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Samenvatting.

In het Kader van het "servo-anesthesie project" is een

trenddetectie algoritme ontwikkeld, waarmee het mogelDk

is om veranderingen (trends, stappen en impulsen) in een

met ruis verontreioigd signaal tedetecteren. Met dit al

goritme is het ook mogelD~ om de grootte en het begin

tDdstip van de in een signaal aanwezige trends te bepalen.

De behoefte bestond om dat algoritme te onderzoeken op

verbeteringen wat betre:t de wer~ing.

Het uitgangspunt CD de ontwikkeling van het trenddetectie

algoritme was een model van een fysiologisch signaal waar

in het gemiddelde, de helling en de ruis-component tot

uiting komen. Door Kleine veranderingen in het signaalmo

del aan te brengen is het mogelDk een signaal te beschrD

ven m.b.v. twee variabelen, het gemiddelde en de helling

en vier variabelen, het gemiddelde, de helling, de ruis

component en de correlatie coefficient van de eerste

orde gekleurde Luis.

M.b.v. Kalmanfiltering worden de toestandsgrootheden van

de modellen geschat.

E:en methode om de discrepantie tussen model en werkelijk

heid te verkleinen wordt besproken. Daarnaast wordt de

schatting van het begintDdstip van een trend nader geana

lyseerd.

Vanwege real-time gebruik van het algoritme was het ook

wenselDk een onderzoek te doen naar geheugen- en executietUd

besparingen. Enkele besparingen zowel op het gebied van

het geheugengebruik alsde executietDd worden gegeven.
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Summary.

',Ii thin the "Servo Anes the s ia pro j e ct" a Trend De tection

algorithme was developed, which enables the detection of

changes, (trends, steps and impulses) in signals contaminated

Hith noise. This algorithme also makes it possible to estimate

the magnitude and onset of a present trend.

This thesis researches the developed algorithme and suggests

improvements.

The Trend Detection algorithme was based on a model of a

physiological signal with a mean term, a trend term and a

(correlated) noise term. By introducing little changes in

the signalmodel it is possible to describe the signal using

only two terms: a mean term and a trend term, but also in

four terms, a mean tern, a trend term, a noise term and the

correlation coefficient of the first order coloured noise

term.

In all instances the different terms are estimated using

Kalman-filtering technics.

A method to reduce the difference between the used codel

and the reality is introduced. In adGition the estimation

of the onset of a trend is precisely analysed.

Because the algo-ri thme Hill be used in real-time its merJory

use and execution time were examined. Inprovements in both

areas, memory use and execution time, are given.
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1. Inleiding.

1.1 Ret servo-anesthesie project.

Een van de projecten van de vakgroep Medische

Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven is

het servo-anesthesie project. Ret doel van dit project is te

onderzoeken in hoeverre automatisering van de narcose

tijdens operaties mogelijk en zinvol is. Dit project wordt

uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Anesthesiologie

van het Academisch Ziekenhuis Leiden.

Een narcose wordt uitgevoerd en begeleid door een

anesthesist. Door het toedienen van anesthetica tracht de

anesthesist de patient zo dicht mogelijk bij een voor de

opera tie gewenste toestand te brengen. Dit wordt de

Inleiding genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan een

toestand waarin o.a. het bewustzijn verlaagd is, de

pijndrempel verhoogd is, de voor de operatie gewenste

spieren verslapt zijn, de bloeddruk verlaagd is. Om de

patient tijdens de operatie zo dicht mogelijk bij de

gewenste toestand te kunnen houden zal de anesthesist een

aantal fysiologische grootheden (bloeddruk, hartfrequentie,

temperatuur e.d.) moe ten meten die hem iets vertellen over

de toestand van de patient. Blijkt uit de waarden van de

gemeten grootheden dat de toestand van de patient afwijkt of

gaat afwijken van de gewenste toestand dan moet de

anesthesist actie ondernemen, de toestand moet bijgeregeld

worden. Rij he eft hiertoe een aantal gereedschappen ter

beschikking zoals farmaca en WlJzlging van de

gasconcentraties in de beademingslucht.

net is voor een anesthesist vaak moeilijk een goede

bijregelactie te ondernemen. Onder een goede bijregelactie
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verstaan we de toestand van de patient zo snel en zo dicht

mogelijk terugbrengen naar de gewenste toe stand met zo

weinig mogelijk actie.

De gemeten grootheden zijn vaak verontreinigd met ruis en

storingen. De ruis wordt veroorzaakt door fysiologische

variaties en meetruis. De storingen kunnen afkomstig zijn

van fouten in de meetapparatuur, chirurgisch handelen,

diathermie (dit is het sn~den in weefsels endichtschroeien van

haarvaten met behulp van een hoog-frequente elektrische

stroom e.d. Als gevolg van de ruis en de storingen

kunnen de gemeten waarden sterk afwijken van de werkelijke

waarden.

Onder andere om de anesthesist te helpen bij het antwoord op

de vraag: Wat is de goede bijregelactie voor deze situatie?,

is er een microcomputer systeem ontwikkeld. Dit systeem

wordt D.A.D.S. genoemd, hetgeen betekent Data Acquisitie and

Display System. Met dit systeem is het mogelijk:

- een groot aantal (maximaal 32) fysiologische groot

heden (signalen) binnen te halen, te verwerken en op

te slaan.

- op aanvraag een overzichtelijke representatie van het

verloop van een signaal te geven.

- storingen in de gemeten signalen te signaleren m.b.v.

een storingsdetectie algoritme.

alarmmeldingen te genereren als een of meerdere signa

len boven de alarmgrens komen.

- automatisch een anesthesie-verslag te laten maken.

Met het systeem D.A.D.S. kan de anesthesist op een

overzichtelijke wijze beschikken over aIle voor hem

belangrijke meetgegevens. Hij hoeft geen tijd meer te

besteden aan het met de hand bij houden van de meetgegevens.

Hij hoeft de fysiologische signalen ook niet meer geregeld

te bekijken op overschrijding van de alarmgrens. De
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werkbelasting van de anesthesist neemt af waardoor hij het

overblijvende werk met meer aandaeht kan doen.

1.2 Alarmeringen.

Onder alarmering verstaan we het attenderen van de

anesthesist op de toestand van een patient die teveel

afwijkt of naar verwaehting gaat afwijken van de gewenste

toestand. De toestand van een patient is nauw gerelateerd

aan de momentane waarden van de fysiologisehe grootheden. Er

kan dus beslist worden tot het genereren van een

alarmmelding (attenderen van de anesthesist) indien het

versehil tussen de gerneten waarden en de met de gewenste

toestand eorresponderende waarden te groot wordt. Dit kan op

grond van afwijkingen in een of meerdere fysiologisehe

signalen.

Er zijn twee typen alarmeringen te onderseheiden namelijk

statisehe alarmering en dynamisehe alarmering.

Statisehe alarmering.

Er wordt een melding gegenereerd als een alarmgrens

oversehreden wordt. Omdat de signalen een ruisaehtig verloop

vertonen mag de alarmgrens niet te dieht bij de waarde

gekozen worden die eorrespondeert met de gewenste toestand.

Door de toevallige fluetuaties (ruis) in een signaalverloop

kan een te krap gekozen alarmgrens de aanleiding zijn voor

vele abusievelijke meldingen.

De alarmgrens mag ook niet te ruim gekozen worden omdat

anders het bijregelen van de toestand van de patient gepaard

zal gaan met het toedienen van overbodig veel farmaea of met

grote veranderingen in de toegevoerde gaseoneentraties. We

willen dit toedieneTI en deze veranderingen juist zo klein

mogelijk houden.

Ten gevolge van de storingen zullen ook veel abusievelijke
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meldingen gegenereerd worden. Om dat te voorkomen kunnen de

signalen eerst door een storingsdetectie algoritme gehaald

worden waarna bekend is waar zich storingen in het

signaalverloop bevinden. Ret is dan mogelijk de oeldingen

achteraf te bekijken op hun oorzaak en de abusievelijke

meldingen te negeren. Ret nadeel van een statische

alarmering, hoe goed de alarmgrens ook gekozen wordt, is dat

de anesthesist pas kan gaan bijregelen op het moment dat een

alarmgrens overschreden wordt. Ben betere regelstrategie zou

zijn: begin met bijregelen zodra je verwacht dat een

alarmgrens in de toekomst overschreden zal worden. Er kan

dan meestal volstaan worden met toedienen van kleinere

hoeveelheden farmaca en veranderingen in de

gasconcentraties.

Dynamische alarmering.

Er wordt een melding gegenereerd zodra er een verandering in

het signaalverloop optreedt die naar we verwachten in de

toekomst zal leiden tot overschrijding van een alarmgrens.

Deze toekomstverwachting (predictie) kunnen we maken als

naast de gemiddelde waarde bekend is wat de grootte en de

richting (teken) van de in het signaal aanwezige trend

(helling) is.

Ben trend is gedefinieerd als een langzame consistente,

uni-directionele verandering van de gemiddelde waarde van

een signaal verloop. Een signaal met een konstante

gemiddelde waarde heeft dus een trend die nul is. Het teken

van een trend, positief of negatief, kan de anesthesist

helpen bij de interpretatie of de toestand van de patient

aan het verslechteren of verbeteren is. De grootte van de

trend is een indicatie hoe snel de toestand aan het
,

verslechteren of verbeteren is. Voor een goede bijregelactie

is het noodzakelijk dat een trend zo snel mogelijk

gedetecteerd wordt. De afwijking van de gewenste toestand is

dan nog minimaal. Er geldt echter wel hoe eerder na het
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begin van een nieuwe trend de detectie plaats vindt hoe

onnauwkeuriger de predictie zal zijn. De predictie van het

tijdstip waarop een alarmgrens overschreden wordt vinden we

door de gemiddelde waarde met behulp van de grootte en de

richting van de trend te extrapoleren naar de toekomst. Voor

de grootte van de trend zal alleen een schatting beschikbaar

zijn. Schattingen zijn altijd behept met een

onnauwkeurigheid. Als gevolg van deze onnauwkeurigheid in de

schatting van de trend zal de in de toekomst geextrapoleerde

waarde onnauwkeuriger worden hoe verder we in de toekomst

kijken.

Voor een goede trenddetectie is het noodzakelijk dat de

storingen in het signaalverloop gedetecteerd kunnen worden.

Het is dan mogelijk om maatregelen te nemen zodat de

storingen de trenddetectie zo min mogelijk nadelig

beinvloeden. Een goede dynamische alarmering vereist dus een

goede trend- en storingsdetectie.

Een goede dynamische alarmering kan worden uitgebreid tot

een intelligente alarmering. Een intelligente alarmering zal

bij de beslissing, wel of geen alarmmelding, andere factoren

dan alleen het signaalverloop laten meespelen. Deze factoren

kunnen o.a. zijn:

- Een bewust gegeven input of verandering van een input.

We geven bijvoorbeeld een farmacon om de bloeddruk te

verlagen. De anesthesist verwacht dan ook een verlaging

van de bloeddruk. Een melding dat er ope ens een ver

andering in het signaalverloop van de grootheid bloed

druk optreedt is dan overbodig.

- Chirurgisch ingrijpen.

Door een chirurgische ingreep wordt bijvoorbeeld het

hart stil gelegd. Een melding ondat het signaal dat de

hartfrequentie representeert ope ens nul wordt is over

bodig. De anestnesist verwacht een hartfrequentie die

nul is.
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- Correlatie tussen de verschillende fysiologische groot

heden.

Een hartfrequentie die nul wordt zal altijd gepaard gaan

met een verandering in het signaalverloop van de bloed

druk. Een melding t.g.v. deze verandering is ook over

bodig.

Een eerste vereiste om een input of een chirurgische

handeling te kunnen relateren aan een verandering in een of

meerdere signalen is kennis omtrent het begintijdstip van

een verandering. Daarnaast moeten bekend zijn hoelang het

duurt voordat gegeven inputs of gedane handelingen zich

manifesteren in de fysiologische grootheden (de looptijden

moeten bekend zijn). Een volledig inzicht in de correlaties

tussen de verschillende fysiologische grootheden is ook

noodzakelijk. Aan al deze kennis en inzichten hebben we

niets zonder een goede trend- en storingdetectie.

Door afstudeerder J.de.Ruiter is een algoritme ontwikkeld

waarmee het mogelijk is trends, stapvormige en impulsvormige

veranderingen te detecteren. Tevens kan een schatting

gemaakt worden van het begintijdstip van een verandering.

Omdat een goede trend- en storingsdetectie de fundamenten

voor een intelligente alarmering zijn bestond de behoefte

dit algoritme nader te onderzoeken en eventueel waar

mogelijk te verbeteren.

Storingen openbaren zich meestal als stap- of impulsvormige

veranderingen in het signaalverloop.

Het is verder de bedoeling dat net algoritme in een

real-time omgeving , D.A.D.S., gebruikt gaat worden.

Onderzoek naar mogelijke besparingen op het geheugengebruik

en de executietijd was daarom ook wenselijk.
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1.3 Opdracht.

Mijn afstudeeropdracht luidde als voIgt:

1. Onderzoek of er verbeteringen in de werking

van het trenddetectie algoritme mogelijk zijn.

20 ja f breng deze aan en vergelijk het resultaat

met het oorspronkelijke.

2. Localiseer real-time problemen in het trend

detectie programma. Breng mogelijke oplossingen

aan en vergelijk het resultaat met het oorspron

kelijke.

3. Geef aan op welke wijze de resultaten (mel

dingen) het beste aan de gebruiker gepresenteerd

kunnen worden.

Eventueel aangebrachte oplossingen voor real-time problemen

mogen niet gepaard gaan met een verslechtering van de

werking van het algoritme.

Na de hieronder globaal beschreven werking van het

trenddetectie algoritme zullen in de volgende hoofdstukken

delen van het algoritme met hun theoretische achtergrond

nader besproken worden. Eventuele verbeterin5 en zullen

voorgesteld en in het algoritme aangebracht worden. De

resultaten worden vergeleken met de oorspronkelijke. In

hoofdstuk 2 komt het signaalmodel aan de orde en in

hoofdstuk 3 het KALMAN-filter. De detektie van een nieuw

signaalstuk wordt nader beschouwd in hoofdstuk 4. In

hoofdstuk 5 worden de real-time problemen van het algoritme

besproken en in hoofdstuk 6 worden enkele voorstellen met

be trekking tot de meldingen aan de orde. Aanpassingen die

het algoritme moet ondergaan t.g.v. eventuele verbeteringen

staan in hoofdstuk 7 beschreven. Het verslag wordt in

hoofdstuk 8 afgesloten met enkele conclusies en suggesties.
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1.4 Beschrijving van het trenddetectie algoritme.

Door J.de.Ruiter zlJn twee algoritmen ontwikkeld die slechts

weinig verschillen. AIleen de manier waarop bepaald wordt of

een sterke niet-stationariteit (steile trend) een stap of

impuls is verschilt. J.de.Ruiter geeft de voorkeur aan het

algoritme dat geimplementeerd is in het programma Trend5.

Zijn motivatie hiervoor is de volgende:

- TrendS geeft een snellere diagnose als een sterke niet

stationariteit een impuls is (ongeveer 0.5 a 2.0 minuten

eerder).

-In TrendS hoeft het Kalman-filter na een impuls niet

herstart te worden. Bij het algoritme dat geimplementeerd is

in het programma Trend4 wordt het Kalman-filter bij elke

sterke niet-stationariteit herstart. dus oak als het een

impuls blijkt te zijn. Wat precies een herstart van het

Kalman-filter betekent en wat het voordeel is van zo min

mogelijk herstarts zal in het verloop van het verslag

duidelijk worden. Vanwege deze twee voordelen geef ik oak de

voorkeur aan hetzelfde algoritme.

Hieronder voIgt een beschrijving van het algoritme dat in

het programma Trend5 geimplenenteerd is. Dit algoritme heet

in het vervolg het Trenddetectie algoritne.

Het Trenddetectie algoritme.

Het uitgangspunt is een signaalmodel waarin verondersteld

wordt dat een signaal bestaat uit meerdere signaalstukken

met elk een constante helling. Een signaalstuk wordt

beschreven door 3 toestandsvariabelen, het gerniddelde ill, de

helling b en de systeernruis z.

Het Kalman-filter maakt na elke observatie een schatting van

ill, b en z. Deze schatting bestaat uit een predictie- en een

correctiestap. Op het tijdstip k-1 geeft het filter een

predictie (voorspelling) voor ill, b en z va or het tijdstip k
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met bijbehorende onnauwkeurigheid. Tevens wordt een

voorspelling van de observatie voor het tijdstip k berekend.

Ret verschil tussen de werkelijke observatie en de

voorspelde observatie wordt het residu genoemd. In de

correctiestap worden de predictie van m, b en z met behulp

van het residu gecorrigeerd. net filter geeft ook de bij de

gecorrigeerde schattingen behorende onnauwkeurigheden.

Als het Kalman-filter geconvergeerd is zijn de residuen

normaal verdeeld met verwachtingswaarde nul en bekende

variantie. Op het moment dat er een verandering in het

signaalverloop optreedt gaat het residu systematisch van nul

afwijken. De statistische eigenschappen zijn dan niet langer

meer geldig, het filter divergeert. Detectie hiervan vindt

plaats met behulp van een statistische toets

(divergentie-test). De toetsingsgrootheid is de som van de n

laatste genormeerde residuen. Door de toets uit te voeren

voor grotere waarden van n (~20 tot 30) is het mogelijk

Kleine trends in een vroeg stadium te detecteren. Na elk

nieuw residu, dus na elke observatie, wordt de toets

uitgevoerd voor achtereenvolgens n = 1,2 ....• tot

overschrijding van de betrouwbaarheidsgrens plaats vindt of

tot n = 30. Bij overschrijding van de betrouwbaarheidsgrens

wordt een melding gegenereerd (zie tabel 1.1 melding 1).

Ja een divergentie detektie onderzoekt het algoritme de aard

van de divergentie. Is een zwakke niet-stationariteit (een

trend) of een sterke niet-stationariteit de oorzaak ? Het

verschil tussen enerzijds trend en anderzijds stap of imDuls

is de grootte van de helling. De helling komt tot uiting in

de steekproefvariantie van de n laatste observaties. Een

toets op basis van de steekproefvariantie Hordt dan ook

gebruikt om te discrimineren tussen trend en stap of impuls.

Deze toets heet de sterke niet-stationariteits test. De

toetsingsgrootheid en de betrouwbaarheidsgrens van de toets

zijn zo gekozen dat als er binnen een klein aantal (~ 15)

observaties geen verwerping van de nulhypothese optreedt
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geconcludeerd kan worden dat een trend de oorzaak van de

divergentie is. De melding nieuwe trend gedetekteerd wordt

dan gegenereerd (zie tabel 1.1 melding 2) en het filter

wordt herstart. Na voldoende hernieuwde convergentie,( de

schatting van de nieuwe helling moet nauwkeurig genoeg

zijn), maakt het algoritme een schatting van het

begintijdstip van de nieuwe trend met bijbehorend

onnauwkeurigheidsinterval. Voor de melding zie tabel 1.1

melding 3. Indien de nulhypothese wel verworpen wordt dan

verschij~t de melding stap of impuls gedetekteerd met sen

schatting van het begintijdstip (zie tabel 1.1 melding 8).

Nadat de sterke niet-stationariteit afgelopen is

discrimineert het algoritme tussen stap en impuls. Hiervoor

wordt de divergentie -test gebruikt. vie herstarten het

filter met de schattinge~ en bijbehorende onnauwkeurigheden

van vlak voor de divergentie. Treedt er binnen e~kele

observaties (maximaal 4) geen divergentie op dan besluit het

algoritme dat de sterke niet-stationariteit een impuls is.

Zie voor de meldingen tabel 1.1 melding 15 en 16. Vindt

binnen enkele observaties detektie van divergentie plaats

dan geldt dat de sterke niet-stationariteit een stap is. De

meldingen 10 en 11 van tabel "1.1 worden dan gegenereerd.

Hieronder staat een gesimuleerd signaal afgebeeld met de

door het programma geleverde schattingen van het gemiddelde

m en de helling b. De onnauwkeurigheden van de schattingen

zlJn ook afgebeeld. In tabel 1.1 staan de bijbehorende door

het programma geleverde meldingen.
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EEN 5IMULATIE-SIGNAAL.160.- --,

151'1

141'1

131'1

121'1

8 -.

71'1

61'1
1'1 11'1 21'1 31'1 41'1 SliJ 6liJ 71'1 80 90 11'10 111'1

TIJO (MIN)

S.D. r-uis = 1.0 0 25 min b = O. /min
cor-r-. coef. a = 0.368 25 45 min b = 0.5/min

45 65 min b = O. /min
op 90 min. een impuls 65 66 min b =-15./min
van 10. 66 -100 min b = O. /min

.
,

.

_1.

,--
~ 10.

""'V

~

111'190 100

TIJD (MIN)
81'17062S0403021'110

91'1

70

60
o

DE SCHATTING VAN HET GEMIOOELOE N MET BIJBEHORENOE
ONNAUWKEURIGHEOEN (~/- S.D.) VAN BOVENSTAANO SIGNAAL.

160

111'1

151'1

140

121'1

101'1

131'1
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DE SCHATTING VAN DE HELLlNG b MET BIJBEHORENOE
ONNAUWKEURIGHEDEN (+/- 5.0.) VAN BOVENSTAANO SIGNAAL.
2!1T"""""----~--,...------'"IT---__rr__r_-----_._----___,

-I

I iii 21i1 31i1 411 Slil 6" 79 alii 91i1 lIiI9

TUO (MIN)
I I iii

Tabel 1.1

r I Jr, I; ml n. )

1 ) 29.33
2) 29.83
3) 34.33
4) ::: 51.58
5) 52.08
6) 54.08
7) 3 65.50
8) 65.50
9) 66.17
10) 66.25
11) 66.25
12) 4 90.00
13) 90.00
14) 90.58
15) 90.92

/'IELl'ING

RESIDU-TEST: DIVERGENTIE GEDETEKTEERD 127
INIEUWE) TREND GEDETEKTEERD
BEGINTIJDSTIP TREND: 25.24 MIN. I 21.24
RESIDU-TEST: DIVERGENTIE GEDETEKTEERD 115
INIEUWE) TREND GEDETEKTEERD
BEGINTIJDSTIP TREND: 49.91 MIN. I 48.77
RESIDU-TEST: DIVERGENTIE GEDETEKTEERD I 4
STAP OF IMPULS: SCHATTING BEGINTIJDSTIP:
'STERKE NIET-STATIO~ARITEIT' AFGELOPEN!
RESIDU-TEST: DIVERGENTIE GEDETEKTEERD I 1

STAP: SCHATTING BEGINTIJDSTIP: 65.50
RESIDU-TEST: DIVERGENTIE GEDETEKTEERD I 1
STAP OF IMPULS: SCHATTING BEGINTIJDSTIP:
'STERKE NIET-STATIONARITEIT' AFGELOPEN!

IMPULS: SCHATTING BEGINTIJDSTIP: 90.00

RES. )

27 ~ 60 )
RES.)

50.71)
RES. )

65.50 MIN.

RES. )
MIN.
RES.)

90.00 MIN.

MIN.
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2. Signaalmodel.

2.1 Inleiding.

In de meest ruime zin van het woord kunnen we een signaal

omschrijven als een tijdsafhankelijk fysisch verschijnsel

(zoals druk, temperatuur, spanning). Voor ons zal een

signaal alleen bestaan uit quasi-statische afgeleide

grootheden,(het zijn dus geen dynamische signalen), zoals

gemiddelde bloeddruk, kernternperatuur, hartfrequentie .

Ben signaal zal veelal bestaan uit een deterministische

(voorspelbare) component en een stochastische

(onvoorspelbare) component. De deterministische component is

meestal te beschrijven m.b.v. een mathematische uitdrukking.

Door deze mathematische uitdrukking ligt de waarde van de

deterministische component op elk tijdstip vast indien de

waarde op een voorafgaand tijdstip bekend is. Dit geldt niet

voor de stochastische component. Uit de waarde van de

stochastische component op tijdstip k is niet exact te

berekenen wat de waarde zal zijn op een later tijdstip. We

kunnen wel vaak de kans berekenen dat de stochastische

component op dat tijdstip die waarde heeft.

Signalen zullen gerneten moeten worden. Dit kan zowel

continue als discreet in de tijd gebeuren. Om continue

signalen geschikt te maken voor verwerking op een computer

moeten ze bemonsterd worden. Als we in het vervolg spreken

over signalen dan bedoelen we fysiologische signalen waarvan

de waarden slechts op equidistante tijdstippen bekend zijn.

De tijd die ligt tussen twee opeenvolgende waarden heet de

sample-tijd. De gemeten waarden noemen we observaties die

aangeduid worden met Y , ( k staat voor k maal de
k

sample-tijd).

De belangrijkste in een fysiologisch signaal voorkomende
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variaties zijn trends, stappen, ruis en storingen ( de

Ruiter, 1982).

Trends zijn zoals in hoofdstuk 1 gedefinieerd langzame,

consistente, unidirectionele veranderingen. Een stap kan

vaak opgevat worden als een kortdurende snelle trend, een

trend met een grate helling. Beide verschijnselen, trends en

stappen, kunnen tot de deterministische component van een

signaal gerekend worden.

De ruis zal meestal bestaan uit een systeemruis en een

meetruis. De systeemruis wordt veroorzaakt door

fysiologische variaties. Bij geen enkele persoon zal

bijvoorbeeld de systolische bloeddruk bij twee opeenvolgende

hartslagen exact hetzelfde zijn. De meetruis is afkomstig

van de meetapparatuur. De maximale waarde of standaard

deviatie van de meetruis is van elk apparaat bekend of kan

gemeten worden. De totale ruis, systeemruis plus meetruis

moet tot de de stochastische component van een signaal

gerekend worden.

Storingen zullen zich in het signaalverloop vaak

manifesteren als kortdurende uitschieters. Ze kunnen

afkomstig zijn van fouten in de meetapparatuur of van het

object (bijv. bewegingsartefacten). Een storing zal vaak een

impulsachtig verloop hebben. Het kan oak voorkomen dat een

storing zich als een stapvormige verandering in het

signaalverloop openbaart. Afhankelijk van hun herkomst zlJn

storingen deterministisch of stochastisch. Bijvoorbeeld een

storing t.g.v. diathermie wordt verwacht, is dus

voorspelbaar (deterministisch), terwijl een storing t.g.v.

een losse elektrode niet voorspelbaar is (stochastisch).

2.2 Signaal beschrijving met respectievelijk 2, 3 en 4

toestandsvariabelen.

J. de Ruiter heeft in zlJn afstudeerverslag m.b.v. een

signaalmodel een mathematische beschrijving van een
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fysiologisch signaal afgeleid. Hieronder voIgt een

beschrijving en toelichting van het door hem gehanteerde

model. Vervolgens worden twee kleine variaties op dit

signaalmodel behandeld.

Signaalmodel.

De belangrijkste in een signaal voorkomende variaties ZlJn

trends en ruis. Er is dan ook gekozen voor een signaalmodel

waarin deze variaties tot uiting komen. Een ander

uitgangspunt was dat in een signaalverloop meerdere trends

zullen voorkomen. Een trend kan van tBken veranderen of

zelfs ophouden te bestaan. Hierdoor was het zinvol een

signaal op te delen in meerdere stukken welke elk een andere

trend bezitten. Elk signaalstuk moet nu zo goed mogelijk

beschreven worden in een tijddiscrete vorm.

Als model voor een signaalstuk is een lineaire functie

gekozen. (een eerste orde model). omdat de gemiddelde waarde

van de signalen gedurende redelijke grote tijdsintervallen

langs een rechte lijn lijken te verlopen. Een bijkomend

voordeel van dit eenvoudige model is dat de resultaten

makkelijk interpreteerbaar zijn.

k-1 Ie 1<+1 ---7 (tijd)

figuur 2.1 Een lineaire trend.

Voor het lineaire tijd-discrete model geldt op tijdstip k+1

mk + 1 = mk + bk

b k + 1 = b k

(2.1)

( 2. 2 )
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mk is de gemiddelde waarde van het signaal op tijdstip k en

bk is de toename van de gemiddelde waarde per sampletijd.

Vgl. 2.1 en 2.2 beschrijven de deterministische

signaalcomponent.

De stochastische signaalcomponent bestaat uit de systeemruis

zk en de meetruis vk • Fluctuaties op fysiologische signalen

zijn bij benadering normaal verdeeld (ENDRESEN and HILL,

1977; GIELES, 1978). Deze fluctuaties (systeemruis) kunnen

ook bij benadering worden voorgesteld door ee~ eerste orde

auto-regressief proces met een correlatie coefficient

lal < 1. Eerste orde autoregressieve ruis (gekleurde ruis)

kunnen we ontstaan denken uit witte ruis wk die een eerste

orde filter is doorlopen. De overdracht van zO'n gekleurde

ruis ziet er als voIgt uit:

( 2.3 )

wk is de grootte van de witte ingangsruis op het

sampletijdstip k. Witte ruis is een random proces d.w.z. dat

twee samples van die ruis genomen op verschillende

tijdstippen geheel onafhankelijk zijn ( ze zijn niet

gecorreleerd). Stel verder dat de verwachtingswaarde van de

witte ruis nul is dan kunnen we schrijven:

E( w
k

) = 0

cav(wkw1 ) = E(wk w1 ) = °kOk1

met OJ? 0,
Ok is de variantie van de

witte ruis ap tDdstip k en

Sk1 = 1 vaar k = 1.

= 0 vaar k f:. 1.

( 2.4)

( 2.5 )

Het de aanname dat de witte ruis normaal verdeeld is kunnen

we de eigenschappen van de witte ruis als voIgt uitdrukken:

(m.b.v. vgl. 2.4 en 2.5)

W, "V N( 0, Ok)
K

( 2.6 )
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De statistische eigenschappen van de gekleurde ruis

zk kunnen we uit de statistische eigenschappen van de witte

ruis wk bepalen door vgl 2.3 08 te schrijven naar de
volgende vorm (m.b.v. de vertragingsoperator q-1 die

gedefinieerd is als q-j zk = z, .):
K-J

+ •••••• C2.7)

Omdat de verwachtingswaarde van de som van meerdere

onafhankelijke lineaire variabelen gelijk is aan de som van

de verwachtingswaarde van die variabelen geldt m.b.v. vgl.

2.4 en 2.5 :

E Czk) = 0 C2.8 )

Als we ook nog aannemen dat de variantie Qk van de witte

ruis wk tijdinvariant is Qk = Q) dan geldt verder:

var CZ, )
K

00 i 2
= E C La. w, .)

i=O K-l

00 2i
= Q. 2:: a

i=O

Voor lal < 1 convergeert deze reeks naar 1/(1_a
2
). Er geldt

dan:

2varCz
k

) = Q/C1-a ) . C2.9)

Elke lineaire combinatie van twee of meer normaal verdeelde

onafhankelijke variabelen levert weer een normaal verdeelde

variabele Ope Daarom kunnen we m.b.v. vgl. 2.8 en 2.9

opschrijven:

2
z, rv NCO, Q/C1-a ))

K
C2.10)

Omtrent de meetruis v k zijn een aantal aanname gemaakt. We
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veronderstellen een witte normaal verdeelde ~eetruis oet

verwachtingswaarde nul en variantie Rk . De meetruis is niet

gecorreleerd met de systeemruis en veel kleiner dan de

systeemruis. In formule vorm zien deze aannamen er als voIgt

uit:

Eev
k

) == 0 e2.11)

Eevkv 1 ) == b eRk >' 0) e2.12)Rk kl
Eevkw 1 ) == 0 e2.13)

Qk» Rk e2.14)

vk'VNeO, Rk ) e2.15)

De deterministische en stochastische cooponent van een

signaalstuk zijn nu beschreven, er is een model genaakt voor

een signaalstuk. Dit Dodel heeft de volgende eigenschappen:

- Het is stuksgewijs lineair in de gemiddelde waarde.

- Voor elk signaalstuk geldt:

observatie == gemiddelde + systeemruis + meetruis.

== e2.16)

- ffi k en b k beschrijven het deterministische deel van het

signaal (het verloop van de gemiddelde waarde).

- zk en v
k

beschrijven het stochastische deel van het

signaal (fluctuaties rond de gemiddelde waarde).

Vergelijking 2.16 noe~en we de observatie vergelijking.

Door een toestandsvector ~ te definieren met als

componenten m
k

, b
k

en zk volgens:

xk == r~]
L~ k

kunnen de vgl. 2.1, 2.2 en 2.3 in een toestands

(systeem)vergelij~ing samengevat worden. Deze ziet dan als

voIgt uit:
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[
mJ [1 1 0J ('t

m
1b = 0 1 0 b

z k+1 0 0 a, Z k

In het kort kunnen we schr~ven:

~k+1 = <1?k· ~k + ~k+1
met CP k = toes tandsma tr ix .

T
~ = (0,0 ,wk\

"'0)'+ 0

\~v k+ 1

(2.17)

De observatie-vergel~king vgl. 2.16 uitgedrukt in de toe

standsvector ~k kr~gt dan de volgence vorm:

[1 0 = M.X
k

+ v,
- K

(2.18)

M = de waarnemingsmatrix

De structuuc van de toestandsvergel~king en van de obser

vatievergelijking kunnen schematisch weergegeven worden.

Dit is gebeurd in figuur 2.2 hieronder.
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1--------,
I

---,
Wk +1

I I
vk I

~+1,... vertraging ~= [~J I I I
Z k I H.

~
1; L M +" II.. - II

Yk
I

I I I

I~
I

- - -'- - - - --....j

I meetmodel

I

¢k
,j\-- I

I
I
I- - - -- - - - - - - - - ....

~

1- 
I
I

I
[

I
I
I
I
I

I
I
I

I....

figuur 2.2: Schematische voorstelling van een model voor een signaal

stuk gegeven door vgl. 2.17 en 2.18.

In de praktijk zullen de correlatie coefficient a en de

variantie Q van de systeemruis wk langzaam in de tijd

'rarieren.

J. de Ruiter gebruikt bovenbeschreven signaalmodel om uit

elke observatie Y
k

informatie te halen omtrent het

signaalverloop, met name het gemiddelde m, de helling b en

de systeemruis z. Op het tijdstip k wordt met behulp van de

observatie Y
k

een schatting van m, b en z gemaakt, door. een

derde-orde Kalmanfilter. In paragraaf 3.1 zal worden

uitgelegd wat een Kalmanfilter is en in paragraaf 3.3 zal

het derde-orde Kalmanfilter nader worden toegelicht.

In het algemeen geldt voor schattingsmethoden dat hoe meer

variabelen uit een vaste hoeveelheid informatie geschat

moe ten worden hoe langzamer de convergentie van het

schattingsproces is. Om de convergentiesnelheid van het

schattingsproces te bevorderen moeten we dus streven naar

een signaalbeschijving die voor ons doel toereikend is en zo
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min mogelijk te schatten variabelen bevat. Ons doel is om

uit de observaties informatie te verkrijgen over eventueel

in het signaalverloop aanwezige trends en de grootte van de

trends. Deze informatie ligt opgesloten in de helling b die

het signaal op elk tijdstip bezit. In een model zal deze

helling b dan ook altijd tot uiting moeten komen.

Hieronder volgt een signaalbeschrijving m.b.v. 2 variabelen.

Signaalbeschijving m.b.v. twee toestandsvariabelen.

Zoals we reeds zagen kunnen we een signaal opgebouwd denken

uit een deterministische component en een stochastische

component. De stochastische component bestaat uit de

systeemruis en de meetruis. In de praktijk kennen we de

waarden van een signaal op de sample-tijdstippen

(observaties). Met de aanname dat een signaalstuk langs een

rechte lijn verloopt wat betreft de deterministische

component zullen we alleen fluctuaties rond die rechte lijn

zien. Deze fluctuaties kunnen als een ruis opgevat worden.

Deze ruis is dan een combinatie van de systeemruis zk en de

meetruis vk • Dit leidt tot het volgende signaalmodel:

- Het model is stuksgewijs lineair in de gemiddelde waarde

- Voor elk signaalstuk geldt:

observatie = gemiddelde + meetruis

= + (2.19)

[viet n, = v, + Z, = v, + a.z
k

_
1KKK K

(2.20)

De statistische eigenschappen van de meetruis nk zijn

af te leiden uit de statistische eigenschappen van zk

en v •
k

~.b.v. de vergelijkingen 2.10 en 2.15 kunnen we aflei-

den:

= ~(vk) + E(z ) = 0, K
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Voor de variantie van n kan worden opgeschreven:

2E(v, + zk)
K

Omdat zK en vk onafhankelijk zijn (zie vgl. 2.7 en 2.13

geldt:

E ( vk ) 2 + E ( zk ) 2 = R,
K

+ Q/(1_a 2 )

Samenvattend: nk~ H(O, Qk/(1-a 2 ) + Rk ). (2.21 )

(De som van twee of meer normaal verdeelde grootheden is

weer normaal verdeeld).

- IDk en bk beschrijven het deterministische deal van het

signaal, vgl. 2.1 en 2.2.

- nk beschrijft het stochastische deel van het signaal.

- De toestandsvector· r bestaat uit twee cODP_onenten
~

nl. het gemiddelde ID k en de helling bk •

Il.b.v. de vgl. 2.1 en 2.2 ziet de toestandsvergelij

dan als voIgt uit:

(2.22)

of in het kort: ~k+1 = <p .x
k

met ep de toestandsmatrix.

- Voor de observatievergelijking (2.19), uitgedrukt in

de toestandsvector, kunnen we het volgende schrijven:

Yk = (1 +

(2.23)

In figuur 2.3 is de structuur van de toestands- en
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observatievergelijking schematisch weergegeven. Vergelijken

we deze schematische weergave met die van het derde-orde

model (figuur 2.2) dan valt op dat de witte systeemruis

wk +1 afwezig is en dat de witte meetruis vk veranderd is in

een gekleurde ruis n k • De extern aan de systeemmatrix ~k toe

te voegen a, (fig. 2.2) is hier niet meer nodig.
K

-------- r - - - - - --I
I I nk I

~= [~L I I I

~ ~ H +' :Yk
~-----~ [I I

I I II l- --l

meetmodel

~+1 vertraging
'\

r---,jl 1;v

~--
toestandsmodel

¢
. I

, I
,

_____ -1

figuur 2.3: Schematische voorstelling van een model voor een signaalstuK

gegeven door de vgl. 2.22 en 2.23.

Hierboven is een mathematische beschrijving van een

signaalstuk gegeven welke gebaseerd is op twee

toestandsvariabelen, het gemiddelde m en de helling b. In

paragraaf 3.2 zal worden uitgelegd hoe we deze beschrijving

gebruiken om informatie uit de observaties te halen

(schatten) omtrent het gemiddelde en de helling van een

signaalstuk.

In beide bovenbeschreven modellen is kennis van de correla tie

coefficient a k vereist. Bij het ene model om de gehele

toestandsmatrix ~ (vgl 2.17) te kennen en bij het andere
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model om de meetruis ~ (vgl.2.20 en 2.21) in de witte

systeemruis ~ uit te kunnen drukken (,vaarom dit nodig is
K

zal in paragraaf 4.1 duidelijk worden). De correlatie

coefficient voor fysiologische signalen is niet

tijdinvariant maar zal langzaam in de tijd varieren. Een

regelmatige hernieuwde schatting van ~ is dus vereist. In

paragraaf 3.3 van het afstudeerverslag van de Ruiter wordt

uitgelegd hoe deze schatting gebeurt en in paragraaf 5.2 van

dit verslag wordt hierop nader ingegaan. De schatting van de

correlatie coefficient ak kost veel geheugen en

executietijd. Door a als een vierde toestandsvariabele aan

het model van de Ruiter toe te voegen kan een vierde-orde

Kalmanfilter, behalve m, b en z, ook de correlatie

coefficient schatten. Dit bespaart veel geheugen en

executietijd. Een groot nadeel hierbij is dat er 4
variabelen geschat moeten worden waardoor de

convergentiesnelheid van het schattingsproces lager zal zijn

dan bij 2 of 3 te schatten variabelen. Hieronder volgt een

beschrijving van een signaalstuk m.b.v. vier

toestandsvariabelen.

Signaalbeschrijving m.b.v. 4 toestandsvariabelen.

Vergelijking 2.3, die de stochastische component van een

signaalstuk beschrijft, kan worden uitgebreid met de

vergelijking:

(2.24)

u k + 1 is een witte ruisterm waarvan de eigenschappen

uitgedrukt zijn in de volgende vergelijkingen:

E (u, ) = 0 (2.25a)
K

Sk' bk 1E(uku 1 ) = (Sk> 0) (2.25b)

E(ukw
1

) = 0 (2.25c)

Qk» Sk (2.25d)

uk'"VN(O, Sk) (2.25e)
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De tern ~ is toegevoegd omdat de correlatie coefficient van

fysiologische signalen niet constant is maar langzaam in de

tijd varieert. Laten we deze ruisterm ~ lieg dan

veronderstellen we ak +1 = ak , d,w.z. a is constant. De

stochastische signaal component 1iordt nu beschreven door de

vergelijkingen:

( 2. 3 )

(2.24)

Door de toestandsvector ~k te definieren als,

~ = em b z a) k

kunnen de vgl. 2.1, 2.2, 2.3 en 2.24 in een

toestandsvergelijking samengevat i<lorden:

....1
,

;ml ........m 1 0 oj 0

~j
0b 0 1 0 :j= 0 0 +z a, w

K

a k+1
0 0 0 a k u

k

of kort geschreven:

~+1 = <I\.xk + ~k+1
(2.26)

De observatievergelijking (2.16) kan m.b.v. de

toestandsvector ~k geschreven worden als:

.... ....
Yk = l1 0 1 OJ m + v k

b

z

a
k

of Y, = M.xk + v, (2.27)
K ,I(



1- _

- 31 -

De eigenschappen van de systeemruis wk en de meetruis

v k worden gegeven door de vgl. 2.4 t m 2.6 en 2.11 t m 2.15.

Door toevoeging van de vierde vergelijking (vgl. 2.24) aan

de beschrijving van een signaalstuk is een complicatie

geintroduceerd. De vergelijking voor de gekleurde

systeemruis zk (vgl.2.3) bevat namelijk het product van 2 te

schatten va~iabelen. We hebben een niet-lineair

schattingsprobleem gekregen. Hoe dit probleem opgelost wordt

zullen we in paragraaf 3.3 uitleggen. De structuur van de

vgl. 2.26 en 2.27 kan weer schematisch weergegeven worden.

(zie figuur 2.4).

r-------·-ll--·---

: W,.:." vectcaqinq i ,,' [;L: J,...----------, v, :
I

+ ~ ;; f-- I ~ H !--------,1( +'" 1\ '{

T~ ---n k

: : ~eetmo~l - - - - - j
I

I ¢k V- 1

I ' I
____ J

toestandsmodel

figuur 2.4: structuurschema van een model voor een signaalstuk gegeven

door vgl. 2.26 en 2.27.

Een vergelijking van het structuurschema van figuur 2.2 met

het structuurschema van hierboven leert ons dat de externe

lijn, in figuur 2.2, die de schatting van ak aan de

toestandsmatrix ~ toevoert, in figuur 2.4 afwezig is. In

het model voor een signaalstuk dat hoort bij het

structuurschema van figuur 2.4 is immers een vergelijking
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voor de correlatie coefficient opgenomen.

Hierboven zijn 3 systemen, toestandsvergelijkingen plus

bijbehorende observatievergelijkingen, beschreven. Voordat

deze beschrijvingen in een schattingsproces gebruikt gaan

worden willen we eerst weten of de systemen observeerbaar

zijn. In de volgende paragraaf wordt hierop nader ingegaan.

2.3 Observeerbaarheid.

Een systeem is observeerbaar als uit een beperkt aantal

observaties de toestand van het systeem bepaald kan worden.

Omdat alle drie de bovenbeschreven systernen een

onvoorspelbare (ruis) component bezitten is de toestand

~k voor de systemen nooi t exact te bepalen. \-!e kunnen 'del

onderzoeken of de systernen uberhaupt observeerbaar zijn in

af\-lezigheid van de ruis-termen (w
k
,vk'~'~)'

De toestands- en observatie vergelijkingen, bij afwezigheid

van ruis, luiden als volgt:

m = mk + bkk+1
b = b,1<+1 K

zk+1 ak: • zk

ak+1 = a
k

Yk = mk + (zk)

I

II

III

IV

V

1. Voor het tweede-orde model (signaalbeschrijving m.b.v.

twee variabelen) gelden de vergelijkingen I ,II en V

(zonder de term zk)'

2. Voor het derde-orde model (signaalbeschrijving van de

Ruiter) gelden de vergelijkingen I ,11,111 en v.
3. Voor het vierde-orde model (de niet-lineaire sig

naalbeschrijving gelden de vergelijkingen I tim V.

ad 1.
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Dit systeem is observeerbaar als de toestand ~i = (m1 ,b1 )

bepaald kan worden uit de observaties (Y1,12 ). M.b.v. de

vergelijkingen I ,II en V (zander de term Zk) kan worden

opgeschreven:

Y1 = m1
Y2 = m2 = m1 + b 1

of in matrixvorm:

Het stelsel Y = A.~1 heeft een unieke oplossing als de

determinant van de matrix A ongelijk nul is. De det(A)=1FO

en dus is de toestand ~1 van het systees eenduidig te

bepalen uit een beperkt aantal ( in dit geval 2)

observaties. In afwezigheid van de meetruis nk is het

systeem dus volledig observeerbaar.

ad 2.

Als we va or het derde-orde model uitgaan van de toestand

2E.i = (m 1 ,b1 ,z1) en de observaties (11 'Y2'Y3) dan is een

dergelijk stelsel, ! =A'~1'oP te stellen. Dit is door de

Ruiter in paragraaf 2.4 van zijn verslag gedaan. Met als

resultaat: indien a, ~ 1 is dan is het stelsel volledig
K

observeerbaar.

ad. 3

Omdat de vergelijkingen niet meer lineair in de

toestandsvariabelen zijn zal op een andere wijze, dan

hierboven, aangetoond moeten worden cat het systeem

observeerbaar is.

oekend is dat uit drie observaties, oijvoorbeeld (Y 1 ,12 'Y3)'

de drie toestandsvariabelen m1 ,01 en z1 berekend kunnen
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worden bij bekende a1(a1~1). Als door toevoeging van een

vierde observatie, Y4 ,aangetoond kan worden dat

a 1 eenduidig berekenbaar is uit de observaties (Y1 'Y2 'Y3 'Y4)
dan is tevens aangetoond dat het systee~ observeerbaar is.

romers met de eenduidig uit de 4 observaties berekende

a 1 kunnen 01,b1 en z1 eenduidig worden berekend

uit de observaties (Y1 'Y2'Y3)' De volgend 4 vergelijkingen

kunnen voor de observaties Y
1

tim Y4 , o.b.v. de

vergelijkingen I tim V , worden opgeschreven.

Y1 = m
1

+ z1
Y2 = m

1 + b
1

+ a 1 ·z1
Y

3 2b1
2= m

1 + + a1 o z 1
Y4 m

1 3b1
3= + + a 1 oz 1

Door achtereenvolgens rn1 ,b1 en z1 te elimineren, zie

appendix B, kan het volgende verband afgeleid worden:

De correlatie coefficient a
1

is dus eenduidig te benalen uit

de vier observaties (Y1 'Y2 'Y3'Y4 )' Het systeern is dan ook

volledig observeerbaar voor a, F 1 en in afwezigheid van
K

ruis.
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3. Het Kalnan-filter.

In een schattingsproces zullen de toestandsvariabelen van de

in het vorige hoofdstuk beschreven toestandsvergelijkingen

geschat moeten worden. Voor het tweede-orde nodel zijn ait,

het gemiddelde m en de helling b, voor het derde-orde model

w, b en de gekleurde systeemruis z, en voor het vierde-orde

model m, b, z en de correlatie coefficient a. Het

schattingsproces zal informatie omtren~ de te schatten

variabelen moeten halen uit de observatiereeks. Een voor ons

doel zeer geschikt schattingsproces is het Kalmanfilter. Het

Kalmanfilter heeft de volgende voordelen:

- het is recursief.

- nagenoeg geen data opslag is vereist (elke nieuwe obser-

vatie wordt neteen verwerkt).

- Op grond van de 2 bovengenoemde pu~ten uitstekend ge

schikt voor verwerking op een kleine , real-time

werkende computer.

- De schattingen van de toestandsvariabelen worden gele

verd oet een maat voor hun on~auwkeurigheid. Dit is be

langrijk omdat we niets aan een schatting hebben als we

niet weten hoe nauwkeurig de schatting is.

De werking van het Kalmanfilter is van dien aard dat

de schattingen optimaal zijn.

Hieronder zal als eerste de werking van het lineaire

Kalmanfilter in zijn algemeenheid Horden uitgelegd. Er wordt

niet ingegaan op de afleiding van het Kalmanfilter, een

goede mathematische afleiding van de filtervergelijkingen is

te vinden in Jazwinsky, 1970 en de Ruiter, 1982. Vervolgens

zal in paragraaf 3.2 het Kaloanfilter, dat logischer wijze

voIgt uit het tweede-orde model (met name uit de

toestandsvergelijkingen en de observatievergelijkingen)

gegeven en uitgelegd worden. Daarna Hordt in paragraaf 3.3
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kort ingegaan op het derde-orde Kal~anfilter en het

niet-lineaire vierde-orde Kalmanfilter. In paragraaf 3.4
staan enkele resultaten op simulatie signalen van de drie

Kalmanfilters besehreven. Tevens vindt in deze paragraaf een

vergelijking van de resultaten plaats.

3.1 De werking van het lineaire Kalmanfilter.

Kalmanfiltering is een sequentieel proees dat op elk sample

tijdstip een sehatting van de toestand bepaalt oet een maat

voor de nauwkeurigheid van de sehatting. De sehatting van de

toestand x
k

is zo gekozen dat het een optimale sehatting is

in de zin van minimum varian tie. D. 'II. z. de s eha tting

minimaliseert het verwaehte verlies van de verliesfunetie

L(lk). De verliesfunetie L(Kk) is als voIgt gedefinieerd:

"",2
x

n
..., " ,..

met ~:= ~k - ~ll en ~kll is de schatting van

~k gegeven Y1 = (Y1 'Y 2 •••• Y1 ) "observaties.

De optimale sehatter voor de toestand ~ is het

voorwaardelijk geoiddelde (de Ruiter, 1982) en wordt ook weI

de minimum variantie sehatter genoemd. In formule vorn ziet

dit er als voIgt uit:

De optimale sehatter, de minioum variantie sehatter, is een

zuivere sehatter d.w.z. (m.b.v. vgl. A.10):

E ('xk ) = E(~k - ~k 11) = E (~k) - E ( E (~k I Y1) )

= E (~k) - E ( xk )

= 0
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Een maat voor de nauwkeurigheid vn de schatting wordt

gegeven door de vergelijking:

Het Kalmanfilter bepaalt op elk tijdstip de voorwaardelijke

covariantie matrix die als volgt gedefinieerd is: (zie ook

vgl A.14)

{
" A TI}Pk I 1 : = E (~k - ~ I 1 ) (~k - ~k I 1 ) y 1 (3.3)

De elementen op de hoofddiagonaal van deze matrix geven ons

de in vgl. 3.2 gedefinieerde maat voor de nauwkeurigheid van

de schatting.

We zullen nu de werking van het linea ire Kalmanfilter

stapsgewijs toelichten met in ons achterhoofd de in

Hoofdstuk 2 gegeven lineaire signaalbeschrijvingen.

Afleidingen van de in de verschillende stappen gegeven

Kalmanvergelijkingen zijn te vinden in het afstudeerverslag

van de Ruiter,1982.

Stap O.

Er moe ten startwaarden voor de elementen van de

toestandsvector ~k aangenomen worden. Dit geldt ook voor de

elementen van de voor':laardelijke covariantie matrix. He nemen

aan ~-"V 11(l:4:l' PO) met E(2:S0)=mO en E(~x6)=po.
De elementen die op de hoofddiagonaal van de covariantie

matrix staan moe ten we zo groot kiezen dat de werkelijke

toestand zeker binnen het startonnauwkeurigheidsinterval

ligt. De overige elementen van de covariantie matrix kunnen

dan nul gekozen worden. De waarden van alle andere hierboven

nog niet genoemde variabelen die voorkomen in de

toestandsvergelijkingen moeten bekend zijn (bijv. in vgl.
2.17 is d~t de correlatie coefficient a). Van alle
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voorkomende systeem- en neetruistermen nemen we aan: de ver

wachtingswaarde is nul en de variantie is bekend. De

kansdichtheidsverdeling van aIle ruis-termen worden

gaussisch verondersteld.

Stap 1.

M.b.v. de toestandsvergelijking wordt een eenstapspredictie

van de toestand van het systeem voor het volgende sample

tijdstip berekend. Hiervoor wordt de volgende vergelijking

gebruikt:

xk + 1 1 k =

""met xkl k

<Pk·~lk
= E:(xkIY1) en

(3.4)

¢k de systeemmatrix.

Stap 2.

Er wordt ook een predictie van de maat voor de

nauwkeurigheid van de schatting berekend. Dit wordt de

voorspelde fout-covariantie matrix genoemd. Deze berekening

gebeurt m.b.v. de vergelijking:

( 3. 5 )

met Qk+1= de covariantiematrix van de systeem

ruis.
. -T A\-T

(Voor k=1 wordt dlt: P11o=<:l>oP o1o G2 o + Q1 ='i:'OPo<tl o + Q1)

Stap 3.

Een voorspelling van de observatie voor het tijdstip k+1

wordt gemaakt, m.b.v. de vergelijking:

~+1lk= E:(Yk+1 !Yk ) = M2kl k

met M = de waarnemingsmatrix.

(3.6)

Met deze voorspelde observatie wordt het residu op het
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tijdstip k+1, ek +1 , berekend. Ret residu is gedefinieerd als

het verschil tussen de observatie en de voorspelde

observatie, d.w.z.:

A

ek+1 := Yk+1 - Yk +1 lk "
= Yk+1 - M~k+11 k C3.7)

Stap 4.
M.b.v. het residu Q corrio~eren we de predictie van de

~k+1

toestand x
k

+1 k. In het residu ligt namelijk dat stuk

infornatie opgeslagen, ontrent de toestand ~+1' dat niet in

Yk bevat was. De correctie vergelijking ziet als voIgt uit:

A

~k+1Ik+1 =
A

Xk +1 lk + Kk+1 ·ek +1 (3.8)

Kk +1 is de gewichtsmatrix, ook weI genoemd

Kalmanversterkingsmatrix, en wordt gegeven door de

vergelijking:

Kk +1 = Pk+11kMTCMPk+1IkMT + d~eetruis)-1
2

crmeetruis = de varian tie van de meetruis

uit de observatievergel~king.

C3.9)

Stap 5.
De elementen van de fout-covariantie matrix worden voor het

tijdstip k+1 berekend volgens de vergelijking:

Op de hoofddiagonaal staat dan de oaat voor de

nauwkeurigheid van de schatting van de toestand x

tijdstip k+1.

Stap 6.

k = k+1 en keer terug naar stap 1.

(3.10 )

op het
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".'1'(~ 7' ".'1'.'

Kk + 1
1

I
I

>!t)<3 4)

figuur 3.1 Schematische weergave van een recursiestap, met

tussen haakjes de b~ die stap behorende vergel~king.

In het begin van het schattingsproces zal de schatting van

de toestand xk nog onnauwkeurig zijn maar naarmate meer

observaties verwerkt zijn zal het schattingsproces naar de

werkelijke toestand ~k convergeren. De schattingen zullen

steeds nauwkeuriger worden. Dit geldt aIleen als de

gebruikte toestandsvergelijking (de modelbeschrijving van

een signaal) overeenkomt met het werkelijke signaalverloop.

Gaat het signaalverloop afwijken van het, in de model

beschrijving veronderstelde verloop dan zal het filter

divergeren. Zo'n divergentie van het filter komt tot uiting

in het verloop van de residuen. De statistische

eigenschappen van het residu die gelden bij convergentie van

het filter zijn dan niet langer meer geldig. Wat deze

statistische eigenschappen zijn en hoe afwijkingen van deze

eigenschappen gebruikt worden om veranderingen in een

signaalverloop te detecteren wordt resp. in paragraaf 3.2 en

4.1 duidelijk.

~[e hebben verondersteld dat de kansdichtheidsfunctie van de

startwaarden van de toestand ~, p(~O) voldoet aan een
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normale verdeling en dat alle ruisterQen onafhan1:elijk en

normaal verdeeld zijn. Deze kennis samen met het feit dat de

beschouwde systemen lineair zijn maakt het ons mogelijk te

concluderen dat de voorwaardelijke kansdichtheidsfuncties

P(xk!Yk ) normaal verdeeld zijn. Een gaussische

voorwaardelijke kansdichtheidsfunctie is volledig bepaald

als de voorwaardelijke verwachtingswaarde E(~IYk) en de

voorwaardelijke varianties E((Ak-E(~ly~)T(~k-E(~KIYk )) IYk)

bekend zijn. Het Kalmanfilter berekent voor elk tijdstip

zowel de voorwaardelijke verwachtingswaarde als de

voorwaardelijke varianties (vgl. 3.8 en 3.10 de elementen op

de hoofddiagonaal). Hiermee is de volledige voorwaardelijke

kansdichtheidsfunctie van de toestand van het stochastische

systeem op elke discreet tijdstip bekend. De voorwaardelijke

kandsdichtheidsfunctie p(xkIYk) zal in de loop van het

schattingsproces steeds smaller worden, de schattingen

Xklk worden steeds nauwkeuriger (zie figuur 3.2).

i

figuur 3.2 Verloop van de voorwaardelijke kansdichtheidsfunctie

naarmate het schattingsproces vordert (een dimensionaal).

3.2 Het tweede-orde Kalmanfilter.

Beschouw het stochastische tijddiscrete systeem dat in
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paragraaf 2.2 beschreven is en gegeven wordt door de

vergelijkingen:

Yk = MXk + nk

met ~= , x
k

M = (1 oj

(3.11)

(3.12)

De eigenschappen van de meetruis nk worden beschreven door

de vgl. 2.20 en 2.21. Door aan te nemen Rk « Qk(vgl.2.14)

kan voor n k geschreven worden: (m.b.v. vgl. 2.11)

(3.13a)

(3.13b)

(3.14)

(3.15)

2
n

k
'V N ( 0, 01 (1-a ))

Verder veronderstellen we:

- een gaussische kansdichtheidsfunctie van de begin

toestand ~ : ~~ N(~O'PO)

- E(~O n~ ) = o.

De in paragraaf 3.1 gegeven Kalmanvergelijkingen (vgl. 3.4

tim 3.10) gaan we gebruiken om voor elk discreet tijdstip

een optimale schatting van de toestand van het systeem met

bijbehorende nauwkeurigheid te maken. Het Kalmanfilter is

recursief d.w.z. de schattingen van de toestandsvariaoelen

en van de elementen van de covariantie matrix op tijdstip

k+1 worden o.a. berekend uit hun waarden op het tijdstip k.

Hoe de elementen van de toestandsvector en van de

covariantie matrix voor een recursiestap berekend worden

laten we hieronder zien. Hiervoor moe ten de

Kal~anvergelijkingen elementsgewijs uitgeschreven worden.

Omdat het hier een tweede-orde model betreft (2 te schatten

toestandsvariabelen, vandaar ook de naam tweede-orde

Kalmanfilter) zullen de vergelijkingen voor de afzonderlijke
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elementen een vrij eenvoudige structuur bezitten. Door deze

eenvoudige structuur zijn effecten van aangebrachte

veranderingen in het signaalmodel (bijvoorbeeld toevoeging

van een extra ruisterm) makkelijk te begrijpen en ook te

berekenen. We gaan nu over tot het uitschrijven van de

Kalmanvergelijkingen, waarbij een recursiestap onderverdeeld

wordt in een predictie- en een correctiestap.

Predictiestap.

De vergelijkingen 3.4 en 3.5 beschrijven de predictiestap.

Uitschrijven van deze vergelijkingen geeft:

vg 1. ( 3.4)
" /' A

~ ~k + 11 k = ~k I k + bk I k
bk+11k = bk Ik

( 3.16 a)

(3.16b)

vg 1. ( 3.5) ~ pmmk +1 1k= Pmmkl k+ Pbb, I' + 2pmb
k1k

(3.17a)
K K

Pmbk +1 Ik= pmb
k1k

+ Pbbk1k = Pbmk +1 1k (3.17b)

Pbbk +1 Ik= Pbbk1k
(3.17c)

Pmm k +1\k is gedefinieierd als:

pmmk + 11 k = E{( mk + 1- E( m\ +1.1 k ) (mk +1-E(m \ +11 k )!Yk1
(3.18)

De overige Pijk+11k-termen zijn op soortgelijke wijze

gedefinieerd, da~rom geldt ook: Pmbk+1Ik=Pbmk+11~ (De
covariantie matrix van de systeemruis Q is nul, we hebben

namelijk geen systeemruis verondersteld.)

Correctiestap.

De vergelijkingen 3.6 t m 3.10 beschrijven de correctiestap.

Uitschrijven van deze vergelijkingen geeft:

,...
vg 1. ( 3. 6) ~ y 11 '- =k+ K

(3.19a)

vg 1. ( 3• 7) ~ e, 1
K+

0.19b)
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..... /'0

vg 1 • ( 3 .8) ~ mk +11k +1 = mk + 1 ik + Km; k + 1 • ek + 1
..... ",..

b k +1 Ik+1= b k + 1 lk + Kb ;k+1· e k+1

(3.20a)

(3.20b)

vg 1. ( 3.9) ~ Km; k + 1 = Pmmk + 1. Ik / ( Pffimk + 1 Ik +

Kb ;k+1= pmbk + 1 !k/(pmmk + 1 Ik+

(0"2 t . = Q/ (1-a 2 ) vg 1.
mee rU1S

Q/ ( 1-a2 ) )
2 O.21a)

Q/ (1-a ))
(3.21b)

3.13)

vg1.(3.10)~ Pmmk +1 1k + 1 = Pmmk + 1 !k- Km;k+1.pmmk+1Ik

Pmbk + 1 Ik+1= Pmbk +1ik - Km;k+1· Pmbk+1Ik

Pbmk +1 Ik+1= Pmbk +1Ik- Kb ;k+1· pmmk+11k

Pbbk+1Ik+1= Pbbk +1 !k- Kb ;k+1· pmbk+1Ik
(er is reeds gebruik gemaakt van de ge-

lDkheid tussen pmbk + 1 lk en Pbmk + 1 Ik')

Net vgl. 3.21 a en b zijn te laatste 4 vergelijkingen te

schrijven als:
2 2

Pmmk+1Ik+1= pmmk +1Ik- Pmm /(Pmm + Q/(1-a ))k+1Ik

Pmb1<+1 j1<+ 1 = Pmbk +11 k -Pmm,Pmb/ (Pmm-- + Q/ (1-a
2

) \+ 11k

2 2
Pbbk + 1 1k + 1 = Pbbk +1Ik- Pmb /(Pmm + Q/(1-a ))k+1I k

Pmbk + 1 Ik+1=- pbmk + 1 Ik+1 (3.22a,3.22b,3.22c)

De Pijk+1Ik+1-ternen zijn op soortgelijke wijze als in vgl.

3.18 gedefinieerd.

Vandaar ook dat Pmb 11 1=Pbm 1 1 l'
k+ k+ k+ Ik+

Een schatting van de toe stand gemaakt in de predictiestap

zal nooit leiden tot een verkleining van de onnauwkeurigheid

van de schatting. De schatting van de toestand zal meestal

onnauwkeuriger worden. Er kont een onnauwkeurigheid t.g.v.

de predictie bij. Daa~ tegen over staat dat de schatting van

de toestand in een correctiestap nooit onnauwkeuriger zal

worden. De schatting gemaakt in een predictiestap wordt

immers in de correctiestap gecorrigeerd m.b.v. het residue
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Voor het residu e k zlJn de volgende statistische

eigenschappen af te leiden: (m.b.v. vgl. 3.6,3.19a en

b,A.11,3.12,3.18,3.13,3.15).

E(ek +1 IY1 ) = Et(Yk+1-mk+1\k)IYk' = E{(Yk+1-E(Yk+1IYk))!Yk1

= E(Yk +1 IYk ) - E(E(Yk +1 IYk )/Yk )

= E(Yk +1 lYk ) - E(Yk +1 !Yk )

= 0 (3.23)

Als het filter nagenoeg geconvergeerd is zal de

onnauwkeurigheid in de voorspelling van de geniddelde waarde

(Sk+1Ik) erg klein zijn. Bij benadering geldt dan

mk+~mk+1Jk (bij volledige convergentie van het filter geldt

dit exact). Voor het residu ek kan dan worden opgeschreven:

(3.25)

nk is een eerste orde gekleurde meetruis die voldoet aan de

vergelijking 2.20. Ret residu zal dus oak bij benadering

voldoen aan de eigenschappen van de eerste orde gekleurde

meetruis nk en we kunnen dan oak schrijven (m.b.v. vgl.

3.13a).

(3.26)

Samenvattend: het residu ek van het tweede-orde Kalmanfilter

zal vanaf bijna convergentie de volgende eigenschappen

hebben:

- 9 k voldoet bij benadering aan de eigenschappen van

eerste orde gekleurde ruis d. \'1. z. e k = ak _ 1 • e k _ 1 + wk
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Wk wordt gegeven door de vgl. 2.4 en 2.5.

- E (ek ) = o.
- E(ek~Yk_1) = PBIDk + Q/(1_a

2
)

Bij de afleiding van de statistische eigenschappen van het

residu zijn we uitgegaan van een situatie waarin het filter

nagenoeg geconvergeerd is. Dit zal in de praktijk ook vaak

zo ZlJn: Bij de start van het schattingsproces zijn de

onnauwkeurigheden groot. Deze zullen snel (binnen enkele

samples) klein worden en vervolgens heel langzaam (grote

tijdconstante) naar nul lopeno

In tabel 3.1 staat een overzicht van alle filtervariabelen

die in het tweede-orde Kalmanfilter gebruikt worden.

Tabel 3.1 Filtervariabelen van het tweede-orde Kalmanfilter.

VARIABELE OMSCHRIJVING DIMENSIE VERGELIJKING

~Ik schatting van de toestand op 2x1 3.16

tijdstip k geqeven Y
k

•

P
k1k covariantiematrix van de tout 2x2 3.17

in ~Ik'

ct\ toestandsoverdracht-matrix 2x2 3.16

~+1Ik schattinq van de toestand op 2x1 3.20

tijdstip k+1 gegeven Y
k

•

Pk+1lk covariantiematrix van de tout 2x2 3.22

in~+1Ik'
M waarnemingsmatrix 1x2 3.19a

Kk +1 kalmanversterkinqs-matrix 2x1 3.21
Q/ (1_a 2 ) variantie van de meetruis 1x1 3.21

Yk+1 observatie op k+1. 1x1 3.19b

e k .. 1 residu op tijdstip k+1 1x1 3.19b

De structuur van de filtervergelijkingen 3.16,3.19b en 3.20

kunnen schematiscch ueergegeven worden. Parallel daaraan kan

de structuur van de systeem-vergelijkingen 3.11 en 3.12

gezet I"rorden. Jit is in figuur 3.3 gedaan. He zien dat de
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structuur van het Kalmanfilter dezelfde is als die van de

systeemvergelijkingen plus een extra pad voor de

terugkoppeling van het residue

"1)( ·1 . ~~+ vertrag!i.ng "-
) /1't; f-- ~

'fky

,

¢ J.--

S'fSTEEM

A 1\

"2Sok+11 k ~
vertraging

~lk-1 'flel k-l/')+
1; H.. - r---v

.

¢ ~.~ Kk
ek7+

'~Ik

KALMAN-FILTER

figuur 3.3: Schematische weergave van de structuur van het tweede-orde

Kalman-filter met parallel daaraan het structuurschema van

de systeemvergelijkingen.

Over de numerieke stabiliteit van de Kalman-vergelijkingen

is het volgende te zeggen: Numerieke stabiliteitsproblemen

zullen meestal ontstaan als tijdens een berekening twee

ongeveer even grote getallen van elkaar afgetrokken worden.

Bekijken we de Kalman-vergelijkingen dan blijkt dat alleen

de vergelijkingen 3.22a, b en c ontvankelijk zijn voor

numerieke stabiliteits problemen. Neem bijvoorbeeld vgl.
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3.22a:

A1s de term tussen haakjes ongeveer 1 wordt dan kunnen

numerieke stabiliteits problemen optreden. (Met ongeveer

bedoelen we 1 + en - enkele malen de machinenauwkeurigheid.)

I d 1 t' '1 1""" . I"'" ~05 ,. Dn e praK lJK za rmmk + 1 k maXlmaa ~ I ZlJn. loor voor
Q/(1_a 2) een minimale waarde te kiezen (bijv. 10-2 bij een

machinenauwkeurigheid van 0.5_10-12 ) zal de term tussen

haakjes niet~1 worden. Er kunnen ook stabiliteits problemen

optreden als Pmm k + 1 lk zelf heel klein wordt. Dit zal in
praktijk vanwege de zeer langzame convergentie niet _

voorkomen.

Een soortgelijke redenering met hetzelfde resultaat geldt

voor de vgl. 3.22a en b.

De conclusie is: neem altijd een minimale meetruis aan dan

zullen er geen numerieke instabiliteiten optr~den.

3.3 Het derde- en vierde-orde Kalmanfilter.

Derde-orde Kalmanfilter.

Beschouw het stochastische tijddiscrete systeem dat in

paragraaf 2.2 beschreven is en gegeven wordt door:

~ + 1 = <f' k •~k

Y
k

= MX
k

+ v
k

met <li k = r~

lO

+

1

1

o

w, 1-K+

~ ], ~k = r:]
ak lz k

(3.27)

(3.28)

w~+~= [~l' M = ~ 0 ,J

k+1

De eigenschappen van v, worden gegeven door de vgl. 2.11 tim
K

2. 1 5.
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Het derde-orde Kalmanfilter wordt beschreven door de

vergelijkingen 3.4 t rn 3.10 sarnen met de vgl. 3.27 en 3.28.

Een beschijving van het derde-orde Kalrnanfilter is te vinden

in het afstudeerverslag van de Ruiter. We zullen hier

aIleen een overzicht geven van de Kalman-vergelijkingen in

een recursiestap en van de filtervariabelen.

Het Kalmanfilter berekent in elke recursiestap een residue

De statistische eigenschappen van dit residu kunnen weer,

(op dezelfde wijze als in paragraaf 3.2) afgeleid worden.

Het resultaat van deze afleiding is (de Ruiter,1982):

- E(ek+1IYk) = 0

- E(e~+1IYk) =

- E(ekelIYk_l) =

(3.29)

(3.30)

(3.31)

Een afleiding van de eigenschappen uitgedrukt door vgl. 3.31

is te vinden in Landgraf,1979.

Vergelijking 3.31 toont ons dat residuen van verschillende

tijdstippen ongecorreleerd zijn. Deze eigenschappen geldt in

het algemeen als het werkelijke model van het systeem

overeenkomt met het filternodel. Bij het tweede-orde model

geldt deze eigenschap niet (zie vgl.3.26). Het filter Dodel

steDt naoelijk niet overeen met het werkelijke codel (we

veronderstelden aIleen meetruis i.D.V. de met de

werkelijkheid overeenstemmende systeem- en meetruis).

Het vierde-orde (niet lineaire) Kalmanfilter.

Beschouw het stochastische tijddiscrete niet-lineaire

systeen dat in paragraaf 2.2 beschreven is en gegeven wordt

door:

= M ~k +

+ w-k+1
(3.32)

(3.33)
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Hieronder staan de berekeningen die horen bD een recursie

stap van het derde-orde Kalmanfilter. (kalmanvergelDkingen)

Gegeven:

stap 1-

stap 2.

stap 3.

stap 4.

stap 5.

5<'klk en Pk1k •

X'k +11 k = 1kQk I k
- - T

Pk +1 Ik= <f\Pklk<P + °k+1

e k +1 = Yk +1 - MRk1k
A A

Xk+1Ik+1= 4+1.lk + Kk + 1 ·ek +1 met
T T -1

Kk +1 = Pk + 1 \k M (MPk +1 Ik M + Rk +1 )

Pk +1 Ik+1 = Pk +1lk - Kk +1MP k +1 jk

De vergelDkingen van de stappen 1 en 2 beschrijven de predic

ties tap. De stappen 3 tim 5 beschrDven de correctiestap.

Overzicht filtervariabelen van het derde-orde Kalmanfilter.

VARIABELE OMSCHRIJVING DIMENSIE

~klk
schatting van de toestand op tijdstip k 3 x 1
gegeven Yk

Pk!k covariantiematrix van de fout in ):klk 3 3x

~k toestandsoverdrachtsmatrix (van k naar k+1) 3 x 3

Qk+1 covariantiematrix van de systeemruis 3 x 3
(Oij=O behalve °33=0)

.3.k+1 Ik schatting van de toes tand op k+1 gegeven Y,<. 3 1x

Pk+1 lk covariantiematrix van de fout in xk +1 1'< 3 x 3

M waarnemingsmatrix 1 x 3

R variantie van de meetruis 1 x 1k+1
K Kalman versterkingsmatrix op <+1 3 x 1k+1

Yk+1 meting (observa tie) op k+1 1 x 1

e'<+1 residu op <+1 1 x 1

var< e k+1 ) variantie van het residu 1 x 1



- 51 -

met q,k = 1

o
o
o

1

1

o
o

o 0"

o 0

a
k

0

o 1

, ~k =
, "

m

b

z

a
k

, wk + 1 = [1 0 1 0)

De eigenschappen van v" en u worden respectievelijk gegeven
f\. k

voor de vgl. 2.11 t D 2.15 en 2.25a t 8 2.25e.

De theorie van het niet-lineaire Kalmanfilter, het extended

Kalrnanfilter, is erg complex. Ee zullen daarom niet op deze

theorie ingaan (zie hiervoor Jazwins~i, 1970). lie zullen weI

aangeven hoe de Kalman-vergelijkingen, van het vierde-orde

Kalmanfilter, op eenvoudige wijze afgeleid kunnen worden uit

de Kalman-vergelijkingen van het lineaire Kalmanfilter die

gegeven worden door de vgl. 3.4 t m 3.10.

We kunnen ~ schriJ'ven als:-"-k ~k=~+ ~

me t xk = E(24c i y 1 )

(3.24)

(3.34a)

Di t is het eers te cen trale moment van x. , d. w. z. de k ans-
-\( -

dichtheidsfunctie van x
k

ligt symmetrische rand 0 en is

dus een even functie t.o.v. nul. M.b.v. de vgl. A.3 en A.4

kunnen we dan concluderen dat E(~kIYk)=O (3.34c)

Voor de afzonderlijke toestandsvariabelen kan dan ill.b.v.

vgl.3.3, 3,34 en 3.32 worden opgeschreven:

"" - ...... "" ""'" ~

mk + 1 = mk + 1 + m, 1 = m, + b. = m, + b. + m
k + b.

K+ K K K K K

dus
...... "" .... (3.35a)mk +1 = mk + ok
-' ....- ...,

(3.35b)m = mk + b kk+1

(3.36a)

(3.36b)
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"Z ="",k+1
Z =k+1

Bij de afleiding van de uitdrukking voar

d t ,." (I\T ..... )
a 1:'.J xl< zs'k = o.

(3.37a)

(3.37b)

Zk+1 is aangenomen

(3.41)

(3.38a)

(3.38b)

In de predictiestap Hardt een optimale schatting van de

toestand van het systeem gemaakt. Deze optimale schatting is

gedefinieerd als: gk+1 = E(xk+1IYk). Voor de predictiestap

kunnen ue dan opschrijven:

~ .... .....
m = mk + b

kk+1
.- .......
b, 1 = bk!(+-- .... .....
zk+1 = ak • zk + pazk I k
..... '"a k +1 = a k (3.39)

Uitdrukkingen voor de element en Pijk+1ik van de voorspelde

fout-covariantie matrix vinden we door de definitie van vgl.

3.3 elementsgewijs uit te schrijven m.b.v. de vgl. 3.34a, b
en c, 3.35b t m 3.38b, 3.41 en de aanname dat x k ' wk en

uk onafhankelijk zijn.

pmmk +1 Ik=E (mk +1- E(m)k+1\k)(mk +1- E(m)k+1Ik)]Yk
"V 2 1 "'"' "" 21= E(mk +1 Yk ) = E«mk + bk) Yk )

"'21 ""'2 r- ,.... I= E(mk Yk ) + E(bk!Yk ) + 2E(mk ·bk Yk )

= pmmk1k + Pbbk Ik + 2pmbk1k
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Op dezelfde W1JZe zijn de uitdrukkingen voor de andere

elementen af te leiden. ~e hebben hiervoor gevonden:

(Pijk+1Ik=Pjik+1Ik)

pmbk + 1 ik=
pmzk + 1 lk =

Pmav 11k=
1.... + I

Pbbk + 1 Ik =

PbZk + 1lk =

Pbak + 1 lk =

pzzk + 1Ik =

pzak +1 Ik=
paak + 1 1k =

1)

(3.40)

1) B~ het uitrekenen van deze uitdrukking is gebruik gemaakt
.....,,..,,,,.. ,..,r--""",* __ "'-J_

van de eigenschap E(a.b.c)=O en E(a.b.c.d)= E(a.b).E(c.d)+
........ v "'V........, .--"'V .-v"""

E(a.c).E(b.d)+E(a.d).E(b.c),

met a,b,c,d gedefieerd ~oals ~ in de vgl. 3.34a,b en c.

De vergelijkingen 3.39 en 3.40 beschrijven de predictie-stap

van het niet- lineaire vierde-orde Kalmanfilter. Qoor ~ te
'" .rvschrijven als xk+xk en hier~ee de predictie-vergelijkingen

uit te rekenen, zoals hierboven gedaan, hebben we de

niet-lineaire vergelijking zk+1=ak .zk +wk +1 gelineariseerd
. ""rond net punt ~k.

De vergelijkingen die haren bij de correctiestap vinden we

door de vgl.3.6 tIm 3.10 uit te scnrijven m.b.v de vgl.3.32,

3.33, 3.39 en 3.40.

In de volgende paragraaf zullen enkele responsies op

simlatie signalen getoond worden. Deze responsies zijn

afkomstig van programma's waarin respectievelijk het

tweede-, derde- en vierde-orde Kalmanfilter geimplementeerd

is.
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3.4 Responsies op simulatie signalen van het tweede-,

derde- en visrde-orde Kalcanfilter.

In de vorige paragraafs van dit hoofdstuk zijn 3

Kalmanfilters besproken, resp het tweede-, het derde- en het

vierde-orde Kaloanfilter. De orde van het filter wordt

bepaald door het aantal te schatten toestandsvariabelen. ~re

verwachten dat de convergentiesnelheid van het filter

afneemt als het aantal te schatten variabelen toeneemt. Het

vierde-orde filter zal dus een schattingspatroon vertonen

dat qua convergentiesnelheid slechter (trager) zal zijn dan

het tweede-orde filter. Ons doel is informatie uit het

signaalverloop te halen omtrent aanwezige trends

(hellingen). Deze informatie willen we zo snel en zo

nauwkeurig mogelijk verkrijgen. D.'f.Z. een schattingsproces

met snelle convergentie verdient de voorkeur boven een

trager schattingsproces. Om bovenstaande te verduidelijken

zijn een aantal figuren gemaakt. In figuur 3.4 staat een

simulatie-signaa~ afgebeeld. In de figuren 3.5a en 3.5b

staan de schattingen met een oaat voor hun nauwkeurigheid

afgebeeld, deze schattingen zijn ontstaan door het sioulatie

signaal door het tweeds-orde Kalmanfilter te laten lopeno In

de figuren 3.6a en b, 3.7a en b staan dezelfde schattingen

afgebeeld maar nu geleverd door resp. het derde- en

vierde-orde Kalmanfilter. Tenslotte staan de meldingen

afgebeeld die door de programma's (met de betreffende

filters) gegenereerd zijn.

Ben vergelijking van oet name de schattingen voor de helling

en de bijbehorende divergentie meldingen leert ons dat het

visrae-orde Kalmanfilter aanzienlijk trager convergeert.

Zelfs zo traag dat de tweeds signaalovergans (op 50 min)

niet gedetekteerd wordt. ]et convergentieproces bevindt zich

op dat Docent in zo'n stadiuD dat de schattingen de

verandering in het signaal verloop volgen. Bij het
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vierde-orde filter gaan aan de ~etoonde schatti~Gen nOG 120

observaties vooraf, dit verklaart de gevorderde cOlJvergentie

van het filter voordat de eerste knik in het signaalverloop

optreedt.

Op grond van bovenstaande beschouwing achten we het

vierde-orde Kalmanfilter niet geschikt om voor ons doel te

gebruiken in verselijking oet het tweede- en derde-orde

fil ter. De convergentiesnelheid van het' tI-leede- en

derde-orde filter verschilt niet veel (vergelijk de figuren

3.6 en 3.5 en de bijbehore~de meldingen).

Figuur 3.4
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Figuur 3.5a en 3.5b.
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Figuur 3.6a en 3.6b.
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figuur 3.7a en 3.7b.
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Meldingen geleverd door de prog~amma's waarin resp. het

tweede-, derde- en vierde-orde Kalmanfilter gelmplemen

teerd is.

Tweede-orde filter.

TIJD (min.)

1 29.25
29.75
34.17

2 55.17
55.67
58.08

3 79.75
80.25
83.83

MELDING

Residu-test: divergentie gedetekteerd (20 res.)
(nieuwe) Trend gedetekteerd.
Begintijdstip Trend: 25.27 min. (22.29 - 27.53)
Residu-test: divergentie gedetekteerd (15 res.)
(nieuwe ) Trend gedetekteerd.
Begintijdstip Trend: 52.46 min. (50.08 - 54.06)
Residu-test: divergentie gedetekteerd (26 res.)
(nieuwe) Trend gedetekteerd.
Begintijdstip Trend: 76.73 min. (74.92 - 78.12)

Derde-orde filter.

TIJD (min.) MELDING

1 29.83
30.33
34.50

2 58~25

58.75
65.00

3 82.17
82.67
87.42

Residu-test: divergentie gedetekteerd (26 res.)
(nieuwe) Trend gedetekteerd.
Begintijdstip Trend: 26.25 min. (23.51 - 28.14)
~esidu-test: divergentie gedetekteerd (24 res.)
(nieuwe) Trend gedetekteerd.
Begintijdstip Trend: 52.79 min. (48.80 - 55.92)
Residu-test: divergentie gedetekteerd (29 res.)
(nieuwe) Trend gedetekteerd. .
Begintijdstip Trend: 78.27 min. (75.06 - 80.35)

Vierde-orde filter.

TIJD (min.) MELDING

1 34.67
35.25
42.25

2 79.75
80.42
85.58

Residu-test: divergentie gedetekteerd (28 res.)
(nieuwe) Trend gedetekteerd.
Begintijdstip T~end: 31.07 min. (26.98 - 33.25)
Residu-test: divergentie gedetekteerd (29 res.)
(nieuwe) Trend gedetekteerd.
Begintijdstip Trend: 76.18 min. (72.85 - 78-23)
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4. Een nieuw signaalstuk.

4.1 Detektie van een nieuw signaalstuk.

Het Kalmanfilter berekent elke recursiestap, na elke obser

vatie, een residu waarvan de statistische eigenschappen be

kend zDn als het filter geconvergeerd is. Het filter zal con

vergeren indien het model van de werkelDkheid overeenkomt met

het filtermodel. In ons geval betekent dit indien een stuk sig

naal echt lineair is in de gemiddelde waarden en indien de

ruis-component echte eerste orde gekleurde ruis is. BD een

verandering in het signaalverloop zoals een nieuw signaal

stuk, een stapvormige verandering of een impulsvormige veran

dering, zullen de statistische eigenschappen van het residu

niet langer meer geldig zDn. Als bDvoorbeeld een nieuw sig

naalstuk begonnen is dan verwacht het filter dat de observa

ties nog afkomstig zDn van het oude signaalstuk ter~jl ze af

komstig zDn van het nieuwe signaalstuk. De residuen zullen

dan niet langer meer rond nul varieren en we zeggen: het

filter divergeert.

M.b.v. ee~ statistische toets (de divergentie test) is he~

mogelDk een af~jking van de bD convergentie v~n het schat

tingsproces geldende statistische eigenschappen van het re

sidu te detecteren. Is zo'n divergentie gedetekteerd dan we

ten we nog niet wat de oorzaak van de divergentie is, is het

een zwakke niet-stationariteit (een nieuw signaalstuk) of is

het een sterke niet-stationariteit (een stap of een impuls).

Wederom m.b.v. een statistische toets (de sterke niet-statio

nariteits test) kan de oorzaak achterhaald worden. Hoe de

divergentie test en de sterke niet-stationariteits test gede

finieerd z0n en hoe we in het geval van een sterke niet-sta

tionariteit discrimineren tussen stap en impuls zal hieronder

beschreven worden.
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Divergentie test.

Omdat de statistische eigenschappen van de residuen (bD con

vergentie van het tweede- en derde-orde Kalmanfilter enigzins

verschillen (zie par. 3.2 en 3.3) zal de afleiding van de,

voor de divergentie test benodigde, grootheden niet identiek

zDn voor beide filters. Op welke punten de verschillen in de

afleiding optreden zal duidelDk worden aangegeven.

De divergentie test bestaat uit een statistische toets. De

gedachte achter een statistische toets is als voigt te om

schrDven: als de kans op overschrDding van de waarde van een

waargenomen grootheid, bD gebruik van een bepaald model, erg

klein is dan geloven we niet dat dit model de werkelDkheid

weergeeft.

De statistische toets is als voigt gedefinieerd:

E(e) = 0

E(e) ) 0 of E(e) < 0

(4.1)

(4.2)

HO noemen we de nulhypothese en Hi de alternatieve hypothese.

M.b.v. een nog nader te definieren toetsingsgrootheid willen

we toetsen of de nulhypothese gezien de waarnemingen houdbaar

is of' dat we de al ternatieve hypothese moeten aanvaarden. (Er

wordt eenzDdig getoetst, d.w.z. er wordt ~nderscheid gemaakt

tussen E(e»O en E(e)<O. Hierdoor kan de richting van de ver

andering worden vastgesteld). Als toetsingsgrootheid is ge

kozen voor de som Sk van de laatste n genormeerde residuen r k
met:

en de toetsingsgrootheid:
1'1- 1

Sk := L r k_ i
I=C

( 4 • 3 )

(4.4)

var(ek ) wordt voor het tweede filter gegeven door vgl. 3.24

en voor het derde-orde filter door vgl. 3.30.

Om de toets verder te kunnen definieren moet de kansdicht

heidsfunctie onder HO' d.w.z. bD convergentie bekend zDn.
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Zowel voor het tweede- als het derde-orde Kalmanfilter geldt:

E(ek)=O. Omdat alle ruistermen normaal verdeeld z~n veronder

steld geldt:

(4.5)

Voor het derde-orde filter geldt tevens (m.b.v. vgl. 3.31):

M.b.v. vgl. 4.5 kunnen we opschr~ven:

(4.6)

en
n-1

E ( 2: r. . + r
k

· • r
k

.)
. 0 K-~ .~. -1 -J1= l,..J

= n (voor het derde-orde filter m.b.v. vgl. 4.5

en 4.6)

= n + 2~.(n-1), (voor het tweede orde filter,

m.b.v. vgl. 3.26, 4.5 en de veronderstelling

dat de laatste n correlatie coefficienten con

stant z~n en de waarde ak hebben.)

Door de veronderstelling, a =a 1.•.•. =a l' introduceren
K K- • K-n+~

we een fout die groter zal z~n naarmate n groter is. Door de

introduktie van ~ in de uitdrukking voor var(Sk) wordt het

stuk programma dat zorg draagt voor het uitvoeren van de di

vergentie-test tijdrovender. Om de test te kunnen uitvoeren

moe ten we namel~k vvar(Sk) kennen (zie verderop in deze para

graaf), voor n-waarden van 1 tim 30 en dat voor elke recursie

stap. Omdat ~ tijdsafhankelijk is moet v'var(Sk)' dertig keer

per recursiestap van het schattingsproces berekend worden.

Dit kost veel executiet~d die niet nodig is indien geldt:

var(Sk) = n. De remedie voor dit nadelig effect dat optreedt

b~ de divergentie-test van het tweede-orde Kalmanfilter is het

volgende: Vergel~king 3.26 vertelt ens dat de residuen vol

doen aan een eerste orde gekleurd proces met correlatie coef-
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f icient a k • Is ~ bekend dan kunnen de res iduen "wi t gemaak t"

worden, d.w.z. uit de eerste orde gekleurde residuen reeks en

de correlatie coefficient op elk tDdstip kan een witte resi

duen reeks gemaakt worden. Deze witte residuen reeks heeft

dan dezelfde statistische eigenschappen als de residuen reeks

die arkomstig is van het derde-orde Kalmanfilter. We kunnen

dan ook afleiden var(Sk) = n.

Zowel voor de residuen afkomstig van het tweede als van het

derde-orde filter geldt nu:

(4.7)

(In paragraaf 5.2 wordt uitgelegd dat ak vrD eenvoudig uit

de gedifferentieerde observatiereeks kan worden geschat.)

M.b.v. de kennis van p(Sk 1 HO) kan het kritieke gebied van

de toetsingsgrootheid ~ bepaald worden. Het kritieke gebied
K

is het gebied van waarden van S, waarbD we besluiten de
K

nulhypothese te verwerpen. Stel we kiezen de rechtseenzDdige

toets: HO: E(e)=O en H
1

: E(e»O en de betrouwbaarheidsdrem

pel van die toets is «, dan wordt het kritieke gebied gege

yen door die S, -waarden waarvoor geldt:
K

P(Sk> srI HO) =

P ( ( Sk - E( Sk ) ) I";'-v-ar---'-'CS=-k-<'l)\ > (S r - E( Sk ) ) I Jvar ( Sk ) ') =

m.b.v. vgl. 4.7 wordt dit:

P(u >Sr/J71) = 0<

P(u >uo<,.) = 0<

(4.8)

(4.9)

u is een standaard normaal verdeelde grootheid en u~ de met

~geassocieerde waarde.

uit vgl. 4.8 en 4.9 volgt: Sr = uc;(o vn- (4 • 10 )

S is de rechter kritieke waarde.
r
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Voor de linker kritieke waarde 51 is op dezelfde ~jze af te

leiden:

(4.11)

Door het aantal termen n in de som 5, groot te kiezen (20 a
K

30) is het mogelDk Kleine systematische af~jkingen van het

residu te detecteren. Grote ai~jkingen (stappen en impulsen)

kunnen op basis van een of enkele, dus Kleine n, residuen al

gedetekteerd worden.

In praktDk ziet de divergentie-test als volgt uit:

Na elk residu wordt getoetst of de som 5k van de n laatste

residuen groter is dan 5
r

en of 5k Kleiner is dan 51. De

toets wordt athtereenvolgens uitgevoerd voor n=1 tim 30 of

totdat overschrDding van 5
r

of 51 optreedt. Na zo'n overschrD

ding van een van beide kritieke waarden wordt de sterke niet

stationariteits test uitgevoerd.

5terke niet-stationariteits test.

De sterke niet-stationariteits test zal hier slechts summier

beschreven worden, een goede en uitvoerige beschrDving is te

vinden in de Ruiter,1982 • Er is voor deze summiere beschrD

ving gekozen op grond van de volgende.redenen:

De sterke niet-stationariteits test is aan een kritische

beschouwing onderworpen. Dit heeft niet geleid tot enige

verandering in zowel de test zelf als het algoritme waarin

deze test uitgevoerd wordt.

De sterke niet-stationariteits test in onafhankelDk van het

gebruikte Kalmanfilter. Er zDn dus geen veranderingen nodig

als we het tweede-orde Kalmanfilter gebruiken i.p.v. het

derde-orde Kalmanfilter.

M.b.v. de sterke niet-stationariteits test wordt beslist of

een divergentie van het Kalmanfilter veroorzaakt wordt door

een nieuw signaalstuk of door een stap- of impulsvormige ver

andering.

BD een stap- of impulsvormige verandering neemt de gemiddelde
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waarde kortstondig toe of af. Het signaal heeft een kortduren-

de steile flank (het is gedurende die tDd sterk niet-stationair).

Een nieuw signaalstuk wordt niet gekenmerkt door een steile

flank (het is zwak niet-stationair). Dit verschil, de mate van

niet-stationariteit,wordt in de test gebruikt als kriterium

om een onderscheid te maken tussen trend en stap of impulse

De mate van niet-stationariteit komt tot uiting in de helling

van het signaal.

Omdat een steile flank (grote helling) van een stap of een

impuls vaak een kortdurend verschDnsel is, enkele samples

lang, is het niet mogelijk de helling met het Kalmanfilter

te bepalen (het Kalmanfilter heeft meer observaties nodig

(minimaal 60) om een nauwkeurige schatting af te kunnen le

veren.). Een grootheid waarin de helling tot uiting komt en

die gemakkelijk te bepalen is, is de steekproefvariantie 52)y k
van de n laatste observaties:

n-1 n-1
5 y

2 )'
K
=(1/(n-1)).~·(Yk_'- y)2 met Yk =l/n.L; Yk- .

.{-.O· l k . . 0 l
l= l=

Beschouw een signaalstuk met helling b: Yk = a O+ b.(k-k b ) + zk

We kunnen afleiden (de Ruiter, 1982) dat als alle Yk_i's

uit 5~)k afkomstig zDn van boven~eschreven signaalstuk dat

b~ benadering geldt:

(4.12)

Deze uitdrukking kan als volgt geInterpreteerd worden:

De helling b komt kwadratisch in de steekproefvariantie 5 2y
tot uiting. Een signaal met een grote helling (steile flank)

zal de grootte van 52 sterk beInvloeden. Een trend (kleine

helling) zal nauwelD~s tot uiting komen in de grootte van 5e

en er zal gelden: 52) '~S2)
Y k z k

Wanneer nu in een signaalverloop plotseling een steile flank

optreedt dan zal de steekproefvariantie Se)k (met een klein

aantal samples) zo sterk toenemen dat ondanks het Kleine



- 66 -

aantal samples toch een statistisch verantwoorde uitspraak

kan worden gedaan dat s2 significant verschilt van de va
Y

riantie van het signaal van vlak voor de steile flank.

De statistische toets is nu als voigt gedefinieerd:

We toetsen op basis van de steekproefvariantie S2), en defi
Y K...

nleren:

HO
2 = 0'2cry z

H 0'2 > (12
1 Y z

cr~ is de varian tie van het signaal ( s2 is een schatting

hiervoor) encr2 is de variantie van deYeerste orde ruis.z
Als toetsingsgrootheid is gekozen (n_1).s2 /cr 2 , die als

Y Y
de observaties afkomstig zDn uit een normaal verdeelde ob-

servatiereeks een )(~-1- verdeli0g (chi-kwadraat verdeling)

heeft (iie van der Grinten, 1973). Met de veronderstelling

dat de ruis normaal verdeeld is zal, onder de nulhypothese

(n-1).s2 /<7 2 ook chi-kwadraat verdeeld zDn.y z
Stel de onbetrouwbaarheidsdrempel van de toets is ~ dan wordt

de hulhypothese verworpen als voor de toetsingsgrootheid

geldt: ,

(n-1).S~ /0'; >. X ~_1(c()

X ~-1 (cO is de met een

waarde volgens:

X 2 1 verdeelde grootheid geassocieerde
n-

. 2 y2. .
p ( )( n-1 >A n-1 (C()) = 0\

BD verwerping van de nulhypothese wordt besloten dat de di

vergentie van het filter veroorzaakt was door een sterke

niet-stationariteit (impuls of stap). In de praktDk verloopt

de sterke niet-stationariteits test als voigt:

- wacht op divergentie melding (stel tijdstip van melding k )m
- test in het interval k ~k.~k +n of (n-1)(J'2)k/a2 >X 2

1(0\).
m m y z n-

- test positief dan: - sterke niet-stationariteit gedetek-

teerd met schatting voor begintDdstip

is k •m



- 67 -

bepaal wanneer sterke niet-stationa

riteit afgelopen is. Als de sterke

niet-stationariteit afgelopen is moet

het Kalmanfilter herstart worden.

test negatief dan: meld nieuwe trend gedetekteerd.

Na afloop van een sterke niet-stationariteit kennen we nog

niet de aard ervan: Is het een stapvormige verandering of

is het een impulsvormige verandering ? Om de aard te achter

halen wordt uitgegaan van de volgende filosofie: B~ een im

pulsvormige verandering zal het signaalmodel na de impuls

i.h.a. hetzelfde z~n als voor de impulse B~ een stapvormige

verandering zullen de signaalmodellen van vlak voor en na de

verandering verschillend z~n. Door het filter na afloop van

een sterke niet-stationariteit te herstarten met de schatting

van de toestand xl en de onnauwkeurigheid P1 van vlak voor

de divergentie zal bij een impulsvormige verandering het schat

tingsproces verder convergeren. B~ een stapvormige verande

ring zal dan binnen enkele samples divergentie gedetekteerd

worden.

In de prakt~k verloopt dit als volgt:

- wacht op de melding sterke niet-stationariteit afgelopen.

- herstart het Kalmanfllter met ~ en Pl.

- als divergentie binnen 4 t~dseenheden na herstart op-

treedt dan meld: stap, schatting begint~dstip is k , herm
start Kalmanfilter met ~ en PO.

treedt binnen 4 samples na herstart geen divergentie op

meld: impuls, schatting begint~dstip is k m•

(zie voor een uitgebreidere beschr~ving de Ruiter, 1982)

4.2 Kleine hellingsveranderingen.

In de signaalmodellen wordt aangenomen dat een signaal be

staat uit signaalstukken met constante helling (vgl. 2.2).

In werkel~kheid zal een signaalstuk vaak geen constante hel

ling bezitten, de helling van een signaalstuk zal bestaan uit
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een constante component en een ruis-achtige component.

Het verschil tussen model en werkelDkheid zal vele niet

relevante detekties van divergenties, en dus overbodige

meldingen tot gevolg hebben. Het aantal overbodige mel

dingen zal toenemen naarmate het Kalmanfilter verder ge

convergeerd is. Indien het Kalmanfilter volledig geconver

geerd is zal elke hellingsverandering, hoe klein ook, ge

detekteerd worden. De overbodige meldingen t.g.v. de dis

crepantie tussen werkelDkheid en model willen we graag

onderdrukken omdat ze enerzDds het beeldscherm onrustig

maken en anderzDds teveel aandacht van de anesthesist vra

gen en hem dus onnodig afleiden.

Het kan ook voorkomen dat de hellingsverandering tussen twee

opeenvolgende signaalstukken te klein is om voor de anesthe

sist significant te zDn. Oak de meldingen welke het gevolg

zijn van die" te Kleine II veranderingen willen we graag

onderdrukken.

Seide bovengenoemde typen van overbodige meldingen kunnen

voorkomen worden door:

1. Het model beter aan de werkelDkheid aan te passen.

2. De detektie van divergenties welke de overbodige meldin

gen vooraf gaan te negeren.

ad.1

Door in het model bD de toestandsvergelDking voor de helling

been normaal verdeelde witte ruisterm ~ op te tellen komt

het model beter overeen met de werkelDkheid.

VergelDking 2.2 wordt dan:

b = b
kk+1

(4.13)

De eigenschappen van ~k worden gegeven door de volgende ver

gelijkingen:

E ( E
k

) = 0

E( tkti) = T· bkl (met T > 0)

(4.14a)

(4.14b)
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(4.14c)

(4.14d)

(4.14e)

Als gevolg van deze extra ruisterm zullen Kleine hellings

veranderingen vaak gevolgd worden. Onder klein verstaan we

hellingsveranderingen die kleiner zDn dan de grenshellings

verandering b • De grenshellingsverandering is de hellings-vg
verandering waarvan de kans op detektie 90 % is. Hoe groot

b vg is zal afhangen van de variantie T van de toegevoegde

witte ruisterm ~ • We zullen deze afhankel~kheid voor het
K

tweede-orde Kalmanfilter berekenen (een afhankelDkheidsbere-

kening voor het derde-orde Kalmanfilter is ondoenl~k).

Als eerste zal een verband tussen de Kalman-versterkingsfac

toren, Km en Kb , en de varian tie T berekend worden.

Voor de elementen van de voorspelde fout-covariantie matrix

Pk +1lk kunnen we schr~ven: (m.b.v. vgl. 4.13 i.p.v. vgl. 2.2)

Pmm )k+11 k = P "'-jk+ Pbb)klk+ 2.Pmb )klk (4.15a)mm,,,

p.mb )k +1 Ik = Pmb)k Ik+ Pbb)klk (4.15b)

P - Pbb)klk+ T (4.15c)bb)k+1Ik-

De elementen van de fout-covariantie matrix Pk +1 1k+1 worden

gegeven door de vergel~kingen 3.22a tim 3.22c.

Door de vgl. 4.15a tim 4.15c te substitueren in de vgl. 3.22a

tim 3.22c ontstaat een mathematisch verband tussen de elemen

ten van de fout-covariantie matrix van twee opeenvolgende

t~dstippen. Door vervolgens te stellen Pk +1 Ik+1= Pk1k kunnen

we de stationaire toestand van het proces berekenen. Voeren

we de substitutie uit en verdiscontinueren we hierin de sta

tionaire toestand dan ontstaan de volgende drie vergel~kingen:

P = T. (P +mm mm

Pmb= (P
mb

+

P
bb

+ 2.Pmb )/var(e)

Pbb)/var(e)

(4.16 )

(4.17)
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(4.18)

(4.19)

De drie vergelDkingen 4.16 tim 4.18 bevatten drie onbekenden

en zDn dus op te lossen. De voor ons enige relevante oplos

sing van dit stelsel is:

Pmm
_ 3...rT'. Q/ ( 1-a2 ) (Q/ (1-a2 ) )h+8vTQ/ ( 1-a2 )

= 2 + 2
2(Q/(1-a )-~) 2(Q/(1-a )-0T)

Veronderstellen we Q»vTdan kan bovenstaande uitdrukking

vereenvoudigd worden tot: (Ial < 1)

Voor Pmben Pbb vinden we:

(4.20)

p2 /(p _ Q/(1_a 2 )) + 2~
mm mm

2 2 r.:::'-P /(p - Q/(1-a )) -vTmm mm

(4.21)

(4.22)

Voor de Kalman-versterkingsfactoren, Km en Kb , gelden de

vergelDkingen 3.21a en 3.21b. Deze zien er als voigt uit:

K P /(p k+ Q/(1_a2 ))
m)k+1~ mm)k+1 k mm)k+1

Kb )k+1= Pmb )k+1 k/(Pmm )k+1 k+ Q/(1_a 2 ))

(3.21a)

(3.21b)

Door de, voor de stationaire toestand geldende, vergelDkin

gen 4.20 tim 4.22 in te vullen in de vergelijkingen 4.1Sa tim

c vinden we de uitdrukkingen voor de stationaire toestand

van de elementen van de voorspelde covariantie matrix. Door

deze uitdrukkingen in de vgl. 3.21a en b in te vullen ont

staan de volgende gelDkheden:
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M.b.v. vergel~king 4.20 kan hiervoor geschreven worden:

K:: 3 fiVT+8YTQ/(1-a 2 )'
m - 2· Q/(1_a 2 ) + 2.Q/(1_a2)

vrrr.(1 - K )/(Q/(1_a2 »
m

(4.23)

(4.24)

We zien dus dat de Kalman-versterkingsfactoren, bD conver

gentie, niet naar nul toe gaan maar zich op een constante

waarde instellen afhankelijk van VT' en Q/(1_a 2 ).

BD de afleiding van de uitdrukkingen 4.23 en 4.24 is ver

ondersteld dat Q/(1_a 2 ) constant is. In het algoritme wordt

een schatting van de term Q/(1_a2 ) gemaakt m.b.v. de gedif

ferentieerde tDdreeks van de observaties. Deze schatting

geeft een langzaam in de tDd varierende term Q/(1_a2 ). Hier

door zullen de Kalman-versterkingsfactoren langzaam varieren

rond een constante waarde. (zie figuur 4.1)

0.1......,..--------------------------,

8 ! 18 15 28 25 3lII 35 .. 45 51 !ill tlII lIS 78 75 Il8 as 18 1I5 1
T1JD CII!IO

figuur 4.1 : Verloop van Km en Kb geleverd door het

tweede-orde Kalmanfilter, V'f = 0.001.
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De afleidng van de vgl. 4.23 en 4.24 kan gecontroleerd

worden door een simulatie signaal door het tweede-orde

Kalmanfilter te laten lopen. De door het filter gelever

de waarden voor Km en Kb kunnen vergeleken worden met de

te berekenen Km en Kb m.b.v. vgl 4.23 en 4.24. Hieronder

voIgt een controle voorbeeld.

Controle voorbeeld:

Het simulatie signaal heeft de volgende eigenschappen:

Gemiddelde m

Helling b

Aantal signaalstukken

Varian tie Q

correlatie coefficient a

=
=

=

=

=

100.

o.
1

1.0

0.368

Voor de standaard deviatie van de ruisterm f k is 0.001 ge

kozen, d.w.z.vr = 0.001.

Berekening van Km en K
b

m.b.v. vgl. 4.23 en 4.24 geeft het

volgende resultaat:

K = 0.0403m

K
b

= 0.00083

Het verloop van de door het filter geleverde versterkings

factoren staat hieronder afgebeeld. Hieruit zUn de volgende

waarden voor K en Kb
af te lezen:m

K .- 0.041"'"m

Kb
...... 0.0008......

De grootheden Q en a zun constant gehouden om een goede ver

gelUking te kunnen maken.

Concluderend kan gezegd worden dat dit voorbeeld de correct

heid van het mathematische verband tussen Km, Kb en T onder

steunt. De Kalman-versteckingsfactoren kunnen berekend worden

bU bekende T, Q en a.
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0.1,......,.-----------------------,

• 5 ~ ~ a ~ » ~ ~ ~ ~ ~ • = n ~ • e ~ ~ In
TloJD 01110

figuur 4.2: Verloop van Km en Kb met constante a en

Q, VT = 0.001.

Om meer te kunnen zeggen over het verband tussen de grens

hellingsverandering b en de variantie T moet het verloop
vg

van de genormeerde residuen onderzocht worden. Hiertoe gaan

we uit van de volgende situatie:

Op t~dstip k=O begint een nieuw signaalstuk.
2 2Voor k ~ 0 geldt: E(ek ) = 0 en E(e
k

) = 0' e

Km en Kb tijn bekend en constant.

Voor k=O geldt: E(m) = mO.

E(b) = b 1 •

Algemeen geldt voor het tweede-orde Kalmanfilter (zie par 3.2):

E(m)k+11k= E(m)klk+ E(b)klk

E(b)k+1Ik= E(b)klk

E(m)k+1Ik+1= E(m)k+1Ik+ Km·ek +1

E(b)k+1Ik+1= E(b)k+1Ik+ Kb ·ek + 1

e k +1 = Yk +1- E(m)k+1Ik

met z,'-v N( 0, QI (1-a2 ) )
K

Voor k ~ 0 geldt:
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DeoL op een aantai achtereenvoigende tijdstippen, beginnend

b~ k=l, de verwachtingswaarde van het residu uit te rekenen

krDgen we inzicht in het verioop ervan. Hierdoor kunnen we

dan een aigemene uitdrukking voor de verwachtingswaarde van

het residu voor t~dstip k (met k>O) opschr~ven. Dit is ge

daan in appendix C met ais resuitaat:

E(ek ) = bv·(~(1+Km/2+Kb/36)-k~Km/2-k~Kb/6)

met b v = b 2 - b 1

Ais gevoig van de aanname, T~<Q/(1_a2) maken we geen grote

fout ais we de teLm K
m

/2+K
b

/36 verwaariozen t.o.v. 1 (zie

vgi. 4.23 en 4.24) en omdat dan ook geidt : K » Kb kan de
32 m

term Kb /6.k t.o.v. Km/2.k veLwaarioosd worden ais k niet

al te groot is.

Voor E(ek ) kan dan, m.b.v. deze veLwaarlozingen worden op

geschreven:

(4.25)

Voor het residu e k geldt dan:

(4.26)

Bovenstaande berekeningen z~n uitgevoeLd voor het tweede

orde KaimanfiiteL. De eigenschappen van de residuen worden,

voor dit filter, gegeven door de vgi. 3.26, waaruit voigt

dat de residuen voidoen aan een eerste orde gekleurd proces.

Zoals in paragraaf 4.1 beschreven wOLden deze Lesiduen

" wi t " gemaak t t. b. v. een effectiever di veLgen tie de tek tie

algoritme. Dit wit maken heeft geen invioed op het verloop

van de veLwachtingswaarde van de residuen. De variantie ~2e
zal hierdoor iets kleiner worden afhankel~k van de correlatie

coefficient. In dit verhaal zuiien we de residuen verder be

schouwen ais een nOLmaal verdeeld wit proces met een ver

wachtingswaarde die gegeven wordt door vgl. 4.25.
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Nu het verloop van het residu als functie van de t~d (k)

bekend is kan de som van de laatste n genormeerde residuen

Sk berekend worden. Sk is gedefinieerd in vgl. 4.4. M.b.v.

vergelijking 4.4 en 4.26 vinden we voor de verwachtingswaarde

van Sk:

n-1
E(S1._) =L. «k-1) - K /2.(k 2-21<i+i

2
».b /cr

..<,. i=O m v e

Deze uitdrukking kan m.b.v. de reeds in appendix C gebruikte

reeksen geschreven worden als:

= «n+K .n(n-1)/2).k - K .n.k 2/2 - n(n-1)/2m m

- {n3/6-n2/4+n/12).Km).bv/~e (4.27)

Omdat de residuen onderling ongecorreleerd z~n geldt:

zo dat Sk'"V N ( E( Sk ) , n )

Treedt er geen divergentie van het filter op dan is de

k ans 0'- da t Sk> Sr' met Sr= Uc\ vn. Hier in is u'" de met een

standaard normaal verdeelde grootheid geassocieerde waarde

volgens P(u > uo() = c(. (zie paragraaf 4.1)

Als er divergentie optreedt en we de grenshellingsverandering

willen detecteren met een zekerheid van 90 % dan moet gelden:

anders geschreven wordt ditP (S1 < S ) = O. 1
K r

P ( (Sk - E (Sk ) ) /vn <

P (u <. u(3 ) = O. 1

(S - E(S, »/vn) = 0.1r K
of

u is hierin standaard normaal verdeeld en u~ de met 0.1 ge

associeerde waarde. Deze is -1.28.
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We kunnen dan opschr~ven:

uf3 = (S - E(S, ) )/i/i1' met S = u"",·vn' wordt ditr K r V'

E( Sk) = (u~ + 1. 28 ). n ( 4. 28 )

In bovenstaande uitdrukking voor E(Sk) moet voor b , bv vg
ingevuld worden. Vervolgens kan hieruit een verb and tussen

K en b afgeleid worden. Samen met vgl. 4.27 kennen we danm vg ,
de relatie tussen T en b • In vergel~king 4.28 staan echter

vg
nog twee onbekende variabelen, k en n. Hierover kan het vol-

gende gezegd worden:

In figuur 4.3 staat de verwachtingswaarde van het genormeer

de residu als functie van k uitgezet. De k-waarde waarvoor

dit verloop maximaal is noemen we k t •

De verwachtingswaarde van de som E(Sk) kunnen we voorstel

len door het oppervlak tussen de kromme en de x-as. De breed

te van het oppervlak wordt bepaald door n, het aantal ele

menten in de som Sk. Dit oppervlak is maximaal als het sym

metrisch t.o.v. k
t

ligt, dus als k = k t + tn. Stel nu dat

voor een zekere k-waarde met k < k
t

+ tn vgl. 4.27 geldt dan

volgt daaruit een b • Omdat voor die k de verwachtingswaardevg
van de som E(Sk) niet maximaal is kunnen we opschrijven:

met

gevonden worden

% is. Dus bij

De detectie-kans van de gevonden b is dus groter dan 90 %.
vg

niet maximaal is kan er een uy
detectie-kans die groter dan 90

de definitie vermeld hoort k = k t + tn.

Zolang nu E(Sk )

passend bij een

de b zoals invg

o

figuUL 4.3: Het veL loop van de verwachtingswaarde van de genor

meeLde residuen als functie van k.
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Door voor k, k
t

+ fn in vgl. 4.27 in te vullen ontstaat sa

men met vgl. 4.28 de volgende uitdrukking:

(n/2K - n.K /12 - n 3K /24) c (u.. + 1.28)v'r1a::'/bm m m .,.. e vg

Omdat 1/2K » K /12 kunnen we ook schrUven:m m

(n/2K - n 3K /24) = (u'" + 1.28)vnU' /b
m m V\ e vg (4.29)

Hierin is n nog de enige onbekende. Vanwege dezelfde rede

nering als hierboven moet de uitdrukking,

(n/2K - n 3K /24)/vn- m m

Dit levert op n = 2/K .V3/5~ In dem m
de som Sk met een maximale n van 30.

30 moe ten we er 30 voor invullen.

gemaximaliseerd worden.

praktUk berekenen we

Als n groter is danm
Door vergelijking 4.29 naar K op te loss en ontstaat een

m
relatie tussen K en b ,hetgeen ons uitgangspunt was.

m vg
BU praktische toepassing van bovenstaande zul je van een

hellingsverandering uitgaan die met een zekerheid van 90 %

gedetekteerd moet worden. HierbU moet dan de standaard-de

viatie V? van de witte ruis-term £k berekend worden. De op

lossing van vgl. 4.29 geeft ons de bU de gewenste b beho-vg
rende K • Met behulo van deze K kan vervolgens VT berekendm ' m
worden. Relatie 4.23 is hiervoor niet geschikt vanwege zUn

vorm. Deze kan echter ook geschreven worden als:

VT =-(K .Q/(1-a2 ))/(2/K - 3 + K )
m m m

(4.30)

Voorbeeld.

Een aantal gegenereerde signalen zijn door het filter gelopen.

Dit is gedaan voor een aantal waarden van ~, die varieerde

van 0.0001 tot 0.001. Elke in de signalen voorkomende hel

lingsverandering was 0.042/sample. Alle andere eigenschap

pen van de signalen waren identiek aan die van het signaal
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in het eerder behandelde voorbeeld. De resultaten waren

de volgende:

3D VT = 0.001 werd geen enkele verandering gedetecteerd.

BD ~ = 0.0001 werden alle veranderingen gedetecteerd.

Hoe dichter IT' bij 0.001 kwam hoe minder veranderingen ge

detecteerd werden.

Berekening van IT bij een grenshellingsverandering van

0.042/sample, met behulp van de oplossing van vgl. 4.29,

geeft, m.b.v. vgL 4.30 een VT van 0.0002. Deze waarde

komt qua grootte orde overeen met de boven beschreven resul

taten.

Het is dus mogelDk om bD een zekere grenshellingsverande

ring been YT te berekenen, waarbij inpassing van die fivg
in het algoritme een detectie verloop te zien geeft dat

redel~k overeenstemt met de definitie van b vg

ad.2

Deze methode grDPt niet in op het Kalmanfilter maar op

een plaats in het algoritme na het filter en na de de

tectie van divergenties.

Nadat een divergentie gedetekteerd is moet gewacht worden

tot de schatting van de nieuwe helling nauwkeurig genoeg is.

Vervolgens kan een schatting gemaakt worden van de hellings-
A ..... ......

verandering: b
v

= b
2

- b
1

Hierin is b
1

de schatting van de helling voor de divergen-
. .....

tle en b
2

de schatting van de helling na de divergentie.

Met behulp van een statistische toets kan dan beslist worden

of een melding gegenereerd moet worden.

BD beide methodes zal er geen melding plaats vinden als een

aantal hellingsveranderingen elkaar opvolgen die elk af

zonderlijk beneden de meldingsdrempel liggen. Daarom zal elke

schatting van een helling, na voldoende convergentie van

het filter, vergeleken moeten worden met een alarmhelling en

bD overschr~ding moet een melding volgen.
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Het nadeel van methode 2 t.o.v. methode 1 is dat gedurende

·meer t~d de schattingen ongeldig z~n. Namel~k tussen het

t~dstip van divergentie en een zekere mate van vernieuwde

convergentie van het filter z~n de schattingen van de toe

standsvariabelen niet betrouwbaar.

Een ander nadeel van methode 2 t.o.v. methode 1 is dat va

ker de sterke niet-stationariteits test uitgevoerd moet wor

den. namel~k na elke detectie van divergentie. Implementa

tie van methode 2 zal een algoritme opleveren dat meer t~d

kost dan een algoritme dat werkt met methode 1.

Vanwege bovengenoemde nadelen van methode 2 t.o.v. methode 1

verdient een implementatie van mehtode 1 de voorkeur. Een

ander voordeel van methode 1 is dat de Kalmanversterkings

factoren zich vr~ snel (zie fig 4.2) op een constante

waarde instellen. (In de praktijk zullen ze rond die constan

te waarde langzaam varieren (fig 4.1». Hierdoor is het ge

drag van het algoritme vr~ snel na een herstart stabiel.

Brengen we de aanpassing niet aan dan is het gedrag van het

algoritme afhankel~k van hoever in het verleden de laatste

herstart van het Kalmanfilter ligt. De Kalmanversterkings

factoren stellen zich niet rond een constante waarde in

(zie figuur 4.4).

In de volgende paragraaf zullen de responsies op een twee

tal fysiologische signalen getoond worden b~ verschillende

waarden van fie
0'1.".....,r------=---------------------,

I
i

tk~
\

III 15 21 25 :Ill 3e 411I 45 ~ 55 IlII es 711 75 IlII Il5 SIll ZI 111II
TlJD 11I110

figuur 4.4 : Het verloop van Km en ~, IT = 0.0.
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4.3 Responsies op fysiologische signalen met en zonder

aanpassing.

In deze paragraaf worden een aantal responsies van het

tweede-orde Kalmanfilter op fysiologische signalen getoond.

In figuur 4.5 staat het verloop van de kern-temperatuur af

gebeeld. We zien een verloop met een nagenoeg constante ne

gatieve helling en zonder noemenswaardige stap- en impuls

vormige veranderingen. Bestudering van de figuren 4.6 en 4.7

plus b~behorende meldingen leert ons dat er toch divergenties

gedetekteerd worden t.g.v. hele Kleine hellingsveranderingen.

Door toevoeging van de extra ruisterm f k Cvgl. 4.13) zullen

deze Kleine hellingsveranderingen geen divergenties van het

filter tot gevolg hebben. Dit vinden we bevestigd in figuur 4.8.

Er werden ook geen meldingen gegenereerd t.g.v. de toege

voegde ruisterm f k • In figuur 4.9 staat het verloop van een

expiratoire CO 2-concentratie afgebeeld. We zien een signaal

verloop met hoofdzakeI~k impuls- en stapvormige veranderingen.

Rond de 25-ste en 35-ste minuut begint een nieuw signaalstuk.

In figuur 4.10 staan de schattingen van het gemiddelde en

een maat voor de onnauwkeurigheid van de schatting afgebeeld.

Bestudering van fig 4.10 en de bDbehorende meldingen leert

ons dat de op het oog aanwezige veranderingen inderdaad

gedetekteerd worden. Het signaal bevat geen Kleine hellings

veranderingen die door toevoeging van de ruisterm f k niet tot

divergentie van het filter leiden. Maken we de ruisterm Ek
groot dan zullen grote hellingsveranderingen ook niet gedetek

teerd worden. Dit is gedemonstreerd in fig 4.11 met b~beho

rende meldingen.

4.4 Schatting van het begint~dstip van een nieuw signaalstuk.

In het verslag van de Ruiter wordt beschreven hoe het begin

t~dstip van een nieuw signaalstuk kan worden geschat. Hier

onder voigt een Korte samenvatting daarvan.
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figuur 4.5
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figuur 4.7
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figuur 4.8
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Het verloop van de som van de genormeerde residuen Sk vol

doet aan een normale verdeling met beke~de verwachtings

waarde en variantie. (zie vgl. 4.1)

(4.31)

Veronderstellen we dab op tUdstip k=k
b

een nieuw signaal

stuk begint met helling b
2

en dat de helling van het sig

naalstuk voor k<k b een helling b 1 heeft dan kan voor de

verwachtingswaarde van Sk met k-n+1~kb worden afgeleid:

(4.32)

met b v = b 2 - b 1 en .~ = s. d. van de residuen.

n is he t aan tal e lernen ten is de som S, •
K

BU de afleiding van vgl. 4.32 is volledige convergentie

van het filter verondersteld, d.w.z. de Kalman-verster

kingsfactoren Krn en Kb zUn nul.

Stel dat het begintijdstip van een nieuw signaalstuk bekend is

en dat we het tUdstip willen schatten waarop ~k de kritieke

waarde Sr of Sl overschr~dt. De beste schatting van het

overschr~dingstUdstipk
d

is dat tUdstip waarb~ een kans van

50 % hoort dat Sk~Sr of Sk~Sl. Onderstaande uitdrukking voor

de schatting van het overschr~dingstUdstipk
d

is hiervoor

door de Ruiter afgeleid:

+ +(n-1)

Omgekeerd redenerend, (stel het t~dstip van oversc~r~ding

k d is bekend), kunnen we opschr~ven voor de beste schatting

van k, :
o

(4.33)

De, bU de afleiding van vgl. 4.33,gemaakte veronderstelling

dat het Kalmanfilter volledig geconvergeerd is zal in prak

t~k slechts zelden voorkomen. Als gevolg hiervan zal de
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schatting van het begint~dstip van een nieuw signaalstuk

vaak te laat uitvallen. Dit is als volgt inzichtel~k te

maken: (we veronderstellen wel kennis van de exacte b )v
Op het moment dat een nieuw signaalstuk begint z~n de Kal-

manvers terk ings factoren onge lijk aan nu 1. Ze hebben een k lei

ne, langzaam, naar nul lopende waarde. uit de correctie

vergel~kingen van de toest~ndsvariabelen bl~kt dat, zolang

Km en Kb niet nu 1 zijn, de res iduen meegewogen worden in de

schatting voor het gemiddelde m en de helling b. Hierdoor

zullen de schattingen van het gemiddelde en de helling ver

anderen in de richting van het gemiddelde en de helling die

horen b~ het nieuwe signaalstuk. Het residu, dat gedefinieerd

is als het verschil tussen de observatie Yk en de voorspel

de observa tie Yk , zal hierdoor k leiner zijn dan bij de theo

retische aanname: K
m
= K

b
= O. (zie figuur 4.A)

T
Y

~Yk

~~ __ -' :k(praktiSCh)

_______-J -'~"': ':.. - -- - - Y
k

(theoretisch)

figuur 4.A: Het theoretische en praktische verloop van de voorspelde

observatie bU divergentie van een signaal zonder ruis.

Als gevolg hiervan zal ook de som van de genormeerde resi

duen Sk Kleiner bl~ven. Op een later t~dstip k wordt dan aan

de voorwaarde voldaan: de kans dat Sk~Sr of Sk~Slis 50 %.
(zie figuur 4.b)

Het maken van een schatting van het begint~dstip, zoals door

de Ruiter beschreven is, komt overeen met het trekken van een

rechce lijn vanuit het punt S of Sl is E(S, ) met een helling
r K

n.b /~ (zie vgl. 4.32) even~jdig aan het theoretische ver
v e

loop van E(Sk). Het verschil tussen de k-waarden van de sn~-

punten van E(Sk) (theoretisch) en de evenwijdige lijn met de
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k-as geeft aan hoeveel de schatting in de prakt~k te laat

zal zUn ~k. Een correctie op deze te late schatting is mo

ge lijk als he t ver loop van de werkelijke E(S, ) bekend is. Di t
K

verloop is bD benadering uit te rekenen ( zie par 4.2) als

Km en Kb bekend en constant zDn, dus door toevoeging van de

extra ruisterm €k aan de toestandsvergelDking voor b (vgl.

4.13). (We praten nu wel over het tweede-orde Kalmanfilter)

Onderstaande beschouwing is dan ook op het tweede-orde Kal

manfilter gebaseerd. De theorie die achter deze beschouwing

steekt geldt ook voor het derde-orde Kalmanfilter maar het

berekenen van met name E(Sk) is voor dit filter niet zo een

voudig.

E(Sk),theoretisch

/
/

E(Sk ) ,prak tisch

--~,k

figuur 4.B: Het theoretische en praktische verloop van

E(Sk) bU divergentie van het scha~tingsproces.

De verwachtingswaarde van de genormeerde residuen Sk wordt

gegeven door vgl. 4.27. In deze uitdrukking staat k voor het

aantal samples na het begin van een nieuw signaalstuk, dus

k. =0. Als we aannemen dat K «1 is dan kan vgl. 4.27 ver-
D m

eenvoudigd worden tot:

E (S, )
K

2
= «n+n /2.K ).k - K .n/2m m

- n
3
/6.K ).b fa:.m v e

2 2.k + n/2 - n /2

(4.34)

Met de veronderstelling dat de beste schatting voor net be

gint~dstip die schatting is die hoort bD de kans van 50 % dat
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P ( Sk:? Sr) = O. 5

P ( ( Sk - E( Sk ) )/~)

met Vi1' de standaard

P (u ~ u~) = 0.5

(S r - E( Sk ) ) /vn') = O. 5 ( 4 • 35)

de v i at i e van S1 (z i e v9 1. 4. 31 )
K

(4.36)

u is een standaard normaal verdeelde grootheid en up de

met 0.5 geassocieerde waarde, d.w.z. up=O. Sr is de rechter

kritieke waarde van de statistische toets en wordt gegeven

door S = u"vr\' (vg1. 4.10), M.b.v. vg1. 4.10, 4.35 en 4.36r ~

kunnen we opschr~ven:

E(Sk) = uo(' v'r1'

E(Sk) wordt gegeven door vgl. 4.34.

(4.37)

E(Sk) is kwadratisch afhankel~k van k en heeft een verloop

dat een maximum in het eerste kwadrant vertoont. De oplos

sing van vg1. 4.37 wordt gegeven door de snijpunten van de

rechte, even~jdig aan de x-as, u~,'vnen de kromme E(Sk).

Voor ons is het snDPunt met de kleinste k-waarden relevant.

Oit is namelDk het eerste punt in de tDd waar aan de voor

waarde voor detectie van divergentie voldaan is. De k-waarde

die hoort bD dat snDPunt wordt gegeven door de uitdrukking:

k = 1/K + n / 2 - (1/ K2- n 2 / 2- 2U"j v / K b Vff') tm m ""e mv-
(4.38)

De uitdrukking onder het wortelteken moet positief zDn

anders bestaat er geen reele oplossing van vgl. 4.37. Een

schatting van het begintDdstip van een nieuwe trend wordt

verkregen door van het tDdstip van overschr~ding van een van

de kritieke waarden, dus het tDdstip van divergentie mel

ding, de k-waarde van vgl. 4.38 af te trekken.
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Nauwkeurigheid van de schatting van het begintDdstip.

Een schatting is pas bruikbaar als we weten hoe nauwkeu

rig of onnauwkeurig de schatting is. De Ruiter schrijft dat

de onnauwkeurigheid van de schatting van het begintDdstip

nagenoeg geheel bepaald wordt door 2 verschDnselen,namelDk

(1) het statistisch karakter van Sk en (2) het feit dat we

slechts een schatting van b hebben en niet de werkelDke
v

b • Beide verschDnselen bepalen ook in grote mate de onnauw-
v

keurigheid van de schatting die gegeven wordt door vgl. 4.38.

(1) Met het statistisch karakter van 5
k

wordt bedoeld dat

het moment van overschrDden van de kritieke waarde Sr of

51 afhankelDk is van het toevallige verloop van de residuen.

Er kan een betrouwbaarheidsinterval gedefinieerd worden dat

met een zekerheid 1-2t het werkelDke begintDdstip bevat.

Derechterbetrouwbaarheidsgrens vinden we door in vgl. 4.38

voor u~, u~ - uf in te vullen (ur is de met t geassocieerde

waarde uit een standaard normale verdeling). Voor de linker

betrouwbaarheidsgrens moet u~ + u( i.p.v. u~ ingevuld wor

den.

(2) BD de afleiding van vgl. 4.38 is b bekend veronderv
steld, dit is in de praktDk niet waar. We kunnen slechts

een schatting van b maken. Hiervoor moet na de herstart
v

van het filter gewacht worden tot de nieuwe helling nauw-

keurig genoeg geschat is. Met deze schatting kunnen we ~an

A ~ ~

een schatting maken van de hellingsverandering: b v= b 2- b 1
(b 1 is de schatting van de helling van het oude signaal

stuk vlak voor de divergentiemelding). De variantie van die
~ ~

schatting wordt bepaald door de variantie van b 1 en b 2•

Omdat de schattingen van b 1 en b 2 onafhankelDk zijn geldt:

~2
b v

Door in vgl. 4.38 voor b v resp. b v + ~b en bv-Glb
v v

vullen vinden we de onnauwkeurigheid in de schatting

begintDdstip t.g.v. de spreiding in de schatting van

in te

van het

b •v
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Bij implementatie van vgl. 4.38 als schatting voor het be

gintijdstip van een nieuwe trend bleek ~egelrnatig dat de

term onder het worbelteken negatief werd. De oorzaak hier

voor was de onnauwkeurigheid in de schatting voor b , die
v

op zijn beurt veroorzaakt werd door een te onnauwkeurige

de helling b
2

van het nieuwe signaalstuk. Een

schatting voor b
2

kan verkregen worden door

van de helling, die het Kalmanfilter levert,

tijdstip te gebruiken in de schatting voor b •v
Het gevolg is dan weI dat een schatting van het begintijdstip

van een trend op een later tijdstip gemaakt wordt. Dit is niet

wenselijk, we willen nadat een trend gedetekteerd wocdt ook

zo snel mog~lijk een indicatie voor zijn begintijdstip hebben.

Vergelijking 4.38 als schatting voor een begintijdstip lijkt

dan ook minder geschikt voor implementatie.

Beschouw nu het in figuur 4.C getekende kwadratische verloop

van E(Sk) dat gegeven wordt door vgl. 4.34.

1
E; (S, l

K

c
c'

1

figuur- 4.::::: Het verloop van E;(Skl bij het begin van een nieuw signaal

stuk. De top (x,yl wordt gegeven door- (1/Km++n,(n/2Km

1/24.n 3K lb /7 l. De r-echte 1 is het theor-etisch ver-onder-
m v e

stelde ver-locp van E(Skl geg. door- vgl. 4.32. De gestippelde

r-echte even~jdig aan de k-as is de kr-itieke waarde Sr-'

c=+(n/2_o 3 .K /6-n 2/2lb /7, c·:+t(n-n 2 lb /~.m v eve

Detektie van divergentie vindt plaats op het moment dat

E(Sk) grater dan u~,vn wordt. Dit moment is in figuur 4.C
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terug te vinden als het sn~punt van de parabool E(Sk) met

de rechte uo(.~'f1'. De ligging van dit snijpunt is afhankelijk

van de hellingsverandering tussen het oude en nieuwe sig

naalstuk. Ligt de hellingsverandering in de beurt van de

grenshellingsverandering b dan zal het sn~punt dicht b~
vg

de top van de parabool E(S. ) liggen. Naarmate de hellings-
K

verandering groter wordt schuift het sn~punt in de richting

van kleinere k-waarden, dus naar links. Een grotere hellings

verandering heeft immers een eerdere detektie van het nieuwe

signaalstuk tot gevolg. Zoals reeds in figuur 4.8 gedemon

streerd is, komt het maken van een schatting van het begin

t~dstip van het nieuwe signaalstuk overeen met het trekken

van een rechte lijn even~jdig aan de rechte 1. We kunnen nu

de fout in de schatting van het begint~dstip minimaliseren

door de beste rechte te trekken door het stuk van de para

bool dat begrensd wordt door de punten (O,c) en (x,y).

Onder de beste rechte verstaan we, de rechte die door het

punt (o,c) gaat en de som van de verschillen in het kwa

draat tussen die rechte en de kromme in dek-richting mi

nimaliseert. In appendix D is een vergel~king voor deze

beste rechte afgeleid met als resultaat:

y(k)

M.b.v. deze vergel~king vinden we de volgende schatting voor

het begint~dstip: (we maken hierb~ gebruik van dezelfde re

denering als b~ de afleiding van vgl. 4.33).

Stel het begint~dstip van een nieuwe trend is bekend en kb •

De beste schatting van het overschrijdingst~dstipvan een van

de kritieke waarden is dat t~dstip waarb~ de kans 50 % is dat

Sk= S of Sk= S.• De rechte y(k) is een benadering voor E(S, )r ~ K

en omdat de verwachtingswaarde van een normale verdeling een

kans van 50 % heeft om op te treden kunnen we schr~ven:

E(Sk) = y(k) = u.vn
• 0(
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met k=kd-k b (we hebben b~ de afleiding van vgl. 4.39

k b nul gesteld) voIgt nieruit een schatting voor k d ,

het overschr~dingst~dstip.

Omgekeerd redenerend (stel het overschr~dingst~dstipk d is

bekend) kunnen we een schatting afleiden voor het begint~dstip

van een nieuwe trend.

CT'e·uo(
= k d- 7/5.--~----

b • n (1+ n/ 2. K )v m

7/10.(n-1+1/3.n 2 .K )__________m

(1+n/2.K )
m

De b~behorende onnauwkeurigheden kunnen weer verkregen worden

door Lp.v. Uo<. , Uv' + ua en ~ - ua in te vullen en i.p.v.

b ,b + r b en b - ~b in te vullenv v v
v v

B~ implementatie van vgl. 4.40 bleken verbeteringen ter

grootte van enkele samples op te treden, ter~jl de fout in

de schatting over het algemeen varieerde van enkele tot 30

samples te laat.

Op de volgende bladz~de staan enkele figuren afgebeeld om

bovenstaande nader toe te lichten. Figuur 4.12 i3 het ver

loop van een simulatie signaal. Vervolgens staat in figuur

4.13 de door het tweede-orde Kalmanfilter geleverde schatting

van de helling b met een maat voor de onnauwkeurigheid van

de schatting. Daaronder staan twee figuren ( 4.14 en 4.15)

waarin de schatting van het relatieve begint~dstip ( van de

laatste overgang) met als referentiet~d het t~dstip van di

vergentie (stippelijn) afgebeeld. De onnauwkeurigheidsgrenzen

van de schatting z~n ook afgebeeld. De schatting van figuur

4.14 is gemaakt m.b.v. vgl. 4.33 en de schatting van fig.

4.15 is gemaakt m.b.v vgl. 4.40. Ais laatste staan de b~be

horende meldingen afgebeeld.

Bestudering van de figuren 4.13 tim 4.15 leert ons dat de

fout in de schatting van het begint~dstip (de vaak te late
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schatting) hoofdzakel~k veroorzaakt wordt door de slechte
'"schatting van b (b vaak te groot) op het moment dat een

v v
schatting van het begintDdstip gemaakt wordt. Omdat we na

het be~in van een nieuw signaalstuk graag zo snel mogelijk

een indicatie voor het begintijdstip tot onze beschikking wil

len hebben \ we willen dus niet langer wachten tot de schat

ting van b nauwkeuriger is) l~kt de schatting van het begin-
v

t~dstip zoals door de Ruiter afgeleid is (vgl. 4.33) toch te

voldoen. Een vergroting van het linkerbe~rouwbaarheidsinter

val, dat verkregen wordt door in vgl. 4.33 i.p.v. ua ' u~ + ur
in te vullen , is dan wenselijk. ( i.p.v. u

1
=2, u

f
=3) ..

figuur 4.12
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figuur 4.13

SOiATTING VAN DE H£U.ING b NET BJJBEHORENDE
ONNAUWKEURIGl1EDEN (~/- S. D.). AFGELEVERO DOOR HET
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figuur 4.15
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meldingen bD figuur 4.14.

TIJD (min.) MELDING

1 29.33 Residu-test: Divergentie gedetekteerd (20 res. )
29.83 (nieuwe) Trend gedetekteerd.
33.92 BegintDdstip Trend: 24.87 min. (20.60 - 27.66)

2 55.17 Residu-test: Divergentie gedetekteerd (16 res. )
55.67 (nieuwe) Trend gedetekteerd.
58.08 BegintDdstip Trend: 52.42 min. (49.94 - 54.03)

3 79.83 Residu-test: Divergentie gedetekteerd (22 res. )
80.33 (nieuwe) Trend gedetekteerd.
83.67 BegintDdstip Trend: 76.69 min. ( 74.38 - 78.35)

Met uitzondering van de schattingen voor de begintDdstippen

zien de meldingen die horen bD figuur 4.15 hetzelfde uit als

de meldingen hier boven. (De schatting van het be-

gintDdstip wordt m.b.v. een andere vergeIDking gemaakt).

De schattingen van de begintijdstippen die bD figuur 4.15

horen zien er als voIgt uit: 1 24.60 (21.18 - 27.21)
2 51.71 (48.76 53.67)
3 76.72 (75.08 - 78.05)
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5. Real-time problemen.

S.l Wat zUn real-time problemen ?

Een computersysteem is meestal opgebouwd uit een netwerk

van samenwerkende processen die zorg dragen voor het goed

functioneren van het systeem. In deze context verstaan we

onder een proces een aantal opeenvolgende operaties die

in een strikte volgorde moeten worden uitgevoerd, ( een

computerprogramma kan dus worden opgevat als een proces.)

Moeten ~~n of meerdere van deze processen onder tUdkriti

sche omstandigheden doorlopen worden dan spreken we van

een real-time systeem. Het "Data Acquisitie and Display

Systeem", D.A.D.S., dat in de inleiding besproken is, is

zorn real-time systeem.

Om problemen met een real-time systeem te voorKomen moeten

we trachten de processen qua executietUd en geheugengebruik

zo optimaal mogelUk te schrUven. D.w.z. een zo kort moge

lUke executietUd en zo weinig mogelUk geheugengebruik. Dit

geldt ook voor het systeem, D.A.D.S. AIle in het systeem

aanwezige processen moe ten g~schreven worden zodat hun

executiet~d zo kort mogelUk is en hun geheugengebruik zo

laag mogelUk. Het T~enddetectie programma moet dus ook aan

deze eis voldoen •

Er zUn een aantal struikelblokken t.a.v. real-time gebruik

in het Trenddetectie programma te localiseren. Deze zUn te

splitsen is twee categorien: geheugengebruik en executietUd

(de executietUd wordt hoofdzakel~k bepaald door het aantal

mathematische bewerkingen; voor het Trenddetectie programma

zUn dit het aantal vermenigvuldigingen, delingen, machtsver

heffingen en worteltrekkingen.)

geheugengebruik.

- de Ruiter gebruikt bU de schatting van de correlatie coef

ficient a, en de variantie van de witte ruisterm Ok drie
K

cyclische buffers van elk 120 posities. Deze zUn nodig om
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gemiddelden over 120 waarden waarden te bepalen. Door toe

passing van een andere middeling z~n deze 3 buffers niet

meer nodig. In paragraaf 5.2 wordt hier nader op inge

gaan.

In een schuifregister worden de laatste 30 genormeerde re

siduen opgeslagen. Deze z~n nodig b~ de divergentie-test

(par. 4.1). In paragraaf 5.3 zal besproken worden wat de

invloed op de test resultaten z~n b~ verkleining van dit

aantal opgeslagen residuen.

execu t ie tijd.

de Ruiter berekent in z~n programma de fout-covariantie

matrix Pk+1Ik+1 niet m.b.v. vgl. 3.10 maar m.b.v. een uit

vgl 3.10 af te leiden vorm die beter geconditioneerd is

voor numerieke berekeningen. ( de som van twee positief

definite, symmetrische matrices). Dit kost veel vermenig

vuldigingen en dus veel executiet~d. Door de maatregel

te nemen,die in par. 3.2 besproken is, t.a.v. numerieke

stabiliteit kan Pk +1 1k+1 volgens vgl. 3.10 berekend wor

den en sparen we een groot aantal vermenigvuldiginger..

- De divergentie-test ~ordt na elke nieuwe observatie uit

gevoerd, waarb~ meestal 30 keer onderzocht wordt of de

som van de laatste n genormeerde residuen een van beide

kritieke waarden overschreden heeft. (zie par. 4.1) Het

programma van de Ruiter berekent hiertoe 30 maal het pro

dukt ~.rn, met verschillende waarden van n (n=1 •••• 30)

per nieuwe observatie. Er moet dus ook 30 maal per obser

vatie een wortel getrokken worden. worteltrekken is een

t~drovende operatie (~ 5 vermenigvuldigingen). We kunnen

veel executiet~d besparen door de wortelwaarden van 1 tim

30 in een tabel te zetten. Deze tabel kan gelden voor elk

signaal waarvoor het Trenddetectie programma doorlopen

moet worden. Hierdoor is het extra geheugengebruik t.g.v.

de ~ - tabel per signaal, bU een aantal van 32, vrD

gering.
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5.2 Schatting van de variantie en de correlatie coeffi

cient van de ruis wk.

Of we het tweede- of derde-orde-Kalmanfilter gebruiken, in

beide gevallen hebben we een schatting van de correlatie

coefficient a, nodig. Bij het tweede-orde fil ter om de "ge-
K

k leurde" residuen "wi t" te maken t. b. v. de di vergen tie-tes t

en bD het derde-orde filter om de toestandsmatrix ~k in zDn

geheel te kennen. Dit geldt ook voor de variantie Ok van

de ruisterm wk ' ook hiervoor-hebben we in beide gevallen

een schatting nodig. Kennis van Ok kan bD toepassing van

het tweede-orde model gebruikt worden om de variantie van

de gekleurde meetruis n
k

te berekenen (samen met ak ) en bD

toepassing van het derde-orde model is Q nodig als enig
i<

element van de covariantie matrix van de systeemruis. (vgl. 3.5)

de Ruiter heeft laten zien hoe een schatting van ak en Ok

verkregen kan worden uit de observatiereeks (Y1' Y2 ' •••• Yk ).

We zullen deze afleiding niet herhalen maar alleen de uit

gangspunten en het resultaat noemen.

De correlatie coerficient komt tot uiting in de auto-corre

latie funktie van de eerste-orde gekleurde systeemruis zk'

die als volgt gedefinieerd is:

(onderstaande beschouwing geldt ook voor nk i.p.v. zk)

Verder veronderstellen we,met E(zk) = °

¢, (k,l) = ¢ (k-l,O):= ¢ (k-l)zz zz zz
(3.1)

De auto-correlatie funk tie hangt dus alleen af van de rela

tieve t~d, d.w.z. van het verschil tussen de tDdstippen k

en 1. We kunnen nu opschrDven : (m.b.v. vgl. 2.3)
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¢zz(1) = E(Zk Zk_1) = E( (a.zk _ 1+ wk ) (zk_1» =

2
= a.E(zk_1) + E(Wk Zk _ 1 )

= a. ¢ (0) (5.2)
zz

Voor a geldt dan: a =

M.b.v. vgl. 2.9 geldt:

(Immers geldt: E(~ )=0
K

of (m.b.v. vgl. 5.3):

n. (1)/ ¢ (0)
'i"zz zz

Q = (1_a 2 ). r~ (0)'>Uzz
~ r;4 (0) = var(z, ) )"--' ZZ K

Q = ¢ (0) - q} (1)/et2 (0). zz zz zz

( 5. 3 )

( 5.4 )

~ (0) en ~ (1) zUn uit de observatiereeks te halen. Voorzz 't'zz
de observatievergelUking 2.16 geldt in benadering: (we ver-

onders tellen z,» v
k

(Q» R) )
K ,

Voor een signaal met een lineaire trend geldt: mk = a O + b.k.

en dus Yk = a O + b.k + zk (5.5)

Vervolgens word t de tijdsreeks (Y, ) met trend getransfor-
K

meerd in de t~dreeks (xk ) zonder trend met xk = Yk- Yk- 1 •

VergelUking 5.5 wordt hierdoor omgevormd tot: xk = b + zk- zk_1.

Voor de verwachtingswaarde van ~ vinden we dan:
J<

(m.b~v. vgl. 2.8)

(5.10)

De auto-correlatie funk ties ¢ (0) en ~ (1) kunnen uitge-
xx xx

drukt worden in de termen ¢ (0), ¢ (1) en b. M.b.v. deze
zz zz

uitdrukkingen en de vgl. 5.3 en 5.5 kunnen Q en a uitge-

drukt worden in ¢ (O),~ (1) en b.
xx xx

Voor Q vinden we :( de Ruiter 1982)

Q = ¢ (0) + ¢ (1) - 2.b 2
xx xx

en voor a vinden we:

( 5.6 )
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a = ¢. (1)/ rI- (0)
zz 'J'-Izz 2

met rl-. (0) = ("'.b2.~ (0)-1/4.17'1 (O)_1/4.b 4 )/(¢ (1)_b 2 )
~zz ~x 'f"xx xx

¢ (1 ) = - 1-. ~ (0) + rA ( 0) + 1- •b 2
zz 'f"xx 't"'zz

De grootheden ¢ (0), ~ (1) en b kunnen uit de gedifferen-xx 'J'-Ixx
tieerde observatiereeks worden geschat.

De, door de Ruiter, in het Trenddetectie programma gelmple

menteerde schattingsmethode is gebaseerd op de laatste N

observaties waarbD de schattingen als volgt berekend worden:

'b =

¢. (0 )k=xx ,

rf.. (1), =
~x K

N-1
1/N. L xk _ i

i=O
N-1 2

1/N.~ x,,_.
~O :<.. l
l=

N-2
1/ (N-1). >

i=O

(5.11)

(5.12)

(5.13)

De termen van de vgl. 5.11 tim 5.13 die achter het som te

ken staan worden in 3 cyclische buffers van elk N posi

ties opgeslagen. We kunnen ook een buffer gebruiken om de.
grootheid xk op te slaan maar dan moeten voor elke schat-

ting van Q ~n a de produkten, x~ . en xk ,.xk . l' N maal
K-l -l -l-

'berekend worden. Dit kost veel extra executietDd. Door een

andere schattingsmethode te gebruiken zDn de drie buffers

niet meer nodig ter~jl de executietDd dezelfde blDft. Deze

andere schattingsmethode is gebaseerd op het principe van

E.M.P.(exponentially mapped past)-middeling. We noemen deze

middeling ook wel een gewogen middeling, d.w.z. de ver

schillende elementen worden met een gewicht, dat Kleiner

wordt naarmate de elementen verder in het verleden liggen,

bD de middeling betrokken.

E.M.P.-middeling.

Voor het gewogen gemiddelde van een reeks (x 1 ' •••• x k )

geldt:
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2 k-1+ P·xk _ 1 +/-) .xk _ 2 + •••••;0 .x 1 )

(5.14)

Voor een goede middeling moet de som der gewichtsfactoren

gelUk aan 1 zUn d.w.z.:

( 2 k-1
ok • (1 + P + P + ••••• p ) = 1

of indien k voldoende groot is zodat p ~('1: Ok = (1-;0)

(5.15)

We kunnen nu een recurrente betrekking afleiden voor de
-schatting x k • SchrUf daartoe vgl. 5.14 in de volgende vorm.

k-2
+ P (xk _ 1+..pxk-2+ •••• jJ •x 1 ) )

+ P·xk _ 1! bk-1) (5.16)

M.b.v. vgl. 5.15 kan vgl. 5.16 geschreven worden als:

=

=

(1-P)· (x
k

+ ;O!(1-P) .x
k

_
1

xk ·(1-;D) +P·xk _ 1

xk _ 1 + y. (xk - xk _ 1 ) met y= 1-;0 (5.17)

In woorden staat in vgl. 5.17 : het nieuwe gemiddelde is

het oude gemiddelde gecorrigeerd met een fractie van het

verschil tussen het nieuwe element en het oude gemiddelde.

In vgl. 5.14 staat uigedrukt dat elk element uit het ver

leden een bUdrage levert aan de E.M.P.-middeling. We kun-

nen nu een uitdrukking afleiden die een verband geeft tus

sen en het aantal elementen N dat effectief in de midde

ling betrokken is waarbU effectief gedefinieerd is als het

aantal elementen N dat voor (1-e-2)~100% 86,5% de som der

gewichtsfactoren SN bepaald. Voor SN kan worden opgeschreven:

N-1
SN = (1-P) (1 + P + ....,P )
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M.b.v. vgl. 5.14 en 5.15 kunnen we voor SN opschr~ven:

(5.18)

Het verband tussen het effectieve aantal elementen N en

de gewichts factor j:J vinden we door op te schrijven:

(5.19)

(5.20)Hieruit voIgt: j) = exp(- 2/N)

Ui tgedruK. t in y word t di t: y = 1 -p = 1 - exp (-2/N)

~ 2/N (voor N~>1) (5.21)

Schattingen voor de grootheden ¢ (0) en ¢ (1) vinden we
xx 2x

door in vgl. 5.17 voor xk respectievelUk xk en xk .xk_ 1
in te vullen. De grootheid moet zo gekozen worden dat de

schattingen veranderingen in het signaal redelUk volgen

(d.w.z. y mag niet te klein zUn). Maar y mag ook niet te

groot gekozen worden omdat dan het E.M.P.-gemiddelde geen

goede schatter meer is voor de verwachtingswaarde. In de

praktUk bleek een 1 van 0.017 het beste te voldoen. ( deze

f komt overeen met een N (uit vgl. 5.21) van .~ 120). Om

een beginschatting voor a O en QO te krUgen heeft boven be

schreven schattingsmethode een inleerperiode nodig. Ook

hier bleek in praktUk een aantal observaties van 120 de

beste resultaten op te leveren. Er zUn inleerperioden ge

probeerd die varieerden van 50 tot 150 observaties. Voor

elke inleerperiode zUn verscheidene waarden van r geprobeerd.

In het signaalverloop kunnen plotseling grote veranderingen

optreden, bUvoorbeeld een stap- of impulsvormige verandering.

Deze veranderingen geven aanleiding tot grote differenties

xk • Deze grote differenties zullen de schattingen van Q en a

ten onrechte nadelig belnvloeden. De schattingen van Q en a

zullen nadat de stap- of impulsvormige verandering afgelo

pen is gedurende enige tUd nog belnvloed worden door de

ten onrechte gemaakte schatting van Q en a. Deze moeilUk-
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heid kan vermeden worden door de differenties die niet

consistent z~n met de gemiddelde differentie niet in de

schatting te betrekken. Dit kan getoetst worden door te

testen of xk - Xk > 8.Sx (5.22a)

(De waarde van 8.S bleek in de prakt~k goed te voldoen.)
x

Sx is een schatting voor de standaard deviatie van de dif-

ferenties. Een schatting voor Sx kan als volgt gemaakt

worden:

(5.22)

Een verandering in het signaalverloop zal de schattingen op

basis van voortschr~dende middeling anders beInvloeden dan

de schattingen op basis van E.M.p.-middeling. Om het ver

schil duidel~k te maken beschouwen we een reeks constante

differenties ( x1'X2,x3 ••• xl, ••• xk). Deze differenties

veronderstellen we constant ter grootte x met uitzondering

van de differenties xl die de waarde a.x heeft. De schatting

van xk op basis van voortschrijdende middeling (vgl. 5.11)

staat in tlguur 5.1, links, afgebeeld. De schatting van xk
op basis van E.M.P.-middeling staat in figuur 5.1, rechts,

afgebeeld. Dit zijn de "impulsresponsies" van de impuls a.x.

1

D
1

Ie
Xi<

x x

I
~ I i

L L+N i< -x tijd) 1 L

D'

L+N i< "(Eijd)

figuur 5.1: Links: het verloop van de schatting van xl< op basis van

voortschr~dende middeling. C=«N-l).x+ax)/N

Rechts:het verloop van de schatting van xi< op basis van

E:.M.P.-middeling. D:;r.(a-l).x+x D·:::rl1-rN.ax+x

We veronderstellen k»L"')N.
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De uitdrukkingen voor C en 0 zijn op eenvoudige ~jze uit

vgl. 5.11 en 5.17 af leiden. Het verloop van de rechter

kromme en de grootte van 0' volgen uit de vgl. 5.14 en 5.15.

De invloed van de differentie a.x op de schatting voor x

wordt met een toenemend aantal nieuwe differenties steeds

minder,(hoe verder de huidige schatting van x van het tDd

stip 1 verwijderd ligt hoe minder de differentie a.x mee

gewogen wordt). Als we 0 zo kiezen dat het effectieve aan

tal elementen N (vgl. 5.20) overeenkomt met het aantal ele

men ten N van de som (uit vgl. 5.11) waarmee het voortschrD

dende gemiddelde bepaald wordt dan kunnen we omtrent de

waarden C en 0 het volgende opmerken:

C wordt gegeven door C = x.(1 + (a-1)/N)

o wordt gegeven door 0 = x.(1 + (a-1).t)

(wordt gegeven door t = 1 - exp(-2/N)

Omdat geldt: 1 - exp(-2/N) > 1/N zal 0 groter zDn dan C.

(M.b.v. de reeksontwikkeling voor exp(-2/N) kan dit aange

toond worden). De invloed van een verandering in de dif

ferentie komt sterker tot uiting in een schatting op basis

van E.M.P.-middeling dan in een schatting op basis van

voortschrDdende middeling op het moment van de verandering.

BD E.M.P.-middeling zal de invloed snel afnemen en bD voort

schrDdende middeling zal de invloed gedurende N differen

ties nadat de verandering opgetreden is constant aanwezig

zDn.

Oit verschDnsel komt ook tot uiting in de schatting van a

en Q die afgeleid wordt uit 3 gemiddelden (xk ' ¢ (0), ~ (1)).xx ~xx

We bekDken hiertoe onderstaande figuren. In figuur 5.2 is

een simulatie signaal met constante correlatie coefficient

a = 0.368 afgebeeld. In figuur 5.3 is de schatting van a

en Q, die gebaseerd is op voortschrDdende middeling, afge

beeld en in figuur 5.4 de schatting van a en Q op basis van

E.M.P.-middeling. VergelDken we fig.5.4 met fig. 5.3 dan

zien we in figuur 5.4 iets steilere, hogere, pieken in het

verloop die snel afnemen. Oeze verschillen in het verloop
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van de schattingen voor a en Q bleken de werking van het

algoritme niet nadelig te beinvloeden.

figuur 5.2

SIHULATlE SIGNAAL. ,,- 2S fil4IN. a. a IMIN
25 - sa fil4IN. 9. g~ SlMIN

s.c. W IS 1.8 511 - 75 MIH.. 9. L/MIN
CCRR. CCEF.;' 15 II. 3118 7S - 1l1li MIN. ! -II. 5/MIN
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I5IIf--+--+-f-+--+-I-+--+-I--T,-+--+---i-+I-t-,---i-+--+-----1--1
I I I ,I I i4SI--+--+_I--+-_+_I--+--+_I--+--+_I--+---+_I--+---+_+--+---I

3S,I--_+;-+---1--+--+----+I~I-_+I_I: I ! I I I ~-L
I I !II! Ii, i I
I' i ! i I I

: I I I I ! I i i.L~ l~ ,J. i !I_t-I
I I I.~I I I 1""~l•. 1

IBB'l'JI......~I"~~W~.lIW"it'I'~i9f#=---t-I""__+-r,-+I_1-+'-t_1-+-t-I' -+1_+-1
1

_--111-""TI~-~

ga'I-'-""+I, -+_.~i-I_+ii '--+---I-+-+--I--+-I-+--+I_r-'-+-1--+---jl-+--+--r!----j

I I I I I I j I I
B'I---+--+-I--+---+-I--+---+-+--+---+-+--+---+-+---+---+-+-----r----:

I I I I
I IB'I---+--+_I--+--+_I--+--+_+--+--+_+--+---+_+-+--+_+---+-_

SIII!:S--=-""'IJ,:..~15=--*2S--:2:=-5 -:J:3.=--35*'"""'"':4J,:..-.....,!45,........*5B--:"I:--~58~ -*es~78*:-"';75:---":8lI~1f.:-""';;gs;---';;!;95~188
T1JO CMIN)

5.3 De grootte van het maximum aantal elementen in de

som van de genormeerde residuen.

T.b.v. de divergentie-test worden de laatste 30 genormeer

de residuen opgeslagen in een schuifregister. Dit grote

aantal van 30 residuen is nodig om Kleine hellingsverande

ringen snel te kunnen detecteren (zie par 4.1). Verkleinen

we dit aantal residuen tot bDv. 16 dan zullen Kleine hel

lingsveranderingen later gedetekteerd worden. De invloed

van een verkleining van het maximum aantal gemormeerde re

siduen (in de divergentie-test) op het detektiet~dstip

zal het grootste z~n bD Kleine hellingsveranderingen. Daar

om zal hieronder de invloed van een verkleining bD hel

lingsveranderingen ter grootte van de grenshellingsveran-
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figuur 5.3 (boven) en figuur 5.4 (onder).

SCHATTING VAN OE CORR. COEFF. CI EN OE S. D. Q Of" BASIS VAN
VOORTSOfRIJDENDE MIDDEl.ING VAN HET SICNAAL TESTI. DAT.
DE SQI.ATTING VOOR Q IS HET BQVENSTE SICNAAL.
DE SCHATTJNG VOOR CI IS HET ONOEMTE SIliHML.
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dering b (zie par. 4.2) beschouwd worden. Zoals we invg
par. 4.2 gezien hebben hoort bU de grenshellingsveran-

dering een detektietUdstip van k t = 1/K + tn • Het tUd-m max
stip k t is relatief t.o.v. het begintUdstip van een nieuw

signaalstuk, n is het maximum aantal, in de divergentiemax
test gebruikte genormeerde residuen en K is de Kalman

m
versterkingsfactor voor het gemiddelde m en wordt gege-

ven door vgl. 4.29. Deze luidt als volgt:

(n/2K
m

met n

n 3
K /24)/vn =m

= nmax

( u.. + 1.28).\l":/b
V' e vg

worden.

ziet dan als volgt uit:

K te elimineren uit vgl. 4.29, m.b.v. de uitdrukkingm
k t ontstaat een mathematisch verband tussen het tUd-

van divergentie k t en het maximum aantal elementen

in de som van de genormeerde residuen. Omdat K «1
3 m

kan de term n .K /24 t.o.v.max m

voor

Door

n max
is en n niet groter dan 30max
de term n 12K verwaarloosdmax m
Het verband tussen k

t
en n

max

s tip

k, = (u" + 1.28)(J"'/(b .~ ) + -*n
1: Ii' e vg max ~ max (5.23)

Uit bovenstaande uitdrukking volgt dat de invloed van een

verkleining van n op het relatieve detektietUdstip sterkmax
afhangt van de term (u~ + 1.28).CT/b • Hoe groter dezee vg
term is hoe groter de invloed van een verandering, verklei-

ning, van n op het relatieve begintUdstip is. BU een sig-max
naal met nagenoeg geen ruiscomponent ( de standaard deviatie

van de residuen'~ is dan klein) zal een verkleining van
e

nmax weinig invloed hebben op het tUdstip waarop een diver-

gentie gedetekteerd wordt, in tegenstelling tot een sig

naal met een grote ruiscomponent. Bekijk hiertoe onderstaand

numeriek voorbeeld:

We veronderstellen een b van 0.042/sample, een u~ = 4.27vg
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( = 0.001%) en een ~1 van 5.0 (bij

Vaar n is 30 en vaor n is 16max max
Dit wardt ook gedaan voor dezelfde

van 0.5 b~ een gemiddelde van 100.

begint~dstippen k t vinden we:

een gemiddelde van 100).

berekenen we dan k t "

b en ua( en een () ?vg e_
Voar de relatieve

n = 30max

n = 16max

O'e1 = 5.0 k t = 136

~2 = 0.5 k t = 27

(Je1 = 5.0 k t =173

(Je 2 = 0.5 k l- = 23...

8~ een signaal met een vr~ grate ruiscomponent kan een ver-

kleining van n dus leiden tot een relatief detektiet~dstipmax
dat verscheidene minuten (b~ een sample-t~d van 5 sec) la-

ter ligt. 8~ signalen met een Kleine ruiscomponent heert

een verkleining van n weinig invloed op het t~dstip vanmax
detektie.

De beste oplossing l~kt om het maximum aantal elementen

nmax voor fysiologische signalen die behept z~n met een

kleine ruiscamponent b~v. 16 te kiezen en voar fysiolagische

signalen die een grote ruiscomponent bezitten b~v. 32 te

kiezen. De keuze van 16 en 32 is als volgt te verklaren:

De genormeerde residuen worden opgeslagen in een cyclisch

buffer. Om de pointer een positie op te schuiven wordt de

operatie MOD(npoint,n ) uitgevoerd. Deze operatie levertmax
vaordelen, qua executiet~d, ap als n een veelvoud van 2max
is.
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6. Meldingen.

Het trenddetectie programma van de Ruiter genereert een

aantal meldingen. Deze meldingen waren bedoeld om het al

goritme te testen. Ze zullen geschikt gemaakt moeten worden

voor gebruik door de anesthesisten. Hieronder voIgt een

beschrDving van die meldingen.

Als de uitslag van de divergentie-test positief is, d.w.z.

er is een divergentie gedetekteerd dan wordt de volgende

melding gegenereerd: (1) TIJD RESIDU-TEST: DIVERGENTIE GEDE~

TEKTEERD. (nres). TIJD staat voor het tDdstip (in minuten)

waarop de divergentie gedetekteerd wordt relatief t.o.v. de

eerste start van het schattingproces. In de praktDk kan deze

TIJD beter vervangen worden door de absolute tDd. De melding

geeft verder aan dat op grond van de residuen-test (diver

gentie-test) een divergentie gedetekteerd is, d.w.z. er is

een significante verandering in het signaalverloop gedetek

teerd. Voor de anethesisten zal het aIleen belangrDk zDn dat

er een verandering in het signaalverloop optreedt en niet

hoe de beslissing genomen wordt dat er een verandering aan

wezig is. Sen melding waarin aIleen gemeld wordt dat een

verandering gedetekteerd is l~kt daarom voor de anesthesisten

voldoende. Omdat het trenddetectie programma voor meerdere

signalen gebruikt zal worden moet tevens het signaal waarin

de verandering gedetekteerd wordt in de melding opgenomen

worden. Een melding t.g.v. een divergentie van het filter kan

er dan als voIgt uitzien: (1) TIJD VERANDERING IN (MCVP)

GEDETEKTEERD. (MCVP is dan het fysiologische signaal waarin

de verandering gedetekteerd is, MCVP = Gemiddelde Centrale

Veneuze Druk).

Nadat een divergentie gedetekteerd is wordt de sterke niet

stationariteits-test uitgevoerd. Als het resultaat van de

test positief is, d.w.z. de divergentie van het filter is

veroorzaakt door een stap- of impulsvormige verandering,
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dan wordt de volgende melding gegenereerd:

(2) TIJD ST AP OF IMPULS: ':3CHATTING BEGINTIJDSTIP: TIJD (1)

De t~d de schatting van het begint~dstip weergeeft is lden

tiek aan de t~d waarop de divergentie gedetekteerd is. In

praktDk zal tussen melding (1) en (2) maximaal 15 samples

liggen. Als de stap- of impulsvormige verandering afgelo

pen is verschijn t de vo 1gende mel ding: (3) TIJD "STERKE

NIET-STATIONARITEIT" AFGELOPEN. De tijd die tussen melding

(2) en (3) ligt zal afhangen van de duur van het sterke niet

stationaire stuk. Om te discrimineren tussen stap en im-

puls wordt het schattingsproces herstart. TLeedt binnen en

kele samples divergentie op dan versch~nt de melding:

(4) TIJD RESIDU-TEST: DIVERGENTIE GEDETEKTEERD~

(4) TIJD STAP: SCHATTING BEGINTIJDSTIP: TIJD(1).

Treedt binnen 4 samples geen divergentie op dan wordt de

volgende melding gegenereerd: (5) TIJD IMPULS:SCHATTING BE

GINTIJDSTIP: TIJD(1). De t~d die tussen melding (3) en (4)

ligt is maximaal 4 samples lang. De t~d die tussen melding

(3) en (5) ligt is altDd 4 samples lang.

Als het resultaat van de sterke niet-stationariteits-test

negatief is dan versch~nt de melding: (6) TIJD (NIEUWE)

TREND GEDETEKTEERD. De t~d die tussen de melding (1) en (6)

ligt zal in de praktDk nooit langer z~n dan 15 samples.

Een schatting van het begint~dstip van de nieuwe trend wordt

gegeven als de nieuwe helling nauwkeurig genoeg bekend is.

De b~behorende melding ziet er als volgt uit: (7) TIJD BEGIN-, ,
TIJDSTIP TREND: TIJD (T

L
; T

R
). Tijd is de schatting van het

begint~dstip relatief t.o.v. de eerste start van het schat

tingsproces. Tr , T
R

bevatten de beneden- resp. bovengrens
~ ,

van het betrouwbaarheidsinterval van de schatting tDd • De

tijd die tussen de melding (6) en (7) ligt zal in praktijk af

hangen van de convergentiesnelheid van het Kalmanfiiter en

de hellingsverandering. Deze t~d kan in de grootte orde

van 60 samples liggen.

Een anesthesist zal, nadat een verandering in het signaal-
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verloop gede tek teerd is, alleen geintereseerd zijn in de

aard van de verandering. Omdat het trenddetectie program-

ma voor meerdere signalen gebruikt wordt zal ook weer het

betreffende signaal in de melding vermeld moeten worden.

In geval van een nieuwe trend kunnen de meldingen dan als

volgt uitzien: (6) TIJD (NIEUWE) TREND IN (MCVP) GEDETEK

TEERD, en (7) TIJD BEGINTIJDSTIP TREND IN (MCVP): TIJD' ('1'L' TR ).

In geval van een sterke niet-statiomariteit in het signaal

verloop kunnen de meldingen er als volgt uitzien:

(2) TIJD STAP OF IMPULS IN (MCVP) OP TIJD(1).

(3) TIJD STERKE VERANDERING IN (MCVP) AFGELOPEN.

in geval van een stap:

(4) TIJD STAP IN (MCVP) OP TIJD(1).

in geval van een impuls:

(5) TIJD IMPULS IN (MCVP) OP TIJD(1).

De melding dat het filter divergeert, die aan de melding

"stap" vooraf gaat, kan achterwege blijven. Deze melding

heeft voor de anesthesist geen betekenis en is in feite tri

viaal met de melding "stap".

Omdat de meldingen (4) en (5) nooit langer als 4 samples na

melding (3) verschijnen, kan melding (3) eventueel, afhan

kelDk van de sampletDd, vervallen.

Bovenstaande voorstellen m.b.t. tot de inhoud van de meldin

gen zDn niet geimplementeerd, omdat naar mDn mening de anes

thesisten ook een inbreng moeten hebben in de inhoud van de

meldingen.
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7. Het algoritme.

In dit hoofdstuk zal het trenddetectie algoritme besproken

worden. M~n afstudeeropdracht was om te onderzoeken of er

verbeteringen in het trenddetectie algoritme aangebracht

konden worden. Enkele verbeteringen qua werking, geheugenge

bruik en executiet~d z~n in de vorige hoofdstukken besproken.

Door deze verbeteringen in het trenddetectie algoritme, cq.

trenddetectie programma, aan te brengen wordt het algoritme

qua structuur niet ge~jzigd. Het hier te bespreken algoritme

zal dan ook in grote lijnen iden tiek zijn aan het algori tme

dat door de Ruiter ontwikkeld is.

Het trenddetectie algoritme bestaat uit een hoofdalgoritme

en enkele sub-algoritmes. We zullen eerst het hoofdalgorit

me bespreken en daarna de sub-algoritmes.

HOOFD-ALGORITME

Initialisatie:

Ca) • initialiseer begintoestand ~ en covariantie matrix Po.

(b) • maak beginschatting van de varian tie Q
O

en de correlatie coeffi

cient a o (op basis van N observatie Y).

(c) • bereken varian tie van de meetruis nk , Qo/(1-a5).

Main loop:

Jl test (zonodig) op "sterke niet stationariteit".

• if de differentie (xk +1 = Y
k

+
1

- Yk ) niet significant verschilt

van het E.M.P. gemiddelde

then • update schatting van Q en a.

_ bereken variantie meetruis Q/(1_a Z).

_ if. "sterke niet-stationariteit" is afgelopen

~ - bewaar tijdstip k in k Z•

_ set "stap of impuls geweest".

• reset maximum aantal residuen nmax in de som S op 1.

• herstart Kalmanfilter met ~1 en P1 van direct voor

de divergentie.

• if wei "divergentie" maar niet "stap of impuls geweest"

then _ melc: "divergen tie gedetek teerd"

• if niet of net wei "sterke niet-stationariteit"

(m)

(1)

for k=O 12 infinity do

Cd) begin • bereken predicties ~+1Ik en Pk +1Ik •

Ce) • bereken variantie van het residu var(ek +1 ) en Kalmanverster-

kingsmatrix Kk +1 •

• wacht op observatie Yk +1 •

• bereken het residu e k +1 en de correcties ~k+1Ik+1 en Pk+1Ik+1.

Jl maak residu e k +1 "wit", bewaar residu ek + 1 in esav.

• test op "divergentie".

( f)

( g)

(h)

(1)

( j )

(k)
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then _ bewaar toestand en covariantie van direct voor

divergentie in ~l en Pl •

• bewaar divergentie-tijdstip k in k
m

•

• bewaar aantal residuen n op basis waarvan

divergentie werd gedetekteerd.

• bewaar S.D. residuen e (~) in ~l.

• he~start Kalmanfilter met Po en ~ •

• reset "trend".

• if "sterke niet-stationariteit" net gedetekteerd

then • meld: "stap of impuls: schatting begintijdstip:

• if "stap of impuls geweest"

~ • test op stap of impuls.

• if oorzaak van "divergentie" een nieuwe trend is

~ • set "trend" •

• meld: "nieuwe trend gedetek teerd"'.

• if "trend"

~ • bepaal begintijdstip van trend.

end main loop

Toelichting b~ het hoofd-algoritme.

ad. (a) tim (q): Alle hellingen b zDn st~gingen of dalingen

per sample-tijd.

ad. (b): N is het aantal observaties dat nodig is om een

goede startwaarde te kr~gen voor Q en a op basis

van E.M.P.-middeling (met een y van 0.017).

ad. (c) en (k): M.b.v. de schatting voor a en Q wordt de va

riantie van de meetruis berekend. (Als deze kleiner

is dan bDv. 0.1 maak hem dan 0.1).

ad. (j), (1), (m), (n): "sterke niet stationariteit is een

"flag" die:

wordt geset bD de eerste detectie van een sterke niet

stationariteit na een divergentiemelding.

is geset gedurende de tDd dat het signaal sterk niet

stationair is.

wordt gereset als het signaal niet langer meer sterk

niet-stationair is.

ad. (1), (m), (0): "stap of impuls geweest"

wordt geset aan het eind van een sterk niet-stationair

stuk in het signaal.

is geset, wanneer het sub-algoritme dat discrimineert

tussen stappen en impulsen moet worden uitgevoerd.

wordt gereset, wanneer de sterke niet-stationariteit

geldentificeerd is als stap of impulse
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ad. (m), (p), (q): "trend"

wordt geset, wanneer de sterke niet-stationariteits

test meldt, dat de divergentie was veroorzaakt door

een nieuwe trend.

is geset wanneer het begint~dstip van een nieuwe

trend moet worden bepaald.

wordt gereset door een nieuwe divergentie-melding.

Het verloop van de "flags" is hieronder, geIllustreerd.

1;rend

_--=S::i~gn=aa=.l=-~~• \~_I~Uls

stationar1teit"
"sterke-niet-

stap

"trend"

puIs geweest"

"stap of im-

"toets"

trend
If'

I

"divergentie" I

nieuwe trend
begonnen

nieuwe trend
begonnen

stap impuls

Figuur 7.1 T~dvolgorde-diagram van het "setten "en resetten"

van de "flags" in het algoritme van het Trend

detectie-programma. ( De getallen geven het
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maximum aantal samples aan da t in de prak tijk

kan liggen tussen het set ten en reset ten van

de afzonderlijke "flags".

ad. (h): Het"gekleurde ll residuen verloop welke het tweede-orde

Kalmanfilter aflevert wordt "wit" gem'aakt, m.b.v.

vg 1. 3.26.

ad. (1): Het maximum aantal residuen in'de som S, die ge

bruikt wordt om te bepalen of er divergentie op

treedt, wordt, nadat een sterke niet-stationariteit

is afgelopen op 1 gesteld. De residuen die horen

bij het sterke niet-stationaire stuk mogen de beslis

sing "stap" - "impuls" niet beInvloeden.

ad. (e), (f), (h): De Kalman-vergelijkingen voor de predictie-

en correctiestap worden gegeven door vgl. 3.16 tim 3.22.

~d. (m), (n): Met n~t wel bedoelen we dat een "flag" in de

lopende schatting k geset is.

ad. (i): In de test op divergentie wordt op basis van de som

S van de n laatste genormeerde residuen (l~n~n ),max
besloten of er wel of geen divergentie optreedt (par.

4.1). Het sub-algoritme dat bij deze stap hoort ziet

als volgt uit:

(1) initialisatie: stel maximum aantal residuen n op 1.
max

vul een tabel met wortelwaarden van 1 tim 32.

(2) begin _ maak S gel~k aan het laatste genormeerde residu (e k +
1
1

vadek +1 » •
(3) _ zet de teller n, die het aantal res{duen in S aangeeft, op 1.

(4) _ sE - i!. som S groter is dan de rechter kritieke waarde u..IIii'.
~ "divergentie"

(5) _ i!. som S kleiner is dan de linker kritieke waarde -~.~.

then "divergentie"

(6) _ i!. "divergen tie"

then _ reset maximum aanta~ residuen n max in S op 1.

~ _ n:=n+1

_ tel b~ de som S het jongste, nog niet gebruikte,

genormeerde residu op

(7) !:!.!!ill n) nmax of "divergentie"

(8) _ if n < 32 then n := n +1
-- max ---- max max

end
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ad. (1): In een tabel worden de wortelwaarden van 1 tim 32

gezet. Deze kunnen voor het berekenen van het pro

duct ucJ..vn- gebruikt worden.

ad. (4), (5): In praktijk bleken de waarden u ol = 3.72 en Uo( =

4.27 (hetgeen overeenkomt met resp.Q(= 0.01% en O(.=.

0.001%) het beste te voldoen.

ad. (6): BD het begin van een nieuw signaalstuk zDn de oude

residuen niet meer actueel vandaar n =1.max
ad. (8): Voor signalen met een grote ruiscomponent moet het

maximum aantal residuen op 32 gezet worden, en

voor signalen met een kleine ruiscomponent op 16.

ad. (j): M.b.v. de sterke niet-stationariteits test wordt

getoetst of een signaal, na een divergentie melding,

sterk niet-stationair is, en zo ja wanneer de ster

ke niet-stationariteit afgelopen is. Het sub-aigo

ritme dat bD deze stap hoort ziet ais voigt uit:

er wordt nog niet "getoetst" en niet "stap

II bewaar varian tie van de r~is van voor de divergentie

melding in a2 l'
z 2

II bepaal op basis van ~zl' hoeveel elementen Ns (minimaal)

in de steekproefvariantie s2)k 1 nodig ujn om detektie
. y +

van de helling, die als grens geldt tussen "trend" en

"steile flank" te garanderen.

II bepaal de kritieke waardeX~s_l(~)'

• if variantie ~21 kleine~ dan minimum varian tie if2 i- z zm n
then maaka2 1 = cr2 . •
-- z zm~n

II g "toets" .,

• vorm steekproefvariantie S~)k+l 2

• if toetsingsgrootheid {~s-l),SY)k+l/~lgroter dan

X~s-l("')
then "overschrijding"

• if eerste "overschrijding na set ten van "toets"

~ set "sterke niet-stationariteit"

• if na Ns samples na divergentie-melding k m nog geen

overschrijding

then II meld: "oorzaak van divergentie is nieuwe trend"

( 5 )

(12)

(11)

(8 )

(9)

(10 )

(6)

( 7)

(3)

(4)

(1) initialisatie: reset "toets".

(2) begin II g "divergentie" en

of impuls geweest"

~ II set "toets"

(13)

• reset: "toets"

• if "sterke niet-stationariteit" en het aantal keren

(na setten "toets") dat er geen overschrijding was, is

groter dan drampelaantal

~ II reset "starke niet-stationariteit"

II reset "toets"
end
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ad. (1), (2), (3), (8), (12),(13): "toets is een "flag" die:

wordt geset, als "divergentie" optreedt maar niet als

"di vergen tie" optreed t bij een "s tap" of "impu ls" be

paling en niet als er al getoetst wordt.

is geset, als de chi-kwadraat toets moet worden uitge

voerd.

- wordt gereset, als oorzaak van "divergentie" is gelden

tificeerd als "nieuwe trend" of als de "sterke niet

stationariteit" is afgelopen.

ad. (5):Oit aantal N volgt uit de variantie '~1 van de ruis
s z

van voor de divergentie-melding en onderstaande 02z
N tabel (de Ruiter). (N wordt maximaal 15 gekozen.)s s

Tabel 7.1 (]'2 J2
z z

N Q( = ' 1% N 7..= 1%

2 0.089 9 4.96
3 0.277 10 6.50
4 0.602 11 8.33
5 1.08 12 10.44
6 1.73 13 12.82
7 2.59 14 15.48
8 3.65 15 18.54

ad. (6):Voor de onbetrouwbaarheid kiezen we in prakt~k 1%.

X~s-1(~) volgt dan uit een tabel (statistische ta

bellen in bDv. van der Grinten, 1973).

ad. '{7):Oe minimum waarde ~2. kiezen we gel~k aan bDv. 1/10
zm~n, 2 2

maal de minimale waarde van cr in de J -N tabel.
z z s

ad. (13):Het kan incidenteel wel eens voorkomen dat een sig-

naal sterk niet-stationair is, maar dat door toeval

ligheden geen overschrDding plaats vindt. We zullen

de "flag" "sterke niet-stationariteit" dan niet

meteen resetten, maar dit pas doen nadat een aantal

malen geen overschrDding heeft plaats gevonden. Het

drempelaantal kiezen we als de som van een vast deel

(bDv. 2) en een variabel deel (bDV. iN ). oit blDkts
in de prakt~k goed te voldoen.
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ad. (k)

(1 ) begin

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6)

(7)

(8 )

(9 )

(10)

(11)

end

Het "updaten" van Q en a ziet als voigt uit:

II bereken di::erentie xk+l~ Yk +1 - Yk -

II update gemiddelden x, ¢xx(O), ¢xx(l) met resp_ Xk+l'X~+l'Xk~k+l
II xsav := xk + 1
II Q := ¢ (0)- ¢ (1)+ 2x 2

,_x~ xx 2 -4
II B : = ~x. x. ¢xx (0) - <p xx ( 0 ) 14 - x /4

II e := ¢ (0) _ x2
xx

II .u. iQ<O.OOOOl then e :~ 0.00001

II ~zz(O) := B/e

II ¢zz(l) := ¢zz(O) - ~¢xx(O) + t x2

II a ~¢., (1)/¢ (0)zz ZZ
II g a> 0.8~ a=0.8

if. a <-0.8 then a~-0.8

ad. (3): de laatste differentie , die niet voldoet aan de

ongelDkheid (vgl. 5.22a), wordt in xsav opgeslagen.

ad. (7): dit is ter voorkoming van numerieke problemen.

ad. (11):dit is gedaan om convergentie problemen te voorkomen.

ad. (0): De discriminatie tussen stap en impuls verloopt,

in onderstaand sub-algoritme als voigt:

k "m

end

II J:! "divergentie"

~ II meld: "stap: schatting begintijdstip

II herstart Kalmanfilter met ~ en PO.

II reset "stap of impuls geweest"

else if k - k2~ 4

then II meld: "impuls: schatting begintijdstip

II reset "stap of impuls geweest"

k "m

(k 2 is een indica tie voor het tDdstip waarop de sterke niet

stationariteit afgelopen is.)

ad. (q): De bepaling van het begintDdstip van een nieuwe

trend ziet er als voigt uit:
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end
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,...,... "...

• bereken verschil van hellingen b v := bk +1 \k+1- b 1
• bere~en standaard deviatie van by: ~bv= sqrt(Pbbk+l\k+1+Pbb1)

• if IbJ >1.55 O""b v
~ • bereken k b

• bereken onnauwke~righeid naar links kbl
• bereken onnauwkeurigheid naar rechts kbr

ad. (3): Het heeft pas zin een schatting van het begint~dstip

van de nieuwe trend te maken als de helling voor en
A

na de knik significant verschillen. Als IbJ >1.65~b
v

dan betekent dat dat met een zekerheid van 90%

gezegd kan worden bk+1F b1 •

ad. (4): kb wordt berekend m.b.v. vgl. 4.33. k b1 en kbr vin-
-,

den we door in vgl. 4.33 voor b , b - ~b resp.v v v·
b + (r,b in te vullen.

v v
Voor kb1 moet u r b~v. 3 gekozen worden en voor kbr
moet u( bDv. 2 gekozen worden. ( zie opmerking

onderaan par. 4.4)
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8. Conclusies en suggesties.

Conclusies.

Het was @jn opdracht om het trenddetectie algoritme te

onderzoeken op mogelDke verbeteringen qua werking, ge

heugengebruik en executietDd. Dit heeft geleid tot een

modelbeschrDving van een fysiologisch signaal m.b.v. 2

toestandsvariabelen dat de voorkeur verdient boven het

model m.b.v. 3 toestandsvariabelen dat gehanteerd is in

het oorspronkelDke trenddetectie algoritme. De redenen

hiervoor zDn de volgende:

De werking van de programma's waarin het tweede- resp.

derde-orde model geImplementeerd is ontloopt elkaar niet

veel. Het programma met het tweede-orde model is

zeker niet slechter, in vele gevallen iets beter. Dit

wordt veroorzaakt door de iets snellere convergentie

van het Kalmanfilter dat logischer-~jze volgt uit het

tweede-orde model (par 3.4).

- Omdat de KalmanvergelDkingen van het tweede-orde model

vrD eenvoudig van vorm zDn (i.t.t. de KalmanvergelU

kingen die horen bD het derde-orde model) is de werking

van het schattingsproces inzichtelDker. Hierdoor is het

tevens mogelDk om de invloed van bD het tweede-orde

model aangebrachte variaties op het verloop van het

schattingsproces vrD eenvoudig te berekenen.

Het is mogelDk het toestandsmodel beter aan de werkelDk

heid aan te passen, d.w.z. de discrepantie tussen het

in het signaalmodel veronderstelde signaalverloop en een

werkelDk fysiologisch signaal kan verkleind worden. Hier

door zullen hele kleine hellingsveranderingen niet gede

tekteerd worden. (par. 4.2) ~evens zal het Kalmanfilter

zich hierdoor, vrD snel na een herstart, op een stabiele



- 122 -

toestand instellen, waardoor het mogelijk is het residuen

verloop van het filter bD een divergentie (nieuw signaal

stuk) te berekenen. De schatting van het begint~dstip van

een nieuwe trend is geanalyseerd (par 4.4). Dit heeft ge

leid tot een betrouwbaardere schatting.

In het trenddetectie algoritme bleken enkele verbeteringen

wat betreft real-time gebruik mogelUk te z~n (Hfst. 5).

De grootste besparing wat betreft het geheugengebruik heeft

de E.M.P.-middeling i.p.v. de voortschr~dende middeiing

opgeleverd ( 3*120 reals (1 real= 4 byte». Door de fout

covariantie matrix niet te berekenen als de som van 2 po

sitieve definite matrices worden een groot aantal ver

menigvuldigingen gespaard (dus minder executietUd). Toe

passing van een tabel waarin de wortelwaarden van 1 tim

32 staan (b~ de divergentie-test) levert ook een aanzien

lijke bespar ing op de execu tietijd op.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het oorspronke

lDke trenddetectie algoritme een goed algoritme is gebleken.

Hierdoor waren slechts weinig veranderingen nodig.

Suggesties.

Een uitgebreide prakt~ktest van het algoritme is zeker

noodzakeli~. Er z~n een aantal grootheden die voor de

verschillende fysiologische signalen, voor een optimale

werking, niet identiek zullen z~n. (Zoals de kritieke

waarden voor de testen.)

Er zal een beslissing genomen moeten worden over de in

houd van de meldingen, m.m.v. de anesthesisten.

Onderzoek naar de correlatie tussen de verschillende

fysiologische signalen zal nodig z~n om een effectief

meldingspatroon te kunnen ontwikkelen: Van een fysio

logische variabele worden vaak meerdere fysiologische
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signalen afgeleid. ZO wordt van de variabele bloeddruk

de gemiddelde systolische en gemiddelde diastolische

bloeddruk afgeleid, waardoor er tussen beide signalen

een zekere correlatie bestaat. Kennis van deze correla

tie kan gebruikt worden b~ het genereren van meldingen

t.g.v. veranderingen in beide signaalverlopen.

Er bestaat b~voorbeeld ook een correlatie tussen de

hartfrequentie en de bloeddruk. Sen plotselinge hart

stilstand (hartfrequentie = 0) zal zowel de gemiddelde

hartfrequen tie beinvloeden als ook de gemiddelde sys to

lische en diastolische bloeddruk.
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(A. 2)

(A. 3)

(A.4)

(A. 5 )

(A.6 )

(A.1 )

F (x, y) : =P (x '< x, y '< y)

pCx,y):=o2 F (x,Y)/dXdY

-Simultane verdelingsfunctie

-Simultane kansdichtheidsfunctie

-Verwachtingswaarde van f(x)

-n-de moment

Appendix A: Enige beeriocen uit de rnathematische statistie%

Stel x' en y' z~n toevalsvariabelen:

-Verdelingsfunctie : F(x):=P(x'<x) P=kans

-Verdelings- (of kan~)dichtheidsfunctie:

p(x):=dF(x)/dx
00

E(f(x»:= J f(x)p(x)dx
E(x n ) -00

(A.9 )

(A. 7)

: p (x I'y) =p (y Ix) • p (x) / p (y) (A. 8 )

van x' gegeven y'=y:
00

: E(x!y)=jx.p(x!y)dX. .-
-Eigenschappen van voorwaardel~ke verwachting:

E(X~=E(E(xly» (A.l0)

: E(g(y)!y)=g(y) (A.l1)

Indien x' en y' onafhankel~k z~n : E(xly)=E(x) (A.12)

-Een belangr~ke kansdichtheidsfunctie is die van de simultane,

normale verdeling. Stel ~=(Xl'"'' , Xn)T is een toevalsvector.

-Door verwisseling van x en

we de regel van Bayes

-Voorwaardel~ke verwachting

-Voorwaardel~ke kansdichtheidsfunctie van x gegeven y'=y:

: p(x\y):=p(x,y)/p(y)

y en combinatie ffiet (A.7) vinden

E(~): = [::t::j
Px:=E {(~-E(~» (~-E(~) )Tl = covariantiematrix =

(A.13)

(A.14)

2
E(X1-E(Xl » E(x1-~1» (x 2-E:(x 2 » .... E(x1-E(X1 ») (xn-E(x n »

E(X 2-E(x2 ):)2 '.

?E(X l -E(x
l
»(x

n
-S(X

n
» E(xn-E(x

n
»'-

[

v ar(x
l

)

= C~V(Xl,X2)

I .
LCcv (x:,x 2 )

cov(l<1'x 2 )

var (x 2) '.

var( x )n

Vcak schrijven Itle x",-N(E(x).? )
- - . x

3i~ultane, nor~a~e kansdichtheidsfunctie:

p ( x ) = r(2 'Til n / 2 I? 11J-1 . e x p1_-+ (x_ E ( x) ) ': P-1 (x- E( x ) )}
- L x 1 -- - x - -

jP xf de t ( Px )

(A.15)

(A.16)
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Berekening van a
1

uit de observatiereeks

(Y1 'Y Z,Y 3 ,Y 4 ) t.b.v. de observeerbaarheid.

Uitgangspunt: We willen a
1

expliciet uitdrukken in de 4

observaties die gegeven worden door de ver-

gelijk ingen:

Y1 = m1 + z1 ( a)

YZ = m1 + b 1 + a 1 z1
(b)

Y3 Zb 1
2 ( c)= m1 + + a 1 z 1

Y4 3b 1
3 ( d)= m1 + + a 1 z 1

Vergel~king (a) kunnen we schr~ven als:

In vullen van vgl. (e) in (b) geeft: b 1= YZ-Y1-(a1-1)z1 (f)

De uitdrukkingen (e) en (f) in (c) invullen geeft:

Deze uitdrukking is om te schr~ven tot:

( 9 )

Door de vergel~kingen (e), Cf) en (g) in de vergel~king Cd)

in te vullen ontstaat de volgende uitdrukking:

Door a 1 expliciet te schrDven ontstaat de gevraagde uitdruk

king. Deze luidt:

De correlatie coefficient ak is dus eenduidig, met de restric

tie a
k F1, uit 4 opeenvolgende observaties te bepalen.
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Berekening van de verwachtingswaarde seek)

t.g.v. een nieuw signaalstuk vaar het tweede

arde Kalmanfilter.

signaalstuk.
2 2

seek) = Q"'e

constant en bekend.

Stel ap tijdstip k=O begint een nieuw

Vaar kEO nemen we aan: seek) = 0 en

Km en Kb zijn

Vaar k=O nemen we aan: s(m)O = mO
S(b).O = b1

(C.1 )

(C. 2)

(C. 3 )

Verder beschauwen we de algemeen vaar het tweede-arde Kalman

filter geldende vergelUkingen:

(C.4)

(C. 5)

(C.6 )

(C.7 )

(C.8 )

(C.9 )

Het nieuwe signaalstuk valdaet aan de vergelUking:

Vaar k~O geldt verder: b
v

= b
2

~ b
1

en
2 2

E (ek ) = O'e

(C.10)

(C.11)

Op k=1 geldt: (m.b.v. vgl. C.8,C.10,C.11,C.4,C.3,C.2)

S(e1 ) = E(Y 1-E(m)110) = E(Y 1 ) - E(m)110=

= mO + b 2 - rn O - b 1 = b v

Op k=2 geldt: (m.b.v. vgl. C.8,C.10,C.4 tim C.7,C.12)

(C.·12 )

E(e 2 ) = E(Y 2 ) - E(m)211= 2b 2 - 2b 1 - Km·e1 - Kb ·e1
= 2b - (K + Kb).b (C.13)

v m v

Op k=3 geldt: (m.b.v. C.4 tim C.7,C.10,C.12,C.13,C.11)
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E(e
3

) = E(Y
3

) - E(m)312 = 3b - (K + 2Kb )·e1 -v m
(K + K

b
) ;e

2m
3.b b .(3K +4K

b
)

2 (C.14)= - - b .(K +K b )
v v m v m

Omdat de som van de Kalmanversterkingsfactoren, Km+Kb ,

veel Kleiner dan een is maken we geen grate fout als de

hogere machten van de som, Km+Kb , verwaarloosd worden.

Voor E(e
3

) geldt dan:

~(e~) = 3.b - b .(3K + 4Kb )
~ v v m

Op k=4 is dan m.b.v. bovenstaande uitdrukkingen af te lei

den:

Algemeen geldt dan voor de verwachtingswaarde van het resi

du op tDdstip k :

m.b.v. de reeksen:

k-1
- b • ~ (i. K + i. (k ~ i) • K

b
)

v t1. m

n 2
~ k = n(n+1) (2n+1)/6
1

n
Lk = n(n+1)/2
1

kan deze uitdrukking geschreven worden als:

E (e, )
K

2 3= b .(k.(1+K /2+K, /36) - k.K /2 - k.Kb /6)
v mom
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Appendix D: Afleiding van de beste rechte door een para

boolstuk t.b.v. de schatting van een begintDd

stip van een nieuwe trend.

We beschouwen het paraboolstuk dat gegeven wordt door de

vergelijk ing:

E(S, ).=((n+n 2/2.K ).k - K .n/2.k 2 + n/2 - n 2/2 _ n 3/6.
K ~ m m

K ).b /0'
m v e 3 2

en begrensd wordt door de punten (O,C)=(O,(n/2-n /6.K -n /2)b f-()
. 3 m v e

en (x,y)= (1/K +n/2,(n/2K -1/24.n .K )b /e(
m m m v e

r
i

-l(k').= a.k' + C1.
(x,y)

'E (Sk) i

figuur C.l: Het verloop van de beste rechte door

het paraboolstuk E(Sk).

De richtingscoefficient a van de rechte l(k') moet zo geko

zen worden dat:

y

L
1.=c

2
(kl - k.)

1. 1.

minimaal is.

Voor elke i-waarden geldt: 1 (k' ) . =E (S, ).
1. K 1.

y
q =?:

1.=c
( ( ~ (S, ). -C ) / a _ k.;) 2

K 1. ....
(0.1)

moet minimaal zDn.
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Een noodzakel~ke voorwaarde voor het minimaal z~n van bo

venstaande uitdrukking is dq/da=O

dq/da

met a;60

=E2 ( ( E( Sk ) . -C) / a. - k.). ( ( E(Sk ) . -C) / a 2 . -1) = 0
. C ~ ~ ~
~=

t k .• ( E(S. ). -C) = f (E( Sk ) . -C ) 2/ a ( D • 2 )
·C~ K~ ·C'~
~= ~=

De waarden van E (Sk) zijn s lech ts bekend op discrete tijds tip

pen, E(Sk) is een'discrete funktie van k. We benaderen nu

dit dscrete verloop door een continu verloop. Hierdoor geldt

voor vg 1. D. 2 :

'1 =f (E(Sk)-C)2/ a • dE (Sk)J k(E(Sk)-C)dE(Sk) (D.2)
C C

Als E(Sk) loopt van C tot y dan loopt k van 0 tot l/K +n/2
m

en,

dE(Sk)/dk 2 K • n • k ) • b /0' ( D. 3 )= (n+n /2.K -
m m v e

M.b.v. vgl. D.2 en D.3 voIgt:

11K +n/2

J k((n+n 2/2.K ).k-K .n/2.k 2 ).(n+n 2/2.K -K .n.k).dk =o m m m m

(

l/K +n/2

j m 2 2 2 2 I
( (n+n /2. K ). k-K • n/ 2. k ). (n+n /2. K -K • n. K ) • dk)b /0' ao m m mm ve

Uitrekenen van beide integralen en a expliciet uitdrukken

geeft:

Voor de beste rechte l(k) geldt:
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