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Samenvatting.

Dit afstudeerwerk behelst het inverse probleem in de elektro

kardiografie: het identificeren van de elektrische hartbronnen

uit huidpotentialen. In eerste instantie gebeurt dit in het

zogenaamde stringmodel, waarvan de elektrische dubbellaag over

de hartwand benaderd kan worden m.b.v. multipolen tot een be

paalde orde. Uit deze benaderde dubbellaag kan een nieuwe

(betere) dubbellaag geschat worden m.b.v. a priori kennis die

we hebben over het verloop van de depolarisatie over de hart

wand; het fysiologisch gedrag van het hart wordt daartoe ver

taald in een aantal mathematische randvoorwaarden waarvan gebruik

wordt gemaakt in het schattingsalgorithme. De resultaten bij

het stringmodel waren veelbelovend en deden ons besluiten het

algorithme toe te passen op de werkelijk gemeten lichaamspoten

tialen van een proefpersoon. Hierblj werden de inhomogeniteiten

in het lichaam verwaarloosd. De schatting werd op twee manieren

uitgevoerd:

Met een beperkte equivalente multipoolreeks werd epi

cardiaa1 de dubbellaagsterkte geschat die vervolgens

als uitgangspunt diende voor het inpassen van de a pri

ori bekende randvoorwaarden.

Een bron die aan de randvoorwaarden voldeed werd ont

wikkeld in een beperkte multipoolreeks en afgeregeld

op de gemeten huidpotentialen.

De laatste methode bleek tame1ijk instabie1 en kon achteraf ook

theoretisch als inferieur worden bestempeld t.o.v. de aerste

techniek. Niettemin blijkt ook deze nog behept met aanzienlijke

onvolkomenheden. Met name zal in de toekomst beslist aandacht

geschonken moeten worden aan een nauwkeuriger bepaling van de

geometrie en ligging van het hart teneinde betere resultaten

te krijgen.
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Summary.

This report is concerned with the inverse problem in

electrocardiography: identification of the heart sources

from skin potentials. At first this is done in the so called

stringmodel, from which the electric double layer over the

heart sphere can be determined within a certain accuracy by

means of multipoles up-t~ a certain order. From this double

layer, a new (better) one can be estimated with the help of

a priori knowledge of the depolarisation of the heart; the

physiological behaviour of the heart is translated into

mathematical boundary conditions that are used in the

estimation algorithm. The results of the stringmodel were

well-promising and lead us to the decision to apply the

algorithm to real skin potential measurements, at which the

inhomogeneities of the body were ignored. The estimation was

done in two different ways:

- By means of a truncated equivalent multipole series

the double layer was determined over the heart sphere.

Together with the a priori boundary conditions, this

double layer was used to estimate a better one.

- In agreement with the boundary conditions, a source

was developed into a truncated multipole series and

compared to the measured skin potentials.

The last method proved to be rather unstable and it was

possible to qualify this method theoretically as being inferior

compared to the first one. Nevertheless, also in the first

method some uncertainties still exist. In order to obtain

better results, in the future attention has to be given to a

better determination of the geometry and position of the

heart in the body.
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1. Inleiding.

Dit afstudeerwerk vormt een onderdeel van het onderzoek

projekt ER-J van de vakgroep Meet- en Regeltechniek. Genoemrl

projeKt heeft tot doel, de identifikatie te bewerkstelligen

van de depolarisatiegolf over de hartspier door middel van

onbloedige metingen. Kennis van het depolarisatiepatroon

geeft immers gedetailleerde informatie over de gezondheids

toestand van het hart. Men tracht die identifikatie te

bereiken, door een en ander vanuit een elektroteahnische

invalshoek te benaderen; een zeer goede inleiding op de

elektrische aspekten van het hart vormt literatuur 1. De

oplossing van het probleem brengt een aantal aktiviteiten

met zich mee op het gebied van de veldentheorie, informatie

theorie, parameterschatting en komputer-implementaties.

In het kader van genoemd onderzoekprojekt zijn tot nu toe

reeds een tiental afstudeeropdrachten uitgevoerd.

In dit rapport wordt een bijdrage geleverd aan de oplossing

van wat in de elektrokardiografie bekend staat als het

inverse probleem. Dit bestaat uit het bepalen van elektrische

hartaktiviteit uit de gemeten potentiaalverdeling op het

lichaamsoppervlak. In het algemeen kan men uit een meting

in twee dimensies (lichaamsoppervlak) echter geen bron

verdeling in drie dimensies (hartbronnen) bepalen. Via een

zogenaamde multipool-reeksontwikkeling voor de potentiaal,

kan het gemis aan informatie daartoe duidelijk worden

aangetoond (lit. 2). Een multipool-reeksontwikkeling is

een sommatie van zogenaamde multipool-koefficienten ver

menigvuldigd met een faktor, die een funktie is van de

plaats (~,e,~) waar de sommatie wordt uitgevoerd; de multi

pool-ko~fficilnten zijn bepaald door de bronverdeling (hfdst. 2).

Wil men daarentegen de hartaktiviteit gerepresenteerd zien

in de vorrn van een equivalente stroomdubbellaag op een
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oppervlak rond het hart, dan blijkt dat de dubbellaag,

op een onbekende referentie na, weI op eenduidige wij~e

bepaald kan worden uit de potentiaalverdeling op het

lichaamsoppervlak; dat dit zo is, kan worden aangetoond

uit een relatie die bestaat tussen de multipool-koeffi

cienten en de sferische harmonischen van de stroomdubbel

laag (lit. J). De beperkende faktor hierbij is echter,

dat de multipool-koefficienten slechts tot een bepaalde

orde voldoende betrouwbaar uit de potentiaalverdeling

op het lichaamsoppervlak bepaald kunnen worden; aange

zien de bijdrage van een multipool-koefficient van de

orde n aan de potentiaal op een bepaalde plaats evenredig,
ie met ~~~I (r is de afstand van het plaatepunt tot de

ooreprong van het aangenomen ko6rdinatenstelsel), wordt

bij toenemende n de signaal-ruisverhouding op het opper

vlak steeds slechter.

Teneinde toch tot een oplo8sing van het inverse probleem

te komen, kan aan de onvoldoende informatie die uit de op

pervlakte potentialen verkregen wordt, nog een stuk extra

informatie worden toegevoegd, die gegeven is door de v66r

kennis die we hebben over het verloop van de depolarisatie

OVer de hartwand. Met andere woorden, we voeren een aantal

min of meer fysiologische randvoorwaarden in waaraan de

depolarisatie moet voldoen. De oplossingen die daaruit ont

staan zullen in dit verslag besproken worden, evenals de ma

nier waarop ze verkregen worden. Uiteraard moeten daaraan

voorafgaand enige theoretische achtergronden belicht worden

(hfdst. 2 en 3). Teneinde de validiteit van de oplossingspro

cedure te kunnen kontroleren, wordt eerst in een exakt gedefi

nieerd model gewerkt, het zogenaamde stringmodel (hfdst. 4).
Het bij die 8chattingsprocedure te hanteren foutenkriterium

wordt gevormd door de som over de hartwand (epicardiaal) van

het kwadraat van het verschil tussen geschatte en aanwezige

equivalente dubbellaagsterkte (de aanwezige dubbellaagsterkte

is gesimuleerd uit de aangenomen bronnen). Daarna komen
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nog twee andere situaties aan bod, die allebei uitgaan

van een gemeten potentiaalverdeling op het lichaam (reele

bron). In het ene geval wordt uit die verdeling de equi

valente epicardiale dubbellaagsterkte geschat, waaruit

vervolgens een nieuwe (betere) equivalente dubbellaag

sterkte geschat wordt; de som van het kwadraat van de

verschillen tussen beide signalen vormt weer een fouten

kriterium. In het andere geval wordt uit de gemeten po

tentiaalverdeling de equivalente dubbellaagsterkte recht

streeks geschat (hfdst. 5) en het foutenkriterium wordt

nu gevormd door de som van het kwadraat van de verschillen

op het lichaamsoppervlak (de geschatte dUbbellaagsterkte

wordt dan eerst weer omgerekend in een lichaamspotentiaal).

In totaal worden dus een drietal s£tuaties beschouwd, die

in onderstaande tabel als voIgt kunnen worden samengevat:

1 2 3

bron stringmodel hart hart
I

fouten-

kriterium epicardiaal epicardiaal huid

--
potentiaal/

dubbellaag gesimuleerd geschat gemeten

Tenslotte zij nog vermeld, dat de inhomogeniteiten in het

lichaam steeds buiten beschouwing worden gelaten. WeI vindt

bij ontwikkeling in een multipoolreeks beperking van de orde

plaats en de invloed van ruis in het stringmodel zal ook

enige aandacht krijgen.
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2. Potentiaalverdeling t.g.v. een bekende bron: het "string

model".

In dit hoofdstuk zullen we ons bezig houden met de vraag,

hoe de elektrische potentialen t.g.v. een gesimuleerde

hartaktiviteit berekend worden. De simulatie zal plaats

vinden met het zogenaamde stringmodel (lit. 4). Hierin

is de elektrische hartaktiviteit in de vorm van stroom

bronnen en stroomputten per cyclus volledig bekAnd. De

vnrm van het hart in het stringmodel wordt gerepresenteerd

door een bol met straal R, die verdeeld is in een viertal

kompartimenten die de voorkamers en ventrikels voorstellen

(fig. 1).

1Figuur 1:

geometrie van het X
hart in het stringmodel.

LV

~Z
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In het middelpunt van de bol bevindt zich de oorsprong

van een rechthoekig assenstelsel. De wanden del' kompar

timenten worden oneindig dun verondersteld. Zoals te zien

is in ~iguur 1, ligt het septum in het xy-vlak, terwijl

het tussenschot tussen de voorkamers en ventrikels op

een a~stand 1 evenwijdig aan het yz-vlak is gelegen.

Daar de elektrische aktiviteit in de hartspier zich mani

~esteert in de vorm van een stroomdubbellaag (lit. 2),

wordt deze ook als de aanwezige bronverdeling in het

stringmodel aangenomen en vel met konstante amplitude.

De voortplanting van de dubbellaag over het septum en

de hartwand tijdens de ventrikel aktiviteit (0-100 rns),

vindt plaats zoals aangegeven in ~iguur 2; eventuele

repolarisatie van de voorkamers tijdens d~t interval wordt

buiten beschouwing gelaten.

Plonsey (lit. 2) hee~t aangetoond, dat de elektrische hart

aktiviteit beschouwd kan worden als een quasi-stationair

verschijnsel; kapacitieve, induktieve en gol~verschijnselen

zijn dus a~wezig bij het berekenen van de elektromagnetische

velden ten gevolge van de hartbronnen. Dit betekent, dat

de elektrische potentiaalverdeling in elk willekeurig punt

van de ruirnte op eenvoudig wijze berekend kan worden, in

het bijzonder wanneer we een medium ~eschouwen dat oneindig

uitgebreid, hornogeen en isotroop is. Tel' verruiming van

het inzicht bij het berekenen van deze potentiaal zlj gewezen

op het feit, dat er een volkornen analogie bestaat tussen

de potentiaal ¢ die ontstaat t.g.v. een stroomdichtheid

/(/)(/." r) [1t//hiJ] in een medium met geleidbaarheid V, en de

potentiaal ¢ die ontstaat t.g.v. een ladingsdichtheid

f'(i?l-)~,~) [C/~Jl in een medium met di~nektrische konstante (. •



y
Stroomdubbellaag als funktie van de tijd.

Aanzicht A: septum gezien vanaf de positieve z-as.

Aanzicht B: linker ventrikel gezien vanaf de pos. z-as.

Aanzicht C: zijaanzicht li en re ventrikel vanaf de neg•. y-a8.

Aanzicht D: rechter ventrikel gezien vanaf de neg. z-as.
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Aanzicht ,a.

Aanzicht C:

Aanzicht f.

Aanzicht D

x x x x x x x x
l=l(Jmsec - 4 ('I (fl ~ ,.- . =- E< L"'- . f'

Figuur 2 ..
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2.1. De partikuliere oplossing.

We beschouwen een oneindig uitgebreid, homogeen en iso

troop medium. Veronderstel dat de stroombronaktiviteit

zich bevindt in een eindig gebied van dat medium, b.v.

binnen een bol met straal a rond een in de oorsprong 0

aangenomen koordinatenstelsel. Als elektrische kenmerken

van het medium voeren we de vo]gende grootheden in:

stroombrondichtheid f [,qjM1.J ].

geleidbaarheid (f (A/V"",,].
stroomdichtheid 1- [11/1h-\1.].
potentiaal ¢ [V].
elektrische veldsterkte f[V/"",l

Genoemde grootheden zijn als voIgt gerelateerd aan elkaar:

j(IX'1t e) =- 'iI. j.{/)(.',!I~:).

:/(11<, 1, :e).= V. E (~. '1 1 ~)'

E ('X.'j,t::) =-V¢{~'1-IZ.).

Uit deze relaties voIgt voor het verband tussen de stroom

brondichtheid j en de potentiaal ¢ :

De partikuliereoplossing van deze zogenaamde Poisson-verge

lijking is bekend (lit. 5,6). In verband met (later) te

kiezen boloppervlakken is het gewenst i.p.v. karthesische

koordinaten (/X, 'f,e) sferische koordinaten ( /("B,'f) te

gebruiken; hiervoor geldt:
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Wanneer we nu aannemen dat de bronpunten zich bevinden

ter plaatse ~('ZoJJoIY()) , welke punten gelegen zjjn binnen

een bol met straal a, dan geldt voor de partikuliere

oplossing qbp van de potentiaal (waarvoor we de genormali

seerde waarde willen beschouwen, of anders 47f'T'<4. f )

in een observatiepunt J~('t-,(),<f) :

¢" (3:) ~1/;7) it!fa) d II21 Ilf -n,,/
(~a.)

d v;;; t}~ &f,) d~ ollJudZ"

De faktor /~!~Q/ in deze uitdrukking kan in een reeks

ontwikkeld worden (lit. 6,7). Voor het geval dat het

obaervatiepunt ~ buiten de bol met straal a ligt (dus

11f1 '> a. ) geld t :

1M . ~

-e.(CJnf)~.2 ~ej,&J /h.,(~ -YJ)

&" =/' f a.h /WI::. 0

~ "0 a..h .tm:j:; 0 .

fll,l?I1~~

t;,.(o.MfJ ;:: ..~~~~ MM- rXL
1e.~ (td-.l,t9).

Substitutie van 2.3 in 2.2. levert ala oplossing voor ~p :
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2.2. De homogene oplossing.

In het algemeen moet bij de partikuliere oplossing van een

differentiaal vergelijking nog de homo gene oplossing gesom

meerd worden. In ons geval is dit met name noodzakelijk wan

neer het medium niet oneindig uitgebreid, doch begrensd is.

Voor het bepalen van de homogene oplossing ¢"dienen we de

zogenaamde Laplace-vergelijking op te lossen:

In sferische koordinaten luidt deze vergelijking:

Met behulp van scheiding van variabelen kan deze differen

tiaalvergelijking worden opgelost. In gebieden

waarvan de begrenzing wordt gevormd door boloppervlakken rond

de oorsprong (O~(}s.7T h O~ 'f':::zr.) luidt deze (lit. 8):

cP;, (/Z.,B,<f) = .&" fa ~~ E.~(J) ( 11"'+-0 fAn /M,i/ I- 23,.,,.. 4~ ~)pj f-

fa ft) .:...~, ~~B) { 1?~,..l!4l .'M 'It- 13",~ 1~ 1M 'Ij (2.8 )

Hierin zijn 11",_, B"..". J ..4... .:., to-. B~ .... kons tanten die door de randvoor

waarden bepaald worden; n en m zijn in dit geval integers. De

door ons te simuleren hartaktiviteit willen we uitvoeren in

een eindig medium, waarvan de begrenzing wordt gevormd door een

boloppervlak rond de oorsprong. Ten aanzien van de homogene

oplossing moeten we dan eisen, dat deze bruikbaar is binnen

dat medium, met andere woorden in dat gebied eindig is, ook

voor r=O. Dit houdt in dat voor de koefficienten h~~ en a~~

vereist is:

.4/.. :'" .. "B.
I

.• O.
'J .,.... /".,0","""
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Voor de homogene oplossing resteert dan:

De totale oplossing luidt dus:

coo ,.", ""fu fa .~~~, P. f!n e) ( tl,.,. ~ &l /M'I1 i- -'".. 4M>1- hk f j of

10 fo f(;~ ~~B) [ Il/)t~ un /;..~ T 13/h*> /J~ /1M 'I]

De koiH'ficienten a.,., ... en ~ ... _ in deze .ui tdrukking zijn bekend

uit de bronverdeling, terwijl de koefficienten P~~ en ~~_

moeten volgen uit de gegeven randvoorwaarden. Wanneer het

medium oneindig ui tgebreid zou zijn, dan moet gelden IJ",-.-= B..._= 0

(immers ~ moet eindig blijven).

2.3. Totale oplossing voor een bol als begrenzend medium.

Stel we nemen als begrenzing van het medium de reeds eerder

vermelde koncentrische bol met straal'R.l> rond de oorsprong.

Neem aan dat voor de elektrische geleidbaarheid buiten de

bol geldt 11:0. Voor de potentiaal 1>-: c/>,.f(h. op de begren

zing geldt dan:

o

n = normaal op het oppervlak.

Op het boloppervlak wordt dit:

[
9 rpt, + 'Q cPt' j 0 ( 2. 1 2 )

o 'J J7., 0 /t.. !l.: 7<.~

Substitutie van de gevonden oplossingen van ~p en ~~

(r~~p. 2.4 en 2.9) in 2.12 leidr tot een relatie tussen de

koefficienten £1... _ en A",,_, respektievelijk tit> ..... en 13/h'tvl :
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Voor een eindig medium waarvan de hegrenzing wordt gevormd

door een koncentrische bol met straal Rb , geldt derhalve

voor de totale oplossing van de potentiaal ~ op het bol

oppervlak:

¢>(Rb,B, <f') ~bf. £:+1 'R~.H 'e~IiJ {a..... CAJ .... '/' t -&....~ "" f'j (2.1'+)

q, 21r ."

- --' L'J.-~) ~-~~~JJ'J" P~f)).I{Jr,()I(JCJ]OJ.",-c (Ill 1- N>1 • '"

~ 11
0

• 'to" :[o~ /m tfo J d &0 d If., d ~o
11~ ~ If..

Hierin is i{ "0, Bo , CPo) dus de stroombrondichtheid die zich

bevindt binnen een bol met straal a; uiteraard geldt: a< Kb~

Vooruitlopend op hetgeen in hoofdstuk 3 behandeld zal worden,

zij hier reeds vermeld, dat 2.14 evenredig is met de equivalente

dUbbellaagsterkte op een boloppervlak in een oneindig uitge

breid medium, waarbij het boloppervlak de bronverdeling in het

medium volledig omvat. De equivalente dubbellaagsterkte

wordt aangeduid met de letter r en de evenredigheidskonstante

tussen r en </> is v.
Al het voorgaande zou samenvattend als voIgt kunnen worden

weergegeven:

onbegrensd medium;

overall-potentiaal:
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begrensd bolvormig medium;

potentiaal op boloppervlak:

onbegrensd medium;

equivalente dubbellaag

iltl·'"
m

op bolopp:

2.4. Opbouw begrensd medium potentiaal.

Formule 2.14 is een zogenaamde multipool-reeksontwikkeling

voor de potentiaal ¢ . De faktoren aM~ en ~~_ heten de

multipool-koefficienten, terwijl n de orde van de term is.

Daar de netto bronstroom in het lichaam nul is moet gelden:

De orde n=O zal in ons geval dus altijd afwezig zijn. De multi

pool van de orde n=1 heet de (stroom)dipool, n=2 de quadrupool,

n=3 de octapool enz. De index m geeft de komponenten van een

mul tipool weer. Zo komen b.v. de koefficienten ell/), aI, en -t/l
projekties van de dipoolterm oprespektieveovereen met de

de z, x en y-as.

In het stringmodel treedt een aanzienl:ijke reduktie op van

he+. aan tal I11ul tipool-koi.H'f' I ... len l,f;ll; up t;'l'OlHl van be n tiym

metrische bronverdeling t.o.v. het xz-vIak (fig. 1, bIz. 8),
geldt nameIijk &",,_-::.0 (overigens voIgt uit 2.15 dat aItijd

geldt ~a~o). Het verloop van de potentiaal in het string-
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model kan nu als funktie van de orde bepaald worden. We

doen dit op een boloppervlak dat tevens de begrenzing van

het medium vormt. Zoals reeds vermeld, is deze situatie

analoog met het bepalen van de equivalente stroomdubbel

laag 1: op hetzelfde boloppervlak in het onbegrensde medium.

De formules 2.14 en 2.15 geven een volledige beschrijving

van ons probleem, (~~_=O). Met behulp van een rekenprogramma

is op deze wijze de dubbellaag bepaald.

De bepaling der multipool-koefficienten is in eerste instantie

d.m.v. een diskrete sommatie-methode uitgevoerd. Achteraf

is de nauwkeurigheid hiervan via een integratie-procedure

gekontroleerd; er bleken geen noemenswaardige verschillen

op te treden.

2.4.1. Projektiemethode.

Teneinde de potentialen op het boloppervlak als funktie van

de tijd te kunnen weergeven, wordt op het oppervlak een punten

verdeling aangebracht volgens een projektiemethode die beschre

ven is in literatuur 9 en 10. In het kort komt deze methode

erop neer, dat om het boloppervlak rond de oorsprong ~ een

regelmatig achtvlak geplaatst wordt (fig. 3a). Door het vlak

over een ribbe open te snijden, kan het 8-tal samenstellende

driehoeksvlakken vervolgens in een vierkant geprojekteerd

worden (fig. 3b). Per driehoek wordt dan nog een rasterver

deling aangebracht zoals aangegeven in figuur 3c. De fi,jnheid

van de rasterverdeling wordt bepaald door het aantal delingen

van een driehoekszijde; in fig. )c is dit gelijk aan 5. De

puntenverdeling op het boloppervlak ontstaat nu bij benadering

uit het snijpunt van de verbindingslijn tussen rasterpunten

en oorsprong ~ met het boloppervlak. In werkelijkheid wordt

op deze snijpunten nog een bepaalde korrektie aangebracht,

die echter 'v'oor heL verdel'e oeg,Cl.p ',an tilt verhail.l nieL van

belang is.
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b c

Figuur 3: Projektiemethode van een boloppervlak rond 0#

Aldus wordt in het platte vlak van :figuur 3b een regelmatige

puntenverdeling verkregen die overeenkomt met een bepaalde

puntenverdeling op het boloppervlak. Indien het aantal de

lingen van de driehoekszijde in :figuur 3c gelijk is aan 5,

dan ontstaan in totaal 102 hoekpunten.

2.4.2. Resultaten

In de :figuren 4, 5 en 6 (bIz. 21,22,23) is per hoekpunt

(1 tim 102) het verloop van de gesimuleerde duhbellaag

(vertikaal, waarbij FMAX. en ]<~MIN de respekti.eve boven-

en ondergrens van deze as aangeven) als :funktie van de

tijd (horizontaal, 0 - 100 ms), tengevolge van de ventrikel

aktiviteit weergegeven voor de achtereenvolgende orden n=1,

n=4 ~n n=10. Dit is gedaan op een boloppervlak (1(b"= be--.)

rerd de oorsprong in een onbegrensd medium; zoals reeds

vermeld, is deze situatie analoog aan de potentiaal op het

begrensd bolmedium. De werkelijke bronverdeling is zoals

aangegeven in :figuur 2. De keuze n=1 vindt zijn oorsprong

in het feit dat deze overeenkomt met het huidige gezichts-



-lq-

veld van waaruit men te werk gaat in de kliniek (enkel de

dipoolterm), n=4 in het feit dat dit in praktische situaties

de bovengrens t.g.v. de plaats-ruis vormt (lit. 11) en n=10

om te laten zien wat in een zuiver theoretische benadering

via een hoge orde ontwikkeling bereikt kan worden.

Het verwachte verloop van de dubbellaag ten gevolge van

de aangenomen bronverdeling, is door een blokvorm eveneens

aangegevenj de amplitude is gelijk aan ~r . We zien duidelijk,

dat naarmate de orde toeneemt, de werkelijke dubbellaag de

verwachte waarde steeds beter benadert. In de hoekpunten

1 en 102 is enige opslingering aanwezig. De oorzaak hiervan

moet gelegen zijn in het feit, dat in deze hoekpunten de

depolarisatiegolf van respektievelijk linker en rechter ven

trikel eindigt; dit veroorzaakt over het boloppervlak het

ontstaan van een relatief grotere belangrijkheid van de

hogere plaatsharmonischen. Een soortgelijk verschijnsel treedt

in mindere mate op in de hoekpunten die liggen op de schei

dingslijn tussen linker en rechter ventrikel (hoekpunt 42 tim 48

en 56 tim 61).

Ook is de invloed van de septumaktiviteit (0 - 30 ms; stroorn

dipoolterm) duidelijk waar te nemen. Voor de plaatspunten

die gelegen zijn op de linker ventrikelwand (1 tim 41) ont

staat hieruit een negatieve bijdrage en voor de punten op

de rechter ventrikelwand (62 tim 102) een positieve; de

punten die juist op de scheidingswand gelegen zijn (42 tim 48

en 56 tim 61) ondervinden geen invloed van de septumaktiviteit

(zie in dit verband ook figuur 2, bIz. 10).

De effektieve waarde van de potentiaal op het bol-

oppervlak van het begrensd medium is:

:l:ii 1T

¢..., = 1(;RtJJ¢'(£•. WP) R: ,J";' f} ti tJ d f
,;) 0

Hierin is ¢(R.bJl,'f) gelijk aan uitdrukking 2.14 (blz.15), die

dUB gesubstitueerd kan worden. We maken daarbij gebruik van



-20-

de orthogonaliteit-relaties der Le{:endre polynomell (J it. (»:

~I

/ :f~) t? i') di • Z'.." (~~:1: f)"'k
-I

Smk.::: hw~~ -= / fa£. 'h::.k

"0 ak 11:;' k
.,,): ~.

Substitutie van 2.14 en 2.17 geeft dan:

Voor elke waarde van n, ill ontstaat dus een bijdrage van de

betreffende multipool-koefficient.

De grootheid:

is in figuur 7 als funktie van de tijd voor elke kombinatie

van n en m binnen de gekozen orde weergegeven; de grafiek

nummers zijn steeds zodanig, dat de bijdrage t.g.v. a,o in

grafiek nr. 1 staat, Q..II in 2, Q..to in J, a:L1 in 4 enz. Dit

betekent dus, dat voor n=l enkel grafiek nr. 1 en 2 meedoen,

voor n=4 de grafieken 1 tim 14 en voor n=10 de grafieken

1 tim 65.
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Figuur 4: verloop van de gesimuleerde dubbellaag per

hoekpunt (1 tim 102) als funktie van de tijd

(1 - 100 ms) voor de orde n=l op een bol--
oppervlak (R

b
=6cm) in een onbegrensd medium.

Het blokvormig signaal vormt het verloon

van de dubbellaag van de aangenomen bran in

het stringmodel.

FMAX=12,72.

I"MIN=-2 t 98.
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Figuur 5: verloop van de gesimuleerde dubbellaag per

hoekpunt (1 tim 102) als funktie van de tijd

(1 - 100 ms) voor de orde n=4 op een bolop

pervlak (Rb =6cm) in een onbegrensd medium.

Het blokvormig signaal vormt het verloop van

de dubbellaag van de aangenomen bron in het

stringmodel.

_F'MAX= 16,96.

FMTN==-6,02.
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Figuur 6: verloop van de gesimuleerde dubbellaag per

hoekpunt (1 tim 102) als funktie van de tljd

(1 - 100 ms) voor de orde n=10 op een bol

oppervlak (R
b

=6cm) in een onbegrensd medium.

Het blokvormig signaal vormt het verloop van

de dubbellaag van de aangenomen bron in het

stringmodel.

FMAX=17,80.

FMIN=-8,21.
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Figuur 7: relatieve bijdrage der multipoolko~fficienten

als funktie van de tijd (1 - 100 ms) aan de

r.m.s. waarde van de dubbellaag op een bol

oppervlak (Rb =6cm) in een onbegrensd medium

voor elke kombinatie van n en m binnen de

g-ekozen orde,
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3. Analyse van het inverse probleem in het stringmodel.

We zullen ons in dit hoofdstuk orienteren op hetgeen

in de elektrokardiografie bekend staat als het inverse pra

bleem (lit. 3). Het gaat hierbij om de vraag, hoe vanuit een

bekende potentiaalverdeling if> te komen is tot de genererende

bronterm j. We zullen nu een relatie afleiden tU5sen de

multipoal-ko~ffici~ntendie de komponenten van de potentiaal

opbouw vormen en de equivalente dubbellaagsterkte (ontleed

in sferische harmonischen) van de bron. Dit alles gebeurt

weer op een boloppervlak dat tevens de begrenzing van het

medium vormt.

3.1. Ontbinding in sferische harmonischen van de dubbellaag.

Voor een oneindig uitgebreid homogeen isotroop medium met eel'

bronverdeling /rlt ,":10, l.fc) [11/IM 3 I binnen een bol met s traal a,

gold voar de potentiaal ¢( 1(,/ B,~) vaar rz.. ';> 0.. (in 2.10, bIz. 1h,

geldt dan /J",,,,,,= 8.,. .•,.;=0 ) :

/huA- :

~~n (aAt~ y;".: {~lp) T '1t~ Y':Jt, (tJ, If) j
Q ,f1l Ii

[
a-tl""J =,~-S":') bt-IM

).' !( Ij'~o~f4iCi<J,eo,IIY.~e"[Y,,.,: (eo, ~j ae<J d'la «'to
'",/WI 'I"v ~ih>t)~ ), Y:,., (8"/~)

o 0 0

De f'unkties Y'h,: en Y:,,,, in deze ui tdrukking z:ijn sferische

harmonischen (lit. 7). Deze treden op bij reeksontwikkeling

van funk ties die gedefini~erd zijn op een boloppervlak en

hierop uiteraard periodiek zijn; het zijn eigenfunkties van

het tweedimensionale boloppervlak, zijn onderling orthogo-
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en hebben een normalisatie-konstante ter grootte:
:." '1r

jI(y"~D(1,'1)j'4,J., 90l0 ti'!' =
o /)

Voor de algemene bronverdeling !('l.o, &(}j ~) geldt derhalve

op een boloppervlak (It-o -= 1:..~4-):

. e '
Vergelijken we IIto4",J'Z.&» en 1:.... {rz.Q) ui t deze ui tdrukking met de

mul tipool-koe:f:ficienten tl",'tM en ~.... .,., die ui t dezel:fde bron

verdeling berekend kunnen worden (2.5, bIz. 12), dan blijkt

met uitzondering van n=O het volgende verband te bestaan:

[
a"''''''J = -!..-.- J.~ ,~~.t [-~;w,e.. trzr))] 0/.;1,0 (3.5 )
J (i{i. .... ;.I) " "" / r7 ).otI"" "" ... l. (,<l

o

3.2. Relatie equivalente dubbellaagsterkte - multipoolkoe:f:fi

cienten.

Op analoge wijze kan de equivalente dubbellaag van een bron

behandeld worden. Beschouw daartoe een bron in de vorm van

een stroomdubbellaag op een bol met straal ~b; noem dit de

dipoollaag I:(&o,'1c) [~] (:fig. 8). In t~rmen van de tot nu

toe gehanteerde bronverdeling ((Ito, 0,), If..,) l ::"3] kunnen we VI)()r'
"t" ook schrijven:

/(.. 0., 'f.) =T (o•. '1\) {1?"::R,Ji S(?-.li. -LJ'Rbj -@:~f"l s(..-1(. f il".) j
(3.6)
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Hierin is I (&u/ <.prJ) een funktie die amplitude en plaats van

de dubbellaag op het boloppervlak aangeeft; de amplitude

veronderstellen we konstant. De faktoren voorafgaand aan

de delta-funkties bewerkstelligen dat de netto stroomflux

nul is (2.16, bIz. 16).

Figuur 8: stroomdubbellaag op boloppervlak.

In bet limiet-geval ~~~O geldt dus de relatie:

In termen van sferische harmonischen kunnen we ook nu weer

schrijven:
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Substitutie van 3.9 in 3.5 levert:

e.Jl.. I ....... ,.,
.. . 4Kb •.. ] [ __ C

L".. ..

We hebben hiermee de bronverdeling 1(/(,,,, f}(), Cf,,) via sferische

harmonischen in verband gebracht met de multipool-koefficienten.

Anderzijds kan oak de dipoollaag ~(n ,0) weer via sferischet.-- crQ. TtJ

harmonischen in een reeks ontwikkeld worden:

Uit 3.7 voIgt de triviale relatie:

In het limiet-geval d~~o kan dus uit 3.11 en 3.14 een relatie

tussen de equivalente dubbellaagsterkte van de bran en de

multipool-koefficienten worden aangegeven, welke luidt (uit

gezonderd n=O):
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Substitutie van 3.15b in 3.12 levert:

(3.16)

In woorden uitgedrukt zegt 3.16 ons dus, dat de equivalente

dubbellaagsterkte ~ op een bol bepaald kan worden uit de

multipool-ko~ffici~nten. In relatie met 2.14 (bIz. 15, waarin

~~I) zegt uitdrukking 3.16 ons zelfs, dat de equivalente

dubbellaagsterkte die we willen bepalen voor een willekeurige

bronverdeling /£/(,.>, 9 u , lfo) in een oneindig ui tgebreid medi urn

op de evenredigheidskonstante rr na, gel~jk is aan de potentiaal

~ die t.g.v. dezelfde bronverdeling zou ontstaan op een bol

oppervlak, indien dit oppervlak tevens de begrenzing van het

medium zou zljn. Daar deze bol de bronnen omsluit moet dan

evenwel gelden, dat ~h uit 3.16 kleiner is dan K~ uit 2.14.

In feite hebben we in de vorige regels al impliciet gesteld,

dat eenzelfde potentiaalverdeling ¢ door meerdere bronverde

lingen gerealiseerd kan worden. In de literatuur vindt men

hierover talloze voorbeelden (b.v. lit. 2). Een vaak aange

haald voorbeeld wordt gevormd door een enkele puntbron te

vergelijken met een koncentrische bol waarop zich een homogene

bronverdeling bevindt en waarvan de totale lading gelljk is

aan de puntbron (in 2.14 en 2.15, bIz. 15 , heeft n dan enkel

de waarde nUl). Een waarnemer buiten de bol kan nu niet

onderscheiden of de veldverdeling afkomstig is van de punt

bron of van de homogene verdeling op het boloppervlak (of

van een nog weer andere bronverdeling). Met andere woorden

de stap terug van potentiaalverdeling naar bronverdeling is

in het algemeen niet eenduidig.

Uit bovenstaande beschouwing blljkt evenwel, dat gegeven een

set multipool-koefficienten (m.a.w. gegeven de potentiaaJ

verdeling ,zie 2.4 of 2.14) de stap terug naar een bron

verdeling in de vorm van een equivalente dubhellaag w6l

eenduidig is, dit evenwel op een onbekend referentiesignaal

na; ui t 3. 15b voIgt immers, dat T:o~ elke willekeurige waarde

mag a.annemen, aangezien acc:::o"
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4. Schat tingsproceduro vall de s L)'oolHdllbbe llaags tork Le vi a

least. squares OIl de hartbol.

In dit hoofdstuk zullen we een methode ontwikkelen, die

voor het stringmodel vanuit een geschatte beperkte multi

poolreeks de equivalente dubbellaagsterkte bepaalt op de

hartbol. Met de randvoorwaarden wordt daarna gepoogd deze

equivalente dubbellaag te verbeteren. Voor de opvatting,

dat de hartbron inderdaad beschouwd kan worden als een

stroomdubbellaag, zij o.a. verwezen naar literatuur 2,12.

4.1. Theorie.

In hoofdstuk 3 hebben we reeds gezien, dat de stap teru~

van huidpotentiaal ~ naar equivalente dubbellaagsterkte ~ ,

op een onbekende referentie in ~ na, eenduidig is. Formule

3.15 geeft in dit verband zelfs een exacte relatie aan; ~;

is de onbekende referentie.

Vergelijken we de formules 2.14 en 3.16 (resp. bIz. 15 en blz.29)

met elkaa~ dan blijkt dat t.g.v. een willekeurige brondicht

heid j de potentiaal ¢ op het boloppervlak van een eindig

medium, op een onbekende referentie na, evenredig is met de

equivalente dubbellaagsterkte ~ van die bronverdeling; deze

dubbellaagsterkte wordt verondersteld aanwezig te zijn op

datzelfde boloppervlak in een oneindig medium. Uit genoemde

betrekkingen voIgt dat de dubbellaagsterkte rechtstreeks uit

¢ bepaald kan worden, indien deze in de vorm van een multi

poolreeks gegeven is. De genoemde relaties gelden op elk

willekeurig tijdstip van de hart-cyclus; de elektro-ma~netische

verschijnselen mochten immers als quasi-stationair beschouwd

worden.

Gelnspireerd door de handelwijze uit literatuur 13 en 14 schr,

yen we voor de dubbellaagsterkte ~ als funktie van plaats s op

de hartbol en tijdstip t VRn de cyclus:
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7: (5, t) = t U (Sit) ( 4.1)

U(s,e) is hierin een diskrete funktie die de waarde 0 of

kan aannemen, terwijl been konstante is, die gelijk is aan

de amplitude van de dubbellaagsterkte.

De aannamen waarvan we hierbij uitgaan zijn de volgende:

- de geometrie van het hart (buitenoppervlak)

representeren we door een bolvorm.

- de wanddikte van deze bolvorm veronderstel-

len we infinitesimaal dun.

- van de dubbellaag veronderstellen we enkel

de aanwezigheid van een radiele komponent;

de tangentiele komponent wordt immers door

de goedgeleidende bloedmassa in het hart

kortgesloten, terwijl de radiele komponent

juist versterkt wordt (lit. 3).
- de septumaktiviteit wordt verwaarloosd.

Stel nu ct>H (s,~) is de met de dubbellaag evenredige epicar

diaal potentiaal (d.w.z. korrektiefaktor ~ toepassen op
11'\

potentiaal ~' zie bIz. 16) en a(t) is de onbekende referentie

hierin. Een schatting van de dubbellaagsterkte --to U{s.t)

ui t ¢H (S,i) dient zodanig plaats te vinden, dat het volgende

kriterium minimaal is (veronderstel v=l):

(4.2)

Hierin is in dit geval ¢j4(s,-t) gelijk aan uitdrukking 2.14

(bIz. 15), terw:ijl ct(6) I fr en U{S,t.) de op te lossen onbekenden

zijn. Indien per tijdstip ~¢) zodanig gekozen wordt, dat de

bijdrage in
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minimaal is, dan is ook E minimaal.

Uit:

voIgt de optimale schatting van Q.lt):

act) = :s # (¢;l~;t) - -t U~,t)JdS

.~: ;,{.~ if d S

De parameter b dient zodanig gekozen te worden dat geldt:

Hieruit voIgt:

,t -: J# Ii(S,t) ( cPHCS,'b) - a.(tJ j d s ott

j # U~,t) ds aU
(4.• 4)

Er resteert nu nog een schatting voor U{s,'6). Zouden we

daartoe op analoge wijze tewerk gaan als bij ~~) en b, dan

leidt dit slechts tot de triviale relatie:

Bovendien is U{<;,1) een diskrete funktie die slechts de

waarde 0 of 1 aanneemt. We dienen dus anders tewerk te gaan.

Aangezien U {S.'tJ de informatie bevat over de voortplanting

in plaats en tijd van de depolarisatiegolf over de ventrikel

wanden, kan voor de keuze ervan gebruik worden gemaakt van

de a priori informatie die we hebben over het verloop van

deze golf.
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In zijn algemeenheid luiden de zogenaamde randvoorwaarden

voor U{s.e) dan als voIgt:

1) Tijdens het QRS-komplex wordt de elektrische hart

aktiviteit vrijwel uitsluitend bepaald door de depo

larisatie van be ide ventrikels; de beide voorkamers

worden dus als inaktief beschouwd.

2) De depolarisatie is eenmalig per cyclus; elk gebjed,ji~

van de hartspier depolariseert dus slechts ~~nmaal

en blijft vervolgens in deze toestand (totdat geruime

tijd later repolarisatie optreedt).

3) De depolarisatie is een golfverschijnsel, dat zich

wat de ventrikels betreft grofweg vanuit de apex

over de gehele hartwand uitbreidt en tenslotte

eindigt op het atrio-ventrikulaire tussenschot.

4) De depolarisatiegolf heeft een beperkt aantal start

punten; als norm hiervoor kan gedacht worden aan het

getal 3, overeenkomend met de drie vertakkingen van

de bundel van His.

S) Voor een gezond hart geldt, dat per cyclus elk gebiedje

van de hartwand depolariseert.

6) De tijdsduur dat de dubbellaag over de hartwand aan

wezig is wordt bepaald door de wanddikte ter plaatse.

7) De polariteit van de dubbellaag tijdens het depolariseren

ligt vast; de buitenwand is positief t.o.v. de binnen

wand en de amplitude is konstant.

Al deze randvoorwaarden moeten bij de oplossing van het inverse

probleem zo goed mogelijk worden ingebouwd. De min of meer

mathematische formulering daarvan is een probleem apart.

Daarnaast moet bij het inbrengen van de randvoorwaarden evenwe]

enige voorzichtigheid in acht genomen worden in die zin, dat

de randvoorwaarden van U(s~J niet zodanig dwingend worden

voorgeschreven, dat eventuele afwijkingen in het elektrisch

gedrag van het hart op deze wjjze worden "weggeprogrammeerd"

en de oplossing van het inverse probleem zijn doel voorbij zou

schieten.
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Alvorens nu over te gaan tot de beschrijving van de manier

waarop de keuze van tI(S.i) tot stand komt, voeren we

diskretisatie in zowel plaats als tijd in en verwerken dit

in de uitdrukkingen 4.3 en 4.4. AIle tijdsintervallen di (d~

en plaatsintervallen d~ (as) kiezen we even groot en krijgen

de (genormeerde) waarde 1. De kontinue grootheden cPHlS,-t)

en U(~~ worden dan matrixen (resp. POT en u) met de respek-

tieve elementen POT~i- en U ~r; i= hoekpuntnummer en

j= tijdstip. De afmeting van beide matrixen wordt gelijk aan:

"totaal aantal hoekpunten" maal "totaal aantal tijdstippen".

We voeren nu de volgende notaties in:

(})
@

@

@

@)
®
(j)

@

aCt) ---.. ~

Ii ¢H~it) Ii S rid itt) -P f2.

Jj it (s,f) ds '!!:i. q,rPJ ~ ~

ill U{S,t:). ¢H ~/t) d~dt ~ ex:

JIJ UZ{S,t) ds oU cf4 <:,

if} ¢: (~,t) dsdt tgf "PH/cpA])

.If ci s '#I tSt
j cit '#J. LT· Fr

(4.5)

Voor de verschillende grootheden uit 4.5 geldt voor de gedis

kretiseerde toestand:

p. ; L 'PoT," .d S· .: L PoT.. 1.15.' '¥I t)
f ;; Lt .. <. 't ~

O' -;; L (j,.. Ll S' - C.- Ui"Y, i. .., • - " ('

d:~(Ur?oT) (tJtj#1)

~ ::~ ( U T U) ::: ~T1.

PHtCffllJ =~ (POT T 'Pot)

Si -= ?=- JS,' = fiG? (,.i~~ ~,~;~/.ft'A iff)

LT - Fr =f- Ll i/ ~ LT - PI (~/~ 0A.~4]'d/Yh~,~ Yo/)
~
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Uitdrukking 4 uit 4.5 kan beschouwd worden als de kruis

korrelatie van U en <:PH in zowel de tijd als de plaats; 5 en

6 kan gezien worden als de auto-korrelatie van respektieve

lijk U en ~H in zowel tijd als plaats.

Substitutie van de betreffende grootheden uit 4.5 in 4.4

leidt tot de volgende uitdrukking voor de amplitude van

de dubbellaagsterkte:

(4.6)

Substitutie van 4.6 en de betreffende grootheden uit 4.5

in formule 4.3, geeft voor het gezochte referentiesignaal a

de relatie:

Hierin is A een vierkante matrix waarvoor geldt (I= identi

tei tmatrix) :

Aangezien A regulier is, kan de inverse bepaald worden;

deze luidt (lit. 15):

Substitutie hiervan geeft na enig herleiden:
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l
Merk op dat in deze formule ;:; ~ F';elijk is aan de per tijds tip

gemiddelde waarde van de epicardiaalpotentiaal over het

oppervlak. Substitutie van de betreffende grootheden uit 4.5

in 4.2 leidt na enig herleiden tot de volgende uitdrukking

voor ..

(4.8)

De formules 4.5 tim 4.8 vormen de uitgangspunten bij de imple

mentatie van ons probleem op de rekenmachine (hfdst. 7.1

bIz. 70 ). De keuze van U. (Sl~) gebeurt nu nog als voIgt: met

het oog op randvoorwaarde nummer ~ plus gegeven het feit

dat een referentie ~~) in de dubbellaag aanwezig kan zijn,

verminderen we de epicardiaalpotentiaal ~u(~~) op elk hoek

punt s met de potentiaal van het hoekpunt dat gelegen is op

de bovenzijde van de beide voorkamers, dus het hoekpunt dat

gelegen is op de grootste afstand van de beide ventrikels.

We doen dit over aIle tijdstippen. Gesteld dat randvoorwaarde d)
juist is, bereiken we hiermee, dat het nog te schatten refe

rentiesignaal a.~} nagenoeg nul of konstant zal zijn. Vervolgens

wordt van de aldus verkregen signalen per hoekpunt het

maximum in de tijd bepaald. Van dit tijdstip wordt verondersteld,

dat de stroomdubbellaag daarop aanwezig is, mits het hoekpunt

gelegen is binnen een gebied waarvan we zeker weten dat daar

depolarisatie moet plaatsvinden en waar dan ook een "depolari

satie-eis" gesteld is (zie ook hfdst. 7.1 bIz. 70); in matrix

U( S,t) wordt di t geeffektueerd door het betreffende element

de waarde 1 te geven. Op deze wijze ontstaat dus een startsitu

atie van matrix U (-:'.1;) • De daarui t voortvloeiende waarden b,

a en E kunnen berekend worden (4.6, 4.7, 4.8). Vervolgens

wordt per hoekpunt gekeken, of aan de tijdstippen waarop

r). (sj"t) -= 1 , of als dat niet het geval is waarop CPj.f{t;"i:.) rnaxi

maal is, een nieuw tijdstip - zowel erv66r als erna - kan

worden toegevoegd. Het al dan niet toevoegen van een tijdstip

vindt plaats op basis van hat dientengevolge al dan niet
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kleiner worden van het foutenkriterium 4.2 (= 4.8). Indien

ui tbreiding van het tijdsinterval waarop U(s,t:)"" I op boven

beschreven wijze geen succes heeft (aan het begintijdstip of

eindtijdstip), wordt op geheel analoge wijze onderzocht of

"afbouw" van U (S,i.) mogelijk tot een kleinere fout E leidt.

Daartoe wordt het betreffende element van U{s~) gelijk aan

nul gemaakt en de konsekwentie hiervan in b, a en E berekend.

Leidt dit tot een kleinere fout E, dan wordt deze toestand

gehandhaafd. Indien dit niet het geval is, wordt de oude

toestand hersteld. In hoekpunten die gelegen zijn in het ge

bied waar de depolarisatie-eis gesteld is, wordt niet toe

gestaan dat rJ(SI-t) volledig zou worden afgebouwd; over ten

minste een tijdsinterval blijft U (s,t) gelijk aan 1. Op deze

wijze wordt steeds een iteratieslag uitgevoerd, die er dus uiL

bestaat, dat op elk hoekpunt aan zowel begin- als eindtljdstip

van de funktie U. (S,t) gekeken wordt, of een tijdstip kan

worden toegevoegd of weggehaald, of dat er in het geheel

niets moet verandeTen. Aldus kan op elk hoekpunt het gebied

(in de tijd) waar U(SJ~): I binnen zekere grenzen ui tbreiden,

inkrimpen en opschuiven. Indien in een iteratieslag in elk

hoekpunt geen enkele verandering meer optreedt, wordt de

procedure gestopt; het daarbij aanwezige patroon van de funktie

U (."i) vormt dan in kombinatie met de daarbij behorende

faktor b de schatting van de stroorndubbellaag. De referentie

a~) is dan ook bekend, evenals het foutenkriterium E.

4.2 Resultaten uit gesimuleerde bronnen.

Bovenstaand algorithme is voor een aantal verschillende situ

aties uitgevoerd met gesimuleerde bronnen. Het gebruikte

rekenprogramma staat inklusief beschrijvende tekst vermeld in

hoofdstuk 7.1 (bIz. 70). De daaruit voort~ekom~n resultaten

zijn hier weergegeven in de figuren 9 tim 13, bIz. 43 e.v.

Elke figuur bestaat uit de onderdelen a, b en c~ waarin

het volgende getoond wordt:
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a) Verloop van de funktie U(S;i.) per tijdstip; de

funktie is in de " p l aats-gediskretiseerde toestand"

geprojekteerd in het platte vlak van figuur 3b

(bIz. 18) en vormt dus in feite de schatting (gedis

kretiseerd in de plaats) van het kontinue patroon

zoals dat is weergegeven in figuur 18 (bIz. 71 ).

De gebieden waar (). L~It) -= I zijn donker gekleurd.

b) Per hoekpunt is weergegeven het epicardiale tijd

signaal waarop de schatting is uitgevoerd. Tevens

is per hoekpunt de positie aangegeven van de werke

lijke dubbellaag in het stringmodel, terwijl het

gearceerde gebied per hoekpunt de amplitude en

plaats aangeeft van de dubbellaag zoals die door

het schattingsalgoritme bepaald is. Tenslotte is

na afloop van het schattingsalgoritme in de linker

bovenhoek (hoekpunt 52) het verloop van de geschatte

referentie ali) weergegeven. De tijdas (horizontaal)

loopt van FT - LTms (de waarden van FT en LT zijn per

figuur vermeld), terwijl de schaalverdeling langs

de vertikale as bepaald wordt door de waarden van

FMAX en FMIN, die respektievelijk boven- en ondergrens

van de verdeling langs deze as aangeven.

c) Deze figuur geeft per hoekpunt het totale aantal

tijdstippen aan waarvoor geldt UIt; it) -= 1 • Hierui t

kan dus in een oogopslag gezien worden, gedurende

welk tijdsinterval de stroomdubbellaag in dat deel

van het hart aanwezig was. Ofschoon hierin de tijds

relatie met buurpunten ontbreekt, zegt ons dit iets

in praktische gevallen over de wanddikte ter plaatse.

In de figuren 9, 10 en 11 zijn de resultaten weergegeven die

verkregen zijn door het schattingsalgorithme toe te passen op

het stringmodel met symmet~iscbe bronverdeling (d.w.z.

t .. _ ::. 0 in 2.14 bIz. 15) voor de ach tereenvolgende orden

n=l, n=4 en n=10. We zien dat naarmate de orde toeneemt,

de werkelijke situatie in het s~ringmodel steeds betel" benaderd
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wordt; b nadert steeds meer de amplitude van de dubbellaag

sterkte (in het stringmodel is deze ter grootte 4V gekozen).

Daarnaast wordt ook de referentie aLi) bij toenemende orde

relatief kleiner. Dat daarentegen de afwijking E bij toenemende

orde absoluut groter wordt is verklaarbaar uit het feit,

dat naarmate n toeneemt ook de amplitude van de gesimuleerde

dubbellaag toeneemt; uitgaande van de blokvormige bron,

ziet de gesimuleerde dubbellaag voor de verschillende orden

er gestileerd immers als voIgt uit:

Fl'l;:1: /n =.10:

Uitgaande van het gesimuleerde signaal geeft schatting van

de dubbellaag (on-off waarden) amplitudeverschillen die

voor n=l kleiner zijn dan voor n=10. In de sommatie van de

kwadraten van de verschilsignalen zal dit onevenredig groot

tot uitdrukking komen. Bet volgende overzicht geeft de ver

5chillende grootheden nogmaals weer:

-

b I F'MAX FMIN
I
i

I 2,79 7,35 I -2,98
I

16,96 -6,02I 7,02
--_. -- --- e---------- -----

9,81
I

17,80 -8,21

-

6, JJ 103

2,01 17
---------~

2,13 10

4

I 10

Vervolgens is hetzelfde algorithme toegepast op het string

model met een asymmetrische bronverdeling (6",,_-=#: () in de

formule 2.14 bIz. 15). De multipoolko~ffici~ntenzijn hier-
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bij geschat (op een in hoofdstuk 4.3 te beschrijven wijze)

tim de orde n=4 uit de potentiaalverdeling op een gesi

muleerd torso-oppervlak, die bepaald was tim de orde n=6

in het stringmodel met symmetrische bronverdeling; uit

de multipoolkoefficienten kan dan weer op de bekende wijze

de potentiaal berekend worden. Het beoogde doel hiervan

was het ontstaan van de funktie U(~~) voor de niet-symme

trische toestand te kunnen bestuderen, hetgeen een eerste

orientering zou kunnen betekenen op datgene wat we in

realistische situaties zouden kunnen verwachten. Daarnaast

is in deze situatie de invloed van ruis bekeken, door aan

de huid-potentiaal in het stringmodel (n=6, symmetrische

bronverdeling) witte ruis toe te voegen en hieruit vervol

gens de multipoolkoefficienten tim n=4 te schatten. De

spreiding van het toegevoegde ruissignaal was gelijk aan ~o

van de top-top-waarde van de gesimuleerde huidpotentiaal.

Deze wordt daardoor verstoord op een wijze, die de absolute

bovengrens is van datgene wat in de praktijk verwacht kan

worden t.g.v. instrument-ruis, onnauwkeurige elektrode

plaatsing, patient-bewegingen enz. (lit. 11).

In de figuren 12 en 13 (bIz. 49 "W~ zijn achtereenvolgens op

analoge wijze als in fig. 9, 10 en 11 de resultaten zonder

en met ruis weergegeven. Ofschoon deze niet florissant zijn,

zijn er toch nog altijd enige hoofdkenmerken in waarnaambaar,

zoals de langere duur waarover het linkerventrikel aktief

is en het zich "naar buiten verplaatsen" (naar de hoekpunten

1 en 102) van de depolarisatiegolf.

4.3 Resultaten uit reele bronnen.

Het schattingsalgoritme is vervolgens ook nog toegepast voor

het reele geval. Hierbij is een set multipoolkoefficienten

tim de orde 4 bepaald uit de gemeten huidpotentialen van

een proefpersoon (A.D. 3de serte); door gebruik te maken

van de 2de identiteit van Green in een volume waarvan de
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begrenzing wordt gevorrnd door het menselijk lichaamsol'per 

vlak, kan namelijk met toepassing van de geldende randvoor

waarden het volgende verband worden afgeleid tussen de

gemeten huidpotentiaal (fl.) en de potentiaal (4'",,) ter plekke

van de huid, indien het medium oneindig uitgestrekt zou zijn

(lit. 16):

cPL ('1:.) -= epp, ('1:) + ''1~ #. ~ ~J d .J'2S

S'L
met: ~ =observatiepunt op het lichaamsoppervlak.

~L =lichaamspotentiaal.

dJ2s=infini tesimale ruimtehoek waaronder gebi ed,ie s

vanuit E gezien wordt.

SL=totale lichaamsoppervlak.

cpo.=oneindig medium potentiaal.

Deze oneindig medium potentiaal is nu weer een lineaire

kombinatie van de gezochte multipoolkoefficienten, die ver

volgens met een least-squares kriterium geschat kunnen worden.

In werkelijkheid wordt de geometrie van het lichaam benaderd

door een verzameling platte vlakken in de vorm van driehoekjes,

waardoor formule 4.9 dan overgaat in een diskrete sommatie

over het lichaamsoppervlak. Uit de aldus verkregen multipool

koefficienten kan weer op de bekende wijze het tijdsignaal op

de hartbol bepaald worden, waaruit vervolgens met het hier

beschreven schattingsalgorithme de dubbellaag bepaaid wordt.

Het depolarisatie-gebied ( = gebied waar de eis tot depolart

satie gesteld is, zie programmatekst hfdst. 7.1) is evenwel

iets groter gekozen, daar dit beter in overeenstemming is

met de geometrie van het menselijk hart (tot nu toe hadden

we steeds de bolvorm). Ook de projektiemethode is hier niet

meer geheel in overeenstemming met de situatie in het string

model (fig-uur 3 bIz. 18); het vierkant uit fig. 3b is over

90 graden gekanteld naar rechts. Figuur 14 dient als illus

tratie van deze situatie:
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Figuur 14: projektie van het hartoppervlak in het reele geval.

De resultaten zijn weergegeven in figuur 15. Om deze resul

taten gemakkelijk te kunnen vergelijken met elders bestaande

resultaten van dezelfde proefpersoon, is in deze weergave

voor het lI aantal delingen van een driehoekszijde ll (zie

fig. 3c bIz. 18) de waarde 4 genomen; het totale aantal

hoekpunten wordt daardoor gelijk aan 66. De diskretisatie

in de tijd is zodanig, dat hier geldt at=3~s. De korrektie

van de dubbellaagsterkte heeft hier niet plaats gevonden

d.m.v. het tijdsignaal van hoekpunt 34 (het verst verwijderde

hoekpunt van de ventrikels), doch door per tijdstip te kor

rigeren met het minimum van de dubbellaag over aIle hoek

punten (randvoorwaarde 7, bIz. 33).
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-,

Fig-uur 9a: patroon van de i'unJ,Lif' U(s~t) per tijdstip (1-96ms)

in het stringmodel me~ symmetrische bronverdeling

berekend tim de orde n=l.
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aaIn..ezig is.

Figuur 9c; tijdsinterval waarover de

dubbellaag per hoekpunt

t~idsignaal (FT=l, LT=100) per hoekpunt.

op een boloppervlak (Rb =6cm)' in een

onbegrensd medium berekend tim n=l.

Geschatte dubbellaag (gearceerd) en

werkelijke dubbellaag zijn in blokvorm

weergegeven. FMAX=12,72 en FMIN=-2,98.

Figuur 9b: epicardiaal

~IJLJ5DUUR OUBBEL' AAGSTERKTE'r' ~,::-r-r;:;'",,'-' :~ ,.., l

I
!~ '~ v I~ ~,

~ WZ
..

12 i12 22 31 4:> 31 22

[ ~ 46 47 46 ~ i

! I l¢ 46 47 4~ 47 46 i~ !' ,
I

~1
}'1,44 :46 46 4r 46 46 44[3'1,1 I

~i I

L
,~ I~n A ,.., ,.., ,..,

v IVV , v, v IVV

i '" 27 32 3313 33 32 27l/{ !
~ .

~33 373837 33 i}iWlJI....
14 ~! j 32 3p 32~ 14.+- i.w

~l
1 ~ '17

-- ---+ I
~'3 1 '"'x " -, ' 3 ; I '

r-'~ -
,Ji ... J' ;'''' l. ,~ J 11 .) 1 i

rL. -- '>, r ' - n f>,b( et::6± ~--t-tt-l
~ " ,~ v i~ I' L:..:: ~"1--C.J1..__ --



-45-

Figuur lOa: patroon va~ ~ funk~le U(s,t) per tijdstip (1-96ms)

in het stringmedel me~ symmetrische brenverdeling

berekend tim de erda n=4.
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tijdsignaal (FT=1, LT=100) per hoekpunt

op een boloppervlak (R
b

=6cm) in een

onbegrensd medium berekend tim n=4,

Geschatte dubbellaag (gearceerd) en

werkelijke dubbellaag zijn in blokvorm

weergegeven. FMAX=16,96 en FMIN=-6,02.

Figuur 10b: epicardiaal
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Figuur 11a: patroon van dt_' flHdctie U(s,t) per tijdstip (1-96ms)

in het strinvmode met symmetrische bronverdeling

berekend tim de orde n=10.
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Figuur 11b: epicardiaal tijdsignaal (FT=l, LT=100) per hoekpuntc

op een boloppervlak (Rb =6cm) in een

onbegrensd medium berekend tim n=10.

Geschatte dubbellaag (gearceerd) en

werkelijke dubbellaag zijn in blokvorm

weergegeven. FMAX=17,80 en FMIN=-8,21.

Ftguul' 11 c: tijdsiil"Cerval waarover de

dUbbellaag per hoekpunt

aanwezig is.
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Ficuur 12a: patroon van de " .. ' 'U{ ,,\t' l ~ ilK I 1_ e '~ S , L } per tijdstip (1-96ms)
in het string-model mt1t asymmetrische bronverdeling

geschat tim n=4 uit een symmetrische bron (n=6).
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Figuur 12b: epicardiaal
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tijdsignaal (FT=l, LT=128) per hoekpunt

op een boloppervlak (R
b

=6cm) in een

onbegrensd medium geschat tim n=4.

De geschatte dubbellaag is gearceerd

weergegeven. FMAX=1,20,10
4 , FMIN=-7,37 103 •

Figuur 12c: tijdsinterval waarover de

dubbellaag per hoekpunt

aanwezig is.
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in het: stringmcdel met asym. bron geschat tim n=4

uit een sym. bron (n=6) plus ruis op de huid.
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Figuur l)c: tijdsinterval waarover de

dubbellaag per hoekpunt

Figuur 13b: epicardiaal tijdsignaal (FT=l, LT=128) per hoekpunt

op €len boloppervlak (Rb =6cm) in €len

onbegrensd medium geschat tim n=4 uit

n=6 plus ruis op de huid.

De geschatte dubbellaag is gearceerd

weergegeven. FMAX=2.14 104 , }i'MIN=-l, 73 104 •
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Figuur 15a: patroon van de funktie U(s,t) per

tijdstip (55-84, A t=Jms) op de hartbol, waar

bij de multipoolkoefficienten t/m~ bepaald

zijn uit de gemeten huidpotentialen (A.D. Je

serie) en het least squares kriterium epicar

diaal is toegepast.
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Figuur 15b: epicardiaal tijdsignaal (FT=l, LT=128, ~t=3ms) per

hoekpunt op een boloppervlak (Rb=70mm,

onbegrensd medium) geschat uit reele

bron tim n=4. ,De geschatte dubbellaag
4is gearceerd weergegeven. FMAX=2,34.10

en FMIN=-2,32.102 •

Figuur 15c: tijdsinterval waarover de

dubbellaag per hoekpunt

aanwezig is



5. Schattingsprocedure van de stroomdubbellaag via

least squares op het lichaamsoppervlak.

In dit hoofdstuk zullen we een methode ontwikkelen die

het least-squares-kriteriurn niet toepast op de hartbol,

doch op het werkelijke lichaamsoppervlak. Daarbij gaan we

uit van de werkelijk gemeten potentiaalverdeling op het

lichaamsoppervlak van dezelfde proefpersoon als in 4.3

(A.D. 3de serie). Uiteraard is weer diskretisatie in zo-

weI de plaat s als de tijd (/:} t -: 3 "",s) toegepas t. Van het

totale aantal hoekpunten op de huid (te weten 66 bij NO=4),

is een deel niet gemeten omdat deze gelegen zijn ter plaatse

van de afknottingen bij hoofd, armen en benen. In het fouten

kriterium worden deze hoekpunten dan ook niet meegenomen.

5.1. Theorie.

Allereerst zullen we nagaan, welke potentiaalverdeling

op het lichaamsoppervlak ontstaat uit de equivalente

stroomdubbellaag. We doen dit via multipoolkoefficienten,

die als voIgt uit de bronverdeling j bere~end konden

worden:

In deze uitdrukking moet voor de bronterm j de stroomdubbel

laag ter plaatse van het gediskretiseerde gebiedje s gesub

sti tueerd worden (= -r;(~I-t) '= ~. U(s,-t::) ).

Indien we verder aannemen dat het gebiedje op een vaste

afstand 't"", van de oorsprong ligt (per gebiedje mag deze

afstand varieren) en we vqor de hoekkoordinaten per ge

biedje seen vaste waarde eC1~ en Lfo$ (=gemiddelae waarde

over het gebiedje) aannemen, dan ontstaat - door voor de
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mathematische beschrijving van de dubbellaag gebruik te ma-

ken van formule 3.6 bIz. 26

de multipoolkoefficienten:

de volgende uitdrukking voor

( 5. 1 )[a"'''''J == .z-S.:' tn-"m)! J ,"+-I I II - J [-y...: l(}U~.lf<JS)] d..S2.,{p ..,.,.. I rn'1.o.. ' 19 (;(.;(5.,-6 cl S
lit"", 4/1 f ~I-,J)o,). Y/K't"" (el1~, lfr)~)

S
d J2.~ = J/~ 00 dfJu d'Pc = ruimtehoek waaronder gebiedje s

~$ vanuit de oorsprong gezien wordt.

met:

(/
~ = totale oppervlak.

Aansluitend hierop zij vermeld, dat een eventuele referentie

in de stroomdubbellaag geen invloed heeft op de waarde van

de multipoolkoefficienten. Dat dit zo is kan gezien worden,

door Q{t) (weer te beschrijven met formule 3.6 bIz. 26) in

2.5 te substi tueren. Voor IINo:*O ontstaan dan integralen met

als integranden ~ 'M If en bn """Lf, die naar 'f geintegreerd

worden over het gebied o~ 'f s;, ,-lr ; di t geeft geen bijdrage.

Voor m=O ontstaat een integraal van het type:

Ook de bijdrage hiervan is gelijk aan 0 (lit.6). Dat de bijdrage

van a~} aan de mul tipoolkoefficienten nihil is, is niet

verwonderlijk als we bedenken, dat een waarnemer op voldoende

afstand een gesloten oppervlak ziet, waardoor een homogenc

dipoollaag op dit oppervlak eeen invloed heeft op de poten

tiaal ter plaatse van de waarnemer (lit. 12).

Met de aldus gevonden multipoolkoefficienten kan de potenti

aal voor het oneindig uitgebreid medium bepaald worden:

Door weer gebruik te maken van formule 4.9 kan vervolgens

via een stelsel lineaire vergelijkingen 4, uit ~~ bepaald

worden (lit. 10). Aldus kan uit een aangenomen dubbellaag

T(S,'t) = t U(S,t) de daaruit voortvloeiende huidpotentiaal

bepaald worden. Bij een bepaalde keuze van U(S,t) en een nog

onbekende waarde van b, kunnen we dan voor de geschatte

huidpotentiaal schrijven: -6- ?o"r(s,t-) hierin is 'PoTts,f)
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volledig bekend (zie ook hfdst. 7.2). Opgemerkt zij hier,

da t met de plaa tskoordinaa t s in U (Sit) en -r (SIt) bedoeld

is de plaatskoordinaat op de hartbol. In "PoT(s,t) (en ook

in <:Pi. <:>, t ) formule 5.2) is s daarentegen de plaatskoordi

naat op het lichaam. De dimensie van s is in beide gevallen

[~'J en de waarde ervan is uiteraard verschillend op hart

bol en lichaamsoppervlak. Indien we de werkelijk gemeten

huidpotentiaal ~L~'~ noemen, dan dient de volgende groot

heid weer geminimaliseerd te worden:

E : J# {cA ~,t) - ~. ?tJ7 ($,1;) J2.ot.SoU

Geheel analoog aan de methode behandeld in 4.1 voIgt hieruit

bij een bepaalde keuze van fA. {s.t) (waarui teen bekende "}loT (S,t)

voIgt) een optimale waarde van b:

J# cA ~,t). 'POr {S,t:J ds ott
j /} 'Por «,>,t:) dt:. oI..t

Eveneens analoog aan het behandelde in hoofdstuk 4.1 voeren

we weer de volgende notaties in:

(j) Iff cA&,t). 'POT(S/i) ds dt ~ d

® J# P07~(s,e) dsott fi c.

@ /# 4{cs,t) c(SoU cfi 'PHI<PIfDL

L
J

(5. 4 )

Door de kontinue grootheden epL~It-) en 7>oT (t),'t) in gediskre

tiseerde toestand voor te stellen door de respektieve

matrixen POTL en POT, met elementen POTL
ij

en POTij
(i= hoekpuntnummer, j= tijdstip), kunnen we ook nu weer in

matrix-notatie schrijven (Ll'5i1tJt, dii'!d t ):
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d: ~(POTL'TPOT)

C ~ ~ (PoT T 'Po'r)

PHlq/fDL ;:~ ('POrl..r POTL)

(~~)

(~-~)

(~-~~J

Formule 5.3 en 5.2 worden vervolgens:

d
e..

(5.5)

(5.6)

\Vat de schatting van U.{s,t) betreft kan verder gezegd worden,

dat deze qua uitbreiding en inkrimping op volkomen identieke

wijze behandeld wordt als in hfdst. 4.3. De implementatie van

dit algorithme is in hfdst. 7.2 in programmavorm weergegeven.

5.2 Resultaten uit reele bronnen.

Toepassing van bovenstaand algorithme op de gegeven van de

proefpersoon (A.D. 3de serie), heeft afhankelijk van de ge

kozen startpositie van U(s~) tot verschillende resultaten

geleid. Allereerst werd de schattingsprocedure gestart op

het patroon van U.(~ ..i) dat ook als startpunt voor de epi

cardiaalschatting in hoofdstuk 4.3 gebruikt is. Dit leidde

meteen al tot een negatieve waarde van b, waarop de schat

tingsprocedure gestopt werd. Het resultaat dat vervolgens

ontstond door als startpositie voor U~~) het volledige

eindresultaat van de epicardiale schattingsprocedure te

kiezen (hfdst. 4.3), is weergegeven in figuur 16. We zien

dat dan nog aanzienl~ke veranderingen optreden.

Gekonfronteerd met dit verschijnsel werd vervolgens nog een

ander startpatroon voor ~(~~) gekozen, namelijk door voor

elk hoekpunt dat binnen het depolarisatiegebied ~elegen is

het tijdstip op te zoeken waarcr E (formule 5.2) bij het
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aktief zijn van dit hoekpunt minimaal is; hierbij worden aIle

andere hoekpunten op de hartbol als inaktief beschouwd.

Dit leidde weer tot een negatieve waarde van b. Werd vervol

gens op analoge wijze als startpunt de tijdstippen gekozen

die een maximale positieve amplitude van b (formule 5.3)

opleverden, dan ontstond het resultaat zoals weergegeven

in figuur 17.
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Figuur 16a: patroon van de funktie U(s,t) per

tijdstip (55-84, 6t=3ms) op de hartbol, waar

bij de roul tipoolkoefficHinten tim~ bepaald

zijn uit de gemeten huidpotentialen (A.D. 3 e

serie) en het least squares kriterium op de

huid is toegepast. Als startpunt gold het pa

troon van U(s,t) uit figuur 15a.
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Figuur 16b: epicardiaal tijdsignaal (FT=l, LT=128, at=3ms) per

hoekpunt op een boloppervlak (Rb=70mm,

onbegrensd medium) geschat uit reele

bron tim n=4. Least squares kriterium

op de huid en matrix U uit fig 15a als

startpunt resulteerde in gearceerd weer

gegeven dubbellaag (schaalfaktor ont

breekt nog). FMAX=2,34.10
4

en FMIN= 2
-2,32.10 •

Figuur 16c: tijdsinterval waarover de

dubbellaag per hoekpunt
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Figuur 17a: patroon van de f'unktie U(s,t) per

tijdstip (55-84, 6t=Jms) op de hartbol, waar-

bij de mUltipoolkoef'f'icienten tim n=4 bepaald

zijn uit de gemeten huidpotentialen (A.D. Je

serie) en het least squares kriterium op de

huid is toegepast. Als startpunt gold per hoek

punt het tijdstip waarop de amplitude van de

dubbellaag maximaal was.
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Figuur 17b: epicardiaal tijdsignaal (~~=1, LT=128, 6t=3ms) per

hoekpunt op een boloppervlak (Rb=70mm,

onbegrensd medium) geschat uit reele

bron tim n=4. Least squares kriterium

op de huid en max. amplitude van b

als startpunt resulteerde in gearceerd

weergegeven dubbellaag (schaalfaktor

ontbreekt nog). FMAX=2,34 104 en FMI~=
2-2,32 10 •

Figuur 17c: tijdsinterval waarover de

dubbellaag per hoekpunt

aanwezig is.
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6. Konklusies en suggesties.

De schatting van de dubbellaag via simulaties in het string

model ga~ voor een multipool-reeksontwikkeling tim de orde 4
redelijke resultaten (~ig. 10, 12 en 13, bIz. 45 e.v.). De

stap om van hieruit over te gaan op het schatten van de equi

valente dubbellaag aan de hand van werkelijk gemeten huidpoten

tialen leek gerechtvaardigd. De resultaten hiervan vielen op

de volgende punten echter tegen:

- Verschil van uitkomst indien het te minimaliseren

~outenkriterium epicardiaal o~ op de huid werd uit

gevoerd.

- Verschil van uitkomst indien bij de schatting op de

huid verschillende startposities van de ~unktie

gekozen werden.

De geschatte dubbellaag was aanwezig gedurende een

tijdsinterval dat te klein is in vergelijking met de

werkelijke duur van het QRS-komplex (ongeveer 80 ms).

Bij sommige hoekpunten geen enkele korrelatie in de

tijd met buurpunten, m.a.w. geen waarneembare voort

planting van de depolarisatie bij de betre~~ende

hoekpunten.

Ook vie len de resultaten op enige punten mee:

- Globaal kwam het gebied waar zich de ventrikels be

vinden weI overeen met de meeste aktiviteit.

- Het "uitdijen" en "inkrimpen" van een gebied waar

zich de depolarisatie in hoo~dzaak a~speelt was

waarneembaar.

Uiteindelijk kan weI gesteld worden, dat het schatten van de

equivalente dubbellaag uit de hUidpotentialen (nog) niet

succesvol is. Gebleken is, dat er kennelijk relatieve minima

van het ~outenkriterium E bestaan. Het aantal toegestane

patronen van de matrix U is dan ook bijzonder groat. Indien

g het totale aantal hoekpunten op de hartbol is en I het
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totale aantal tijdstippen in de te schatten matrix U, dan

is zuiver theoretisch gezien voor ~~n hoekpunt het aantal

mogelijkheden om respektievelijk gedurende 1, 2, J, ••• (1-1)

of 1 aaneengesloten tijdsintervallen de funktie U de waarde

te geven respektievelijk gelijk aan 1, 1-1, 1-2, •••• 2 en 1.

Het totale aantal mogelijkheden per hoekpunt wordt gevormd

door de som van deze rekenkundige reeks: t~1 t . Het totale
1

aantal mogelijkheden over aIle hoekpunten, dus het totale

aantal toegestane patronen in matrix U, wordt daarmee gelijk

aan e,;' J.., \ 'r • Voor 1=66 en g=50 wordt di t ongeveer gelijk

aan fa"). !
Toch is nog niet aIle kruit verschoten bij de poging tot een

oplossing van het inverse probleem te komen. Van de genoemde

randvoorwaarden uit hoofdstuk 4.1 (bIz. JJ) is bijvoorbeeld

nog geen gebruik gemaakt van het "beperkte aantal startpunten"

van de depolarisatiegolf. Dit is bewust achterwege gebleven

omdat deze punten in de praktijk moeilijk zijn aan te geven. Dit

hangt samen met de moeilijk te bepalen geometrie van het hart.

Toch zou er via "trial and error" mee ge~xperimenteerd kunnen

worden. Hetzelfde geldt voor de randvoorwaarde dat de depola

risatie een golfverschijnsel is. Hierbij is weI het grote gevaar

aanwezig, dat de juist op te sporen afwijkingen in het depola

risatiepatroon van een ziek hart kunnen worden weggeprogram-

meerd.

Buiten een effektief gebruik van deze randvoorwaarden, moeten

- in volgorde van belangrijkheid - de volgende punten ook

zeker genoemd worden:

- De geometrie van het hart en de keuze van de oorsprong

is slecht bepaald (lit. 10). Indien dit nauwkeuriger

kon (nauwkeurige rontgenfoto's, ultrasoon?), leidt

dit tot grote veranderingen in de elementen van matrix

PSI (hoofdstuk 7.2, bIz. 76 e.v.); deze zijn immers

evenredig met de afstand tussen hartwand en gekozen

oorsprong, verheven tot een Macht die varieert tussen

2 en 5. De door ons gehanteerde bolvorm van het hart

is dus slechts een grove benadering van de werkelijkheid.
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Dit is een aspekt dat dringend aandacht vraagt.

Daarnaast is het niet ondenkbaar, dat t.g.v. de door

ons aangenomen hartbol (~V~ in formule 5.1 is konstant),

naast een afwijking in de geometrie ook nog een door

snijding van de werkelijke hartwand aanwezig zou kunnen

zijn. Indien dit laatste het geval is, betekent dit,

dat de equivalente dubbellaag voor een deel op een

oppervlak binnen de werkelijke bronnen bepaald wordt,

waarmee dan niet meer voldaan is aan de voorwaarden

waaronder formule 3.16 (bIz. 29) is afgeleid.

Tenslotte kan gesteld worden, dat wanneer via hulp

middelen de geometrie van het hart nauwkeurig bepaald

zou kunnen worden, tegelijkertijd waarschijnlijk iets

bekend is over de wanddikte; deze randvoorwaarde zou

dan ook effektief kunnen worden ingevoerd.

- Met inhomogeniteiten in het lichaam is geen rekening

gehouden. Ofschoon over de invloed hiervan in labora

torium-modellen weI eens optimistisch gedaan wordt

(lit. 17), is het een faktor die toch zeker zijn uit

werking heeft; welke dat precies is vormt nog een

braakliggend (en moeilijk) onderzoekgebied.

- De elementen van matrix POT (hfdst. 7.2, bIz. 76 e.v.)

worden gevormd door een reeks van sommaties van het

produkt van matrixelementen van BIGF en PSI. Afbreek

fouten in de elementen van deze matrices kunnen hier

al aanleiding geven tot numerieke instabiliteit.

Afhankelijk van het feit of vanuit een observatiepunt

op de huid tegelijkertijd gebiedjes op de hartwand wor

den gezien waarvan de dubbellaag' naar het observatie

punt toe dan weI van het observatiepunt af staat,

kunnen bij deze sommatie getallen ontstaan, die qua

amplitude elkaar benaderen doch qua polariteit elkaars

tegengestelde zijn (interferentie). Deze ook numeriek

te herkennen instabiliteit ontstaat, wanneer de over

drachtsmatrix BIGF* PSI wordt vermenigvuldigd met U.

De overdrachtsmatrix is evenwel bewust benaderd (lagere
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plaatsfrekwenties), zodat zeker aan laatstgenoemde

numerieke onvolkomenlleid is toegegeven. Hierop wordt

later nog teruggekomen.

Bovenstaande aspekten zijn van groot belang om tot een betere

oplossing van het inverse probleem te komen. De lichaams

inhomogeniteiten zijn voorlopig evenwel te problematisch om

aan te pakken. De noodzaak om tot een goede bepaling van

de geometrie van het hart te komen, dient hier echter onder

streept te worden. Aan de schattingsprocedure zelf kan des

gewenst nog op een tweetal punten een eventuele verbetering

onderzocht worden:

Daar we van de schattingsprocedure een uitkomst

wensen die uniek is, verwachten we geen invloed

op het eindresultaat wanneer de startpositie van

U,(s.t) per hoekpunt maar ligt binnen de tijdsinter

val waarop de dubbellaag ook werkelijk aanwezig is.

Er blijken evenwel relatieve minima van de fouten

funktie te bestaan, waarop het schattingsproces

(te vroeg) stopt. De keuze van een grotere stap

grootte voor Ilt. resul teert mogelijk in een fouten

funktie zonder relatieve minima. Iteratief kunnen

we dit minimum dan bereiken. Van hieruit kan de

iteratie vervolgens opnieuw worden uitgevoerd, maar

dan met een kleinere stapgrootte Ai. Desgewenst

kan dit enige malen herhaald worden voor steeds

kleinere stapgrootten, zodat het absolute minimum

van de foutenfunktie die bij de laatst gekozen stap

grootte hoort toch bereikt wordt, ondanks de aan

wezigheid van relatieve minima.

Van gebiedjes die gelegen zijn binnen het depolarisa

tiegebied zou - indien de funktie U(~Ii» nog slechts

over een tijdsinterval de waarde 1 heeft - opnieuw

over het gehele tijdsinterval onderzocht moe ten wor

den waar het tijdstip ligt, dat bij het dan bestaande

patroon van u'(':o,t) het beste voldoet aan het gebruikte
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startkriterium. Op deze wijze wordt bereikt, dat

voor die toestand de funktie U~,ij in dat gebiedje

niet gefixeerd blijft, maar toch nog kan schuiven

over de tijdas.

Tenslotte dienen we nog even stil te staan bij de fijnheid

waarin het hartoppervlak verdeeld is, m.a.w. de keuze van

NO in figuur 3c, bIz. 18. De multipoolkoefficienten kunnen

t.g.v. de ruis slechts tim de orde n=4 voldoende betrouw

baar uit de huidpotentialen bepaald worden (lit. 11). In

de multipoolreeks (formule 2.14, bIz. 15) is m in ~~h.A"

en en /kt If dus maximaal gelijk aan 4. Voor 0 ~ if'S: lilT be tekent

dit, dat de diskretisatie in de plaats op de hartbol boven

een bepaalde ondergrens moet liggen, wil de fluktuatie t.g.v.

deze harmonischen m.b.v. de diskrete funktie U nog voldoende

nauwkeurig kunnen worden weergegeven (analoog aan Shannon

theorema); voor NO=4 betekent dit, dat m.b.v. de diskrete

funktie U op 16 intervallen beslist moet kunnen worden of

de funktie ~4lf (0:::' 'fs. 2~ al dan niet boven een bepaalde

drempel uitkomt. Dit lijkt voldoende nauwkeurig. Om geen

grotere nauwkeurigheid te suggeren dan ook werkelijk te be

reiken is, kan NO anderzijds ook niet te groot gekozen worden;

het gebied tussen hartwand en huid vormt namelijk een laag

doorlaatfilter qua plaats (lit. 3). Inklusief de optredende

ruis kan dit schematisch als voIgt worden weergegeven:

.
1..a.J. : L. D. F.

Udd-U/.l,k ¢e. \m .."
a.i~d ("1M~.

,,!<.:..'-<~ l
j,,>1,-.. .4<..

I

We begrijpen hieruit, dat een enkel aktief gebiedje op het

hart nauwelijks invloed heeft op de multipoolkoefficienten
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tim de orde 4; de frekwentie-karakteristiek is nagenoeg

vlak, zodat de energie over het lichaamsoppervlak gel~ke

lijk verdeeld wordt en de hogere frekwenties (74) worden

weggefilterd. Hierdoor ontstaat een signaal dat qua ampli

tude vergelijkbaar is met het ruisniveau. Het effekt van

het 4de orde filter als benadering van de hartaktiviteit

speelt ons parten, wanneer vanuit een schatting op het

hart het foutenkriterium op de huid wordt gebezigd en dus

incidentele gebiedjes die op de hartwand aktief zijn (=hoog

frekwent in de plaats) op de huid niet meer detekteerbaar

z~n vanwege de aanwezige ruis. De resultaten uit de schat

tingsprocedure via least squares op de huid wijzen ook in

deze richting (in fig. 16a en 17a blz.60 zijn meerdere inci

dentele hoekpunten waarvoor geldt U(~~ =1 dan in fig. 15a

bIz. 53 ). Ondanks de misschien logische gedachte het least

squares kriterium van de schattingsprocedure in de meetruim

te zelf uit te voeren (huid), komen we tot de slotsom, dat

dit epicardiaal toch beter is; de eenmaal uit de huidpoten

tialen bepaalde epicardiale (in de plaats) laagfrekwente

potentialen dienen dan als uitgangspunt.
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7. Bijlagen.

De in hoo~dstuk 4.1 en 5.1 beschreven materie is in een

komputerprogramma geimplementeerd en vervolgens verwerkt

op de Burroughs B 7700 - machine van het rekencentrum der

Technische Hogeschool Eindhoven. De daarbij gebruikte pro

grammeertaal is BEATHE (Burroughs Extended Algol Technische

Hogeschool Eindhoven).

7.1 Rekenprogramma behorend bij de least squares methode op

de hartwand.

Op het moment dat we met het weergegeven programmadeel op

bIz. 73 beginnen, zijn de potentialen <PH (~.t) a~komstig

van ~ormule 2.14 - ingelezen in het real array POT [1 :AGP, t :LT]

AGP = totale aantal hoekpunten en LT = totale aantal tijdstip

pen. Op de wijze zoals beschreven in hoo~dstuk 4.1, wordt

vervolgens de startpositie van U(s.t) (=integer array

U Q:AGP.1 :L~ ) bepaald; hoekpunt nummer AGP/2+1 is het

hoekpunt dat gelegen is op de bovenzijde van be ide voorkamers.

AIle potentialen worden met de potentiaal van dit hoekpunt

verminderd; van de hieruit ontstane potentialen wordt nog

het maximum (FMAX) en minimum (FMIN) in de plaats en de tijd

bepaald; dit zijn enkel twee grootheden die later bij het uit

plotten van de signalen van belang zijn voor de schaling.

evenals de variabele DELTA. De variabelen PHIQAD. D. C. Q fi:Lti •

P Ii:Li] en A ~ : Lif in he t programma komen overeen me t de groo t

heden uit ~ormule 4.5. terwijl de variabelen B en E overeenkomen

met de respektievelijke groothedcn uit 4.6 en 4.8. De variabe-
T

len S. QTP en QTQ komen overeen met de grootheden S. g E en

gT9. ui t 4.7. De integer arrays GRENS E:AGP. ~ en GRENS D:AGP,~
geven per hoekpunt respektievelijk het begintijdstip en eindtijd

stip aan. gedurende dat de funktie U(s,t)=l; indien be ide ge

lijk zijn aan elkaar. betekent dit totale a~wezigheid van de dub

bellaag in dat hoekpunt.
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Teneinde te voldoen aan randvoorwaarde 5 uit hoofdstuk 4.1,

is het boolean array DEPOLARISATIE Q:AGP] ingevoerd. Di t

moet per hoekpunt gevuld worden en aangeven of van dit ge

bied geeist wordt dat pers~ depolarisatie moet optreden

(DEPOLARISATIE[~:=true), of dat dat niet het geval is

(DEPOLARISATIE[i] :=false). Op deze plaats van het program

ma wordt ook gebruik gemaakt van het (reeds gevulde) integer

array HOOG[-NO:NO,-NO:NO]. Dit bevat de nummers van de hoek

punten van de hartbol wanneer deze geprojekteerd wordt op

een plat vlak (figuur Jb, bIz. 18); NO is hierbij een integer

en gelijk aan het "aantal delingen van een driehoekszijde"

(zie fig. Jc). HOOG[j,i] bevat het hoekpuntnummer ter plaatse

van de koordinaten (j,i) van het platte vlak waarin de hart

bol geprojekteerd is (figuur Jb): de koordinaat j ligt op de

horizontale as door de oorsprong ~ en is een integer waar

voor geldt -NO~j'NO; de koordinaat i ligt op de vertikale as

door de oorsprong 6 en is eveneens een integer waarvoor geldt

-NO~i'NO. Verwijzend naar figuur 2 (bIz. 10), wordt het ver

loop van de dubbellaag geprojekteerd in het array HOOG, voar

de verschillende tijdstippen in het stringmodel, dan ook als

voIgt weergegeven:

N~

1]
~~7:'".

• '., r

-#0 ~', ,:: .," ",' , lie." ,
os ,

-N~

t::. 3c,fn ':>

,,

Figuur 18: projektie van de dubbellaag in het stringmodel

op verschillende tijdstippen.

De hoekpunten waar DEPOLARISATIE[i]=true, zijn gelegen op de

wanden van het linker en rechter ventrikel. In de projektie
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van figuur 18 is dit gebied door een dubbele arcering in het

eerste blok aangegeven. Teneinde aan de veilige kant te blij

ven, wordt het gebied waar DEPOLARISATIE[i]=true echter be

perkt tot het " zekere" gebied gevormd door het kleine (gekan

telde en gestreept aangegeven) vierkant in het grote vierkant.

Nadat de funktie U(s,t) per hoekpunt is geinitialiseerd op

het maximum van 4'H(S,t) en de daarui t voortvloeiende waarden

van ~, b en E zijn bepaald, kan met het eigenlijke itereren

begonnen worden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de proce

dure UPDATEN. De integer MODE in deze procedure heeft de waar

de +1 of -1, afhankelijk van het feit of respektievelijk uit

breiding of inkrimping plaats vindt van het tijdsinterval waar

voor U(s,t)=1 (in het programma: U[i,kJ=1; integer i is het

bedoelde hoekpunt, integer k het bedoelde tijdstip). De nieuwe

waarden van ~, b en E worden bepaald en slechts indien de

nieuwe E kleiner is dan de oude E, wordt de nieuwe toestand

gehandhaafd. Is daarentegen de nieuwe E groter dan de oude E t

dan wordt de oude toestand hersteld. De boolean RECHTS is

true, indien GRENS[i,2J wordt uitgebreid of ingekrompen en

false indien GRENS[i t lJ wordt uitgebreid of ingekrompen. De

boolean TELLER in de procedure UPDATEN is tenslotte een va

riabele die is ingevoerd om het rekenprogramma te laten stop

pen indien geen veranderingen van U(s,t) meer optreden; dit

is het geval indien over aIle AGP opeenvolgende hoekpunten

aIle vier de bewerkingen (zowel links (GRENS[i t l]) alsook

rechts (GRENS[i,2]) uitbreiden en inkrimpen) niet meer resul

teren in een kleinere E. De funktie E bevindt zich dan voor

het bijbehorende patroon van U(s,t) in een (eventueel lokaal)

minimum.

Volgend op de procedure UPDATEN komt dan het programmadeel
d.r.

waarin iteraties worden uitgevoerd. Dit gebeurt door achter-

eenvolgens GRENS[i t l] en GRENSli t 2] op uitbreiding - en in

dien dit geen resultaat heeft op inkrimping - te onderzoeken.

Teneinde te voorkomen dat GRENS[i t l] en GRENS[i t 2] over el

kaar heen schuiven en dat ook op tijdstip 1 en LT geen analoge

problemen ontstaan, zijn in dit programmadeel verschillende

II!.! < '., then <. ~ else <," clausules opgenomen, die verder weI
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voor zichzel£ spreken. Indien voor een bepaald hoekpunt i

geldt dat DEPOLARISATIE[i]=true, wordt via deze clausule

ook voorkomen, da t GRENS [i, ~ gelijk zou worden aan GRENS [i, 2J

met andere woorden dat de depolarisatie in dat hoekpunt zou

verdwijnen.

Nadat de iteratie is uitgevoerd, worden tenslotte nog enige

einduitkomsten uitgeprint; in een later (niet opgenomen) deel

van het programma wordt de plotteruitvoer gerealiseerd.

'LOMMlNT' 'Hl~ stLTIO~ INITIATES THE VALUE OF e,l,ULS,T);
~lcA~~/~.'J '~UR'~I.~T'Sl~Pll'U~TIL'Lr'DO' _
'bl~l~'il~ruTl~,JJ; 'Fnk'Ilcl'5TtPll'U~TIl'AuP'vO'~OTtI'J]:=*·'

'tNu';
~MAXI~f~i~I.~~Tt1,lJ' PHl~AOI=O;
I r 0 K ' 1 Ie, ' ~ 1Er- I 1 I lJ NTII ' A~ ~ , DU' '" LJ K I J I =F" T'S H .. P , 1 ' lJ NTII I LT' l) 0 +

'u[uIN'ilcrUTLl,JJ; PnIOAul •• ~l··i;
'IF'~ll~S'FMIN'THEN'~~INlgL;

'IF'''GTkIFMA~ITH~N'fMAXI=Z;

It.NU ' ;
Ut.lTAIC't~AX.fMI~)/100; fMAXla •• OlLTA; F~INI=*·UllTA;
'to k I I I &1; l. ' ~ Tt. P , • 1 IuN TIL ' • NO' U0 I
'bEulN' ~~ICNU·A~~'i); 'FUR'~lc·NL'ST[P'l'UNTIL ' NU'UU '

'bE~~~'ll.HUU~L~,IJJ
• d I At:l S ( J ) I L. E101 I I K ' THU .. 'DE I'" 0 LA H15 ATIE [ L J I =' Tk Ut.'

'LL~~IO£PlJlARlSATiE[L)I#I~ALS~'

'E.NI.i'
'lNU';
I if' , INLJ 1 I ~ Tfd NGM'"' CJ t: L. ) , ThE N I
I bE~ 1N I 't Loll'\ I la a 1 '~T Et-l' 1 • UI\iT I L' NO 'uD'

UE.P8L~K1SATIlLHUuGtI,-NO·1.IlJI=

UL~LL~k~SATltLHUO~(.I'·NO-1.Ij)I='TkUE'

'lNu ' ;

UI=V) .
'~O~lll~l'~TE~'l'~NTlL'A~P'DO"FOk'Jlc~T'STEP'lIUNTlL'LT'DO'Ull,JJS=Vj
I ~ Uk 'IS. 1 I ~ 1 E I'- I 1 'u ~ TIL I A() P , DO ' , f:! EuIN'

"',/o<X1IIrUlL.,fTJJ !'ulIfT;
'~()I'I' .JI.~ i.1 '~TEf"ll'UI\TIl ',,- T'lJO' 'bEGIN'
KlIIlPwTll,~J; 'If'~ll~TH'MAX'THEN'

I tl E" 1N' ~l A~ I ." 1; ~ aII J 'f f\j U ' ;
't-NU';
(It\£l'>4S( I" J asK)
'!ft'K'~lh'~T)IAI\~I'utPnLARI~ATIllIJ)'THEN'
I wE~ 1N ' ~ r, t.!"I ~ [l , 1 J I -1\ -1; u l I , K Jl =1; DI =.. + PCHI, KJ
'L.-NU' 't.L.~t.'bRE.N~[ I,lllIlK 'L:.NO';

~1=\,lTlwl.",.T~I.U) '~U~'.JlcfT'sTt..P'l'UNTll'LT'DO"t;c:.Gl"'"
I.ILJll~PL,JJII:O; IfUk'll=l'~T£P'l'Ut\iTll'A(.P'DU'
'bE~lN' ~~wll.*.uLl,JJ; ~CJJI=*.PGTCI,JJ 'END"
ll.*+~[.J.; _T~I=*.~CJl**~; QT~'=*+Q'~J*P[~J 'lNU'i

~l=~~~; ,I&'/~S.C·~TW)J lilsD/,S*C)J LlW:=CQT~/~-ZL·QTQ)·L·lZ;

'tOK'Jlc~ 1 '~llP'l'UNTIlllT'DO'

3
3

3

3

3

"
4
3

3

3

3

4

5
4

4
3

3

4

3
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~=o; '~~h'~lcfT·~T~p'l'UNTIL'LT'~U'BI=*·Q(Il*ACIlJ BI-CR+O)/(J £,=OJ
tUK' •.iI=t T':>T1:.P'l'UNT~L'LT'DU'

1.*+A(JJ·(~*A(JJ-2*PlJ)+2*B*~(Jl~;(1=*+PHIQAO+C*b*B-2*B*D;
MIT L( LJ u T, 4; I , " E=•• , £ 14 • 7 , Xb , .. El =" , t. 14 • 7, Xb , " F~ AX:I " , E1~ • 7 , X6 , "f ~ 1N. " ,
~~.7'/»'L,b,~MAX,~MIN);

~OMMLNT' lHI~ SllTIU~ CUMPUT~s TnE ITAHATIV[ ~TtPS FuR THE ~t~T tIT;
btul~"Lu~~tAN'U~U~~AAN,kECHTS;

'k~AL'lN~h'~Nt.~J 3
'lNT~~t~'lELL~k'MuDE;

'~tA~' 'AkKAY'ANt~lFTILT1;

'~~~ll~UKt'u~uAll~;

'b[~~~'U(~'K11·(MLOE.l)'DlV'2; C:.*+~OO[J DI=*+MODE*PGT(I,K1J
~T~I~*+MU~E*~*~LKJ+l; Q(KJI=*+MODt.; QTPI=*+MuDl*fCK1J 4
LI·1/{~*C-~T~~J ZLI.U/(S*C)J ZlO:.(QTP/S-LZ*~TQ~*l·ZZ;

'FO~'wl·FT'ST~P'1'UN1IL'LT'DO'ANEw(JJI=P(Jl/~+ZlO·QCJJ;

L~l~I.OJ 't~k'jl·~ t'STlP'l'UNTIL'LT·Ou'~NE~I=*.ANf~[J)*w(~);

~~t~lc'O-u~~W)/C; EN(nlaO;
, t ~ ~ ' ..J I =t 1 ' ~ Tu~ , 1 ' UN TIL' LT ' DO'
L~t~I=*.ANt.~(~1*'S*ANlWCJ]·2*P(Jl+2*BNEw*Q(Jl);

t~thl.*+~nI~AU+C*bNEw**2-i.U*dNEwJ

'u 'E-E.NE"'uTK'O'TH£N'
'bt.uI~' 'f~H'JI.fT'stt~ll'~NTIl'LT'OO'~(JJI.ANtWCJ)J

EII:U'4t. rli b I c:tjNE~J TELLER I =4*AGP ')
'Lhu' 'll~L'
'bt~l~'~L~Jlc*-M~UE; WTQI=*-MwQ~*2.Q(K]-lJ wT~I=.-MUOl*~(~)J 5

UI·*·~u~l.pnT[I,KJ; CI=.-MOUEJ U[1'KJI={1·MODl)I~IV'2; 5
I'F'M~Ut'~QL 'l'THl~'

'b~~!N' 'l~ 'Rl~HT~'T~E~'GREN~(I,2];=*-1'lL~E'GklNS[1,lJlc*.1

'lNU"t..l..Sl' 6
, l:l t uIN' , I ~ I Rl (; HTS ' Hd:. (\j , Gk t. NS ( I , 2 J ; := * + 1 ' l L~ E l GfEN ~ [ I , 1 J I III * - 1 6
'~NO'; ll~Lf.kl •• ·l} b
'IF'Tll~E~'L~S'O'THEN'DOO"GAANI.'FAL~E' 6

'tl\U';
'lN~'~~~ATlN; 5
TlLlt~I=~*AGP; ULuRGAANI=IT~Ul'; ITI=OJ 4
~RITt\~UT'<I,I'/»)J

'~Hl~t'UUuRGAAN'Du'

I to [ 1I ! ,.. ' , f ~ KI I I & 1 ' ~ Tf P , 1 ' U1-.. TIL I A(, P , 0 LJ '
• l.> t l.. ~ I.. ' I I r I (; UU k loa A AN' T11 EN' 4

I bt la l,ij' '1 ~ 'lakt "'S L1,1 J 'G TF'!' FT'T 1"1E. N' 5
Ib~Gl~'KI.GHE.~S(l,l); GHENSCI,l]I=.-lJ hElHTSI.lrALSE', 6

~~U~I=l; UPDATlNJ 7
I d 'E-ENtw'Nllol'O'THE.N '
, bE. bIN' , h ' ( II to< EN:i l I , 1 J I £ Ql '(i tH. NSCI, I:. 1 ~ 'OR I

{(G~ENSCl,2J-GRENSLI,11'tQL'1)·A~D' R
UEp~LARI~ATI[(Il)'THEN'

'BfblN'TE.L~Ekl=*-l}

'If'TELLlR'LSStO'THEN'uuOk~AANI·'FALS[' ~

'E~(i"tl:;'£'

'8f~lN'~I=GHlNS[I,1]l=GRlNSLI,lJ+1J 9
klCHT~I='~AlSE'J MOUl l .-l} UPuATl/\ 9

't:,...L,;'
'tNW' 9

't..ND"t~St' B
'blGl~' 'It '(bKENSLI,lJ·EQ~'GRENS[I,~J)'~~' 7

('~klNSrl,2]-~REN~(I~11'EQL'l)'A~O· 7
~t~uLARI~ATIELil)ITHENf
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'b~~I~'TlLLEHI:*-lJ

, IF' T£ L L.. l R ' L ~ S ' 0 ' T t1 [~ , DOL; H~ AAr-. I =' F Al. S L • Ii
't..NU' 'ELSt..'
'b~~r~·KI·GR£NS(II1JI:GHF.~S(111)+1;HLCHT51='~ALSL'; 8

Ml UE I II: - 1J UP 0 A T£ t. M
, ll~ U '

'lNO'; 8
'H'uhlN~lI,"J'LS::>'LT'THEr-.' 7
'blGlr-.'KIRGHlNS(I,2]I=GR£NSLI,2]+1; MOUll~l;

kt.CHT~I='TRUl'; U~DATt..N; 7
'If 'L-ENlW'N£~'O'lHlN'

'~t~I""'IF'(GkEN~(II11'tQL'GHlNS(II~])'OR'
«r,~£Ns[112)·GRENS(I;11'lQL'1)'ANn' 8
LEPULARI~ATIllIl)'T~EN'
'HF~IN'TllLlhl=*-1;

'IF'llLlt.R'LSS'O'THEN'uuOk~AAN:~'FALSl' 9

'ENIJ"£L::>t:.'
'Hr~IN'Ka=GHLNSCll~]; GHlNSlI,~JI=*-l; 9

HlCHT~I=IT~uE'; MuO£I=-li UPDATl~ 9
'ENU'

'LNU' y
'lND"£~S~' b
'b[GI","h '(uHENSClllJ'£QL'~RENS(l'2J)'L;R' .,

(~~KlNS(1,2J·uRENS(I,lJ'£QL'1)'AND' 7'
ULPULARISATI[~IJ)'TH£N'

'~~bIN'TlLLER1**-1;

'IF'TELLlH'l::>S'O'ThEN'DOURbAANa='FALSE' 8
't..NlJ"ELS~·

'blbl~'KI.GHENS(II2]I~GHENS(I,2)·1; RlCHTSI='Tkut'j ~

,",uOU=-1; UPLAT£N fI
'LNU'

"If-4D'; B
'L.~U'; 7'

't-NU'; 6
't:,Nli'i 5

'LNu'; 4
~KITE(UU1,<IIIII'I,"Tl.ESTANO.NA_::>lHATTINGSAlGUHITMll"1 1,1»; 3
r.t\IT£(UU1,<"E-",t...~.7'X6'''8:'''Ell.+.711>,t.'H)j ITI=O;
r.hIT~(UuT'<"~lMluuELUt.FLUT.(S~RT(E/(AGP*(LT-fT+'»})1H,

X11,tl~.7,/),::>QRT(E/'AGP*'LT·FT+l»»;

r.kITt'Oul,<"Ht..LATi~~-~EM1UOELUE.FGUT.(SQRT(~/'PH1Q.u»):",X2;

l~4.7,1">I~QRT(E/(~HIQAO»)J

, ~ 0 t< ' 1 I =t 1 ' ~ T~ P I 1 ' U1'4 T 1L ' LT· 0 U '
'Lfbl~' ~l 1= •• 1; ~HlTl(nUTI<"A"I!~I"=",E14.7,X6>,I'A(I]);

'If'~T'L~~'5'lHEN''R~GIN'~HIT~(OUT,<!>);ITa-O 'END'; 3
'LNU'; 4

3
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7.2 Rekenprogramma behorend bij de least-squares-methode op

de huid.

De berekening van POT(s,t) uit formule 5.2 (bIz. 57) vindt

in matrix-notatie als voIgt plaats:

~~ ~ ,'!..u",(.J ..4...u.x
LT 1 - ' NIt f - It~P Pr . elL /-

I~~ ,------, ~ -~---I~ '-I--p'-s-,--- 1 ,..-----

,'J.uuil PoT _ ( 'BIGf Nn {{.
(Lv.

IJGi' 1...- -1 lib? '-----.... 46f'1..- _

Hierin zijn FT en LT respektievelijk begin- en eindtijdstip van

dat deel van de meetcyclus (1-LENGTE) waarop we de schattings

procedure willen uitvoeren. NM geeft het aantal multipool

koefficienten aan en is gelijk aan 24 voor n=4. AGP is het

aantal hoekpunten op huid en hartbol; matrix BIGF bevat ele

menten die ontstaan door in formule 4.9 (bIz. 41) voor ~~(~)

de multipoolreeks te substitueren en 4~{~) (=POTL) hieruit

op te lossen, zodat geldt POTL=BIGF.A (matrix A bevat dan de

multipoolkoefficienten). Matrix PSI bevat de elementen die

bepaald worden door formule 5.1, waarbij de grootheid b.U(s,t)

buiten beschouwing blijft. Matrix U komt overeen met U(s,t)

in 5.1. We volgen nu verder de programmatekst zoals weerge

geven op blz.77 e.v. Het in extenso bespreken van dit pro

gramma blijft hier echter achterwege; de volledige listing is

hier enkel afgedrukt om eventueel zoekraken te voorkomen.

Tot en met bIz. 81 bestaat het programma hoofdzakelijk uit eca

aantal procedures die binnen het onderzoekproj~kt ER-J min of

meer met de benaming " s tandaard" kunnen worden aangeduid.
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We gaan er hier niet op in, evenmin als op het inlezen van

data (POTL, POTH, BIGF) en ce kontrole hierop.

We beginnen met de konstruktie van matrix PSI (bIz. 81).

Voor het vullen hiervan is per hoekpunt de ruimtehoek (RTH)

nodig. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de arrays DHP en

COHP, die respektievelijk per driehoek de aanliggende hoek

punten en per hoekpunt de bijbehorende koBrdinaten specifi

ceren. De procedure RHB levert de ruimtehoek (HOEK) die door

de drie vektoren (A,B,C) wordt opgespannen. Nadat RTH gevuld

is, worden de elementen van PSI berekend. De daarbij gebruikte

procedure FAC berekent de waarde van ("-1M)! en L 1P1 is een
tl'" ,....)!

bibliotheekprocedure die 1~-(~9) berekent. De startpositie

van U(s,t) wordt vervolgens op dezelfde wijze bepaald als in

hoofdstuk 7.1. Het boolean array VOLG is false voor de hoek

puntnummers op de huid die niet bemeten zijn. Matrix U(s,t)

wordt gestart op de tijdstippen waarop de amplitude van de

epicardiaalpotentiaal (POTH(s,t)) maximaal is. De procedure

UPDATEN is analoog aan die in hoofdstuk 7.1, evenals de daar

op volgende iteratie.

Nadat de iteratie gestopt is, (bIz. 8~) wordt via de plot

routines een stuk grafische output verzorgd waarvan de be

spreking ook achterwege blijft.

5 T R 0 E K / C I P (; C L
""

V f F " lI t R I 1\ i\
:: :: :: :: :: = = :: :: :: :: :: _. :: •. ::: ::

:0 :: :: :: ::. :: :: :: :: :: -

'Ltulr,'
• L l .1'1 t-I t t, i' 1;\ 1 t-, I ~ i.J;\ U\;l!"" II M T t'" t Ii Ah 1AhII S L. F /I, GTl, ~ T, L T, /I, L, R, ~~ P L \i E1\ ,

~" u f"lLJ ll< , h I') t. L 1 A, f. ~. P , S TR 1/\ (, \,\ L [) t. L .. AVl reb l L u,., 0 ED;
• r 1 ~ t.· 11 .• I " T , PL , b ll', , t' n:, ;

I ; r~ T t "f r • L T , p. (J t , J~ l) , A,.... L • F T , LEt, G1 f , AMP, 1\ " ;

'nGCLL~~'SI~I~L~LGll:

?

'~r'Lltt;L,it' LUCK r-Ll.T(I=");

• • Il t" t J

• c· t. u i I. ' I "r; r- :... y I J A;, i U I 1 C }: • ~ l I r, 1 t t-< • p ;
I I. :. r ~ .. Ct. 'r : ~ : :: F I 1 r.. i l: " ~ J A!. I C J , ~ ) I H'y , "F I Lt.. l CCK ~ L_ ,. IF\.; R I 1 2 pt. I t-. TtJ A.. t ; ?

, t, t r l "C l • r- I r' • bY' 4" u\,; .. t F i' r\ • 1 j

~ .L. S!"" L ~ 'f \, r
f t ~ ~ • j

l. T t. N ( ~; .. '" LC. ) ) i

?
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~TRlh~~LUEL:c'~AL5~'J

HEAOtl~,I'LE~GTE'FT'lT'hO'AMP)JAGPI=4.~O*NO+2J AGOI=a*NO*~O;

Nt-l t EO /0< ~ I- * CAM P+2 J ;
riRITl:..'LiLT,<I,"ll:..I\iC»TFc",I3,XS,""'Tc",I::l,XS,"LT=",I3,XS,"ND=",Il,XS,

"~bP=",I3,X5'''AGG·'',I3>,LENGTE,FT,LT,NU,AGP,AGD);

~RITl'LiLT'<I'''AMpc'',T2,X5'''NM='',I3,1>,A~P,h~J;

'b[GI~"l~T£GlR·I,J,K,L.S'IT,lZ'Ix,IY,Ih'IK;

'LAtH.l'NL,I'.AJ 2
'hEAL'Pl'lJtLTA'FMAX'F~IN' RNu,IDFLTA,Z,ZZ,ZZu'05,KOS,KKJ.Kl,MAX,

b,PHIQAOL'['~'QTp,~IN,RGfM,R~OwEh,kONDER,ROELTA'QTQ,L;

'!NTE~Ek"ARRAY'UlltAGP,fTtLTJ,GRENS,DLBrltAbP,lt2J,
HLiOb'~LAT(-~U:NO,·NOtNOl,CHP[ltAGO,lt3];

'bOULfA~"ARRAY'UlPGLARTSATIE[ltAGP],VaLGrlIAbP]J

, 1'\ EAL ' , A~, tl AY , W' A, ~ ( f T : LT ] , POT H, POT L ( 1 I AGP,It Ll. NGTE] , C() HP r1 • AGP, 1 t b ) ,

H[l:~GI-J'bIGf[l:A~P.] :~~),F[lINM,FT:LT],PUT(ltAGP,FTtLTl,

RTHll;AGPJ,~~l(l:AGP,l.NMJ,DIF [ltAGP);
'l'\EAL"f'hL(.t:.DLiRE'l.JIT~CA.b,C); 'REAL"ARRAy'A,tl,cl*l;
'bE~I~·Cll]t.A[2J*H[31·A(3)*B[21J

C~"'Jt=A[3J*BL1]-A[lJ*BC3JJ 3
llj)t=A[lJ*HL2J-A(2J*8[lJJ

, l NLJ ' li I 1 ~, ;
, I't. EAL' , p~, lJ l. t. 0 uRE ' 1N~ CA, R , ALFA); , HEAL' AL FAJ 't< EAL' , ARk AY• A, £:l [ * J ; 3
't;EblN"~N1t.Gt.R'Ii ALfA:=O'

'fO~' !:=l'ST[~'1'UNTIL'3tOO'ALFAt=*+A[IJ*~[IJ; 3
't..NU·lNr.;
'hEAL"~hLi(lDuRf'll~GtA.ALFA); 'RFAL"AKRAY'AL*lJ 'REAL'ALFAJ 3
'bfuIN"lNlt:.G~R'I; ALfAt=O' 'FOR'rt=1'STEP'1'U~TIL'3'uO'

ALFA:=*+A[I)*A[lJ; ALFA:=SQRT(ALFA); 3
't.NU'LE~~j

'hEAL"~hU(lDLiRr'l~ACA'R,C,n); 'RFAL"AHRAy'A,8,C,DL*l' 3
'bEGIN'·l~lEGt..R'IJ

'fOR'1:=1'STE~'l'UNTIL'3'UO'D(IJt=CA[IJ+8LIJ+C[I)/3J 3
't.NU'l~A,

'kEAL"PhULlDuRf'~UHCA'R'C,n)J 'HfAL"AkRAy'A,S,C,Dl*JJ 3
, bEG I I" ' 't, t. Po L • , ARRAY , E, Fr 1 t 3 ] J • I NTEGEH' 1,

uIT~'~,ti,u), LITWCA.C,E); uIT~CC,A,F); 3
'tOk'ltzl'ST£~'1'UNTIL'3'uO'DrIJt=DlIJ+E[I]+F[Il;

't..ND'~J[jk';

, k E. AL ' , r I-: II ( t.O LJ RF ' h h b CA, R , (. , PH! ); • REA l ' , ARRAY , A, f:l , CL* ); , REA L•PHI ; 3
, bE 1.1 1 r~ , , h tAL ' '-A I-i k '" Y , D, E• t , G( 1 : 3 ] ; 'R EAL ' T , ,., I F 1 , - PIt =3 • 14159265355'+ ;

UIT~l~,~,~); LITHCA.L,E); UIThCC,A,F)' UIT~'~,D,G)' LENGCG,Tl; 3
INW(I ,L,N)' 'J~·'N·[QL'O'Tt1EN'f'HIt=PI/2'EL~E·PHlt=ARCTAN(·T/N);

'IFt~"I'L~S'O'THl~'PHIt=*+PI;

UITw{L,l,u)J LEhG(G.TlJ IN~CD,E,NJ' 'IF'~'EQL'O'THEN'TtaPI/2'tLSE'

T:=Ahl..TAN{-T/r-.);
'If'T'lSS'O'ThEN'Tt=*+PrJ PHI:=*+T'
UIT~'~,f'b)' LE~GCG.T); INWCE.F,NJJ 'IF'N'[QL'O'THEN'TI=PI/2'ELSl'
Ttll:Ahl. TANl-TII'.. n
'IF'l'LSS'O'TH£N'Tt=*+PIJ PHlta*+T-pI,
ZhA'~,b,C,D); NuR(A,8,C,E)J IN~CD,E,T)J PHlt-PHl*SIGN(T)J

't..Nl,)'kHb;

'hEAL' 'l-'hLLlDLiRE ·fACCK,l.' I)j

'VALUE.' l\,l,Ii
'INTEGEH' /'.IL, Ii
'btCJltl' 'kI:.AL' T[LLER,NnE.MER'
'l~' ~ 'lt~' 0 'T~£N' TrLLER:=l 'FLSE' TELLERt*KJ
'11="' l 'Lt_I.' ~ ·HIU.. ' N(iL.~ERS:l 'FlSE' NCE~f:Rt::L;

'~f' lK'l~~'O)'PoN~'(L'lSS'C) 'T~l~' FACt=l 'ELSE'
~ACt=T[LLth*FAC(K-l'L-I,I}/NO~MER;

'UH,;'fAl.;

3

3

3
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'R~AL"~~OLEnU~['LIP1(M'N'X,R);

'V~LLJI:. ',.,'N,X,R;
, 1 t~ H. uI:. h ' M, N;
'fHAL'>.,l'd
, cuM.-, t. I. T' T1~ ~. R l.J CE. n I JRF COM PUT FSAN '1 P t'l toI (X) 0 R PNM( I X) F 0 f< N A" I I'; TE
uEk Ll~~ THEN ~0 A~O M AN INTE~ER NO LARGEH THE~ N' T~E UPP[H lItoIIT a
~ ~O ~~~ TAKFN H~CAUSl (42) IS LARuER T~EN 10 ** 49, USING A toIUCIFICA
TllJN u~ THIs Pt-IUCEUlJRt VALuES IJP TI,) N=35 HAVE BElN CALCULATE.o. IF P~M

<'0 l~ LLSIRFO, R IS RET TU ZEkO. IF' R IS NONZERO, PNhI (IX) IS CCMPl"T
t::D)

'Ht.<Jlr-' 'lNTEc.Eh' l'JJ
, ti l Al ' , ARR A'f 'b AI" MAr 1 I 4 1 H
'''L~L 'p,z,,..,y;
'LAhtL'MAIN,LAST,r,A1E;
'H 't-, 'L:)S '/Y1 'ThEI\'
'bl:.(,II';'I-'I=O;

'buTu'GAIE
'll.L;' ;
'U'I\=O'TI-1EI\i'
'bt.hlN'r-I=l;

'uOTU'GAH.,u~ l; , ;

II ;: 1 ;
WI=l;
, 1 ~ 'I, =M' THE l\i ' 'G UTn' MAIN;
'FUk'l '=1 'SH.""1 'UNTIL 'N-M'no' ll=X*V

r-:~INI

3

4

4

4

4

GAMM~llJI=l;

, ~ U h ' I I =;? • 5 TU' , 1 'I J NT IL 'N +N+,1 '0a '
'~lhl~'bAMMA[l)lcW*GA~MA(I-l);

~:=~+1 4
, to h li ' ;
~Icli 4
'H ')\=0' THU... '
'Hlbl~'11=(~-M)'DTV'2;

'IF'\I+I )'NE~'(~-~)'THEN' 4
'H.Gllll'P'=O;

'uOTU'~ATl 5
, ll'l 0' ;
~1=GAM~AlM+N+l,/(GAMMA(I+1]*~AM~A[M+l+1l); 5
'It ',,=O'jHlN'Ps=P*C-l )**!;
'l:JuTLJ'lA~T

'U,L'j
Ylc~/'X*X)j 4
'H't-:=O'THEi't'
'bi:.l>!N'YS:-Y;

~I=-~ 4
't.ld;';
JI=.H 4
pac,,;

'~Lk 'IIc1 'SlEP' 1 'IJNTIL' 12·0(,'
'~t~lN"IF'lN·~+2)'OIV'~'LSS'I'THl~"GaTa'LAST;

~1=P+GAM~Al~+N-L-I+3J*Z/(GAMMA[I]*GAMMA(N-I+~l*GA~toIA[~-I-I-M+J]4
) ;

ll=7*Y
't.hL';
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LAS T I

Z I ~ 1 j

't L h • 1 I: l' S TE. ~ , 1 'II NTIL' N'0 a ' Z I =I. + L.':
PI~l"llj

'H'i-\'Ni:.lol'O'ThEN'
'bl~IN'rl=~·~*e~'nIv·4)i

, 1 f ' 1 • L S~ , 1 ' THF N 'P I=·P
, E. I, l,; , j

'It't-o=O'THE,.. .. "uTn'GATEJ
JIa:,.'ulv'2i
ZS~~b~ert+x*x);

'It '"'Nt.Q'eJ+,,,/l'THEf\;'
'bL~lh'lt=S~kTeZ);

.JI=M
't..I,L tj

, f Lh ' I I =1 ' ST£ f' ' 1 ' I J NTIL' J ' DO' PI: p *Z.:

uAH.1

'Et~O'llt-lj

4

4

4

3
'kEAL' '~hLC[WURt' ~Iuex).:

'V~LLE' x; 'Hi:.AL' X .:
'bl~lN' 'LAhEL' TFKL,T£~RJ

Tt..KLI '11' X 'LSS' -2 'THE~' '8EGIt~' XI=X+4 ; 'GOTD' TEKL '[NU'; 3
Tt.Gkl '1~' x 'GTk' ;2 'T..,.[N' 'bEGI"" XI=X-4 ; 'GOTa' H.GR 'END' i 4

'H' X'LSS' -1 'THEN' XI:-2-X ; 4
'u' l.'uTR' 1 'THEN' XIII: 2-X ;
SlLJIa:X;
'EhlJ ';)Iu;

'kEAL' '~kLCEDUHE' C~Dex); 3
'V~LL£' x i 'hEAL' x ;
CLL&=5Iuex+1 );

hlAU'lN,i_~bEM'Rb~vEN,RnNOER,HOELTA);

~hITElOuT'<"R~EM="'E14.7'X2,"hBaVFN="'E14.7'X2'"RONUEH=",f14.7,X2,
"R uEL TA=" , E1 4 • 7, I, I> , R(.E ~ , HBI.J VEll;, RUN 0 £ R, ROt. L TA ),

'tOk'II:~'~TEP'l'uNTIL'AGP'OO'R(IJI=RuEM':

'~O~MlNT' THI~ SELTION FILLS ARRAy COHP,C~p,Huab ANU PLAT;
Pl:=3,141~~26~3,5~;

wt..L1AI=~£/l~*~D); IT:=1: ~LATlO,OJ:=IT; R~CI=HEAL(NU);

~LATlNO'~lJ)I=~LAT[-~O'NnJs=PLAT[-~O'-NOJt:PLAT(NO'·~O)lsAGPJ

'~Ok' 11=1 'STEf' 1 'UNTIL' 5 '00' 'BEGI~'

l~H~(lT,rJI=Oj CU~P[AbP.I)I=O; 'E~O'; 3
l~HP(IT,jjl=ljCOH~lAGP;1)'=-lj COhP(A~P,4JI:Pl; 3
'tOh' I:~l 'STEp' 1 'UNTIL· 2*NO-] 'Du' 'BEGIN' IDELTAt= I*DELTA;
LI=CU~nLtLTA); ZZ;=SlNllUELTA); lZOI=SlOCl/RNn)i 3

lll=I"'TlbtR'CnD(IIH~O).~NO)j

'IF' 1 'Llh' ~O 'TH~N'J:*;*~O·I'ELSE' J:~I ; ~SI~PI/e2*J)J
,~o~, KI=v 'S1EP' 1 'uNTIL' 4*J-l 'DO' '8EGIN' ITI=lT+1) KDSlaK*DS;

CLt:l"LIT,l)l=CLSlKnS)*lZi COHP(IT,2]1=~IN{KDS)*Zl; 4
CLh~lIT,3)I=Zi COHP[IT,4)I=JOfLTA; CGHP(IT,S)I=KDS;
Kh",d=K/kEAUJ);
IX:~INTlGfH(ZlD*RNG*COO(KRJ));

IYI=INTlGfH'lLD*RNG*SID\~~~);
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'~F' IX 'l~~' 0 'lHI:..N' 'b~GI"'" 'u' IY 'EGOL' 0 'THEN'
'bl~IN' I~:~SIGh(TZ)*~O ; I~I=NO·IZ.SIGN(IZ)J 5
H~Lb(·I~,IH]I=IT; HUCG(lK,IH]I=IT; 'GOTO' NA; 'I:..NU'; 6

'1f' II 'EQL' 0 'THEN' 6
'bLI.IN' l~:c.SIGN(TY)*f',O ;IKI=NO-IY*SIGN,IY);
HULbllH,-IKll=IT; HOGG[lH,l~)I=lT; 'GUTO' NAJ 'lNO'; 6

hLOb(SI~hlIY)*(Nn~IL*SIGN(IZ»,SlGN(IL)*(~C-IY*SIGN(IY»]I=IT; 6
, t N U' 'I:.. L ~ t.' 11 GOG ( I Y, 1 ] 1 : =IT;

NA I j 5
'l~' 1 'GTH' NO 'THEr--' 'BEGIN' 'IF' IX 'EI.lL' 0 'THEN'

I~EuIN' Ih:=STG~(IY)*NO ; lKI=~O·IY*SIGN(lY)J 5
~LAT(-I~llH]I=ITJ 6
~LAT[IK,Ih]J=JT; 'GUTU ~U; II:..~D';

, 1t' l Y , F Ql' 0 'T Ii ~_ t\ ' 6
'tlL1N' IHI=SlGN(JX)*NOJ IK:=NO-IX*SIGN(!X)J

rLAT[JH,-IKll=IT; 6
fo-LA1(JH,II\)I=JT; 'GUTO' NlJ ;'ElltCq

PLAllSIuN(Ix)*(NO-IY*SIbN(IY»,~I~~(IY)*(NO-IX*SIu"(IX»]I=IT; 6
, tol. L ' , f L~ l' PLAT( 1 Xd y) II: IT;
Nu: 'tNLJ'; 'END'; 5

MU0 G[ r.. 0' I, L 1 I • H (J (] Gl ·I~ 0, NnJill H0 UG[ • '" 0, - NaJ I It I-' (J aloa CNO, - f\; a J I =PL AT [ • NO, U ) ; 3
hLOb[U,NL]:=1j ~UUb[O'·NO]I=AGP ; HOGGCNO,O)I=PLAT[O,NOJJ

'~OH' IK'=~ '~TfP' 1 'UNTIL' 1'10-1 'QO'
'~OH' IHI=l '~TtP' 1 'UNTIL' NO 'DO'
'bEbIh' ~~=PLAT[Ih,lKJ; LI1ll2*K-2;

Dht ll,1Ja=~; DH~[lI2):cPLAT[IH,lK+l1; DHPCL,3)J=K+1i 3
La:::L-1J
lH,HlI1J:=Ki OHHLIf!]I:::K+1J DHP(L,3P= ~L.AT(IIi-ldl();

KI~~lA'l-IK,Ih) i L:lll~.K-2;

Dh~lL,1JI=Kj OH~rL'~]I=PLAT[·IK·1,I~];DHP(L,3l:=K+1J

LI=L-li
DHlll,l)I=Ki UHI-'tL,2)I=K+1) DfoiP(LI3JI= PL.AT(-IK,!H-lJ;
K:~rLAT(-rH,-IKl; L:=2*K-2J
oHt- [ l , 1 j I =K # \.; Hr (L , 2 ) : ::: PL ATl - I H, • 1K• 1 J; DHP [ L, 3 J I =K+ 1;
L:~l-1;

DH~LL,lJI=Kj UHPrL,2JI=~+1J DHP(L,311= PLATC-IH+l,-IK)J
K::::~LATlIK,-IH] J LI=,*K-2;
OIi~lL,1):=K; DHP[L,2]1=~LAT[IK+l,-I~); UHP(L,3)J.PLATCIK+l,·I~+1J;

LI=L-l;
DH~lL,lJ:=K# DHP[L,2J:=PLAT[IK+l,-I~+1];DHP[L,3)I=PLAT[IK,-I~+1)J

't..NLJ'j
3

htAW(bI~'~X~,13Ab>,'FURtII=1'STEP'1'UNT1L'AGP'OU'

, ~ 0 k ' J I :I: 1 ' ~ i Et" ' 1 'LJ ~ 1 I L ' N~1 ' 0 0 ' t3 I GF ( I , .J J ) ;

'lOM~~~T' THI~ 5ELTTU~ READS POTL ~lT~ THl FILE 8I~LJ

t~EG1~"FILf'hl~L'KJND= READlk,EXT~uCE = tlINARY,8LOCK5IZE = 2u,
~AxRfCSILE=20,F!LETYPE=O'UNITS.~URDS); 3

'l~Tt~Ek'l,~,L,~,IX,IY,IZl

, k t AL ' , ARk A Y , 1. OR ( 1 I 20 1 ;

~&=o; LI=AbP*LENGT[i
''''t-<lLt:..'K<L
, LJ II ' , bEG IN' ,.. : =K ;

HlAU(blNL,*,IUR[*])) 4
~jE*+~O: 'IF'K>L'lHEN'~:=L;

lX:=M'OTV'LFN~T~;

Ill=M-IX1lLENG1'E;
IL:=K'OTV'lEN~TE;
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'rF'LX=TI.
'lHi:.N' 'Fat-<' I 1=1 'STEP'l 'ul\TIL 'K-M

'nU'POTL[I~+l,IY+IJI=IGR[IJ

'llSE"Rlblh"FOR'II=l'STEF'l f UNTIL'LENGTE-IY
'Ou'POTL[IX+l,IY+IJlcIORlIJJ
'fOR'II=LE~~TE-IY.l'sTEP'1·UhTIL'K·~

fDu'POTL[Il+!;I-LENGTE+IY)I=IORCIJ
'rND'

'lNn'

5

5
4
3

'bl~l~"hlAL'vERSLHLL;

'~[AL"ARHAY'CLf[lINM,lsLENGTF)J 3
'kOULlAN"ARRAY'VUEr1IAGPJ;
, f 0 k ' 1 1 :: 1 ' STEl-' , 1 ' LJ NT I L ' AGP , 00 ' VL ELI J I =' TRuE' ;
'fOk'41:1,2,11,18'2~,~O,41,54,62'b416~,~6'DU'VUi:.[IJI='FALSE';

IH. AIJ ~ b L N.. < x~, 1 3 A6 >.. ' FOR • J J :II 1 t.~ T1 P , 1 ' L ~ TIL t ~M I eo L
, f 0 ~( , 1 & c·1 ' Sr £ I-' ' 1 ' LJ NTIL ' LEN GTE ' DO ' CO F[ ..i" 1 ) ) J
VfRSlhlLI=O;
'fOk'!&=l'STEP'l'uNTIL'AGP'DO' 'BtGIh"IF'VU~[IJ'T~E~''8£GIN'
'f(lk'.JIZ1'STE~'l'LJNTlL·'LENGTE'DO' 5
'bEl.dl.. 'LI=O; .

'~Lf'~'I\I=l '~TEP'1 'l;~TIL'N""DO'ZI=*+8IGf[1,K)*CLJf[K,J); 6
.y.1..~ 5-(; t; 11 : =* 't ( +-0 T.l t 1 .. J ) - L }'II. 2

'~NlJ"~ ND' 'ENlJ';
~kITLlLUT'<I,I,"K~NTRnLE_OP_I~LEZEN_E~.~ATRIX.81Gfl__ .VERSCHIL-", 4
f14.7'1,/>,vEk5lHIL)

'lNlj';
3

'bE~I~"l~lEGtR'I,J,IK,TL,l~;

'kEAL'hUEK'TOT; 3
'~EAL"ARHAY'A'b'l[1 :3);
, f 0 to f ! : I: 1 ' STt. P , 1 ' UN TIL' AG(j , DO '
'bt~I~'lKI=DH~[L,l)' IL:=uHPll,2)J I~t=DHP[I,3);

, f LH' .J I =1 ' S TEP , 1 ' U!'I TIL' 3 ' [) 0 ' 'I:l EGI t\ ' A[ J ] I 1:1 CO hP[ I K.. J JJ 4
~l~JlzCnH~[IL,J'J ClJJI=CGHP[I~'J] 'END'; 5
~l b b ~ A, tl , L , Ii LJ EK ) J TOT t III .. +Ii [ I E K j Ii UEK : =*/ 3 J 5
hlt-lII\).=*+HOE.KJ HTH[lLJ'=.+HUEKJ RTH~IMJI=*+HOEK

'tNu';
'~N~'; 4
, bE lJ I t. ' 't, l ~ L ' 1 Hr TA , f HI, sIN tJ P Ii 1 , COs t-4 P Ii I , LOS TIi ETA, POL, V, \II ; 3

'INTL~E.H'I,K'N,Mj 3
'fOh'll=l'STEp'l'LJNTIL'AGP'OO'
'hE~!h'THlTAI=LLHPrr,~li PHII=COHP[!,5JJ KI=O;

lu~THtTA.=CLS(THETA); 4
'If 'AbS(CusTHlTA)'LSS'~·8'TliEN'LCsTHETAlcOJ

'.OR'N'=1'STEP'1 'U~TIL'A~P'DO' '8EGI~'~I=R[I]**{~+1)J

, r L k ' "'I I =0 ' 5 ; E P , \ ' lJ t\ TIL ' Nt f) 0 • 5
, t; t La I I\; , " • :: N* f J1. C( N- tJ • N+ M, 1 ) *( ,If' t.l ' EQ L ' a ' THE N' 1 'E LSE ' 2 ) ;

'lr'M'EQL'O·THEN'CU~~fHII.l'ELSE'lOSMPHl:ECOS(M*PHI)J 6
PuL:=LIP1(M.N,COSTHETA .. O)J KI=*+li VI=V*P~L*RTH[I]*"J

P~I(I,KJlcV*COS~PHlj

'IF'M'NtQ'O'THEN''8tGIN'K'=*+li
p~IrI,KJlcV*SI~(M*PHI) 'END"E~D'; 7

'tNw"[NL"lNu'; 6
3
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'LOM~lNT' THI~ SlLTlU~ TNITIATES THE VALLE GF ~#l,WLS,T1J

'tOH'II=~'~TE~'l'LNTIl'AGP'OO'VUL~(IlI='TRLEt;

'tOR'll=l'~'1"lB,23,~O.~1'54'62,t,4,65,b6'CO'VOLG(Ilrc'FALSE';

t" h I wALJ L 1 :0 r ~,A X I =F MIN I =C;
',.01'<'11=1 '~TEI""l'UNTIL'AGf-'LL'

, bE b I r.. • , 1 ~ 'v aLG[ I ] , THE. Nt' t CR' J I =F i ' ~ TEP , 1 ' LNTIL •LT' U0 '
'bEGI~'L;=f-~TL[I,j]; t"HIWAOL1=*·Z**2; 'IF'Z'L~S'FMI~'T~EN'F~IN:=Z; 3

, IF' L ' b TR ' F to' AX ' THtNt F MAXr =Z '~N U ' • t:: I. C ' ; 4
LlLTA:=(.~AX·FMI~)/IOO; F~.XI=.+DFLTA; F~I~I=*·DELTA; 3
, ,. o/"( , 1 1 :: '" lJ • ~ Tl:.. pt. 1 • L; t-; TIL ' • 1\ a • u0 '
, bEG I I'.' 1 r, : =Nu • AB~ ( 1) i 'f 0 R ' J : :: .. Nn • s TEP , 1 • UN TIL I NO' DO'

'bfGl~lLI=HnOu(J,lJ; 3
'1. '~bS{J)'lE~tIK'T~EN'OEPOLAHISATIE(L]I.·TRUEt 4
'[L~E'DEPULARISATIE[LlI=·FALSE·

, l Nu •
'tNU'; 4
'IF'('NrJl'~lRlt..C.MLDl:..L)'ThEI\' 3
, bE (" I til ' , f LJ h ' I I :: 1 ' 5TE. P , 1 ' UN TIL' NO' fJ 0 '

DlPUlAklSATIE(HUUG[T,·~O·l+I)JI= 3
OlPUl~hlSATlt(HUOG[·1,·NO·l+IJ11='TRUE·

't.-NU';

~kITE(O~l.<I,I,flAkkAY.D~PLLARISATIEr",/»; 3
, t 0 H ' .J I =I. L • ~ Tto P • • 1 • uN T Il ' - NO' LJ 0 ' , HE GIN • rl R I TE. ( UUT, </ > ) ;
, " 0 ~ , 1 1 c:" I. L ' S1Ep , 1 ' UNTIL ' Na ' DU' WR1TE( UUT, < I 3>, 3
'IF'[HPULAI1ISATIElHUUCI(T,J)J'THEN'l'ELSI:.'C) '(ND';

3
'tE~Ih' 'l~lEGLR' 'AHkAY'~TATE[FTIL'J;

'INTll.t.k'AfsTANUJ 3
, LaM t-, t 1\ T' TH I ~ ::, EC. T J 0'" Rf AD 5 pO TH wIT", THt. F I LE B 1 NHI
'bE61~"FILf'hI~H(KINO=RtADEk,EXTMuCE = BINARY,SLOCK5IZE • 20,

MA~RfCsIlEc2ulfILETYFE=OIUNlTS·WURDS)' 4
'I~TEuER'I,~,L,~,lX,IY,IZ;

·"t.AL I 'ARkAY' lOk[1120JJ
~:=OJ LI=AG~*LENbTE;

"I.dU:.'K<L
'LJC' 'bt.GIr.'MlcK;

RtAU(bINH,*,IuR(*]); 5
KI=*+~O; 'IF'K>L'THEN'~I=L;

IXI=M'OJV'lEN~TE;

IY:=~"I)(.L["GTE;

Iil=K'OIV'L£NbTEJ
'H'Ix=TL
'TH~N"Fu~'Ir=l'STEP'l'U~TIL'K"M

'nU'PDTH[IX+l,IV+!Jt=ICH(Il
, ~ L ~ E' 'R EGIN' 'r 0R• I I =1 ' S" F. F• 1 'u NTIL' l £til GTE • IY

'Du·P07h[IX+l,IY.IJIDIORlIJJ 6
!FOR!TI=L£NGTf·IY+l'STEP·l'U~TIL'K·M

'DU'POTH[IZ+l,I-LENGTE+IY]I=ICRCI]
'FNLJ'

'lNu!;

, " att ' ..J : =t T ' s Tl:. ~ , 1 ' UI. TIL ' l T' 0 0 '
, tJ Eu I t.· tv· 1L 1=f- (J TH l 1 , J J; • FeR • 1 I 'II 2 f STE~ , 1 ' LI'l TIL' Ali P , U0 '

, lS E. 1.1 ~ ,- ' " 1 I =I'" 0 T I1l I , J 1; , IF' K 1 ' L ~ S' M1 f\j IT'" Ef\' MIN 1 II K1
'U,<l';
'fOk'l:=lfSTlP'l'~NTIL'AG~'CG'POTH[I,~ll~*·MIN '(NO';

6
5
4

4
5
5
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, tOt< i I : I: ~ , ~ TEt- , 1 ' L 1\1 TIL ' AGfJ ' [) 0 ' , BE.b n. r
~'AXI=rOTbll,Fl]; ",=FT;
'F OR 'JII:~ 1+1 '~TfP' 1 'UI'ITTL 'LT 'UO' 'FiEGIN'
t.!I=PCThll, •.J)i 'If 't\l'GTR''''AX'T~~N'

'bEbIN' ~kXI=Kl; ~:=J 'FNO';
't-Nu';
~hENS[l'~]I=K; ~HITE(~UT,<I,"HOEKPWNT_",I2,X5,

"MAX_"'L"H_Op_TIJD~TJP_",I2>,I,GRENSLI,2));'(NO';

4
4

5

6
'5

;
(,

~klT[(OuT,<I,I»j Kl=uJ 'fOR'll.l'STEP'l'~NTIL'AijP·DO'

'~E.bI~'K'~*.l~ ~RITE(LUT'<"GRlNS(",I2,",2]=",I2,X6>,I'GRENSrI,2l);
'IF'K'Ewl'b'THEN''b~('lN'I'lRITE(OUT,<I>)jKr.O 'ENO"(NU'j 4

, f Ok' 1 I =1 1S T~ f' , 1 'L NTIL ' AGP, 00 ' 4
'bEL1~'KlaGR[~5lI,21J

'!f '(K'GT~'fT)'ANG'nE~ULAkISATItCI)'THEN' 4
'bHaIN'GRI:.NS(I,1 ]:=K-lj UlI,KJIs:1;

'~OR'l:=l'STEP'l'uNTIL'AGP'DC' 5
'bEGIN"IF'vOLGCLJ'THfN' 'rUR'SI=l'sTEP'l'UNTIL'NM'DO'

P~T(L,K]I=*.8IGFtl,SJ*PSI[I,Sl 6
't-NO'

'I:.~U"ElSE'6RE.N~(I,1]l=K 6
'tNO"E~L'j 5
LIsUI=O; 'tURtII=l'~TEP'l'UNTIL'ALP'OU' 3
'tE('I~"lt 'VOlG(I)'T~lN"tOR'J:=FT'STEP'l'LNTIL'LT'UO'_

'bEbIN'La=*+PuTrI,JJ*POTL(I,Jlj Ca=*+POTCI.JJ**2 'ENU' 'END'; 3
blsU/lJ ll=PHIQADl·(D*D)/C~ 3
rl hIT E( 0l! '( , <I , " Ell" , E. 1'4 • 7• X6 , tt H=tt , E1'4 • 7, X0 , " FMAX=tt , E14 • 7 , X6, "F" MIN. tt ,
l14.1">,~,b,f~AX,FMIN);

~KITE(OWT,<I,I,I,I,I»J

Fl hIT E( 0lJ"' • < I , .. C=" • £ 1 '+ • 7• X") , ,. 0=", E. 14 • ., , )( 5 , ,! PHI WAD L. I: tt , f 14 • 7 , I >, C, 0 ,
PhIl.lALlJi
~~ITEtOU1.<ttE=",El'4.",X~,"8=",E14.7">'~,8)j

~hITE(OLT.<I,I,I,"F~~KTTE.urS,TJlh,I,'»'

ILI~ITI=l~'&LI=Oj

, ~ 0 fi ' 1x : £; ~ 1 's 1Ep , 1,' li NTIL' LT' 0 LJ '
'bEGI~'~hlT[(LUT,~/,"T:",I2,"I",x~>,IX)j I~:=OJ

'FOk'1.,.,=l'SHP'1'UNTIL'AGP'D[!' 3
'hE~1~'hRITE(LUT'<Il>"IF'U[lY,IXJ'EQL'1'THEN'l'fLSE'10);
, f_ NL ' j 4

't-NU'; 4
hldTE(uul.<I.I»j 11 :=0; 3
, tel k ' 1 a=l ' ~ TEt-' ' 1 'LJ NTIL ' AGf' ' 00 '
'bEbIrJ'~hllE(UUT,<tt~R~NS("'I2,",1J="'I2,X4,"GHE~S["'I2,",2)=",I2,XIC>,

1.6~ENS[I,ll,1,r.Rf~S[1,2)J ITt:*.1; 3
'IF 'IT'EaL'3"HFN"AEbIN'~RITE(O~T'</»;IT'=o

'k-NO"EI'oL'; 4
3

'LO~MENl' THI~ slCTION CUMPUTES T~E ITAKATIVE STEPS FLR T~E BEST FIT;
'bEbrN"~LJLLEAN'OuU~GAAN'RECHTS;

'REAL'~ NE~,RNt w,CNEIr.,UlliEW; 3
'INTl~lk'TElLtR,MLOFJ

'hE~L"ARkAY'~NE~(FTllT];

, PRlJ U I, UR£ • to P1I ATE NJ
'hEbl~'u[1,k]I=(~OOf+l)'DIV'2J

Li:=OJ CNtWt=CJ D~E~I=DJ 'FUR'LI=lfSTlP'1'~NTIL'AGP'DO' 4
'~lbI~' 'If 'VOlGrL]'THEN"hEGIN'ZI~Oj

'fOR'51=l'STEP'l'U~TIL'NM'OL' 6
ZI=*+~uuE*BJGFCL,S)*P~I[I,S]J DIF"LLJI=Z;
CNEwI=*+2*pnTCL,K]+Z.1*e2; PCT(L,K]lc*+iJ
DNE~I=*+Z*pnTL[L,KJ; 21a=*+L 'END';

'tl\U'; 6
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L~~nt=U~l~/CNF~J F~E~:=PHJQAOL·'8~E~.~~E~)/~~lWJ 5
'l~ '(~NF"'Gl~'O)'A~O'Cf.·E~E~'~TK'C)'AND'C8~[W'GTR'O)'ThlN'
't-ll,d!';'

EI.f~~~; bl.8I';E~; T~LlERC=4.AGPJ ~la'NE~J OCeONEw 5
'tr..U"E.L~l'

'htlJII';' 5
'~OR'LJ=l'STE.P'l'UNTIl·AGP'DC' 5

'bEbI~"IF'VOlG[l]'THEN'PCTCL,Kll=.·DIFCL1'[ND';

UlI,KJI=(1-~OOE)'OIV'2J 6
'IF'MLDE'~Ql 'l'T~EN'

'bEGI~"IF 'REC~TS'THE~·GR(N~(r,2)J=.-l'ELSE·GRE~S[I,lJI=.+1

'lNn"(~SE' 6
'b[GI~"IF '~[C~TS'TH£~'GRENS(r,211·.+1'tL~E'GRENSCI,lJI=.·1 6
'~NO'; TElLrRI •• -lj 6
'IF'TfllEk'LSS'O'THEN'OOOkGAA~I='fALSE' 6

'l",Ut;
'[Nu'u~UATEN; ~

Tllllh:=4.AGP; UULRGAA~I='TRUf'J IT:=O; 4
~kITt(LUT'<I,I,I»J

'~H1Ll'UOWkGAA~'~U'

'b[bl~"F8R'II=1'~Trp'1'UNTIL'AGP'DO'

'bEll H.' 'H 'n(Jl..d~bAAN'ThE",' 4
, b t II I jlj • , 1F • ~ R£ N~ [ 1, 1J ' GTR ' FT' THI:. /\ ' 5

'bEGIN'~I=GRfNS(I,lJ; GRENSCI,lll=.-l; RECHTSI='fAlSE'J 6
~LDI:.:=l; UPOATENJ 7
'IF'E-ENEn'NEU'O'THEN'
'b£GIN"IF 'CGHENStI,ll'I:.QL'GRlNSCI,21)'OR'

«GRE~SCI,2J-GRENS[I,ll'~QL'1)'AND' 8
uEpOlAAISATIF[I])'THE~'

'RFGI~·T~LLE~:=·-lJ

'IF'TELLFR'LSS'C'THEN'OOORGAANJz'FALSE' 9
'E"'O"EL5E'
'ArGIN'K:=GRFNSCI,l):=GRl~S(I,l]+l; q

RECHTS1='FALSE'J MOOla:-l; UPDATEN 9
'END'

'lNG' Q
'tNO"!:..lSE.' 8
'bE.Gl~"IF '(GRENSLI,1)'EQ~'~R£~S(1,21)'OR' 7

({GkENSrI,2)·GRE~SCI,ll'EQL'l)'A~D' 7
UfPULARTSATI£(I)'THEN'
'b[llIN'TELL£RI=.-l;

'IF'TELL(R'LSS'O'TNE~'DOuRGAA~I='FALSE' 8
'fl'.!J"ElSE'
'b~ulN'kl.GRENSrI,I)I=G~E~SrI,l)+l;RtCHTsa.'FALS~'; 8

MOUE:=-l; LJPDATE~ 8
'tf\,L,i'

'tNO'; 8
'iF'Gkt~SlI.2)'LS~'LT'THEN' 7
'bE&IN'~:=GR£NS[I,2ll=GRENSlI,2J+l; MOOll-l;

RtCHT~I='TRUE'J UPOATENi 7
'IF't-ENEw'~EQ'O'THEN'

'hEGIN"IF'(GHENS[I,ll'!:..QL'GRtf\,S[IJ~])·OR'

{(~RE~S[L,21-GRENS[I,l)'lQL'1)'AND' 8
GEpOLARI~ATIF(I)'T~E~'

'RrGl~'T£LLfRI=··l;

'IF'TELLfR'L~S'C'THEN'OOORGAANI='FALSE' 9
'END"fL~E'

'BFGI~'K:=GRFNS( ,£)) GRl~SlI#2J:=.·1; 9
RtCHT~t=' RUE'; ~UOE:=-lJ UPDATEN 9

'END'
'lNu' 9

ItNf)"E~St' 8
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'bEGI~"It '(GHE~S[I,1)'EQL'~RE~S[1,2J)~~R' 7
('Gkr~SrI,2]·GRENS[I'1]'ECL·1)·AND' 7
OlPGLARTSATIECl)'Th£N'
'hluIN'T~LLER:=*·l;

'I~' rELLlR'LSS'O'THE~'DOURGAANI='FALSE' 8
'lNO"ELSE'
'h£uI~·K:=GRENS[I,2)I=GRE~SLI,2J·l;RECHTSI='TRUE'; 8

MonE::-1; uPOAT[N 8
'ENU'

'lNO'i H
't~U'i 7

'ENU', 6
hkITE'Oull~~I~(l)l)i 5
~kITE(OUT-<I'"C="-E14.7_X~'"D~"'l14.7'X~,"PHIwAOL="'El4.7,1>,C,0,

t-hIl.IAUL)j
~hITE(DuT_<"E="_E14.7,X~,"8=",E14.7,1>,E,e);

~hITE(Oul_<I,I,I,"FuNKTTE_~[S,TJI",I,I»;

Ill=IT:·I~I=L:·O;

, t 0k ' I )( 1 != t 1 ' S1 EfJ ' 1 • u'" 1 I L ' LT ' 0u '
, bE GI t4 ' "h I 'II:. ( (; UT, < 1 , " 1=" , 12 _" I " , X~ ;> , I X ) j I !" 1=0 ;

'f(Jk'nl=l'sH"'l'UNTIL'A~p'Drj' 5
, hE (11 '" ' ,. R1 H ( (j UT, < I 1 ;> , , It' UCI v, I )( J ' t. GL ' 1 • THE N' 1 ' El 5 ( , 10 ) i
'lNL'j 6

'lNU'i 6
'lNL'i 5

'~NL'; 4
"MITE(OL1_c/,I,I,',"T8EsTA~n_NA.SCHATTINGSAlGURIT~E&", 1,1»; 3
hhITE(Oul-c/,"C=",f14.7_XS,"O=",E14.7,X5,"PHIQAOLs",El 4.7,1>,C,0,
~hIiooALL);

"kITE.(Oul_c lt E="_E14.7,x",t'S_",E14.7,1>,E,S); 1TI=0;
~kITE(Oul,c"u~MIO~ELDI:..rouT_(SQRT(E/(AGP*(LT-fT+l»»1",

)(11_E14.7,1>,SQRT(E/(AGP*(LT-FT+1»»;
hhIT~lUul_c"RlLATIl~_GEMIDOELUE_FnUT_(SWRT(E/(PHlQAUL)»l",X2,

~14.7_1,1>,~QHT(E/(PHIQADL»);

~I'\ITEl(]ul-c/'I'I'''fl,;Nl\TTf_W[S,T)I",I'I»;

11. I : I T I =I t, r =L : :IE 0 ;
'tO~'lXI=tl 'Sl£P'l'WNTIL'LT'Du'
, to Eu1 ~. ' r-. t. ! 1 l:. ( !.J UT, < I , " 1 =", 12 _" 1 " , X,. >, I X) ; I !" : =Q;

'fO"'l~l=l'SHP'l'UNTIL'A<:,p'Dn· 3
'hlijl~'~RlTf(UUT,<I1>,u[IY,IX)J

'tNU'; 4
'lN~'; 4
r,kITEloul_c/,I,"It'lHCUU.AARAy_POT:",I»; 3
'~Oh'llsl'sTE~'11uNTIl'AG"'OO' 'BEGIN'WRLTE(U~T,<I»;

~MITE(Ou1-c/,~(£1~.7'X6»,·FO~'JI=FT+1'SlEP'1'UNTrL'LT'OQ'POTCI,JJ) 3
'lNU'i
hhITE(uuT,c/,,»; ITI=OJ 3
'to"'II~1'~TEP'1'UNTIl'AGP'OU'

, bE uI t~ , ~ tIT t.. ( (; U T, Co " ~ RI:. N~ [ ", I 2 , " , 1 J=I', I 2 , X4 , " GRENS [ " , I 2 , " , '2 ] • .. , I " , X10 >-
&_~kENS(I_IJ,1,~Rf~SCI,2J)J IT:= •• lJ 3
'n'IT'fQL':"'lHFN"R[IJIN'hRITULJLT,c/>)J ITI=C

'l:..ND"ENw'j 4
'lOMMENT'l\lNTHOLl L~ bER£KENINijEN; 3
L::wl=O;
'fOHtllc&'STE~'l'~~IIL'N~'CO"FOR'JI=FT'~TEP'l'U~TIL'LT'DO'
'bl~IN'~:~L; 'FnR'~1=1'~T£F'11UNTIL'AuP'OC'ZI=.+PSI[K,Il~U[K,Jlj

flI,JJ:=Z 3
't.Nu'j
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·~OM·IS&.·~TE~·l·G~TIL·AGP·OOf 3
• t': EI.l I 1'1 • • .i... ' VOL (, [ I J • THt. N • • FeR f .J I =FT' 5 TEP• 1 'li r-. TIL ' LT' DO'

'bE~l~'ll=O; ·F~R'~:=l'ST£P'l·UNTIL'h~'DC'Z:.*+~I~F[r,K]*F [K,~]J 3
, l .. ' Ab S ( z.. ~ II Tl I , J l ) , GTR ' t- - (, , THE t'i • ~ R ITt: ( 0 uT, < / , II he EKPU~ T_.. , I 2 , 4
~~,"TIJnSTI~_",T2,X?,"Z·",El~.7'XS,"puTa",E14.7>,

!,~,l,PnTlI,J)J

LI·*+Z*P~llLI,J]; CI=*+7**2;
'lNU';
'tNU'; 4
~hITE(OUT'~/'''D~'',Elq.7,X5'''C='',E14.7,X5,"PHIQAUL="'E14.7,/>,t,C, ~
.. h I QAI) L );

'LOM~lNl' THI~ St.LTIO~ ~EhERATES THE PLUTTER UUTPUTI
'''Oh'II=1'~lEP'l'~NTIL'AGP·DO'Ou~(I,lJI:OLe(I,2]I·C;

~~P(~L,O,~,16,1~);

lA_FIN" Sh.t. .. (PL,-t'W ... ~,-NU-.5,NO+.';,NO+.~);
I~Oh'II=~'~TE~ll'UNTIL'?*hC+1'OO"BEGIN'

G~A~STRA1~hTLIN£PlfCE(PL,·~O-.5+I,·NO-.5'·hG-.5+I,~O+.5,1);

~hA~STRAIL~TL!N[PIECE(PL,-NO·.5,·~O·.)+1,~G+.~,-NO-.5+1,1);'END';
'!F'Ei'GTt<'tMAX'THtN"bEC,ljl,'FMAXSllk+DELTA#
~hITE(OUT,</,/,/,"8-I~_r,ROTER_DAN_F~AX."»; 'END';
'IF'R'L~~'tMIN'THtN''bEr.IN' FMI~S=B-D£LTAJ

~~ITElUU1",,',/,"~_I~_KL£INEH.DAN.F~lN"»;'END';
, t 0H' 1 I =. N L' STEP , 1 ' UN TIL 'Ill 0 ' DU' f FrJ R' J : =- he'S Tt. P , 1 ' L; ~ TIl ' ~ (j , DO ' , BEl> It;'
~AP(PL,1".~'J-.~,1+.5,J+.~);

~t.FIN[S~~Ll(PL'FT,F~IN'LT,F~AX);LI=HUOGrI,J];
WMA"I~Tt.~thVALUF(~L'FT+1,F~IN~90*DELTA,FT~1+0.29~(LT-FT),FMIN+90*uELTA,

O,3,L),
'IF'OuBLl,lJ'~TR'~'THlN''~EGI~'

L~A~STRA1~~TL1NfPl~CE(PL,OUA[L,lJ,F~IN+UELTA,DU~[l,1],FMA~·CELTA,3);

[NA~5TRA!l>hTLINrPIlCE(rL'OUA[L,2]'FMII~.DELTA'DUB1L,~),FMAX·CELTA,3);

't:.NLi';
, F0k ' 1\ I =~ T' ~ Tt P , 1 ' Ur~ TIL' LT· 1 ' U0 '
UkA~STRA!uhTLiNEPIECE(PL,K,POTL(L,K),K+l,PCTL(L,K+1J,1 )j

'IF'~kEN~ll '1J't;Eu'GREN~[L,?J'THE~'

, bEG I ~ , l) t; '" " ~ TkAI Gh Tl I'" Ep I leE' ( PL, (. RENS CL, 1 ) ,0, Gfi ENS [ L, 1 ] , 8 , 1 ) j

D~A~~1~AI~HTLINEPIEC£(Pl'bRENS[L'1],e,GRENS(L,2J,b,1);

D~A~~T~AI~HTLINEPIErE(PL'bRENS[L,2]'8,GRENSCL,2],O,1);

'IF'b'~TR'O'ThEN'

, MEG! t. lIT: =f NlIE R( 8/ ( '+ "n ELTA) ) ; I KI =GRENS 1L, 2 ] - GRENS rl , 1J;
Ll:=I~*10;*UELTA/(LT-fT)j

't LH'"S=O'STEP' l'LJ~TIL." IT'DO'
'bt~IN'21~K*4*OFLTA; 'If'Z+ZZ'LlQ'S'THEN'

nkAWSTRAIGHTLI~EPI£CE(PL'bR[NS[L,1),Z,GkENS[L,2],2+ZZ,1)

't.LSE' 'bELJltIi'
lZUS=GRtNSCL,1)+(8-Z)/(102*DELTA).CLT-FT);
URAW~TRAIGHTLI~EPIEC£(Pl,GRENS[L,lJ,Z,ZZD,B,1)

, HJLJ j

'll\U'i
ITI=E~TIEk«G~ENS(L,2J·GHFNS[L,1])/(4*(LT-FT)/102»;

LoLpl(LT-F'1 )*B/(10/l*OELTA)j
, t L k ' t\ 1=1 ' ::l TEp , 1 ' L!II TIL' 1T' 0U'
'bt~I~']I=GKf"'S(L,1]+~*4*(LT-FT)/102;

·I~ '2+li'LEQ'uREN~CLJ~]'THE~'

DkA~STRAluHTLIhEPIECE(PL,L,u,2+Z2,8,1)

'lLS£·'~EbIN'lznl=(GRFNS[L,2]·2)/'LT-FT)*(102*DELlA);

LRA~STRAIGHTl IN£PI£CE(PL,l,O,GRENSCL,2),ZZD,1)
'It-..L'

'tr,U·
'lNu'

3

3
3
3
3
3
3

4

4

5

6

7

.,
6

6

.,

.,
6
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'lNu·, I.lu~t:.P1CTUhE..<Pl): 'END'; 5
lL05EPILlu~l(~L); 3
MAP(Pl.~C!~,1.~30~16)'

ot fIN f. SPA l.!: <PL , - '" lJ - • 5 ~ - N0- • 5 ~ NO + • ., ~ NO + • 5 ) J
, ~ 0 R' 1 I I: '" ' ~ TEt- ' 1 ' UN TIL' ? jt '" C+1 ' DO ' , HE GI t'i '
UhA~STRA1~hTLINEPIEl.E(Pl~-hO-.5.I,-NO-.~~·~O-.5+I~~O+.5~1)J 3
GHA~STHAlbhTL1NEP1[LE(Pl~-~O-.5'-"'~-.~·I'~C+.S'-NO-.5+1,1): 'END';
, ~ OR' 1 I C:" '" L ' STEp , 1 ' uN TIL '''' C ' DU ' , FnR' J I =.. r-. C' STl:. P , 1 ' l.J NTIL' N(J , 00 ' , BE u I ~ , 3
MAP(Pl~I-.~~J-.5~1 •• 5~J+.5)J 3
UtF1NfS~~L~LPL~FT~FMIN~LT~F~AAl; LI=HOOG(I,JJ;
~kA~INTl~t~VALlIF(~L~FT+l~f~I~.90jtnElTA'fT+l+0.29jt(lT"FTl'F~IN+90jtUELTA~

C,j,llJ
,~ 0 to< ' ~ I =~ 1 '~T t-. p , 1 I LJ '" TJ. L ' LT· 1 I l) 0 ' , hE GI 1\1 '
i. I II: t:l jt t' 0TLl, K l; 72 I =b * ~ (J T LL, K+ 1 l J 4

'IF'(LZ'l~S'FMAx)'A~D'(7'GTR'F~IN))'A~D'((2l'LS~'F~AX)'A~O'(2Z'GTH'F~I~

»)'THlN'L~A~STRAIuHTLINFPIECE(PL~K~2~K+l~Z2,1)'END';

LLU~£pIL1LJkl:.(t-L); 't.Nl.:'; CLOSl:..PICTupE<PL); 4
'bE~I~I'lN1l:.Gl:.R'T~I~J~K,L,~~G; 3

'IF'tT'EQL'l'THl:.N' 3
'bEti!h'MA~(PL,O~20~15,42.~);

DlFl~t~PALE(PL~O~O~H~12); T:=O; 4
, f Ok' 1 I =1 t. ' ST~ P , .. 1 t I JNTIL' 1 ' DO ' , r 0 k ' ,J : =1 ' 5 T£ P , 1 ' uN TIL' 8 • 0 (j ,

'blG1N'MAf(~L,J"1~Iool~.~1);

~tt lNlSPACE{PL~-~U·l~OONO-o.5,Na.l,~O+1.~); TI=*+l; 5
LhAWINTrGlRvALUF(PL,·No,~n+O.6~-~c+l.b'NU+O.6~O~2,T)J

~hAHI~TEGlRVALUF(PL,ooNO~~n+o.b~·~c+1.6~NU+C.6,O~2,T);

'~LH'~I=NU'~Tl:..P'OOl'UNTIL'·NU·l'UC'

'b~GI~'DHAH~TkATliHTLINEPlfCE(fL'·~OOOO.5,K+O.5~NO+O.51K+O.~~l);

DRAW~7kATGHTLINEPIFCE(fL~~+C.5~NO+O.5~K+O.5~·Nu·O.~~1) 6
'tt.U';
, t L k ' ~ I =oo 1'. U ' STEP , 1 ' u~ TIL ' !'II a ' 0 U • , FeR ' ,., I :: • NO' 5 Tl P , 1 t Ur... TIL ' ~ lJ • C(; , 6
'b~ul~' LI=hOUGrK~~];

'IF'(T'GTR'~RE~S[L~ll)'ANU'(T'L[Q'GRENSLL~2l)'THE~' 6
'bEGIN'

'tUk'ul::3'STE~too2'UNTIL'·3'DO' 7
OhAhSTRAl~~TLINtPJECE(PL~K+G •• l~~-.5,K+.5,MOOG*.1,ll;

'tLJk'~1:=5'STEP'-2'UNTIL'·3'DC'

DkA~STRAIG~TLIN[PJECE(PL~K·.5'~"G*.1~K+G*.1~M·.5~1);

'fOk'Gt=3'STEP'·2'U~TILtOO3'OO'

DhA~S7RAIGHTLINEPJECE(PL~K+G*.1,M+.5~K+.5,"'+G*.1,1);

'~OH'GI=~'STE~'oo2'UNTIL'·3'DO'

DkA~STRAlu~TLINEPlEC[{PL'Koo.5,,.,+~*.1~K+G*.1~~·.5~1);

't.NO';
, ll'. U ' ; 7
'tLH't\l~ool'~H.. P'l'UNTIL'l'DU· 6
'ht~I~'nRAW~rHATuhTlI~EPIFCf(PL,·~a~K*NU,NO~K*NO,3);

nkAw~ThATGHTLINEPIFC[(PL~K*~O~-NO,K*~O,NO,3); 6
'H 'K'i'<Ec,)'O'THtN'
'Hl~lN'nRA~STRAIGHTLINlPIECE(PL~·NC~O,O,K*NO,3);

DRAnSTRAIGHTLIN[PIECE(PL~NU~O~O,K*~O~3) 7
'EhU'

'll\U';
LLL~Et"'ICTLJkl:.(~L)

'~NL'

'E..NU"lL~f..'

, hE Ull~ , MAt' ( PL~ 0, 20, , 1, 4" ) ;
DtFl"t~f",HE..(Pl ~O,O~~dO); Tt=td
• ~ Uh ' i : :r: 11. ' S Tl P I -1 'IJ f'; 1 I L ' 1 ' [; C f f F [11"< ' J I :: 1 ' STEP' 1 ' lJ NTIL' 5 ' DO'
·bE~jh'MA~(PL~J-l~I·l~~,I)'

Ll.INt.SPA(E(Pl,ooNL-l,OO~O·0.5'NO.l~~O+1.5)J T:=*+l;

7
6

5
4
4

5
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L~A~I~TfGtRYAlUF(~L_-~G,Nri+o.o_-~C+1.o_NO+O.6_C_2_T)j

Lr. ~ Il I t~ T~ lJ l k IJ ALUr ( tJ L_-~. a , N[I +0 • 0 , -" c +1 • () , N0+0 • 6 , 0 , 2_T) ;
, t lJ Ii ' 1\ I I: f'; U ' ~ Tt: pI_ 1 ' LJ N TIL ' - NU- 1 ' lJ 0 '
'h~~I~'nR~w~ThATGhTLINEPIfCE(PL,-~C-O.5,K+O.5_NO+O.5,K +O.~,l)j

nkAw~TkAJGHTLINEPIFCl(PL,K+C.5,~U+O.~,K+O.~,-NQ-O.5,1) 6
'Ud;';
'~LH'~I=-~U'5TEp'1'UNTIL'~O'Du"fCR'~I=-NO'STEP'1'U~TIL'~L'OC'6
'btbIN' L&=MOUGrK_~)j

'IF'(T+~T-1flJTR'CkE~S[L,1J)'A~OI(T+FT·1'LlQ'GRE~SCL,2J) 6
'ThEN' 'bflJIN'

'fDk'lJl=3'STEP'-2'UNTIL'-3'DC' 7
OkA~SlRAIlJHTLINEPJECE'PL_K+u*.1,M·.5,K+.5_M·G·.1_1)j

'fU"'Gl:~'STEP'·2'U~TIL'-3'DO'

D~A~STRAIlJ~TLINEPJECE'PL-K·.5,M·&*.1'K+G*.1'M+.5_1)j

'fOk'lJl=3'STE~'-2'U~TIL'·3'LC'

OHA~STRAIlJ~TLINEPJECE(PL,K+G*.1_M+.~,K+.~_~+G*.1_1)j

'tUn'lJ:=5'STEP'-2'U~TIL'·3'DO'
DkAnSTRAIG~TLINEPIECE(Pl,~·.5,~+~*.1,K+G*.1,~·.5,1)j

'tf\j()';

'H.u'i 7
'tLH'i'\&=·1'~H.P'1'tJNTIL'1'Ol.J' 6
'LtuJN'ORAw~TkAJ6MTLINEPlrCE<PL,·~C,K*NO,NO,K*N(l,3)j

nHA~STRAJGhTlINEPIFCE(PL,K*NO,-NO,K*NO'NO,3); 6
'If 'K'NEQ'O'THtN'
'B[lJIN'DRA~StRAIGH'LINlPIECE(PL'-NO,O,O,K*NO_3);

DRA~STRAIGHTLINEPIECE(P~'ND,C,O,K*~O,3) 7
'E""D'

'u.. U'; 7
\. L L ~ Et' leT lj H£ ( r-l ) ; 6

tlNli'j
'tNU'; 5
CLO~lt'lCTuRf(PL); 4
M~P(~L,U,~O_6,~O);

DfFlh~~PAl.E.(PL,-f\jLJ-1,-NO-l,ND+l,NU+l);

OkAhT~aT(~L.-~O-.5,NG+.6,~U+.5,NO+.6,O_

"TIJOSD~Uk_nUbBEL~AAGSTERKTE:");

DhAhTlaT(PL.-NO-.S,NG+.6,NO+.5,NO+.6,O, 4
"TljD&D~UH.nUH8ELLAAGSTERKTll");

, f 0'" t " : I: - f't 0 ' 5 TEt-' ' 1 ' I J NTIL l NU' Dnt' FUR' II : =- NU' STEP , 1 t LJ NTIL' NO' DC' 4
'bELl~lL:=HnOb[~'M)J IK1=GRENSCL,2]-GRENSCL,1);

'lI'Ii'\'NEt..'O'THFN' 4
'btuIN'nRAwlNTEr.ERIJALUE(Pl,K-.4,~-.2,K+.~,~-.7,O-2,IK);

DnAWI~T£GERvALUE<PL)K·O.4,~-C.2,K+O.~,II-O.2,O_2'IK) ~

'lI\U';
'lNU'; 5
'fOk'I\:=f\jU'SHP'-l'IJNTIl'''NO-l'DO' 4
'uElJlh'URA~STkAIGHTLIhEPItCE(~L,·NO·O.5'K+O.5'~G.~.5'K+0.5,1);

URAhSTkAIGHTLlf\jEpI~CE(~L,K+O.S,Na+o.5,K.O.5_-~O-O.5,1) 4
'ENU';
'f Ok' t\ I =-1 's H f" 1 'UN TIL' 1 'DO' 4
'HEG!~'DHAWSTkAIGHTLINEpIECE<Pl,-NO_K.NO'Na,K*NG,3);

URA~sTkA~GHTLINEPIlCE(PL,K*Nu,-l\a,K*NO,NO,3); 4
f r~ 'K'tlit..I.'O'THENt
'AlGIN'DRAhSTRAIG~TLINfPIECE(PL,-NU,O,0,K*NO,3)J

DkAWST~AIGHTLINfPIECE(PL,NO,O,O,K*NU,3) 5
'EI\;D'

'tNu'j
CLO~l~I\.TuRf<~L);

It-Nut;
L~CK t'LLJTl~L);

'tNu,t[NL ' •

5
4

3
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