
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een simulatieprogramma voor fysiologische signalen

Bogers, A.M.

Award date:
1984

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/8d81eb8d-15b8-4051-99b9-f9cbf8397556


AFDELING DER ELECTROTECHNIEK
TECHNISCHE HOGESCHOOL
EINDHOVEN

vakgroep medische electrotechniek

TECHNISCHE HOGESCHOOL

';.' EINOHOVi:N ')
~t 'STUDlEBIBLlOTHEEK "
'~"" .if ELEKTROTECHNIEK 1O

EEN SIUULATIEPROGRAl-ll-IA VOOR

FYSIOLOGISCHE SIGNALEN

door Toon Bogers

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van sept. 83 tot en met aug. 84

in opdracht van prof. dr. ir. J.E.N. Beneken

onder leiding van ir. J.A. Blom.

De afdeling der electrotechniek van de Technische

Hogeschool Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid

voor de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.



-1-

VOOR1iJOORD

Dit verslag geeft de werkzaamheden weer tijdens de afstu

deerperiode in het kader van de opleiding tot electrotech

nisch ingenieur aan de Technische Rogeschool te Eindhoven.

Ret afstudeerwerk is uitgevoerd in opdracht van prof. dr.

ire J.E.W. Beneken, onder begeleiding van ire J.A. Blom.

Op deze plaats wil ik hun bedanken voor de vele aanwijzin

gen, ideeen en kri tische' opmerkingen.



-la-

SUMMARY

This report describes some models of physiological processes.

These models are transcribed into a computerprogram, to ge

nerate a number of physiological signals. The cardiovascular

system, the nodal cells of the hart and the gas-exchange are

discussed.

The computerprogram is primarily developed for the generation

of physiological signals, in order to test patient'monitoring

equipment. The program can also be used to gain insight in the

physiological processes.

The performance of the program is satisfactory, but the exe

cution is too slow. Another omission of the program is the

absence of regulations of the physiological processes, cer
tainly in connection with the secondary aim. The user of

the program must regulate the processes himself.
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SAIvIENVATTING

In dit verslag worden enkele modellen besproken van fysio

logische processen. Deze modellen zijn verwerkt tot een

computerprogramma waarmee een aantal fysiologische signa

len kunnen worden opgewekt. Achtereenvolgens worden de
bloedsomloop, het nodale weefsel van het hart en de uit

en inwendige ademhaling behandeld.

Het primaire doel van het programma is een aantal signalen

op te wekken, waarmee patient-bewakings-apparatuur getest

kan worden. Daarnaast kan het programma (mits het voldoet

aan een aantal vooraf gestelde eisen) gebruikt worden am

meer inzicht in de fysiologische processen te winnen.

Het programma voldoet in een aantal opzichten aan de ge

stelde eisen, doch heeft als belangrijkste tekortkoming

een te lage simulatiesnelheid. Indien het programma ge

bruikt wordt vaor het secundaire doel, ontbreken de in

trinsieke en extrinsieke regelingen voor de verschillende

processen. De gebruiker van het programma zal voorlopig

als "regelaar" moeten optreden.

I ,
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VERANTWOORDING VAN DE MODELLEN

Veel fysiologische signalen ZlJn periodiek (pulsatiel). Om
deze reden moet gezocht worden naar zogenaamde pulsatile

modellen. Met name de signalen van de bloedsomloop (b.v.
de druk in de aorta) en van de ademhaling (b.v. het capno
gram) hebben een duidelijk periodiek karakter.

In de literatuur zijn een aantal stationaire modellen ge
vonden. Guyton (lit. (11)) beschrijft een model van de bloeds
omloop, waarmee de gemiddelde drukken in de bloedsomloop
en de gemiddelde bloedflow (cardiac output) bepaald kunnen

worden. In dit stationaire model wordt de bloedsomloop
opgedeeld in vier reservoirs (windketels). Dit zijn het

arteriele, veneuze, pulmonaal arteriele en pulmonaal ve-
neuze reservoir.(pool). Het hart is ~en soort "black box",

dat als functie van de veneuze druk (venous return) een
bepaalde flow veroorzaakt.

Dit model is uitgebreid met een aantal reservoirs. De kleine

en systeemcirculatie bevatten in het ontwikkelde model elk
vijf windketels. De hartkamers worden in het model eveneens

als windketels beschouwd. Van de hartkamers is het druk
volume verband een functie van de tijd. Een geschikte keuze
van dit tijdsafhankelijke druk-volume verband, veroorzaakt
een pulsatile bloedflow en bloeddruk.

Dit model is verwerkt tot een computerprogramma, waarmee

een,hoopvol resultaat werd geboekt. Het idee de bloedsom
loop te modelleren m.b.v. een aantal windketels, werd nog

gesterkt, doordat ook in de literatuur «3), (14) en (12))
een aantal vergelijkbare, pulsatile modellen werden aange
troffen.
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De mogelijkheid om in het pulsatiel model, de atria en de
ventrikels onafhankelijk te laten kloppen, heeft geleid
tot de ontwikkeling van een (welliswaar zeer eenvoudig)
model van het nodale weefsel van het hart. Zoals het in-

de werkelijkheid ook het geval is, worden de hartkamers
"getriggerd" door het nodale weefsel. Het nodale weefsel
wordt gemodelleerd als een soort vertragingslijn, opgebouwd

uit een aantal segmenten. De segmenten zijn overgenomen van
een- vaak gebruikt model voor een (stukje) zenuwvezel (lit.
(20)).

Een pulsatiel model van de longen werd gevonden in'lite

ratuur (17). Neemt men aan dat de patient beademd wordt
(ademhalingsspieren volledig verslapt), dan kan de long-.
druk, het longvolume en de gasflow op een betrekkelijk
eenvoudige manier berekend worden.

De berekening van de gasfracties in de luchtwegen is min
der eenvoudig. Een aantal modellen waarmee de gemiddelde
gasfractie in de longen gevonden kan worden, werden gevonden

in literatuur (9) en (17). De gasfracties als functie van

de actuele gasflow (en dus pulsatiel) kunnen worden bere
kend door de luchtwegen op te delen in zogenaamde segmen
ten (Beneken, mondelinge communicatie)

De hoeveelheid van een bepaald gas dat in de longen door
het bloed wordt opgenomen of afgestaan, werd in eerste

instantie constant verondersteld. Dit heeft als belangrijk
ste nadeel dat de invloed van de bloedsomloop op de z.g.
diffusieflow niet in het totale model kon worden opgenomen., .

Om deze reden is gezocht naar een model van de inwendige
ademhaling. Indien de gasconcentratie in het arteriele
en veneuze bloed bekend zijn, kan met behulp van het prin

cipe van Fick, de diffusieflow van een bepaald gas worden

berekend.
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Van de inwendige ademhaling werd een model gevonden in

literatuur (18). Een groot gedeelte van dat model kon zan

der bezwaar worden overgenomen. Met behulp van dat model

kunnen de concentraties in het bloed berekend worden.

Een vergelijkbaar model van de inwendige ademhaling werd

gevonden in literatuur (9) (echter zonder pulsatile uit

wendige ademhaling). Uit dit model zijn een aantal ideeen

overgenomen, vooral wat betreft de "verzuring" van het

bloed.

De algaritmen voor de berekening van de zuurgraad van het

bloedplasma, bij de bovengenoemde modellen, zijn niet over

genomen. In literatuur (16) werd een wiskundige beschrijving

gevonden voor de zuurgraad als functie van een aantal pa

rameters, welke naar mijn mening beter voldoet. Het begrip

base-excess speelt daarbij een belangrijke role
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1 INLEIDING

Door de vakgroep medische electrotechniek van de Technische

Hogeschool te Eindhoven wordt onderzoek verricht aan patient

bewakingssystemen. Het zogenaamde DADS-systeem (Data Acqui

sitie en Display Systeem) verzamelt gegevens over de patient

en presenteert deze op overzichtelijke wijze aan de arts.

Een dergelijk systeem zal, voordat het in het ziekenhuis

gebruikt kan worden, uitvoerig getest moeten worden. Hier

voor moet men kunnen beschikken over de fysiologische sig

nalen (bloeddruk, capnogram e.a) die in het acquisitie sys

teem verzamel~;en verwerkt worden. Men kan hiervoor band

opnamen met patient-gegevens gebruiken. Dit heeft als na

deel dat men gebonden is aan een beperkt aantal situaties.

Met name l~ngdurige, levensbedreigende situaties zullen ont

breken, omdat de arts alles in het werk stelt deze te voor

komen.

Om deze reden is de wens ontstaan te beschikken over een

simulator voor fysiologische signalen (een nkunstpatient n ).

De gedachte gaat hierbij uit naar een computer systeem.

Dit systeem zal een aantal analoge uitgangen moeten hebben,

waarop de fysiologische signalen, in de vorm van electri

sche signalen, nreal timen aanwezig zijn. Deze signalen

zullen door een simulatie-programma berekend IDoeten worden.

De ontwikkeling van een dergelijk simulatie-programma is

t~ verdelen in de volgende stappen. Ten eerste moet worden

nagegaan welke fysiologische processen invloed hebben op

een bepaald signaal. Vervolgens zal voor deze processen

een wiskundig model IDoeten worden opgesteld. Deze model

len zijn vaak een grove benadering van de werkelijkheid,
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omdat de processen te gecompliceerd zijn of omdat de ken

nis van de processen onvolledig is.

Tot slot kunnen deze modellen worden omgezet in een com

puter-programma. Het gerealiseerde programma werd geschre

ven in een hogere programmeertaal (FORTRAN), en heeft voor

alsnog tot doel na te gaan in hoeverre de modellen een re

alistische afspiegeling zijn van de werkelijkheid.

Een realistisch sirnulatie-programma kan tevens gebruikt

worden om meer inzicht te verkrijgen in de fysiologische

processen. Men kan nagaan in welke mate een bepaalde para

meter (b.v. de stugheid van de aorta) van invloed is op

een signaal (b.v. de centrale bloeddruk). De wens het pro

gramma een meer algemeen karakter te geven, brengt met zich

mee dat het programma gebruikers-vriendelijk dient te zijn.

Dit houdt met name in dat de simulatie-resultaten in een

overzichtelijke vorm gepresenteerd moeten worden, en dat

de parameters van de processen eenvoudig te veranderen
moeten zijn.

Het onderzoek is zover gevorderd dat een simulatie-program

rna uitgevoerd kan worden op de vakgroepscomputer, een PDP

11/23 van DIGITAL. Voor de realisatie van een direct bruik

bare simulator zal een multi-processor systeem ontwikkeld

moeten worden. Naar het zich laat aanzien vergen de bere

keningen voor de modellen zoveel rekentijd, dat de signalen

op een processor slechts sterk vertraagd (ca. 10 maal) op

gewekt worden. Ook indien de programma's in machinetaal ge

schreven worden, zal de rekentijd problemen blijven geven.

In de volgende hoofdstukken zullen een aantal fysiologische

pfocessen, hun mod ell en en de verwezenlijking daarvan, be

sproken worden. Achtereenvolgens worden de bloedsomloop,

het nodale weefsel van het hart, de longen, en het gastrans
port behandeld. Als belangrijkste signalen kunnen worden
opgewekt:



m.b.t. de bloedsomloop:

bloeddruk op verschillende plaatsen in lichaam
bloedflo"!'V' 11 II II II II

m.b.t. het nodale weefsel:

ECG (hartritme)

m.b.t. de longen:

gasflow

capnogram

m.b.t. het gastransport:

concentratie van gassen in het bloed

pH van het bloedplasma

De presentatie van de simulatie resultaten en de interactie

van het programma met de gebruiker worden beknopt besproken.

Een meer uitvoerige behandeling is te vinden in lit. (5),

HANDLEIDUTG BIJ HET SIfiIULATIEPROGRAi·lHA, hoofdstuk 3, 4 en 5.
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2 DE BLOEDSOMLOOP

Tijdens een operatie worden vaak een aantal fysiologisehe

signalen m.b.t. de bloedsomloop gemeten. B.v. de druk in de

aorta, de eentraal-veneuze druk en de bloedflow. Een simu

latieprogramma voor de bloedsomloop zal daarom de druk en

de bloedflow op versehillende plaatsen in het liehaam moe

ten kunnen opwekken. Hiervoor is een model ontwikkeld waar

mee de bloeddruk op de volgende plaatsen kan worden bepaald:

aorta

arterien

arteriolen

venulen

venen

reehter atrium

reehter ventrikel

arteria pulmonalis

pulmonale arterien

pulmonale arteriolen

pulmonale venulen

pulmonale venen

linker atrium

linker ventrikel

De bloedflow wordt bepaald tussen tweeopeenvolgende plaat

sen, b.v. de flow van het linker ventrikel naar de aorta,

dit is de flow door de aortaklep.



-9-

2.1 Fysiologie van de bloedsomloop

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de bloedsom

loop, wordt verwezen naar lit. (4),(11) en (17).

Ret bloed vervoert een aantal belangrijke stoffen, waaron

der zuurstof en voedingsstoffen, naar de weefsels. Afval

stoffen die ontstaan in de weefsels worden vervoerd naar

o.a. de longen en de nieren. Riertoe stroomt het bloed in

een gesloten stelsel van vaten door het lichaam. Ret hart

fungeert als pomp. In figuur 2.1 is een schematische voor

stelling gegeven van de bloedsomloop.

PC

VENEN

c *>

ARTERIEN

I

Figuur 2.1

CAPILLAIREN

Schematische voorstelling van de bloedsomloop.

PC: pulmonale capillairen, PV: pulmonale ve

nen, AP: arteria pulmonalis, RA: rechter atri

um, RV: rechter ventrikel, LA: linker atrium,

LV: linker ventrikel.
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vcs

vcr

chordae tendineae

pulIronales

..~

Figuur 2.2 Het hart (lit. (17)). VCS: vena cava superi

or, VCl: vena cava inferior, RA: rechter atri

um, LA: linker atrium, SlA: septum interatri

orun, SlV: septum interventriculorum, ap: ar

teria pulmonalis, ao: aorta.

Stel de boezem- en ventrikelspier zijn volledig verslapt

(hartpauze). Veneus bloed stroomt in de atria en via de

atrio-ventriculaire kleppen (mitraal- en tricuspidaalklep)

in de ventrikels. De druk in de grote slagaders is hoger

d~n de druk in de ventrikels, zodat de semilunaire kleppen

(aorta- en pulmonaalklep) gesloten zijn. Na enige tijd trekt

de boezemspier samen zodat het bloed in de ventrikels (en

voor een gedeelte terug in de venen) wordt gestuwd.
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De atriumcontractie duurt ongeveer 0.1 seconde. Zie figuur

2.3. Wanneer de atria verslappen, sluiten de atrio-ventri

culaire kleppen. Onmiddellijk hierop volgend contraheert

de ventrikelspier. De druk in de ventrikels neemt snel toe,

en overschrijdt de druk in de aorta en de arteria pulmona

lis. De similunaire kleppen worden door het drukverschil

geopend, zodat het bloed uitgedreven kan worden.

,Figuur 2.3 Drukverloop in het linker atrium en ventrikel
I .

en het ventrikelvol~2e tijdens een hartcyclus.
(Li t. (.1)).
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Na enige tijd (ca. 0.3 seconde) verslappen de ventrikels
en neemt de druk snel af. De kleppen sluiten zodra het bloed

terug in de ventrikels dreigt te stromen. Door het plotse

ling sluiten van de aortaklep, treedt een opslingerverschijn

sel Ope Dit wordt de dicrotie genoemd. Hierna zijn we weer

aangekomen bij de beginsituatie. De opeenvolging van een

hartpauze, atriumcontractie en ventrikelcontractie, wordt

hartcyclus genoemd.

Tijdens elke hartcyclus wordt ca. 80 mI. bloed uitgedreven.

Door de traagheid van het bloed in de perifeer gelegen bloed

vaten, kan dit bloed niet onmiddellijk wegstromen, maar

wordt opgevangen in de aorta en de arteria pulmonalis (wind
ketel-effect). De arterien zijn derhalve soepel.: De wand

bestaat voornamelijk uit elastisch bindweefsel.

De aorta vertakt zich in een aantal arterien, die na een

groot aantal vertakkingen, in nog kleinere bloedvaten, uit

lopen (arteriolen). De arteriolen monden uit in een netwerk

van zeer dunne-haarvaten of capillairen. Bier vindt de uit

wisseling met het weefsel plaats. De capillairen komen samen

in iets grotere bloedvaten (venulen), die op hun plaats over

gaan in venen. Tot slot komt al het bloed samen in de twee

holle lichaamsaders (vena cava superior en vena cava inferi

or). Voor de longcirculatie geldt, mutatis mutandis hetzelf

de. De longcirculatie is echter veel kleiner (aIleen de lon-
e

gen hoeven van zuurstofarm bloed te worden voorzien).

Door de intermitterende hartactie stroomt het bloed in de

arterien niet steeds met dezelfde snelheid. De druk in de

arterien heeft dan ook een periodiek karakter. De hoogste

bloeddruk tijdens een hartcyclus, in de arterien, wordt,
de systolische bloeddruk genoemd. De laagste bloeddruk heet

de diastolische bloeddruk. De systolische bloeddruk in de

lichaamscirculatie is ca. 130 mmHg, de diastolische waarde
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bedraagt ca. 100 mmHg. Voor de longcirculatie zlJn deze waar

den, door de lagere stromingsweerstand, veel lager: respec

tievelijk 30 mmHg en 10 mmHg (t.o.v. de barometerstand).

In figuur 2.4 is het drukverloop in de lichaamscirculatie

weergegeven. Door de geringe stromingsweerstand van de ar

terien neemt de gemiddelde bloeddruk (over een hartcyclus)

nauwelijks af. In de arteriolen neemt de gemiddelde bloed
druk door een grote stromingsweerstand sterk af, terwijl

ook het verschil tussen de diastolische en systolische bloed

druk afneemt. De bloeddruk neemt vervolgens in de capillai

ren verder af, en is in de vena cava ongeveer gelijk aan

de omgevingsdruk.

i
BLOEDDRUKr-- ~

GEMIOOELO

DIASTOLISCH

A..

--40
PLAATS IN DE CIRCULATIE

Figuur 2.4 Verloop van de bloeddruk als functie van de

plaats i.d .lichaamscirculatie. A: arterien,

B: arteriolen, C: capillairen, D: venen. (lit.
(17)).

I~ de volgende paragrafen wordt een wiskundige beschrijving

van de processen gegeven. Een stukje hydrodynamica is daar

bij noodzakelijk.
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2.2 Stroming in een soepe1e buis

Voor de stroming van een wrijvings10ze v1oeistof in een star

re buis ge1dt, bij een v1ak stromingsprofie1:'

dp(t,x)

dx

= -1

dQ(t,x)

dt

(vIet van Newton) (2.1 )

met p(t,x) de druk

Q(t,x) de stroming

1 = f /A: de inertantie van de v1oeistof per 1engte

eenheid

A

f
de doorsnede van de buis

de soorte1ijke massa van de v1oeistof.

Zie figuur 2.5.

P,(,,-__~_(_tx_)_~.loL.ll,,-:l_:_p_(t_.x_)_~O Po
...
dx

Figuur 2.5 stroming van een wrijvings10ze v1oeistof in

een starre buis, het stromingsprofie1 is v1ak

veronderste1d.

Voor een visceuze v1oeistof ge1dt, bij constante stroming:
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dp(x)

dx

= -r.Q(x) (\vet van Poiseuille) (2.2)

de stromingsweerstand per lengte eenheid.

..~

Verder geldt de wet van behoud van vloeistof:

dQ(t,x) dp(t,x)

= -c (2.3)
dx dt

met c = dA/dp (= constant) de compliantie van een ~oe

pele buis per lengte eenheid

Combinatie van vergelijking 2.1, 2.2 en 2.3 levert een be

naderde beschrijving voor een niet constante stroming van

een visceuze vloeistof in een soepele buis:

dp dQ

= 1 + r.Q

dx dt

(2.4)

dQ dp

= c

dx dt

Vervangen we in vergelijking 2.4 p door v en Q door i dan

ontstaan de bekende telegraafvergelijkingen uit de electro

techniek:
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dv di

= 1 + r.i

dx dt
(2.5)

di dv

= c
dx dt

met als oplossing (lit. (19)):

v

r

11

r

r

r

i

12

i

i

(2.6)

11 12

u

Haarin

r r

21 22

Z.coth~

u

Z/sinha

r r

21 22

=

Z/ sinh ~ Z.cotho

met

Z = ((R+jwL)jeuC)

d' = ((R+jwL)/jWC)

R = totale lengte.r

L = totale lengte.l
C = totale lengte.c
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Worden coth6 en sinh~ in machtreeksen ontwikkeld met ver

waarlozing van hogere orde termen (~ « 1), dan ontstaat

(lit. (1)):

v 2u
= (2.7)

v. 2+(R+jwL).jwC
I

Of, waneer we terugkeren naar het stelsel 2.3:

2

=
2+(R+j~L).jWC

(2.8)

zodat we ons een met vloeistof gevulde buis mogen voorstel

len als aangegeven in figuur 2.6.

Indien voor de druk in de buis geldt p = (V-Vr)!C i.p.v.

p = VIC, moet in het electrisch equivalent een spannings

bron in serie met de condensator worden opgenomen.
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A

c

B

-1---l91----~---r

Pi ~_2 jf_ P
u

Figuur 2.6 model van een soepele, met visceuze vloeistof

gevulde,' buis. b: mechanisch model, c: electrisch

model.
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2.3 Model van het hart

In figuur 2.7 is het verband gegeven tussen de druk en het

volume in de ventrikels, met als parameter de tijd. Tijdens

de diastole is de compliantie (dV/dp) groot, tijdens de sys

tole wordt de compliantie kleiner. Normaal wordt gedurende

een hartcyclus de gestreepte kromme doorlopen.

$YSTOLE

v ..,'t9",1r.

Figuur 2.7 Verband tussen het volume en de druk in het

ventrikel. De gestippelde lijnen geven het

geidealiseerde verband.

Een hartkamer kunnen we ons derhalve voorstellen als een

vat met variabele compliantie en nuldrukvolume, zie figuur

2.8. Dit model wordt door een aantal onderzoekers met

succes gebruikt (lit. (3), (12) en (14)).
I
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V-Vrp-- C

Figuur 2.8 Model van een hartkamer.

Het electrisch equivalent is een variabele condensator en

spanningsbron. De in- en uitstroomopeningen kunnen voorge

steld worden door weerstanden, inducties en diodes. Het ver

vangingsschema voor b.v. de linkerharthelft wordt gegeven

in figuur 2.9.

a-v klep aorta klep

atrium ventrikel

Figuur 2.9 Model van de linkerharthelft, de diodes stel

len de kleppen voor, de weerstanden en induc

ties resp. de stromingsweerstand en inertan

tie van het bloed.

H~t verloop van Vr en C als functie van de tijd voor het,
linker ventrikel wordt als voIgt bepaald. Voor Vr wordt een

verloop gezocht zodat ongeveer geldt:
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'"V-Vr constante.

voor de compliantie geldt in dat geval:

C(t) ~ constante/p(t)

Hemen we aan dat de druk in het ventrikel tijdens de systo

le een paraboolvormig verloop heeft, dan geldt tijdens de
ventrikelcontractie (zie figuur 2.10a):

C(t) = constante/(at 2 + bt + c) (2.:l0)

met C(t1 ) = C(t 2 ) = C

C((t1 + t 2 )/2) = C

tijdens diastole, en

tijdens systole.

net ventrikelvolume is onbekend, zodat \{e vooraf een schat

ting moeten maken. Voor het nuldrukvolume (d.i. het ventri

kelvolume minus een constante) nemen we (zie figuur 2.10b):

Vr(t) = at 2 + bt + c

met Vr(t 1 ) = Vr(t a ) = Vr tijdens diastole,

Vr(t 2 ) = Vr tijdens systole, en
dVr

= 0

dt

(2.11)

Voor de andere 1:2,~~,,-ers nenen VIe een geli jkvarrnig verlooy.
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t 3 ventrlkel

atrium

-------l. t i jdt t 2 ~
2 in sec

a. a.!l-:::B~--~a.=.l.-::1---"""='a.L,2:------=a..I.::3=------=a.J..4-:------=a.:..i.-S=-------=a.:-i-=s-. ----::a.:-L:7---~a. S

';06

.09

.15

i nuldrukvolume
in liter

t 1
.12

B

t 1 t 2.005-,---------------:-------------....,....:::.....------------------,

i compliantie

in litertmmHg
ventrikel

.004'

A

.003 1i-----..,

~002

atrium

a. 1 ' a.2 B. :3 a.4 a.s a.s

~tijd

in sec
a.7 a.S

Figuur 2.10 Verloop van de compliantie (a) en het nuldruk

volume (b) als funtie van de tijd voor het linker
ventrikel en atrium.
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Met behulp van dit model kan de hartactie met redelijke nauw

keurigheid beschreven worden. Zoals zal blijken heeft de

opgewekte bloeddrukcurve in het ventrikel en de aorta een

goede gelijkenis met de werkelijkheid (zie fig 2.3). In li

teratuur (3) wordt het nuldrukvolume constant gehouden, voor

de compliantie wordt eveneens een "omgekeerde" parabool ge

nomen. Andere onderzoekers (lit. (12)) benaderen het verloop

van de compliantie lineair, of (lit. (14)) met delen van

exponentiele functies. Een beter model van het hart wordt

gegeven in lit. (3) en (6). Deze modellen zijn echter te

gecompliceerd voor het doel van het simulatieprogramma.
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2.4 Model van de bloedsomloop

Het model van de bloedsomloop is gegeven in figuur 2.11.

De lichaamscirculatie (en de kleine circulatie) is in dit

model opgesplitst in vier stukken; de aorta, arterien, ca

pillairen en venen. Elk segment wordt benaderd door het mo

del uit $2.2, het hart met het model uit $2.3.

arteria
pulmonalis

rechter t----N,---l

ventrikel

rechter
atr ium 1---'lJ~-l

venen

pulmonale
arterian

capillairen

pulmonale
capillairen

arterian

pulmonale
venen

aorta

linker
atrium

t---4J--l Iinker

ventrikel

Figuur 2.11 Model van de bloedsomloop, de spannings

bronnen voor de nuldrukvolumen ziJn weg

gelaten.
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Voor de verschillende drukken, stromingen en volumen gel

den de volgende differentiaalvergelijkingen:

dt

dQ.
I

PH - Pi = Qj • R j + L j 

dt

V. - Vr
I i

P.- pbuiten =
I

(2.12)

(2.13)

Dit stelsel vergelijkingen kan worden opgelost m.b.v. een

digitale computer. Het algoritme hiervoor wordt beschreven

in $2.5. In vergelijking 2.14 wordt met pbuiten de omgevings
druk van het vat bedoeld. Deze druk is voor aIle vaten in

de tnorax gelijk aan de relatieve (t.o.v. de luchtdruk)

thoraxdruk (zie hoofdstuk 4). Voor aIle andere vaten is

pbuiten gelijk O.
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2.5 Simulatiealgoritme voor de bloedsomloop

De listing van het simulatieprogramma is gegeven in bijla

ge I.

In de subroutine NEWV worden de differentiaalvergelijkingen

opgelost. Er zijn twee versies beschikbaar. De eerste ver

sie bepaalt eerst de flow in de bloedvaten, vergelijking

2.13 benaderen we met:

.';:-":"

ofl,vel

Q. (t + dt) = ( dt. (p. (t) - P. (t)) + L.. Q. (t) )/( L j + dt/G., )
I I ·1 I I I

(2.15)

Vervolgens wordt het volume in elk vat bepaald m.b.v. een

benadering voor vergelijking 2.12:

Q. ( t) - Q. (t) = ( V. (t + dt) - V. (t) ) / d t
I 1+1 I I

Vi (t + d t ) = Vj (t) + ( Q i (t ) - Qi+1( t ) ) . d t

ofHeI

(2.16)

I

Als laatste stap kan dan de druk in elk vat berekend worden

volgens vergelijking 2.14.
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De tweede methode berekent eerst de druk in de vaten. Uit

vergeIijking 2.13 voIgt met

dQ Q(t+dt) - Q(t)
=

dt

Q.(t) =
1

dt

D (t)-p (t)+L. Q. (t-dt)/dt
... i-1 ill

R.+L./dt
I I

(2.17)

Dit vullen we in in vergelijking 2.12:

dV. P (t)-p (t)+L. Q.(t-dt)/dt
1 i -1 i I I

=
dt

P. (t)-P. (t)+L. Q. (t-dt)/dt
I 1+1 1+11+1

R +L /dt
i +1 i+1

Met vergelijking 2.14 en

=

(2.18)

dt

voIgt:

dt



= :=

dt dt

p (t)-D (t)+L.Q.(t-dt)/dt
i -1 • i I I

R. +L./dt
I I

Hieruit volQ't met R.+L./dt = Z.:
o . I 1 I

P (t)-P. (t)+L· 1Q. (t-dt)/dt
i 1+1 1+ 1+1

P. (t)dt/Z. +P. (t)dt/Z. +L. Q. (t-dt)/dt-L. 1Q. 1(t-dt)/dt+
1-1 1 1+1 1+1 I 1 1+ lot'

V. (t-dt)+C.pbuiten-V~
I 1 1

Dit benaderen we met:

P. (t-dt)dt/Z. +P. (t-dt)dt/Z. 1+L. Q. (t-dt)/dt-
1-1 1 1+1 1+ I 1

L. 1Q. 1(t-dt)/dt+V. (t-dt)+C. pbuiten-Vr.
1+ 1+ 1 I 1

D1 vergelijkingen 2.20 vormen een stelsel volgens:

(2.20)

(2.21)
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d
1

U
1

0 · · 0 U 14 b
1

U
1

d 2 • 0 b
2

0 .
Ap = b met A = . · · en b = (2.22)

· · . 0

0 · d
13

U
13

U
14

0 0 U 13d 14 b
14

met d i = dt/Z j +dt/Z. 1+C.,
I + I

u j = -dt/Z.
I

b. = laatste 5 termen van vergelijking 2.20
I

Vergelijking 2.21 is de iteratieve benadering voor het

stelsel 2.22, met als begins chatting voor p(t), p(t-dt)

en slechts een iteratie-stap.

Q(t) kunnen He ten slotte 'berekenen rn.b.v. verge 2.17.

De eerste methode is nauwkeuriger, maar heeft als nadeel

een geringe stabiliteit. De tweede nethode is zeer stabiel,

maar is minder nauHkeurig. Dit heeft tot gevolg dat de si

mulatieresultaten enigszins afhangen van de stapgrootte.

De keuze tussen de twee methoden Hordt gemaakt op het moment

van compilatie van het programma. (Persoonlijke voorkeur
. // )gaat uit naar methode een •

De toestand van een klep wordt bepaald op de volgend~ H1J

ze: een gesloten klep wordt geopend bij een positief druk

verschil, een geopende klep Hordt gesloten indien de bloed

flow door de klep negatief is. Op deze manier Hordt de di

cYotie opgewekt (de floH in de aorta is even negatief, en

daarna onmiddellijk 0). De flo~1 waarbij de kleppen slui

ten is normaal O. Indien gewenst, kan de gebruiker een ne

gatieve Haarde invoeren, zodat de klep(pen) langzamer sluit- .
(~n).De dicrotie wordt in dat geval sterker.
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2.6 Parameters

Het moge duidelijk ZlJn dat het voorheen beschreven model

een zeer groot aantal parameters bevat. Een systematische

behandeling is daarom wenselijk.

Zoals reeds vermeld, is de grote en de kleine bloedsomloop

opgedeeld in elk vier segmenten, elk segment heeft vier

parameters

compliantie

geleiding

inertantie

nuldrukvolume

Elke parameter is afhankelijk van een groot aantal factoren.

De compliantie b.v. is o.a. afhankelijk van de leeftijd, de

lichamelijke conditie en medicijnen. Deze parameters kunnen

daarom naar wens worden veranderd, zie lit. (5).

Het hart heeft eveneens een groot aantal parameters, voor

het linker ventrikel zijn dit:

compliantie tijdens diastole

minimale compliantie tijdens systole

nuldrukvolume tijdens diastole

minimale nuldrukvolume tijdens systole

duur van de systole

,in- en uitstroomweerstand

Ook deze parameters kunnen naar wens worden aangepast.
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Verder kan het totale bloedvolume (TBV) worden veranderd.

Een langzame verlaging of verhoging komt, in het model, neer

op een veneuze bloeding of infuus.

In tabel 2.1 zijn de standaardwaarden van alle parameters

gegeven. Deze waarden zijn vaak schattingen of gemiddelden

van in de literatuur gevonden waarden. Getracht is de onbe

kende waarden van de parameters zo te kiezen dat de bloed

drukcurven realistisch verlopen.

compliatie nuldrukvol inertantie geleiding
-1 ? -1 -1 -1

l.mmHg liter mmHg.s-.l l.mmHg .s

aorta 0,0013 0,2 1,0 0,02

arterien 0,004- 0,2 0,0 0,014-

capillairen 0,002 0,0 0,0 0,002

venen 0,08 1,85 1,0 0,014-

art. pulm. 0,002 0,03 0,5 0,067

pulm. art. 0,002 0,03 0,0 0,04

p. cap. 0,0 0,0 0,0 O,OoJ!.

p. venen 0,03 0,19 0,0 0,04

-1 nuldrukvol. litercompliantie 1.rnmHg

systole diastole systole diastole

L. atrium 0,0015 0,003 0,01 0,03

L. ventrikel 0,0003 0,005 0,01 0,12

R. atrium 0,0015 0,003 0,01 0,03

R. ventrikel 0,0012 0,005 0,01 0,12

inertantie eleiding
2 -1 l.rnmHg-1. s -1

rI'mHg.s .1

instroomopening R.A. 0,0 0,1

instroomopening L.A. 0,0 0,1

aortaklep 0,0 0,1

pulmonaalklep 0,0 0,1

mitraalklep 0,0 0,1

tricuspidaalklep 0,0 0,1

I totale bloedvolume (liter) 5,5

duur van contractie: zie figuur 2.10

Tabel 2.1 Standaardwaarden van de parameters yan het

model van de bloedsomloop • (Lit. (3), (4),

(11), (14)}
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Het programma voorziet (nog) niet in een bloeddrukregeling.

In een later stadium van het onderzoek kan worden getracht
ook regelende eigenschappen op te nemen. Enkele voor de hand

liggende aanpassingen zijn: bloeddruk te laag, dan hartfre

quentie hoger, systolische compliantie van de ventrikels

lager, nuldrukvolume van de venen kleiner, etc.
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2.7 Simulatieresultaten

In figuur 2.12 ZlJn enkele simulatie resultaten weergegeven

van het drukverloop in de aorta en het linker ventrikel.

De systolische en diastolische bloeddruk liggen binnen nor

male grenzen. Het drukverloop in het ventrikel en de aorta

benadert m.i. de werkelijkheid in voldoende mate. De dicro

tie is duidelijk waarneembaar. Een verkleining van de com

pliantie van de aorta heeft een verhoging van vooral de di

astolische bloeddruk tot gevolg. Een vermindering van het

totale bloedvolume heeft tot gevolg dat de blbeddruk

(zowel systolische als diastolische) daalt.

P in

!

I
I
i -

I
I

B. '! 7.5 8. '! as
t in sec
~ 9.B

Figuur 2.12 Enkele simulatieresultaten
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In figuur 2.13a is een nau~lkeurige registratie van de bloed

druk in de aorta van een varken weergegeven (lit. (1)). Bij

het begin van de ventrikelcontractie treden opslingerverschijn

selen Ope De oorzaak van deze opslingeringen is niet geheel

duidelijk. Deze verschijnselen treden ook op in de simulatie

(figuur 2.13b), indien in het model de inertantie in de

aortaklep (gewoonlijk gelijk 0) een ongewoon grote waarde

heeft (0.2). Hierdoor is het vermoeden gerezen, dat de op

slingerverschijnselen een gevolg zijn van een stug begin

van de aorta, gevolgd door een soepel gedeelte (de verhoog-

de inertantie wordt dan veroorzaakt door de traagheid van

het bloed in het stugge gedeelte). Ret is niet bekend of

dit ook daadwerkelijk het geval is.

o

A

~ 5
t in s o

B

1 ~
t in s

Figuur 2.13 ~rerkelijke druk (a) en gesimuleerde druk (b) in de

aorta (lit. (1)).
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3 RET NODALE WEEFSEL

Een (sterk vereenvoudigd) model voor het nodale weefsel is

ontwikkeld voor de be paling van het hartritme. Normaliter

is het hartritme min of meer constant en kloppen de atria

en de ventrikels in hetzelfde ritme. In bepaalde gevallen

kunnen hierin afwijkingen optreden. Een markante afwijking

is het hartblok. De atria en de ventrikels kloppen dan niet

meer in hetzelfde ritme. Er zijn verschillende typen hart

blokken. Bij de ernstigste verstoring kloppen de atria en

de ventrikels volledig onafhankelijk, waarbij het tempo van
de ventrikels veelal lager is dan van de atria. Bij minder

ernstige verstoringen ontbreekt de ventrikel-activiteit tel

kens na een aantal hartcycli.

Ret model is vooral ontwikkeld om de mechanische activiteit

van de atria en de ventrikels, eventueel onafhankelijk, te

kunnen triggeren.
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3.1 Fysiologie van het nodale weefsel

Een gedetailleerde beschrijving van het nodale weefsel en

de fysiologische eigenscnappen is te vinden in literatuur

(2), (7), (10), (11) en (17).

In figuur 3.1 is de ligging van net nodale weefsel weerge-

geven.

__superior

linker bundeltak

_ venae pulmonales

./

vena cava inferior

I'I!d\ter bunc!eltak --=""'T---\\""++-~-~ ~-I---4--+-+--

vuels van Purkinje

AN-bunc!eI

A-V·knoop

5-A·knoop

Figuur 3.1 Ligging van net nodale weefsel (lit. (17)).

,
Ret nodale weefsel is een verzameling gespecialiseerde hart-

spiercellen. De functie van het nodale weefsel is de opwek

king en voortgeleiding van z.g. actiepotentialen (prikkels).
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De volgende groepen cellen zlJn te onderscheiden.
a) Sino-auriculaire knoop (S-A knoop). Hier ontstaat normaal

de prikkel. De prikkel wordt over de atriumspier voort

geleid, zodat het spierweefsel na enige tijd (de latente

periode) samentrekt. De contractie begint bij de instroom

opening van het rechter atrium. Hierdoor wordt deze open

ing verkleind, zodat het bloed minder makkelijk in de

venen terugstroomt.

b) Atrio-ventriculaire knoop. Door de geleiding van de in

de S-A knoop ontstane prikkel, over de atriumspie~wor

den deze cellen gewoonlijk geactiveerd. Door de geringe

voortplantingssnelheid in deze cellen, ondervindt de prik

kel hier een vertraging. Door deze vertraging contrahe

ren de ventrikels later dan de atria, zodat het bloed

voldoende tijd heeft om in de ventrikels te stromen.

c) Atrio-ventriculaire bundel (A-V bundel) of bundel van His.

Deze bundel ontspringt uit de A-V knoop en doorboort de

scheidingswand tussen de atria en de ventrikels (anulus

fibrosus). De scheidingswand is een "electrische isolator " ,

de enige verbinding tussen de atria en de ventrikels is

de bundel van His. De bundel van His splitst even onder

de anulus fibrosus in twee takken. De linker en rechter

bundeltak.

d) De vezels van Purkinje. Uit de bundeltakken ontspringen

vele zijtakjes. Deze zijtakjes staan in verbinding met

het spierweefsel van de ventrikels, zodat het spierweef-
•
sel electrisch geactiveerd kan worden. Na de latente pe-

riode contraheren de ventrikels. De contractie begint

bij de hartpunt, zodat het bloed in de richting van de

semilunaire kleppen wordt gestuwd.

H~t Nodale weefsel zorgt dus voor een zinvolle opeenvolging
van de mechanische hartactie, eerst contraheren de atria,

beginnend bij de instroomopening. Na enige tijd contraheren

de ventrikels, beginnend bij de hartpunt.
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De membraanpotentiaal van spiercellen is gewoonlijk ca.-60 mV

t.o.v. de extracellulaire vloeistof. vTanneer, om een of an

dere reden, de membraanpotentiaal toeneemt en de z.g. drem

pelspanning overschrijdt, neemt de membraanpotentiaal snel

toe tot ongeveer 0 mV. Na ca. 100 ms. neemt de membraanpo

tentiaal weer af tot de rustwaarde. De plotselinge toe- en

afnaoe van de membraanpotentiaal wordt actiepotentiaal of

prikkel genoemd. De cel is na een actiepotentiaal enige tijd

ongevoelig voor prikkels, dit wordt de refractaire peri ode

genoemd. Enige tijd (de latente periode) na de passage van

een actiepotentiaal contraheert de spiercel.

De spiercellen van het hart en de cellen van het nodale weef

sel staan met elkaar in verbinding via de intercalated disk's.

Op deze plaatsen wordt de prikkel overgedragen van de ene

op de andere cel.

De cellen van de S-A knoop, de A-V Knoop en de vezels van

Purkinje hebben de eigenschap dat de membraanpotentiaal niet

gehandhaafd blijft. De menbraanpotentiaal neemt IIvanzelf ll

toe. In figuur 3.2 is dit schematisch weergegeven. De depo

larisatie verloopt gewoonlijk in de cell en van de S-A Knoop

het snelst. In de snelste cel ontstaat hierdoor een prikkel,

die op de voorheen beschreven wijze wordt voortgeleid. Een
cel genereert dus automatisch een actiepotentiaal (d.i. de

pace-maker), aIle andere cellen \'Jorden hierdoor 11 getriggerd 11 •

In de voortgeleiding van de prikkel kunnen storingen ontstaan.

De cellen van de S-A Knoop zijn zeer dun en relatief kwets

baar. Door een afname van de geleidingssnelheid in de S-A

knoop of een verlenging van de refractaire periode, kan het

gE1beuren dat een actiepotentiaal "botst ll tegen de refractai

re periode van de vorige actiepotentiaal. De prikkel wordt

dan niet meer verder geleid. De volgende prikkel ondervindt

geen hinder, en wordt weer voortgeleid. Hierdoor ontstaat
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het z.g. partiele hartblok. De ventrikels slaan af en toe
,

een cyclus over.

Figuur 3.2 Schematische voorstelling van de membraanpo

tentiaal in de pace-maker-cel.

Wanneer de geleiding volledig is verstoord (veelal in de

A-V knoop, maar ook in de bundel van His) kloppen de atria

en de ventrikels volledig onafhankelijk. Bij een storing

in de bundel van His bepalen de vezels van Purkinje het ven

trikelritme. Bij een ernstige geleidingsstoring in de A-V

knoop, kan ook een eel van de A-V knoop optreden als pace

maker voor de ventrikels.
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3.2 Model van het het nodale weefsel

Ret nodale weefsel wordt voorgesteld als een traject, waar

langs de prikkel wordt voortgeleid. Dit traject is opgedeeld

in tien segmenten, zie figuur 3.3. Normaal onstaat bij het

eerste segment de prikkel, dit is de S-A knoop. Wanneer bij

het eerste segment een prikkel ontstaat,worden de atria ge

activeerd. De prikkel wordt langs de opeenvolgende segmenten

voortgeleid, en komt na enige vertraging bij het laatste

segment. De ventrikels worden dan geactiveerd.

SEGMENT

~_Jl Jl
fl Jl n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

10
iMEMBRAAN
I POTENTIAAL

---7 TIJD

Figuur 3.3 Model van het nodale weefsel.
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In figuur 3.4 is een veelgebruikte voorstelling gegeven van

een segment. Elk segment bestaat uit een geheugen-element

(01), een schakelaar (8), twee spanningsbronnen (V1 en V2=

-90mV) en een drietal weerstanden (R1, R2 en R3). Bij het

eerste segment ontbreekt R2, bij het laastse R3. De spanning

over de condensator stelt de membraanpotentiaal voor.

V1

R1

v
V VORIG -f.=---.J--t---c=t-v VOLGENO

R2

s
R3

Figuur 3.4 Weergave van een segment uit het model van

het nodale weefsel.

Indien een segment in rust is (schakelaar in stand 1), wordt

de membraanpotentiaal beinvloed door de spanning V1, Vvorig

en Vvolgend, en de waarde van de weerstanden.

dV

i = 0

dt

i = Vvorig/R2 + Vvolgend/R3 + V1/R1

,
De spanningsbron, aangeduid met V1, bepaalt bij benadering

de uiteindelijke spanning over de condensator, indien 81

in stand 1 blijft. Normaal is deze spanning -90 mV. Voor

een segment met spontane depolarisatie (het eerste segment)

is deze waarde groter dan de drempelwaarde (20 mV).
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Indien de membraan-potentiaal de drempelwaarde overschrijdt

(spontaan of door de beinvloeding van een omliggend segment),

wordt de schakelaar in stand 2 geplaatst. Deze situatie is

te vergelijken met de actiepotentiaal. De schakelaar blijft

ca. 0.1 sec. in stand 2, en wordt vervolgens in stand 3 ge

plaatst. De membraanpotentiaal is nu -90 mV gedurende ca.

0.5 sec. Deze "refractaire periode" is wat langer dan in

werkelijkheid. Dit omdat het depolarisatie-proces sneller

verloopt dan in werkelijkheid (zie $3.3). Na het vers!r~jken

van de refractaire periode keert de schakelaar terug naar

stand 1 en kan het proces zich herhalen. In figuur 3.5 is

het verloop van de" membraanpotentiaa11 geschetst.

i
v

Figuur 3.5 Verloop van de "membraanpotentiaal" indien

het model van figuur 3.4 wordt gehanteerd.

In figuur 3.6 ZlJn 3 opeenvolgende segmenten weergegeven.

De weerstanden R2 en R3 zijn voorzien van dioden om een ver

schillende voorwaartse en terugwaartse geleiding te reali

sereno Stel de spanning over de condensator is voor aIle

segmenten -90 mV, en de schakelaars staan in stand 1. Bij

hyt eerste segment zal de spanning V toenemen en de drempel

spanning op een gegeven moment overschrijden. De membraanpo

tentiaal wordt plots 0 mV; er ontstaat een actiepotentiaal.

Tijdens de "depolarisatie" van segment 1 neemt ook de span

ning over de condensator van het tweede segment ~oe. (Weer-
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,

stand R2). Ook hier zal dus een actiepotentiaal ontstaan.

Na enige tijd ontstaat ook in het laatste segment een actie

potentiaal.

R1

-90 -90

Figuur 3.6 3 segmenten van het model van het nodale weefsel.

De weerstand R3 is in het model opgenomen om ook terugwaartse

geleiding te kunnen opwekken. Normaal zal vanwege de refrac

taire peri ode geen terugwaardse geleiding optreden. Indien

echter spontaan een actiepotentiaal ontstaat in b.v. het

vijfde segment, kan de actiepotentiaal zich in twee richtin

gen uitbreiden.
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3.3 Algoritme voor het opwekken van het hartritme

Indien de schakelaar in stand 1 staat,geldt voor de spanning

over de condensator vergelijking 3.1. Een benadering voor

dit stelsel is:

V(t + dt) = V(t) + ( ( Vvorig(t)

( Vvolgend(t)

( V1

V(t)

- V(t)

- V(t)

) ..:,R2 +

).R3 +
).R1 ).dt/C

(3.2)

In figuur 3.7 is het flowdiagram gegeven van het algoritme

voor de simulatie van het nodale weefsel. Voor achtereenvol

gens de segmenten 1 tot en met 10 wordt eerst nagegaan of

het segment refractair is. In dit verband is een segment

refractair indien de omliggende segnenten en de rustspanning

geen invloed hebben op de spanning over de condensator. Dus

ook tijdens een actiepotentiaal.

Is het segment niet refractair (schakelaar in stand 1), dan

wordt vergelijking 3.2 berekend, en vervolgens gekeken of

de drempelspanning overschreden is. 20 ja, dan wordt een

logische variabele (voor elk segment een) .TRUE •• Deze vari

abele geeft aan dat het segment refractair is. De variabele

TWAIT houdt de tijd bij dat het segment reeds refractair is.

Dy spanning over de condensator wordt 0 mV gemaakt. Hierna

kunnen de berekeningen voor het volgende segment uitgevoerd
"!'{orden.
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N J

J

Figuur 3.7 Flowdiagram van het algoritme voor de simula

tie van het nodale weefsel.

Indien het segment refractair is, wordt eerst de variabele

TWAIT verhoogd met de stapgrootte dt. Is de refractaire peri
ode verstreken dan wordt de logische variabe REF weer .FALSE •.
Is de tijdsduur van de actiepotentiaal verstreken dan wordt

de spanning over de condensator -90 mV (was 0 mY). Hierna

volgen de berekeningen voor het volgende segment.

In bijlage 2, subroutine RITHNE, is de listing gegeven van

de subroutine voor het opwekken van het hartritme. De initi

ele waarden van de parameters zijn:

V1 =
R1 =
R2 =
R3 =

- 90 mV behalve segment 1, V1 = 20 mY.
1/(10 mY/A)

1/(30 mY/A)

1/(30 mY/A)



drempelspanning -55 mV

duur actiepotentiaal 0.1 sec.
duur refractaire peri ode 0.6 sec.

De gebruiker van het simulatieprogramma kan aIle parameters

veranderen, en zodoende bepaalde afwijkende hartritmen simu

leren. Hoe dit moet gebeuren wordt beschreven in lit. (5).

De atria en de ventrikels worden getriggerd door respectie

velijk het eerste en laatste segment. De variabelen TA (de

atrium-tijd) en TV (de ventrikel-tijd, zie $2.5) worden 0
als bij het eerste.en laatste segment een actiepotentiaal

ontstaa .t. Een atrium activiteit uit zich in een p-top in

het ECG, gevolgd door een contractie (compliantie en nuldruk

volume nemen af) van de atria. De ventrikel-activiteit uit

zich in een QRS-complex, gevolgd door een contractie van de

ventrikels. Na een vaste tijd ontstaat in het ECG de T-top.

Het ECG bestaat dus uit 3 gedeelten, de P-top, het QRS-complex

en de T-top. Deze gedeelten zijn stukjes 4-de graads polinomen.

De duur en de hoogte van de P- en T-top liggen vast. De con

stanten van de polinomen ~ijn zo gekozen dat de toppen sym

metrisch zijn en dat de eerste afgeleide van het ECG continu

is. Het QRS-complex is eveneens symmetrisch. Deze eis, samen

met de waarde van de negatieve en positieve uitslag bepalen

de polinoomconstanten. De eerste afgeleide van het ECG is

bij het QRS-complex niet continuo

Indien de gebruiker geen gebruik wenst te maken van de simu

latie van het nodale ~Teefsel, bijvoorbeeld omdat het hartrit

me nauwkeurig vast moet liggen, ~Tordt het hartritme bepaald

dqor de parameters PPI (p-p interval), PS (duur p-top) en
PQS (p-Q segment).

De tijd-winst is in dat geval betrekkelijk gering omdat de'.
berel(eningen worden uitgevoerd met gehele getallen (integers).



Het rekenen met integers heeft als voordeel een hoge reken

snelheid maar als nadeel een geringe nauwkeurigheid. Om de

ze reden moet de depolarisatie dan ook snel verlopen, zodat

de refractaire periode Hat langer is dan in werkelijkheid

(zie $3.2).

De toestand van elk segment (rust, actiepotentiaal of refrac

tair) wordt met behulp van karakters opgeslagen in de eerste

tien posities van een array. Dit array kan worden afgebeeld

op de terminal.

Om een meer realistisch hartritoe te kunnen opwekken wordt

de refractaire poriode van elk segment voorzien van een

"ruisterm " • Telkens als het eerste segment een actiepotenti

aal genereert, wordt een willekeurig gedeelte van de vaste

waarde van de refractaire periode bij de vaste refractaire

periode opgeteld. De som is de variabele refractaire periode.

De gemiddelde waarde van de willekeurige variaties is 0, de

verdeling van de variaties is homogeen verdeeld over een

interval met grootte RANINF x vaste waarde. Dit alles heeft

tot gevolg dat het hartritne een zekere variatie vertoont,

zie figuur 2.8. Bij een grotere waarde van RANINF (ca. 0.5)

ontstaat af en toe een hartblok.

De listing van de subroutine voor het varieren van de refrac

taire periode is gegeven in bijlage 3, subroutine RAJATR.

De initiele waarde van RANINF is 0.1.
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ECG

T

2~

TSEC

Figuur 2.8 Ret gesimuleerde EGG, let op de varierende

tijdsduur van het P-Q segment.
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3.4 Opwekken van afwijkende hartritmen

Met het bovenvermelde model is het mogelijk verschillende

typen hartblokken op te wekken. Allereerst het totale hart

bloke R2 van segment 4 wordt oneindig groot. De actiepoten

tialen die ontstaan in het eerste segment worden door het

vierde segment niet "ontvangen". De rustspanning van het

tiende segment wordt 20 mV, zodat ook hier spontaan actie

potentialen ontstaan. De refractaire periode van dit segment

wordt verlengd tot 2 sec. Dit heeft tot gevolg dat het tempo

van de ventrikels veel lager is dan van de atria~Het resul

taat van deze veranderingen is op te maken uit het gesimu

leerde ECG in figuur 3.9.

ECG

1

•
1 2 3

Figuur 3.9 Het ECG van een gesimuleerd totaal hartblok.

E9n gedeeltelijk hartblok wordt opgewekt door de refractaire,
periode van de segmenten 4,5 en 6 iets te verlengen. De op-

eenvolgende actiepotentialen worden dan op deze plaatsen
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extra vertraagd. Op een gegeven moment zal een actiepoten

tiaal "botsen" tegen de refractaire periode van de vorige

actiepotentiaal. Door de mate van verlenging te varieren

kunnen verschillende partiele hartblokken, 1 op 2, 1 op 3,
worden gerealiseerd. In figuur 3.9 is het ECG met een parti

eel hartblok weergegeven. Typerend voor een hartblok is de

toenemende verlenging van het P-Q segment (tijdsduur tussen

het einde van de P-top en het begin van net QRS-complex),

totdat het QRS-complex helemaal ontbreekt.

ECG

t

2 ~
T SEC

Figuur 3.9 Ret ECG van een gesimuleerd partieel hartblok.
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In figuur 3.10 is de toestand van hat nodale ':reefsel

afgebeeld, behorende bij het EOG uit fig~ur 3.9.

segment10 , , IRRRRRRR, IRRRRRRR, """ ,IRRRRRR,$RRR.RR""""
9 "IRRRRRRR,BRRRRRR""""IBRRRRRR,IIRRRRRR""""
8 "IRRRRRR,IBRRRRRR""",~RIRftRRBR,KRRRRRR"""",
7 , ,KR.RR.RR.RRBRRR""" ~ ,~,lIRRRRRR"""",
6 ,.;iIRRRRRR,.IRRRRRRR"""" IRRRRRRRIIIRRRR, , , , , , , , I

5 , lUJRRRRRRRJI~.RRRRRRR, , , , , , , JIRRRRRRRlIRRRR, , , , , , , ,
4 , IRRRRRRRIIIRRRR, lIRRRRRR, KRlmRRRlmRRRlffiRRKFffiRRRFffiR
3 .; IBRRRRR; , KRRRRRRRR
2 .; BRRRRRR; BRRRRRRRlIRRRRR; IrnRRRRR.; KRRRRRR.RDRRRRR
1 .; JIRRRRRR; lIRRRRRR lIRRRRRR, JlRRRRRR;.IIRRR.RRRRBRRR

•
2

,
3 ~ t sec

Figuur 3.10 Toestand van het nodale weefsel.
, : segment in rust
R : segment refractair
• segment genereert actie~otentiaal

Een op de drie prikkelB loopt "vast"
bij het vierde segment
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4 DE LaNGEN

Diagnostisch belangrijke signalen met betrekking tot de lon

gen zijn onder meer het capnogram (d.i. de kooldioxide-frac

tie bij de mond) en de totale gasflow tijdens de in- en uit

ademing. am deze signalen te kunnen opwekken is een model

voor de longen ontwikkeld. Dit model is te verdelen in twee

gedeelten. Ret mechanisch aspect van de longen en een gedeel

te waarbij de gasfractie van verschillende gassen wordt be

paald. Eerst Horden de mechanische eigenschappen van de lon

gen behandeld.

4.1 Mechanische eigenschappen van de longen

Voor een uitgebreide bespreking van de longen zie literatuur

( 1 7) •

De longen zlJn een met een gasmengsel gevulde ruimte in o

pen verbinding met de buitenlucht. In de longblaasjes (al

veolen) vindt de gasuitwisseling plaats. Normaal wordt zuur

stof in het bloed opgenomen en wordt koolzuur door het bloed

afgegeven. Via de luchtwegen staan de alveolen in verbinding

met de buitenwereld.

Bij een beademde patient wordt tijdens de inademing (inspi

ratie) verse lucht in de longen geblazen. De druk in de al

v~olen zal hierdoor stijgen. Tijdens de uitademing (expira

tie) Hordt een gasmengsel door de elastische krachten van
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de longen en de borstkas (thorax) uitgedreven. l1eestal tegen

de omgevingsdruk, maar soms tegen een kleine positieve over

druk (PEEP, positieve eind expiratoire (p) druk) of onder

druk (NEEP) •

De longen zijn niet vergroeid met de binnenwand van de tho

rax. De verbinding tussen de thorax en de longen komt tot

stand door het longvlies en het borstvlies. De ruimte tus

sen de vliezen (interpleurale ruimte) is gevuld met een dun

vloeistoflaagje. De interpleurale ruimte is volledig afge

sloten. Tijdens ademstilstand he erst in deze ruimte een

negatieve druk t.o.v. de buitendruk doordat de longen opge

spannen liggen in de thorax. Door deze verbinding van de

longen met de thorax is een zekere beweging van de longen

in de thorax mogelijk. In figuur 4.1 is dit schematisch weer

gegeven.

DOCE RUlMTE
-+---

PL1CHAAM

PTHORAX1-+----....;

Figuur 4.1 Schematische voorstelling van de longen.

Het verband tussen de druk in de longen (Pt) t.o.v. de om

gevingsdruk en het volume is gegeven in figuur 4.2. Deze druk

kan men opgebouwd denken uit het drukverschil over de tho

raxwand (Pc) en het drukverschil over de longwand (PI). Uit
I .

deze figuur kunnen we het volgende opmaken. Indien de druk

in de longen gelijk is aan de omgevingsdruk (ademstilstand,
Pt = 0) heerst er in de thora:c, zoals vermeld, een onderdruk.
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LONGVOLUME 100
in 'r. van TLC

80

P in kPa

-3 -2 -1 o 2 3 4

Figuur 4.2 Verband tussen de druk en net longvolume (lit.

(17)).

Een open verbinding van de interpleurale ruimte met de om

geving veroorzaakt zonder speciale maatregelen het inklap
pen van de longen. De druk over de longwand wordt dan 0,

zodat het longvolume sterk afneemt. Het inklappen van de
longen kan voorkomen ,{orden door de druk in de longen op

te voeren.

Het verband tussen de verschillende drukken en het longvo

lume is niet-lineair. Ter vereenvoudiging wordt een lineair

verband aangenomen volgens figuur 4.3. Er geldt dan:

Pc = pthorax - Plichaam = ( Vthorax - VOthorax ) / Cthorax,
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PI = Plong - pthorax = ( Vlong - VOlong ) / Clong (4.2)

waarbij voorlopig Vlong = Vthorax

Cthorax en Clong worden respectievelijk de thorax- en long

compliantie genoemd. VO staat voor ll nuldrukvolume ll , d.i.

het volume indien de verschildruk 0 is.

LONGVOLUME 100

in'l(,van TLC f

80

~ P inkPa

-3 -2 -1 2 3 4

Figuur 4.3 Vereenvoudigd verband tussen de druk en het

longvolume, zie ter verklaring tekst in figuur

4.2.

De luchtwegen, in figuur 4.1 aangegeven met lldode ruimte",

vormen een stromingsileerstand. Tijdens een in- of uitademing

is de longdruk niet gelijk aan de omgevingsdruk. Indien we

e~n lineair verband veronderstellen tussen de longdruk en
•

de gasflow, geldt:
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Q (de longen in) = ( Pmond - Plong ) / luchtwegweerstand

Voor het longvolume geldt:

dVlong

= Q + QDIF

dt

t + dt

ofHel Vlong(t + dt) = Vlong(t) + f(Q(t) + QDIF(t))dt

t

waarin QDIF de totale diffusieflow voorstelt.

De vergelijkingen 4.1 tot en met 4.5 vornen een volledig

stelsel indien de totale diffusie-flow (QDIF), de omgevings

druk (Plichaam) en de druk bij de mond (Pmond) bekend ver

ondersteld worden.

Deze vergelijkingen kunnen met behulp van een digitale com

puter worden opgelost. Hiertoe moeten de verschillende dif

ferentiaalvergelijkingen worden benaderd. Zie $4.3.
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4.2 Gasfracties in de luchtwegen en alveolen

Zoals reeds vermeld, zlJn we ook geinteresseerd in de gas

fractie van o.a. kooldioxide in de luchtwegen (de mond). Om

de gasfracties te kunnen berekenen wordt de dode ruimte op

gedeeld in z.g. segmenten. Vanwege het gecompliceerde karak

ter van stroming, menging en diffusie van gassen in de lucht

wegen, is niet getracht een exacte beschrijving voor de be

rekening van de gasfracties te geven.

'de gaan er vanuit dat de berekeningen discreet v'erlopen.

De stapgrootte is dt (40 ms. ) • De dode ruimte is opgedeeld

in 3 delen, samen met de alveolen zijn er dan 4 segmen.ten.

Zie figuur 4.4.

1

Ql.~
3

DODE RUIMTE

ALVEOLEN

Figuur 4.4 Verdeling van de luchtwegen in segmenten.

Ret volume van de dode ruimte wordt constant verondersteld.

Stel dat op tijdstip t de fractie van een gas in alle seg
menten bekend is. Verder \Iordt aangenomen dat de totale gas

flow berekend is. Voor het voluBe van een bepaald gas in een

segment geldt (Beneken, mondelinge communicatie):
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Vg(t) = Fg(t) • Vsegment(t)

waarin Vg : volume of hoeveelheid van een gas

Fg : volumefractie van een gas

Vsegment : totale volume van een segment (variabel

voor de alveolen)

Op een volgend tijdstip geldt voor gassen in de dode ruimte:

Vg(t+dt) = Vg(t) + Fgvoor(t).Q(t+dt).dt - Fg(t).Q(t+dt)xdt

waarin Q(t+dt): totale gasflo\{ (aIleen positieve waarden)

Fgvoor : volumefractie van een gas in het voorlig

gend segment.

In woorden: De hoeveelheid gas in een seg8ent is gelijk aan

de hoeveelheid gas op het vorige tijdstip plus een hoeveel

heid ga~ uit het voorliggend (t.o.v. de gasflow) segment,

minus een uitgestroomde hoeveelheid.

-" '-~

Combinatie van vergelijkirrg 4.6 en 4.7 levert de gasfractie

in de luchtwegen. Men moet weI rekening houden met de rich

ting van de gasflow. Tijdens de inspiratie is de gasflow

positief, en ligt segment 1 voor segment 2, tijdens de ex

piratie ligt segment 2 voor segment 1.

Voor de alveolen moet oo~ de diffusieflow van elk gas in

rekening Horden gebracht. Tijdens de inspiratie (een posi
tieve gasflow) geldt:
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Vg(t+dt) = Vg(t) + Qdif(t+dt)~dt + Q(t+dt)~Fgvoor(t).dt

waarin Qdif : de diffusieflow van een bepaald gas.

Tijdens een negatieve gasflow wordt de laatste term vervan

gen door Q(t+dt).Fg(t).dt.

In totaal worden 5 gassen beschouwd. Deze zijn:

1 zuurstof, 02

2 kooldioxide, C02

3 stikstof, N2

4 en 5 zijn door de gebruiker te definieren.

De diffusieflow wordt in een ander sirnulatieonderdeel bere

kend. Zie hoofdstuk 5.
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4.3 Algoritme voor de simulatie van de longen

In bijlage 4 is de listing gegeven van de subroutines voor
de simulatie van de uitwendige ademhaling. De subroutine
LUNG is de "hoofd"-routine. Deze wordt telkens na dt sec.
aangeroepen vanuit het hoofdprogramma.

In de subroutine BEADEM wordt de gasflow berekend en de
ademcyclus bepaald. TL (de longtijd) wordt in BEADEM 0,
zodra de waarde desom van de in- en expiratieduur over
schrijdt. Is TL kleiner dan de inspiratieduur dan wordt
de totale gasflow gelijk aan de parameter QINSP (gasflow
tijdens inspiratie). Is TL groter dan de inspiratieduur dan
wordt de gas flow berekend met behulp van vergelijking 4.4.

De subroutine FRACTI berekent de longdruk, de thoraxdruk
(t.o.v. de omgevingsdruk), het longvolume en de gasfracties
in de verschillende segmenten. De differentiaalvergelijkingen

4.1 tot en met 4.5 worden benaderd met:

dx x(t+dt)-x(t)

=
dt dt

In $4.1 werd gesteld dat het thoraxvolume en het longvolume
aan elkaar gelijk zijn. Om cardiogene oscillaties te kunnen
nabootsen, wordt gesteld:
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Vthorax = Vlong + VOhart + Vhart

waarin VOhart
Vhart

volume van het hart exclusief bloed

bloedvolume in de thorax.

Vhart wordt berekend in de subroutine NEWV ($2.6). Dit is
het bloedvolume in aIle vaten die zich in de thorax bevin

den. Het kloppen van het hart veroorzaakt een geringe vari
atie in de longdruk, en dus ook in de gasflow tijdens de

expiratie. Deze variatiss zijn ook merkbaar in de fractie

van C02 in de mond aan het einde van een expiratie (het cap

nogram, zie lit. (13) en (15)).

Tot slot wordt in subroutine PUITFR de partiele gasdruk be
rekend in de alveolen. Een actuels waarde en een gemiddelde
waarde. De partiele gas spanning wordt berekend t.b.v. de

inwendige ademhaling, zie hoofdstuk 5.
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4.4 Parameters

Dit simulatieonderdeel heeft een aantal parameters welke

aIle door de gebruiker zijn te veranderen. De standaardwaar

den zijn gegeven in tabel 4.1. Deze waarden zijn bepaald

m.b.v. gegevens uit literatuur (17).

compliantie nuldrukvolume
-11.Pa liter

longen

thorax

0,0025

0,001

1,2

4,0

ventilator:

inspiratietijd (sec) 1,5

expiratietijd (sec) 2,5

inspiratieflow (l.s~l) 0,333 (droge lucht, 370 c)

gasfractie ingeademde lucht

zuurstof 0,2

kooldiox1de 0,0

stikstof 0,8

overigen 0,0

verzadigde waterdampspanning (Pa)

omgevingsdruk (Pa)

druk bij de mond (Pa)

6300 (370
c)

100- 103 (absoluut)

100.103 (absoluut)

,TabeI4.1 Waarden van belangrijke parameters (lit. (17)).
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4.5 S1mulat1e:cesuItaten

In figuur 4.5 zijn een aantal simulatie-resultaten weerge

geven. Het normale capnogram en een capnogram met cardiogene

oscillaties. De cardiogene oscillaties treden op indien de

expiratietijd verlengd wordt. De gasflow wordt aan het einde

van de expiratie beinvloed door de hartactie.

FC~
.05

A

F CO2

T
.05

B

5 ~
T SEC

Figuur 4.5 Het gesimuleerde capnogram met (b) en zonder (a)

cardiogene oscillaties.
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In figuur 4.6 is de druk in de aorta, het linker ventrikel,
het linker atrium en het longvolume gegeven. Uit deze figuur

is de invloed van de ademhaling op de bloeddruk op te maken.

<

~
.~.

lD

Figuur 4.6 De invloed van de ademhaling op de bloeddruk.
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5 RET GASTRANSPORT

In het vorige hoofdstuk is besproken hoe de gasfracties in
de alveolen berekend kunnen worden. De hoeveelheid gas welke
door het bloed wordt opgenomen of afgegeven werd bekend ver
ondersteld. Om deze difussieflow te kunnen berekenen zal
een model opgesteld moeten worden van het gastransport, of
weI de inwendige ademhaling.

In het model voor het gastransport wordt de concentratie
en de partiele gasspanning van de verschillende gassen (zie
hoofdstuk 4) op enkele plaatsen in het lichaam berekend.
Deze plaatsen zijn:

ideale bloed, d.i. bloed uit de longen zonder veneuze bij
menging en voordat het zich vermengt met het arteriele
bloed,

arterieel bloed,
de weefsels,
bloed dat de weefsels verlaat voordat het zich vermengt,
met het veneuze bloed; het ongemengd veneuze bloed en

veneus bloed.

In de weefsels wordt voortdurend kooldioxide geproduceerd en
zuurstof verbruikt. De productie van kooldioxide wordt con
stant verondersteld, de opname van zuurstof is afhankelijk
van een aantal omstandigheden.



-67-

5.1 Model voor het gastransport

In figuur 5.1 is een voorstelling gegeven van het model voor
-~ het gastransport (afgeleid" van het model uit lit. (9)).

ALVEOLEN

ARTERIEEL
a

a

I
°2V

p02

°2v cO2

QT
4--

p
c

VENEUS

WEEFSELS

Figuur 5.1 Model van het gastransport (lit. (9) en (18)).

De bloedsomloop is verdeeld in slechts twee delen. Een ar
terieel reservoir en een veneus reservoir. Het model voor
de bloedsomloop voorziet dit onderdeel met de gemiddelde

I .

bloedflow door de longen (bloedflow in de pulmonale capil-
lairen) en de weefsels (bloedflow in de capillairen) en het
totale arteriele (som van het volume in de zuurstofrijke
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vaten) en veneuze (som van het volume in de zuurstofarme
vaten) bloedvolume, zie hoofdstuk 2. Het model voor de lon
gen levert de gemiddelde partiele gas spanning in de alveo
len, zie hoofdstuk 4.

Uitgegaan wordt van de volgende aannamen. De partiele gas
spanning van de verschillende gassen in het bloed is, na
passage van de longen, hetzelfde als de partiele gas spanning
in de alveolen. Dit houdt in dat het bloed lang genoeg in
de pulmonale capillairen verblijft om in evenwicht met de
longlucht te geraken (zie lit. (18)). Dit is bij niet te
grote bloedflow het geval.

Vervolgens stroomt het bloed in het arteriele reservoir,
alwaar het zich volledig mengt met het aanwezige arteriele
bloed plus een klein gedeelte veneus bloed. De aanname. dat
het bloed uit de longen onmiddellijk mengt met al het arte
riele bloed, heeft tot gevolg dat de looptijd, veroorzaakt
door de lengte van de bloedvaten, vervalt. De bijmenging
van veneus bloed wordt veroorzaakt door een werkelijke om
leiding (shunt), en een niet ideale perfusie-ventilatie ver
houding (lit. (18)).

Bloed uit het arteriele reservoir stroomt vervolgens door
de weefsels. De weefsels zijn samengevoegd tot een reservoir,
waarin de verschillende gassen zijn opgelost. In de weefsels
geldt een lineair verband tussen de concentratie van een
gas en de partiele gasspanning. De totale hoeveelheid van
een bepaald gas wordt bepaald door het product van de con
centratie en het totale weefselvolume (35 liter).

I~ de weefsels wordt zuurstof verbruikt en koolzuur gepro
duceerd. Stikstof wordt noch verbruikt noch geproduceerd. Hetzelf
de geldt voor de twee laatste gassen (de gebruiker kan dit
weI veranderen). De gasspanning in het bloed dat de weefsels
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verlaat, is gelijk aan de gas spanning in de weefsels. Dit
ongemengd veneuze bloed mengt zich vervolgens volledig met
het bloed in het veneuze reservoir.

De vergelijkingen voor de bepaling van de concentraties in
een willekeurig reservoir, na telkens dt sec. (1 sec.), la
ten zich eenvoudig afleiden. Voor de totale hoeveelheid van
een bepaald gas geldt:

Vres(t+dt)~cgas(t+dt)

dus,

= Vres(t)~~gas(t) + dt~Qin~cgasin(t)
,'-

dt.Quit.cgas(t)

cgas(t+dt) = ( Vres(t) .. cgas(t) + dt:;'Qin.cgasin(t) -

dt~Qui~~cgas(t) ) / Vres(t+dt)

waarin Vres bloedvolume van het reservoir
cgas concentratie van het gas in het reservoir
Qin flow van het instromende bloed
cgasin concentratie van het gas in het instromen-

•
de bloed

Quit flow van het uitstromende bloed

Het wordt, zoals uit de bovenstaande vergelijking blijkt,
tqegestaan dat de bloedflow door de longen en de weefsels, .

ongelijk zijn.
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Voor de totale hoeveelheid van een gas in de weefsels geldt:

Vtis;cgast(t+dt) = Vtis~cgast(t) - verbruik(t).dt +

diffust(t).dt (5.1.1)

met Vtis totale weefselvolume
cgast · concentratie van het gas in de weefsels·
verbruik · verbruik van het gas·
diffust diffusieflow van het gas naar de weefsels

Hieruit kan de concentratie van het gas bepaald worden, en
daarmee de partiele gasspanning in de weefsels.

Het model voor het gas transport is dus betrekkelijk eenvou
dig. Stel dat op een gegeven moment de concentratie van aIle
stoffen in de bloedreservoirs en het weefsel bekend is.
Verder is de partiele gasspanning in de alveolen (zie hoofd
stuk 4) gegeven. Volgens de aannamen is de partieIe gasspan
ning in het bloed, net na de longcapillairen, gelijk aan
de partiele gasspanning in de alveolen. Met de partiele
gasspanning in het z.g. ideale bloed wordt de concentratie
in het ideale bloed bepaald (zie $5.2).

Vervolgens wordt de nieuwe concentratie van de gassen bere
kend in het arteriele reservoir. In vergelijking 5.1 moeten
we invullen:

Vres =
Qin =I

Quit =

Varterieel
bloedflow door de longen
bloedflow door de weefsels
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(De instroming van gassen bestaat uit twee termen vanwege
de shunt).

Voor de berekeningen m.b.t. het ongemengd veneuze bloed en
de concentratie in het veneuze reservoir geldt mutatis mu
tandis hetzelfde.

Nu zijn de concentraties op tijdstip t+dt in het arteriele
en veneuze bloedreservoir, en in het ideale en ongemengdve
neuze bloed bekend. Met deze concentraties wordt volgens
het principe van Fick de diffusieflow op het tijdstip t+dt
van elk gas naar de longen en de weefsels bepaald. (Gewoon
lijk wordt het principe van Fick gebruikt om de bloedflow
te bepalen bij bekende concentraties en diffusieflow naar
de longen van een bepaald gas).

Vergelijking 5.1.1 wordt ten slotte gebruikt om de concen
tratie in de weefsels te bepalen. (Daarmee is ook de partiele
gasspanning bekend).

De enige moeilijkheid is de berekening van de concentratie
in het ideale en ongemengd veneuze bloed, als functie van
de partiele gas spanning op deze plaatsen. In de volgende
paragrafen zal een methode besproken worden waarmee het _ver
band tussen de concentratie en de partiele gasspanning be
paald kan worden.
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5.2 Verband tussen de partiele druk van een gas en de con
centratie in het bloed

Voor een opgelost gas in een vloeistof geldt:

cgas = ce •.pgas (5.2)

waarin cgas

Cl

pgas

de concentratie van een gas
de oplosbaarheid
de partiele druk.

Voor zuurstof en kooldioxide is dit verband minder eenvou
dig. Zuurstof wordt voornamelijk getransporteerd als oxi
hemoglobine. Dit is een reversibele verbinding tussen zuur
stof en hemoglobine (Hb). Hemoglobine komt voor in de rode
bloedlichaampjes (erythrocyten), de concentratie bedraagt
gemiddeld 9 mmol/liter.

Kooldioxide wordt getransporteerd als opgelost C02 en H2C03
(koolzuur), en als HC03- (bicarbonaat).

Voor zuurstof geldt dus:

c02 = 0( ~ p02 + saturatie. cHb

,waarin. de saturatie het gedeelte geoxigeneerd hemoglobine
is.



Voor C02 geldt:

cC02 = d. .. pC02 + cHC03-

De saturatie is voornamelijk afhankelijk van de partiele
zuurstofspanning. Dit verband wordt gegeven in $5.3.
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5.3 De saturatiecurve

Het verband tussen de p02 en de saturatie wordt de satura
tiecurve genoemd. In figuur 5.2. is dit verband gegeven.

Hb saturatie 1

T

.1

2 4 6

--t p02

70 80 90 100 mmHg

10 1 13,3 kPa

Figuur 5.2 De saturatiecurve van het hemaglobine (lit.
(18)), met als parameter de zuurgraad (pH).
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We kunnen het volgende opmerken. De partiele zuurstofspan
ning in het arteriele bloed is ca. 100 mmHg (i.e. iets la
ger dan in de alveolen). De saturatiecurve verloopt in dit
gebied nagenoeg vlak. Dit heeft tot gevolg dat variaties
in de partiele zuurstofspanning in de alveolen (altitude)
nauwelijks invloed hebben op de totale hoeveelheid zuurstof
in het arteriele bloed.

De partiele zuurstofspanning in het veneuze bloed (en in
de weefsels) is gemiddeld, bij rust, 40 mmHg. In dit gebied
verloopt de curve stijl, zodat een geringe vermindering van
de partiele zuurstofspanning in de weefsels, een sterke ver
hoging van de totale hoeveelheid opgenomen zuurstof tot ge
volg heeft.

De saturatiecurve is afhankelijk van de zuurgraad van het
plasma. Normaal is de pH ca. 7,4. Bij een verlaging van de
pH verschuift de curve naar rechts, bij een verhoging ver
schuift de curve naar links. In de weefsels wordt door de
opname van kooldioxide in het bloed de pH lager, hierdoor
wordt zuurstof uit het bloed gedreven. In de longen treedt
het omgekeerde effect Ope Door de afgifte van kooldioxide
wordt de opname van zuurstof bevorderd. Dit is het bekende
Bohr-Haldane effect.

•
Voor het verband tussen de partiele zuurstofspanning en de
saturatie geldt (lit. (18)):



-76-

saturatie = u/(1+u)

u = a3~p02vir3 + a2~p02Virl + a1.p02vir

p02vir = p02~10.~(O,024(37-temperatuur)+

O,4(pH-7,4)+
O,06(1,6021-1ogpC02))

6 -5 -4 -3a3 = 3,0 .10 , a2 = 2,8.10 , a1 = 9,25.10

De afgifte van zuurstof wordt in de weefsels ook nog bevor
derd door toename van de temperatuur en van de partiele kool
dioxidespanning.
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5.4 Transport van kooldioxide

Kelman (lit. (18)) heert een beschrijving gegeven voor de
bepaling van de totale hoeveelheid kooldioxide in het bloed
als runctie van de partiele kooldioxidespanning, de pH, het
hematocriet (gedeelte vaste lichaampjes in het bloed), de
saturatie en de temperatuur. De volgende stappen moeten
worden gevolgd.

1) De pK (zie verder) wordt gegeven door:

pK = 6,086 + 0,042.(7,4-pH) + (38-temperatuur) •.
(0,0047+0,0014(7,4-pH))

2) De oplosbaarheid van C02 in het bloed wordt gegeven door:

sol = 0,0307 + 0,00057.(37-temperatuur)+
2

0,00002.(37-temperatuur)

3) Voor de totale hoeveelheid C02 in het plasma geldt:

ctC02(P) = sol~pC02~(1 + 10~~(pH-pK))

Dit is een vorm van de Henderson-Hasselbalch vergelijking
(zie $5.5).



-78-

4) Vervolgens wordt de verhouding tussen ctC02(P) en ctC02(E)
(totale hoeveelheid C02 in de rode bloedlichaampjes) bepaald.
Voor volledig geoxigeneerd bloed geldt:

l
AOX = 0,59 +0,2913.(7,4-pH) + 0,0844.(7 t 4-pH)

Voor volledig gereduceerd bloed geldt:

2
ARE = 0,664 + O,2275.(7,4-pH) + 0,0938.(7,4-pH)

De verhouding bij de werkelijke verzadiging wordt bepaald
door een lineaire interpolatie:

A = ARE + (AOX - ARE).saturatie

5) De concentratie ctC02(E) wordt bepaald volgens:

ctC02(E) = A.ctC02(P)

6) Voor de concentratie in het bloed geldt ten slotte:

ctC02(B) = hematocriet~ctC02(E) +
(1-hematocriet).ctC02(P)
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De enige onbekende in de bovenstaande vergelijkingen is de
pH. In de volgende paragraaf zal gezocht worden naar een
verband tussen de pH en de logaritme uit pC02.

In figuur 5.3 is het verband tussen de pC02 en cC02, bij een
normaal zuur-base evenwicht, gegeven.

ccO:z mmole40

T
30

20

10

sat.
o
.7,

pC02
--+

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mmHg

2 4 6 8 10 12 13,,3 kPa

Figuur 5.3 Verband tussen pC02 en cC02, met als parameter de
saturatie (lit. (17)).
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5.5 Zuurgraad van het plasma

De zuurgraad van een vloeistof is gedefimeerd als:

.~

pH = -log cH+ (5.6)

De zuurgraad van het bloedplasma is bijzonder constant en

bedraagt gemiddeld 7,4 (cH+ = 4,O.10I~-5 mmol/liter). Een
afwijking van + of - O~5 is al levensbedreigend. Het bloed
is daarom goed gebufferd. Een buffer bestaat uit een oplos
sing van een gedeeltelijk gedissocieerd zwak zuur en een
zout van de geconjungeerde base. Voor het bloed is de belang
rijkste bufferende stof bicarbonaat (HC03-). Het zwak zuur
is koolzuur (H2C03). Koolzuur wordt gevormd volgens:

C02 + H20 H2C03 ( 5• 7 )

Deze reactie wordt naar rechts verschoven door het enzym
koolzuuranhydrase (lit. (17)). Koolzuur dissocieerd volgens:

H2C03

v2
~

~

v1
HC03- + H+ (5.8)
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Voor de reactiesnelheid v1 en v2 geldt:

v1 =0 cH2C03. v2 =0 cHC03-.cH+

Bij evenwicht geldt:

v1 = v2. cH+ = k.cH2C03/cHC03-

pH = pK + log (cHC03-/a .pC02)

ofweI

(5.10)

met pK
~.pC02

= -log k
= cH2C03

en

Dit is de bekende Henderaon-Hasselbalch vergelijking. Vul
len we de normale waarden in. dan voIgt:

pH = 6,1 + log (24,1/0,03.40) = 7,4

Voegt men een sterk zuur toe. dan verschuift reactie 5.8
naar links. Het gevormde koolzuur wordt door de longen uit~

gescheiden. Door de toevoeging van 1 mmol H+ wordt 1 mmol
HC03- verwijderd:

pH = 6,1 + log (23,1/0,03.40) = 7,38,

Zonder buffer zou de pH gedaald zijn van 7,0 (neutrale op
loasing) tot:
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pH = -log (10~~-3) = 3

De eoneentratie HC03- is afhankelijlk van de partiele kool
dioxidespanning en de toestand van het bloed. Door de aan
wezigheid van andere buffers (waaronder ook het hemaglobi
ne) wordt HC03- gevormd volgens (zie voor het vervolg lit.
(16)):

x + C02 + H20 =:; XH+ + HC03-

Hieruit blijkt dat de afname van eX gelijk is aan de toe
name van eHC03-, dus:

~eHC03- =,6X ofweI,

deHC03- dX

dpH dpH

~X wordt de buffer-value van het bloed genoemd, hiervoor
is de volgende vergelijking op te stellen.

Uit de H~nderson-Hasselbalehvergelijking voIgt:
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dlog pC02 dpK 1 dcHC03-

= -(1 - -) + • =

dpH dpH 2,3.cHC03- dpH

-1,04 -
2,3.cHC03-

Experimenteel is een lineair verband gevonden tussen de
pH en log pC02. Dit houdt in dat dlog pC02/dpH constant is.

Ofwel, vergelijking 5.14 hoeft slechts voor een bepaalde
waarde van cHC03- bepaald te worden. M.b.v. de Henderson
Hasselbalch vergelijking volgt:

cHC03- = a.prC02.10~~(pHr-7,4) (5.15)

We moeten dus een geschikte coordinaat in het pH-pC02 vlak
vinden.

Het, experimenteel gevonden, verband tussen log pC02 en de

pH is gegeven in figuur 5.4, voor verschillende "base-excess"
en cHb. Voor de Base-excess geldt de volgende definitie.

De base-excess (~cBr(B)) is gelijk aan de hoeveelheid toe

gevoegd sterk zuur,om bij een constante pC02 = 40 mmHg,
de pH te titreren tot 7,4 (of indien de base-excess nega-

,tief is, de hoeveelheid sterke base).
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Figuur 5.4 Verband tussen de pH en log pC02 volgens·

Siggaard-Andersen (lit. (16)).

De base-excess is dus onafhankelijk van de pC02. Uit het

vervolg zal blijken dat het gebruik van de base-excess als
belangrijk voordeel heeft dat het toevoegen van sterk zuur
of van HC03- aan het bloed,eenvoudig is te beschrijven. Te
vens kan het Bohr-effect (zie $5.3) m.b.v. de base-excess
beschreven worden.

De verzameling punten in het log pC02 - pH vlak, waar de
log pC02 - pH lijnen elkaar, bij dezelfde base-excess, snij

den, wordt de base-excess curve genoemd. Deze curve is be
paald door Siggaard-Andersen (lit. (16)) en is getabelleerd
in tabel 5.1.
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BASE BASE
EXCESS COORDINATES EXCESS COORDINATES

LkB'(B)/{mmol/l) pH(P) pCO,!mmHg LkB'(B)!(mmol!1l pH(P) pCO,!mmHg.
-22 7.226 11.6 +1 7.412 40.3
-21 7.229 13.5 +2 7.425 40.5
-20 7.233 15.3 +3 7.438 40.6
-19 7.237 17.1 +4 7.451 40.6
-18 7.242 18.9 +5 7.465 40.6
-17 7.247 20.6 +6 7.479 40.5
-16 7.253 22.3 +7 7.494 40.3
-15 7.259 24.0 +8 7.509 40.0
-14 7.266 25.7 +9 7.525 39.6
-13 7.273 27.3 +10 7.541 39.1
-12 7.281 28.9 +11 7.558 38.5
-II 7.289 30.4 +12 7.576 37.9
-10 7.297 31.7 +13 7.594 37.2
-9 7.306 33.0 +14 7.613 36.4
-8 7.315 34.1 +15 7.633 35.5
-7 7.3:4 35.2 +16 7.654 34~5
-6 7.334 36.1 +17 7.676 33.5
-5 7.344 37.0 +18 7.699 32.3
-4 7.354 37.8 +19 7.724 31.1
-3 7.365 38.5 +20 7.750 29.8
-2 7.377 39.1 +21 7.777 28.4
-I 7.388 39.6 . +22 7.806 26.9

0 7.400 40.0

,''=-':-

Tabel 5.1 De base-excess curve volgens Siggaard-Andersen
(Ii t • ( 16) ) •

Het blijkt dat de helling van de log pC02 - pH lijnen goed
wordt benaderd, indien in vergelijking 5.14 de waarde van
pH en pC02 op de base-excess curve wordt ingevuld. Bij be
kende base-excess is nu het verband tussen de pH en de
pC02 te berekenen.

Experimenteel is het volgende verband gevonden tussen de
verzadiging van het hemaglobine en de base-excess:

~ cB' ( B) = A cBr (B0 x ) + 0, 31 • ( 1- satura tie) • cHb (5.16)

W~arin bcB'(Box) de base-excess is van volledig geoxigeneerd
bloed. Deze parameter is enkel afhankelijk van eventuele
toevoegingen van sterk zuur of bicarbonaat. In het computer-
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programma wordt aangenomen dat de base-excess evenveel daalt
(of stijgt) als de hoeveelheid toegevoegd zuur (of bicarbo
naat).

Het een en ander zal met een voorbeeld verduidelijkt worden.

gegeven ~CBI(Box) = -5 mmol/liter
saturatie = 0,7
pC02 = 50 mmHg
cHb = 9,0 mmol/liter

Voor de werkelijke-base-excess geldt volgens verge 5.16:

In tabel 5.1 vinden we het punt op de base-excess curve.

pHI = 7,35, plC02 = 37,7 mmHg

De concentratie HC03- is in dit punt:

De helling van de log pC02 - pH lijn is:

dlog pC02 7,7+2,3.9,0

= -1,04 - = -1,65
dpH 2,3~20,1
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Voor de pH geldt ten slotte:

pH = pH' + (dpH/dlog pC02).(log pC02 - log p'C02) =

7,35 - (1/1,65).(1,7-1,58) = 7,28
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5.6 Algoritme voor de berekening van de gasconcentraties

De vertaling van het voorgaande in een computerprogramma

is een eenvoudige vertaalstap (zie bijlage 5). Opgemerkt
moet worden dat een iteratief proces gehanteerd dient te

worden. De verzadiging is afhankelijk van de pH, de pH is,

via de base-excess, afhankelijk van de verzadiging. Kelman
(

~,

(lit. 16)) heeft aangetoond dat een slag een voldoende

nauwkeurigheid oplevert. Het algoritme komt neer op:

($5.5)
($5.3)
($5.5)
($5.5)
($5.3)
($5.4)

Bereken de pH van volledig geoxigeneerd bloed.
Bereken de verzadiging met deze pH.
Bereken de base-excess bij die verzadiging.

Bereken wederom de pH,
de verzadiging en

de hoeveelheid C02.

Na deze berekeningen wordt eventueel de gradient van de
functie bepaald:

f(p02,pC02) = (c02,cC02)

(

dC02/dP02
gradient =

dcC02/dp02

dc02/dpC02 J
dcC02/dpC02

M~t deze gradient kan met behulp van een iteraties proces
de inverse van de functie f bepaald worden.
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inv
f (c02,cC02) = (p02,pC02)

Met de functie f wordt de concentratie van 02 en C02 in....
het ideale en ongemengd veneuze bloed berekend. De inverse
functie wordt gebruikt om de partiele gas spanning in de
twee bloedreservoirs te berekenen.
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5.7 Algoritme voor de bereking van de partiele gasspanning

We willen ook graag de partiele gas spanning in het arteri
ele en veneuze bloedreservoir berekenen, hierin zijn de con

centraties bekend. Hiervoor gebruiken we een iteratief pro
ces. De functie f wordt in een bepaald punt (p'02,p'C02)

(daarbij hoort het punt (c'02,c'C02)) benaderd door:

c02" = c'02 + dc02/dp02'.(p02-p'02) +

dc02/dpC02'.(pC02-p'C02)

cC02" = c'C02 + dcC02/dp02'.(p02-p'02) +

dcC02/dpC02'.(pC02-p'C02)

De met een ' aangegeven waarden zijn de beginschattingen,
de met een " aangegeven waarden z1Jn de gegeven waarden.
De partiele gasspanningen worden nu geschat door het stel
sel 5.17 op te lossen. De gevonden partiele gasspanningen

voor 02 en C02 worden gecontroleerd m.b.v. de functie f;
Indien de berekende waarde voor cC02 goed overeenkomt met

c"02, en cC02 met c"C02 (fifin procent wordt toegestaan), wordt
het proces gestopt. De partiele gasspanningen zijn dan vol

doende nauwkeurig bepaald. Is de vereiste nauwkeurigheid
nog niet bereikt, dan wordt het proces herhaald met als be
gins chatting de zojuist bepaalde gradient, concentraties

en partiele gasspanningen. Voor de listing van het program

mi zie bijlage 6.
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5.8 De diffusie flow

Het bepalen van de diffusieflow van de verschillende gassen
in de long- en systeemcapillairen levert geen problemen (zie
$5.1). Voor de longca pilairen geldt:

Qdif = Q(bloed long).(1-shunt).(cgasven - cgasideaal) (5.18)

met Qdif

Q(bloed long)
Cgasven
Cgasideaal

diffusieflow van het gas (van het bloed
naar de longen)
totale bloedflow in de longen
concentratie van het gas in de venen
concentratie van het gas in het ideale
bloed

Deze flow is in mmol/sec. Daar in het longmodel gerekend
wordt met het volume van een gas, moet bij de aanroep van
de subroutine DIFFUS (zie bijlage 7) voor de bloedflow wor
den ingevuld:

Q(bloed long).(1-shunt).22,1

Voor de diffusieflow naar de weefsels geldt:
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Qdift = Q(bloed t).(cgasart - cgasongven)

met Qdift diffusieflow van het gas naar de weefsels
Q(bloed t) bloedflow door de weefsels
cgasart concentratie van het gas in de arterien
cgasongven concentratie van het gas in het ongemengd

veneuze bloed
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5.9 Het algoritme voor het gastransport, beschrijving van
melkzuur

In bijlage 8 is de subroutine GAS weergegeven. Het program
ma wordt in voldoende mate toegelicht. De volgorde van de
berekeningen is zoals aangegeven in $5.1. Samengevat wordt

dit in figuur 5.5.

Qdift(t)

cg( t-dt)

cg(t-dt)

pg(t) alveolen

I
pg(t) ideaalr-
cg (t) ideaal -----..

arterieel I bloedflow
ocg -7

cg(t) arterieel

l~

weefsel; I
Cg(t) weefsels

I

J
pg(t) weefsels

1-;
pg(t) ongemengd veneus

I
cg(t) ongemengd veneus

oedflow~ I ~..;.Cg~(t_-_d_t.....)_v_en_eu_s_

cg(t) veneus1--
Qdifg(t)

pg : partiele gasspanning, cg : concentratie van willekeurig gas
Qdifg : diffusie flow naar longen, Qdift : diffusie flow naar weefsels

Figuur 5.5. Samenvatting van de opeenvolging van de bere
keningen voor de gastransportsimulatie.

Enige aandacht verdient de beschrijving van melkzuur (lit. (9)).
Ats de partiele gas spanning in de weefsels daalt, wordt extra
melkzuur geproduceerd, zie figuur 5.6. Het verbruik van zuur

stof daalt dan. Bij een partiele zuurstofspanning van 20 mmHg
wordt in het geheel geen zuurstof meer verbruikt. De extra
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productie van melkzuur is 10 maal zo hoog als de afname van
het zuurstofverbruik. Melkzuur wordt ook weer afgebroken.
De afbraak is afhankelijk van de melkzuurconcentratie in
de arterien, de bloedflow, de arteriele pH en de zuurstof
spanning in de weefsels.

mellczuurt
productie
IN MMOL/SEC - - - - - - - MAXIMALE PROOUCTIE

L..------BASALE PROOUCTIE

20 33

•

i
O2

opname
IN MMOLJ

SEC

r----- NORMALE OPNAME

20 33

Figuur 5.6 Verband tussen de partiele zuurstofspanning
en de productie van melkzuur (a) en de opna
me van zuurstof (b) (lit. (9), gewiJzigd).
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De concentratie melkzuur beinvloedtde base-excess als ware
het een sterk zuur. Het programma voorziet in de mogelijk
heid bicarbonaat toe te voegen. Voor de base-excess geldt:

dcB'(Box) = -cLA + ctoeHC03-

met cLA
ctoeHC03-

de concentratie melkzuur
de concentratie toegevoegd bicarbonaat

De concentratie van melkzuur en eventueel toegevoegd bicar
bonaat in de twee reservoirs, wordt op dezelfde manier be
rekend als de concentratie van gassen. In tegenstelling tot

de gassen, verandert de concentratie van melkzuur en extra
HC03- in de longcappilairen niet. De concentratie in het
ongemengd veneuze bloed is gelijk aan de concentratie in
de weefsels.
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5.10 Parameters

In tabel 5.2 zijn de waarden van parameters van het model
gegeven, de gegevens zijn ontleend aan literatuur (9), (16)
en (17).

verbruik in de weefsels (mmol.s- 1) oplosbaarheid 1. d. weefsels

zuurstof 0,225 0,0048

kooldioxide -0,16 0,38

stikstof 0,0 0,0048

overigen 0,0 0,0

(mmol )
1.mmHg

( -1cHb mmol.l )

hematocriet

temperatuur

shunt

9,5

0,47

(oc) 37

0,07

weefselvolume (liter) 35

Tabel 5.2 Waarden van belangrijke parameters van het mo
del van het gastransport (lit. (9), (16) en
(17)) •
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5.11 Simulatieresultaten

In figuur 5.7 is het gesimuleerde capnogram gegeven, voor,
tijdens en na een hartstilstand. Tijdens de hartstilstand
wordt kooldioxide uit de longen verwijderd, zonder dat dit
aangevuld wordt (het bloed staat immers stil). Als de cir

culatie weer op gang komt vertoont het capnogram een over
shoot. Dit wordt veroorzaakt door een ophoping van C02 in
de weefsels, een verlaging van de base-excess door de extra
productie van melkzuur en een veneuze toediening van bicar
bonaat (hierdoor wordt de base-excess weer verhoogd, de hoe
veelheid C02 neemt toe). In de figuur is ook de veneuze pH
afgebeeld. Tijdens de hartstilstand blijft de pH constant.
Na de hartstilstand daalt de pH door de extra hoeveelheid
melkzuur en C02. Tijdens de toediening van bicarbonaat neemt
de pH weer even toe, maar blijft daarna dalen (de stabiele
toestand is in de figuur nog niet bereikt). Ter vergelijking
is in figuur 5.8 een werkelijk capnogram tijdens een hart
stilstand gegeven.
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---+
t·in sec

toediening 20 mmol bicarbonaat
•

200

hartstilstand
•

II
I

o

Figuur 5.7 Gesimuleerd capnogram en veneuze pH, veer,
tijdens en na een hartstilstand.

Figuur 5.8 Werkelijk capnogram, veer, tijdens en na een
hartstilstand. (Lit. (13)).



6 RET PROGRAMMA

6.1 Structuur van het programma

In figuur 6.1 is het flowdiagram van het programma gegeven.
Na initialisatie en eventuele aanpassingen van parameters
door de gebruiker (aangeduidt met «), voIgt het simulatie
en uitvoergedeelte~

INITIALISATIE

VERANDERING v. CONST.

V'-----l

Figuur 6.1 Flowdiagram

V~~ hat simulatie pro

gramma.



De simulatielus wordt elke msec. (in de simulatietijd) door

lopen. De simulatieonderdelen (bloedsomloop en hartritme,
longen en gastransport) worden telkens na een aantal door
lopingen van de Ius aangeroepen. De stapgrootte voor de

bloedsomloop is 4 msec., voor de longen 40 msec. en voor
het gastransport 1 sec. De gebruiker kan de stapgrootte,

indien gewenst, veranderen (lit. (5)).

Na de simulatieonderdelen volgen de uitvoeronderdelen (zie
$6.2). De uitvoeronderdelen worden eveneens, telkens na een

aantal doorlopingen van de simulatielus aangeroepen. (Het

programmaonderdeel"voor de D-A conversie is niet in de fi
guur opgenomen).

Na het verstrijken van een bepaalde tijd (5 sec., door de
gebruiker aan te passen) voIgt een interactief gedeelte,

zie $6.3.

Een simulatie- of uitvoeronderdeel kan door de gebruiker

"uitgezet" worden. Dit houdt in dat een bepaald onderdeel
nooit wordt aangeroepen, onafhankelijk van de stapgrootte.

Op deze manier kan tijd-winst geboekt worden, indien een
bepaald onderdeel toch niet gebruikt wordt (zie lit. (5)).
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6.2 Communicatie met de gebruiker

Aan de communicatie met de gebruiker, de uitvoer en de in
voer, is veel aandacht besteed. Dit vooral voor het secun
daire doel van het programma: het winnen van inzicht in de
fysiologische processen.

Voor het primaire doel van het programma, de "signaalgenerator ll ,

heeft dit geen nadelige consequenties. De tijdrovende uit
voeronderdelen kunnen aIle, behalve het analoge uitvoerge
deelte, uitgezet worden. Een gebruikersvriendelijke moge
lijkheid om de parameters van de modellen aan te passen,
kost geen extra rekentijd.
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6.3 Uitvoer van de simulatieresultaten

De simulatieresultaten kunnen op verschillende W1Jze aan
de gebruiker worden getoond. Dit zijn: een tabel, een gra

fiek op de alpha-numerieke terminal en een grafiek op een
grafische terminal. De gesimuleerde signalen kunnen aIle,

op de verschillende wijzenworden uitgevoerd. Standaard zijn
een aantal signalen geselecteerd, voor het grafisch display

enkele signalen m.b.t. de bloedsomloop. Op de alpha-numerieke
terminal worden (als dit onderdeel "aangezet" wordt) enkele

signalen m.b.t. de longen afgebeeld. In de tabel zijn een
aantal signalen van het gas transport opgenomen.

Een vierde uitvoermogelijkheid is een tweekanaals D-A con

versie. Hiertoe worden de gesimuleerde signalen gebufferd
met een door de gebruiker te kiezen sample-frequentie (in

de simulatietijd). De buffers worden met een externe klok
frequentie uitgelezen. Voor elke D-A converter zijn er twee

buffers. Een van deze buffers wordt gevuld, terwijl het
andere buffer gelezen (uitgevoerd) wordt.

Bij inschakeling van aIle simulatieonderdelen is het pro
gramma veel te langzaam, d.w.z. dat de simulatietijd veel
langzamer verstrijkt dan de werkelijke tijd. Hierom moet

de externe sample-frequentie vaak lager gekozen worden dan
de interne sample-frequentie. Dit heeft tot gevolg dat de

analoge uitgangssignalen vertraagd zijn (met een factor
interne/externe sample-frequentie).
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Indien de externe sample-frequentie lager is dan de interne
sample-frequentie in de werkelijke tijd (!!), raken de buf
fers op een gegeven moment helemaal vol. Het simulatiepro
gramma wacht dan af en toe op het uitlezen van de buffers.

Indien de externe sample-frequentie te hoog is, raken de
buffers na enige tijd leeg. Er wordt dan enige tijd telkens
de laatste bufferplaats uitgelezen, totdat weer voldoende
samples gebufferd zijn. Zie figuur 6.2

UITGANG
D-A C.

i

, BUFFER LEEG. )

--+ TIJD

Figuur 6.2 Uitgangssignaal van een D-A converter bij
een te hoge externe sample-frequentie.

Deze situatie komt niet voor indien het herhaald uitlezen
van de buffers wordt toegestaan. In dat geval wordt een
buffer meer dan eens, als analoog signaal uitgevoerd. In
dien het programma perioden in het gesimuleerde signaal
kan detecteren, zijn de buffers gevuld met een geheel aan
tal perioden. In dat geval treden geen discontinuiteiten
o~. In dat geval mogen evenwel geen trends in het signaal
voorkomen, zie figuur 6.3.
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UITGANG

D-AC.

r

ZELFDEBUFFER1---------.. t"t-------0+)

Figuur 6.3 Uitgangssignaal van een D-A converter bij
het herhaald uitlezen van de buffers. In het
signaal komt een trend voor.
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6.4 Digitaal filter

De gesimuleerde signalen kunnen, voordat ze gebufferd wor
den, gefilterd worden. Gekozen is voor een tweede orde fil
ter, met een door de gebruiker te kiezen demping en band
breedte. Een tweede orde filter kan de eigenschappen van
meetsystemen (zoals een katheter, zie lit. (1)) benaderen.

Voor een tweede orde filter geldt:

Vu w2

0

H( jw) = =

Vi _w2 + wo .CX. j •w + w2
0

met Wo = bandbreedte
04 = demping

OfweI: H(s) =

De volgende vorm van H(s) is gewenst:

(6-.1 )

(6.2)

IH (s)

2
W

1

B.-------
2

w2 + (a + s)
1

= B.--------- (6.3)
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Hieruit voIgt:

2.a = Wo .0( dus a = wo ·«/2
2 ~'ta2 + w.1 = w2 dus w1 = (w'l - a)1 0 0

B.w1
1 = w2. dus B = w1 /w?.

0 o 1

Voor hetzelfde filter geldt in het complexe z-vlak:

T.z.exp(-a.T) .sin(w
1

.T)
H(z) = B-.------------------

z9. _ 2.exp(-a.T) .z.cos(w 1 .T) + exp(-2.a.T)

waarin T het sample interval is.

Uit vergelijking 6.4 voIgt:

H(z) =

Z'l .exp(-a.T) .sin(w
1

.T)
B.T.----------------------

1 - 2.exp(-a.T) .Z·1.COS(W1 .T) + z·2. exp (-2.a.T)
=

Vu(z)

Vi(z)
=

1 .1-
1 - b • z· - b • zo 1

met a o = exp(-a.T).sin(w
1
.T).B.T

bo = 2.exp(-a.T) .cos(w
1

.T)
b 1 = -exp(-2.a.T)



Hier uit voIgt:

(6.6)

In figuur 6.4 is dit schematisch weergegeven.

Figuur 6.4 Het digitale filter. T is de vertraging.

Een dergelijk filter is eenvoudig met behulp van een digi
tale computer te realiseren:
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10 Vu = ao.Vi + bo .Vu1 + b t .Vu2
Vu2=Vu1
Vu1=Vu

•

•
goto 10

In figuur 6.5 is het gevolg van het filter op de aortadruk
afgebeeld.

i arg graden
- . .

o

wo =2V25
~ = 0,15

o
- . - . -- - - . _ •• - --2Ob-deg.

---+ f in Hz 50

i IH(jw)1 dB

,--_.-.-:-.. .. .. . . . -
c 0 dB

-40 dB

o ~ f in Hz. 50 o --1 t in sec 2,5

Figuur 6.5 Gevolg van het filter op de "gemeten" aorta
druk. a) signaal zonder filter, b) met filter,
c) amplitude-overdracht, d) fase-oyerdracht.
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6.5 Interactie met de gebruiker

Door het programma wordt op bepaalde moment en antwoord van

de gebruiker verwacht. Bij het opstarten van het programma

en na een bepaalde simulatietijd, wordt de volgende vraag

gesteld:

Wilt U doorgaan? I

Achtereenvolgens moet een karakter en de returntoets inge
typt worden. Een blokje (I) geeft aan dat een karakter"ver

wacht wordt. Op deze vraag zijn een aantal juiste antwoorden
mogelijk (o.a. J : doorgaan met dezelfde gegevens, N : stop
het programma, V : veranderen van parameters, enz). Deze
mogelijkheden kunnen worden opgevraagd door een vraagteken

(?) in te typen. Dit geldt voor aIle vragen.

Een ongeldige invoer wordt gemeld en de vraag wordt nogmaals
gesteld.

Wilt men parameters van de modellen veranderen, dan moet men

een V intypen. De gebruiker wordt dan geinformeerd over de
mogelijkheden, waarna de volgende vraag gesteld wordt:

Wat wilt U veranderen? I



•
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(B : constanten bloedsomloop, V : signaalkeuze grafische
terminal, enz.). Typt men b.v. een B in dan worden de moge
lijkheden afgebeeld en wordt de volgende vraag gesteld:

Constanten bloedsomloop, wat wilt IT veranderen?

(C : compliantie v.d. bloedvaten, Z : nuldrukvolume v.d.
bloedvaten, enz.). Door een C in te typen kan vervolgens
de compliantie van de bloedvaten veranderd worden. De
volgende tekst verschijnt op het scherm:

Compliantie v.d. bloedvaten (l/mmHg) huidige waarde, nieuwe waarde

aorta 0.0013

(De drie blokjes geven aan dat een getal verwacht wordt).
Men moet elk getal dat ingetypt wordt, afsluiten met de re
turntoets. Typt men een comma (,), dan blijft de huidige
waarde behouden. Vervolgens wordt de nieuwe waarde van de
andere bloedsegmenten gevraagd. Als aIle bloedsegmenten aan
de orde zijn geweest (in totaal 8), wordt weer gevraagd:

Constanten bloedsomloop, wat wilt U veranderen? •

Door een N in te typen verlaat men deze "groep". Nu wordt
weer gevraagd:

Wat wilt IT veranderen? •
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Men kan nu in een andere groep iets veranderen, of door een
N in te typen, de simulatie starten. Het veranderen van pa
rameters geschiedt dus in een dialoogvorm (een vraag- en
antwoordspel). Deze dialoog heeft een boomstructuur. Een
gedeelte van de boom is in figuur 6.6 weergegeven.

Voer een getal in.

bloedsomloop, wat wilt U veranderen?

veranderen?

doorgaan?

Start de simulatie

Figuur 6.6 Gedeelte van de dialoog.

In literatuur (5) worden aIle mogelijkheden uitvoerig be
sproken.

Het programma voorziet in de mogelijkheid te anticiperen
op vragen. Wordt de volgende vraag gesteld~

Wilt U doorgaan? I

em men antwoordt met VBC, dan kan meteen de nieuwe waarde
van de compliantie van de bloedvaten, ingevoerd worden.
(Dit geldt voor aIle vragen, waarbij een karakter verwacht
wordt).
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7 SLOTOPMERKINGEN

Met behulp van het simulatieprogramma is het mogelijk een
aantal belangrijke fysiologische signalen, min of meer na

tuurgetrouw, op te wekken.

Een belangrijk voordeel van een simulatieprogramma, waarin

meerdere processen zijn opgenomen, is de mogelijkheid het
"samenspel" van de processen zichtbaar te maken in de sig

nalen. De onderlinge beinvloedingen van de simulatieonder

delen, verhogen de kwaliteit van de signalen. Op; dit moment
zijn aIleen mechanische beinvloedingen opgenomen. Voor het

gebruik van het programma als "signaalgenerator", lijkt mij

dit voldoende.

Voor het secundaire doel van het programma, lijkt het mij

wenselijk ook de chemische beinvloedingen (zoals de arteri
ele zuurstofconcentratie op de hartactie), op te nemen in

het model. In dit verband moet ook de afwezigheid van rege
lingen genoemd worden. Een model wordt pas "geloofwaardig"
als verstoringen (b.v. een gestoorde hartactie) worden bij

gestuurd (b.v. versnelde ademhaling).

De bruikbaarheid van het programma kan daarnaast nog ver

hoogd worden door de beschrijving van pharmaca. In veel ge

vallen is het mogelijk de invloed van een bepaalde stof uit
te drukken in een verandering van een of meerdere parame
ters. Deze uitbreiding van de dialoog verdient m.i. de hoog
ste prioriteit.

I

Zoals reeds vermeld, verloopt het simulatieprogramma te
traag op het PDP 11/23 systeem. Hierin kan verbetering ge

bracht worden door gebruik te maken van een mult~-proces-
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sor systeem met z.g. floating-point hardware, en door ge
bruik te maken van een efficiente programmeertaal (machi

netaal).

Voor de realisatie van een "real time kunstpatient" zal
dus nog heel wat onderzoek verricht moeten worden. Welke
voorgenoemde verbeteringen opgenomen moeten worden, staat

nog ter discussie. Een uitbreiding van de dialoog kost
geen, of slechts weinig, extra rekentijd. Regelingen van
de processen en de wederzijdse beinvloedingen zijn zo ge
compliceerd dat de extra rekentijd bezwaarlijk kan worden,

ook indien de geschikte hard-ware voorhanden is.
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN

a

A

B

c

C

C02

dt

E

f

F

g

G

Hb

HC03

H2C03

i

1

L

IA

N2

02

p

P

pH

Q.

r

R

t

T

u

I.r

V

Vr

x

x
z

arterieel (achtervoegsel)

1 (m2)opperv ak

bloed

compliantie per lengte eenheid, concentratie (voorvoegsel) (mmol)

compliantie(liter/mmHg of liter/Pa)

kooldioxide

interval (sec)

rode bloedlichaampjes

frequentie (Hz)

fractie

willekeurig gas

geleiding (mmHg.sec/liter)-1

hemoglobine

bicarbonaat

koolzuur

,in (achtervoegsel), ideaal bloed (achtervoegsel)

inertantie per lengte eenheid

inertantie (mmHg.6ec2/liter)

melkzuur

stikstof

zuurstof

druk (mmHg of Pa)

plasma

zuurgraad

flow (liter/sec)

weerstand per lengte eenheid

weerstend (mrnHg.sec/liter)

tijd (sec)

vertraging (sec)

uit (achtervoegsel)

spanning (volt), veneus (achtervoegsel)

volume (liter), spanning (volt)

nuldrukvolume (liter)

:. plaats (m)

willekeurige stof

complexe impedantie (volt/amp of mmHg.sec/liter)
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r
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oplosbaarheid (mmol.liter- 1 .mrnHg-1)

willekeurige verandering

soortelijke massa (Kg.m-3 )

hoekfrequentie (rad.sec- 1)



**********************************************************~i~l***

Dit prosramma verzorst de simulatie van de bloedsomloop.

Behorende biJ PSP, door Toon Bosers

**********************************************************************
SUBROUTINE BLOOD(TA,TV,DTBLO)

TA=TAfDTBLO
TV=TVfDTBLO

CALL RITHME(TA,TV,DTBLO)

CALL CHAMBR(TV,TA)

CALL NEWV(DTBLO)

CALL KLEP

RETURN
END

Verhosin3 van de "artia" tiJd
en "ventrikel" tiJd.

Bepalins v~n Met hartrithme.

Berekenins van de com~liantie,

nuldrukvolume en ECG tiJdens
atriumactiviteit en
berekenins van de compliantie~

nuldrukvolume en feG tiJdens
ventrikelactiviteit.

berekenins van de volumen,
flow en drukken (o?lossen
differentiaalverseliJkinsen)

Berekenins van:de kle?weer
standen (o?en of dicht).



BIJLAGE 1

*********************************************************************

Deze subroutine yerzorst de Yentrikel- en atriumactiyiteit.

Behorende biJ PSP, door Toon Bosers

*********************************************************************

SUBROUTINE CHAMBR(TV,TA)

COMMON/CONBLO/EL(14),
+ VVEN,VRADI,VRASY,VRVDI,VRUSY,VAP,VPA,VPCAP,
+ VPVEN,VLADI,VLASY,VLVDI,VLVSY,VAOR,VART,VCAP,
+ CVEN,CRADI,CRASY,CRVDI,CRVSY,CAP,CPA,CPCAP,
+ CPVEN,CLADI,CLASY,CLVDI,CLVSY,CAOR,CART,CCAP,
+ GVEN,GVENRA,GRARV,GRVAP,GAP,GPA,GPCAP,GPVEN,
+ GVENLA,GLALV,GLVAO,GAOR,GART,GCAP,
+ EP,EQMAX,EQMIN,ET,
+ QCLTRI,QCLPUL,aCLMIT,QCLAOR~

+ PS,PQS,QRSI,STS,TS,PPI,
+ TSHAC,TSHVC,TVA,TVV,
+ Tl,T2,T3,T4,TS,T6,T7,TS,T9,
+ AP,BP,AQ,Ba,AT,BT,
+ AAVRA,AAVLA,BBVRA,BBVLA,AAVRV,AAVLV,BBVRV,BBVLV,
+ AACRA,AACLA,AACRV,AACLV,
+ TBV

COMMON/VARBLO/P(14),V(14),Q(14),VR(14),C(14),G(1~)~ECG

**********************************************************************
Berekening yan yariabelen yoor de yentrikels

**********************************************************************

ECG=O.
IF (TV.LT.T3)
IF <TV.LT.T4)
IF (TV.LT.TS)
GO TO 2100

GO TO 2010!
GO TO 21001
GO TO 2020!

!

aRS-complex, nos seen mechanische act
ST-sesment, mechanische activiteit
T-top, mechanische actiyiteit
pauze ECG, naar berekeninSen mech act

010 D2=(TV-0.S*QRSI)**2
ECG=Aa*D2**2-BQ*D2+EaMAX
VR(10)=VLVDI
VR(3)=VRVDI
C(10)=CLVDI
C(3)=CRVDI
GOTO 2300 ! naar berekeninsen atria

020 D2=(TV-0.S*TS-aRSI-STS)**2
ECG=AT*D2**2-BT*D2+ET
GOTO 2100 ! naar berekeninsen mech. act.)

**** berekeninsen mechanische actiyiteit. **********************

100 IF (TV.LT.T8) GOTO 2120!
I

IF (TV.LT.T9) GOTO 2130!

VR(10)=VLVDI
VR(3)=VRVDI
C(10)=CLVDI
C(3)=CRVDI
GOTO 2300

nuIdrukyolume neemt af, elasticiteit
yolgt 4-de ma~ht van t.
nuIdrukyolume neemt toe, constante
eIast,iciteit.
Seen mechanische activiteit.

naar berekeninsen atria



BIJLAGE 1
120 D2=(TV-T8)**2

VR(10)=VLVSY+AAVLV*D2
VR(3) =VRVSY+AAVRV*D2
D2=(TV-0.S*(T3+T8»**2
C(10)=CLVSY/(1.-AACLV*D2)
C(3) =CRVSY/(1.-AACRV*D2)
GOTO 2300

130 D2=(TV-T9)**2
VR(10)=VLVDI-BBVLV*D2
VR(3) =VRVDI-BBVRV*D2
C(10)=CLVDI
C(3) =CRVI:tI

( GOTO 2300)

*********************************************************************
Berekenin~ van variabelen voor de atria

*********************************************************************

300 IF (TA.LT.Tl) GO TO 1010! P-top, noS ~een mech. activiteit
GO TO 1100 ! Seen electrische act, weI mechanisch

010 D2=(TA-0.S*Tl)**2
ECG=AP*D2**2-BP*D2+EP+ECG
VR(2)=VRADI
VR(9)=VLADI
C(2)=CRADI
C(9)=CLADI
RETURN

100 IF (TA.LT.T6) GOTO 1120! nuldrukvolume neemt af, elasticiteit
volst 4-de macht van t.

IF (TA.LT.T7) GOTO 1130! nuldrukvolume neemt toe, C is constant
VR(2)=VRADI ! Seen mechanische activiteit.
VR(9)=VLADI
C(2)=CRADI
C(9)=CLADI
RETURN

120 D2=(TA-T6)**2
VR(2)=VRASY+AAVRA*D2
VR(9)=VLASY+AAVLA*D2
D2=(TA-0.5*(Tl+T6»**2
C(2)=CRASY/(1.-AACRA*D2)
C(9)=CLASY/(1.-AACLA*D2)
RETURN

130 D2=(TA-T7)**2
VR(2)=VRADI-BBVRA*D2
VR(9)=VLADI-BBVLA*D2
C(2)=CRADI
C(9)=CLADI
RETURN
END



BIJLAGE 1

**************************************************************

Berekenins van de druk, het volume en de flow in de
verschillende bloedvaten.

Behorende bij PSP, door Toon BoSers

**************************************************************

SUBROUTINE NEWVCDT)

REAL ELlH 14)

COMMON/VARBLO/P(14),VC14),QC14),VRC14),CC14),GC14),ECG
COMMON/CONBLO/EL(14) ,

+ VVEN,VRADI,VRASY,VRVDI,VRVSY,VAP,VPA,VPCAP,
+ VPVEN,VLADI,VLASY,VLVDI,VLVSY,VAOR,VART,VCAP,
+ CVEN,CRADI,CRASY,CRVDI,CRVSY,CAP,CPA,CPCAP,
+ CPVEN,CLADI,CLASY,CLVDI,CLVSY,CAOR,CART,CCAP,
+ GVEN,GVENRA,GRARV,GRVAP,GAP,GPA,GPCAP,GPVEN,
+ GVENLA,GLALV,GLVAO,GAOR,GART,GCAP,
+ EP,EQMAX,EQMIN,ET,
+ QCLTRI,QCLPUL,QCLMIT,QCLAOR,
+ PS,PQS,QRSI,STS,TS,PPI,
+ TSHAt,TSHVC,TVA,TVV,
+ T1,T2,T3,T4,TS,T6,T7,TS,T9,
+ AP,BP,AQ,BQ,AT,BT,
+ AAVRA,AAVLA,BBVRA,BBVLA,AAVRV,AAVLV,BBVRV,BBVLV,
+ AACRA,AACLA,AACRV,AACLV,
+ TBV

COMMON/CROSS/QDIFCS),PAPGEMCS),QGEMT,VHART,
+ VBVEN1,VBVEN,PTHORA,OSCIL

COMMON/EXTRAB/GDT(14),ELDTC14)

00

TBVC=O.
DO SOO,I=1,14

ELQCI)=ELDTCI)*QCI)
CONTINUE

! hulpvariabelen.

PTH=PTHORA*0.0076 PTH is thoraxdruk in mmHs.
PIMIN1=P(14) hulpvariabele.
DO 1000,1=1,12 bereken nieuwe waarden voor vat 1 tIm 1~.

PI=PCI)
PCI)=CGDTCI)* CPIMIN1+ELQCI»+ ! de druk in vat I.

+ GDTCI+1)*CPCI+1)-ELQCI+1»+
+ VCI)-VRCI)+CCI)*PTH)I
+ CGDTCI)+GDTCI+1)+CCI»

VCI)=CCI)*CPCI)-PTH)+VRCI) , volume in vat I.
PIMIN1=PI
TBVC=TBVC+VCI) ! totale bloedvolume in de vaten tot nu toe

000 CONTINUE

+
+
+

I .
P(13)=CGDTC13)*CPIMIN1+ELQC13»+

GDT(14)*CPC14) -ELQ(14»+
VC 13)-VRC 13»/
CGDT(13)+GDTC14)+CC13»

V(13)=CC13)*PC13)+VRC13)
TBVC=TBVC+V(13)

berekenins voor vat 13; bevil
zich niet in de thorax.

. -',,"

·:"~~"""'",""--~·~:·'7':':'~·-::-:'::;:;".~:·-:OF~~·":;":-""'~:'_:-"'~~-r~ '.
• • ~,; ~:;,~:~.,.-.-':' "? ... :>~'.,: ,-"':·-r.;·: ...

"~",~ .~,.. ,:.

" ~;-..:::

, .. "'". '.



v (14) =TBV-TBIJC
P(14)=(V(14)-VR(14»/C(14)

B.lJLAlil:: 1
totale bloedvolume moet .eliJk
blijven.

DO 2000,!=2,14 berekenin. van de flow.
O(!)=G(!)*(P(I-l)-P(I)+ELO(I»

~OOO CONTINUE
O(1)=G(1)*(P(14) -P(l)+ELO(l»

VB=V(2)+V(3)+V(4)+V(5)+V(6)
VHART=OSCIL*(VB+V(7)+V(S)+V(9)+V(10» ! bloedvolume in de thorax.
VBVEN1=V(14)+VC1)+VB bloedvolume in de venen.
OGEMT=(OGEMT+O(13»*0.5 OGEMT is .emiddelde bloed

flow door de weefsels.
RETURN
END

•
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**************************************************************

Berekenins van de druk, het volume en de flow in de
verschillende bloedvaten.

Behorende biJ PSP, door Toon Bogers

**************************************************************

SUBROUTINE NEWV(DT)

REAL ELQ(14)

COMMON/VARBLO/P(14),V(14),Q(14),VR(14),C(14),G(14),ECG
COMMON/CONBLO/EL(14),

+ VVEN,URADI,VRASY,VRVDI,VRVSY,VAP,VPA,VPCAP,
+ VPVEN,VLADI,VLASY,VLVDI,VLVSY,VAOR,VART,VCAP,
+ CVEN,CRADI,CRASY,CRVDI,CRVSY,CAP,CPA,CPCAP,
+ CPVEN,CLADI,CLASY,CLVDI,CLVSY,CAOR,CART,CCAP,
+ GVEN,GVENRA,GRARV,GRVAP,GAP,GPA,GPCAP,GPVEN,
+ GVENLA,GLALV,GLVAO,GAOR,GART,GCAP,
+ EP,EQMAX,EQMIN,ET,
+ QCLTRI,QCLPUL,QCLMIT,QCLAOR~

+ PS,PQS,QRSI,STS,TS,PPI,
+ TSHAt,TSHVC,TVA,TVV,
+ T1,T2,T3,T4,TS,T6,T7,TB,T9,
+ AP,BP,AQ,BQ,AT,BT,
+ AAVRA,AAVLA,BBVRA,BBVLA,AAVRV,AAVLV,BBVRV,BBVLV,
+ AACRA,AACLA,AACRV,AACLV,
+ TBV

COMMON/CROSS/QDIF(S),PAPGEMCS),QGEMT,VHART,
+ VBVEN1,VBVEN,PTHORA

COMMON/EXTRAB/GDT(14),ELDT(14)

*******************************************************************

Bepalins van V uit Q

*******************************************************************

DO 3000 I=1,13,1
V(I)=VCI)+(Q(I)-Q(I+1»*DT

,000 CONTINUE
V1=V(7)+V(S)+V(9)+V(10)+V(11)+V£12)+V(13)
V2=V(1)+V(2)+V(3)+V(4)+V(S)+V(6)
V(14)=TBV-V1-V2
IF (V(14).LT.0.) V(14)=0.O

**************************************************************

Berekenins van de drukken
uit de volumen.

**************************************************************

PTH=PTHORA*0.0076
DO S10 K=1,12

PTH is thoraxdruk in mmHs.

. ",-

".?"'
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20

PCK)=CVCK)-VRCK»/CCK)+PTH
CONTINUE
DO 520 K=13d4

PCK)=CVCK)-VRCK»/CCK)
CONTINUE

bijlage 1

********************************************************************

Bepalins van Quit de drukverschillen
en de waarden van Quit de vorise slas.

********************************************************************

Q(1)=CPC14)-PC1)+ELDTC1)*QC1»*GC1)
DO 2700 K=2d4d

QCK)=CPCK-1)-PCK)+ELDTCK)*QCK»*GCK)
700 CONTINUE

VB=V(2)+VC3)+VC4)+VCS)+VC6)
VHART=VB+V(7)+VCS)+VC9)+VC10)
VHART=0.8+0.S*CVHART-0.8)
VBVEN1=V(14)+VC1)+VB
QGEMT=CQGEMT+Q(13)*O.5

RETURN
END

bloedvolume in de thorax.
bloedvolume in de venen.
QGEMT is semiddelde bloed
flow door de weef~els.
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******************************************************************

In deze subroutine wordt bepaald of de
kleppen open of dieht ziJn. Een
klep wordt ~esloten indien de flow
door de klepopeni~ ne~atief is, en
weer geopend als de druk in het atrium
~roter is dan de druk in het ventrikel.

Behorende biJ PSP, door Toon Bo~ers

******************************************************************

SUBROUTINE KLEP

BYTE SKPBLO,SKPLUN,SKPGR1,SKPGR2,SKPGAS,SKPTAB,SKPDAC,SKPSL0
COMMON/CONFRA/DTBLO,DTLUN,DTGAS,

+ NBLOS,NLUNS,NGR1S,NGR2S,NGASS,NTABS,NDACS,IFAC,
+ SKPBLO,SKPLUN,SKPGR1,SKPGR2,SKPGAS,SKPTAB,SKPDAC,
+ SKPSLO

COMMON/CONBLO/EL(14),
+ VVEN,VRADI,VRASY,VRVDI,VRVSY,VAP,VPA,VPCAP,
+ VPVEN,VLADI,VLASY,VLVDI,VLVSY,VAOR,VART,VCAP,
+ CVENiCRADI,CRASY,CRVDI,CRVSY,CAP,CPA,CPCAP,
+ CPVEN,CLADI,CLASY,CLVDI,CLVSY,CAOR,CART,CCAP,
+ GVEN,GVENRA,GRARV,GRVAP,GAP,GPA,GPCAP,GPVEN,
+ GVENLA,GLALV,GLVAO,GAOR,GART,GCAP,
+ EP,EQMAX,EQMIN,ET,
+ QCLTRI,QCLPUL,QCLMIT,QCLAOR,
+ PS,PQS,QRSI,STS,TS,PPI,
+ TSHAC,TSHVC,TVA,TVV,
+ T1,T2,T3,T4,TS,T6,T7,TS,T9,
+ AP,BP,AQ,BQ,AT,BT,
+ AAVRA,AAVLA,BBVRA,BBVLA,AAVRV,AAVLV,BBVRV,BBVLV,
+ AACRA,AACLA,AACRV,AACLV,
+ TBV

COMMON/VARBLO/P(14),V(14),Q(14),VR(14),C(14),G(14),ECG

COMMON/EXTRAB/GDT(14),ELDT(14)

12

,14

IF (G(11).EQ.0.) GOTO 512
IF (Q(11).GT.QCLAOR) GOTO 514

G(11)=0.
GDT(11)=O.

GOTO 514
IF (P(11).GT.P(10» GOTO 514

G(11)=GLVAO*DTBLO/(DTBLO+EL(11)*GLVAO)!
GDT(11)=G(11)*DTBLO

C9NTINUE

trieuspidaalklep:

IF (G(3) .EQ.O.) GOTO 516
IF (Q(3).GT.QCLTRI) GOTO 518

G(3)=0.
GDT(3)=0.

is de klep dieht?
nee, is de stromins zo da
de klep open moet bliJven
nee, de klep moet dus die

klep is dieht. door drukv
sehi 1 t.e oper,er,?
Ja, klepgeleidins bereken
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.18

130TO 518
IF (P(3).GT.P(2» 130TO 518

G(3)=GRARV*DTBLO/(DTBLO+EL(3)*GRARV)
GDT(3)=13(3)*DTBLO

CONTINUE

pulmonaalklep:

BIJLAGE 1

IF (13(4).EQ.0.) GOTD 520
IF (Q(4).GT.QCLPUL) GOTO 522

13(4)=0.
GDT(4)=0.

GOTO 522
20 IF (P(4).GT.P(3» GOTO 522

G(4)=GRVAP*DTBLO/(DTBLO+EL(4)*I3RVAP)
GDT(4)=G(4)*DTBLO

22 CONTINUE

mitraalklep:

IF (G<10).EQ.0.) GOTO 524
IF (Q(10).GT.QCLMIT) GOTO 526

13(10)=0.
13DT(10)=0.

130TO 526
24 IF (P(10).GT.P(9» GOTO 526

G(10)=GLALV*DTBLO/(DTBLO+EL(10)*GLALV)
13DT(10)=G(10)*DTBLO

26 CONTINUE

RETURN
END
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********************************************************************
Deze subroutine verzorst het hartrithme. Vooraf
saand aan elke atriumcontractie wordt TA nul.
BiJ elke ventrikelcontractie wordt TV nul.

Behorende biJ PSP, door Toon Bosers

********************************************************************
SUBROUTINE RITHME(TA,TV,DT)

COMMON/CONRIT/TSP(10),TREFFXC10),RANINF,IVTHR(10),IA(1O)~

+ IB(10),ICS(10),LABDA(10),NODAL
COMMON/VARRIT/TREF(10),TWAIT(10),IVS(10),REF

COMMON/CONBLO/EL(14),
+ VVEN,VRADI,VRASY~VRVDI~VRVSY,VAP~VPA,VPCAP,

+ VPVEN,VLADI,VLASY,VLVDI,VLVSY,VAOR,VART,VCAP,
+ CVEN,CRADI,CRASY,CRVDI,CRVSY,CAP,CPA,CPCAP,
+ CPVEN,CLADI,CLASY,CLVDI,CLVSY,CAOR,CART,CCAP,
+ GVEN,GVENRA,GRARV,GRVAP,GAP,GPA,GPCAP,GPVEN,
+ GVENLA,GLALV,GLVAO,GAOR,GART,GCAP,
+ EP,EQMAX,EQMIN,ET,
+ QCLTRI,QCLPUL,aCLMIT,QCLAOR~

+ PS,PQS,QRSI,STS,TS,PPI,
+ TSHAC,TSHVC,TVA,TVV,
+ T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TS,T9,
+ AP,BP,AO,BQ,AT,BT,
+ AAVRA,AAVLA,BBVRA,BBVLA,AAVRV,AAVLV,BBVRV,BBVLV,
+ AACRA,AACLA~AACRV,AACLV,

+ TBV

BYTE DRI(BO)

COMMON/VARGR2/DRI

o

IF (.NOT.NODAL) GO TO 7000

DO 10 1=11,80,1
DRI(I)=1H

CONTINUE
SETA=REF(1)
SETV=REF(10)

hartrithme o?wekken met "nodale
weefs"?l"?
Ja, schoonmaken onsebruikt ~edeel'

van resel.

onthoudt voriSe toestand van eers'
en laatste seSment.

opmerkinS: de "refractaire periode" zoals die hier sebruikt wordt
is de tiJdsduur van een "spike" plus de tiJdsduur dat,
een seSment onsevoelis is voor prikkels.

DO 3000 1=1,10,1

IGAMMA=IBETHA,

IBETHA=IVS(I)

IGAMMA is potentiaal van het
voorsaande sesment in de voor
saande iteratie.

IBETHA is potentiaal van segment
waarvan de nieywe waarde wQrdt
be rev,end.



IF (REF(I» GOTO 2000
BIJLAGE 2

is het segment refractair?

IVS(I)=IBETHA+ nee, bereken nieuwe potentiaal.
+ DT*(LABDA(I)*(IA(I)-IBETHA)+(IGAMMA-IBETHA)*IB(I»

IF (I.NE.10) IVS(I)=IVS(I)+DT*«IVS(I+1)-IBETHA)*ICS(I»
DRI(I)=lH. ! druk • af: sesment in rust.
IF (IVS(I).LE.IVTHR(I» GOTO 3000 ! drempels?annins sepasseerd?

REF(I)=.TRUE. ! Ja, maak sesment refractair.
IVS(I)=O ! en de potentiaal nul (·spike·).
TWAIT(I)=O.O ! totale tiJd dat sesment ref. is.
GOTO 3000

000 TWAIT(I)=TWAIT(I)+DT sesment is refractair, verhoos
totale refractaire tiJd

IF (TWAIT(I).GT.TREF(I» GOTO 2200
IF (TWAIT(I).GT.TSP(I» GOTO 2400

refractaire periode voorbiJ?
tiJdsduur 'spike' verstreken

200

400

000

DRI(I)=lH*
GOTO 3000

REF(I)=.FALSE.
GOTO 3000
IVS(I)=-90
DRI(I)=lHR

CONTINUE

IF (.NOT.REF(l).OR.SETA) GOTO 5000

TA=O.

nee, druk * af ten teken van ~sEdI

refractaire periode verstreken.

tiJdsduur 'spike' verstreken.
druk R af ten teken van ref.

eerste segment in vorise slas
niet refractair, en nu weI,
dus nieuwe atrium-activiteit

000

000

IF (.NOT.REF(10).OR.SETV) GOTO 6000

TV=O.
RETURIil

laatste sesment in vorise sla:
niet refractair,"en nu weI,
dus nieuwe ventrikel_Bctivite

000 IF (TA.GE.PPI) TA=O.
TIJ=TA-F'S-PQS

IF (TV.LT.O.) TV=F'PI+TV
RETURN
END

hartrithme bepaald door PPI.

-.~', .
. :'

"-;:'~'-'
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*******************************************************************
Deze subroutine verzorst de random veranderins van de
drempelspannins

Behorende biJ PSP, door Toon Bosers

*******************************************************************
SUBROUTINE RANATR

BYTE REF(10),NODAL
COMMON/CONRIT/TSP(10),TREFFX(10),RANINF,1VTHR(10),IA(10),

+ IB(10),ICS(10),LABDA(10),NODAL
COMMON/VARRIT/TREF(10),TWA1T(10),1VS(10),REF

DO 10,1=1,10 ! voor aIle sesmenten:

TREF(I)=(1.+(0.5-RAN(IRAN,JRAN»*RANINF)*TREFFX(I)
o CONTINUE

RETURN
END

.._-- --~..- ,----- -~·-:·-',.~_·_-'--~- ..r::;·- -~.-:-.--::.-.-, --
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********************************************************************
Deze subroutine verzorst de simul~tie van het sebeuren
in de lonsen; de ventilatie en de sasuitwisselins.

Behorende biJ PSP, door Toon BoSers

********************************************************************
SUBROUTINE LUNG(TLUN,DTLUN)

TLUN=TLUNfDTLUN

CALL BEADEM(TLUN)

CALL FRACTI(DTLUN)

CALL PUITFR

RETURN
END

verhosing ventilatietiJd

BerekeninS van de S~s

flow.

Berekening van de fracties
in de ~lveoli en de dode
ruimte. En berekenins van de
druk in de lonsen en thor~x en
het lonsvolume

Berekenins v~n de partiele
druk in de alveoli.

.- . ~"'---r'!""'If'-~~",,"::,,-.r~~..-~- ...... --.~.-- ....,......~~~. -:~""'-"' __-r-""'~ - ........,. -- ,-.-~

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



BIJLAGE 4

****************************************************************
Deze subroutine verzorst de beademins van de patient.·
Er wordt een sasflow opsedrukt tiJdens de inspiratie~

tiJdens de expiratie ademt de patient passief uit.

Behorende biJ PSP, door Toon Bosers

****************************************************************
SUBROUTINE BEADEM(TL)

COMMONICONLUN/FRAAIR(S),GINSP,VDEAD,VOLONG,VOTHOR,VOHART,PBODY,
+ AWR,CLONG,CTHORA,PH20,PMOUTH,TINSP,TEXP,TADEM

COMMON/VARLUN/FRADE1(S),FRADE2(S),FRADE3(S),
+ FRAALV(S),PAPALV(S),PLONG,QLONG,VLONG

000

IF (TL.GT.TINSP) GOTO 1000
GLONG=QINSP
RETURN

QLONG=(PMOUTH-PLONG)/AWR
IF (TL.LT.TADEM) RETURN

TL=O.O

RETURN
END

inspiratietiJd verstreken?
Nee, druk geseven flow OP.

Passieve uitademins.
Ademc~clus nos niet verstreken.
Nieuwe ademc~clus.
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:********************************************************************

Berekenins van de fracties uit de sasflow en diffusie
stromen.

Behorende biJ PSP, door Toon Bosers

:********************************************************************
SUBROUTINE FRACTI(DTLUN)

COMMON/VARLUN/FRADE1(S),FRADE2(S),FRADE3(S),
+ FRAALV(S),PAPALV(S),PLONG,QLONG,VLONG

COMMON/CONLUN/FRAAIR(S),QINSP,VDEAD,VOLONG,VOTHOR,VOHART,PBODY,
+ AWR,CLONG,CTHORA,PH20,PMOUTH,TINSP,TEXP,TADEM

COMMON/CROSS/QDIF(S),PAPGEM(S),QGEMT,VHART,
+ VBVEN1,VBVEN,PTHORA

PTHORA=(VLONG+VHART+VOHART-VOTHOR)/CTHORA
PLONG=PTHORA+PBODY+(VLONG-VOLONG)/CLONG

tho r e.:·:d rlJIt,
druk in de lonsen

DUMMY=QLONG*DTLUN/(VDEAD*0.33333) Hulpvariabele
VLONG1=VLONG+DTLUN*(QLONG+ODIF(1)+QDIF(2)+ODIF(3>+

+ QDIF(4)+QDIF(S»! Nieuw lonsvolume

IF (QLONG.LT.O.O) GOTO 100 Flow positief?
Ja.

DO 10 I=1,S Voor aIle sassen:
FRADE1(I)=FRADE1(I)+(FRAAIR(I)-FRADE1(I»*DUMMYIFractie i.d. mo
FRADE1(I)=FRADE2(I)+(FRADE1(I)-FRADE2(I»*DUMMY!Fractie i.d.

S rote I uchtwe!:H?
FRADE3(I)=FRADE3(I)+(FRADE2(I)-FRADE3(I»*DUMMY1Fractie i.d. kl

nere luchtwesen
FRAALV(I)=(FRAALV(I)*VLONG+<QLONG*FRADE3(I)+QDIF(I»*DTLUN)

+ IVLONG1 ! Fractie in de alveolen.
o CONTINUE

GOTO 200

00 CONTINUE Flow nesatief.

DO 110 I=1,S Voor aIle sassen:
FRAALV(I)=(FRAALV(I)*VLONG+(QLONG*FRAALV(I)+QDIF(I»*DTLUN)

+ IVLONG1
FRADE3(I)=FRADE3(I)+(FRADE3(I)-FRAALV(I»*DUMMY
FRADE2(I)=FRADE2(I)+(FRADE2(I)-FRADE3(I»*DUMMY
FRADE1(I)=FRADE1(I)+<FRADE1<I)-FRADE2(I»*DUMMY

10 CONTINUE
00 CONTINUE

VLONG=VLONG1 Onthoud huidis lonsvolume

RETURN
END

I
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:*****************************************************************

Berekenin~ van de partiele drukken in de alveoli
uit de fracties.

Behorende biJ PSP, door Toon Bo~ers

:*****************************************************************

SUBROUTINE PUITFR

COMMON/CONLUN/FRAAIR(5),GINSP,VDEAD,VOLONG,VOTHOR,VOHART,PBODY,
+ AWR,CLONG,CTHORA,PH20,PMOUTH,TINSP,TEXP,TADEM

COMMON/VARLUN/FRADE1(5),FRADE2(5),FRADE3(5),
+ FRAALV(5),PAPALV(S),PLONG,GLONG,VLONG

COMMON/CROSS/QDIF(S),PAPGEMCS),QGEMT,VHART,
+ VBVEN1,VBVEN,PTHORA

DUM=PLONG-PH20
DO 10 I=1,5

PAPALV(I)=FRAALVCI)*DUM
PAPGEM(I)=CPAPGEM(I)+PAPALVCI»*0.5

CONTINUE

RETURN
END

.--=--- --,--..-~--,~!,- "-'~'~~--":~'-~~<'--'~ -~ "·-"-·:~~~:;-7!"~:· ,·~r-"'"~·---·-~~·.7·:·~~~,~c:~'-;~~::~&~::T-~-~--'-<~~~;':.~~;~~,~~_.~~.~.,,'~.c -
• < ; ~ ':, • ; ...

"> . -

voor aIle ~assen:

partiele ~asspannins

~emiddelde 8assp~nnin~

- .~.--.. -.~.~ .,.~~" .... - .- "":'-"~--~_r,"~~ .::~'.... - ..... :- ",:,'--'--""- ,'--_.• ~----._

J ... • -~



BIJLAGE 5
********************************************************************

subroutine voor de berekenins van de concentraties van 02
en C02, de verzadisins, de pH en de base-excess in het bloed,
SeSeven de partiele sasspannins van 02, C02 en de base-excess
van vollediS seox~seneerd bloed. Indien SKIP=.FALSE.
wordt ook de sradient van de F functie bepaald.

**************************************~****************************

SUBROUTINE FCP02,PC02,F02,FC02,PH,SAT,BEOX,BE,
+ DFODPO,DFODPC,DFCDPO,DFCDPC,SKIP)

BYTE SKIP

COMMON/CONGAS/OPLOSCS),OPLOSTCS),CONSUMf.S),EXTSBC,
+ VTIS,HB,HETOCR,TEMP,SHUNT,IMES

COMMON/VARIAG/CONONGf.S),CONARTCS),CONVENCS),CONTIS(S),
+ CONONTCS),PAPARTf.S),PAPVENCS),PAPTISf.S),PAPONGCS),
+ QTISCS),UPTAKECS),
+ PHONG,PHART,PHVEN,PHONT,
+ SATONG,SATART,SATVEN,SATONT,
+ BEONG,BEART,BEVEN,BEONT,
+ BEXART,BEXVEN,BEXONT,
+ CBCART,CBCVEN,CBCTIS,
+ CLAART,CLAVEN,CLATIS

De Ph wordt eerst berekend van het vclledis sec}(iseneerd blced

IF CPC02.LT.O.Ol) PC02=O.Ol
IF CP02.LT.O.Ol) P02=O.Ol
DUM1=2.3*HB+7.7
DUM2=37.-TEMP
PPC02=ALOG10CPC02)
BE2=BEOX**2
PHINT=7.4+0.01247*BEOX+2.044E-4*BE2
PPINT=1.6021+S.667E-3*BEOX-6.082E-4*BE2
DHC03=14.184*10.**C-PPINT-PHINT+6.1)

PH=PHINT-CPPC02-PPINT)/
+ Cl.04+DUM1*DHC03)

hl.JI pva r i abe I en

losarithme uit pC02

Bereken base-excess curve

Bereken ctHC03- CP

base-excess curve
Be rey,en pH

Met deze pH wordt een voorlopiSe schattins semaakt van de saturatie

X=1.6021-PPC02
FAC=O.024*DUM2+0.4*CPH-7.4)+O.06*X
P=P02*10.**FAC
U=9.2SE-3*P+2.8E-4*P**2+3.06E-S*P**3
SAT=U/CU+l.)

Vervolsnes wordt de base-excess berekend

I
Nu kan de werkeliJke pH berekend worden

BE2=BE**2
PHINT=7.4+0.01247*BE+2.044E-4*BE2
PPINT=1.6021+S.667E-3*BE-6.082E-4*BE2
DHC03=14.184*10.**C-PPINT-PHINT+6.1)
DUM3=1/Cl.04+DUM1*DHC03)

zie boven

'"



PH=PHINT-CPPC02-PPINT)*DUM3

En de werkeliJke saturatie

DUM4=PH-7.4
FAC=CO.024*DUM2+0.4*DUM4+0.06*X)
PFAC=10.**FAC
P=P02*PFAC
P2=P**2
U=9.25E-3*P+2.BE-4*P2+3.06E-S*P*P2
DUM5=1./(1.+U)
SAT=U*DUM5

En de concentratie 02 in Met bloed

F02=OPLOS< 1) *F'02+HEI*SAT

BIJLAGE 5

Vervolsens kan de concentratie C02 worden berekend
ctC02(B) = cdC02(EI)+ctHC03-(B) = (1-HTC).ctC02(P)+HTC,ctC02CE)

PK=6.086-0.042*DUM4+<3B.O-TEMP)*(O.0047-0.0014*DUM4)
OPLO=O.0307+0.00057*DUM2+0.00002*DUM2**2
DUM7=10.**(PH-PK)
DUM 1O=OPLO*F'C02
FC02PL=DUM10*(1.+DUM7) ! concentratie HC03- in plasma
DUM6=DUM4**2
AOX=O.S9-0.2913*DUM4-0.0B44*DUM6 ! Berekenin~ van de verhoudins
ARE=O.664-0.227S*DUM4-0.0938*DUM6! ctHC03-CP) en- ctHC03-(E)
DUM9=AOX-ARE
A=DUM9*SAT+ARE
FC02CE=A*FC02PL
DUM11=1.-HETOCR
FC02=HETOCR*FC02CE+DUMll*FC02PL concentratie C02 in bloed

IF (SKIP) GOTO 9999

In Met volsende sedeelte wordt de sradient bepaald om met behulp
van een iteratief proces de "inverse F functie" te bepalen.
Zie biJ de subroutine INVERS.

Elerekenins dct02/dp02

DUDPO=9.25E-3*PFAC+5.6E-4*PFAC*P+9.1BE-5*PFAC*P2
DUM5=DUMS**2
DSDF'O=DUDPO*DUM5
DFODPO=OPLOS(l)+HS*DSDPO

Berekenin~ dct02/dpC02

DUM8=1./PC02
DUDPC=DUDPO*P02*DUMB*C-O.4*DUM3-0.06)
DSDPC=DUDPC*DUMS
DFODPC=HS*DSDPC

Berekenins dctC02/dp02
I

DPHDPO=-O.0461*DSDPO
DADPO=DSDPO*DUM9
DPLDPO=DUM10*DUM7*2.3*DPHDPO
DCEDPO=FC02PL*DADPO+DPLDPO*A
DFCDPO=HETOCR*DCEDPO+DUM11*DPLDPO

~-·::---:.~r:~~~,- .. ~'__' .:----,-,...~'"'o-- ~:'::--.:-~,·~;...~~,0--.'.~r-'"T'" ~'_..... .--.....--"..,-_.--:-._'-.- , a~ .._, ...._- ~_.~ ..~ -;---- •.----. ~ •.-~; "~:~~"":"---"7" -:- __e_,__ ,.,....--'....-._~.'. ","" . 'C-',' , ....-." ..~.,...

_ ~" i, •
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Berekenins dctC02/dpC02

DPHDPC=-DUM3*DUM8*O.4343
DAXDPC=(-.2913-.1688*DUM4)*DPHDPC
DARDPC=(-.2275-.1876*DUM4)*DPHDPC
DADPC=(DAXDPC-DARDPC)*SATfDSDPC*DUM9+DARDPC
DPLDPC=OPLO*(1.+DUM7)+DUM10*DUM7*2.303*DPHDPC
DCEDPC=FC02PL*DADPC+DPLDPC*A
DFCDPC=HETOCR*DCEDPC+DUMll*DPLDPC

999 RETURN
END

BIJLAGE 5

~.~~_...., h._.'" ~'--:.-.;:c: -:-:.---... ..-::~~~~~ '~.- ::_"'~~.,~'~~,i;~2?:.~~~2:;;'~:~0!f,-}~.~

- - - - - -~.. , -.;-



BIJLAGE 6

:*******************************************************************

subroutine voor de berekeninS van de partiele Sasspannins
in het bloed, SeSeven de concentraties.

Behorende biJ PSP, door Toon Bosers

:*******************************************************************

SUBROUTINE INVERS(CON,PAP,PH,SAT,BEOX,BE,
+ DFODPO,DFODPC,DFCDPO,DFCDPC,F02,FC02)

REAL CON(S),PAP(S)
BYTE SKIP

COMMON/CONGAS/OPLOS(S),OPLOST(S),CONSUM(S),EXTSBC,
+ VTIS,HB,HETOCR,TEMP,SHUNT,IMES

COMMON/VARIAG/CONONG(S),CONART(S),CONVEN(S),CONTIS(S),
+ CONONT<S),PAPART<S),PAPVEN<S),PAPTIS(S),PAPONG(S)1
+ OTIS(S),UPTAKE(S),
+ PHONG,PHART,PHVEN,PHONT,
+ SATONG,SATART,SATVEN,SATONT,
+ BEONG,BEART,BEVEN,BEONT,
+ BEXART,BEXVEN,BEXONT,
+ CBCART,CBCVEN,CBCTIS,
+ CLAART,CLAVEN,CLATIS

Dit saat eenvoudiS; de par
tiele sasspannins voor OP

losbare stoffen, zonder che
mische bindins.

PAP(I)=CON(I)/OPLOS<I)
o CONTINUE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

in het volsende Sedeelte worden de partiele sasspanninSen
van 02 en C02 berekend m.b.v. een itteratief proces. Eerst
wordt een schattins Semaakt van de Sradient van de F functie
(deze berekend de concentraties, Seseven de sasspannins). Vervolgen~

wordt de beSinschattins voor Po2 en Pco2 aansepast totdat
de concentraties die daarbiJ horen onSeveer seliJk ziJn aan de Se
Seven concentraties.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

teller voor aantal iteraties.
in F weI de gradient bepalen,
toeSestane onnauwkeurisheid.

KOUNT=O
SKIP=.FALSE.
ONF02=CON<!)/100.
ONFC02=CON(2)/100.
P02=PAP(1)
PC02=PAP(2)
DET=DFODPO*DFCDPC-DFODPC*DFCDPO
IF <DET.EG.O) GOTO 100 ! Sradienten "afhankeliJk".
EO=<DFODPO*<CON(2)-FC02)-DFCDPO*<CON<1)-F02»/DET
DO=<DFCDPC*<CON(1)-F02)-DFODPC*<CON<2)-FC02»/DET
P02=P02+DO eerste aanpassins met de oude
PC02=PC02+EO ! gradient.

00 CALL F<P02,PC02,F02,FC02,PH,SAT,BEOX,BE,
+ DFODPO,DFODPC,DFCDPO,DFCDPC,SKIP)! bereken de concentraties

."; """""-
-';'.
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seschatte drukken.

KOUNT=KOUNT+ 1 'Ie rhoos te 11 e r •
IF CKOUNT.GE.10) GOTO 1000 bescherminS oneindise loo~

IF CABSCCON(1)-F02).LT.ONF02.AND.
+ ABSCCON(2)-FC02).LT.ONFC02) GOTO 1000 nauwkeuris senoes?

DET=DFODPO*DFCDPC-DFODPC*DFCDPO nee, bepaal '101sende
IF CDET.EG.O) GOTO 100 aanpassins.
EO=CDFODPO*CCON(2)-FC02)-DFCDPO*CCONC1)-F02»/DET
DO=CDFCDPC*CCON(1)-F02)-DFODPC*CCONC2)-FC02»/DET
P02=P02+DO ! aanpassing p02 en pC02.
PC02=PC02+EO
GOTO 100 '101gende slag.

000 PAP C1) =P02 Id aa r.
PAP(2)=PC02

RETURN
END
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***************************************************************
-

In deze subroutine worden de diffusie-stromen
bere",end.

Behorende biJ PSP, door Toon Begers

***************************************************************
SUBROUTINE DIFFUS(C1,C2,QBLOED,Q1)

o

DO 10 I=1,5
Q1(I)=(C1(I)-C2(I»*aBLOED

CONTINUE

RETURN
END

C1: concentratie sassen
inkomend bloed (romol),

C2: concentratie sassen
uitsaand bleed (mmol)

Q1: flew naar de lonsen in
mmol/liter

Voer aIle sassen:
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:******************************************************************

Simulatie van Met sastransport door het bloed.

BeMorende biJ PSP, door Toon Bosers

:******************************************************************
SUBROUTINE GAS(DTGAS)

COMMON/CONGAS/OPLOS(S),OPLDST(S),CONSUMCS),EXTSBC,
+ VTIS,HB,HETOCR,TEMP,SHUNT,IMES

COMMON/VARIAG/CDNONG(S),CONART(S),CONVENCS),CONTISCS),
+ CONONT(S),PAPARTCS),PAPVEN(S),PAPTISCS),PAPONGCS),
+ QTIS(5),UPTAKEC5),
+ PHONG,PHART,PHVEN,PHONT,
+ SATONG,SATART,SATVEN,SATONT,
+ BEONG,BEART,BEVEN,BEONT,
+ BEXART,BEXVEN,BEXONT,
+ CBCART,CBCVEN,CBCTIS,
+ CLAART,CLAVEN,CLATIS

COMMON/CROSS/QDIFCS),PAPGEMCS),QGEMT,VHART,
+ VBVEN1,VBVEN,PTHORA

COMMON/CONBLO/EL(14),
+ VVEN,VRADI,VRASY,VRVDI,VRVSY,VAP,VP~,VPCAP,

+ VPVEN,VLADI,VLASY,VLVDI,VLVSY,VAOR,VART,VCAP,
+ CVEN,CRADI,CRASY,CRVDI,CRVSY,CAP,CPA,CPCAP,
+ CPVEN,CLADI,CLASY,CLVDI,CLVSY,CAOR,CART,~CAP,

+ GVEN,GVENRA,GRARV,GRVAP,GAP,GPA,GPCAP,GPVEN,
+ GVENLA,GLALV,GLVAO,GAOR,GART,GCAP,
+ EP,EGMAX,EQMIN,ET,
+ QCLTRI,GCLPUL,QCLMIT,QCLAOR,
+ PS,PQS,QRSI,STS,TS,PPI,
+ TSHAC,TSHVC,TVA,TVV,
+ Tl,T2,T3,T4,TS,T6,T7,TS,T9,
+ AP,BP,AQ,BQ,AT,BT,
+ AAVRA,AAVLA,BBVRA,BBVLA,AAVRV,AAVLV,BBVRV,BBVLV,
+ AACRA,AACLA,AACRV,AACLV,
+ TBV

COMMON/EXTRA/DFODPO,DFODPC,DFCDPO,DFCDPC,
+ GFODPO,QFODPC,QFCDPO,QFCDPC,
+ F02ART,FC2ART,F02VEN,FC2VEN

'5

VBART=TBV-VBVEN
VBART1=TBV-VBVENl

GGEML=QGEMT+VBVEN-VBVENl

D9 25, 1=.1 , S

PAPONGCI)=PAPGEMCI)*O.0076
CONTINUE

Berekenins van de se
middelde flow door de
lonsen en weefsel, en
arterieel en veneus
bl oed-vo llJme •

Berekenins van de se
middelde sasspannins
Cin Pal in de alveolen
= de sasspannins in
Met onsemensde pul
-monalft bloed Cin mmHs).

CALL FRUITPCPAPONG,CONONG,PHONG,SATONG,BEXVEN~BEONG)

·:':--:-:"~;~·7.~-:-~:~~:;;''"";:~;7' ",,~~::,,!- :~-;~--:." :._<_~_~:~H~": -..:-.__.~,:-:~--:- --";~'~:~~:';~;'''''7'''''"'! ~,.~~-~. -- .... - ~ .. -.- .~~---~--.~.-
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BIJLAGE
Berekenins van de
concentratie in Met on
semenSde bloed dat de
lonsen verlaat

DUM1=VBART/VBART1
DUM2=DTGAS/VBARTl
DUM3=1.-SHLINT
DO 100,I=1,5 Berekenins van de

concentraties in Met
SemenSde arteriele
bloed.

CONARTCI)=CONARTCI)*DUM1+CCSHUNT*CONVENCI)+
+ DUH3*CONONGCI»*OGEML-CONARTCI)*OGEMT)*DUM2

00 CONTINUE
CLAART=CLAART*DUM1+CCLAVEN*OGEML-CLAART*GGEMT)*DUM2
CBCART=CBCART*DUM1+CCBCVEN*OGEML-CBCART*GGEMT)*DUM2
BEXART=-CLAART+CBCART

CALL INVERSCCONART,PAPART,PHART,SATART,BEXART,BEART,
+ DFODPO,DFODPC,DFCDPO,DFCDPC,F02ART,FC2ART)

Berekenins van de
sasspannins in Met
semensde arteriele
bloed.

CALL FRUITF'CPAPTIS,CONONT,PHONT,SATONT,BEXONT,BEONT)
Bereke~ins van de
concentraties in Met on
Semensde bloed dat de
weefsels verlaat.

DUM1=VBVEN/VBVEN1
DUM2=DTGAS/VBVENl
DO 200,r=1,5 Berekenins van de

concentraties in Met Se
mensde veneuze bleed.

CONVENCI)=CONVENCI)*DUM1+CCONONTCI)*OGEMT-CONVENCI)*OGEML)
+ *DUM2

00 CONTINUE
CLAVEN=CLAVEN*DUM1+CCLATIS*OGEMT-CLAVEN*OGEML)*DUM2
CBCVEN=CBCVEN*OUM1+CCBCTIS*GGEMT-CBCVEN*OGEML)*DUM2

IF CIMES.LE.O) GOTO 220 ToedieninS van extra
IMES=IMES-1 bicarbonaat in het
CBCVEN=CBCVEN+EXTSBC/VBVEN1 veneuze bloed.
IF CEXTSBC.GT.O.O) CONVEN(2)=CONVENC2)+EXTSBC/VBVENl
IF CIMES.EO.O) EXTSBC=O.O

20 BEXVEN=-CLAVEN+CBCVEN

CALL INVERSCCONVEN,PAPVEN,PHVEN,SATVEN,BEXVEN,BEVEN,
+ GFODPO,OFODPC,GFCDPO,GFCDPC,F02VEN,FC2VEN)

Berekenins van de
partiele sasspannins
in Met. semensde
veneuze bleed.

CALL DIFFUSCCONVEN,CONONG,OGEML*DUM3*0.0221,ODIF)
Berekenins van de
diffusieflow van
gas~en van Met bloed

~ c _ ••0,'
"...~. .-:-



BIJLAGE
naar de lonSen.

CALL DIFFUS(CONART,CONONT,GGEMT,GTIS)
Berekenins van de
diffusieflow van
sassen van het bloed
naar het weefsel.

DUM=DTGAS/VTIS
DO 300,I=1,S Berekenins van de

concentraties en de sas
spanninS in het
weefsel.

CONTIS(I)=CONTIS(I)+(GTIS(I)-UPTAKE(I»*DUM
PAPTIS(I)=CONTIS(I)/OPLOST(I)

00 CONTINUE

PRODLA=O.
CATALA=CLAART*GGEMT*0.043*«PHART*10.-69.)*.8612+

+ .0232*2.**«8.-PHART)*3.33)+
+ GGEMT*.6)

IF (PAPTIS(1).GT.33.) GOTO 500 Extra productie v.
melkzlJur indien
P02 te laas.

PRODLA=(10.*CONSUM(1)/38416.)*(33.-PAPTIS(1)+1.)**4
IF (PRODLA.GT.l0.*CONSUM(1» PRODLA=10.*CONSUM(1)
IF (PAPTIS(1).LT.25.) CATALA=CATALA*PAPTIS(1)*O.04

00 CONTINUE
UPTAKE(l)=CONSUM(l)-O.l*PRODLA
UPTAKE(2)=CONSUM(2)
UPTAKE(3)=CONSUMC3)
UPTAKE(4)=CONSUM(4)
UPTAKE(S)=CONSUM(S)

02 opname ne~mt af

CLATIS=CLATIS+(PRODLA+0.016-CATALA+(CLAART-CLATIS)*GGEMT)*DUM
CBCTIS=CBCTIS+(CBCART-CBCTIS>*GGEMT*DUM
BEXONT=-CLATIS+CBCTIS

VBVEN=VBVENl

RETURN
END

~~·~?~W:'-::~::"{;~;:.~···~-::':.'?-::~· :~ '~- ·:···.:..':'·-··~.~~.-:?t·~;.?-y~.:~ ..;~<..,-''';:-;i::';:-::':'~:": .<'o;-<~.~:~--..-, .. ~--, ~""."""'-'~-" -';:~~'~""-'~""'.,. .. :---:- ----:"' ..--". "" _.,:~~---- . ..., ··-·~····-;'~7--·-~. ~,---~" -"~ ,~

__ • _".~_ •• " _ c, .~., ,., '; "-. • .;;

'.' ,-' ,,",

. -;;..,:'. , .; ..
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;*********************************************************************

Deze procedure berekend de consentratie van de verschillende
sassen in het bloed. Tevens wordt de pH berekend.

Behorende biJ PSP, door Toon Bogers

;*********************************************************************

REAL PAP(S),CON(S)

COMMON/CONGAS/OPLOS(S),OPLOST(S),CONSUMCS),EXTSBC,
+ VTIS,HB,HETOCR,TEMP,SHUNT,IMES

COMMON/VARIAG/CONONG(S),CONART(S),CONVEN(S),CONTIS(S),
+ CONONT(S),PAPART(S),PAPVEN(S),PAPTIS(S),PAPONGCS),
+ OTIS(S),UPTAKE(S),
+ PHONG,PHART,PHVEN,PHONT,
+ SATONG,SATART,SATVEN,SATONT,
+ BEONG,BEART,BEVEN,BEONT,
+ BEXART,BEXVEN,BEXONT,
+ CBCART,CBCVEN,CBCTIS,
+ CLAART,CLAVEN,CLATIS

.0

+ A,B,C,D,.TRUE.)
DO 10 I=3,S11

CON(I)=OPLOS(I)*PAP(I)
CONTINUE

RETURN
END

! voor 02 en C02
! voor N2 en narcotics
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SAMENVATTING

Het programma PSP kan de volgende fysiologische processen

simuleren:

- de bloedsomloop.

- het opwekken van het hartritme.

- de ademhaling.
- het gastransport.

Hiertoe zlJn voor deze processen modellen ontwikkeld.Deze

modellen worden besproken in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 3 worden de uitvoermogelijkheden beschreven.

Men kan de gesimuleerde signalen op vier verschillende ma
nieren uitvoeren:

- een grafiek op een grafische terminal.

- een grafiek op de alpha-numerieke terminal.
- een tabel.

- een analoog signaal.

In hoofdstuk 4 wordt de dialoog besproken. Op een 'gebruikers

vriendelijke manier is het mogelijk de parameters van de

verschillende processen aan te passen. Daarnaast kan de

gebruiker een of meerdere simulatie- en uitvoeronderdelen

"uitschakelen", indien men niet geinteresseerd is in een

bepaald simulatie- of uitvoeronderdeel.
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In hoofdstuk 5 worden enkele bijzondere mogelijkheden van

het programma besproken. 20 kan men een interessante situ

atie opslaan, en later (ook indien het programma opnieuw

gestart wordt) met deze situatie verder werken.
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1 INLEIDING

Deze gebruikershandleiding hoort bij het simulatie-program

ma PSP (patienten simulatie programma), dat een aantal be

langrijke fysiologische processen nabootst. Het programma

is ontwikkeld voor twee doeleinden. Ten eerste het opwek
ken van fysiologische signalen waarmee bewakings-apparatuur

getest kan worden. Daarnaast kan het programma gebruikt

worden om meer inzicht te verkrijgen in de processen zelf.

De processen die gesimuleerd kunnen worden, zijn:

De bloedsomloop

Het hartritme

De totale ademhaling

Het programma he eft een interactief karakter. Dat wil zeg

gen dat de gebruiker met het programma kan communiceren,

en zodoende de eigenschappen naar wens kan veranderen. De

interactie is grotendeels zelfverklarend; de gebruiker hoeft

geen voorkennis te hebben over het programma. Enige kennis

van de fysiologische processen is weI vereist.

Het programma "draait" op de PDP 11/23 mini-computer van

de vakgroep MEDISCHE ELECTROTECHNIEK. De volgende randap

peratuur moet worden aangesloten:

VT 101 video terminal (digital)

4010-1 grafische terminal (tektronix) ~

D-A converter _, .

(_ : mag eventueel vervallen)
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Het monitor-programma is RT11SJ met multi-terminal support.
Deze monitor wordt automatisch geladen bij het inschakelen
van de computer.

Het programma wordt opgestart met het volgende monitor
commando:

.R PSP<RET)

(onderlijnde text wordt door de gebruiker ingetypt)~
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2 MODELLEN

2.1 Model voor de bloedsomloop (lit. (1),hoofdstuk 2)

Het gedrag van vloeistoffen in een soepel bloedvat (of ver

zameling van bloedvaten) kan worden beschreven m.b.v. twee
drukvaten, verbonden door een stromingsweerstand, waarin

ook de traagheid (inertantie) van het ploed is opgenomen

(zie figuur 2.1). De ~otale compliantie (de volume-druk ver

houding) van het bloedvat wordt gelijk over de twee .druk
vaten verdeeld.

p -1---i9t---~'----r

1 JA_l L P2

Figuur 2.1 Model van een soepele buis
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Voor het druk-volume verband van een drukvat (windketel)

geldt:

p =
V-Vr

c
(2.1 )

waarin P drukverschil over de wand van het drukvat

V het volume in het drukvat

Vr: het volume indien P = 0 (nuldrukvolume)

C : de compliantie van het drukvat ( = 0,5 x

compliantie bloedvat)

Een hartkamer wordt voorgesteld als een drukvat waarvan

zowel de compliantie als het nuldrukvolume een functie zijn

van de tijd. Zie figuur 2.2.

vrII
) V L-1 ,p r

p = V-Vr
C

Figuur 2.2 Model van een hartkamer •
•

Tijdens de systole worden het nuldrukvolume en de compli

antie kleiner. Bij gelijkblijvend volume zal hierdoor de
druk toenemen (isovolumetrische contractie fase). Bij (na

genoeg) gelijkblijvende druk zal het volume afnemen (ejec-
•

tie fase). Het verloop van de compliantie en het nuldruk-

volume van het linker ventrikel is weergegeven in figuur

2.3. De hartfrequentie kan worden vastgelegd, of kan met

behulp van een simulatie van het nodale weefsel worden be
paald $2.2).
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1. a w111ekeuri e eenheden

9. 7 --+ fa. 8

t in sec.
9.S

compliantie
L. atrium

nUldrukvolume
L. atrium

compliantie
L. ventrikel

/nuldrukvolume
/ L. ventrikel

!
I,,

I

I
;
I
I
f

9.5

I

I

9.49.3

\

:\
I', ,
1\I •

\ \
! \

9.29.1

f

Figuur 2.3 Verloop van de compliantie en het nuldr~kvo

lume in het linker atrium en ventrikel.
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De hartkleppen worden voorgesteld als een variabele stro
mingsweerstand en een kleine traagheid. De stromingsweer

stand wordt oneindig bij een gesloten toestand. De kleppen
gaan open indien de druk aan de voorzijde groter is dan
aan de achterzijde. De kleppen sluiten als de flow negatief
wordt.

De volledige bloedsomloop wordt voorgesteld als een geslo
ten stelsel drukvaten verbonden door stromingsweerstanden.
Zie figuur 2.4. In totaal zijn er veertien drukvaten en

dientengevolge ook veertien verbindingen.

arteria
pulmonalis

I ,

pulmonaaf klep

rechter f---N---t

ventrikel

rechter
atrium f--............--t

venen

pulmonale
arterien

capillairen

pulmonale
capillairen

arterien

pulmonale
venen

aorta

1--""""*--1 linker

atrium

1--""""*--1 Iinker

ventrikel

,

Figuur 2.4 Model van de bloedsomloop.
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De druk en het bloedvolume worden aldus gesimuleerd op de
volgende plaatsen:

1 venen

2 rechter atrium

3 · rechter ventrikel·
4 · arteria pulmonalis·
5 · pulmonale arterien·
6 pulmonale arteriolen

7 pulmonale venulen
8 pulmonale venen

9 linker atrium
10 linker ventrikel
11 aorta

12 arterien

13 arteriolen

14 · venulen.·
De drukvaten 1 tim 11 bevinden zich in de thorax. De omge
vingsdruk voor deze drukvaten is de relatieve (t.o.v. de

barometerstand) thoraxdruk (zie~2.3). Voor de andere druk
vaten is de omgevingsdruk o.

De bloedflow wordt op de volgende plaatsen opgewekt:

··

1

2

3
4
5
6

7

8 I:

9
10
11

12

13

14

venen

instroomopening rechter atrium
tricuspidaalklep
pulmonaalklep
arteria pulmonalis
pulmonale arterien
pulmonale capillairen

pulmonale venen
instroomopening linker atrium
mitraalklep
aortaklep
aorta

arterien

capillairen.
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2.2 Model voor het nodale weefsel (lit. (1), hQofdstuk 3)

Het nodale weefsel wordt gemodeleerd m.b.v. 10 segmenten.

Elk segment bestaat uit de volgende onderdelen: (zie figuur

2.5).

een geheugen element, C (waarde is 1)
een schakelaar, S

een beinvloeding vanuit het voorgaande element: de voor

waartse geleiding, G~=1/R~

een beinvloeding vanuit het volgende element: de terug
waartse geleiding, G3=1 /R3'
een beinvloeding vanuit de rustpotentiaal, Gl=1/R~

twee spanningsbronnen, Vrust en Vrefractair

V1

V VORIG
R2

v
l---+-"'-- 1-- v VOLGEND

R3

5

~Jl-- ---,I.....---
Figuur 2.5 Segment uit het model van het nodale weefsel.

Voor de "membraanpotentiaal" V geldt indien de schakelaar
in stand 1 staat (segment in rust):
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V(t+dt) = V(t) + ( ( Vvorrg]:: ~;~ (t)-V(t) )xR2xdt+

(Vvolgend(t) -V(t) )xR3xdt+

( Vrust(t) -V(t) )xR1xdt ) / c

(2.2)

waarin dt klein tijdsinterval

Overschrijdt de membraanpotentiaal de drempelspanning (ca.

-55mV) dan wordt de schakelaar S tijdelijk in stand 2 ge
zet; dit is de actiepotentaal. Voor de membraanpotentiaal

geldt dan:

V(t) = Vspike = 0 mV

Na enige tijd (ca. 100ms.) wordt de schakelaar in stand 3

geplaatst. (de refractaire periode, tijdsduur ca. 0,5 sec.)

Voor de membraanpotentiaal geldt dan:

V(t) = Vrefractair = -90 mV

Na het verstrijken van de refractaire peri ode keert de
schakelaar terug in stand 1.

Het automatisch afvuren van actiepotentialen ontstaat door

de rustspanning groter te kiezen dan de drempelspanning.
(Laatste term in verge 2.2).
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Het model bestaat uit 10 segmenten (zie figuur 2.6). Het
eerste segment komt overeen met de A-V knoop. Van dit seg
ment is normaliter de rustspanning (Vrust) 20 mV. De poten

tiaal als functie van de tijd verloopt zoals gegeven in
figuur 2.6. Na overschrijding van de drempelspanning ont
staat de (vereenvoudigde) actiepotentiaal, gevolgd door de

refractaire periode. Bij elke actiepotentiaal van het eerste
segment ontstaat in het ECG een p-top, gevolgd door een

mechanische atriumactiviteit (zie $2.1).

SEGMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

'----Jl'---_Jl

~'---_Jll.--n
Il n n •

TMEMBRAAN
POTENTIAAL

----? TIJD

Figuur 2.6 Model van het nodale weefsel.
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Doordat de membraanpotentiaal in het eerste segment toeneemt,

zal door de voorwaartse geleiding, ook de membraanpotentiaal

van het tweede segment toenemen. Na overschdjding van de

drempelspanning ontstaat dan ook hier een actiepotentiaal

(met enige vertraging t.o.v. de actiepotentiaal in segment

1). Op deze wijze plant de actiepotentiaal zich door het

"nodale weefsel" voort. Wanneer een actiepotentiaal ontstaat

in het laatste segment worden de ventrikels geactiveerd
(QRS-complex, mechanische activiteit, T-top).



2.3 Model voor de longen (lit. 1, hoofdstuk 4)

Het (gemiddelde) verband tussen de longdruk, de thoraxdruk
en het longvolume is gegeven in figuur 2.7. Voor het model
worden de verbanden lineair verondersteld, zie figuur 2.8.
Er "geldt dan :

Pc = pthorax - Plichaam = (Vthorax - VOthorax) / Cthorax (2.3)

PI = Plong - pthorax = (Vlong - VOlong) / Clong

waarin Pc druk over de thoraxwand in Pa. (relatieve
thoraxdruk)

PI druk over de "longwand l1 in Pa. (relatieve
longdruk)

pthorax absolute thoraxdruk in Pa.
Plichaam absolute omgevingsdruk in Pa.
Plong absolute longdruk in Pa.
Vthorax thoraxvolume in liter
VOthorax thoraxvolume indien Pc = 0

Vlong longvolume in liter
VOlong longvolume indien PI = 0

Cthorax thoraxcompliantie
Clong longcompliantie.
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LONGVOLUME 100
in'" ••n TLC

80

P in kPa

-3 -2 -1 o 2 3 4

t

Figuur 2.7 Verband tussen de druk en het longvolume.

LONGVOLUME 100

in%van TLC

--+ P inkPa

-3 -2 -1 2 3 4

Figuur 2.8 Ideaal verband tussen de druk en het longvo
lume.
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Verder geldt

Vthorax = Vlong + Vhart (2.5)

waarin Vhart : volume ingenomen door het hart en ander

weefselJinclusief bloed.

Combinatie van 2.3, 2.4 en 2.5 levert:

Pc = ( Vlong + Vhart - VOthorax ) / Cthorax

Plong = Pc + Plichaam + ( Vlong - VOlong ) ! C lorig

Wanneer het longvolume (Vlong) bekend is, kunnen we de re
latieve thoraxdruk (Pc) en de absolute longdruk (Plong)

eenvoudig berekenen.

Het longvolume kan berekend worden wanneer de totale gas

flow en de totale difusie-flow bekend zijn.

Vlong(t + dt) = Vlong(t) + Qlong x dt + (totale difusie flow) x dt

waarin Qlong : totale gasflow

In het model wordt verondersteld dat de patient beademd
wordt. Tijdens de inspiratie is de totale gasflow constant,. .

tijdens de expiratie geldt:



Qlong = ( Pmond - Plong ) / AWR

waarin Pmond absolute druk bij de mond in Pa.
AWR : luchtwegweerstand in Pa.sec./liter.

Naast het longvolume, de relatieve thoraxdruk, de longdruk
en de totale gasflow zijn we ook geinteresseerd in de gas

fracties in de alveolen en luchtwegen. In het model worden

de gasfracties op 4 plaatsen berekend:

mond

grote luchtwegen

kleine luchtwegen

alveolen.

)

) samen de dode ruimte
)

Het volume van de mond, de kleine en grote luchtwegen wordt
gelijk verondersteld.

In het model voor de ademhaling worden 5 gassen beschouwd,
deze zijn:

1 . 02.
2 CO2

3 N2

4 door gebruiker te definieren

5 door gebruiker te definieren.

In de alveolen wordt ook de partiele gas spanning van elk
gas berekend volgens:
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Pgas = Fgas x ( Plong - PH20 )

waarin Pgas

Fgas
PH20

partiele gas spanning in Pa.

volumefractie
verzadigde waterdampspanning bij 37 graden C.
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2.4 Model voor het gastransport (lit. 1, hoofdstuk 5)

Bij het gas transport z1Jn we geinteresseerd in de concen
tratie van gassen en stoffen in het bloed en het weefsel.

De vOlgende gassen worden beschouwd:

1 02

2 CO2

3 N2

4 door gebruiker te definieren

5 . door gebruiker te definieren..

Daarnaast zijn de volgende stoffen opgenomen in het model~

Melkzuur (LA)

HC03- of sterk zuur.

Behalve de concentratie van gassen wordt ook de partiele

gas spanning berekend in het bloed en de weefsels. Verder

wordt de pH en de base-excess van het bloed en de zuurstof

verzadiging van het hemaglobine berekend.

De verschillende grootheden worden op de volgende plaatsen

berekend (zie figuur 2.9):

Ideaal bloed; bloed uit de longen zonder bijmenging van

veneus bloed en overal dezelfde ventilatie-perfusie ver
houding.

Arterieel bloed; aIle zuurstofrijke bloedvaten zijn sa-
;; .

mengevoegd tot een reserV01r.
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//

Weefsels; aIle weefsels zijn samengevoegd tot een reser-
voir.

Veneus bloed; aIle zuurstofarme bloedvaten zijn samenge-
//

voegd tot een reservoir.

Ongemengd veneus bloed; het bloed uit de weefsels, voor

dat het zich vermengt met het veneuze reservoir.

ALVEOLEN

VENEUS
p
c
°2V P02

°2v cO2

aT.--

a

a

ARTERIEEL

WEEFSELS

Figuur 2.9 Model van het gastransport.
I
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De partiele gas spanning in het ideale bloed wordt gelijk
verondersteld aan de gas spanning in de alveolen ~.3). Uit

het verschil in concentratie van de gassen in het veneuze
bloed en het ideale bloed, samen met de bloedflow door de

longen, kan de diffusieflow worden berekend.

De partiele gas spanning in het bloed uit de weefsels is
gelijk aan de gas spanning in de weefsels. Hetzelfde geldt

voor de concentratie van LA en H~03-. De opname en afgif-
te van gassen en stoffen in de weefsels kan berekend worden

met behulp van het verschil in concentratie in het arteriele

en het ongemengde veneuze bloed, en de bloedflow door de
weefsels.

De productie van C02 in de weefsels wordt constant veronder
steld. Het verbruik van 02 is een functie van de partiele.

zuurstofspanning in de weefsels. De productie en afbraak

van LA is een functie van de partiele zuurstofspanning in

de weefsels en de concentratie van LA in de arterien.
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2.5 Kruiseffecten

Uit het voorgaande blijkt dat de verschillende simulatie

onderdelen elkaar "nodig" hebben. D.w.z. dat verschillende

grootheden, die in een bepaald simulatie-onderdeel berekend

kunnen worden, in een ander simulatie-onderdeel als gegeven

worden verondersteld.

De volgende grootheden komen hiervoor in aanmerking:

Diffusieflow van gassen van het bloed naar de longen;
wordt berekend binnen het model voor het gastransport,

is nodig voor de longsimulatie.

Partiele gasspanning in de alveolen; wordt berekend bin

nen het model voor de longen, is nodig voor de gastrans

portsimulatie.

Bloedflow door het weefsel en de longen; wordt berekend

binnen het model voor de bloedsomloop, is nodig voor de

gastransportsimulatie.

Veneus en arterieel bloedvolume; wordt berekend binnen
het model voor de bloedsomloop, is nodig voor de gastrans

portsimulatie.

Het bloedvolume in de thorax; wordt berekend binnen het
model voor de bloedsomloop, is nodig voor de longsimulatie

(c~rdiogene oscillaties in het capnogram).



Relatieve druk in de thorax; wordt berekend binnen het

model voor de longen, is nodig voor de bloedsomloopsimu
latie (invloed ademhaling op de bloeddruk).

Het wordt toegestaan een of ~wee simulatie-onderdelen "uit"
te zetten. In hoofdstuk 4.10 wordt beschreven hoe de boven

staande grootheden kunnen worden aangepast, indien het "ver

oorzakende" simulatie-onderdeel uit staat.
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3 UITVOER

3.1 Grafiek op de grafische terminal

De gesimuleerde grootheden kunnen als functie van de tijd
worden afgebeeld op een grafische terminal. Op de horizon
tale as staat de tijd, bij het opstarten of initialiseren

van het programma van 0 tot 5 seconde. De volgende signalen
worden afgebeeld:

druk in de aorta, ondergrens -10 mmHg, bovengrens 150 mmHg
druk in het ventrikel met zelfde grenzen

ECG, ondergrens -4,9 mV, bovengrens 1,1 mV,

zie figuur 3.1.

Wanneer een plaatje volledig is getekend, wordt de gebruiker

gewaarschuwd met een bel-signaal. Nadat de return toets is _
ingedrukt wordt het volgende plaatje pas getekend.



e.s

11 . -,
i \ I\ II

1\\ ..~~~

Fi&uur 3.1 Ret grafisch display.

9.S
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3.2 Grafiek op de gebruikersterminal

Met behulp van karakters (letters, cijfers of leestekens)

op de gebruikersterminal (alpha-numerieke terminal) kan

een grafiek worden "getekend". Zie figuur 3.2. De plaats

van de karakters in een regel is bepalend voor de waarde

van het gekozen signaal.

00000

o

o

o
o

0000
00000

o

o

000
0000000 .

0000
o

o

Figuur 3.2 Grafiek op de alpha-numerieke terminal.

90 0 geroteerd.
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Bij het opstarten van het programma staat dit uitvoeronder

deel af. Wanneer dit onderdeel aangezet wordt, zullen de

volgende signalen worden afgebeeld:

p: druk in de longen, ondergrens 98 kPa, bovengrens 102 kPa

v: volume in de longen, ondergrens 0 liter, bovengrens 5 1.

e: eapnogram (fraetie C02 in de mond), ondergrens 0%,

bovengrens 10%. (fig. 3.2)

De "afstand" per regel bedraagt na het opstarten of initi

aliseren 40 ms.

De laatste twee posities in elke regel worden gebruikt om

de toestand van resp. de mitraal- en aortaklep weer'te geven:

0: klep is open

C: klep is dieht

In hoofdstuk 4.7 wordt besehreven hoe de gebruiker de weer

te geven signalen kan seleeteren. Wordt er geen enkel sig

naal geseleeteerd, dan wordt de toestand van het nodale

weefsel weergegeven op de eerste 10 posities van eike regel.

Zie figuur 3.3. De symbolen hebben de volgende betekenis:

,

•
R

segment in rust, membraanpotentiaal is kleiner dan

de drempel spanning

segment vuurt een aetiepotentiaal af

segment is refraetair.
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Figuur 3.3 Afbeelding van de toestand van het nodale

weefsel. 90 0 geroteerd.

De eerste positie geeft de toestand van het eerste segment
weer, enz.
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3.3 Tabel

Op de gebruikersterminal kan een tabel afgedrukt worden.

De gebruiker kan de signalen in de tabel zelf kiezen. Na

het opstarten van het programma heeft de tabel de volgende
vorm: de tabel bevat uitsluitend signalen uit de gastrans

port-simulatie en wordt om de seconde afgebeeld. Zie figuur

3.4.

IDEAAL ARTERIEEL VENEUS ONa. VENEUS WEEFSELS
a56 a 57 a 58 a 59 pH
a 60 a 61 a 62 a 63 saturatie
a 64 a 65 a 66 a 67 base-excess (mmel/liter)
a 69 a 68 a 69 a 70 a 70 base-excess oxy-Hb (mmel/liter
a 72 a 71 a 72 a..73 a 73 extra bicarbonaat (mmel/liter)
a 75 a 74 a 75 a 76 a 76 melkzuur (mmel/liter)
a 41 a 26 a 31 a 36 a 36 zuurstefspanning (mmHg)
a 42 a 27 a 32 a 37 a 36 keeldiexide spanning (mmHg)

Zie $4.6 veer de verklaring van de symbelen en getallen

Figuur 3.4 De tabel.
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3.4 Analoge signalen

De PDP computer van de vakgroep MEDISCHE ELECTROTECHNIEK

is voorzien van een tweekanaals D-A converter (omzetter
digitale getallen naar analoge signalen). Voor de correcte

werking van dit programma-onderdeel is het noodzakelijk

dat de externe trigger ingang (ingang nummer 4) van het

D-A/A-D bord van een pulstrein met nader te bepalen frequen
tie (de samplefrequentie) wordt voorzien. De analoge uit
gangen zijn gemerkt met DAC1 en DAC2. De spanning op de

uitgangen is maximaal + of - 5 volt.

Bij deze uitvoervorm hebben we te maken met twee belangrijke

begrippen. De aanmaakfrequentie van de samples en de uit
leesfrequentie, ofweI samplefrequentie. Bij het opstarten
van het programma bedraagt de aanmaakfrequentie 1/(12 ms),
dat wil zeggen dat elke 12 ms (simulatietijd!!!) een nieuwe

waarde (d.i. een sample) van het geselecteerde signaal wordt
onthouden. Deze samples worden successievelijk opgeslagen

in het geheugen van de computer (worden gebufferd).

De uitleesfrequentie (werkelijke tijd!!!) bepaald de snelh~id

waarmee de gebufferde samples worden verwerkt tot een analoog

signaal. Wanneer de uitleesfrequentie eveneens 1/(12 ms.)

bedraagt, worden de gesimuleerde grootheden in "real time"

weergeven. Een uitleesfrequentie van 1/(120 ms) betekend
dat de analoge uitgangssignalen "10 maal te langzaam " zijn.
Het is in veel gevallen noodzakelijk de uitleesfrequentie
lager te kiezen dan de aanmaakfrequentie, omdat de simula
tiettjd veel trager verstrijkt dan de werkelijke tijd (de
computer is gewoon te langzaam).



Indien de aanmaakfrequentie van samples in de werkelijke

tijd (! I!) groter is dan de uitleesfrequentie, zal de aan

maak van samples vertraagd worden. Er zijn in dat geval

steeds voldoende samples voorhanden (de buffers zijn hele

maal vol). De computer gaat soms wachten op het uitlezen

van de samples (zonder dat de gebruiker daarvan iets merkt).

Het is wel raadzaam de samplefrequentie niet te laag te kie

zen, omdat dan het programma onnodig wordt vertraagd.

Als de uitleesfrequentie groter is dan de aanmaakfrequentie

(in werkelijke tijd), raken de samples na enige tijd "op".

Er kunnen dan twee situaties, waartussen de gebruiker kan

kiezen, optreden. Of het uitlezen van de samples stopt,

totdat er weer voldoende samples aangemaakt zijn. Of een

aantal samples wordt nogmaals uitgelezen (herhaald uilezen

van de buffers, zie hoofdstuk 4.9), indien het geselecteerde

signaal dit mogelijk maakt, een geheel aantal perioden van

het signaal op D-A converter nr. 1.

De signalen kunnen gefilterd worden m.b.v. een tweede-orde

filter waarvan de eigenfrequentie en de demping door de

gebruiker kunnen worden opgegeven. Een tweede-orde filter
is een benadering voor b.v. een katheter.

Bij het opstarten van het programma staat de D-A conversie

"af". De volgeqde signalen zijn alvast geselecteerd:

DAC 1 druk in de aorta, tussen 0 en 150 mmHg
DAC 2 druk in de aorta, tussen 0 en 150 mmHg

met "verstoring" in de vorm van een filter
met eigenfrequentie 15 Hz en demping 0,5.
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4 AANBRENGEN VAN VERANDERINGEN~~~~IALO~G

Het veranderen van de eigenschappen van het simulatie-pro

gramma gebeurt in een zogenaamde dialoog-vorm; De computer
stelt een vraag, de gebruiker moet daarop antwoorden. Een

antwoord (dit kan zijn een karakter of een getal) moet al

tijd worden afgesloten met het indrukken van de return-toets

(in het vervolg aangeduidt met <RET»).

Er z1Jn verschillende typen vragen. Wanneer een antwoord

verwacht wordt in de vorm van een of meerder karakters ver
schijnt op de terminal de vraag met aan het eind van de

regel een blokje (I). Bij het veranderen of invoeren van
parameters wordt een regel afgedrukt waarin vermeld, de

parameter, de dimensie en de huidige waarde. Moet men een
geheel getal intypen, dan verschijnen twee blokjes (II) aan

het eind van de regel. Indien een reeel getal moet worden
ingetypt, verschijnen er drie blokjes (I••). Het antwoord

wordt "over de blokjes heen getypt". Het is niet bezwaar

lijk als er een of twee blokjes blijven staan.

Het programma vangt een groat aantal vergissingen Ope Wan
neer men niet weet wat te antwoorden, kan een vraagteken

meer inlichtingen verschaffen.

Bij het lezen en intypen van getallsn moet men rekening

houden met de afwijkende betekenis van de punt (.) en comma
( , ) .
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Een punt is de decimale punt (10.4 betekent 10,4).

Wilt men de oude waarde van een getal behouden, dan kan
een comma ingetypt worden.

Voorbeeld:

Het totale bloedvolume is (liter): 5.5 , en wordt: 5.0~ET>

Het totale bloedvolume is (liter): 5.5 , en wordt: ,(RET)

(De onderlijnde text is door de gebruiker "over de blokje~"

getypt.)

Zolang de return-toets nog niet is ingedrukt, kan het ant
woord worden verbeterd door gebruik te maken van de delete
toets. Het laatst ingetypte karakter kan dan opnieuw inge
typt worden.

Een verandering kan verbeterd worden door nogmaals deielfde
constanten te veranderen. Uit het vervolg zal blijken dat
dit mogelijk is, zolang de simulatie-run niet gestart wordt.

Wanneer het programma opgestart wordt, geeft de computer
eerst een inleidend bericht en stelt vervolgens de vraag:

I

Wilt U doorgaan? (vraag 1)
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Hierop z~Jn de volgende antwoorden mogelijk (de mogelijk
heden worden afgebeeld als een vraagteken ingetypt wordt):

Doorgaan met dezelfde gegevens
Veranderen van constanten en uitvoer
Niet doorgaan, stop het programma
e.a. zie hoofdstuk 5

De mogelijkheid N behoeft geen nadere toelichting.

J

V
N

Wordt met J geantwoord dan start de simualtie-run; De si
mulatie- en uitvoeronderdelen treden in werking. De simu
latie-run stopt na het vers~jken van de "tijdsduur per run",
of als de return-toets ingedrukt wordt. De computer stelt
dan weer vraag 1.

Na beantwoording van vraag 1 met V geeft de computer inlich
tingen en stelt vervolgens de vraag:

Wat wilt U veranderen? (vraag 2)

De gebruiker moet nu een keuze maken uit een aantal hoofd
groepen van constanten en parameters. In de volgende para
grafen worden aIle mogelijkheden besproken. In elke hoofd
groep moet weer een keuze gemaakt worden uit een aantal
subgroepen. De vraag in een hoofdgroep heeft de vorm:

"Hoofdgroep", wat wilt U veranderen? (vraag 3.X)
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In een subgro~p moeten in het algemeen een aantal getallen
worden ingevoerd, of een aantal vragen worden beantwoord.
Wanneer aIle constanten van een bepaalde subgroep zijn ver
anderd, blijft men in dezelfde hoofdgroep (vraag 3.X wordt

) ,~

weer gesteld • Men kan dus meer dan een subgroep· van een
bepaalde hoofdgroep veranderen (of meerdere malen dezelfde
subgroep in geval van vergissingen).

Is men klaar met de huidige hoofdgroep, dan kan deze ver
laten worden door met een N te antwoorden op vraag 3.X.
Men keert dan weer terug naar vraag 2. Eventueel kan dan
in een andere hoofdgroep iets veranderd worden. Wilt men
helemaal niets meer veranderen dan kan men met een N ant
woorden op vraag 2. De simulatie-run wordt dan gestart. Men
mag ook op vraag 3.X antwoorden met NN om de simulatie-run
te starten (zie hoofdstuk 5.6).

In figuur 4.1 is de structuur van de dialoog weergegeven.
Men kan van deze figuur de opeenvolging van vragen aflezen.

/



C/)
c+
Ii
P
()

c+g
Ii

<;
p.1
::s
p.
m
p......
p.1
~
o
o

(JQ

•

3·11

J
w
CO,

I
• een vraag

X teen antwoord

Yraag 1 Wll t U doorgaan?
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Y~luit vraag 3.X wordt door een N naar vraag 2 teruggekeerd.
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4.1 Algemene gegevens (antwoord A op vraag 2)

De computer geeft uitleg en stelt vervolgens de vraag:

Algemene gegevens, wat wilt U veranderen? (vraag 3.1)

Nu moet een subgroep gekozen worden, de mogelijkheden zijn:

Programma onderdelen P

Binnen deze subgroep kunnen de simulatie- en uitvoer 
onderdelen "aan" en "uit" gezet worden.

Stapgrootte per iteratie en interval uitvoer s

De stapgrootten per iteratie, de tijdsduur tussen twee
regels van de grafische uitvoer op de alpha-numerieke
terminal, de tijdsduur tussen twee punten van de grafische
uitvoer, de tijdsduur tussen twee tabellen en het "sample
interval" worden achtereenvolgens gevraagd (ms.). Het
verdient aanbeveling de grootste gemene deler van de
bovenstaande intervallen zo groot mogelijk te laten
zijn. Hat programma wordt dan sneller.

Tijdsduur van een run T

~e tijdsduur per run (sec.), na het verstijken van deze
tijd wordt de simulatie-run gestopt an wordt vraag 1
gesteld.
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4.2 bloedsomloop (antwoord B op vraag 2)

De computer geert uitleg en stelt de volgende vraag:

Constanten bloedsomloop, wat wilt U veranderen? (vraag 3.2)

Men kan nu kiezen uit_de volgende subgroepen:

Compliantie C

de compliantie van de bloedvaten (liter/mmHg). Achter~

eenvolgens de waarde van de:

aorta
arterien
capillairen
venen
arteria pulmonalis
pulmonale arterien
pulmonalecapillairen
pulmonale venen

Nuldrukvolume

het nuldrukvolume van de bloedvaten (liter).

Gele+ding in de bloedvaten

de geleiding in de bloedvaten (liter/(sec.mmHg))~

z

G



Constanten hartactie
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H

compliantie en nuldrukvolume van de hartkamers tijdens
diastole en systole (liter/mmHg en liter).

Geleidingen kleppen in open toestand K

geleiding van de kleppen en de instroomopeningen van
de boezems (liter/(sec.mmHg)).

flow waarbij kleppen sluiten S

normaal zijn deze waarden O. Indien een klep langzaam
sluit, kan een negatieve waarde worden ingevoerd (b.v.
-0.2 liter/sec). Nu sluit de klep pas als de flow door
de klep minder wordt dan -0.2 liter per seconde.

ECG tijden E

de duur van de ECG-toppen en complexen, alsmede het
ST-segment d.i. de tijd tussen QRS-complex en de T-top),
het PQ-segment en het PP-interval (sec). Indien het
nodale weefsel "aan" staat heeft de duur van het PP
interval geen betekenis, de duur van het PQ-segment
heeft slechts betekenis voor de contractie-duur van de
atria (zie verder).

hoogte van de ECG toppen Q

Hoogte van resp. P-top, Q-top = S-top, R-top en T-top
(mV).



-42-

Contractie en verslappings duur T

De compliantie van de atria begint bij het einde van
de P-topaf te nemen, bij het begin van het QRS-complex
(0£ beter, na de duur van het PQ-segment) is de rust
waarde weer bereikt: het einde van de atrium-contratie.
Het nuldrukvolume van de atria begint eveneens bij het
einde van de P-top a£ te nemen. De minimale wordt be
reikt bij het begin van het QRS-complex. Hierna begint
het nuldrukvolume weer toe te nemen tot de rustwaarde,
de duur hiervan wordt de verslappingstijd genoemd (sec.) •.

Wat betre£t de ventrikels geldt het bovenstaande als
men "het begin van het QRS-complex" vervangt door "het
eind van de T-top". Zie ook £iguur 4.2.

ECGj

cl
ATRIA

vrT

cT
VENTRIKELS

a I

vrT
~

a: verslappingstijd

T
)

Figuur 4.2 Duur van de contractie.
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Totale bloedvolume

Het totale bloedvolume (liter).

Inertantie in de bloedvaten

De traagheid van het bloed (mmHg.sec.sec/liter)

v

I
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4.3 Constanten hartritme (antwoord R op vraag 2)

De computer geeft uitleg en stelt de vraag:

Constanten hartritme, wat wilt U veranderen

Men kan nu kiezen uit.de volgende subgroepen:

Duur van een actiepotentiaal

(vraag 3.3)

A

Voor aIle segmenten wordt de nieuwe waarde gevraagd
(sec.).

Duur van de refractaire periode R

Voor aIle segmenten wordt de nieuwe waarde gevraagd
van de refractaire periode zonder willekeurige fluctu
aties (sec.). Als de nieuwe waarde voor aIle segmenten
is ingevoerd, wordt naar de "random variatie" gevraagd.
Een waarde gelijk 0 betekent dat de refractaire periode
constant is. Bij een waarde tussen 0 en 1 varieert de
refractaire periode van elk segment bij elke volgende
atriumcontractie. De refractaire perioden van de ver
schillende segmenten varieren onafhankelijk.

Drempelspanning D

,
Voor aIle segmenten wordt de nieuwe waarde gevraagd (mV).



Rustpotentiaal
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p

Voor aIle segmenten wordt de nieuwe waarde gevraagd (mV).
Na het verstrijken van de refractaire periode is de
membraan-potentiaal -90 mV. Tijdens de "rust"-periode
van het segment zal de membraan-potentiaal naderen tot
de rustpotentiaal. Minstens een segment moet een rust
potentiaal groter dan de drempelspanning hebben, omdat
er anders geen enkele hart-act~ viteit is.

Voorwaartse geleiding v

De voorwaartse geleiding ~s bepalend voor de invloed
van het vorige segment op het actuele segment. Daar er
geen nulde segment is, worden de voorwaartse geleidingen
van de segmenten 2 tot en met 10 gevraagd. De dimensie
van de geleiding heeft weinig fysiologische betekenis.

Terugwaartse geleiding T

De terugwaartse geleiding is bepalend voor de invloed
van het volgende segment op het actuele segment. Daar
er geen elfde segment is, worden de terugwaartse gelei
dingen van de segmenten 1 tot en met 9 gevraagd.

Geleiding naar de rustpotentiaal G •

De geleiding naar rustpotentiaal is bepalend voor de
snelheid waarmee de membraanpotentiaal, na de refrac
taire periode, de rustpotentiaal nadert. De waarde wordt
voor aIle segmenten gevraagd.



Preset hartritmen

-46-

H

De computer antwoordt, na intypen van een H op vraag 3.3,
met uitleg over de komende vraag:

Welk type?

De mogelijkheden zijn nu:

Totaal hartblok T

De atria en ventrikels kloppen volledig onafhankelijk.
Het P-P interval is ongeveer 0,8 sec., het· Q-Q interval
ca. 2 sec.

1 op 2 hartblok 2.

Het Q-Q interval is nu 2 maal zo lang als het P-P in
terval. Het hartblok is niet strikt, in die zin, dat
soms het hartblok overgaat in 1 op 3 of 2 op 3.

1 op 3 hartblok 3

Het QRS-complex ontbreekt (en dus ook de ventrikel-con
tractie) bij elke derde atrium-activiteit.

Normaal hartritme N

Geen afwijkingen in het hartritme. De initiele waarden
voor aIle constanten worden ingevuld.
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4.4 Constanten longen (antwoord L op vraag 2)

De computer geeft uitleg en stelt de vraag:

Constanten longen, wat wilt U veranderen

Men kan nu kiezen uit.de volgende subgroepen:

Mechanische eigenschappen van de longen

(vraag 3.4)

M

Achtereenvolgens worden de waarden gevraagd voor:
De luchtwegweerstand (kPa.sec./liter)
De compliantie van de longen en de thorax (liter/kPa.)
Het nuldrukvolume van de longen en de thorax (liter)
Het volume van de dode ruimte (liter)

Hartvolume exclusief bloed H

Samen met het bloedvolume in de thorax (zie $3.5) is
dit het verschilvolume tussen de thorax en de longen
(liter)

Samenstelling van de ingeademde lucht

Achtereenvolgens wordt de fractie gevraagd voor:
Zuurstof
~ooldioxide

Stikstof
Twee andere gassen

L



Ventilator instelling en de druk bij de mond V

Hierbij kan men veranderen:
De druk bij de mond tijdens expiratie (kPa.)
De tijdsduur van een inspiratie en expiratie (sec.)
De gasflow tiJdens inspiratie (liter/sec.)
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4.5 Constanten,gastransport (antwoord G op vraag 2)

De computer geeft uitleg en stelt de vraag:

Constanten gastransport, wat wilt U veranderen? (vraag 3.5)

Men kan nu kiezen uit de volgende subgroepen:

Bloedsamenstelling en temperatuur B

Veranderd kunnen worden:
De hemaglobine concentratie (mmol.liter), de hematocriet,
de temperatuur (C.) en de oplosbaarheid van 02, N2 en
twee andere gassen in het bloed (mmol/(liter.mmHg))



Weefseleigenschappen
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W

Achtereenvolgens worden gevraagd:
Het totale weefselvolume (vloeistoffen) '(liter)
De oplosbaarheid van de gassen in het weefsel
(mmol/(liter.mmHg))
Het verbruik van de gassen in het weefsel (een negatieve
waarde betekent een productie, met name voor C02)
(mmol/sec.)

Shunt S

Het gedeelte van het bloed dat door de longen stroomt,
maar niet aan de gasuitwisseling deelneemt.

Veneus toedienen van bicarbonaat of sterk zuur C.

Eerst wordt gevraagd naar de flow van het infuus
(mmol/sec.). Een positieve waarde betekent toedienen
van bicarbonaat, een negatieve waarde toedienen van
een sterk zuur. Vervolgens wordt naar de duur van
het infuus gevraagd (sec.). Voert men 0 in, dan wordt
eenmalig de hoeveelheid toegediend, welke in een se
conde gevloeid zou hebben.
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4.6 Signaalkeuze ·grafiek graf. terminal en tijdschaal
(antwoord V op vraag 2)

De computer geeft uitleg en stelt de vraag:

Signaalkeuze grafische terminal e.a.,wat wilt U veranderen
(vraag 3.6)

Men kan nu kiezen uit de volgende subgroepen:

Signaalkeuze S

Men kan maximaal tien signalen invoeren die op grafische
terminal worden getekend. Dit gaat als voIgt: Eerst wordt
het rangnummer van het te kiezen signaal afgedrukt, ver
volgens moet een keuze voor de groep gemaakt worden,
dit kan zijn:

B · bloedsomloop·
R hartritme
L · longen·
G gas transport
C kruiseffecten

Typt men een N in, dan geeft men daarmee aan dat er geen
signalen meer geselecteerd hoeven te worden.
Met een ? kan men over de bovenstaande groepen meer,
informatie inwinnen.
Heeft men een juiste groep ingevoerd, dan wordt naar
het signaalnummer gevraagd. Zie hiervoor tabel 4.1.
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Groep B, bloedsomloop

I: Omschrij ving: Vat:

-14 DRUK (mmHg) in vat I Venert

15 -28 Volume (liter) in vat I-14 2 R. a Lcium

29 -42 Flow (liter/sec) naar vat I-28 3 R. ventriKel

43 -56 Nuldrukvolume (liter) in vat I-42 4 art. pu mlolJal.i .~

57 -70 Complianti e ( li ter/mmHg) van vat I-56 5 pulmonale arL.

71 -84 Geleiding (li ter/s .mmHg) naar vat I-70 6 pulmonale arL~'r·'Ll)! ..... ;

85 ECG (mV) 7 pu.LolonaJ e V!="IllJ1 t=1I

3 pulmonale Ve!l-=-['

9 L. st:rilull

10 L. ventri.k.. l

11 Aorta

12 ArterieIl

13 Arteriol""

14 Venulerl

Groep L, longen

I: OmschriJ ving: Gas:

1 -5 Gasfractie in de mond, gas I 1 °2

6 -10 Gasfractie in de kleine luchtwegen. gas I-5 2 CO
2

11 -15 Gasfractie in de grote luchtwegen, gas I-1O 3 N
2

16 -20 Gasfractie in de alveolen, gas I-15 4 ??

21 -25 Partiele gasspanning (Pa) , gas I-2O 5 ??

26 Druk in de longen (Pa, absoluut)

(liter .. sec,
0

0)27 gasflow naar de longen 37

28 Longvolume

Groep G, gas transport

I: Omschrijving:

-5 Concentratie van gas I, ideaal (mmol/liter)

6 -\0 Coneentratie van gas I-5, arterieel (mmol/liter)

11 -\5 Concentratie van gas I-10, veneus (mmol/liter)

16 -w Concentratie van gas I-15, weefsels (mmol/liter)

21 -:!5 Concentratie van gas I-20, ongemengd veneus (mmol'H ,er)

26 -;IJ Pari:iele gasspanning (mmHg) ari:eriael, gas I-25

31 -;5 Partiele gasspanning (mmHg) veneus, gas I-30

36 -Jt.o Partiele gasspanning (mmHG) weefsels, gas I-35



base-eJtcess (mmol/l1ter) oJty-weefsels

extra b1carbonaat (mmol/li ter) arter1eel

extra b1carbonaat (mmol/liter) veneus

eJttra b1carbonaat (mmol/l1ter) weefsels

saturat1e ongemerp. veneus

base-excess (mmol/l1ter) 1deaal

base-excess (mmol/l1 ter) arterieel

base-eJtcess (mmol/liter ) '/eneus

base-eJtcess (mmol /liter) ongemend veneus

base-eJtcess (mmol/l1ter) o:XY-arterieel

b&se-eJtcess (mmol/l1ter) oJty-veneus

con. mel.k.zuur (mmol/liter) arterieel

con. melkzuur (mmol/liter) veneus

con. melkzuur (mmol/liter) weefsels

Ideale gasspanning (mmHg), gas 1-40

Gasflow (mmol /sec) naar de weefsel5, gas 1-45

Verbruik (mmol/sec) in de weefsels van gas I-50

pH 1deaal

pH arter1eel

pH veneus

pH ongemensl veneus

saturat1e 1deaal

saturat1e arter1eel

saturat1e veneus

Groep G, gastransport

Omschr1J ving:I:

41 -45:

46 -50:
51 -55:

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73
74

75

76

D1ffusieflow (11ter/sec) naar de longen, gas I

Gem1ddelde gasspanning (Pa) in de alveolen, gas 1-5

Gem1daelde bloedflow door de weefsels (liter/sec)

Bloedvolume in de thorax (liter)

totaal zuurstofarm bloedvolume (liter)

totaal zuurstofarm bloedvolume in vorige slag (11ter)

Druk in de thorax (Pa, relatief t.o.v. de omgevingsdruk)

I:

-5

5 -6

11

12

13

14

15

Groep C, kruiseffecten

Omschr1Jving

Groep R, hartr1tme

I: Omschrijving

-10

11 -20
Duur van de refractaire periode (sec), segment I

Tijd dat segment 1-10 refractair is (sec)

Tabel 4.1 Betekenis van de signaalnummers.
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Tot slot moet de (geschatte) onder- en bovengrens van
het signaal worden opgegeven. Hierna worden de gegevens
voor het volgende signaal gevraagd, totdat men een N
intypt of 10 signalen geselecteerd heeft. Indien er al
signalen geselecteerd zijn, mag men bij de groepkeuze
een comma intypen. Het oorspronkelijk geselecteerde
signaal blijft dan behouden (inclusief de grenzen).

Controle C

Antwoordt men met een C op vraag 3.6, dan worden de
geselecteerde signalen afgebeeld. Veranderd wordt er
niets.

Tijd per plaatje T

Behalve de tijd per plaatje (sec.), is het belangrijk.
de "afstand" per punt in de gaten te houden. De gebrui
ker wor~t hierop gewezen. Het is zinvol het aantal punten
per plaatje ongeveer 100 tot 1000 te laten bedragen.
Voor dit aantal geldt:

N = (tijd per plaatje) / (stapgrootte voor graf. term.) + 1

Opslaan plaatje voor "hard-copy"

Zie $5.6.

F
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4.7 Signaalkeuze grafiek users terminal (antvoord U op vraag 2)

De computer geeft uitleg en stelt de vraag:

Signaalkeuze grafiek alpha-num. terminal, vat wilt U veranderen?
(vraag 3.7)

Men kan nu kiezen uit de volgende subgroepen:

Signaalkeuze S

De procedure voor het selecteren van signalen voor deze
uitvoervorm, is hetzelfde als bij de uitvoer op de gra
fische terminal, met de toevoeging dat een willekeurig
karakter moet worden opgegeven waarmee het signaal op
de alpha-numerieke terminal vordt afgebeeld. Zie $4.6

Controle

Zie eveneens $4.6

C



4.8 Signaalkeuze tabel (antwoord T op vraag 2)

De computer geeft uitleg en stelt de vraag:

Signaalkeuze tabel, wat wilt U veranderen?

Men kan nu kiezen uit de volgende subgroepen:

Signaalkeuze

(vraag 3.8)

S

Wat betreft de keuze van de groep en het nummer zie$~.6.

Naast een groep kan men ook een "controle karakter"
invoeren bij de groepkeuze. Een / geeft aan dat de waar
de van het volgende signaal op een nieuwe regel in de
tabel komt. Een - geeft een lege plaats in de tabel.
Het is zo mogelijk een zinvolle lay-out voor de tabel
te vormen. Bij deze uitvoervorm hoeft men geen grenzen
op te geven. Men kan kiezen tussen twee presentaties
van de getallen (het format):
F voorbeeld 102.04

E : voorbeeld 1.02E+02

Controle

Zie $4.6.

Opsc~rift

C

H

Hier kan men een regel van maximaal 80 karakters invoe
rene Deze regel wordt boven elke tabel afgebeeld.
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4.9 Signaalkeuze D-A conversie (antwoord D op vraag 2)

De computer geeft uitleg en stelt de vraag:

Signaalkeuze D-A conversie, wat wilt U veranderen? (vraag 3.9)

Men kan nu kiezen uit de volgende subgroepen:

Signaalkeuze S

Zief4.6. Men moet altijd twee signalen invoeren, het.
gebruik van een N is hier niet toegestaan. Bij het tweede
signaal is een T toegestaan. Het uitgangssignaal van
DAC 2 wordt dan een lineair met de tijd oplopende span
ning (een zaagtand). De duur van een "tand" is
400 x sample-interval (simulati~-tijd)

Bufferlengte B

De minimale lengte van de buffers. Na dit aantal samples
wordt pas gekeken of er een geheel aantal perioden van
het signaal zijn opgeslagen. Is dat het geval, dan is
het buffer "vol" en kan als analoog signaal worden uit
gevoerd. Worden in het signaal geen perioden ontdekt,
dan worden altijd 500 samples opgeslagen.
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Herhaald uitlezen van de buffers G

Hier moet men opgeven of het toegestaan is een buffer
meer dan eens, als analoog signaal uit te voeren. In
dien men het herhaald u~tlezen toestaat, ontstaat een
quasi real-time gedrag. Een aantal perioden (te bein
vloeden met de bufferlengte) wordt meer dan eens uit
gevoerd. Vervolgens moet de "positieve helling voor
trigger" worden ingevoerd. Deze waarde is normaal 100.
Een grotere waardebetekent dat een nieuwe periode van
het signaal niet zo snel gevonden zal worden, bij een
te kleine waarde worden ten onrechte perioden gedetec
teerd. Staat men het herhaald uitlezen niet toe, dan
zal de D-A conversie bij een te hoge, uitwendig~, sam
plefrequentie, af en toe stoppen (en vanzelf weer star
ten).

Toevoegen van meetsystemen M

Hier kan men opgeven of men de signalen (DAG 1 en DAG 2),
voor dat ze gebufferd worden, wilt "filteren lt

• Met een
filter kan men bijvoorbeeld het gedrag van een catheter
nabootsen. Indien men wilt filteren, moet men de band
breedte en de demping van het filter opgeven.

Tijdelijk stoppen van de D-A conversie H

Het uitlezen van de buffers gaat ook tijdens de dialoog
door. Indien men de D-A conversie (b.v. om papier van
een plotter te verwisselen) wilt stoppen, moet men met
een H antwoorden op vraag 3.9. De D-A conversie stopt
dan onmiddellijk.,
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4.10 Kruiseffecten tussen de simulatie-onderdelen (antwoord
C op vraag 2)

De computer geeft uitleg en stelt de vraag:

Kruiseffecten, wat wilt U veranderen? (vraag 3.10)

Afhankelijk van de gekozen simulatie-onderdelen, kan men
kiezen uit de volgende subgroepen.

Bloedvolume veneus B

Bloedsomloop staat "af". Het arteriele bloedvolume is
gelijk aan het totale bloedvolume minus het veneuze
bloedvolume (liter).

Bloedvolume in de thorax

Bloedsomloop staat "af" (liter).

Bloedflow weefsels

H

F

Bloedsomloop staat "af". De bloedflow door de longen
is nu gelijk aan de bloedflow door de weefsels (liter/sec.).

Thoraxdruk

Longen staan "af" (Pa.).

T
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Gasspanning in de alveolen

Longen staan "af" (Pa).

,Diffusieflow van gassen naar longen

P

Q

Gastransport staat "af". Een negatieve waarde betekent
opname van een gas in het bloed (zuurstof) (liter/sec.).

Mate waarin cardiogene oscillaties merkbaar zijn o

Deze parameter moet tussen nul en een liggen. Is de
waarde nul dan zijn in het geheel geen cardiogene
oscillaties te zien (in o.a. de longdruk, de gas flow
en bijvoorbeeld het capnogram).
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4.11 Geleidelijk veranderen van constanten (antwoord S

op vraag 2)

Dit onderdeel is tijdelijk!!!

Men moet eerst een bepaalde konstante kiezen. Dit gaat op
dezelfde manier als de signaalkeuze bij 4.7 ••• 4.10. Zie
tabel 5.2. Vervolgens moet men de waarde invoeren die de con
stante na verloop van tijd zal bereiken. De huidige waarde
wordt daarbij afgebeeld. Daarna moet de duur van de veran
dering opgegeven worden. De constante zal tijdens de "run"
in de opgegeven tijd lineair veranderen van de oude waarde
naar de opgegeven waarde. Maximaal 10 constanten kunnen .

tegelijk veranderen.

Groep G, gastransport

I: OmschriJving

Hematocriet

Temperatuur (oC)

Oplosbaarheid van gas I in het bloed (mmol/liter.mrnHg)

Oplosbaarheid van gas 1-5 in de weefsels (mmol/liter.mmHg)

Verbruik van gas 1-10 in de weefsels (mmol/sec)

: Niet toegestaan

Totale weefselvolume (liter)

Hemoglobine concentratie (mmol/liter)

-5 :
-10:

" -15:
16

17
18

19

20

6

21 Shunt

Groep R, hartri tme

I: OmschriJving

-10 : Duur van'een actiepotentiaal (sec), segment I

11 -20 Duur van de refractaire periode (sec), segment 1-10

21 :. Random invloed
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Geleiding (11ter/sec .mmHg) venen

instroom. R.A.
tricuspidaalklep

·14-

15
16

17
18

19
20
21

22

23
24-

25
26

27
28

29

30

31
32

33
34-

35
36

37
38
39
4-0

4-1
4-2

4-3
44

4-5
4-6

4-7
48

49

Groep B, bloedsomloop

I: OmschriJving

Inertantie naar vat I (mmHg.sec2/liter)

Nuldrokvolume (liter) veuen

R. atrium, diastole

R. atrium, systole

R. ventrikel, diastole

R. ventrikel, systole
arteria pulmonalis

pulmonale arterien

pulmonale capillairen

pUlmonale venen
L. atrium, diastole

L. atrium, systole
L. ventrikel, diastole

L. ventrikel, systole

aorta

arterien
capillairen

Compliantie (liter/mmHg) II
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L.!.

pulmonaalklep

arteria pUlmonalis

pulmonale arterien

pUlmonale capillairen

pulmonale venen
instroom. L.A.

mitraalklep

aortaklep

aorta

arterien

I"J capillairen

,,1 Hoogte EGG toppen (mV) P-top

(,2 R-top

Q-top

T-top

Flow waarbij Ideppen sluiten (liter/sec) tricuspidaalklep
pulmonaalklep

mitraalklep

aortaklep

(,9 wur van EGG complexen en segmenten P-top

70 pQ-segment

71 QRS-complex

72 ST-segment

T5 T-top

"(4 pp-interval

7') Duur van contractie en verslapping (sec) verschuivinq A. contr.

'7" verschuiving V. contr.

77 verslapping A.

,8 verslapping v.

79 -105: Niet toegestaan

lOb Totaal bloedvolume (liter)

Gasfractie in ingeademde lucht , gas I

Gasflow tiJdens inspiratie (liter/sec, droge lucht, 37 °G)

Volume dode ru1mte (liter)

Nuldrulevolume longen (11ter)

Nuldrukvolume tho rax (11t er )

Volume van het hart, exclusief bloed (liter)

Druk op het lichaam (Pa, absoluut)

luchtwegweerstand (Pa.sec/liter)

Compliantie longen (liter/Pa)

Gompl1antie thorax (11ter/Pa)

Waterdarnpspanning (Pa, 37 °C)'

Druk bij de mond (expiratie) (Pa, absoluut)

Duur van een inspiratie

Duur van een expiratie

N.1et toegestaan

I:

1 -5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Groep L, longen

OmschriJvWg

Tabel 4.2 Betekenis van de constante-nummers.
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item: par. antw.
op vraag 2

bloedflow, weefsels 4.10 CF

bloedsamenstelling 4.5 GB
bloedvaten, compliantie 4.2 BC

geleiding 4.2 BG
inertantie 4.2 BI

nuldrukvolume 4.2 BZ
bloedvolume, thorax 4.10 CH

totaal 4.2 BV

veneus 4.10 CB

bicarbonaat 4.5 GC
bufferlengte 4.9 DB

cardiogene oscillaties 4.10 CO
compliantie, bloedvaten 4.2 BC

hartkamers 4.2 BH

longen 4.4 LM
thorax 4.4 LM

controle, grafiek grafische terminal 4.6 VC

grafiek alpha-numerieke terminal 4.7 UC

tabel 4.8 TC

diffusieflow 4.10 CQ
D-A conversie 4.9 D

ECG, hoogte van de toppen 4.2 BE
duur van toppen en QRS-complex 4.2 B
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f
gas spanning alveolen 4.10 CP

geleidelijk veranderen van constanten 4.11 S
geleiding, bloedvaten 4.2 BG

kleppen 4.2 B
luchtwegen 4.4 LM

nodale weefsel 4.3 RV
of RR
of RT .~

hemaglobine 4.5 GB
hematocriet 4.5 GB

herhaald uitlezen van buffers 4.9 DC

longen, compliantie 4.4 LM

nuldrukvolume 4.4 LM

inertantie v.h. bloed i.d. bloedvaten 4.1 BI

interval uitvoer 4.1 AS

meetsystemen 4.9 DM

nuldrukvolume, bloedvaten 4.2 BZ
hartkamers 4.2 BH

longen 4•.4 LM
thorax 4.4 LM

opschrift 4.8 TH
oplosbaarheid, bloed 4.5 GB

weefsels 4.5 GW

shunt 4.5 GS

signJialkeuze, alpha-numerieke terminal 4.7 US

D-A conversie 4.9 DS
grafische terminal 4.8 VS
tabel 4.9 TS



simulatie onderdelen "aan" en Quit" zetten 4.1 AP
stapgrootte programma onderdelen 4.1 AS
stoppen, D-A conversie 4.9 DS

programma 4

tabel 4.8 T

temperatuur 4.5 GB

tijdsduur, per run 4.1 AT

per plaatJe 4.7 VT
thorax, compliantie 4.4 LM

nuldrukvolume 4.4 LM

druk 4.10 CT

ventilator 4.4 LV

weefsel, bloedflow 4.10 GF
eigenschappen 4.5 GW
oplosbaarheid gassen 4.5 GW

verbruik 4.5 GW

volume 4.5 GW

zuur 4.5 GC



-67-

5 BIJZONDERE MOGELIJKHEDEN

5.1 Opslag dialoog

Voor het herhaald uitvoeren van een bepaald programma-ver
loop (o.a. voor demonstraties), kan de dialoog in zijn ge
heel bewaard worden. AIle antwoorden worden succesievelijk
in het achtergrondgeheugen van de computer opgeslagen. Aan
het begin van de opslag wordt de beginsituatie teruggehaald,
de huidige situatie gaat dus verloren. Het opslaan van de
dialoog wordt beeindigd door op vraag 1 met een M te ant
woorden. Het programma kan, zolang de dialoog wordt opge
slagen, niet gestopt worden. (Antwoordt men N op vraag 1,
dan wordt dit gemeld).

Nadat de opslag van de dialoog is beeindigd, kan hetzelfde
programma-verloop herhaald worden,- ook indien het programma
opnieuw is opgestart, of wanneer men de volgende dag terug
komt (zie$5.2).

De opslag van de dialoog begint aldus:

Antwoordt D op vraag 1.
Vervolgens vraagt de computer naar een naam, waaronder de
dialoog moet worden opgeslagen. Een naam moet bestaan uit
letters en cyfers en mag niet langer zijn dan 6 tekens,
maar is verder vrij te kiezen. Het programma wordt vervol
gens geinitialiseerd, d.w.z. dat de beginsituatie wordt
ter~gehaald. (Dit is nodig om het automatisch verloop van
het programma ~5.2) en de opslag van de dialoog, vanuit de
zelfde situatie te laten beginnen.) Vervolgens weer vraag 1,
vanaf nu worden aIle antwoorden bewaard, totdat op vraag 1
met M wordt geantwoord.
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5.2 Automatisch verloop van het programma

Heeft men ooit een dialoog opgeslagen, dan kan men het pro
grammaverloop laten sturen·door de antwoorden, zoals deze
eens zijn gegeven. De computer stelt de vragen niet meer
aan de gebruiker, maar zoekt ze Ope

Het automatisch verloop begint aldus:

Antwoordt A op vraag-1.
Vervolgens vraagt de computer naar de naam waaronder de
dialoog is opgeslagen. Indien de opgegeven naam niet bekend
is, wordt dit gemeld. Is de naam weI bekend, dan wordt het
programma eerst geinitialiseerd. Vervolgens worden aIle'
vragen onderdrukt en worden de antwoorden opgezocht. Zodra
als antwoord op vraag 1 een M wordt gevonden, herwint de
gebruiker de controle over de dialoog.

Het is niet mogelijk de toegestane namen tijdens de uitvoe
ring van het programma op te vragen. Hiervoor moet men het
programma eerst stoppen (antwoordt N op vraag 1). Vervolgens:

.DIR •• DIA (RET)

De computer antwoordt dan met (b.v.)

19-jul-84
VQQRBE.DIA 22 19-jul-84

1 files, 22 blocks
1245 free blocks

Een geldige naam is in dit voorbeeld VQQRBE, de na~en komen
dus in de plaats van het sterretje (.).



5.3 Opslag van een situatie

AIle variabelen en constanten kunnen in het achtergrond
geheugen van de computer worden opgeslagen. Dit biedt de
mogelijkheid, vanuit eenzelfde situatie, het programma
meerdere malen te vervolgen.

De opslag gaat als voIgt:

Antwoordt F op vraag 1.
Vervolgens wordt de naam gevraagd, waaronder de gegevens
moeten worden opgeslagen. Deze naam mag niet langer zijn
dan 6 letters en cyfers. Wordt een foutive naam ingetypt.
dan wordt dit gemeld. Is de naam correct, dan worden aIle
gegevens opgeslagen. Na enige tijd (ca. 8 sec.) kan het
programma vervolgd worden (vraag 1).
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5.4 Ophalen van een situatie

Is er ooit een situatie opgeslagen (zie 5.3), dan kan deze
teruggehaa~d worden op de volgende wijze:

Antwoordt T op vraag 1.
Vervolgens wordt de naam gevraagd, 'waaronder een situatie
is opgeslagen. Is de naam bekend, dan wordt de situatie
"geladen". Dit duurt .ongeveer 8 sec. Indien bij de ingele
zen situatie een grafiek op de grafische terminal moet
worden getekend, wordt gevraagd of er een nieuw plaatje
moet komen. Is er nog geen plaatje getekend (er staan geen
assen op het beeldscherm) dan moet men opdracht geven een
nieuw plaatje te tekenen (antwoordt met J). Na beantwoording
kan men met de zojuist opgehaalde situatie doorgaan (vraag 1).

Het is niet mogelijk de toegestane namen tijdens de uitvoe
ring van het programma op te vragen. Hiervoor moet men het
programma eerst stoppen (antwoordt N op vraag 1). Vervolgens:

.DIR §.STR <RET>

De computer antwoordt dan met (b.v.)

19-jul-84
VOORBE.STR 44 19-jul-84

1 files, 44 blocks
1245 free. blocks

Een geldige naam is in dit voorbeeld VOORBE, de namen komen
dus in de plaats van het sterretje (5).
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5.5 Afdrukken enige gegevens

Indien men met een S antwoordt op vraag 1, worden enkele
belangrijke gegevens afgedrukt. Dit zijn:

De totale verstreken simulatie tijd.
De tijdsduur per simulatie-run.
De actieve simulalatie-onderdelen met hun stapgrootte.
De actieve uitvoer-onderdelen met hun intervallen.



-72-

5.6 Anticipatie bij de dialoog

Een regelmatig gebruiker van het programma zal na verloop
van enige tijd, bij de dialoog de opeenvolging van vragen
kunnen voorspellen. Ret is dan prettig een aantal antwoorden
ineens te kunnen geven. Ret een en ander kan het beste aan
de hand van een voorbeeld worden geillustreerd. Stel men
wilt de compliantie van de bloedvaten veranderen.

Wilt U doorgaan?

Wat wilt U veranderen?

Constanten bloedsomloop, wat wilt U veranderen?

v

B

C

Na beantwoording van 3 vragen kunnen de nieuwe waarde inge
typt worden. Ret volgende antwoord op vraag 1 heeft hetzelf
de effect.

Wilt U doorgaan? VBC

Men dient hierbij weI te bedenken dat een ongeldig antwoord
op ,en vraag genegeerd wordt. Stel dat de bloedsomloop "uit"
staat, het antwoord B op vraag 2 is dan niet toegestaan,
het antwoord C (kruiseffecten) is echter weI toegestaan op
vraag 2. Dit heeft tot gevolg dat de computer na het ant
woord VBC op vraag 1 zal antwoorden met:



Kruiseffecten, wat wilt U veranderen? •
Men moet dus weten wat de opeenvolgende vragen zijn, en of
de antwoorden toegestaan zijn.

N.b. Het is niet mogelijk meer dan een getal ineens in te
voeren.
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5.7 Opslag gegevens plaatje voor "hard-copy"

Onder de hoofdgroep "signaalkeuze grafische terminal" kan
men opdracht geven de gegevens van de plaatjes op te slaan.
Dit gaat als voIgt

Grafische uitvoer, wat wilt U veranderen? F

Onder welke naam wilt U het plaatje opslaan (max 6: letters)? naam

De naam mag bestaan uit letters en cyfers. Is de naam cor
rect dan moet men de kleur waarmee de signalen worden ge
tekend opgeven. In het vervolg worden de gegevens van de
plaatjes opgeslagen op een file (d.i. een gegevens bestand
in het achtergrondgeheugen). Voordat het programma beein
digd kan worden, moet de file worden afgesloten, dit gaat
als voIgt (onder de hoofdgroep grafische uitvoer):

Grafische uitvoer, wat wilt U veranderen?

Wilt U de file afsluiten (J/N)?

F

J
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Na beindiging van het programma kan een "hard-copy" gemaakt
worden van de plaatjes. Hiervoor moet men de file kopieeren
op een "floppy". Op de PDP 11/60 computer van de vakgroep
METEN EN REGELEN (vloer 5) kunnen de plaatjes op papier
gezet worden. Hiervoor is het programma PSPDAT geschreven.
Men moet de volgende handelingen verrichten:

PDP 11/23 (vloer 3)

floppy in floppy-drive &1
.COPY naam.DAT DY1: <RET).

PDP11/60 (vloer 5)

floppy in floppy-drive &1
floppy met programma PSPDAT in floppy-drive &0
)HELLO JACQ (RET>

PASSWORD JACQ (RET)

)RUN $FLX (RET)

FLX)=DY1:naam.DAT/RT (RET>

FLX>CTRL Z (toets C~RL en Z gelijk indrukken)

)ALL DYO: (RET),

)MOU DYO: (RET>

)RUN DYO:PSPDAT (RET>
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vervolgens worden een aantal vragen gesteld, als alle plaat
jes getekend zijn, stopt het programma.

~-> BYE <RET)...~ ~ .-.

neem de floppy's uit de drive's
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