de
urine opgevangen in een (te) dure plastic bak, die het
mogelijk maakt, de vloeistofspiegel te bepalen.

Er mag geen bacteriologische overdracht plaatsvinden
tussen de vloeistof en de meter. De combinatie blaascathe
ter-urinezak vormt een gesloten systeem ter voorkoming van
infecties.

De meter mag qeen beperkingen opleggen aan het verplegende
personeel. Hierbij moet worden gedacht aan omslachtige
protocollen die gevolgd zouden moeten worden bij het legen
of verwisselen van de opvangzak, het verplaatsen van de
patient etc. Doel van het systeem is immers onder andere
het ontlasten van het personeel.

3.2 Specificaties

In overleg met dr. D. de Jong is de Instrumtele Dienst geko
men tot een aantal eisen waaraan de meter zou moeten voldoen:

Functies:

meting van de totale hoeveelheid geproduceerde urine vanaf
een willekeurig in te stellen tijdstip.
meting van de subtotale hoeveelheid geproduceerde urine
vanaf een vrij te kiezen tijdstip.
meting van de momentane flow.
bewaking van een in te stellen minimale flow-waarde.
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Functiespecificaties:

volumemeting:
flowmeting:

bereik

0-2 1
0-1 l/uur

nauwkeurigheid

5t of 5 ml
lot of 20 ml/uur

Auditieve en visuele alarmering vindt plaats wanneer de flow
(gedurende de laatste 10 minuten) onder een in te stellen
grenswaarde ligt.

De momentane flow wordt bepaald uit de volumetoename geduren
de de laatste 30 minuten.

storingsgevoeligheid:

Invloed van externe storingen met een duur korter dan 5 minu
ten wordt opgevangen. Bij langere storingen gaat een alarm
af.
De meter is beveiligd tegen netspanningsvariaties korter dan
1 minuut. Bij langere storingen moet het apparaat gereset
worden.

Alarmering:

De auditieve alarmering is zowel geheel als na ieder alarm te
onderdrukken. De visuele alarmering stopt als de alarmoorzaak
weggenomen is. De auditieve alarmering wordt dan automatisch
weer actief.

Gegevensverwerking:

Output van 24-uurs totaal via RS-232 in een vorm die voldoet
aan de eisen van een nog aan te schaffen centraal systeem
voor opslag en beheer van patientengegevens.
Analoge output van onbewerkte gewichtsmeting.

Overig:

De meter is een stand-alone apparaat.
De meter voldoet aan de veiligheidseisen volgens NEN
10.60l.
Bediening van de meter is eenvoudig en doorzichtig.

3.3 Meetmethode

Wanneer men de genoemde uitgangspunten in gedachten neemt,
dan lijkt een methode voor de bepaling van de hoeveelheid
urine in de opvangzak voor de hand te liggen: bepaal het
gewicht van de opvangzak + inhoud en reken de gevonden waarde
om naar volume-eenheden urine.



9

Gewichtsbepaling kan in principe gebeuren met behulp van een
nauwkeurige elektronische weegschaal. Dit blijkt in de prak
tijk echter geen bruikbare oplossing. De weegschaal dient
een stevige ondergrond te hebben en de enige plaats die hier
voor in aanmerking komt, is de vloer onder het bed van de
patient. Deze plaatsing beperkt de verpleegkundigen echter
teveel in hun vrijheid van handelen: de kans is te groot dat
de opstelling omver wordt gestoten.
Een andere methode om het gewicht te bepalen, werkt met be
hUlp van rekstrookjes. De urine-opvangzak wordt daartoe op
gehangen in een speciaal geconstrueerd frame dat aan het bed
van de patient wordt bevestigd. Deze aanpak heeft als voor
deel dat de meetopstelling geen extra ruimte vergt. Het is
dan ook deze methode waarvoor men gekozen heeft.
Figuur 1 laat een schets van het frame zien. Rechtsonder in
de figuur is een vooraanzicht van het frame met opvangzak
afgebeeld.
In figuur 2 is een veelgebruikt ziekenhuisbed afgebeeld. Aan
de zijkant van het bed zijn een viertal ronde openingen te
zien. Zij kunnen gebruikt worden voor de bevestiging van het
frame. Eventueel kan het frame ook aan de infuuspaal naast
het bed van de patient worden bevestigd.
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Figuur 1. Schets van het frame waarin de opvangzak kan worden
opgehangen. De haak is verbonden met rekstrookjes die zich in
doosje A bevinden. De urineslang wordt vastgeklemd in gelei
der B. Op het rnetalen plaatje C is een markering aangebracht,
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die aangeeft hoe de slang vanuit de geleider naar de zak
dient te lopeno Het is van groot belang dat de slang precies
volgens de markering wordt aangebracht. AIleen dan zal de
slang geen druk op de zak uitoefenen in verticale richting.
De druk in horizontale richting wordt mechanisch gecompen
seerd en belnvloedt de meting niet. De krachtopnemer in doos
je A is via kabel D verbonden met het basisapparaat. Rechts
onder is het frame te zien met een urinezak. Hoewel de zak
niet symmetrisch is gevormd, bevindt het zwaartepunt zich
loodrecht onder de krachtopnemer.

Figuur 2. Zijaanzicht van een ziekenhuisbed. De pijlen geven
de openingen aan waarin het frame kan worden vastgeklemd.
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Figuur 3 toont het blokschema van de urineproduktiemeter. De
krachtopnemer, bestaande uit rekstrookjes + een versterker,
levert aan de uitgang een spanning die rechtevenredig is met
het gewicht van de urinezak + inhoud. Deze spanning wordt
versterkt door de versterker AMP waarvan de versterkings
factor instelbaar is. Het signaal passeert vervolgens een
laagdoorlaatfilter LDF (2de orde Butterworth) waarvan het
eerste kantelpunt bij 10 Hz ligt. De AD-converter zet het
analoge signaal bij een sample rate van 1Hz om in een 12 bits
digitaal signaal (Let op: het oorspronkelijke signaal is bij
deze sample-frequentie niet geheel meer te reconstrueren.
Inforroatie omtrent het langzame verloop van de urineproduktie
blijft geheel aanwezig, echter het exakte verloop van hoog
frequente storingen gaat verloren) .
Het meet instrument bevat een microprocessorsysteem dat op
gebouwd is rond een 8086 microprocessor. Het systeem heeft
een aantal functies:

1. Het besturen van de AD-converter.
2. Het verwerken van de binnenkomende meetgegevens. Hieronder

wordt verstaan het detecteren van meetfouten, het bij
houden van een totale en een subtotale volumewaarde en het
bepalen van de flow.

3. Het verzorgen van de communicatie met de gebruiker door
het versturen van berichten en verwerkte meetgegevens naar
het LCD-display, en door het uitlezen van de functietoet
sen.

4. Het alarroeren in kritieke situaties.
5. Het verzorgen van de communicatie met een PDMS-systeem via

de RS-232 poort.

1Hz
lit

kRACHf T\ ~p)zOPNEAf'R. AMP ~ LDF
~~

~ 51ST,

T

J,

f(),vc TIE LCD -

5'I/ER,M
R5-23

TOE. rsE..II
2.

Fiquur 3. Blokschema van het meetsysteem. AMP = versterker,
LDF = laagdoorlaatfilter, AD = analoog-digitaalomzetter.
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3.4 Stand van zaken bij aanvang van het afstudeerprojekt

Het urineweegsysteem, overeenkomend met het blokschema van
figuur 3, is gereed voor zover het de hardware en de bestu
ringssoftware betreft. Een eerste signaalverwerkingsalgoritme
is ontworpen.
Er zijn een aantal klinische metingen verricht met de urine
produktiemeter. Hierbij zij n "ruwe" meetdata via de seri~He

uitgang van de meter naar een aparte data-acquisitiecomputer
verstuurd, die deze gegevens heeft vastgelegd op floppy-disc
voor toekomstige tests van nieuwe verwerkingsalgoritmes.
De eerste resultaten wijzen uit dat de hardware functioneert,
maar dat de verwerking van het meetsignaal nog niet naar wens
verloopt.
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ANALYSE VAN HET MEETSIGNAAL

4.1 Inleiding in de problematiek

uit proefmetingen is gebleken dat in het digitale meetsignaal
aIIerIei verstoringen voorkomen die niet aIle hetzelfde ka
rakter hebben.
De oorzaak van deze artefacten moet in eerste instantie wor
den gezocht in het feit dat de urine-opvangzak onbeschermd
in het frame hangt. Het verplegende personeel verricht tij
dens de verzorging van een patient allerlei handelingen ron
dom het bed, waarbij het regelmatig voorkomt dat tegen het
frame en de opvangzak wordt gestoten. Men kan natuurlijk niet
verwachten dat de verpleegkundigen ter voorkoming van deze
storingen extra omzichtig te werk gaan. Deze eis vormt een
extra werkbelasting die vermeden dient te worden, temeer
omdat de omstandigheden op een intensive care-afdeling vaak
snel en doeltreffend handelen vereisen.
Naast deze veelal kortdurende, door stoten veroorzaakte ver
storingen treden er regelmatig stapvormige afwijkingen op van
langere duur. Enerzijds vallen binnen deze groep de versto
ringen die hun ontstaan eenvoudig laten verklaren uit steeds
terugkerende handelingen van het personeel, men denke hierbij
bijvoorbeeld aan het legen van de opvangzak, anderzijds zijn
er storingen waarvan de oorzaak minder duidelijk is. Zij
vragen om een nader onderzoek.
De vraag dient zich nu aan of al deze storingen, kort- en
langdurend, met behulp van een algoritme dat op de boord
microprocessor van het meetsysteem draait, kunnen worden
herkend en opgeheven, zodanig dat te allen tijde betrouwbare
gegevens aan de gebruiker kunnen worden gepresenteerd, en een
afgeleid signaal als flow steeds met succes kan worden be
paald. Ofwel: doelstelling is het ruwe meetsignaal zodanig te
verwerken, dat het meetsysteem in zijn totaliteit voldoet aan
de eerder vermelde specificaties.

4.2 Analyse van het meetsignaal

4.2.1 Observatie van gang van zaken op een I.C.-afdeling

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop artefacten in het
ruwe meetsignaal van de urineproduktiemeter ontstaan, is het
noodzakelijk zich een beeld te vormen van de omgeving waarin
het meet instrument zijn taak verricht.
Daartoe ben ik een aantal dagen aanwezig geweest op de inten
sive care-afdeling Heelkunde van het VU-ziekenhuis in Amster
dam. Tijdens mijn aanwezigheid draaide de urineproduktiemeter
in een proefopstelling waarbij een aparte data-acquisitie
computer zorg droeg voor het vastleggen van onbewerkte meet
data op schijf. Met deze meetopstelling zijn meetgegevens van
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negen patienten vastgelegd met een totale meetduur van on
geveer 140 uur.
Telkens wanneer een gebeurtenis plaatsvond die het meetsig
naal op de een of andere manier beinvloedde, werd een aan
tekening gemaakt, waarbij het tijdstip en een omschrijving
van de gebeurtenis werden genoteerd. Dit bood de mogelijkheid
om in een volgende fase van het onderzoek verbanden te leggen
tussen enerzijds gebeurtenissen uit de praktijk en anderzijds
veranderingen in het meetsignaal.

De waargenomen onregelmatigheden zijn op te splitsen in twee
categorieen:

1. Toegestane onregelmatigheden.
Hieronder worden verstaan die onregelmatigheden die in
herent zijn aan doelbewuste handelingen van de verpleeg
kundigen die in verband staan met het feit dat de patient
urine produceert.
Toegestane onregelmatigheden zijn:

Het legen van de opvangzak: Het reservoir heeft een
beperkt volume en zal daarom regelmatig geleegd
moeten worden. De inhoud van 2,5 liter wordt in de
praktijk niet volledig benut. Het is gebruikelijk dat
de zak elke twee uur geleegd wordt in een maatbeker,
waarna het volume kan worden afgelezen en genoteerd
op een intensive care-lijst.
Wanneer de digitale urineproduktiemeter gebruikt
wordt, kan met een veel Minder frequente leging
volstaan worden.

Het legen van de verbindingsslang tussen catheter en
opvangzak: In de praktijk loopt de verbindingsslang
niet rechtstreeks naar de zak, maar hangt zij in een
U-bocht, met als gevolg dat onder in de slang een
laagje urine komt te staan. Omdat, bij een lage
urineproduktie, stolsels in de urine de neiging
hebben zich aan de binnenkant van de slang vast te
zetten, wordt door de verpleegkundigen af en toe in
de slang geknepen, waarbij dan een relatief grote
hoeveelheid urine ineens het reservoir instroomt.

Het nemen van een urinemonster: 50ms is het voor de
arts belangrijk de concentratie van bepaalde stoffen
in de urine te kennen. Daartoe wordt dan een monster
uit de opvangzak genomen.
De opvangzak is speciaal voor dit doel uitgerust met
een luchtdichte afsluiting waar de naald van een
spuit doorheen kan worden gestoken.

2. Storende onregelmatigheden.
Binnen deze categorie vallen alle afwijkingen die niet tot
de toegestane onregelmatigheden behoren.
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In de praktijk zijn te onderscheiden:

2a. Kortstondig storende onregelmatigheden:
Storingen met een tijdsduur korter dan 50 seconden.
Hieronder valt het stoten danwel kortstondig leunen
tegen bed, opvangzak of frame. Oeze gebeurtenis vindt
regelmatig plaats wanneer verpleegkundigen of artsen
zich langs het bed van de patient bewegen.

2b. Langdurig storende onregelmatigheden:
Storingen met een tijdsduur langer dan 50 seconden.
Hieronder vallen:

Het langdurig dan weI herhaaldelijk kortstondig
leunen tegen opvangzak of frame.
oit komt voor wanneer de verpleegkundige, langs
het bed staande, gedurende enige tijd bezig is
met de behandelingjverzorging van de patient.
Ook wanneer een wagentje tegen het frame wordt
geplaatst, kan dat in dit verband als langdurig
leunen worden opgevat.

Het per ongeluk scheefstoten van het frame.
oit heeft tot gevolg dat plotseling niet het
volledige gewicht van de opvangzak meer wordt
gemeten, maar slechts een component die afneemt
naarmate het frame schever staat.

Het losmaken en verplaatsen van het frame.
Patienten die op hun zij liggen, worden af en
toe van de ene op de ander zij gedraaid. oit
om doorliggen te voorkomen.
Aangezien de urineslang slechts een beperkte
lengte heeft, zal het frame naar de andere zijde
van het bed moeten worden getransporteerd.
In de praktijk blijkt dat bij dit transport het
frame soms zelfs gedurende enige tijd op de
grond komt te liggen. Van gewichtsmeting is dan
natuurlijk geen sprake meer.

Het afgekneld raken van de urineslang.
Wanneer zich een knik in de slang bevindt, of
wanneer de patient bovenop de slang ligt, wordt
de urine verstoord in zijn vrije gang naar het
reservoir. Het gevolg is dat de blaas van de
patient zich vult in plaats van de opvangzak.

Om een korrekt beeld van de situatie te verkrijgen, dient men
zich te realiseren dat de toegestane en de kortstondig sto
rende onregelmatigheden zich vrij frequent voor kunnen doen,
tot enkele malen per uur toe, terwijl de langdurig storende
onregelmatigheden slechts zeer incidenteel optreden.
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simulatie van de praktijksituatie

Aangezien verschillende langdurig storende onregelmatigheden
zich slechts af en toe voordoen, zijn deze gebeurtenissen ook
in het laboratorium gesimuleerd, met als doel verbetering van
het inzicht in het verband tussen mechanische gebeurtenis en
verandering in het meetsignaal.
Daartoe is gebruik gemaakt van de meetopstelling die scherna
tisch in figuur 4 is afgebeeld.

IP ~ O~ ~ U~ ~ DAC ~ ~

I

s

Fiquur 4. Blokschema van de meetopstelling uit het laborato
rium. IP = InfuusPomp, OK = Opvangzak + Krachtopnemer,
UPM = UrineProduktieMeter, DAC = Data-Acquisitiecomputer,
M = Monitor, S = kunstmatig aangebrachte Storingen.

De infuuspomp zorgt voor een constante flow van water van 100
ml/uur, hetgeen een typische waarde uit de praktijk is. (Art
sen hanteren de regel dat 1 ml urine per kg lichaamsgewicht
per uur een ondergrens is voor wat als een normale urine-flow
beschouwd mag worden) .
De urineproduktiemeter geeft het onbewerkte digitale meetsig
naal door aan de data-acquisitiecomputer. Met behulp van deze
computer worden real-time de onbewerkte meetsamples op moni
tor in een grafiek uitgezet tegen de tijd. Tevens worden de
meetsamples opgeslagen op schijf.
De simulatiemetingen bestonden uit het kunstmatig veroorzaken
van mogelijke verstoringen uit de praktijk bij een bijna lege
(50 cc water) en een behoorlijk gevulde (650 cc water) op
vangzak, en het observeren van het meetsignaal.
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4.2.3 verwerkinq van de meetdata

De meetgegevens uit de praktijk en het laboratorium bestrij
ken een totale tijdspanne van ruim 140 uur. Bij een sample
frequentie van 1 Hz komt dit overeen met een dataset van ruim
500.000 samplewaarden.
Deze samplewaarden, aIle 12 bit breed, zijn opgeslagen in
integerfiles met een totale grootte van ongeveer 1 Mbyte. wil
men deze meetdata bestuderen, dan zal allereerst een methode
bedacht moeten worden waarmee de dataset eenvoudig is te
hanteren.
Op basis van software van R. Zwart is een Pascalprogramma
geschreven dat samplewaarden van schijf inleest in het werk
geheugen en overzichtelijk op monitor in een grafiek tegen de
tijd uitzet. Figuur 5 geeft een voorbeeld van een scherm
beeld.
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Fiquur 5. Voorbeeld van een schermbeeld.

Binnen de assen bevindt zich een gebied van 500x210 pixels.
De schaling van de horizontale tijdas is instelbaar, de scha
ling van de verticale samplewaarde-as is automatisch.
Tenzij anders vermeld, geldt voor aIle in dit verslag opgeno
men schermbeelden dat de verticale as steeds in een veelvoud
van AD-counts is opgedeeld (1 AD-count komt overeen met een
belasting van 0,6 gram). Onder de horizontale as wordt de
tijd steeds zowel in seconden als in h:m:s aangegeven.
De verticale, lijnvormige cursor kan over het scherm heen en
weer worden bewogen, waarbij het snijpunt met de grafiek
steeds in numerieke vorm wordt gepresenteerd.
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samplewaarden die verderop in de tijd liggen, en dus rechts
buiten het schermbeeld vallen, worden in stappen van een half
scherm (250 samples) ingelezen en gepresenteerd. De drie
halve schermbeelden die direkt vooraf gingen aan het zicht
bare scherm, blijven bewaard in het werkgeheugen en zijn
direkt oproepbaar.

Met behulp van dit programma is de complete dataset visueel
onderzocht.

Analyseresultaat

uit het onderzoek waarbij notities over gebeurtenissen uit de
praktijk zijn vergeleken met de corresponderende veranderin
gen in het meetsignaal zijn een aantal eigenschappen van dit
signaal naar voren gekomen:

1. Betreffende de toegestane onregelmatigheden:
De toegestane onregelmatigheden manifesteren zich in het
meetsignaal als blijvende stapvormige veranderingen met
ofweI een bekende bovengrens voor de stapgrootte (Iegen
verbindingsslang, nemen monster) , ofweI een vooraf bekende
waarde van het gewicht van de opvangzak direkt na de stap
(legen opvangzak).
De kennis omtrent deze stappen kan als voIgt worden ge
presenteerd:

Iegen opvangzak:

teken stap:
stapgrootte:
eindwaarde stap:

negatief
onbekend
gelijk aan gewicht van lege reservoir

legen verbindingsslang:

teken stap:
stapgrootte:

eindwaarde stap:

nemen monster:

teken stap:
stapgrootte:
eindwaarde stap:

positief
theoretisch: < slanginhoud (45 ml)
in praktijk: < 30 ml
onbekend

negatief
< 10 ml
onbekend
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Figuur 6 geeft een voorbeeld van het legen van de opvangzak.
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I'iquur I. Het legen van de opvangzak uit zich door middel van
een negatieve stap in het meetsiqnaal.

Figuur 7 toont een signaal overeenkomend met het legen van de
verbindingsslang.
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I'iquur 7. Het legen van de verbindingsslang uit zich in de
vorm van een kleine positieve stap, vaak qevolgd door een
horizontaal signaalsegment vanwege het feit dat eerst de
verbindingsslang zich weer zal vullen.
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2. Betreffende de storende onregelmatigheden:

a. Kortstondig storende onregelmatigheden:
Deze storingen blijken duidelijk herkenbaar aan pie
ken in het meetsignaal en een versterkt ruisen.
Figuur 8 toont een voorbeeld van kortstondig storen
de onregelmatigheden.
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Fiquur 8. Pieken in het meetsignaal veroorzaakt door
stoten tegen de opvangzak.

b. Langdurige onregelmatigheden:
Zij kunnen gepaard gaan met een versterkt ruisend
karakter van het signaal gedurende langere tijd.
Vaak treedt een tijdelijke stapvormige verandering
op. De tijdsduur van de verandering bedraagt mini
maal 50 seconden en heeft in principe geen
bovengrens.
Afhankelijk van de aard van de verstorende gebeur
tenis is de stap positief (leunen tegen reservoir)
of negatief (scheef stoten frame).
Theoretisch kent de stapgrootte geen ondergrens. De
bovengrens wordt bepaald door het meetbereik van de
meter.
In de praktijk zijn de stappen behalve door hun vaak
tijdelijke karakter, ook door hun stapgrootte te
onderscheiden van de toegestane onregelmatigheden
"legen slang" en "nemen monster", die zich laten
herkennen aan hun zeer beperkte stapgrootte.
Figuur 9 geeft een voorbeeld van een langdurig sto
rende onregelmatigheid.
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Figuur 9. Langdurige verstoring ten gevolge van het
verplaatsen van de constructie met opvangzak.

3. Betreffende de urineflow:

Afhankelijk van de urineproduktie van de patient kan een
min of meer constante toename van de reservoirinhoud per
tijdseenheid worden gemeten, zie figuur 10, of een meer
trapsgewijze, figuur 11, veroorzaakt door herhaaldelijke
leging van de slang.
De maximaal gemeten helling in het meetsignaal tijdens de
normale meetsituatie uit figuur 10 bedraagt 800 ml/uur.
stappen veroorzaakt door storingen als behandeld onder
punt 1. en 2. verIopen veel steiler dan deze helling:
doorgaans hebben zij een helling die vele malen steiler
verloopt dan de helling die optreedt bij een door de arts
als maximaal mogelijk beschouwde momentane flow van 1
liter per uur.
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Fiquur 10. Urine druppelt constant opvangzak in. De stap
in het signaal wordt veroorzaakt door leging van de zak.
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Fiquur 11. Trapsgewijs verloop van het meetsignaal.
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Conclusie

Externe storingen kunnen zich in het ruwe meetsignaal uiten
in de vonn van pieken, versterkt ruisen en tijdelijke of
definitieve stappen.
stappen zijn softwarematig detecteerbaar aangezien hun hel
ling veel steiler verloopt dan de maximale helling in het
meetsignaal.
stappen behorende bij toegestane onregelmatigheden hebben
aIle hun eigen kenmerk en zijn dus van elkaar te onderschei
den.
Storende onregelmatigheden zijn meestal te onderscheiden van
toegestane onregelmatigheden, hetzij op grond van hun stap
grootte (bij legen slang en nemen monster), hetzij op grond
van de bereikte eindwaarde (bij legen reservoir). Er kan zich
echter de zeer zeldzame situatie voordoen dat dit onderscheid
niet mogelijk is.
Figuur 12 illustreert deze situatie.
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Fiquur 12. Voorbeeld van een situatie waarbij op een eerder
genomen beslissing omtrent een stapoorzaak terug moet worden
gekomen.

Op tijdstip tl treedt een stap op waarbij het signaal plot
seling de waarde B aanneemt. Deze waarde B ligt hier toeval
lig dicht in de buurt van het signaalniveau behorende bij een
lege opvangzak. Zich bevindend op een willekeurig tijdstip
tussen tl en t2 is men geneigd te concluderen dat de opvang-
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zak geleegd is. Na enige tijd echter keert het signaal terug
naar niveau A, en blijkt dat de conclusie voorbarig is ge
weest: de werkelijke oorzaak van de tijdeIijke stap is een
Iangdurig storende onregelmatigheid (ni. het verplaatsen van
de opvangzak).

Het hier geillustreerde probleem is als voIgt samen te vat
ten:
Enerzijds bestaat de wens de meter correct de momentane
inhoud van de zak te Iaten weergeven, anderzijds vereist dit
soms informatie die pas in de toekomst beschikbaar wordt.

In de volgende hoofdstukken wordt een oplossing voor het pro
bleem van de signaaiverwerking voorgesteid.
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VERWERKING VAN BET SIGNAAL

5.1 Bet .ediaanfilter

5.1.1 .erking

uit een onderzoek dat P.A.G Bongers in 1985 heeft uitgevoerd
(lit. 3), is gebleken dat er een filtertype bestaat, dat bij
uitstek geschikt is voor het elimineren van kortdurende sto
ringen in een fysiologisch meetsignaal (meer algemeen in een
signaal dat slechts langzaam verandert in vergelijking met de
storingen). Filters van dit type bezitten een aantal eigen
schappen die hen de laatste jaren steeds populairder hebben
gemaakt. Het gaat hier om de zogenaamde mediaanfilters.

De werking van het mediaanfilter is als voIgt:

Na elke binnenkomst van een nieuwe samplewaarde wordt over de
laatste R samplewaarden de mediaan berekend.

Voor oneven R is de mediaan gedefiniierd als dat getal uit de
rij sample waarden, dat evenveel waarden boven als onder zich
heeft liggen. Het bepalen van de mediaan komt dan dus neer op
het sorteren van de rij getallen en het kiezen van het mid
delste getal.

Voor even R is de mediaan gedefinieerd als het gemiddelde van
de twee middelste waarden uit de rij.

Gegeven een rij naar grootte gerangschikte getallen

yell ,y(2) ,y(3), •.• ,y(R)

Voor de mediaan M geldt dan:

R oneven: M = y( (R + 1)/2)

R even: M = ~(y(R/2) + y(R/2 + I)}

In de verdere bespreking van het mediaanfilter zal om wille
van de eenvoud steeds worden aangenomen dat R oneven is.

Het zal duidelijk zijn dat het mediaanfilter een niet-lineair
filter is. De klassieke beschrijving in het Z-domein is dan
ook niet mogelijk.

Aan de hand van twee voorbeelden zullen de eigenschappen van
het mediaanfilter worden belicht.
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Voorbeeld 1:

Het meetsignaal is ongestoord en heeft een vorm als in figuur

13a. 1~

3
.5AAt1'i.E·
W.4.c~bE

~

J

2

() I Z J "
, xT

--+
t(s)

t.

o
~

I) I ~ 3 q 5 8 xr
Fiquur 13. In figuur 13a is een fictief signaal uitgezet
tegen de tijd. Figuur 13b geeft de responsie van een mediaan
filter met raambreedte R = 5 op dit signaal.

Wanneer de rij samples uit figuur 13a een mediaanfilter
passeren met een oneven raambreedte R = 5 (dat wil zeggen de
uitgangswaarde ~ordt steeds door de 5 meest recente ingangs
waarden bepaald), dan ontstaat het uitgangssignaal uit figuur
13b.
Binnen het raam van het filter vallen achtereenvolgens de
samplerijen:

In volgorde van Gesorteerd:
binnenkomst:

t = 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
t = T 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
t = 2T 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4
t = 3T 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4
t = 4T 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4
t = 5T 3 2 1 0 0 0 0 1 2 3
t = 6T 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2
t = 7T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
t = 8T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i
M
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Allereerst valt op dat het ingangssignaal het filter onver
vormd passeert. De neergaande flank in het signaal wordt
exakt gevolgd. De werking van het mediaanfilter wijkt hier
dus af van een normaal laagdoorlaatfilter, dat een afronding
van de hoeken in het signaal zou hebben veroorzaakt.

Daarnaast is te zien dat het uitgangssignaal vertraagd is ten
opzichte van het ingangssignaal. Deze vertraging is gelijk
aan ~.(R - 1).T seconden. Hierbij is T gelijk aan de tijds
duur tussen twee opeenvolgende samples.

Met behulp van voorbeeld 2 worden de storingonderdrukkende
kwaliteiten van het filter gedemonstreerd.

Voorbee1d 2:

Het signaal bevat een enkelzijdige, stapvormige verstoring
(zie figuur 14).

xT
--+
t ())

5A,f1PLE
W~ARDE. 12

,

/
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Fiquur 14. Afgebeeld is een fictief signaal met een stapvor
mige verstoring gedurende 2 sample-intervallen.

Een mediaanfilter met raambreedte R = 3 verwerkt het ingangs
signaal op de volgende Manier:

In volgorde van Gesorteerd:
binnenkomst:

t = 0 1 1 1 1 1 1
T 1 1 2 1 1 2

2T 1 2 2 1 2 2
3T 2 2 1 1 2 2
4T 2 1 1 1 1 2
5T 1 1 1 1 1 1

i
M
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De storing wordt blijkbaar niet onderdrukt en verschijnt
onvervorrnd aan de uitgang van het filter.

Wanneer het raam vergroot wordt tot R = 5, dan blijkt echter
de storing in het geheel niet meer voor te komen in het uit
gangssignaal:

In volgorde van Gesorteerd:
binnenkomst:

t = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

2T 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
3T 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
4T 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
5T 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
6T 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
7T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

i
M

Duidelijk is dat het filtergedrag sterk afhangt van de geko-
zen raambreedte.

In het algemeen geldt dat een enkelzijdige storing volledig
wordt onderdrukt wanneer geldt: ~.(R + l).T > Tstoring,
met Tstoring de tijdsduur van de storing.

DUbbelzijdige storingen kunnen zelfs tot een duur gelijk aan
(R -l).T seconden volledig worden onderdrukt.

5.1.2 Implementatie

Om het effect van het mediaanfilter op het onbewerkte meet
signaal van de urineproduktiemeter te kunnen bestuderen, is
het filter geimplementeerd in Pascal.

Een voor de hand liggende methode om van een getallenrij
X de mediaan te bepalen, is het eenvoudigweg sorteren van de
getallen naar grootte, en het kiezen van de middelste waarde.
Naast dit (trage) sorteren bestaan er een aantal binaire
zoekmethoden (opererend op de binaire representaties van de
getallen) die door P.A.G. Bongers (lit. 1) uitgebreid zijn
beschreven.
De genoemde methoden hebben gemeen dat ze niet optimaal wer
ken in die zin dat ze geen gebruik maken van bepaalde infor
matie die op tijdstip (k+1)T beschikbaar is voor bepaling
van de mediaan, wanneer de mediaan op tijdstip kT al berekend
is.
Aangezien het mediaanfilter grote hoeveelheden meetgegevens
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van schijf zal moeten verwerken, is het wenselijk dat dit
snel en efficient gebeurt. Daarom is een implementatie be
dacht die weI gebruik maakt van de extra beschikbare infor
matie.

stel op tijdstip kT bevindt zich de getallenrij uit figuur 15
binnen het raam waarop het mediaanfilter werkt.

+---1 x (k- (R-1» I x (k- (R-2» I • , , J,-_X_(_k)__~

Fiquur 15. Voorstelling van het raam als schuifregister met
R plaatsen. Na elk sampletijdstip verdwijnt het oudste getal
links uit het register, en komt rechts een nieuw getal bin
nen.

De rij X = x(k-(R-1», •.. ,x(k) kan door sortering afgebeeld
worden op de getallenrij

Y = y(1),y(2), .•. ,y«R+1)/2), ••• ,y(R)
f
M

Voor rij Y geldt dat y(i) ~ y(i-l) voor 2 $ i $ R

Op tijdstip (k+1)T wordt een nieuwe waarde x(k+l) aan het
raam toegevoegd en wordt de oude waarde x(k-(R-l» uit het
raam verwijderd.
Overeenkomstig dient bij de rij Y het getal x(k+l) te worden
tussengevoegd, zodanig dat na hernummering geldt:
y(q-l) $ ( y(q)=x(k+1) ) < y(q+1), en dient het getal yep) =
x(k-(R-l» te worden verwijderd.
Op deze wijze blijft de juiste volgorde van de getallen in
rij Y gehandhaafd.

Na het bijwerken van r1J Y hoeft aIleen nog de variabele M,
waarvan de waarde overeenkomt met de index van het getal uit
rij Y dat de mediaan vormt, aangepast te worden.
Hierbij worden de volgende regels gehanteerd:

l- als p < M(k) en q < M(k) dan M(k+l) := M(k)

2. als p < M(k) en q ~ M(k) dan M(k+l) := M(k) + 1

3. als p ~ M(k) en q < M(k) dan M(k+l) := M(k) - 1

4. als p = M(k) en q = M(k) dan M(k+l) .- M(k).-
5. als p = M(k) en q > M(k) dan M(k+l) .- M(k) + 1.-
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6. als p > M(k) en q > M(k) dan M(k+1) := M(k)

7. als p > M(k) en q = M(k) dan M(k+l) := M(k)

M(k) wijst de mediaan aan op tijdstip kT, M(k+l) op tijdstip
(k+l)T.

Voorbeeld:

stel R = 5. Na tijdstip kT bestaat de rij

Y = y(l) ,y(2) ,y(3) ,y(4) ,YeS)
t

M(k)

Op tijdstip (k+l)T komt binnen sample x(k+l) met
y(4) < x(k+l) < yeS).
Tegelijkertijd verdwijnt uit het raam sample x(k-4).
Wanneer x(k-4) overeenkomt met y(2), is hier regel 2 van
toepassing (p < M(k), q > M(k».

De gewijzigde rij Y ziet er als voIgt uit:

Y = y(l), . ,y(3) ,y(4) ,x(k+1) ,yeS)
f t

M(k) M(k+l)

met M(k+l) := M(k) + 1

Na hernummering ontstaat de toestand die overeenkomt met de
uitgangssituatie, nu echter voor t = (k+l)T:

Y = y(l) ,y(2) ,y(3) ,y(4) ,YeS)
t
M(k+l)

Het principe van de beschreven methode berust dus op het feit
dat een gesorteerde rij Y op t=kT slechts op twee plaatsen
bijgewerkt hoeft te worden om de juiste rij op t=(k+l)T te
verkrijgen.

Het probleem dat nu nog resteert, is het vinden van een ge
schikte implementatie voor de rij Y, zodat bijwerken eenvou
dig en snel kan geschieden.

Een pointerstructuur als in figuur 16 is geen beste oplos-
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sing, aangezien de variabelen y(i) niet rechtstreeks toegan
kelijk zijn: aanpassen van de rij vraagt om het stap voor
stap doorlopen van de structuur wat een tijdrovend karwei is.

IyfJ) G---1 1(2.) [}- ---

Fiquur 16. Gebruik van een pointerstructuur die de rij Y
representeert.

De datastructuur uit figuur 17 heeft dit nadeel niet.

Fiquur 17. structuur waarbij de rij Y wordt gevormd door de
rij X in de vorm van een histogram op te slaan in een 1-di
mensionaal array. Op een plaats i in het array is opgeslagen
het aantal malen dat een getal met waarde i voorkomt in de
rij X.
De grootte van het array wordt bepaald door de grootste waar
de (MAX) die een getal uit de rij X kan aannemen (MAX=4095
bij het meetsignaal van de urineproduktiemeter).
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Wanneer men binnen deze histogram-structuur dat getal y(i)
wil aanwijzen, dat op een bepaald tijdstip de mediaan vormt,
dan heeft men daar twee variabelen voor nodig:
Ten eerste een variabele M die naar de plaats in het array
wijst met een index gelijk aan de waarde van y(i) (de waarde
van M is dus altijd gelijk aan de mediaan).
Ten tweede een variabele Medtel die, in het geval er meerdere
getallen zijn met een waarde gelijk aan die van y(i), aan
geeft welk van die getallen bedoeld wordt.

Na elk sampletij dstip wordt de inhoud van de arrayplaats
overeenkomend met de waarde van het nieuwe sample met een
verhoogd. Net zo wordt de plaats overeenkomend met het getal
dat het raam verlaat, met een verlaagd.

Wanneer op tijdstip kT variabelen M=M(k) en Medtel=Medtel(k)
bekend zijn, dan kunnen, na bijwerking van het array, via
onderstaande regels de nieuwe waarden voor t=(k+1)T berekend
worden:

(u is gelijk aan de waarde van het sample dat het raam ver
laat, i aan de waarde van het nieuwe sample.
De afkortingen enlpM(k)+ en enlpM(k)- staan voor de eerste
niet-lege plaats in het histogram-array die respectievelijk
een hogere of lagere index heeft dan de plaats met index
M (k) • )

1. als u < M(k) en i < M(k) dan

M(k+1) := M(k)
Medtel(k+1) := Medtel(k)

2. als u > M(k) en i > M(k) dan

M(k+1) := M(k)
Medtel(k+1) := Medtel(k)

3. als u = M(k) en i = M(k) dan

M(k+1) := M(k)
Medtel(k+1) := Medtel(k)

4. als u < M(k) en i > M(k) dan

als Medtel = array[M(k)] dan
M(k+1) := enlpM(k)+

Medtel(k+1) 0- 1.-
anders

Medtel (k+1) := Medtel(k) + 1
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5. als u ~ M(k) en i < M(k) dan

als Medtel(k) = 1 dan
M(k+l) := enlpM(k)

Medtel(k+l) := array[M(k+l)]
anders

Medtel(k+l) := Medtel(k) - 1

6. als u = M(k) en i > M(k) dan

als Medtel(k) = array[M(k)]~o dan
M(k+l) := enlpM(k)+

Medtel(k+l) := 1
Let op: Met array[M(k) ]0110 wordt array[M(k)] bedoeld

voordat het histogram-array werd bijgewerkt

7. als u < M(k) en i = M(k) dan

Medtel(k+l) := Medtel(k) + 1

8. als u > M(k) en i = M(k) dan

M(k+l) := M(k)
Medtel(k+l) := Medtel(k)

In de gevallen dat de variabele M veranderd wordt, dient in
het array te worden gezocht naar de dichtstbijzijnde plaats,
groter of kleiner dan M afhankelijk van de verandering, die
niet leeg is. Het array wordt daartoe, beginnend op de plaats
grenzend aan plaats M, stap voor stap doorlopen totdat de
eerste niet-lege plaats wordt aangetroffen.
In theorie is het mogelijk dat bij een arraygrootte MAX+l,
MAX-l lege plaatsen worden aangetroffen alvorens de eerste
bezette plaats wordt gevonden.
Gelukkig hoeft deze tijdrovende zoekprocedure in de praktijk
nooit te worden uitgevoerd. In de aard van het slechts lang
zaam veranderende meetsignaal van de urineproduktiemeter ligt
opgesloten dat de plaatsen grenzend aan plaats M voortdurend
bezet zijn.

Concluderend kan gesteld worden dat de beschreven methode
snel is, in die zin dat de mediaan steeds in een vast aantal
stappen bepaald wordt, onafhankelijk van de gekozen raam
grootte.
De prijs die voor de snelheid betaald moet worden, wordt
bepaald door de omvang van het domein dat door de getallen
uit rij X bestreken wordt.
In het geval van de urineproduktiemeter loopt het domein van
o tot en met 4095, hetgeen een array met 4096 plaatsen vergt,
overeenkomend met 8 Kbyte geheugen.
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Bepaling van de raambreedte

Teneinde het filter te kunnen testen, is het opgenomen in een
programmastructuur waarbij meetgegevens van schijf ingelezen
worden in het werkgeheugen, het mediaanfilter passeren, en
dan weggeschreven worden naar een aparte file op schijf.
Met een aanpassing aan het eerder genoemde grafische program
ma uit figuur 5 is het vervolgens mogelijk de oorspronkelijke
en de bewerkte meetgegevens tegelijk op het scherm uit te
zetten in een grafiek tegen de tijd.

Figuur 18 geeft een indruk van de storingonderdrukkende kwa
liteiten van het filter.
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Figuur 18. Illustratie van de storingonderdrukkende eigen
schappen van het filter. De raambreedte bedraagt 101 sample
waarden.

Bij het bepalen van de optimale raarnbreedte van het filter
moeten de verschillende belangen tegen elkaar worden afgewo
gen.
Wat betreft de onderdrukking van storingen wordt het raam
liefst zo groot mogelijk gekozen. Echter, naarmate de raam
breedte toeneemt, neemt ook het naijlende effect van het
filter toe.
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Experimenteel is de raambreedte bepaald op 101 samples. Bij
deze afmeting van het raam is het filter in staat elke kort
durende storende onregelmatigheid volledig te onderdrukken.
De keuze van 101 samples voor de raambreedte houdt verder in
dat het signaal 50 seconden naijlt (bij een sample-frequentie
van 1 Hz).

Bij een maximale momentane flow van 1 l/uur bedraagt het
verschil tussen ruw en gefilterd meetsignaal ongeveer 14 mI.
Een typische afwijking is een factor 10 kleiner.

5.1.4 compensatie van het naijlend effect

Het is mogelijk gebleken de systematische fout die ontstaat
ten gevolge van de naijlende werking van het filter te ver
kleinen. Aangezien de duur van de vertraging bekend is, is
het mogelijk het signaal te extrapoleren wanneer ook de mo
mentane flow bekend is.
Een signaal dat de momentane flow aangeeft kan worden bepaald
door steeds het verschil te berekenen tussen uitgangswaarde
van het mediaanfilter van het moment en van een aantal sam
pletijdstippen terug, en het resultaat te filteren met een
laagdoorlaatfilter.
Dat filteren noodzakelijk is, illustreert figuur 19.

2

(; I 2 J 'f t

,
2:

Fiquur 19. Karakteristiek a geeft een mogelijk verloop van
het meetsignaal. Ten gevolge van het beperkte oplossende
vermogen van de AD-converter heeft het signaal een trapvor
mige structuur. Wanneer de flow berekend wordt door steeds
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het binnenkomende sample te vergelijken met dat wat twee
sampletijdstippen eerder is binnengekomen, ontstaat karak
teristiek b. c geeft de gefilterde vorm van b.

Een geschikt laagdoorlaatfilter is het zogenaamde exponential
mean filter. Dit filter, dat in paragraaf 5.2 uitvoeriger ter
sprake komt, heeft de toestandsvergelijking:

y(k) = y(k-1) + a.(x(k) - y(k-1»

met y(k) de uitgangswaarde op tijdstip kT
x(k) de ingangswaarde op tijdstip kT
a de filterfactor (0<a<1)

De stapresponsie wordt gegeven door de formule:

y(k) = 0 k<O

Y(k) = 1 - (1-a)1C k~O

Voor de tijdconstante r van het filter geldt dan:

'T; = -1/1n(1-a)

Experimenteel is gebleken dat de combinatie van een interval
waarover de flow berekend wordt van SOT met een filterfactor
a gelijk aan 0,003 een nette, gladde golfvorm voor de momen
tane flow oplevert. In dat geval is ~= 333T = 333 seconden.

Eventuele stappen in het signaal mogen de flowberekening niet
beinvloeden. Eliminatie van het effect kan geschieden door
van aIle samplewaarden die binnenkomen na de stap een con
stante waarde af te trekken die gelijk is aan de stapgrootte.
Bepal ing van de stapgrootte wordt in paragraaf 5.2 besproken.

De op geschetste wijze berekende flow blijkt in het algemeen
goed overeen te komen met de feitelijk flow. Wanneer de bere
kende flow wordt gebruikt voor extrapolatie van het uitgangs
signaal van het mediaanfilter, kan theoretisch bij overgang
van maximale flow (1 l/uur) naar geen flow, een maximale
overshoot van het bewerkte signaal ten opzichte van het oor
spronkelijke signaal ontstaan van 14 mI.

Figuur 20 toont het effect van het extrapoleren in een prac
tijksituatie.
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Fiquur 20. De bovenste afbeelding toont duidelijk het naijlen
van het mediaanfilter. Bij de onderste afbeelding wordt dit
effect gecompenseerd. Omdat het flowsignaal door een laag
doorlaatfilter wordt gehaald, heeft het compensatiemechanisme
bij plotselinge, sterke flowveranderingen enige tijd nodig om
zich in te stellen.
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5.2 stapdetectie

Nu aIle kortdurende storingen door het mediaanfilter onder
drukt worden, blijven nog over de toegestane en de langdurig
storende onregelmatigheden, te herkennen aan blijvende of
tijdelijke stappen in het signaal. Een eerste stap in de
aanpak van deze onregelmatigheden bestaat dus uit het detec
teren van flanken in het signaal.

Met behulp van een exponential mean filter kunnen flanken
softwarematig worden herkend.

In paragraaf 5.1. 4 is de stapresponsie van het filter al
beschreven.

De responsie op het signaal

x(k) = 0
x(k) = p.k

wordt gegeven door:

y(k) = 0

k<O
k~O, P is constant

k<O

y(k)
I(= p.{(a-1)/a. (l-(l-a) ) + k} k~O

Figuur 21 illustreert de mogelijkheid flanken te detecteren.

-t t~

Fiquur 21. Links wordt een rampresponsie van het expo mean
filter getoond. Rechts wordt de mogelijkheid tot detectie van
flanken geillustreerd.
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Bij het uitgangssignaal van het filter wordt een constante
waarde M opgeteld. Wanneer een positieve flank optreedt,
wordt het verschil tussen dit signaal en het oorspronkelijke
signaal negatief.
De beginwaarde van de flank is hier gelijk aan de waarde die
aan de uitgang van het exponential mean filter verscheen op
het sampletijdstip dat voorafging aan het eerste snijpunt.
Omdat het in de praktijk voorkomt dat de flank minder plot
seling optreedt dan in dit voorbeeld en enige aanloop ver
toont, is het beter om de 5 sample-intervallen oude uitgangs
waarde van het expo mean filter te beschouwen als de begin
waarde van de stap.
De eindwaarde van de flank is gelijk aan de uitgangswaarde
van het mediaanfilter bij het tweede snijpunt.

Bepaling van M en a:
M wordt zo klein mogelijk gekozen, opdat het herkennen van
het begin van een flank zo snel en nauwkeurig mogelijk ge
beurd. Aangezien het Ilediaangefilterde signaal ontdaan is van
elke storende ruis en er slechts fluctuaties optreden ten
gevolge van de quantisatie van het signaal (+ of - 1 LSB)
wordt M gelijk aan 2 AD-counts (- 2 LSB's) gesteld.
N. B: Bij de detectie van een negatieve stap wordt Mgelijk

aan -2 AD-counts genomen.
De maximaal mogelijke helling in het ongestoorde signaal
bedraagt ~ AD-count per seconde (bij een flow van 1 l/uur).
Dan geldt:

l/a.(l-a).~ - 2 S 0

ofweI a ~ 0,2

Aangezien de flanken die het begin van onregelmatigheden
markeren doorgaans vele malen steiler verIopen dan \ AD-count
per uur, wordt voor a niet de ondergrens 0,2 genomen, maar
wordt a gelijkgesteld aan 0,3. Een grotere waarde is niet
gewenst omdat dan de responsie van het filter te traag ver
loopt, waardoor het te lang duurt voordat het einde van een
flank wordt gedetecteerd.
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Correctie van de gemeten staoarootte:
Bij negatieve stappen, veroorzaakt door bijvoorbeeld het
legen van de opvangzak, treedt een complicatie op (zie figuur
22) .

-:2.7j t

Fiquur 22. Getrokken lijn: oorspronkelijke meetsiqnaal.
streep-puntlijn: mediaangefilterde signaal. Gestreepte lijn:
responsie van het exponential mean filter op het mediaange
filterde signaal, met daarvan afgetrokken een constante marge
M.

De eigenschappen van het mediaanfilter hebben tot gevolg, dat
de top in het ruwe meetsignaal, lopend van t=-2T1 tot t=-T1,
wordt "beschouwd" als een storing. Dit heeft een afvlakking
van het signaal tot gevolg. Op dezelfde manier wordt de hoek
in het signaal aan het einde van de flank verwerkt. De geza
melijke duur van de twee horizontale stukken in het gefil
terde signaal bedraagt R.T seconden. Nadat de detectie van de
flank is afgerond (t=Tb), kunnen de gegevens die aan de ge
bruiker worden gepresenteerd, worden gecorrigeerd door er een
constante waarde bij op te tellen die gelijk is aan de momen
tane flow voorafgaande aan de stap vermenigvuldigd met R.T.

Naast deze aanpassing kan het voorkomen dat nog een andere
correctie moet worden aangebracht. Gedurende de tijd dat het
reservoir leegstroomt gaat informatie omtrent de urineproduk
tie van de patient verloren: de urine die tijdens de leging
het reservoir indruppelt, verlaat het reservoir onmiddelijk
weer, en draagt dus niet bij aan de waarde van de totaal
gemeten produktie.
Onder normale omstandigheden verloopt de leging zodanig snel
(binnen enkele seconden), en is de momentane flow dusdanig
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laag, dat de gemaakte fout verwaarloosd mag worden. Bij een
minder ideaal verlopende leging (het kraantj e wordt niet
volledig opengedraaid), gecombineerd met een hoge flow ont
staat echter een fout die om correcie vraagt.
uit figuur 23 blijkt dat het probleem zich laat vertalen in
het vinden van de tijdsduur Th wanneer de snijpunten A en B
bekend zijn.

~,

-t
Fiquur 23. De getrokken lijn geeft het verloop van het uit
gangssignaal van het mediaanfilter aan. De streep-lijn is
wederom de responsie van het exponential mean filter, ver
minderd met een constante waarde M.

Er geldt:
Mediaangefilterde signaal:
x(t) = hl

x(t) = hI. (I-t/Th)

x(t) = 0

Responsie van het exponential mean filter:
yet) = hI-M

t
yet) = hI - hI/Th.{(a-I)/a.(l-(l-a) + t} - M

y(t') = h2 .(I-a)~ - M
met 1j,
h2 = hI - hI/Th.{ (a-I)/a. (I-(I-a) + Th}
t' = t-Th

t<o

O~t<Th

t~Th

t<o

O~t<Th

t' ~o

Voor O~t<Th vertoont het exponential mean filter een rampres
ponsie, voor t~Th een stapresponsie (dit omdat het filter een
geheugen heeft dat slechts het laatste sample onthoudt).
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Th kan nu als voIgt worden bepaaId:

Voor t = Tb geIdt:

yet') = h2. (l-a)~-~- M = 0 ofweI h2 = M/(l-a)"-li,

hieruit voIgt:

hl - hl/Th.{(a-l)/a. (l-(l-a)~ + Th} = M/(l-a)~-~

hetgeen kan worden herschreven als:
nt-, Ti,

Th = hl/aM. (l-a) . (1/ (l-a) - 1) = f (Th)

Het snijpunt Th = f(Th) is numeriek te bepalen. Daartoe wordt
de vergelijking Th= f'NV (Th) , die dezelfde waarde voor Th
oplevert, aan een iteratieproces onderworpen.
De functie f/K"(Th) wordt gebruikt omdat de afgeleide van deze
functie, in tegenstelling tot die van f(Th) I kleiner dan 1 is
in de buurt van het snijpunt, en dat is een voorwaarde voor
de convergentie van het proces.

Samenvattend:
Voor de totale hoeveelheid urine (U) die het reservoir ver
laten heeft geldt:

U = gemeten stapgrootte + (R.T + Th) . (korte termijn flow)

De besproken detectie van flanken vormt een essentieel onder
deel binnen het uiteindelijke signaalverwerkingsalgoritme dat
in hoofdstuk 6 beschreven wordt.
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RET SIGNAALVERWERKINGSALGORITME

Het signaalverwerkingsalgoritme verwerkt de ruwe meetdata en
bepaal t na binnenkomst van elk meetsample opnieuw welke waar
de aan de gebruiker kan worden gepresenteerd. Het algoritme
is daartoe opgenomen in een schil van randsoftware, die de
samplewaarden aanvoert en het uitgangssignaal van het algo
ritme afvoert.

6.1 Structuur van het alqoritme

Figuur 24 toont schematisch de opbouw van het algoritme.

Binnenhalen
samplewaarde

Mediaanfilter

Exponential
mean filter

stapdetector

Verwerking

Doorgeven
bewerkte waarde

Fiquur 24. structuur van het algoritme. De pijlen geven de
volgorde aan waarin de verschillende blokken worden doorlo
pen.

De verschillende blokken zijn opgenornen in een Ius die na
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binnenkomst van elke nieuwe samplewaarde geheel wordt door
lopeno
Het schema laat zien dat de samplewaarden van het ruwe meet
signaal allereerst het mediaanfilter passeren, dat aIle kort
stondig storende onregelmatigheden verwijdert. AIle bewerkin
gen die verder nog plaats vinden, worden uitsluitend uitge
voerd op het mediaangefilterde signaal.
De volgende stap bestaat uit het nogmaals filteren van het
signaal, nu door middel van het exponential mean filter.
Het mediaangefilterde signaal wordt binnen het blok "stap
detector" vergeleken met het uitgangssignaal van het exponen
tial mean f ilter. Wanneer een stapvormige verandering in het
mediaangefilterde signaal optreedt, worden begin- en eind
waarde bepaald.
Tenslotte wordt binnen het blok "verwerking" bepaald, welke
waarde voor de momentane urineproduktie aan de gebruiker kan
worden gepresenteerd.
In de komende paragrafen zullen de blokken "stapdetector" en
"verwerking" nader bekeken worden.

stapdetector

Binnen het blok "stapdetector" kunnen drie toestanden optre
den, afhankelijk van het verloop van het meetsignaal:

1. "nostepstate":
Zolang zich geen stap voordoet in het signaal, verkeert
de stapdetector in deze toestand. Na binnenkomst van elke
nieuwe samplewaarde wordt het uitgangssignaal van het
mediaanfilter vergeleken met dat van het expo mean filter.
Wanneer het begin van een flank is "waargenomen", wordt
na binnenkomst van het volgende sample een van de twee
andere toestanden aangenomen, afhankelijk van het teken
van de stap. De beginwaarde van de stap, evenals het
begintijdstip en de korte terrnijn flow voorafgaande aan
de stap, wordt onthouden.

2. "stepdownstate":
Zolang een negatieve flank in het signaal voortduurt,
verblijft de detector binnen deze toestand. Wordt het
einde van de flank gedetecteerd, wederom door de uitgangs
signalen van beide filters met elkaar te vergelijken, dan
worden eindtijdstip en eindwaarde van de stap onthouden.
Op een volgend sampletijdstip wordt teruggekeerd naar de
oorspronkelijke toestand "nostepstate".

3. "stepupstate":
Deze toestand is analoog aan de "stepdownstate" en wordt
aangenomen wanneer het begin van een positieve stap is
gedetecteerd.
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6.1. 2 Blok "verwerking"

L
I'

Opstarten

Normaal in
bedrijf II'

'I'

Fout
gedetecteerd

Alarm

Het schema in figuur 25 geeft de structuur van het blok "ver
werking".

Fiquur 25. structuur van het blok "verwerking".

opstarten:
Wanneer de verpleegkundige middels een toetsdruk kenbaar
heeft gemaakt dat de meting gestart kan worden, neemt het
systeem de toestand "opstarten" aan. Binnen deze toestand
wordt het bij aanvang nog lege raam van het mediaanfilter
gevuld met samplewaarden. De eerste betrouwbare uitgangswaar
de van het mediaanfilter wordt verondersteld te corresponde
ren met het gewicht van de lege urine-opvangzak.
De vraag dient z ich aan: wanneer kan het uitgangssignaal
beschouwd worden als betrouwbaar?
Wanneer het systeem normaal in bedrijf is, is het raam van
het mediaanfilter (101 plaatsen) steeds volledig gevuld. De
volledige bezetting van alle plaatsen is in die situatie ook
noodzakelijk.
De situatie bij het begin van de meting verschilt enigzins.
Wanneer de verpleegkundige het commando geeft de meetprocedu
re te starten, staat hij er garant voor dat de opvangzak zich
op dat moment in de juiste positie binnen het frame bevindt
en in rust is. Zelfs het ruwe meetsignaal is dan min of meer
betrouwbaar, dus zeker de mediaan over de eerste 10 binnen
gekomen samplewaarden. Het is zelfs zo dat deze beperkte
mediaan in principe nauwkeuriger kan zijn dan die welke be
paald is na 101 samplewaarden, eenvoudigweg omdat de kans dat
een grove verstoring zich voordoet binnen 101 seconden, gro
ter is dan binnen 10 seconden.
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Zonder speciale aanpassingen aan het reeds besproken mediaan
filter kan dit filter bij opstarten ook gebruikt worden voor
de bepaling van de mediaan over de eerste i binnengekomen
samplewaarden (i~101). Daartoe wordt een slimme initalisatie
van het raam toegepast: Het raam wordt gevuld afwisselend met
de waarde 0 (ondergrens van het meetbereik) en de waarde 4095
(bovengrens). Dit patroon heeft tot gevolg dat wanneer na het
starten van de meting het raam langzaamaan gevuld wordt met
samplewaarden, aIleen deze samplewaarden invloed hebben op de
mediaan.
Tijdens het opstarten wordt de gebruiker op het display de
indicatie "opstarten" getoond. Na binnenkomst van 10 sample
waarden wordt het gewicht van de lege opvangzak onthouden,
wordt de uitgangswaarde van het exponential mean filter ge
lijkgesteld met de uitgangswaarde van het mediaanfilter en
wordt de korte termijn flow gelijk aan 0 gesteld. Het systeem
gaat over naar de toestand "normaal in bedrijf".

normaal in bedrijf:
Zolang er geen langdurig storende onregelmatigheid optreedt,
blij ft het systeem aktief binnen de toestand "normaal in
bedrij f". Binnen deze toestand zijn een vij ftal subtoestanden
te onderscheiden die elk overeenkomen met een bepaald verloop
van het signaal:

1. "nostepstate":
Deze subtoestand komt overeen met de gelijknamige toestand
waarin het blok "stapdetector" kan verkeren. Het algoritme
geeft aan de schil waarbinnen het functioneert de totale,
sinds het begin van de meting geproduceerde hoeveelheid
urine door in AD-counts. Deze waarde is gelijk aan de
hoeveelheid urine die geproduceerd werd tot aan de laatste
leging van het reservoir met daarbij opgeteld de momentane
inhoud. De momentane inhoud wordt gelijkgesteld aan de
uitgangswaarde van het mediaanfilter met daarvan afgetrok
ken het gewicht van de lege opvangzak, en met een correc
tie aangebracht ter compensatie van het naijlende effect
van het filter. De voor deze correctie benodigde kennis
omtrent de korte termijn flow wordt verkregen volgens de
in paragraaf 5.1.4 beschreven wijze.

2. en 3. "stepdownstate" en "stepupstate":
Ook deze subtoestanden kennen elk een overeenkomstige
toestand binnen het blok " s tapdetector". Gedurende de tijd
dat een stap optreedt in het signaal, verkeert het al
goritme in toestand 2 of 3 afhankelijk van het teken, en
wordt als output de waarde vastgehouden, die direkt voor
afgaande aan de stap werd doorgegeven.
Zolang de stap duurt vindt geen bepaling van de korte
termijn flow plaats.

4. "endstepdownstate":
Deze subtoestand vormt de overgangstoestand tussen de
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"stepdownstate" en de "nostepstate". Zij treedt steeds op
zodra het einde van een negatieve stap is bereikt, en weI
voor de duur van slechts 1 sample-interval.
Binnen de "endstepdownstate" tracht het algoritme met
behulp van de bekende grootheden stapgrootte, -teken en
eindwaarde de oorzaak van de stap te achterhalen.
Wanneer de stap veroorzaakt werd door een toegestane
onregelmatigheid, of wanneer de stap het gevolg was van
de opheffing van een in het nabije verIeden ten onrechte
als "toegestaan" betitelde, langdurig storende onregel
matigheid, blijft het systeem aktief binnen het blok
"normaal in bedrijf". Blijkt echter dat de stap het begin
vormt van een langdurig storende onregelmatigheid, dan
komt het systeem na binnenkomst van een volgende sample
waarde terecht binnen het blok "fout gedetecteerd".
Wanneer de gegevens van elke flank die beschouwd wordt als
de manifestatie van een toegestane onregelmatigheid worden
bijgeschreven op een lijst, verschaft dat de mogelijkheid
om in die gevallen waarin later blijkt dat de conclusie
betreffende de stapoorzaak niet juist was, deze beslissing
te herzien.
Tot de gegevens van een flank worden gerekend: de signaal
waarde aan het begin van de stap, de stapgrootte, de korte
termijn flow voorafgaande aan de stap, het tijdstip waarop
de stap plaatsvond en (aIleen bij het nemen van een mon
ster en het legen van het reservoir) de verandering van
de zogenaamde offset-waarde. Deze waarde is steeds gelijk
aan de hoeveelheid urine die het reservoir sinds de start
van de meting heeft verlaten. De totale hoeveelheid gepro
duceerde urine is dus gelijk aan de momentane inhoud van
de opvangzak + de offset-waarde.

Figuur 26 geeft het flowdiagram van de "endstepdownstate".

Figuur 27 geeft de structuur van de lijst die door het
algoritme gehanteerd wordt.
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Fiquur 26. Flowdiagram van de "endstepdownstate"
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Fiquur 27. Lij st met gegevens van toegestane onregelmatig
heden. De gegevens worden genoteerd in de volgorde waarin
de stappen optreden. "eindelijst" wijst naar de laatste
bezette plaats van de lijst (welke gegevens bevat betref
fende de meest recent opgetreden toegestane onregelmatig
heid). Met "plaatsoplijst" kan een willekeurige plaats
worden aangewezen.

Toelichting bij het blok "verwijder oude stappen van
lijst":
Er wordt van uitgegaan dat tussen twee flanken in het
signaal slechts dan een verband bestaat, wanneer zij niet
te ver uiteen in de tijd optreden. In de praktijk blijkt
een tijdsinterval van 5 minuten een bruikbare bovengrens.
Gegevens op de lijst worden na het verstrijken van dit
interval verwijderd.
In het mediaangefilterde signaal (R=lOl) kunnen stappen
slechts optreden met een maximale frequentie van eens per
50 seconden. Dit houdt in dat hij het gekozen interval van
5 minuten volstaan kan worden met een lijst met 6 plaat
sen.

Toelichting bij het blok "vergeliik stap met gegevens op
li'ist":
Wanneer de lijst niet leeg is, wat meestal weI het geval
is, wordt de flank die zich juist heeft voorgedaan, ver
geleken met de flanken op de lijst, te beginnen met de
meest recente stap (aangegeven door "eindelijst") en
vervolgens terug te werken naar het begin van de lijst.
Blijkt er op de lijst een stap voor te komen die door de
flank onder behandeling gecornpenseerd kan worden, dan
wordt die stap beschouwd als het begin van een foutief
ingeschatte, langdurig storende onregelmatigheid, en de
juist opgetreden flank als het einde ervan. Eventuele
tussenliggende flanken worden gezien als onderdeel uit
makend van de storing en worden derhalve eveneens als
gecompenseerd beschouwd. De pointer "plaatsoplijst" wordt
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gebruikt om de desbetreffende stap aan te wijzen. De
meting kan nu gewoon worden voortgezet. Het systeem bl ij ft
aktief binnen de staat "normaal in bedrijf".

Binnen het blok "verander eindel ij stpointer" wordt de
pointer "eindelijst" veranderd, en weI zo dat hij vervol
gens wij st naar de plaats direkt voorafgaande aan de
plaats aangewezen door de pointer "plaatsoplijst".

linemen monster":

Toelichting bij het blok "analyseer stap":
Gebruik makend van de gegevens stapgrootte, -teken en
eindwaarde wordt bekeken of de flank het gevolg was van
de toegestane onregelmatigheden "legen zak" of linemen
monster" .
"legen zak": negatieve stap waarvan de eindwaarde

maximaal 30 AD-counts (~18 ml) afligt
van de waarde overeenkomend met de
lege opvangzak.
negatieve stap waarvan de stapgrootte
maximaal 17 AD-counts (~ 10 ml) be-
draagt.

Is besloten dat de flank inderdaad werd veroorzaakt door
een van beide toegestane onregelmatigheden, dan wordt de
offset-waarde verhoogd. De berekening van de omvang van
deze verhoging, die overeenkomt met de hoeveelheid urine
die de zak verlaat, geschiedt volgens de in paragraaf 4.4
geschetste wijze.

5. "endstepupstate":
Deze subtoestand, die de overgang vormt tussen de subtoe
standen "stepupstate" en "nostepstate", komt qua opzet
geheel overeen met de "endstepdownstate". Er zijn echter
drie verschillen:

betreffende de aanpassing van de offset-waarde:
Wanneer binnen het blok "vergelijk stap met gegevens
op lijst" een flank op de lijst wordt gevonden die
door de in behandeling zijnde positieve flank wordt
gecompenseerd (en die dus noodzakelijkerwijze hoort
bij of het legen van het reservoir of het nemen van
een monster), zal de toenmalig aangebrachte verande
ring van de offset-waarde hersteld moeten worden. Dit
herstel is mogelijk omdat de offset-verandering op
de lijst is bijgeschreven.

betreffende de analyse van de stap:
In dit geval is de enige toegestane stap het gevolg
van het legen van de verbindingsslang. De conclusie
dat een stap ook daadwerkelijk het gevolg is van die
leging, wordt getrokken wanneer de stapgrootte klei
ner is dan 50 AD-counts (= 30 ml) .

Het blok "werk offset bij" vervalt.
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fout gedetecteerd:
Wanneer het meetsysteem geconfronteerd wordt met een langdu
rig storende onregelmatigheid, neemt het algoritme na detec
tie van de flank die het begin van de storing markeert, de
toestand "fout gedetecteerd" aan.
Wordt binnen de maximale duur van 5 minuten dat deze toestand
aktief mag zijn, de storing opgeheven, dan keert het algorit
me terug naar de oude toestand "normaal in bedrijf". Is dat
echter niet het geval, dan vindt overgang plaats naar het
blok "alarm" en wordt de verpleegkundige gewaarschuwd.
Zolang de toestand "fout gedetecteerd" voortduurt, wordt de
laatst doorgegeven betrouwbare waarde voorafgaande aan de
storing gebruikt als uitgangswaarde voor het algoritme. De
verpleegkundige kan door middel van een indicatie op het
display worden gewezen op de (tijdelijk) verminderde nauw
keurigheid van de gepresenteerde waarde.

Geheel analoog aan de toestand "normaal in bedrijf" kunnen
vijf subtoestanden worden onderscheiden:
Wanneer de "nostepstate", "stepdownstate" of "stepupstate" is
aangenomen, bestaat de enige aktie die het blok "verwerking"
van het algoritme neemt, uit het aan de software-schil door
geven van de laatste betrouwbare waarde van de totale urine
produktie.
Figuur 28 geeft het flowdiagram van de "endstepdownstate":

subtoestand:=
"nostepstate"

verwijder oude
stappen van
li'st

ncompensatie van
een stap op de
ijst?

.
J

toestand:=
"normaal in
bedri'f"

compensat~e van n
de beginflank ~----------~

van de storing?

Geef momentane
bewerkte
meetwaarde door

Geef laatste
betrouwbare
waarde door

Fiquur 28. Flowdiagram van de "endstepdownstate",
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Wanneer compenseert de ene flank de andere en kan een storing
als opgeheven worden beschouwd? - Figuur 29 illustreert de
situatie.

it

Fiquur 29. Op t1 treedt in het signaal een negatieve stap op,
die het begin vormt van een langdurig storende onregelmatig
heid. Op t2 voIgt een tweede flank. Wanneer de eindwaarde van
deze stap binnen de marge valt, wordt de storing als beein
digd beschouwd.

Het idee dat tussen t1 en t2 geen betrouwbare informatie uit
het meetsignaal kan worden gewonnen betreffende de toename
van de hoeveelheid urine in de zak, vormt een bruikbaar uit
gangspunt bij het opstellen van een criterium waarmee de
tweede flank kan worden benaderd. Een mogelijkheid is dat
tijdens de storing de verbindingsslang is verlegd waardoor er
tijdelijk geen urine meer het reservoir indruppelt (punt A
in figuur 29). Even goed echter kan een stapvormige toename
van de hoeveelheid urine veroorzaakt zijn. oit in combinatie
met de aanname dat zolang de verbindingsslang tijdens de
storing op zijn plaats blijft, de korte termijn urine-flow
niet zal veranderen, levert een bovengrens op voor de eind
waarde van de tweede flank (punt C).

Flank 2 compenseert flank 1 dus wanneer geldt dat:

eindwaarde flank 2 ~ beginwaarde flank 1

en

eindwaarde flank 2 $ (beginwaarde flank 1) +
(korte termijn flow). (t2-t1) + slang

inhoud

De structuur van de "endstepupstate" komt weer geheel overeen
met die van de "endstepdownstate". Wanneer een stap op de
lijst gecompenseerd wordt, moet echter weI de bijbehorende
offset-verandering ongedaan gemaakt worden.
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Voorbeeld:
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De hiermee
de toestand
betrouwbare

Fiquur 30. Getrokken lijn: gestileerd meetsignaal. Gestreepte
lijn: responsie van het algoritme.

Het systeem verkeert initieel in de toestand "normaal in
bedrijf", de lijst is leeg.

tl:De verbindingsslang wordt geleegd. De stap wordt bijge
schreven op de lijst.

t2:Het frame wordt losgemaakt. De belasting van de haak valt
in eerste instantie slechts gedeeltelijk weg (t2<t<t3).
Het tussenniveau dat nu bereikt wordt, ligt toevallig
dicht in de buurt van dat van de lege opvangzak waardoor
foutief wordt besloten dat de opvangzak geleegd is. De
offset-waarde wordt verhoogd met de stapgrootte, stap
gegevens worden bijgeschreven op de lijst •. De toestand
"normaal in bedrijf" blijft aktief.

t3: De belasting van de haak valt geheel weg.
gepaard gaande stap heeft een overgang naar
"fout gedetecteerd" tot gevolg. De laatste
waarde wordt vanaf nu doorgegeven (t3<t<t4).

t4:Het frame wordt aan de andere zijde van het bed geinstal
leerd. Aangezien de positieve flank de negatieve flank op
t3 (die het begin van de toestand "fout gedetecteerd"
markeert) niet compenseert, wordt zij vergeleken met de
stappen op de Iljst. Dan blijkt dat de flank op t2 het
eigenlijke begin van de storing vormt. Deze flank wordt
van de lijst verwijderd en de op t2 aangebrachte verande
ring van de offset-waarde wordt ongedaan gemaakt. Het
systeem keert terug naar de toestand "normaal in bedrij f".

t5:De stap die op tl optrad, wordt als laatste van de lijst
verwijderd (nadat 5 minuten zijn verstreken).

Alarm:
Wanneer de toestand "fout gedetecteerd" vijf minuten heeft
geduurd, vindt overgang plaats naar de toestand "alarm".
Het inlezen van samplewaarden wordt nu door het algoritme
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gestaakt. De verpleegkundige wordt gewaarschuwd en gevraagd
om het frame, de opvangzak en de verbindingsslang weer in de
juiste uitgangspositie te brengen. Vervolgens wordt gewacht
tot hij/zij middels een toetsdruk kenbaar heeft gemaakt dat
de meting kan worden voortgezet. Het binnenhalen van sample
waarden wordt dan opnieuw gestart binnen de toestand "opstar
ten". In tegenstellinq tot de allereerste keer dat deze toe
stand werd aangenomen, wordt nu niet het gewicht van het lege
reservoir bepaald (dat is immers al bekend). De offset-waar
de van voor de storing blijft onthouden, zodat de informatie
over de totale urineproduktie niet verloren gaat.

6.2 Test van het algoritme

6.2.1 Toegepast. methode

Omdat het in dit stadium van ontwikkeling nag niet magelijk
was, het algoritme op de board-processor van de urineproduk
tiemeter te laten draaien, is bet semi-real-time op een PC
getest. Daartoe werd het algoritme allereerst geimplementeerd
in Pascal (de Instrumentele Dienst van het VU-ziekenhuis in
Amsterdam bescbikt over de volledige documentatie) en vervol
gens ingebed in dezelfde softwareconfiguratie waarmee ook al
het mediaanfilter werd getest. Dit verscbafte de mogelijkheid
een willekeurige integerfile met ruwe meetdata om te vormen
tot een tweede file met bewerkte data.
Ais testdata werden naast aIle beschikbare praktijk- en labo
ratoriumdata ook nag de gegevens van enkele kunstmatig aan
gemaakte files (bevattende gestileerde signalen) gebruikt.
De oorspronkelijke en bewerkte files zijn visueel en numeriek
met elkaar vergeleken.

6.2.2 Testresultaat

Betreffende de verwerking van toegestane en langdurig sto
rende onregelmatigheden:
Wordt de categorie van aIle geisoleerd optredende onregel
matigheden beschouwd, dat wil zeggen die onregelmatigheden
die zowel aan begin als einde grenzen aan een signaalseg
ment dat qedurende minstens 5 minuten geen stappen bevat
(dit zijn tevens de enige in de praktijk aangetroffen sto
ringen), dan blijkt dat zij alle correct worden verwerkt.

Betreffende de verwerking van kortstondig storende on
regelmatigheden:
Zij worden aIle volledig onderdrukt.
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Aangaande de nauwkeurigheid van het uitgangssignaal:

1. bij constante flow, geen stappen:
Afwijking ten opzichte van het oorspronkelijke sig
naal bedraagt ten hoogste ± 1 AD-count (= 0,6 ml).

2. bij een sterk varierende flow, geen stappen:
Afwijking ten opzichte van het oorspronkelijke sig
naal bedraagt ten hoogste ± 23 AD-counts (14 ml) bij
plotselinge overgang tussen maximale flow en geen
flow.
Typische afwijking: ± 5 AD-counts (3 ml).

3. bij optreden van de toegestane onregelmatigheden
t1legen zak" en t1 nemen monster":
Berekening van de offset-verandering tot op enkele
AD-counts nauwkeurig.
Typisch: ± 1 AD-count.

4. tijdens langdurig storende onregelmatigheden:
Afwijking is afhankelijk van flow en duur van de
onregelmatigheid.
Typisch: - 7 AD-counts (- 4 ml) bij een duur van 2~

minuut en een flow van 100 ml/uur.

Figuren 31 tim 33 laten zien hoe het algoritme reageert op
meetsignalen uit de praktijk en laboratorium.
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Fiquur 31. Zolang de langdurig storende onregelmatigheid,
veroorzaakt door het verplaatsen van het frame, voortduurt,
wordt de laatste betrouwbare waarde gepresenteerd. Na ophef
fing van de storing, wat met een vertraging van 50 seconden
wordt gedetecteerd, wordt de meting voortgezet.
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Fiquur 32. Bij leging van het reservoir wordt de offset-waar
de verhoogd, zodat de informatie omtrent de totale urinepro
duktie bewaard blijft.
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Fiquur 33. Leging van het reservoir terwij 1 de urine constant
blijft doordruppelen. Merk de stap op in het bewerkte sig
naal, die overeenkomt met de hoeveelheid urine die het reser
voir instroomt tijdens het bepalen van de stapqrootte. (Let
op: tijdschaal verschilt van figuur 32).
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BEPALING VAN DE LANGE-TERMIJN-FLOW

Op basis van het volledig bewerkte signaal wordt de lange
termijn flow bepaald. Daartoe wordt elke halve minuut het
gemiddelde berekend over de laatste 30 uitgangswaarden van
het algoritme. De gemiddelden worden opgeslagen in een array
dat 60 plaatsen telt, overeenkomend met een tijdsinterval van
30 minuten. Door het verschil tussen de oudste en nieuwste
waarde met twee te vermenigvuldigen, wordt de lange-termijn
flow verkregen in AD-counts per uur.
Het zal duidelijk zijn dat nadat het mediaanfilter zijn eer
ste betrouwbare uitgangswaarde produceert, het nog 30~ minuut
duurt voordat de eerste flow-waarde kan worden gepresenteerd.

Wanneer het algoritme zojuist de alarm-toestand heeft ver
laten, wordt de flow-meting opnieuw opgestart.

In figuur 34 is een praktijksignaal met het bijbehorende
flow-signaal afgebeeld.

Wanneer het urineproduktiesignaal een stap vertoont die ver
oorzaakt werd door het legen van de slang, zal ook het af
geleide flow-signaal een plotselinge verhoging laten zien,
zij het dat deze slechts van tijdelijke aard is. De plotse
linge toename van urine wordt hierbij als het ware uitge
smeerd over 30 minuten.
Wil men voorkomen dat er herhaaldelijk ten onrechte wordt
gealarmeerd voor een te lage flow, dan dient men er voor te
zorgen dat de verbindingsslang zich in zodanige positie be
vindt, dat een continue doorstroming van urine plaatsvindt
naar het reservoir. Het trapvormige patroon uit figuur 11
dient dus vermeden te worden.
Pas als aan deze voorwaarde wordt voldaan, vormt het flow
signaal een betrouwbare bron van informatie voor de arts (bij
een trapvormige structuur van het meetsignaal gaat in de
praktijk het informatieve karakter van het flow-signaal gro
tendeels verloren) .

De typische onnauwkeurigheid van het flowsignaal bedraagt ±
10 ml/uur. In het ongunstigste geval (feitelijke flowvrijwel
o gedurende langere tijd gecombineerd met een maximale leging
van de slang) bedraagt de onnauwkeurigheid + 60 ml/uur.
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Fiquur 34. Boven is een "net" meetsignaal uit de praktijk te
zien. De stappen zijn het gevolg van de leging van het reser
voir. Daaronder het afgeleide lange-termij n-flow-signaal,
uitgedrukt in AD-counts/uur. De maximale flow bedraagt on
geveer 700 AD-counts/uur ofweI 420 ml/uur.
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IVALUATIB VAN DB SOFTWARE

De praktijkwaarde van de ontwikkelde software wordt enerzijds
bepaald door de geschiktheid real time te functioneren op de
boordcomputer, anderzijds door de performance.

8.1 Geschiktheid voor de boor4computer

In deze fase van de ontwikkeling van het totaal-instrument
urineproduktiemeter liggen de groottes van de RAM- en ROM
geheugens binnen het 8086 microprocessorsysteem nog niet
vast. Zij worden aangepast aan de omvang en de eigenschappen
van de toe te passen software. Natuurlijk is het wenselijk
een compacte opzet van de software samen te laten gaan met
een efficient RAM-geheugengebruikt. Men realisere zich echter
dat de prijzen van de geheugens in het niet vallen bij ver
gelijking met de kosten van het gehele apparaat.
De door mij bedachte implementatie van het algoritme (die
gebruikt is voor testdoeleinden en dus niet noodzakelijker
wijze ideatiek hoeft te zijn aan de definitieve, "in te bak
ken" versie) bezet 13 kbyte ROM-geheugen.
Het variabele geheugengebruik wordt voornamelijk bepaald door
het 8 kbyte grote histogram-array dat door het mediaanfilter
wordt gebruikt.
Eventueel kan er bespaard worden door het mediaanfilter te
laten werken volgens de eenvoudige sorteermethode. In dat
geval wordt een deel van de executiesnelheid ingeleverd ten
gunste van een kleiner RAM-geheugen.
Dat de executiesnelheid geen knelpunt vormt blijkt uit het
feit dat de gemiddelde verwerkingstijd van 1 meetsample 6 ms
bedraagt (maximaal 20 ms), terwijl er steeds 1 s beschikbaar
is.

8.2 Performance van 4e software

De performance-matrix uit figuur 35 geeft een indruk van de
prestaties van het algoritme.
In totaal zijn ongeveer 140 uren patientengegevens verwerkt.
Binnen deze periode hebben zich samen 120 langdurig storende
en toegestane onregelmatigheden voorgedaan.
Bij 4 (~ 3%) van de 117 opgetreden en ook gedetecteerde on
regelmatigheden werd in eerste instantie de verkeerde con
clusie omtrent de oorzaak van de storing getrokken. Het ging
daarbij om langdurig storende onregelmatigheden die op grond
van hun beperkte stapgrootte of hun bij zondere eindwaarde ten
onrechte werden aangezien voor toegestane onregelmatigheden
(leunen tegen reservoir --+legen van slang; verplaatsen re-
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servoir ~legen reservoir). De foutieve conclusies werden
echter aIle binnen 5 minuten na aanvang van de onregelmatig
heden met succes herzien.
Een oplossing voor dit probleem is niet direkt voor handen
aangezien zelfs bij visuele inspectie van het signaal niet
altijd een eenduidige conclusie kan worden getrokken.

Het voorbeeld van figuur 30 illustreerde dat zelfs in het
geval dat het legen van het reservoir foutief wordt gedetec
teerd, de uitgangswaarde van het algoritme correct kan zijn.
In de praktijk zal het sporadisch voorkomen van een verkeerde
detectie dan waarschijnlijk ook geen problemen opleveren.

opgetreden

niet
opgetreden

detectie

117

o

geen
detectie

3

Fiquur 35. Performance-matrix van de software.

De 3 niet-gedetecteerde storingen hebben aIle een vorm als in
figuur 36.
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Fiquur 36. Niet gedetecteerde storing, lopend van t ~ 500 s
tot t ~ 650 s.
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De kleine stapgrootte in combinatie met de flauwe helling
hebben tot gevolg dat de storing niet wordt opgemerkt. Dit
levert in de praktijk geen problemen op aangezien de afwij
king slechts klein is en binnen de nauwkeurigheidseisen van
het apparaat valt.

In 2 van de 120 gevallen van storing werd de alarmtoestand
aangenomen. In beide gevallen was sprake van een vrij plot
selinge, sterke verhoging van het signaalniveau. Een mogelij
ke oorzaak is de leging van de blaas van de patient na ver
wijdering van een knik in de verbindingsslang.
Gedurende de 140 meeturen is geen enkele keer ten onrechte
gealarmeerd.
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Het ontwikkelde signaalverwerkingsalgoritme blijkt de ruwe
meetsignalen uit laboratorium en praktijk zOdanig te kunnen
hanteren, dat het onder de meeste omstandigheden mogelijk
is, een betrouwbare waarde voor de urineproduktie van de
patient aan de gebruiker te presenteren. Het meetsysteem
voldoet daarbij aan de nagestreefde ontwerpeisen.
Slechts een hele enkele keer is het algoritme genoodzaakt op
een eerder genomen beslissing betreffende de oorzaak van een
flank in het signaal terug te komen, wanneer later blijkt dat
die beslissing ten onrechte was genomen.
Wanneer een hoeveelheid urine het reservoir verlaat, bij
leging in een maatbeker of het nemen van een monster, wordt
nauwkeurig de omvang van de volumevermindering bepaald, opdat
de informatie betreffende de totale urine-produktie niet
verloren gaat.
Het lange-termijn-flow-signaal, dat steeds bepaald wordt aan
de hand van de toename van de hoeveelheid urine in het reser
voir gedurende de laatste 30 minuten, bevat slechts dan rele
vante informatie voor de arts, wanneer een continue doorstro
ming van urine naar de opvangzak plaatsvindt.

Wat betreft de herkenning van storingen in signalen kan de
prestatie van het algoritme misschien verbeterd worden wan
neer de sample rate verhoogd wordt van 1 Hz tot bijvoorbeeld
10 Hz. In dat geval kan nauwkeuriger het verloop van de sto
ringen worden bepaald. Het algoritme is voldoende snel om ook
bij deze frequentie te werken.
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