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ABSTRACT.

The reproducibility and stationarity of the electro-cardio
gram has been studi.ed. Data from literature have been ordered.
The reliability of literature data has been examined.

SUbjects of investigation were the variation of serial
e.c.g.-complexes (beat-to-beat variation) as well as the
variation of the e.c.g. on longer term. (Intra-individual).
Techniques of time-coherent averaging have been jUdged.
Separate detection of P-wave and T-wave has been compared
with the current technique of averaging where detection is
restricted to the R-wave only.
The influence of time-coherent averagi!:l{; 1£1 the frci~H"..LCY

domain has also been investigated. The influence of respLration
on the variance of electro-cardiograms has been studied too.

A technique of synchronisation beti'leen re spiration and
e.c.g. of a subject of experiance is part of this report.
Schemes of electronic equipment necessary for this synchro

nisation are given.
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SAMENVATTING.

Onderzocht is de reproduceerbaarheid en de stationariteit
van het elektro-cardiogram.
Gegevens uit de literatuur zijn geordend.
In een eigen onderzoek zijn deze Ii t.eratuur-gegevens
geverifieerd. Onderzocht is de variatie in opeenvolgende
comp1exen uit e.c.g.-opnamen. (Beat-to-beat variutie).
Tevens is de variatie van het cardiogram op langere
termijn onderzocht. (intra-individuele variatie).
De techniek van tijdcoherente midclelJ.ng Is beoordo'~.ld.

Aparte detektie· Van P-top en T-top werd vergcleken met
met de gangbare middelingstechniek t waarbii slechts op de
R-top alleen gedetekteerd wordt. Onderzocht is oak welke
invloed t.i.jdcoherente middeling heeft op de frekwentie
inhoud van het e.c.g.
Een synchronisatie techniek t waarbij ademhaling en e.c.g.
van de proefpersoon gesynchroniseerd worden, is in dit
verslag opgenomen. Schema's van de bij deze synchronisa
techniek benodigde apparatuur worden gegeven.
Onderzocht is oak de in~oed van de ademhaling op de
variatie van het e.c.g.
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I. INLEI:DING.

Door het toenemende aan10al gevallen van hartziekte neemt

ook het aantal te verwerken cardiogrammen toe. Vooral
ook de noodzakelijk grot.ere aandacht voor vroeg-diagnos
tiek leidt tot vergroting van de aantallen te registre
ren e.e ..g.'s in de onderzoeken van bevolkingsgroepen.
De eardiologen krijgen daardoor steeds meer e.e.g.'s te
beoordelen. Een mogelijke hUlp bij de ueoordeling van
deze a.e.g.·s kan de computer ':JijL~:)tnL.aaard inter... .ce

taties kunnen met de computer i.vorden uitgevoerd.. Op cLi t
mo~ellt 1evert dit noga~ eens foutieve beoordelingen op.

Getracht moet worden de kana op daze foutieve beoordelin
gen te verkleinen. Onderhavig onderzoek is hierop van
"toepassing.
Een voordeel van geeomputeriseerde diagnose-stelling.
is de verminderde belasting van de eardiologen. Dat in de
toekomst mogelijk natnvkeuriger e.e.g.'s gemeten kunnen
worden en dat aet de computer veel meer e.e.g.Fs verwerkt
kunnen worden dan nu het geval is ligt voor de hand.
Daardoor zou het bijvQorbeeld mogelijk "forden om ieder
jaar het cardiogram van ieder te meten en te beoordelen.
Harta~wijk1ngen of hartziekten zouden dan a1 in een vroeg
stadium ontde~ worden.

Om goede eomputerprograIIL.'tla"s te sehrij'Yen,. waarmee men
het e.e.g. i'lll beoordelen, is het be1angrijk om te
weten aan welke voorwaarden een bij een gezond hart be
horend cardiogram dient te voldoen. Daarvoor moet onder
zoeht vrorden welke kriteria de cardiologen gebruiken bij,
het ste11en van hun diagnose. Dit verslag bevat een over
z!eht van de gegevens die hierover in de 1iteratuur ge-

vondell werden.
Ook is h.et van belang in hoeverre eenbepaalde vorm "an
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he~ e.e.g. speeifiek is voor ee~ ~epaalde teestand van
het hart. Met andere woorden: J·!eten. we onder dezelfde
oms-tandigheden ook steeds hetzelfde cardiogram, of kan
onder identieke omstandigheden versehil optreden in hat
gemeten signaal? We kunnen deze vraagstelling toespit
sen met een andere vraag: Ala we van iemand het e.e.g.
op verschillende mOIllenten registreren zullen we dan
steeds hetze~fde e.e.g. registreren?
Deze laatste vraag is het uitgangspullt. geweest bij het
onderzoek dat door dit verslag besehreven wordt.
Deze vraagstelling is aktueel bij een onderzoekprojekt
dat op de Teehnisehe H.ogesehoo~ te Eindh.o~en W'ordt uit
gevoerd. Dit projekt, bekend onder de aanduiding ER-3,.
onderzoekt de mogelijkheid van het bepalen van de elek
trisehe akt.iviteit van het hart door de registratie van
het (elektrisehe) potentiaalverloop over de gehele torso.
Daartoe moeten vele e.e.g.'s gelijktijdig. gemeten wor
den op versChillende plaatsen van de torso. Op het ogen
bIlk bestaat de behoefte tot het meten van ea 100 van
deze e.e.g.~s. Registratie van deze 100 e.e.g.~s is
echter vooralsnog niet gelijktijdig uit te voeren.
Daarom worden steeds series van zes e.e.g.'s simultaan
gemeten. Bij elk van deze series van zes wordt steeds
eenzelfde referen~ie e.e.g. gemeten, waarbij de elektro
de-plaatsing voar dit referentie e.e.g. bij aIle series
deze~fde is. Met behu~p van dit referentie e.e.g. wordt

uit de gemeten series van zes ee'n serie van honderd
quasi-simul'taan gemeten e.e.g.'s samengesteld. (Lit. 18 en 19)
Belangrijk bij deze methode is dat het e.e.g. reprodu-

eeerbaar en stationair is.
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II. HET 3LEKTRO-CARDIOGRAN.

2.1 .Omschrijving.

Het elektro-cardiogram (e.c.g.) is een grafisclle vreergave
als funktie van de tijd van het potentiaalverloop op de
hUid, ten gevolge van de elektl"ische aktivi tei t van het
hart.

De elektrische aktiviteit van het hart kan in eerste
benadering voorgesteld worden door een stroomdipool :Ln het
centrum van ons hart. DiG grootte l3'n r·ic~.l:':jl'lg van d€ze stro
dipool varieren als funktie van de tijd. Als gevolg hier
van va.rieren ook de hUidpotentialen als funktie van de tijd.
Op verschillende plaatsen van de huid nemen we verschillen
de potentiaalverlopen waar. Dit komt door het verschil in
afstand en posttie ten opzichte van de dipool. Men heeft
daarom standaardisaties aangebracht in de afleidingen van

het cardiogram.
Bij een routine onderzoek in het ziekenhu:Ls regis

treert men meestal de volgende twaalf afleidingen:

a. drie standaard afleidingen I, II en III.
b. zes unipolaire borstafleidingen V1, •. ,V6.
c. drie Goldberger afleidingen aVR, aVL en aVF.

Ad. a. De afleidingen I, II e~ III geven het potentiaal-
verschil weer tussen de extremiteiten. D.w.z.

I: tussen linkerarrn en rechterarm,
II: tussen linkerbeen en rechterarm,
III: tussen linkerbeen en linkerarm.

Hct rechterbeen w'ordt verbonden met de "common ll

ingang van de versterker.

Ad. b. De borstafleid:Lngen van 11ft1 ~lon meten het verDchil

in potentiaal tussen een virtueel aardpunt en zes
punten op de borst. (zie fi~~ur 2.1.-1).
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Het virtuele aardpunt ontstaat door het verbinden
van de linkerarm, de rechter8.rm en het lin:.rerbeen
via een weerstand van 5kn.

VI~TUEEL AARtlPUNT

Fig.2.1.-1. Links: elektrodeplaatsing bij de unipolaire
borstafleidingen.

Recht-s: net ontstaan van het virtuele aardpunt.

Ad. c. De Goldberger afleidingen registreren het potenti
aalverschil tussen een vaD de extremiteiten en het
virtuele aardpunt. De weerstandsverbinding tussen
de extremiteit waaraan gemeten wordt en het virtue
Ie aardpunt \-Tardt daarbij losgemaakt. De letters
VF, VL en VR duiden de extreDdtei t nan waaraan
'tvordt gemeten en hebben de volgende betekenis:

VF: linkerbeen
VL: linkerarm

VR: rechterarm

Naast de genoemde twaalf (skalaire) afleidingen bestaat

er nog een systeem van afleiden dat men in de literatuur
veel aantreft_ Dit afleidingssysteem is het z.e. Frank

systeem. Het Frank systeem maakt gebruik van het :feit dat
de elektrische hartaktivi tei t in hoofdzaak d.ipolair van
karakter is_-'--- --'
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Om een dipool te beschrijven heeft men slecllts drie onafhan
kelijke (orthogonale) vektoren nodig. Frank beschree£ in

1955 een methode van elektrode plaatsing,(Lii.8), waarmee
men drie vektoren kan vormen, die aIle informatie bevatten
van d.e (theoretische) stroomdipool in het centrum van het
hart. De drie voktoren samen \'1orden h.et vekt.o:rcard.iogram

genoemd. Figuur 2.1.-2 laat zien hoe het vektorcardiogram
volgens Frank gemeten '·lordt.

r

£ ---.N'I'M'""i"t
"'t--""?I'<::--~6o'-::;i!I'~

(,

Fig. 2. 1•- 2 •
De ufleidingsmethode
volgens Frank.
Vx is eV2nredig met Qe
x-komponent van de dipool.
Vy is evenredig met de
y-komponent en ~ is
evenredig met de z-com
ponent.

2.2. Inde1.tng van het cardiogram in intervclllen.

O:Cschoon het card-Logram zeer verschillend van vorm kan zijn,
is er toch een zodanige regelmaat dat men het cardiogram op
karakteristieke wijze kan indelen. In figuur 2.2.-1 zien we

deze indeling.
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Pig. 2.2.-1 Indeling van het e.e.g. in intervallen.

1 P-top
2 P-R interval
3 QRS-complex
4 Q-Tinterval
5 'l'-top

De tappen ,,,orden over het algemeen geds (, \. kte,Clrd met de
drempelmethode. D.w.z. dat men het begin en eind van een
top bepaalt, door te kijken waar de amplitude 7a~ het sig
naal een bepaalde drempelwaarde te hoven gaat. Over de hoog
"te van deze drempel't{aarde i..s in de Iiteratuur j'Teinig te vin
den. We mogen eehter aannemen dat deze drempelwaarde zo
laag mogelijk genomen dient te worden en de minim~~ waarde
ervan bepaald wordt door de signaal/ruis-verhouding van de
opname.
Het begin van de T-top is in het geheel niet gedefinieerd.
De reden hiervan is dat de opgaande flank van de T-top niet

altijd dezelfde vorm heeft en per afleiding kan versehillen.
Bovendien is het gedeelte dat aan de T-top voorafgaat, vaak
ongelijk aan de hoogte van de base-line. Dit ten gevolge
van het feit, dat de aktiepotentiaal niet volkomen vlak
verloopt.(Lit.20).

De defi:niering van de Q, R en S-toppen is als voIgt:

'i-top: De aerste neertfaartse ui t'tdjking na de P-top, mi ts
niet voorafgegaan door een R of S top. In dit laat
ste geval is er geen Q-top. Wanneer uitsluitend een

negatieve uitwijking plaatsvL~dt, wordt dit een
QS-complex genoemd. De Q-top is een gevolg van de

septum-aktiviteit.

Duur: korter daa 40 ruSek. nooit langer dan 25~~ van
de QRS-duur.
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R-"top: De eers-te opwaartse uitwijking na de J?-top"
Duur: korter dan 10 mSek.

S-top: De eerste neerwaartse uitlfijking na de R-top.

Deze definiering, welke algemeen gehanteerd wordt, is niet
sluitend, zoals uit figuur 2.2.-2 blijkt.(2ie volgende bL.,.)

Wellicht ZOU onderstaande definitie beter zijn:

- Grootste uislag: R-top,
- Top er vlak voor: Q-top,
- Top er vlak na: S-top.
- Bij gelijke positieve en negatieve uitslag: R-S golf.

De diverse intervallen 'tvarden niet altijd op de zelfde wlJze
gemeten. Een veel gebruikte en door veel ondersoekers geac
cepteerde (Lit.1) Qefiniering is:

P-R interval: Vanaf het begin van de P-top tot hat aller
eerste teken van ventriculaire excitatie, of dit nu
het begin is van Q, QS of R. He·laas bestaa t geen OVer
eenstemming over welke afleiding het meest geschikt is
om het F-R Lnterval te bepalen. In sommige afleidinGen
is er nog geen afbuiging in het signaal ".,aar te nemen
als de ven~riculaire excitatie reeds begonnen is. Dit
geeft bij meting een verlengd P-R interval.
Andersom geven afleidblgen waarin de P-top klein is
vaak een te kart P-R interval. Vandaar dat eigenlijk
het uiterste begin van de P-top en het allereerste
begin van het QRS-camplex gedetekteerd zouQen m.oeten
worden aan de hand van "vele lJ simultane afleidingen.

g-T interval: Vanaf het begin van het QRS-camplex tot net
einde van de T-top. Bij de meting VDn dit interval
worden vee1 fouten gemaakt. Oorzaken daarvan zijn o.a.

het meenemen van de U-toP. het gedeeltelijk over e1-

kaar liggen v.an P-top en T-top en ventriculaire arhyth-

m.ia.
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~RS-interval: Vanaf begin Q-top tot einde S-top.
Meting van het QRS-interval geeft weinig probleoen. De
afleid.ing 1'laarin men de hoogste ~marde voor de QRS
intervallengte meet is de juiste.

R-R interval: Het R-R int.erval is de periode duur Van een

hartcyclus en loopt vanaf de R-top tot aan de volgende
R-top.

De amplitude metingen geschieden ten opzichte van de base
line. l'ijdens de opnarne treedt echtcr nogal cens drift op

van deze baseline. (Veelal t.e.v. verandering van de kon

taktrJotentiaal tussen elektrode en huid.). Om de invloed va.1l

drift in de amplitude metingen zaveel mogelijk te reduceren
i'lorden in de Iiteratuur de ampli tuden als voIgt aangegeven:
P-top, '-'-top, U-top en S-T segment gemeten t.o.v. ~let gebied
tU8sen T-top en volgeD4e p-top.
Q~ R en S amplituden gemeten t.o.v. het nulgebied tussen
P-top en QRS-complex.
Fouten ontstaan nogal eens doordat men de U-top over het
hoofd ..:.iiet en als deel van de baseline gebruikt.

In l"oofdstuk 2.1 bespraken \ve reeds, dat het e.e.g.
een 1;.reerSIJiegeling V2.n do elektrische aktivitei t V2.n het
hart is. Deze samenhang kunne~c vle tot uit.ing brencen door
het ontstsan van d;:, diverse tappen in het cardioGram te
verklaren.

De P-top antstaat als gevolg van de depolarLJatie van
de atriumspier.
Het QRS-complex is het gevolg van de depolarisatie vroi

de ventrikels.
De reDolarisatie van de ventrikels komt tot uiting in

-.;..

de T-top~

De !!Jolarisatie van de atria kunnen we in het e.e.g. niet
ondcrscheiden. Dit komt doardat de rel)olarisatie van de

atria gelijktijdig met de depolarisatie van do ventrikels
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plaatsvindt. Ter,vijl de dc.:)olarisatie van de ventrikels
een veel sterker elektrisch 8ignaal afgeeft dan de repola
risatie van de atria.
In figuur 2.2.-3 zien v-Te de tijdsrelatLe tussen .LIet e.e.g.

en de plaats in het hart van hat depolarisatiefront.

Fig. 2.2.-3. Tijdsrelatie tUBsen de plaats in het
hart van het depolarisatiefront en het elektroeardio
gram. (Tijd in sekonden).

2.3. Het normale elektrocardiogram.

Ten aau3ien van de interval-lengten en amplituden zoals
de2ie zojuist gedefini.eerd zijn, zijn enige "'Ietmatigheden
van toepassing waaraan het card"Logram van een gezond
indiv.i.du d.:.ent te voldoen. Deze \'letmatigheden gebruikt de
cardioloog bij het stellen van zijn diagnose.
Ket is echter niet zonder red~n dat ar naast het e.e.g. nog

zoveel andere technieken ontwikkeld zijn om informatie

over het hart te verkrijgen.
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Deze technieken zijn a.a.:

- Anamnese, d.w.z. kijken naar de familie 5egevens van
de hartpatiilint en naar zijn voargeschiedenis.

- Palpatie, het meten van de pols.
- Inspectie, Men meet bloeddruk, sameustelling van bloed

en urine, enz.
- Auscultatie, d.w.z. het beluisteren van de harttonen.

De wetmatigheden van het cardiogram zijn namelijk niet erg
strikt. De grenzen van tappen en intervallen zijn vaag en
het overscllrijden van de gestnlde :jrenzen ;;eeft slechts
eell grete kana op ::Iiek ziju; ccl'lter gl.~en '::;:3k l'~:,.2-:1.d.

In de li~eratuur vinden we verschillende gegevens
over de :Lnterval1engten, '-Telke als normaal ( d.VT.Z. behore
bij een gezond hari; ) geaccepteerd dienen te \'wrden.
De belangrijkste onderzoekers op het gebied van de gren
zen van het normale e.c.g. zijn Kossmann (Lit.1), 'Jaquez
en Laidla'-T (Lit. 2) en het trio Simonson, Brozek en Keys
(Lit.3). Hun konklusLes zijn hieronder vermeld:

Kossmann:

V'aq,ue:J,
Laid1.a1'[ :

Simonson,

Brozek,
Keys:

P-R interval

QRS-duur
Q-Tc interval-

P-R interval

P-R interval
QRS-duur
~-T intervale
R-R interval
lengte .P-tap

120-200 mSek.
60-100 mSek.
max 425 em Sek) •

150-180 mSek.

120-210 mSek.
60-100 mSek.

340-430 (mSek).

600-1000 mSek.
max 100 mSek.

.:~-TC is een genormeerde intervallengte en komi; overeen

met Q-T/ VR-R". Onder hoofds"tioik 3 "lordt nadpr op dez~ nor

merinE: ingegaan. (N.B.. R-R wordt gemeten in sekonden en

al.s dimensielome groothei.d gebruikt in de formule).
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Oak voar de ampl:L tUden v",n de d i vcr,;e tappen zlJn grenzen
b,;lcl.:md. De~,; e Crcl1:;j en :.:11. jn echtcr st erk rlf!mnkelij,k van de
afleidLng die men gebruikt.
Zij worde~ daarom hLer niet vermeld.

2.4. Frek1'7ent ie inhoud van h8t cardiogram.

Indien men e.c.g.'s digitaal 'tvil gaan ver11erken, is hc-t
nodig dat men de bandbreedte van hat e.c.g.-signaal kent.
Men aeeft deze inf'ormatie over de bandbreedte nodJ.g c:n. de
sample-frclnlentie te kunnen be t)~'.le;1. De. e mo ct mtnimaal

twae maal de bandbreedte zijn. Ook voor filterdoeleinc1en
is het nuttit; om het frekwentiespektrum te }cennen.

Tn 1973 d eden Golden, \'101 thuis en Hoffler (L1 t. 9) e en
onderzoek voor de N.A.S.A. naar het frekwentiesl,ektrum van
het e.c.g. Naar aanleiding van h.un onderzoek kwamen zij tot
de volgende konklusies, welke voor aIle afleidingen gelden.

1. Er is een deuk in de frekwentiekarakteristiek bij 4 llz.
2. Tussen 10 en 30 l~. daalt het spektrum monotoon.
3. Br is een piek in het spektrum tussen 40 en 60 Hz.
4. Tussen 72 e~ 105 Hz. is het spektrum vlak.
5. 1I(~t -20 dB punt ligt bij 27 Hz.

6. llet -40 dB punt bij 106 Hz.

:a j berekenden teV(H~S het cemiddelde spektrum van 203 car
diogram..."7len (samengesteld ui t de cardiocrammen van 10 lier
sonen). Figuur 2.4.-1 laat dit gemiddeldo spektrummet
standaard deviatie zien. Figuur 2.4.-2 toont he-& resultaat
van laagdoorlaa~-lilteringvan het e.c.g. Er was geen ver
andering waarneembaar in de amplituden bij filtering met
laagdoorlaat.filters met een afsnijfrekwentie :fo boven
200 lIz. Bij laagdoor1aat filtering met een f o van 100 Hz.
namen de amplituden met 0,5~ af. Verandering in de inter
val-lengten trad pas op bij fil t,ering met een f o die klei-

ner was dan 60 Hz.
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Fig. 2.4.-1. Plot van het gemiddelde plus twee
standaarddeviaties van 203 e •. e.g. "s, samengesteld
uit de e.c .g. "8 van t:Len personen.
Statis.isch vormt de bovenste lijn de grens~ waar
binnen 97~ van de e.e.g."s van het onderzoek liggen.
(Galden~ WQlthuis~ Hoff~er)"
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Fig. 2.4.-2. Bf'fekt-van 1aagdoar~aat-fiJ.tering
op he~ e.e.g. Eij 60 Hz verdw~jnt he~ d«Bkje in de
s-top. (Golden, "\'1olthuis, Koffler).
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Van Bemmel,Groo-ten en Smolders ( Lit. 1,0) deden in

1970 reed9 een ondcr30ek naar de freklventie-inboiud van
de afzonderlijke toppen van het cardiogram. Hun doel
was daarbij, om via filtering van elke top apart, te
komen tot data-reduktie.

4ij atelden dat de hoogste frekwentie in de P-top gelijk
is aan 30 Hz, de hoogste frekwenti.e in het Q.RS-complex
gelijk aan 50 Hz, teTwi.jl de T-top slechts tot 15 Hz
ging. De vorm.van de spektra die zij waarnamen aien we
in figuur 2.4.-3.

$000
~oo Sooo

40 1'0

"f-.I:op

1000

4000

10 ~o _0 S'O 10

Frakweniie in fli.

QR5-complex

1040 R

P-top

20 ao'0

3000

Fig. 2.4-3 Vermogensspektru.m. van P-top"
QRS"-coDtplex en T-top •.

In het boek "Computer Application on :8 ..C.Q. and v.e.G.
Analysis" (Li t. 12) wordt als sample frekwentie voor
e.c.g. verwerking 500 Hz aangeraden. U£tgangspunt hierbij
is, dat het normale cardiogram een bandbreedte heeft tot
tot ca. 100 Hz. Echter bij hypertrophie of infarct kan
het freklventiespektrum, van hat e. e.g. komponenten bevatten
tot maximaal 200 a. 250 Hz.

Ben artikel dat zeker de moeite ~an het lezen waard i.s
voor eenieder die betrokken is bi. j cardiografie, is bet
a.rtikel ltRecommendations for Standardization of Tnstruments
in Electrocardiography and Vectorcardiography". (Lit. 10).

Dit artikel, dat een rapport is van de ~merican Heart
Association, raadt SOO.Hz als sample frekwentie aan.
Bij al aDZe metingen WOl~t een frekwentie van 1000 Hz

gehanteerd.
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IlI. VARIATIES IN RET ELECTROCA.RDIOGMH.

J.1. Soo,Tten van variatie.

Bij de variaties die optreden in het cardiogram wordt. onder
scheid gemaakt tussen inter-individuele en intra-individuele
varia"tie.
In~er-individuelevariatie (intersubject-variation) is de
aanduiding voor de verschillen die optreden tussen cardio
grammen van verschillende peI'sonen.
Int.ra-individuele vo,:~'iatie (intrasubject variation) duid t
de variatie aan in het cardiogra~ vau een en dezelfde per
soon.
De variatie in de e.c •.g.· s van verschill.ende personen is
aanzienlijk groter dan de 'Variatie in het e.c.g. van een
en dcz.elfde persoon.
De onder hoofdstuk 2.3. genoemde grenzen zijn vooral zo
ruLm, omdat zij voor het cardiogram van ieder gezond mens

van toepassing moeten z-Ljn.

3.2. rnter-individuele variatie.

Hoewel dit rapport gew'ijd is aan intra-individuele variatie,
is het toch interessant am te kijken na~r de versclrillen
die optreden tussen cardiogrammen van ,ersChil1ende mensen.

'tJit de literatuur blijkt dat de :f:aktoren leeftijd, ras,
geslacht en gewicht hierbij een rol spelen.
Kossmann (Lit. 1) konstateerde dat hat P-R interval ].anger

wordt naarmate men ouder wordt. Oak de QRS duur neemt
'Volgens hem toe met de J.eeftijd. Bij maakte een indeling
naar de marlmale duur Va&. het :P-R interval. en de ma.:xi.mal.e

duur v.an het QRS-complex ~oor gezonde mensen.
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Deze indeiing is als voIgt:
P-R(max) vol1'1assenen

14-17 jaar
kinderen onder 14

QR8-duur( max)

voli'18ssenen
5 -14 jaar
kinderen onder 5

200 mSek.
180 mSek.
160mSek.

100 rnSek.
90 rnSek.
80 mSek.

Von dp.r Gro4ben (Lit j) noemde de inter-in,l.ividuele
variatie van hat e.e.g. aanzienlijk. De oorzaken daarvan
zijn volgens hem gelegen in de versehillen in:

- positie en or1entat1e van het hart
- grootte van de beenderstrukturen
- gele1dbaarhe1d van de longen
- plaatsing Yan de elektroden

Naar aanleiding van een onderzoek, waarbij de cardiogrammen
van 1200 gezonde mensen werden vergeleken, konstateerde hij
dat de interindividuele variatie a~nam als ereen inde1ing
naar leeftijd en geslacht werd gemaakt.
Om de grootte van de inter-individuele variatie t&t uiting
te laten kamen, maakte hij een plot van 112 cardiogrammen
over elkaar. Figuur 3.2.-1 laat het resultaat hiervan zien.
Uit het onderzoek van Von der Groeben bleek verder dat de
inter-individuele variatie veel groter is dan de intra
individuels variatie.
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----------_._-.....

Fig. 3.2.--1 Normale variatie in het e.c.g. bij plaatsing
v~n de electrodcn op de plaatsen E en M volgens ~et Frank
sy-steern.-De punten repre8enteren het QRS-complex van 112
personen tUBsen 35 en 44 jaar. (sample-frekwentie 1000Hz )
Getrokken Iijnen geven het gemiddelde en de standaardde
viatie aan.(Von der Groeben).

Pipberger C.8. deden een onderzoek naar de inter
subjekt variatie met behulp van de e.c.g.ts van 518 ge~onde

mannen. Zij konkludeerden, dat met elk decennium toename van
de-1ecftijd,. de amplitude van Q, R,. en s-top met 6,5~ af
neomt. De amplLtude van S-T complex neemi; zeIt's 9,75~ a.f

per decade leeftijdstoename.
Het verschil tussen blanken en negers kwam tijdens het on
dorzoek tot uiting in een kortere QRS-duur b~j negers en
net optreden van grotere amplituden bij negers.
Verder konkludeerden Pipberger en zijn medewerkers dat over

het algemeen een toename van het gewicht leidt tot ~leinere

amplituden in het e.c.g.
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De laatsto jar2n ~ordt eetracht dolnter-individuele
variatie in het eardi.ogram te verkletnen door normalisatie
(Lit. 9). Men past daarbij een lineaire transformatie toe
op de card"..of3·rammen die men op hei; huidoppervlak meet. Men
wil hiermee het cardiogram berekenen, zoals dit direkt op

het hart zelf (epicardiaal) gamete. zou worden. Door de
l.Lneaire transformaties tracht men het verschil in thorax
te elimineren. Problemen die bij deze technieknn optreden

zijn de verscht.llen 1~ electrischa weers'tand van de versehtl
~ende weetsels in de boret •
.ue \i(>"rstiand is evenvisl ohms voor de van belang z.~jnde

lage frekwenties in de g~ele thorax. In een arti~el van
Kelly, e.a. (Lit. 9) wordt onderstaande tabel gegeven voor

de el.ektrische weerstand in de thorax.

Longen
Skelet
Vet
Bloed
Zenuwen (lengterichting)

Zenuwen (dwars)
Plasma
Hartspier

1300-2100

16000

1500-3000

150-170

200-400

700- 2000

60-70

130

Tabel 3.1./1 Specifieke weerstand in de thorax
in ..a.em.

In hetzelf~e artikel wordt de verwacbting uitgesproken dat
genoemde lineaire trans~ormatie zal leiden tot kleinere
verschillen in de eardiogrammen ~an verschillende mensen.

~3. Intra- individuele variatie.

Intra-individuele variatie wordt onderseheiden in twee

~or~en: 1. Beat-to-beat vartatie
2. Day-to-day variatie
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Beat-to-bc:c't var Latie is de variatie die optreedt in op
een volgende complexen van een continu opgenomen cardio
gram. De elektroden worden tussen de opname 'Van def7,e
complex~n dus niet losgenomen.
Day-to-day variatie duidt de verschillen aan die optreden
in de cardiogrammen van ~en persoon, wanneer deze met tussen
tijd van een dag worden opgenomen. Rierbij worden de elek
tro~en tussen de opnamen we~ losgenomen. Zij worden later
evenwel weer op dezelfde pJ.a.atsen aangebracht.

De day-to-day variat1e ts over het algeme ,=lll groter dan
de beat-to-beat variatie.

De oorzaken van variatie kWlnen we voar beide vormen
onderscheiden in:

oorzaken t.g.v. veranderingen in de patient
- oorzaken welke bui ten de pat:Lent liggen

Met de oorzaken die bui ten de patient ligCen ,'lorden de ruis
tijdens opname en verwerking bedoeld. Met de veranderingen
in de patient worden de voortdurende wijzigingen in het
fysiologisch evenwicht van de patient bedoeld, of daze nu
eennatuurlijke of kunstmatige (medicijnen) oorzaak hebben.
Br zijn tallo~e natuurlijke oorzaken die het fysiologisch
evenwicht beinvloeden. Vele zijn hiervan bekend , doch

vele ook niet.
Tot de bekende oorzaken behoren o.a.:

- Druk
- Temperatuur
- Vocht.igheid
- Zuurstofgraad van de lucht

- enz.
Deze oor~aken zijn aIle in wiskundige termen te beschrij
ven. Biet in wiskundige termen te beschrijven zijn echter
emoties en vermoeidheid, terwijl zij ook van grote invloed

Zijn op het evenwicht in ons lichaam.
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van de verandering van de fysiologische
uit zich in verandering van o.a. de volgende
- Bloeddruk
- Lichaamstemperatuur
- Zuurgraad van het bloed
- Suikerspiegel
- Ademfrekwentie
- Hartfrekwentie
- enz., enz.,

Welk effekt uet verand'ren van deze parameters op het car
diogram he~~)ben is slechts ten dele dUidelijk. Zeker is dat
er een bepaalde invloed is. Het har~ bevind~ zich on een
centrale plaa~s in he~ lichaam en is v.ia zenuwen verbonden
met talloze receptoren, die op verschillende plaatsen in
het lichaam aani'1ez,ig zijn. Daarnaast betrekt het hart zijn
~oeding vanuit het b~oed. Dit bloed bevat hormonen die
e~ders door de klieren gesecreteerd worden.
In het hart zelf zijn ook een aanta! receptoren aanwezig
welke gevoelig zijn voor druk en voor CO2-gehalte.

Verschillende proeven zijn gedaan om de invloed van druk
veranderingen te ondersoeken. Bekend is de sinus-carotis
reflex. Men oefent hierbij druk uit op de sinus-carotis.
Daardoor wordt de nervus va~lS geprikkeld, wat tot gevolg
heeft.dat de hartfrekwentie sterk daalt. (Daling tot 30 sl/min.
kan optreden). Kennelijk bevinden ziCh in de nek drukrecep
toren die de hartfrekwentie kunnen beInvloeden.
Een andere preef, welke de aanwezigheid van drukrecepto
ren in de borst aantoont, is de Valsalya proe!. Bij deze
proe! ademt men diep in en probeert daarna met gesloten
stemsplect uit te ademen. De druk in de borst zal daardoor
oplopen. Het gevolg is dat de hartfrekwentie weer sterk

daalt. Er kan zelfs hartstilstand intreden.
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rn ill :.::l.dGre mate treden drulcvGl'schillen in de borst op
a1s gevolg van de normale ademhaling. Ook hierdoor veran
dert de hartfrekwentie. (Pulsus respiratorius). Ret is
normaal dat de frekwentie toeneemt bij inademen en afneemt
bij uitademen. Bij kinderen is hat effekt van de ademha
ling groter dan bij volwasseneD.. (Zie fig. 3.3.-1)

--------------

PullSll$ "ftpl"atOrlU~

F~g .. 3.3-1.> Veranderingen in de harti'rekwantie
t.g.v.. de ademhaling.

Schmitt en Almasi (Lit. 11) deden in 1973 een onderzoek
bij een groep van tweehonderd personen naar de relatie
tussen ademhaling en het cardiogram. Zij vonden o.a. het
jUist genoemde eff'ekt van hogere hartf'rekwentie bij inade
men en lagere har"tfrekwentie bij uitademen.
f'ijdens hun onderzoek lieten zij de proefpersonen gesyn
chroniseerd met hun eigen cardiogram ademen. De i'lerkwij ze
daarbij was als volgt:

Via cen elektronische schakeling werd een lamp zodan~g

eestuurd, dat hij twee perioden van hat e.c.g. brandde en
daarna drie peri.o',len niet, daarna weer twee perioden weI,
enz. De proefpersoon ward gevraagd in te ademen bij bran
dende lamp en uit te ademen, als de lamp niet brandde.
Deze gedwongen ademhaling bleak door de proefpersoon ge
makkelijk te leren en was zeer lang vol te houden, zonder
merkbare. invloed op de proefpersoon zelf.
In figuur 3.3.-2 zien we het eifekt van ademhalen op de
hartfrekwentie.
De grootte van de inv10ed van de ademhaling op de hartfre
kwentie wordt uitgedrukt me~ de respiratoire modulatie
index(Rm). Deze index is het verschil tussen de maxima1e
en minimale hartfrekwentie tijdens een ademcyclus, uitge
drukt in procenten van de gemidde1de hartfrekwentie.

Dus: R-- fMQ)C - r....;" )( 100 %
•• , ;,....;01.,1.1
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Fig. 3.3.-2 Verandering va~ de hartfrekwentie t.g.v.
(Schmitt, Almasi) ademhaling.

De waarde voor de respiratoire modulatie index is versehil
lend voor versehillende personen. Bij kinderen is hij gro
ter dan bij volwassenen.
Bij e~n persoOD is de modulatie index kons~ant als de ge
middelde hartfrekwentie konstant is. Bii verandering van de
gemiddelde hartfrekwentie is er een lineair verband tussen
dit gemidde1de en de modulatie index. Figuur 3.3.-3 laat
dit voor drie individuen zien.

Met de methode van ademsynchronisatie kan hat a.e.g.
opgedeeld worden in vijf verschillende eomplexen. tijdens
een ademcyclus.
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Fig. 3.3.-3.
Re1atie ~ussen gemidde1de hartfrekwentie en de respiratoire
modulatie index.
Gemeten bij dr1.e personen.
(Schmitt, AllIasi).

Indien daze inda1ing gemaakt wordt, is (volgens A1masi
en Senmi~t) de ~ariatie in alla metingen die normaliter
aan een e ..e.g. verri.cht worden minstens driemaa~ kleiner;
soma zeta zest~en maal(!).
:riguur 3. :3.-4 1aat de invloed van de ademhaling op de ma
rl _1e QRS-vektor zien.
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Fig. 3.'3.4.
Invloed van ademhaling op maximale QRS-vektor van het
VCG. Midden (MIT SYNcwt, ): het gemiddelde en de standaardde
viatie van de gesynchron~seerde 5 eomplexen. Rachts :
het gemi.dde1.de en de s.d. van niet gesynchroniseerde
eomplexe1!l.
(Almasi, Schmitt).

Wolf(Lit. 12) konstateerde ook een verschil in. de
e.e.g. complexen tijdens inademen en uitademen. Er waren
volgens hem versChil1aa in de Yolgende parameters:

1. QRS-duur
2. Interval tussen twee QRS-complexen
3. Amplitude op vaste punten

Nasst, de invloed van de ademhaling is ook de invloed
'Van de blo.eddruk op het e.e.g. vrij groot.

Corday e.a. (Lit. 13) deden een onderzoek bij honden
naar het effekt ~n de hloeddrak op het cardiogram.Zij
verlaa6den de bloeddruk kustmatig door bloeding. Ver
hog~ van de bloeddruk bereikten zij door toedienen Van

noradrenaline of metaraminol.
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lInn observaties luiden als voIgt:
1. Bij verlaging van de bloeddruk d.m.v. bloedding

~oonde het cardiogram in de standaardafleiiingen cerst
een afname van de amplitude van de T-top.
Later werd de T-top ~weefaaig of geInverteerd. He~ ST-nivo
daalde bij zeer lage bloeddruk.

2. Bij verhoging van de bloeddruk door het toedie
nen van noradrenaline kwam de T-top weer oyereind. Ala de
druk verder verhoogd werd tot normaal, ontstond de ST
elevatie. Bij nog verdere verhoging Van de bloeddruk werd
de T~top weer tweefasig of zelfa sterk negatief.(Fig. 3.3.-5)

A CONTROL
8P B 8P C 8P
68 BLEEDING 14 NORAOREN. 27

\

~I • .1.. ..1 .J.. ~ .~-............
D 8' E 8P F

,p
NORADREN. S5 NORAOREN. 100 70

~,y
J I I I , I

~J~J-J--JI~~~¥.P

Fig. 3.3.-5. Invloed van bloeddruk op e.c.g. Van hand.
BP=druk in mmHg. Volgorde is A,.B,C,D.E ..F, (Corday c.s .. )

3. Hypertensie boven 180 rom Hg (systolisch) door
toedienen van noradrenaline of afbinden van de aorta
1eidde tot: - arhythmia (nodaal en idioventriculair)

- ventriculaire geleidingsdefekten
- ventriculaire tachycardia
- (Zie fig. 3.3.-6)

Na terugkeer tot de normale druk verdwenen deze effekten

mete en.

Een verklaring, vTelke door recente studies van o.a.
liof::'man, Butcher en Me1ville bevestigd wordt, is dat door
toediening van noradrenaline er een netto verlies van
Kaliull optreedt in het hart. Hierdoor verandert de

transmembraampotentiaal.
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NORADRENAL..IN BP 178
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F:i_ g, 3. 3.- 6 Gevolgen van kunstmatig opgewekte hypertensie.

De konklusie die we uit het onderzoek van Corday
mogen trekken, is dat extreme verandering van de bloed
druk bij hondeD leidt tot zeer grote veranderingen in het
cardiogram. Met name in het ST-segment.en de T-top.
Dit bewijst nie't dat kleine bloeddJrUkvariaties bij de
mens zullen leiden tot variaties in het cardiogram.
a-t is echter wel waarschijnlijk dat de hloeddruk invloed
hee.ft op de T-top en het ST-nivo van het e1ektrocardio
gram. De~e veronderstelling werd versterkt door een onder
zoek naar de invloed van emoties op het cardiogram( bij
sterke emoties is er een verhoogde noradrenaline excre
tie en een toename van bloeddruk).
Bij een groep Tan 35 geaonde personen werd het e.c.g.
opgenomen, terwijl zij ge!ntervied werden(standaardaf

leidingen) •
fijdens deze interviews werden de proefpersonen angstig
of neerslachtig gemaakt door te herinneren san trauma
1!sche ervaringen. Dit had de in tabel 3.3.-1 aangegeven
gevolgen•.Veranderingen in het patroon van het e.c.g.
werden het meest gevonden in de T-top en iets minder
vaak in de p-top en het ST-i.nterval.
In de tien gevallen waar de amplitude van de P-top toenam,
ging dit in negen gevallen met een afname van de amplitude

Yan de T-toP gepaard.



:1

31

A. T00name hartfrekwentie
m.ear dan 40 al/min
maer dan 30 sl/min
meer dan 20 aI/min
me er dan 10 aI/min

10 of minder

B. Veranderingen in a.e.g. eomplexen
AfnaUle amplitude !r-top meer d •.0,5mm

...,/'-

VeranderiDg ricb:tiDg van ~-'top

S!-daling 0,5 mm

S!-dal.ing 0,5 mil

!eensme am:Plitude p....top
A1ite.8 amplitude P-'top

aanta~

3
8

17
26

9

aan'tal

18

8

2

4
10

2

c. Teranderin£ in ritme
Arhythmia
Extra ayato~es

aanta!
9
8

!abd 3.3..-1. Gevolgen. "t'aJ:L ateJ::te eaa."ti.es in een gro~p

van 35 persoza:en.

Benadrukt moe~ worden dat de emo'ties die bij genoemd
oaderzoek optraden vee]. groter waren dan de emo'ties die
~j norma1e a.e.g. registratie optreden. Het onderzaek

geeft ech'ler w.1 ee i..dens aan, waara811 we bij e •.e.g. re
gistrati.e lIloeten denk.... !e:nsl.otte bevindt eeD patient
si..ch bij e. e.g.• regis"tra'l1.e op een verhoogd n1.veau van
gespannenheid.

In een artikel. (L1..t. 14) lIordt o.a. de variatie. van
het e.e.g•. Mstudeerd 'bij een continue registratie
ceclureD4e een uur. De· variatie van het e.e.g. wordt besehre

yen ••t de Yariatie-co:ifficiin"t ~ " welke als voIgt is

gadef'inieerc1:
C

v
= lOOMS. D. waarin S.J1= standaarddevia:tie

H = gemidde1de
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In de dria standaard af~.idingen is cie
coef"f:lc:i.int. hi.j een "n uur durende opaa.me;

R-"top amplitude: l' 5 %
S-~op amplitude: 25-30

T-top (I en IT)amplitude~ 20

'-"top (III) ampli.tude : 75 !!

B.-R interval : 11

P-B, int.ervaJ.: 30

variatie-
1 " Ok itge. ~J aan:

Betrekkelijk stabiele parameters bleken de R-top en
het R-interval. (CV<30$) ~ onstabiele parame.ters waren.
(CY >30?') cie S-t.o.p (af'l. V5). de T-top (af'~. III) en.
de R/S verhQuding (a.n.. 1'1).

1r.,B.. In de "tabel zij.n de varia"tie coeff'icanten aangegeven..

Deze coeffi..cient·en geven een relat:te"e var:latie. t ..o:.v.
he~ gem:lddelde.. In absolute waarde is de variat.ie van het
R-R in~arval be~ekkelijk groot ..

In 1961 deden Fischmann, Pipberger ~n Cosma (Lit. 15)
een onderzoek naar de beat-to~b.ea:t. Viariatie aan de. hand.
van 5& o.rthogpnale (Frank) e. c. g.' s. 29 :8 •.c .,g. f S behoor

den aal1 ge:zonde JlLEfnsen toe, 29 e.e.g.·s behaorden toe
aan mensen met een hartkwaal. Zij, ko~at.eerden de ira.
tabel 3 .. 3 .. -2 aangegevan beat-to-beat variaties.

O~04 0,10
- .- -

Gemiddelde en maximale beat-to-beat variatie.
~!a~al geeft. de varia1;~e aan "'t1'aar 97~ van de
groep onder bleef'.

va.::ciatie .in
gemiddeld

19
a
6

12

var.iatia in max. amplitude (mV)
gemiddeld maxLmaal

0,03 o,oaP
P-R
QRS
Q-T
~

Tabel 3.3/2.

tijdsduur (ms)
maximaal

37
33
19
68

0,03 0,12

'----.,
, Onderzocht w'erd een g:,"oep van 27 personen.. De tabel g,eeft

het gemiddeJ.de voor daze 27 personen aan.. (L:it .. 14) ..
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Relatie~ gezien is de gemiddeld optredende beat-to-beat
variatie in de amplitude van de P-top groot (20 a 30%).
Vooral de maximale variatie is groo~.

Ook de beat-to-beat variatie in de duur van de p-top is
aanzienlijk. De maximale variutie bedraagt 37 mSek. Normaal
is de duur van de P-top niet groter dan 100 mSek.
De maximale beat-to-beat variatie van de lengte van het
P-R interval is volgens Fischmann c.s. -tijdens hun onder
zoek gelijk aan 33 msek. BiJ een normale lengte van het
P~R interval ~an ca 150 mSek komt dit overeen met een rela
tieve variatia ~an ongeyeer 20%.

De day-to-day variatie is in 1967 door Michaels en Cadoret.
onderzocht. eLit .. 16) •. Zij beatudeerden de cardiogram.men
van 58 gezonde mensen.
De cardiogrammen werden op vier achtereenvolgende dagen
opgenomen. Naar aanleiding Van hun onderzuek stelden
Michaela en Cadoret tabellen 01' voar de maximaaltoelaat
uare day-to-da~ var~a~ in de parameters van het e.c ..g.
van een gezond. mens. Grotere variaties waren volgena hen
een indicatie voor hartziekte.
De tabellen 3.2.-3 en 3.2.-4 laten daze .aximale day-to
day variatie zien.

A!leiding p Q R S T S-T

I, II, III 0,04 0,0) 0,09 0,06 0,06 0,04

aVL, aVR, aU 0,05 0,04 0 •. 10 0,15 0,18 0,02

V1 , .... , V6 0,02 0,03 0,36 0,32 0,15 0,03

!abel 3.3/3. Maximaal toelaatbare day-to-day variatie van
de amplituden (in mY) bij gezonde mensen.



Afleiding

I, II, III
aVL, aVR, aVF
V1 .....V.6.

R

18
20
25

s

27

29

34

Tabe~ 3.3.-4 .. Maximale variatie-coefficient (%) in amplitude
bij gezonde mensen ..

Opmerkingen: Uit de tabellen 3.3.~3 en 3.3--4 blijkt
dat de day-to-day variat1.e het grootst is in de amplitude
Tan de I-top ..
Relatief is de variatie in de amplitude v.an de p-top
ook aanzienlijk ..
-Als we vergelijken met tabel 3.~.. -2 ~ien we dat maximaal
optredende variaties hier grater zijn dan de maximaal
toelaatbare day-to-day variaties. Echter tabel 3.3.-2 bevat
ook de beat-to-beat variaties van mensen met hartziekte.
Normaal is de beat-to-beat "llariatie kleiner dan de day
to-day variatie!

~ot besluit noemen we nog de resultaten van het onder
zoek naar de relaties binneD het cardiogram van normale
.ensen.(Li~. 17)
-Bazett Tond in 1920 een relatie tussen de lengte van het

P-R interval en de cyems l.engte van. een hartslag:
P-R=0.06 - 0,.10 VC (in sek .. ) vTaarin C de cyclus

tijd in sekonden is.
Bij vermoeidheid veranderde deze relatie volgens hem.

-Pardee beweerde dat hat P-R interval korter . werd met
toenemende hartfrekwentie. Bij gaf gee~ formules.

-SCheer en Albers deden een uitspraak over het P-Q inter-

val:
P-Q = 0,173 "('; in sekonden, als c in sekonden

(c = cyclustijd)
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~: Latere onderzoeken toonden aan dat de waarde van boven-
staande formules tweifelachtig is. Schlamowitz (Lit. 17)

kwam na een onderzoek tot de Yolgende konklusies:
1. Er is bij norma1e jonge mens~signi~icante relatie
tussen de duur van het P-R interval en het R-R inter
va1. Hoewe1 er weI een statistisch niet significante
aanwijzing \>las, dat het P-R interva1 korter "-lerd als
de hartfrekwentie toen~.

2. De duur van ha"t P-R int,erv:a1 is na inspannende
aktiviteit Diet significant anders dan v~~r inspanning.
3. In geen enkel geval was het P-R interval groter
dan 0,20 SEtk.

Het is bekend dat er een soort iDYerse relatie tussen het
Q-~ interval. en de hartfrekwentie bestaat. Ben groat
aantal fOrJil1U.8S d:le deze rel.ati.e beschrij,ven z.ijn
voorradig. Ien van de si.mpeJ.ste formules en oak hat meest
gebruikt 1.8 de Bazett index:

Samer.a.vatt:i.ng.

~-TQ - ~c = It- H' kcms"tant (Lit. 1 en 3)

- De variat.ie in hat e..c.,g.. wordt onde=tischeiden i.n inter
:individueJ.e en in:tra j'nd ividue1e variatie.
- Oorzaken van in~er-indiYidue1evariatie zijn verschilJen
in: oriintat1.e en pos:L.tie 'W8lL het hart.,

beenderst.ruk:tuur
ge1e±d.baarheid van de J.ongen
p:Laa"tsing TaJ:L de e1ektroden.

Oorzaken van ~tra-Lndi~idue1eYaria~1e zijn:
ademha1ing en bloeddrukYariaties.

Oorzaken van beide vormen van Yaria'is z~Jn:

ruLs, door verwerking en t.g.v. sp~eraktiviteit.
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- De intra-indiv:i.duele variatie is het sterkst in P-top,
~-t.op, en S!-aepent, aJ.smede de reJ.atieve variatie van de
le~e van het P-R interval.
- Er is ean inverse relatie tussen de 1engte van hat
Q-! iuterval. en b.a.rtfrekwentie. Daze rel.a.tie 1'IQrd1i- het best
beschreven met de Ba38~t index:

Q-T =.Q....:...L ~ konstantc VR-R'

- Er is een tendens tot verkorting van bet P-R interval
bij toenemende hartfrekwentie.

- Indian men geen ademsynchronisatie toepast kan men het

e •.c .g. h.et baste gedurende minstens 66n ademcyclus meten
en middeling toepassen.
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IV. VARIATIE IN RET CARDIOGRAr.r T. G. V. RUIS EN ME,ETFOUTEN.

In het vorige hoofdstuk bespraken we de fysiologi
sehe bronnen van variatie in het e.c.g.
In di t hoofdstulc zullen i,Te aandacht besteden aan de meetfou
tan die bij de v,-:rwerking van de cardiogrammen optreden
en aan de :cuLsbronnen die invloed heoben op de metingen.

4.1. Fouten in de meting van hot cardiogram.

De bclangrijks"te fouten die IIlcunnGn ll olJtreden bij de
verlv\-)rk.i.ng van cardiogrammen Liijn:

a., Verkeerde elektrodcnplaatsing
b. Gebruik VcJn tev':el elektrodepasta
c. "Aliasing errors"
d. Afrondingsfouten

a. ~kccrde clektrod~aatsing

Indien we een elektrode losnemen en daarna weer op
de~elfde plaats terugplaatsen ontstaat er een kleine
verpl2atsing. Deze verplaatsing kan vrij groot zijn als er
enig tijdsverschil is tussen het losnemen van de elektrodrj
en het terugplaatsen, terwijl de elektrode-plaats niet
gemarkeerd wordt.
In feito treedt. deze situat e op bij de 0:tmame van e.c.g.'s
in ziekenhuizen.Vank neem;t men het cardiogram van iemand
meerdere malen op met t.ijdsversclrillen van eniec dagen.
De day-to-day variatie vall het cardiogram is dan onderhevig
aan elektrode verplaatsing.
Be ;'80n e. a. onder::ioc:hten het ef£ekt ~an e1ektrode verplaat
sing van 2i em. op de Frankafleidingen. Zij veronderstel
den dat verplaatsing van 2t cm. normaal veel optrad bij

klin.i.sche opnamen. De konklusie van hun onderzoek "las dat
elektrode verplaatsing over kleine afstand, grote invloed
~eeft op de vorm van :18t e.c.g. Bij elektrolle verplaat
singen van slechts 2t cm. kunnen variaties in de amplitude'
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\iC:tYl de R-top optreden van 40%.

Uit e~gen opnamen black dat de invloed van elektrode
verplaatsing op de borst zeer aanzienlijk is. Terwijl deze
invloed op grotere afstand van hat hart snel afneemt.
Bladzijde 39 laat de resultaten zien van de opna.men.
Br werden op 64 plaatsen, op het bovenliehaam van een
proefpersoon, eardiogrammen gemeten. De 64 posities van
de elektroden staan aangegeven in figuur 4.1.-1. Van aIle
eardiogrammen werd het gemiddelde bepaald van 10 opvolgen
de complexen (Zie hoofdstuk V). Figuur 4.1.-2 geeft el1i,e
gemiddelde eardiogrammen weer. Du.idelLjk is het grote
versehil tUBsen nu.w:mer 27 en 43, terwijl deze opnamen op
een afstand van slechts 4i em. zijn gemaakt. Daar tegen
over staat het geringe verschil tussen nummer 17 en 18.

De afstand tussen deze t\-Vee punten was aanz.ienlijk groter
dan 4t em. Eea verklaring hiervooI is dat elektrode 17 en
18 zieh op grotere afstan\l van het hart bevonden dan
elektrode 27 en 43. Dit wordt des te meer duidelijk als
we een hoogte-kaartje maken van het potentiaal ver100p
over net liehaam op diverse tijdstippen. FJ.g:'ur 4.1.-3
J,aat het potentiaalverloop·zien·in de buurt'Van'd~ maxi
iDale.uitslag::.'van:.het..e.e..g. int.egraa~ over hell torso opper
vlak. Ret blijkt dat de afsta.ad tussen maximum en minimum
potentiaal slechts 6,0 om. bedraagt ... Een elektrodever
sohuiving rond dit maximum. of minimum. zal dus grote invloed
op de vorm .an helo card.:iogram hebben.
Vermeldenswaardig hierbij is dat:

1. De 6 precordiale afleidingen in het gebied rond
dit minimum en maximum liggen.

2. Men er bij Oosterom .(Amsterdam) toe overgegaan is
in dit gebied intensiever te meten middels
16 elektroden in een vierkant raster van 4x4.



39

2726

8l:J.IIC
2!JOl

Fi~ .. 4.1 .-1. Elektrode-plaatsing
biJ meting van 64 e.c.g."s.

Fig. 4.1.-2. Gemeten
e.c.g.rs op de aange
geven elektrode-plaat
sen.

Fig. 4.1.-3. Hoo.gtekaart
van het potentiaalverloop
op de torso. Zwart geeft
het gebied met positieve
potentiaal aan, wit gceft
het geb~ed aan m.et nega
tieve potentiaal.

~. 1>. hoekPL4~.j,cn ""04I~CotI ~~.lo e/lt4~

~c r'Q.k~ ,,",(Wet8¥! eVl lb"1M." #4",

P'4"'~ or de ,....~.

De rf~ ... h welt., ~~ - r, ItG." Jej~"
~~t ltc-l- "'..... ,..... q Q1Il foil II ~ f ("fIe••s

or IteJ "O(\~ {,,~CI'I Of Jefj/Y 1.0t1~' ,.,el I.el

(,4" .
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b. Gebruik van tevee1 elektrode pasta.--- -- - - ---
Om de hUidweerstand te verminderen wordt vaak gebruik

gemaakt van elektrode pasta. Aan hot gebruik Van deze pas
ta kleeft echter het gevaar van "kortsluiting" van meet
punten. Indien we nl. teveel elektr~de pasta gebruiken
ontstaat een laag op de huid met een kleine e1.ektrische
vreerstand. vie meten dan met aIleen het potentiaalverloop
onder de meet-elektrode, maar een potentiaalverloop dat
bestaat uit een gefilterde integraal van potentialen rond
om d(~ elektrode. Een dergelijke opname is fout en zal zeker
niet reproduceerbaar zijn.

Ook het gebruik van elektroden met sen te groat op
pervlak lean tot dergelijke fouten leiden. Tijdens ons onder
zoek gebruikten 'fe cirkelvormige elektroden met een diameter
van 2,2 em.

Na het onder o.a .:;eno.::mdc effekt van elektrode dislokatie
zal het dUidelijk zijn dat juist op de borst de invloed
van een teveel aan elektrode pasta groot is.

Een gevolg van het gebruik Van tevee1 elektrode pasta
zou volgens sommige artikelen mogelijk het optreden van
een geinverteerde o.:f verschoven !-top kunnen zijn. Interes
sant in verband met deze T~top invertering is een anekdote
welke de ronde doet over Wilson. Wilson' wilde onderzoeken
wat er ann het e.c.g. zou verauderen als het menselijk 1i
chaam in een geleidend medium ward gebracht. Tijdens zijn
vakantie dompelde hij daarom zijn dochter onder in een
meertje (volledige "kortsluiting") en registreerde haar
cardiogram. Dat cardiogram vertoonde geinverteerde T-tappen.
Lepenchkin, een student van Wilson, hoarde hiervan en nodig
~e de dochter van Wilson uit om eens te komen praten over
haar !-toppen. Of zij lverkelijk over T-toppen gepraat heb
ben is de vraag, maar hun gesprek werd wel aanleiding tot
een hUlvelijk 1mssen beiden. Lepeschkin bracht het later
evenals Wilson ver in de cardiografie.
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c. "Aliasing eTrors".------
Aliasing error is de term voor de fout die optreedt

als men met een te lage frekvTent5,e bemonstert. De bemonster
f'reklrentie moet gelijk zijn aan minimaal tlvee maal de
!:loogste f'rekwentie" die voorkonrt in het data signaal.
Bij het cardiogram is hat zo, dat er frela-rentie komponen
ten in het data signaal voorkomen welke hoger zijn dan de
frekwent:ie komponenten "llan het e.c.g. zelf. Deze hoge
frekwenties zijn o.a. een gevolg van spierruis. Indien
men deze frekwenties niet uitefilterf,. voordat m.en sampling
toepast r zullen zij in de frekwentieband v.an het e.c.g.
~e~ terechtknmen~

P~6~ur 4.1.-4 maakt dit duidelijk.

va·oR BEMDN
JTER.ING

Nt:) B.EMONSTERING

14-'~--~--:-" .J,,. ,,\4IS r

Fig. 4.1.-4. Het optreden va,.'1. aliasing errors.

Ben andere fout die optreedt bij s~pling is de
afrondingsfout. Mon kent op de samp1e·momenten een diskrete

waarde toe aan het gesampelde signaal. Doordat men slechta
de "bescl:ikking he8ft over een beperkt aantal diskrete nivo"s
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za1 afronding optrGden. De American Heart Association

(Li t. 10) schrLjft een minima1e precisiev,)or van 0,2%.

Dit komt overeen met 9 bits.

Bi j ons eigen onderzoek werd (L 11 10-bit A. D. -converter
gebruLkt.

Het is n iett GnU.n bij deze 10···bit converter ,;e1 van belang

dat vr.Lj,-:e1 vo11edige uitsturing plaatsvindt. Typerend

voor onvolledige uitsturing moge bijgaande plots zijn.

r,a. 4.1.-$. Afkapfouieh b!l
onvollsdige uibhl
rlfl9 vOn de
R. I:J. con IJtr kr.
Boven: Gerinqe ujfs}/J(;"
Onder: (iro be u; ~ st-ur;

4.2. Storingsbronnen bij e.e.g. opname.

Storingsbrolli1en die bij opname en verl-lerking van

liet e.c.g. kunnen optreden zij~:

a. Spierrui-s
b. E~ektarische velden (jO .llz brom)

c .. St.oring via lichtnet (schakelklikken)

d .. KontaktpotentiaaJ. variaties van meetelektrode.

e .. Blektronische ruis van verwerkings2~ppratuur.

f. Ruis bi.j opname op band t.g.v. flutter.
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Bij spieraktiviteit worden via zenuwen aktiepotenti
alen overgebracht naar de motor- eindplaatjes in de
spieren. Deze aktiepotentialen leveren een meetbaar elek
trisch signaal aan het huidoppervlak. Indien men geinteT
resseerd is in de werking van de spieren meet men dit sig
naal en spreekt men van het elektro- myogram.
Bi.j de meting van het elektro-cardiogram vormen deze
myograf'isehe signalen een bron Van storing. Men proeeert
daze signalen daarom zo klein mogelijk te houQen. Tijdens
de opname van het cardiogram moet spierarbeid zoveel
mogelijk vermeden worden. en mag de .. proefpersoon-patient
niet spreken•. Hij moet 30 ontspannen mogelijk zijn.

b. E.lektris~velden.
Door gebruik Van andere elektrische apparatuur in de

omgeving van de e.c ..g. versterker ontstaan vaak elektrische
velden. Desa velden k:u.n.nen invloed hebben op de e.e.g•

.JlLd~
versterker. Ook ontstaan elektrischerdoor de aanwezigheid
van leidingen van het lichtnet. Deze aanwezigheid uit zich
in het optreden van de z.g. 50 HZ brom en nogare harmoni
schen in de o·pnamen. In f.iguur 4.2 ..-1 zien we een opname
Van het e.c.g. waarin dui.delijk sprake is van 50 Hz brom.

Daarnaast zien we ook het frekwentie spektrum van het
signaaJ., waari.D. sterke komponenten. voorkomen bij 50, 100
en 150 Hz. Door het reduceren Van deze komponenten kunnen
we de verstoring door brom verminderen.

Ben andere methode oom 50 liz storing te verwijderen
is een methode waarbij men via correlatie technieken een
50 Hz signaal synchroniseert met de e.c.g. opname en dit
signaal af~rekt van e.c.g. opname.
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....

Fig. 4.2.-1. E.c.g. opname welke brom bevat met zijn
ampli.tude spektrum. Onder: de 50 Hz komponent is ui t het
spektr~ verwijderd en ~. tevens zijn aIle komponenten
boven 100 Hz gelijk aan nul gemaakt. (O,flnamen uit eigen
onderzo.ek) •

c. Stor~via hat lichtnet
Daar de venlerkings apparatuur vanuit he~ lich~et

gevoeli 'W'ordt (via een scheidingstrafo), kunnen st.oringen
als schakelklikken,. spannj.ngsvariaties, e.d. invloed
uitoefenen op het cardiogram dat men na verwerking over
houJ.t.

d .. lContakt poten-~iaal variaties
Door hat bewegen ~an de elekt~oden k~~en kleine vari

atLas in do konta}~t potentiaaJ. optreden. Deze 'Variaties
uebben invloed op het nivo van de base- line van het

cardiogram.
In de praktijk blijkt deze base-line drift Diet te voor
komen. Deze drift verhindert helaas een optimaal gebruik
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van recorders en AD- omzetters, daar volledige uitsturing
Diet mogelijk is. Bij de venrerking van onze eigen
signalen werd daarom een base-line korrektie toegepast.
Deze base-line korrektie zal verderop in het verslag
uesproken worden.

e. El.ektronische ruis van verwerking.sanaratuur.
A~le verwerkingsapparaten vertonen een zekere ruis

welke men niet kan voorkomen. De invloed van de elektroni
sche ruis is echter klein vergeleken met de andere vormen
van ruis die tijdens verwerking optreden. (Zie hoofdstuk
6.2').

f. Flutt,erruis.
Bij registratie van het e.c.g. op een magnetisChe

band heeft men te maken met het niet geneel konstant aijn
van de bandsnelb.eid. Deze variatie van de bandsnelheid
uoemt men over het algemeen ~lutter. Door deze flutter
krijgt men een variatie in de tijdas van hat signaal.
Deze variatie in de tijdas kan men opheffen. door het
kloksignaal, dat men bij A.D. convertering gebruikt, op de
band op te nemen. Als men nu de A.D. converter met het
kloksignaal op de band stuurt, zal de tijdas van het klok
sigaaal dezelfde variatie vertonen als de tijdas van het
e.c.g.signaal. llierdoor wordt de variatie in de tijd weer
o~geheven, hetgeen een verbetering in de signaal/ruis
verhuuding geeft. Onderzoekers die deze flutterkompen
satie toepasten, bereikten hiermep. een verbetering in de
maxilnale SiN verhouding van 6 u.B~.'

Opmerking.

Een 'Van de zwakke schakels in de e.c.g. verwe:t'king
is de analoge recorder. Van de in de handel zijnde
recorders is de SiN verhouding na opname en weergave
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meestal niet beter dan 40 dB. Deze SiN verhouding wordt
",an nog alleen. maar bereikt bij maximale signaalsterkte
bij de opname. Indien het signaal kleiner is, wordt de
signaal/ruis ve~ouding nog slechter.

Als voorbeeJ.u. zullen we de Analog-7 van Philips
oekijken. we~ke we voor onze opnamen gebruikten.
Uit een onderzoek van Burema (Lit .. 21) bleek dat indien
~en met kortgesloten ingang een signaal opnam op deze
:L'ecorder,. dit bij weergave een ruissignaal gaf met een
.aarde van 20 mVt _

t
.

De maximale signaalsterkte kan bij weergave gelijk z~Jn

a~~ 2Vt _t • Wu aebben hier dus een maximale SiN verhouding
van 40 dB.
Als we een e.c.g. op deze recorder verwerken moeten we
rekening houden met base-line drift. Daarom mag bij opname
niet volledige ui ts-l:turing worden toegepast.
Stel dat we VOQr 80~ mogen uitsturen, dan is bij maximale
u.itsturing de sIN verhou.... ing nog slechts gelijk aan 38 dB.
V..:or de P-toOP is de uitsturing ca. 10i< van de uitsturing
bi;1 de R-top. De maximale SIN verhoudi.ng voor de p-top
is daarom slechts 13 dB.

Een methode om de sfN verhond:Lng ool\: veor l:lej_nera
niG!lCtlen groot te ID2..ken, is hot toepasGen VO,n 0Ct:Cf.\ptc

vor~\tcr\-i_l~. lien v::rsterkt dnarbij het si.:.;nr'al (voer de
() :;.m:.'..I!L: 0:) J':'l:-',.:.;nut i_ :,(:h0 band ) met een faktor waarvan de
grootte afhangt van de signaal sterkte. De grootte van de
versterkingsfaktor w'ord t vastgelegd en later bij
computer verwerk±ng gebruikt om het oorspronkelijke
siguaa~ terug te rekenen. Het voordeel hiervan is dat
men maximale uitsturing toepast, hetgeen de sIN verhoud.;-ng
van de analoge recorder verbetert voor kleine signalen,
terwijl hat oplossend vermogen van de A.D. converter
oak groter wordt voor kleine signaalwaarden.



47

V. TIJDCOHEHENTE MIDDELING.

T1jdcoheren~e m..i.ddeling is een techn1ek die men kan "toe
passen om de signaal!rUis-verhoudLng Van een zich herha
lend signaal te verbeteren. Daze ~echniek wordt toegepast
in de elektro-cardiografie.
In deze paragraaf zullen we het e:f:fekt Van tijdcoherente
middeling be spreken. Do,orvoor is het. noclig om.. eerst het
begrip correlatie-funktie ,e bespreken.

Correla"tie:

De kruiscorrelatie !fxir:J van twee si.gnalen x(t) en yet)
wordt ala volgt gedefinieerd:

T

~J{l) ~)~ ~Jx{lJ 'iLt+ddt
o

Voor de autocorrelatie ~lC("C) van het si.gnaal x( t) geld t

dan voar L =0: r

tV {o)::!~ +/X2.{-L)di
}){y T.....

o

Dit is eelijk aan het gemiddelde vermogen van x(t). In
d£en we de signalen x(t) en y~t} o~J ol~aar op,ellen
tot z(t), kunnen we de auto-corre1atie van he~ soms~~

naal ~(~) b~r~~onen.

T"

tr.. (,).):. fIf x(~) + ~lI1J{ x{! +1:) +~ (i. r)} <Ii
o

T T

=lMn ~Jx({l. '«(f +t) di + I- ~!'1Lt). 'jLf +t} <Ii
1_'0 T-..tI'O

a 0

r r

+~ ~/X(l). j U:-rt} cit + ~ ~/~tt). ~ (t +7:) cit
,_- T_tI'O

o 0
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== t" li) + r" ir} + 'ltC, l1:) + 'ijJ( (r:)

Us x(t) en y("t) volledig gecorreleerd zijn, d.w.z.
identiek, dan geldt:

dus oak:

Het gemiddelde vermogen neemt kennelijk met een faktor
vier toe als we twee volledig gecorreleerde signalen bij
elkaar aptellen.
Als ::ret) en Yet) niet geco,rreleerd zijn en de verwach
tingswaarden Van. ret) en Yet) gelijk aan nul zLjn geldt:

en

In dit geval wordt het gemiddelde vermagen Van het
som-signaal gelijk aan de som van de gemi.ddelde -vermogens
der afzonderlijke s~gnalen.

We kunnen dit Uitbreiden voor de sam van N signalen.
Indien de signalen vaJ.ledig gecorreleerd zijn zal het
gemiddelde vermogen Van hat som-signaal gelijk zijn aan
W? maal het vermogen van elk der signalen. afzonderlijk.
Als de N signalen volledig ongee-orreleerd zijn en de ver
wachtingswaarde voor elk der N signalen gelijk is aan
nu1. zal het gemiddelde vermogen van de som van daze
signa,len gelijk zijn aan de sam der vermogens "Ilan de
ai'zonderlijke signalen. Dit laatste is biivQorbeeld hat
geval als lve witte ruis signalen bij, elkaar optellen.



met aIle gelijk
gemiddelde verrnogen

bij volledige ongecorrcluerdhei.d,
de correlat1.e tussende signalen, hoe
het vermogen van de sam van doze s:Lgna-

4.9

Konklusie:

Indien we beschikken over N signalen
gemiddeld vermogen P, geldt vaor hot
van de som vaa doze signalen:

1. P = ~. P bij volledoLge correlatLe,som
2. P = N.Psom
3. Hoe groter

groter ook
len.

Van doze konklusie ma};:cn vTC gebru ~.k om de signaal!ru~s

verllOud~nG van h~t a.c •.:;. te verbeteren. l'1e gaan or da.ar
bij van uit dat de correlatie tusscn opvolgende complexen
van hat e.c.g. groter is dan de correlatie tussen de
ruis die gesuperponeerd is op deze complexen.

In figuur 5.-1 zi.en "Te drie com~)lexen van het e.c.g.

,

Fig.5.-1. Drie achtcreenvolgcnde complexel1 van het
e.c.g., vcrontreinigd met rui.s.

Indien 'ye nu comple:: 2 over een afstand T1 naar links
verschul.ven en complex 3 over een afstand T1 + T2 , dan
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kunnen "i'1e d(O drie eomplexen tijdcohC'rqnt optellen.

Als we er van uit eaan dat de eorrelatie tussen de e.e.g.
eomplexen volledig is en dat er geen eorrelatie tussen de
ru-Ls is, dan zal de signaal/ruis-varhouding van het
som sienaal gelijk worden aan:

In d-L t &eval neemt de signaal/ruis-verhouding met een
faktor 3 toe. Als He nn net som-signaal delen door drie
hebben we het t jdeohcrente eemiJdelde van de drie
e.c.g. eomplexen. De signaal/l~is-verhouding zal door

n

doze dolinG gelijk blijven aan 3. N.

In \'rerkelijkheid :L s de eorrelatie tussen e. e. g. eomple
xen niet volledie (beat-to-beat variatie) en is er weI
e21lge eorrelatie tU'-;sen de ruLs. Eehter zolang de eo,r
relatLe tussen de e. e. 12;. eom,'lexen onderling groter is
dan de eorrelat Le tU~1sen de rUiseomponenten zal de
si:;~:naal/rl' 's-verhouding vcrbeteren bij tijdeoherente
mi.dd01ins. Deze v(~rbt~tering LS maximaal gelijk aan een
fnktor k maal bij middeling van k eomplexen. Dit komt
overcen met 10.log(k) dB.

Een gevaar dat verbonden is aan tijdeoherente mLddeling
is het optreden van z.g. smoothing errors. Deze fouten
ontstaan indien er afwijkende eomplexen in ean serle
opnamen voorkomen. Bij tiideohcrente middeling zull~n

daze afwijkinccn als ruis gern~crprei,ee~d worden en
weg gemiddeld worden. Dit heeft als nadeel dat afwij
kende complexen, welke diagnostise~e waarde kunnen heb

ben, niet herkend worden.
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Opmerking:
In het voorafgaa~de z~Jn de tijden T1. en '11

2 genoemd.
Deze ti j d en :mnnen op Iqeeroere man i.eren bepaald 1wrd en.

roten kan o. <1.. de afstand van de maxima van de R-toppen
met en. ~en kan ook de versclmivinc bepalen waarbij de

correlat;e tussen twee complexen hat 6rootat is. In
hoofdstuk VI wordt hier nader op ingcgaan.
In appendix 1 is cen beschouwing opgenomcn over de

invloed van tijdcoherente m;.ddeling op het frekwentie

spektrum.



52

VI. ONDERZOEK NAAR DE REPRODUCBERBAARHEID VAN HET E.C .. G..

6.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het eigen onder
zoek naar de reproduceerbaarheid van het e.c.g. aan de orde
komen.
Het eigen onderzoek was primair gericht op het zoeken naar
res~taten welke gebruikt kunnen worden bij het projekt
ER-3, zoals dat loopt op de Teehnische Rogesehool te
Eindhoven. (Zie hoofdst1Llc I).

Daartoe zijn cnige ondertverpen onderzocht" die in het
hierna volgende besproken zullen worden. De onderwerpen

l.uiden:

1. Ruis van de verwerkingsapparatuux.
2. Beat-to-beat variatie van het e.c.g.

- Van twee proefpersonen werd de variatie van het e.e.G
onderzQcht voar tien opeenvalgende perioden van het

e.c.g •.
3. Invloed van de ademhaling op he1; cardiogram.

- Bij drie proefpersonen 1verd een synehronisatLe toe

gepast tussen ademhaling en e.ewg.
4. L~nge termijn variatie van het cardiogram.

_ Het e.c.g. van een proefpersoon werd gedurende drie uur

achtereen kontinu geregistreerd.•
5. Relaties tussen de parameters vTaarmee men het e.e.g.

beschrijft.

Opmerking:
Tevens is de techniek van de tijdeoherente middeling
onderzoeht. Met name werd gekeken of aparte detektie van

p-top en T-top voordelen biedt.
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6.2. Opname van e.c.g.-signalen.

De opnamen van de cardiogrammen worden gemaakt met zuiC
elektroden. Tussen de huid en de elektroden wordt elektro
depasta aangebracht. Het signaal wordt vanaf de elektrode
toegevoerd aan een e.c.g.-versterker, waar een versterking
plaatsvindt Van ,00 maal. Np deze versterking voIgt regis
tratie op een analoge recorder.

De signalen van de analoge recorder worden na een verster
king van 10 maal toegevoerd aan een sample-hold verster
ker. De bemonsteringsfrekvrent ~e bedraagt altLjd 1000 Hz.
Het oplossend vermogen van de A.D.-canverteri_s 10 bit.
Desalniettemin is vollediee uitsturing van de A.D.-conver
ter Mel noodzakpli.jk, 7.oals figuur 6.2.-1 laat '0i n n.

• 7_ NIIf'(

Fig. 6.2.-1. Onder: E.c.~.-• u
s~gnaal bij volledige uit-
sturing van de A.D-canver.ter.
Boven: Onvolledige uitstu
ring van de A.D-converter.
Er treden grote afkap-fou
ten Ope
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Na de .LD,-convertering beVf.ildt h'3t e.c.g.-signaal zich
op de magneti.c disk van een PDP-8 computer.

Opmerking:
Na weergave van hot signaal op analoge recorder vindt
een verzwakking van het siRnaal plaats van 5 maal t.o.v.
de opname-sterkte. De totale versterking van de opname
keten is daardoor (500:5)x10= 1000 maal, gerekend tussen
de .i..:ngang Van de e.c.g.-versterker en de ingang van de
A. D. -convert,er.

Tn figuur 6.2.-2 zien we in schematische vorm de opname

ketene

1000 :Iz

e.c.g. analog lOx sample A.D
verstc recor- verste hold- con
ker. der. ker. verst. ver di k

A C D E
ter

Fig. 6.2.-2. Opname-keten bij e.c.g-verwerking.
A= zuigelektrode (f =22 rom)

\toor de verl'1erking van de e. c. g. 's z ~Jn een groot aantal
comp~tcrprogramma's ontwikkeld. ne funktie van elk der
programma's zal in bijlage 1 behandeld worden.
Voor een goed begrip Van de resultaten zijn de volgende

punten belangrijk:
1. AIle complexen van het cardiogram staan opgeborgen op

disk. Als zij vana! disk in het kerngeheugen gehaald
worden, bevinden zij zich in een array IR. Dit array
bevat 768 (3 blocks) samples met een tijdsafstand van
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1 mSek. Het maximum van de R-top bevindt zich op posit:ie
300 in het array. Dit houdt dus in dat het complex 300 mS
voor het maximum van de R-top begint en 468 mS erna ein
digt. Dit is ruim voldoende om P-top en f-top te bevatten.

2.·0p aIle complexen is een lineaire baseline-drift korrektie
~oegepast, om de effekten van hat verlopen van de baseline
te reduceren.
De lineaire baseline-drift methode werkt als voIgt:
Van het e.c.g. wordt een funktie y afgetrokken. Deze funk
tie y heeft de vorm y= at+b, waarbij a en b konstanten
zijn en t de tijd is. a en b wor~en zodanig gekozen dat
de k''i'ladratische afstand van de funktte y tot i"let nUlgebied
v66r en na het P-QRS-T complex minimaal is. (Zie appendix 2

Figuur 6.3.-1 maakt e.e.a. dui~eliik.

300

11°
, I t I

FTg. 6.3.-1. De lijn at+b wardt bepaald door de minLmum
afstand te bepalen tot het. e.c.g.-signaal
voor de samples 1 tim 50 en 701 ~/m 750 van
het array IR. Deze minimum afstand wardt
bepaald met de minimum kwadratenmethade.
Vervolgens wordt de lijn at+b van het
e.c.g.-signaal afgetrokken.
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6.4. Ruis tijdens de opname.

Omiets te kunnen zaggen OVer de aard van de variatie
van e.c.g.-opnamen is het van belang te lieten 'velke ruis
bijdrage wordt geleverd door de opname apparatuur.
Teneinde dit te onderzoeken zij.n verschillende opnamen
gemaakt, waarbij het data-signaal op verschillende plaatsen
in de opname-keten ward kortgesloten.
Onderzocht l-1ard w'elk signaal op disk klvam te staan na deze
kortsluiting.

1~.1. Op aIle ruissignalen die op disk kwamen te staan werd

lineaire baseline drift korrektie toecepast alvorens
te interpreteren.

1\TB. 2. AIle ~·raarden die in het navolgende gegeven worden z i..jn
waarden die op disk stonden, teruggerekend naar de

inea.ng van de e.c.g.-versterker (A) en teruggerekend
naar de ingang van de A.D.-converter (B).

1. Opnnme met kort~esloten ip.gang van de e.c.g._-verste!ker.

(tijd-)gemiddelde signaalwaarde:
standaard dey. rond gemiddelde:
Gemiddelde vermogen:

A

-2,9 uV
78,3 uV

-66,1 .1 0 m~1

B

-2,9 mV
78,3 mV

6" 1 ml'l

Als \ie uit.gaan van een maximaal mogelijke signaalsterkte
aan de ingang van de A.D.-converter van 10 V (max. uitstu
ring), dan leveren bovenstaande waarden een maximaal haal

bare S/N-verhouding op van 42,2 dB.

Indien we tijdcoherente middeling toepassen neernt de ruis

af. In hoofdstuk V zagen we dat bij middeling van N comple

xen, het vermogen van de ruis met een faktor N afneemt als
de ruis volledig niet gecorreleerd is.
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Onderzocht werd daarom wat het effekt van tijdcoherente
middeling was op het ruissignaal, dat op disk stond na
opname met kortgesloten ingang van de e.c.g.-versterker.
Daartoe "Terd het signaal op disk opgedeeld in tien arrays
van elk 768 samples (tijd tussen samples: 1 mSek).
Van deze tien arrays werd het ensemble-gemiddelde bepaald.
Voor dit gemiddelde bleken de volgende waarden te gelden:
('Iveer omgerekend naar de ingang van de e.c.g.-versterker
resp. A.D.-converter)

(tijd-)gemiddelde signaalwaarde:
standaard dev. rond gemiddelde:
(ti jd- )gemiddelde signa.alvermogen:

A B

2,2 uV 2,2 mV
15,. 1 uV 15, 1 mV

234.10-' u'l{ 234 UIV

Dit komt overeen met een maximaal haalbare S/N-verhouding
van 56,3 dB •.

Na de middeling Van tien complexen is de SiN verhouding
dus met 14,1 dB toegenomen. Dat is meer dan de theoretisch
verwachte waarde van 10 dB.
Een verklaring hiervoor ligt in de grote bijdrage van
50 Hz storing. De ruistesten werden opgenomen in dezelfde
ruimte als de PDP-8 computer. Later bleek dat de 50 Hz
storing in deze ruimte zeer groot is en veel groter is
dan de 50 Hz storing in de ruimte waar de e.c.g-opnamen
worden gemaakt. (Zie figuur 6.4.-1).
Doordat we bij bovenstaande middelingsprocedure opeenvol
gende arrays met een lengte van 768 mSek middelden, wer
den sample-''1aarden gemiddeld met een tijdsafstand van
768 mSek. Dit komt overeen met 38,4 perioden van een 50 Hz

signaal. Bij, middeling van veelvouden van 5 verdwijnen
daardoor het 50 Hz Dignaal en de harmonischen daarvan uit

het gemiddelde si~::naal.

Bij de middeling van de tien rUissignalen is de bijdrage

van 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, enz. geheel verd'1'enen.
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Bij de normale procedure van tijdcoherente middeling van
e.c.g.-complexen is dit niet het geval, daar er geen vaste
tijsrelatie is tussen de sample-reeksen die gemiddeld worden.

Indien we er van uit-gaan dat de overschrij,ding van de
theoretisch verl'lachte verbetering van de S/N-verhouding
geheel te wijten is aan 50 Hz storing, dan kunnen we bere
lrenen hoe croot. hat ruisvermogen zou zijn van het ongemid
delde signaal bij af'lvezigheid van deze 50 Hz storing.
N.l.: Na middelin& van 10 : P . = 234 WV

J;'1.U.S
zodat
zonder middelin~:

'dd Id . 1 d l' Ok aan nul l,omt d~tB~j sen ~em~ e e s~~naa waar e ce ~~ - ~

neer o~ sen standaard deviatie rand ~ul van 48 uV.
C;;orokend naar de 1nR'al1R van de e.c.g.-verstsl"ker).

Fig. 6.4.-1. Amplitudespektrum
van h et ruissig;naal datI
na opname met kortgeslo
ten ingang van de e.c.g.
versterker

t
op disk staat.
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2. Opname met kortgesloten ingang Van de analog-7~
. - .' - ----

Ken opname met kortgesloten ingang van de analog-7 leverde

het volgende signaal op disk Ope

(tijd-)gemiddelde signaalwaarde:

standaard dev. rond gemiddelde:

(tijd-)gemiddelde signaalvermogen:

A

9,7 uV
38,.4 ull

1572.1 o·'uvr

B

9,7 mV
38,4 mV

1512 u\v

Dit levert een maximaal haalbare S/N-verhouding op van 48~6 dB.

3. Opname met kortgesloten ingeng van de 10x verster~er.

(tijd-)gemiddelde signaalwaarde:

standaard dev. rond gemiddelde:

(tijd-)gemiddelde signaalvermogen:

A B
-6,,8 uV -6,8 mV

9,6 uV 9,6 mV
-6 138 UIV138.10 u'v'l

•
De maximaal haalbare S/N-verhouding is in dit geval 58 r 6 dB.

4. Opname met kortges~oten in§ang van _de A.D.-conve~er.

(ti jd-)gemiddelde signaali'laard e:

standaard dev. rond gemiddelde:

(tijd-)gemiddelde signaalvermogen:

A

-5,0 uV
8~4 uV

96.,10-'ulif

B

-5,0 uV
8 r 4 mV

96 u1.v

Maximaal hanlbare S/N-verhouding: 60 r 2 dB.

Samenvattend blijken de verschillende delen van de opnameketen

de volgende maximaal haalbare S/N-verhouding te hebben bij

volle uitsturing van de A.D.-converter:

A.D.-Converter:

A.D.Convorter+10x versterker:

A.D.Conv. + 10x verst. + Analog-7:

A.D.Conv. + 10x verst. + Analog-7 + ECG-verst.:

60,2 dB

58,6 dB

48 r 6 dB

42,2 dB
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6.5. Beat-to-beat variatie van het e.e.g.

Om de grootte te bepalen van de variatie van opeenvolgende
e.c.g.-eomplexen werden eardiograIlli'TI.en opgenomen bij tW'ee
proefpersonen (A en B). Bij A iverden opnamen eemaakt in
zittende positie (Az )' bij B werden opnamen gemaakt in
zittende (Bz ) en in liggende positie (Bl ) van de proefper
soon. In figuur 6.5.-1 is de elektrode plaatsing tij,dens
deze opnamen aangegeven. (Tevens staat oak de elektrode
plaatsing aangegeven van opnamen die verderop in dit ver
slaG cenoemd worden).

Fig. 6.5.-1. Elektrode
plaatsing bij de diverse
opnamen:

Az elektroden op 7 en 8,

Bz elektroden op 1 en 8,

B1 elektroden op 9 en 3,

Cz elektroden op 1 en 6.

Resultaten:

1. Hartfrekwentie.------------
In figuur 6.5.-2 is de hartfrekwentie weergegeven zoals
deze voor 25 opeenvolgende eomplexen optrad. De hartfre
kiventie vTerd bepaald door de reeiproke waarde van de lengte
van het R-R interval te berekenen.
Hat blijkt duidelijk uit de figuur dat de hartfrelnlentie
varieert. De variatie is betre':kelijk periodiek met een
periode-duur van vier hartcycli voor A en een periode-duur
Vfl.n vijf harteyeli voor B. Deze periode-duur is van dezelf
de c::'oott\)-oroc [lIs de }1eriode duur van een ademeyclus.
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Pi.g. 6.5.,-2. Hartfrekl'lentie als funktie van de tijd.
Weergegeven is de hartfrekwen~ie per hart
slag door bepaling van de reciproke waarde
van de lengte van het R-R interval. Weerge
geven is voor drie proefpersonen, waarvan
twee in zittende positie verkeerden tijdens
de opname, terwijl een proefpersoon in lig
gende positie verkeerde.
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Verder blijkt de hartfrekwentie van B in liggende positie
lager te zijn dan in zittende positie. Opgemerkt moet wor
den dat proefpersoon B op het moment van opname B

1
reeds

twee uur in liggende positie verkeerde.

2. ~~:e.ll~~<:!..e::,vE-r}~t-L~

Een methode om de variatie van het e.e.g. te bestuderen is
het bepalen van gemiddelde en de standaard deviatie van de
amplitude van een aantal e.e.g.-eomplexen voor overeenko
mende tijdstippen.
Voor de opnamen A , B en BI werden het gemiddelde en dez z
standaard deviatie rand dit gemiddelde bepaald van tien
opoenvolGende eomplexen van het a.c.g. In figuur 6.~-3 is
di t ''1eergegeven.
NB. Het gemiddelde werd bepaald d.m.v. tijdcoherente mid

deling, waarbij gedetekteerd ward op de maximale uit
slag van de R-top.

Aan de hand van figuur 6.5.-3 kan het volgende opgemerkt

worden:
- Bij opname Az en B1 is de standaard deviatie (variatie)

gedurende het gehele e.c.g.-complex ongeveer even groot.
Alieen tijdens het QRS-complex is de waarde van de stan
daard deviatie grater, vooral tijdens de opgaande en
ncerGeande flank van de R-top. Op de plaats van maximale
aml~litude van de R-top is de standaard deviatie juist
weer kleiner dan in de omgeving daarvan. TIit is waar
sehijnlijk een gevolg van de middelings procedure waarbij
gedetekteerd wordt op maximale amplitude van de R-top.

_ Bij opname B is slechts een iets grotere variatie in
z

hat QRS-complex waarneembaar dan in de rest van het sig-
naal. Dit geldt oolc voor de opgaande flank van de T-top.
Onder 6.4. bleek dat opname met kortgesloten ingang van
de e.c.g.-versterker leidde tot een ruissignaal op disk,
waarvan de amplitude teruggerekend naar de ingang van de
e.c.g.-versterker 48 uV bedraagt, voor niet gemiddelde
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delde amplitude van tien opeenvolgertde ~.c.g.-complexen weer
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signalen. In figuur 6.5.-3 zien we dat de standaard
deviatie slechts tijdens het QRS-complex boven deze waarde
uitkomt.

l,ve mogen daarom ook konk~uderen dat bij middeling van opeen
volgende c.c.e.-complexen geen aparte detektie op P-top en

T-top nodig is, daar de variatie van deze toppen niet gro
ter is dan de variatie t~g.v. ruis.

Ben betere detektie van QRS-eomplex is missehien weI moge
lijk. In het projekt ER-3 wordt een andere detektie toege
past. De werkwijze daarbij is als voIgt:
Eerst wordt evenals hierboven gedetekteerd op maximale
amplitude van de R-top. Daarna worden eebter aIle e.e.g.-eom
plexen uit een serie van tien zodanig verschoven t.o.v. het
eerste complex uit deze serie, dat maximale eorrelatie optreedt
tussen het ceste complex en elk van de opvolgende eomplexen.
Tabel 6.5/1 geeft de verschuiving aan in mSek welke de
QRS-complexen moesten ondergaan ten opziehte van elkaar om
maximaal gecorreleerd te zijn. (Aangegeven is de verschui
vine nadat de tijdstippen van maximale amplitude van de R-top

pen reeds op elkaar gelegd waren.)
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- 1 - 1 - I
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4 1

~ 1
6 It:
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t! ,: It· ~ ~1)lJ. I~
~ ~; ~, It' It:

b 1 It: 1 ~.

7 r L " vl , - 1 J'H -1 -1 -1 ~ ~ -~ v
~ \' f' - 1 ,,1 ~. - 1 - 1 ~;

1 ~, Ie) i' " ~) , ~' ". 1 LI_.. ~...__.- ..__... - ~-----'- .--- -_.---_._-

Tabel Q. ~j/1. Verschui.ving tlaar rechts in mSek, vrelke de
QRS-complexen net rangnunmer in de vertikale kolom moeten
ondergaan t.o.v. de ~RS-complexen uit de horizontale kolom
om maximaal gecorreleerd te zijn.
Oleergegeven is de verschuiving nadat reeds de tijdstippen
van maximale uitslag van de R-top op elkaar gelegd zijn).
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Tabel 6.5/2 geeft hetzelfde aan ale tabel 6.5/1, echter

nu nadat de complexen reeds zodanig verschoven zijn dat

zij maximaal gecorreleerd zijn met het eerete complex.

(D.w.z. dat de verschuivingen uit de eerste vertikale ko
10m van tabel 6.5/1 zijn uitgevoerd) •

-----

..

Ne. 1 c j 1.; J C I (~ '-)

2 ~ : Al
J ,: ~ ,
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~ L , l, C
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6 b L ( . l, l·~; I

Tabe~ 6.5/2. Onderlinge verschuiving van de complexen on
der11~~, na~at de complexen reed~ zodanig verschoven zijn
dat Z1J max1maal gecorreleerd ziJn met het QPB-complex met
rangnummer 1.

Als we absolute waarden van de getallen uit de tabellen

6.5/1 en 6.5/2 optellen blijkt dat de sam van deze getallen

voor de tabellen 6.5/2 aanzienli.jk kleiner is. Dat wil zeg

gen dat als de I~RS-complexen ten opzichte van het eerste

QRS-complex verschoven worden, zodanig dat de correlatie

tussen dit eerste complex en elk van de andere complexen

maximaal is, dan ook de correlatie tussen aIle QRS-complexen

onderling toeneemt.

Samcnvattend komt bovenetaande er op neer dat bij tijdco

hercnte middelinc de detektie op maximale amplitude van

de R-top niet voldoende is en dat bij net projekt ER-3

terecht nag verdere detektie wordt toegepast.

In de tabellen 6.5/3 tIm 6.5/5 zijn de correlatie-coeffi

cienten weergegeven voar de verschillende toppen van het

e.c.g.
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toppen
einde

Deze corrclatie-coefficientcn P zijn gelijk aan:
Iwf' )

~ X~·'il·
f l •..,

-\I" 1. A l'
v~ 'llL ·LlI.,:,., ~:.,

1"aarin XL en yi sample-1'1aarden zijn van de t'l-ree
die we vercelijken, terwijl N en M het begin en
van deze toppen aangeven.

Als we uit de tabellen de gemiddelde waardB van de corre
latiecoefficient berekenen voor de opnamen A , B en Blz z
blijkt het voleende te gelden:

P (~RS 'r
Az o..sa 0,998 0,990
Bz 0 ..85 0,.994 0,991
B1 0,95 0,999 0,998

Tabel 6or5/6. Gemiddelde (kruis-)correlatiecoefficient
van overeenkomende toppen uit opeenvolgende e.c.
plexen voor drie opnamen.

We zien dat de onderlinge correlatie van P-toppen kleiner
is dan de onderlinec correlatie van QRS-complexen en
T-toppen. Dit is gedceltelijk verklaarbaar uit de kleine
signaalsterkte van de P-top, waardoor de S/N-verhoudine
lueiner is dan voor hot QRS-complex en de T-top.
Voor B1 gold de volgende verhouding voor net gemiddelde
signaalvermoecn van de p-top, '~RS-complex en de T-top:

108 : 301 :Pp:P :Pt ==qrs

P : P : Pt = 1 : 97 : 9p qrs
Voor het totale signaalvermogen van de tappen gold voor
B1 de volgende verhouding:

Verder zien we in tabel 6.5/6 dat de gemiddelde correlatie

coefficient en van aIle toppen bij Az en Bz aardi.g over-een-



B1 zijn de correlatie-co~ffici~nten

en 13z • Een verklarins hj.ervoor zou kunnen

68

komen. Bij opname
grater dan bij Az
zijn dat opnamen, \'Telke in liggende positie gemaakt ,forden,
beter met elkaar gecorreleerd zijn doordat de storing door
spierruis kleiner is.

3. Interval-Iengten.- - - - - - -- - - - - --
De variatie van de lengten van intervallen is voor tien
opeenvoleende complexen niet te bepalen omdat meting van
interval-lengten moet seschieden aan gemiddelde e.c.g.
complexen. Meting aan ongemiddelde complexen geeft cen te
grate foutenkans.
We kunnen ".1 .meten aan een complex dat ontstaat door tijd
coherente middelinc van tien complexen. Voor opnamen Az
B en BI is deze middeling uitgevoerd. De volgende interz
vallengten werden gemeten:

P-R QRS Q-T lengte P

.liz 130 80 330 84

Bz 170 97 358 70
Bl 185 96 383 66

Tabel 6.5/7. Interval-lengten (mSek) bij de drie
opnamen.

Opmerki~~en bij tabel 6.5/7:
- Ret P-R interval is bij B langeI' dan bij A, evenals het

Q-T interval. (Inter-individuele variatie).
Bij B is het P-R interval in zittende positie korterdan
in liggende positie. Dit geldt ook voor het Q-T interval.

(Intra-individuele variatie).
_ AIle gevonden waarden voor de interval-lengten komen

OVereen met de waarden die volgens de literatuur bij een

gezond hart dienen gemeten te iverden.
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6.6. Invloed van de ademhaling op het cardiogram.

Uit de literatuur (Lit 11) bleek dat de ademhaling invloed
heeft op de vorm van het e.e.g.

l'lij onderzochten dit voer drie proefpersonen A, B en C.

(A in zittende positie, B in liggende positie en C in
zittende positie. Elektrode-plaatsing ala in figuur 6.5-1).
Evenals bij het onderzoek van Schmitt en Almasi lieten we
de proefpersonen gesynehroniseerd met hun eigen cardiogram
adenhalen. Hiertoe werd enige elektronika ontwikkeld, welke
een lamp stuurde die twee R-R intervallen achtereen aan was
en daarna drie R-R intervallel1 ui t. Daarna weer t'tvee inter
vallen aan, enz. De proefpersoon ',rerd gevraagd in te ademen
als de lamp brandde en uit te ademen als de lamp niet brand
de. (Zie figuur 60'60'-1)0' In bijlage 2 is de elektronische

schakeling opgenomen.

r-Fq
--+-+' I i

i ' I :
i I!

.... ~,

I .j

r4l
I

Fig. 6.6.-1. Synchronisatie van ademhaling en e.c.g.
Boven het e.e.g. signaal en onder het adem
ha.1ingssignaal.
(NE. Let op de baseline-drift welke de adem
haling voIgt!)

Door deze gesynehroniseerde manier van ademhalen duurde
een ademcyclus exakt 5 perioden van het e.e.g. ':Ie kunnen
daardoor het e.e.g. verdelen in 5 soorten van complexen

als funktie van de ademhaling.
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Tijdens de opnamen bleek dat geen van de drie proefpersonen
moeite had met de opgedrongen manier van ademhalen.De
methode was snel aan te leren en leidde volstrekt niet tot
ademnood. Zelfs niet als de adcmsynchronisatie cen hele
middae lang werd volgehouden.

Van proefpersoncn A on B i'lerden 10 ademperioden verr.,rerkt
m. b. v. een PDl)-(:;: computer. Van pr0cfpersoon C iverden 6 adem
perioden met de hand verwerkt. D.~l.Z. de opnamen van C

,.,erden geregistreerd met een schrijver, waarna aan de hand
van doze registratie mctingen werden verricht. De nauwkeu
rieheid van opname C is daardoor kleiner dan van opname A
en B. De betrou"Ibaarheid bij opname C is ook iet s kleiner,
daar er minder ademperioden zijn verwerkt.

In het navolgende zullen enige parameters van het e.c.g.
bekeken worden als funktie van de ademhalinc.

1. Hartfrekwentie.----------
In figuur 6.6-2 is de hartfrekwentie weergegeven voor een
aantal opeenvolgende ademperioden. Het blijkt dat er bij
aIle drie de proefpersonen een modulatie van de hartfre
kwentie optreedt als gevolc van de ademhaling. Vergelijken
we figuur 6.5.-2 met figuur 3.2.-2 (hoofdstuk 3), dan blijken
onze resnltaten sterk overeen te komen met de resultaten
van Schmitt en Almasi. Voor de respiratoire modulatie index
gelden de volcende waarden:

proefpersoon A ~= 6 " 7 ;:6a

B l\a= 6 a 7 ;~~

C l\n= 12 " 13 %a

De relatie tussen ademhaiing en hartfrekwentie ken ook

beschreven worden met de lengte van het R-R interval.
Voor de proefpersonen A, B en C gelden dan de in tabel 6.6/1
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aangegeven waarden voor net gemiddelde en de standaard

deviatie van de lengte van het R-R interval. Deze waarden

z Ljn ook weergeeeven in figuur 6.6.-3.

Fig. 6.6. -2. IIartfre
kwentie van drie proef
personen als funktie
van de ademhaling.
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Fig. 6.6.-3.
Gemiddelde lengte van
het R-R interval als
funktie van de ademha
ling. Aangegeven is ook
de standaard deviatie
rond dit gemiddelde.

(Z.S.= zonder indeling
naar fase van de
ademhaling) •

.J
.1'1
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Complexnr. A B C
binnen een
ad encyclus. gemidd. s.d. Gemidd. s.d. gemidd. s.d.

1 842 21 1210 19 950 60
2 801 19 1160 7 885 75
3 832 30 11174 12 850 45
4 848 35 1230 23 8BO 60
5 857 32 1238 19 920 65

zander synch.836 36 1206 37 895 80

Tabel 6.6/1. Gemiddelde waarde en standaard deviatie rand
deze c;emiddelde i·raarde van de; lengte van het R-R interval
als funktie van de ademhaling. (\'laarden in mSek).

We zien in de grafieken dat bij aIle drie de proefpersonen
het R-R interval kortcr wordt bij inademen en langer bij
uitadcmen.
De sprciding in de cemeten waarden voor de lenete van het
R-R interval neemt iets af als 1-;e i.ndelen naar fase van de
ademhaling. '.revens blijkt de spreidine van met de computer
verwerkte resultaten Ideiner te zijn dan van de met de hand
verwerkte resultaten."Een feit dat niet onlogisch aandoet~.

Bij de met de' computer verwerkte resul taten is de sproiding
in de lenDte van het R-R interval bij proefpersoon B iets
kleiner dan bij A. Dit zou kunnen komen door het iets recel
mo.ti0 or zijn van de hartfreki-lentie in liegende positie t.o.v.
zittende positie van de proefpersoon.

Van de dric proef~ersonen werd de lengte van het P-R inter
val, de lengto van het Q-T interval en de QRS duur gemeten
als funktie van de ademL1aling. Daar He doze interval-Iengton

slechts mogen meten nan gemiddelde complexen is er niets
bekend over de spreiding van de gemeten waarden, omdot we
slechtsvoor elke fase van de ademhaling over ~~n gemiddeld

e.c.g.-complex beschikken. (3ie tabel 6.6/2).
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Complexnr. P-R QRS-duur Q-T
binnen een (mSek) (mSek) (mSek)ademcyclus.

t 191 96 400
2 186 104 393
3 191 94 398
4 192 91 391
5 185 102 411

Gemiddeld 189 97,4 398,6

Tabel 6.6/2. Intervallengten ingedeeld naar fase van de
ademhaling bij proefpersoon B.

De statistische wanrde van bovenstaande tabel is zeer klein

daar er goen gecevens over de spreiding bekend zijn. Hier
voor zou het nodig zijn om "vele" malen het gemiddelde

van elk van de vijf e.c.g.-complexen uit een ademcyclus
te bepalen.

3. !~~iJ;~d_c~~

Van de Geries A (10 ademcycli), Bl (10 ademcycli) en Cz z
(6 ~.ler!lCycli) w'arden de gemiddelde llaarde en spreiding rond

dit gemidcielde (behalve bij Bl ) berekend van de maximale
amplitude van P-top, R-top en T-top.

De tabellen 6.6/3 tim 6.6/5 geven deze waarden weer. In de
figuren 6.6.-4 tim 6.6.-6 zijn de Haarden grafisch uitgezet
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Complexnr. Az B1 C
binnen een z
ademcyclus. gemidd. s.d. gemidd. gemicld. s.d.

l' 189 36 195
2 167 24 185 N I E T
3 179 57 195 G 1,~' T·T E T E N• ..J

4 174 40 195
5 181 35 205

zonder 180 33 195synchr.

Tabel 6.6/3. Hoogte P-top (in uV) als funktie van de
ademhaling.

Complexnr. Az Bl Czbinnen een
ademcyclus. gemidd. s.d. gemidd. gemidd. s.d.

1 2319 35 2636 2260 50
2 2330 43 2646 1666 90
3 2405 57 2666 1490 56
4 2374 50 2636 1660 170
5 2357 46 2670 2060 110

zonder 2357 60 2650 1828 302synchr. --
Tabel 6.6/4. Hoogte R-top (in uV) als funktie van de adem-

haling.

Complexnr. A B1 C
b1nnen z zeen
ademcyclus. gemidd. s.d. cemidd. gemidd. s.d.

1 437 45 650 1060 50
2 424 23 330 820 44
3 453 51 640 820. 44
4 447 37 644 940 94
5 450 38 650 1020 150

zonder
synchr. 442 45 642 930 130

Tabel 6.6/5. Hoogte van de T-top (in uV) als funktie van
de ademhaling.
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Fig. 6.6.-4. Maximale amplitude van
de P-top als funktie van de adem...'1a
ling. (Z.S.= maximale amplitude van
de P-top indien er geen indeling naar
fase van de ademhaling wordt gemaakt).
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Fig. 6.6.-6. Maximale amplitude van de
T-top als funktie van de ademhaling.
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Commentaar bij de am~litud~-var~atie.

Uit figuur 6.6.-4 blijkt er enige variatie op te treden
in de amplitude van de P-top. De vorm van daze variatie
is voor opname A

3
en Bl ongeveer gelijk. Echter gezien de

grote waarde van de spreiding is de variatie niet erg
significant.
(De variatie verdrinkt in de ruis.)

In figuur 6.6.-5 zien we dat de variatie van de R-top ampli
tude bij opname Az en Bl ongevccr gelijk van vorm is. 13ij

Az neemt de spreidiug iets af als ve ademsynchronisatie
toepassen. De variatie Van de R-top a~plitude is bij opname
Cz veel eroter dan bij opnace Az en Bl en ook anders van
vorm. Bij opna~e Cz neemt de spreiding in gemeten waarden
voor de amplitude van df1 R-top ook flink af als de e.c.g.
complnxen \'loI'den ingedeeld nasr fase van de ademhaling.
De variatie van de amplitude van R-top en T-top was goed
~ichtbaar in de opname van C. (Zie figuur 6.6-7).

1 -
J IN L.... ---=u..:..lr=--__"""'--......--Ir-;;J

.- --- >-:;-,:-- ..-_.•--- - .;;.-"-' .,- ~ ~ ~ -
--...;-~-..:-

Fig. 6.6.-7. Renresentatief gedeelte uit de
re;istratie van het e.c.g. V~l,-'

proefncrsoon C.
(Boven het ademhalingssignaaJJ •.~ _
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Op de zelfde manier als in de tabellen 6.5/3 tim 6.5/5
ward van serie Ar de correlatie bapaald tussen de diverse

LI

overeenkomstige toppen uit hat e.c.g. Hieruit \'lerd ook
Heer de t;emiddelde correlatie-coefficient bepaald. lIet
bleek dat bij Az de correlatio tussen overeenkomende

toppen uit hot e.c.g. niet grater llerd indien we indeling
naar fase van de ademhaling aanbrachten. In firc;uur 6.6.-8
is nog eens de standaard deviatie rond het gemiddelde
weergogeven indien we 10 e.c.g.-complexen middelon. Weer

gegeven is dit voor zOv7el complexen die inc-edeeld l'faren
lluar de fase van de ademhaling als voor complexen I'Taar

ceen ademsynchronisatie werd toecepast.

(Zie volgende bladzijde).
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Fig~ 6.6.-8. Standaard deviatie rand de gemiddelde
waarde van 10 e.c.g.-complexen.
Boven: Voor de 5 e.c.g.-complexen die tijdens een

ademperiode optreden.
Onder: Indien geen indeling naar fase van de adem-

hali~g wordt gemaakt.
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1. Uit de metingen blijkt dat de adew1aling invloed heeft
op de na:::·tfrek,ventie. De frekw'entie neemt toe bij inade
men en neemt af bij uitademon.Dit korot overeen oet het
korter ,'/Orden van hot .R-R interval bij inademen en
lancer worden van dit interval bij uitademen.

De respiratoire modulatie indexen welke eevonden werden
vari~ren tussen 6 en 13 ~.

2. Variatie van de overigen interval-Iengten werd weI
waarcenomcn. net aantal metingen was eehter te klein om
daaraan statistisehe betekenis te verbinden.

3. V"ariatie van amplitel.de t.G.v. 8.demhaling 1-Terd ,·margeno
men. In ~en geval werden amplitude-variaties waargenomcn
van van 40 %van de R-top tijdens oen ademperiode!
Voor de T-top werden bij de zelfde proefpersoon varia
ties waar{~enomen van 30 ',';.

4. Het aantal metinsen is te r:ering om te lrunncn zeggen
vTellw invloed de ademhaline heeft op het e. e. g. De groot-
t evan de invloed hanet af van de plaat s van de elektroden,
waaraan men hat a.e.g. meet en is voor versehillende
porsonen versehillend. Gebleken is eehter dat in sornmige
gevallen aanzienlijke variaties kunnen optreden,in be
paalde parameters van het e.e.g., als gevolg van de adem

haling.
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6.7. Variatie van het e.e.g. tijdens een drie uur durende
opname.

Van proefpersoon B werden opnamen gemaakt van e.e.g.'s
voor het projekt ER-3. Daarbij werden 64 verschillende
e.c.g.-afleidingen geregistreerd. Steeds werden 5 e.c.g.'s
ge;J..ijktijdig gercgistreerd. Bij elke serie van 5 i'yord ~en

elektrode als referentie-elektrodc gebruikt. Deze referen
tie-elektrode beyond zieh tijdens elke meting van 5 e.c.g.'s
op de zelfde plaats. In totaal rierden 18 series van 5 me
tingen verricht. Hierdoor beschikken we over 18 e.c.g.
opnamen van het referentie-punt. Deze laatstgenoemde opna
cen moeten, indien het cardiogram stationair en reprodu
ceerb~ar is, allen celijk zijn.

Uit de 18 opnamen van het referentie-punt werden 18 refe
rentie e.c.g.-complexen samencesteld. Dit werd gedaan door
van aIle 18 opnamen het tijdcoherente gemiddelde van tien
opcenvolgende e.e.G.-complexen te bepalen. Hierdoor hadden
we de beschikking over 18 referentie-complexen 'valke in een
tijdsbestek van een middag gemeten 'verden. Tevens VlaS de
ruisfaktor van deze referentie-complexen klein doordat
tijdcoherente middeling werd toegepast.

NB. Gemeten ward in liggende positie van proefpersoon E.
lIalverwege de opname 'tvaI'd B gekan1>eld, zodat hij op
zijn buik In1'am te liggen. (Daarvoor lag hij op zijn

rug) •

1. ~{artfrekwentie.------------
Van aIle 18 series van e.c.g.'s werd de gemiddelde hart-
frekwentie bepaald. In figuur 6.7.-1 is deze gemiddelde
hartfrekwentie weergegeven voor de 18 series in volgorde

van opname.
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60

Fig. 6.7.-1. Gemiddelde hartfrek~'Tentie in slagen
per minuut voor 18 opeenvolgende series
van referentie e.c.g.'s .. De tussentijd
twee opvolgende series is ongeveer tien
minuten.

DUidelijk is te zien dat de frek~'Tentie van het hart lang
zaam afneemt. Bij serie 17 is de freln'wentie gedaald tot

77 ~ van de ~rekwentie van serie 1.

Om een indruk te krijgen tot Helke variaties dit aanlei
din~ geeft werden 18 referentie-complexen over elkaar
gcplot. (Elk referentie-complex is het tijdcohcrente gc
middelde van 10 opeenvolgende e.c.g.-complexen uit elk der
18 series!)
Zie figuur 6.7.-2.
Het blijkt uit deze figuur dat de variatie het grootste
is bij de T-top en het S-T segment. DUidelijker blijkt
dit nog uit figuur 6.7.-3, waarin het gemiddelde en de
standaard deviatie rond dit gemiddelde van de 18 referen

tie-complexen zijn weergegeven.
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Fig. 6.7.-2. Plot Van 18 referentie-complexen over elkaar.

Fig. 6.7. -:5. Boven: Gemid
delde met daar omheen twee
maal de standaard deviatie
van de 18 referentie-comple
xc~n.

Onder: Standaard deviatie
als funktie van de tijd van
de 18 referentie-complexen.
(Totale tijdsduur opname:
3 uur).
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Vooral de spreidin~; in de neergaande flank van de T-top is
erg eroot. Di t is mogelij k het cevolg van versclluivinc; van
de T-top. Ook de P-top lijkt ond(~rhevig aan verschuivinG'.
Om dit to onderzoeken werd bekaken welke verschuivine de
div0rse overcenkomstige toppen ult de 18 referentie-comple
xen ten op~ichte van elkaar moesten ondergaan om maximaal
met elkaar gecorreleerd te zijn. De tabellen 6.7/1 geven de
verschuiving weer nadat reeds de tijdstippen van maximale
ampli tude van de R-toppen op elkaar gelegd ivaren.

r-- e------ --_."--,--

tJR " 1u 13 1(, NR. 1 ~ lit.. lj 16--
i. -L 7> - ta, <Ii 7 T-~
I - 'j -2 , 13 7

1 k,l - 'j -6 -ij E}lt/::.llb 1i; 1c. i j - i 'Llxfw:IS"8
1 J -4 1 .,

C' lJ 18 12 ::J 7~.

16 - 1 ij -H -0 - Lj -7 it; 18 I 1 to' 7 L

1 r'j - 1 1 -t; - c~ L -(, J 1(~ 1, '-, - I L -6 -7----..,---

Tabel 6.7/1. Verschuiving (in mSek) die de P-toppen (links)
en de T-toppen (rechts) onderling moeten ondergaan om
maximaal gecorreleerd te z,ijn.

NE. Weergegeven is de verschuiving naar rechts van de toppen
met rangnummer in de vertikale kolom t.o.v. de toppen
met rangnum:ner in de hori:'iontale kolom.

Voeren we de verschuiving in de linker kolom voor beide
toppen uit (d.w.z. P-top en T-top uit aIle 18 referentie
complexen worden zodanig verschoven dat maximale correlatie
ont~taat met de P-top en T-top uit het eersto referentie
complex), dan blijken de toppen onderling beter op elkaar

te liggen.
In tabel 6.7/2 is de onderlinge verschuiving van de toppen
i1eergegeven die no{~ overblijft nadat de verschuiving t.o.v.

het eerste complex is uitgevoerd.
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Nf- l i.j / 1(:) 1J 10

4 0
~ e - 1 ?-~f10 0 -3 -2 II>'I., 2213 " - 1 - 1 1
16 () -2 1 1 3
18 0 - 1 2 2 1 ~j

wI.. 1 4- ,
l~ 1j 10

i.j (.,
" k) - 1 T-!:t,f

1~ ~. - 1 16 ~ }><l-'j
13 ":; 1 "J 1
16 IJ 1 1 1 ~
1i:) 10 - 1 0 0 lJ - 1

Tabel 6.7/2. Onderlinge versehuiving van P-toppen (links) en
T-toppen (reehts). 9

De som van de absolute waarden van de versehuiving is voor de
P-top afgenomen Van 116 tot 22 en voor de T-top zelfs van
158 tot 9! Bovendien is de grootste versehuiving van de

P-toppen in tabel 6.7/2 nog slechts 3. De grootste onderlinge
versehuiving van de T-toppen is nag maar 1. In tabel 6.7/1
was dit 14 resp. 18.

Onderzoeht 'tverd daarom wat het effelet van aparte detektie van
P-top en T-top is.

2. Detektie P-top.--------
Nadat de tijdstippen van maximale R-top amplitude op elkaar
gelegd waren bij de 18 referentie-eamplexen, werd de versehui
ving bepaald die elke P-top van de 18 referentie-eomplexen
moest ondergaan t.o.v. de P-top uit het eerste referentie
complex om maximaal geeorreleerd te zijn met deze P-top.
Daarna iierd deze versehuiving uitgevoerd.
~et gevolg was dat de spreiding van de waarden van de P-top
afnam door deze aparte p-top detektie. Figuur 6.7.-5 laat
het effekt van de aparte p-top detektie zien.
lIet tijdgemiddelde van de standaard deviatie van de p-top
nero af van 26 uV tot 17,4 uV.

3. Detektie T-top.
---------

Op dezelfde manier als voor de P-top werden voor de T-top
de versehuivingen t.o.v. de T-top uit het eerste referentie
complex bepaald. Deze verschuivingen konden eehter niet uit
gevoerd worden omdat er geen gebied tussen de R-top en de
T-top is waar het e.e.g.-signaal gelijk is aan nul. Daarom
werd het Q-T interval met een zodanige faktor vermenigvuldigd
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dat aIle T-toppen toch maximaal gecorreleerd waren met de
T-top uit het eerste referentie-complex. Daarbij bleef de
plnats van maximale amplitude van de R-top ongewijzigd.
Het resultaat is te zien in figuur 6.7.-4.

De spreiding van van de amplitude-waarden is afgenomen
bij de necrgaande flank van de T-top en is icts toe~enomen

'-'

bij de opgaande flank van de T-top. De spreiding in am-
plitude-waarden bij de opgaande flank van de R-top is
door bovenstaande vorm van T-top detekt-Le echter enorm
toegenomen. Terv;ijl ook de Q-top uit het cemiddelde complex
is verd,/enen. De tijdsduur van het stijecn van de R-top
(intrinsccoId time) heeft kennelijk geen enkele evenre
digheid met de lengte van het Q-T interval.
Daarom werd bovengenoemde techniek van aparte T-top detek
tie noemaals uitgevoerd, echter nu werd aIleen het gebied
tussen maximale uitslag Van de R-top en het einde van de
T-top met een :~odanige faktor ve!'Dlenigvuldigd dat maximale
correlatie ontstond tussen de T-toppen.Ook nu weer bleef
de plaats van maximale amplitude van de R-top ongewijzigd.
Figuur 6.7.-5 toont het resultaat.
Het blijkt dat de variatie van de T-top kleiner is gewor

den.
Tabel 6.7/3 geeft het tijdgemiddelde van de standaarddevi
atie rond het ensemble gemiddelde weer voor de diverse
toppen Van het e.c.g. Links wordt dit weergegeven voor de
situatie waar geen aparte detektie van p-top en T-top is
toegepast, terwijl rec!lts de situatie is weergegeven bij
aparte P-top detektie en T-top detektie (volgens de tweede

c.anier) •
Er blijkt aIleen t00namc van de standaard deviatie op te
treden tijdens de s-top. Voor aIle andere gebieden neemt

de standaard deviatie af!

Aparte detektie van P-tap en T-top heeft dus voordelen als
:.Iet tijdsverschil tussen e.c.g.-complexen grater gaat w'or

den dan enkele minuten.



P-top

~HS-complex

T-top

Q-top

R-top

s-top

Totale e.c.g.
complex

Detektie op
R-top aIleen:

10,6 (uV)
17,6
30,0
14,0
18,2
20,6

18,0

86

Aparte detektie
van P-top en T-top:

7,0 (uV)
16,2
25,2
14,0
16,2
22,0

17,2

Tabel 6.7/3. Tijdgemiddelde van de standaard deviatie rond
het ensemble gemiddelde.
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Fig. 6.7.-4.
Boven: Gemiddcldc waarde

van 18 referentie
complexen.

Onder: Dunne lijn= standaard
deviatie zonder aparte
detektie van p-top en
T-top.
Dikke lijn= standaard
deviatie na aparte de
tektie Van T-top vel
gens eerste manier.
i.e. normering van

Q-T interval •

Fig. 6.7.-5.
Boven: Gemiddelde van 18

refercntie complexen.
Onder: Dunne lijn= standaard

deviatie zonder aparte
detektie van P-top en
T-top.
Dikke lijn= standaard
deviatie na aparte
detektie van P-tep en
T-top volgens de
inleede manier.
i.e. normering van

R-'l' int e rval.
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Tot slot van deze paragraaf is in figuur 6.7.-G nog eens
het verschil tussen de variatie van het e.c.g. ap korte
termijn (10 opvolgende e.c.e.-complexen) en op langere

termijn (3 uur) weercegeven.
Hoewel de spreiding t.g.v. ruis vaor de korte termijn
variatie groter is dan voor de lanBe termijn variatie,
omdat in het eerste geval met ongemiddelde complexen ge
werkt 1'Tordt, is de variatie van het S-T segment en de
T-top op lange termijn veel groter.

Fig. 6.7.-6.
Boven: Gemiddelde van 18

refercntic-complexen.
Onder: Dunne lij~=S.D. rand

gemiddelde voor de
lange tcrmi.jn.
Dik1ce lijn+ S. D. rond
gemiddelde vaal' de
korte termijn.
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6.8. ~elatie tussen de diverse parameters van het e.e.g.

:r.ret de 18 referentie-eomplexen vrelke w'e ;-rebrnikten in de
vorige paragraaf benehikken we over cen aantal e.e.g.
eomplexen van een persoon met een aanzienlijkc variatie
in de lengte vn~ het R-R interval. Deze complexen ~~Jn

~eer :.;oed bruikbaar om relaties tussen parameters van het
e.e.g. te onderzoeken.

1. Valgens Bazett is er een lineair verband tussen de
lengte van het Q-T interval en de ''lOrtel van de waard e

van de lengte van het R-R inter~al. Figuur 6.8.-1. geeft
dit verband erafisch weer voor de 18 referentie-complexen
van procfpersoon B.

"'s. Q-T

~oo
/

IC Y
l(

'Cx~/
VI( '1/

"" / x
It

35"0 /"

}' ip; • 6. 8 • -1 •
Verband tussen Q-T
en TI-R vaor proef
persoon B.

1,000 1,050

In figuur 6.8.-1 is er inderdaad een vrij aardig lineair

verband tussen Q-T en R-R.

2. Vaor de relatie tussen de lengte van het P-R interval
en het R-R interval bleken in de literatuur verschillen

de gegevens bekend. Deze gegevens gaven allen aan dat de
;," .

lengte van het P-R interval" toeneemt bij toename van de

len,erte Van het R-R interval.
-J
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Figuur 6.8.-2 geeft hot verband weer tussen de lengte van
het P-R interval en het R-R interval voor proefporsoon B.
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:5"ig. 6 .8.-2.
Verband tussen de lengte van
P-R en R-R voor proefpersoon B

Er blijkt bij proefpersoon B inderdaad een positief verband
te zijn tussen de lengte van het P-R interval en het R-R
terval.

3. Verder zijn er in de literatuur geen gegevens bekend.
Op de volgende bladzijden zijn nog een aantal parameters

van het e.e.g. van B op grafisehe wijze tegen elkaar uitge
zet. Uit geen van de figuren blijkt een overtuiecnd verband
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Fig. 6.8. - 3.
Relatie tussen de amplituden
van de P-top en de T-top bij
proefpersoon B.

illS Q2S-awuf
•••

IC

9' It
t '/tICj(

'l( x

80 ~
Jf

1(1(

10
/0009°0 1100

_s Ie.", ,._"
11

80
It

K
l( "( 'l(

(0
)l)l IC

11

h " I(

I(

"
51)

,.. 1000 II••

Itoo

I~

Fig. 6.8. - 4 •
Verband tussen de lengte van
het R-R interval en de QRS
duur bij B.

Fig. 6.8.-5.
Relatie tussen de lengte van
het R-R interval en de lengte
van de P-top bij B.
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VIr. KONKLUSIES.

In de l.oop van dit verslag iverd en opmerkingen gemaakt en
konklusies Getrokken die de moeite waard zijn om nog eens
benadrukt te ivorden. Vie zullen deze lEeiten daarom hier
onder elkaar vermelden.

1. De definitie van de diverse toppen in het cardiogram
zoals deze algemeen gehanteerd i"ordt is niet slui-tend.
Voorgesteld iverd een andere (eenduidige) definiering
van de toppen.

2. Er is een grote variatie tussen de e.e.g.'s van versehil
lende personen. Daardoor zijn de voorwaarden 't'Taaraan een
bij een gezond hart behorend e.c.g. dient te voldoen
niet scherp af te bakenen.

3. De frekwentie-inhoud van het e.c.g. komt norroaal. niet
boven de 100 Hz. Slechts in gevallen van infarct en
hypertrophic komen frekiventie-componenten in het e.c.g.
voor van 200 a 250 Hz. Bij digitale ve~verking van
e.c.g.'s moet de bemonsteringsfrekwentie daarom mini
maal 500 Hz bedragen.

4. De lengte van het P-R interval en de QRS-duur nemen toe
bij toenemende leeftijd.

5. Er is een relatie tussen de ademhaling en de vorm van
het e. e.g. ZOiiel uii de Ii teratuur als uiteigen onderzoek
bleck dat de spreiding in gemeten amplitude-waardenin
sommige gevallen afneemt als een indeling vTordt gemaakt
naar do fase van de ademhaling. In andere gevallen was
geen afname van de spreiding te konstateren.

6. Aangetoond ward dat de hartfrekwentie toeneemt bij inade
men en Qfneemt bij uitademen.
De grootte van dit effekt wordt beschreven met de
renpiratoire modulatie index.

7. Nanst de ademhaling is ook de bloeddruk een faktor welke

invloed heaft op de vorm van het cardiogram. Deze invloed
uit zich voornamelijk in variatie van de T-top, het
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S-T segment en de P-top.
8. Onderlinge rclaties tussen vcrschillende parameters van

e.c.g. 10lerden in de literatuur c;evonden en in het onder
zoek aan de praktijk cetoetst. Er is cen relatie tussen
de lengte van het ~-T interval ell d(3 lengte van het R-R

interval. Deze relatie 1'TOrdt beschreven met de Bazett
ind ex Q-T:::: Q-T/ YR-R:c
Tevens is er een verband tussen de lengte VWl het R-R
interval en de lengte van het P-R i.nterval •. Di t verband
ui t zich in die zin dat bij toename van de lengte van l-let
R-R interval ook de lengte van het P-R inte~121 toeneemt.

9. Fouten in de metin l.,: vall JlGt e.c.;:,;. kunnen groot zijn door
elcktrode-dislokat.Le en hat gebruik van teveel elektrode
pasta. De croottc van deze :routen is afhankelijk van de
afstand tussen de meetpunten en het hart. Bij metingen op
de borst is de invloed Van daze fouten niet te verwaarlozen.

10. Tijdcoherente middeling heeft cen zeer gUllstige invloed
02) dl~ signaal/ruis-·verhouding. Detektie op maximale corro
l~tie van QRS-complexen is voldoende bij middeling van

opeenvolgende complexen.
11. Bij vergelijking van e.c.g~-complexenwelke met enig tijds

vcrschil Curen) ger~istreerd worden, blijkt aparte detek
tie van p-top en T-top te kunnen leiden tot een vermin

daring van de variatie in het e.c.g.
12. Variatie tussen opeenvolgende e.c.g.-complexen werd bij

een proefpersoon minder indien opgenomen werd in liggende

i.r.v. 3ittende positie.
13. De lange ternijn variatie bleek tijdens het onderzoek niet

te ver11aarlozen. Verschuiving trad op van P- en T-top. ''ilaar
schijnlijk is de afname in hartfrek';'1entie llier in grote
mate vernntwoordclijk voar. Het is daarom voor registra
tie op lange termi. jn niet e;unstig om de proefpersoon te

laten liceen, ten~ij men pas met opnemen beeint als de
proefpersoon reeds ceruime tijd in liCgende positie ver
keert. Het fysiologisch evenHicht van de proefpersoon heeft
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zieh dan weer gestabiliseerd.
14. De variatie in hat QRS-complex is op de lanco termijn niet

groter dan op korte termi.jn. Dit in teeenstelling tot de
P-top en de T-top.

Algemeen:

Het aantal opnamen tijdens het afstudeerQnderzoek was te klein
om met grote statistische betrouwbaarheid konklnsies te trek
ken over de grootte en de aard van de variaties van het cardia
gram. Eehter de konstatering datl e.c.g.-registratie niet
reproduceerbaar is onder identieko omstandicheden.is voldoen
de om to konkluderen dat het o.c.e. niet altijd reproduceer
baar is. De ]~r8cht van di t verslag moet daarom gezocht 'I'lorden

in de signalering van bepaalde grote variaties in hot c.e.g.
en een indrul'i: geven van de faktoren die van belang zijn voor
de reproduceerbaarheid van het cardioeram.
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BIJLAGE 1.

Computerprogramma's 1'lelke bij de veri-lerking van de e.e.g.'s
werden gebruikt.

Voor de verwerking van de e.e.e.-signalen werd een aantal
computer-programma's ceschreven. De funktie van deze pro
gramma's zal hier behandeld worden. De tekst van de program
ma's is te vinden in het logboek dat tijdens het afstuderen
werd bijgehouden. De gebruikte programmeertalen waren

Assembler en Fortran, geschikt voor een PDP-a/I computer.

Namen van de programma's:

8SAHPLE
8FLUP
8DSKIR

8DISP (8XY en 8XX)
8WORDE
8GEMID
8LBLDC
8SD
8TeOR
8COR
SEFIf
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Werking van de proerammals.

8SA1IPLE.

:r>Iet behulp Van 8SAI:PLE Horden e.c.g.-signalen inc;elozen
en op disk gezet bij de PDP-8 computer. Daartoe vrorden
twee buffers gebruikt in het kerngeheugen. Terwijl het ene
buffer wordt geschreven naar disk wordt het andere buffer

op klok-interrupt gevuld met samples van het e.c.g.-signaal.
Als het bUffer dat met samples gevuld wordt geheel v.ol is,
is het andere buffer reeds op disk geschreven.
De funktie van de twee bUffers i-Tordt dan :::;e"Tisseld.

8FLUP.
8FTJUP is een programma van ,"aar ui t diverse subroutines
kunnen worden aangeroepen. :r.1et behulp' van 8FLUF worden
een aantal variabelen gedefinieerd~ welke nodig zijn am
de e.c.g.-complexen terug te ~inden op disk.

8DSKIR.
8DSKIR is een subroutine waarmee 768 achtereenvolgende
sample-waarden vanaf disk in een array IR in het kernge
heugen worden geplaatst.

8DISP.
Met 8DISP kan de inhoud van hot array IR op een oscillos
coop ~ichtbaar gemaakt worden. Met ~~y kan de inhoud van het
array ueergegeven "Torden op een xy-schrijver, terwijl met
8XX de inhoud van IR op een xy-schrijver kan worden weerge
geven terwijl de pen van het papier gelicht wordt tussen

de samples in.

8\fORDE.

Met 8WORDE wordt cen ordening in de e.c.g.-complexen aan
gebrncht. Daarbij ,-rorden de 0.C.g. complexen zodanig in
het array LR geplaatst dat het tijdstip van maximale ampli
tUde van de R-top zich op positie 300 van het array bev.indt.
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8GEr-rrD.
Met 8GEMID kan het tijdcoherente gemiddelde van een
'\'lillekeurig aantal arrays bepaald 't'Torden.

8LBLDC
8LBLDC is een subroutine waarmee de in dit verslag beschre
ven lineaire baseline-drift correctie wordt uigevoerd.
Deze correctie moet uitgevoerd worden voordat tijdco
herente middeling wordt toegepast.
8LBLDC wordt aangeroepen na de subroutine 8WORDE.

8SD.
Het 8SD '10rdt de standaard deviatie bepaald rand het
[;emiddelde dat met OGENlD w'ordt berekend. 8SD vlordt
daarom vLa chainine vanui t 8GEl,UD aanceroepen.

urCOR.
SlCOR is een programma dat in matrix-vorm de onderlinge
correlatie-co5ffici~nttussen een willekeurig te kiezen

aantal complexen uitprint.

SCaR.
SCaR LS een subroutine die vanuit 8FLUP kan worden aange-
roepen. SCOR roept dan via chaining het programma 8CORIA
aan. Met 8CORIA wordt de kruiscorrelatie-funktie tussen 2
willekeurig te kiezen e.c.g.-complexen bepaald. Tevens kan
de auto-correIatie-funlt:tie van elk complex bepaald '''orden.

8FF'l' •
Net 8FFT kan de Fouriergetransformeerde van de inhoud van
het array lR berekend worden. Inverse Fouriertransformatie
kan even30 met 8FFT worden toegepast. Tevens kunnen vermo

r,enspektrum en nmplitude-spektrum m.b.v. 8FFT bepaald

\'lorden.
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Naast de genoemde programma's zijn nog een aantal proGram
ma's ontwikkeld, welke echter voor dit verslag minder van
belane, zijn. De taken van deze programma's varieerden van
het trekken van een assenstelsel op de xy-schrijver of
oscilloscoop tot het inlezen en weergeven van ponsbanden
naar en vanuit het array IR.
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BIJLAGB 2.

Elektronische scllakelingen die gebruikt 'lilerd en bi j de
indeling van het e.c.g. naar fase van de ademhalinc.

In figu1.lr B2.-1 is de schakeli11.S- vreergegeven die ontwor
pen werd om de proefpersonen gesynchroniseerd met hun
eigen e.c.g. te kunnen laten ademhalen.

In figuur D2.-2 '....orden de signalen weergegeven zoals deze
op verschillende punten van de schakeling optreden.

1
R&~CL6"ie Vell.ST"EICltell.

~k1
I A G-""I.------.JI---.,

~~r--111

! Z1./l. I' ~"o-.L-I-+-..--++---t-+-----t--~-=--=--_1--M-l-C
I !..'!'.....,.,~, ''''."''''''' _I

I

1-
c

Fig. B2.-1. Schema van de elektronische schakeling
welke de lamp stuurt die aangeeft wanneer de proefper
soon moet inademen en uitademen.
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A: e.c.g.-signaal

B: pulsen met
schuine flanken

Fig. B2.-2. Signaal-verwerking in de schakeling van
figuur B2.-1-

Naast de jUist genoemde schakeling werd ook een schakeling

ontworpen waarmee de klok Van de A.D.-converter aan- en af
gschakeld kan worden. Met deze schakeling is het mogelijk
om slechts gedurende bepaalde intervallen van het e.c.g.
signaal samples te nemen. Daardoor kunnen e.c.g.-complexen
die in overeenkomstige fase Van de ademhaling voorkomen
geselekteerd worden. Met cen schakelaar is in te stellen
welke van de vijf fasen van de ademhaling men wil samplen.
In figuur B2.-3 is het schema Van de schakeling aangegeven.
De ingang moet verbondcn worden met punt C van de schakeling

uit figuur B2.-1.
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Fig. B2. - 3. Schema van de schakeling die ge bruikt Irerd om
een indeling naar fase van de ademhaling te maken van de
e.c.g.-complexen op de analoge recorder.
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APPENDIX.

Al • .Eli'FEKT VAN TIJDCOHERENTE i'IIDDELING OF E'RBIOmUTIE

SPBKTRUN.

Om d(; gedaclltc t(~ b(;palen ;~ulle;'l l'ie 88rst de -Lnvloed

van m;.ddel·ne van t',,:(},j compJ.exen onder:;oc::<:en. Daarna Idj

k(,~;l 'He naar hot algomcne gev21 van N com,llexen.

stel dat we oen signaal x(t) hebbon ~oals wccrzcgcvcn ~n

f.i guu r A1 • - 1 •

xl!) m,',".
I •
I ,

I , ......

,''\c " ".". A / /" """ : - , ••,r, "
,~. ': " v V v U J

\0' t, t2, 't

Fi,g. A1.-1. Elektro-cardiografisch signaal.

Voor hat gemiddeLde sLgnaal get) creldt dan:

• • • • • • •• • .•• ( 1 )

Voor de autocorrelatie-funktie van get) geldt:

.,.
lU t.T) c ~ ~.~ t )( (t -"t,) ... {)( ({-. t2.)ifi ~(i- r,+tJ + 1)(( l- tt-+t)l d~
T" T~") 1

o
T r

= k 1;;:. [ / ~U-r,). xli-t,~L) d.i ... j.li- c,). ~(f-L.H)d~
T~. 0 0

T T

+jxl.kr.J. xli - r, +r) eli ...I,,(f-r,). xli- r, +tJ elf}
o 0
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Dit levert op:

Indien we stellen
r2.1 c l'"'Z. - t:'j

t,z=r:,-r: l

dan

IV lr):: 1. t£-. Cr) + *It (r;- "C ,L ) +- f. LL Lr: + rlL ) • (3)
J~j jt,. JXY- ' J)t)t • • •

Voor het vermogensspektrum b6.» moeten i'ie deJ?ourierge
transformeerde nemen, dus: "

~ (loll ~ t nt.lt)l" H'{ f.. (1:-1:,,)J+ *rf ~,. tr+r..)j
met de bekende eigenschap m. b. t. verschuivi.ng in hat

tijddomcin kunnen we. ~r) vereenvoudigen tot:

[

It ~ _jw'C 11 [ } ]Wr'l
~,lw). 1r f~ lr)J + *~{ t.~ [r}J. ~ -to t]:l t.,t)( tt) .e

=t (I"t- t.DS w"c 11 ). r f ~)l lr)J. . . . . . .. (4)

Indien we geen middeling toepassen, maar het vermogens
spektrum van x(t) bekijken, dan is dat gelijk aan

zodat hat vermogensspektrum van de overdrachtsf'unktie

), b;) geli jk is aan

t~ (w). t (I + lOS l.4) "'II. }

--------'

(s)
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N.B. Er geldt dus dat het vermogensspektrum van cen

signaal x(t), bij tijdcoherente middeling van twee
co:nplexen op afstand 'tIl.' vermenigvuldigd word t met

een faktor -1 (H. COS writ).

Het vermogensspektrum van de averdrac~tsfunktie is dus
afhankeli jk van de faktor ell:

Voor ra=1 sekonde geldt bijvoorbeeld

+h~ (~) - t (I + UI) 1. Tli )
Veor een stoer-signaal van 50 Hz geldt dan q,~1'l (():I
d.w.z. dat bet signaal van 50 H.z volledig gehandhaafd
blijft bij de ~ijdcoherente middeling. Dat klopt oak,
want na 1 sekonde is een 50 liz signaal exakt in fase.
Als til gelijk is aan 1,01 sekonde zal f

ltlt
gelijk zijn

aan:

Oak dit klopt, want na 1,01 sek is een 50 liz signaal
precies in tegenfase. In de praktijk is t~ stochastisch
verdceld, zodat de verwachting van de term cos "''tIl

gelijk aan nul is.

Algemene geval van middeling van Ii complexen.

.. (6). . .
ttl

gN(t)= t L x(t- If)).,.,

Als &N(t) het gemiddelde is van N complexen van x(t),

dan

Voor de autocorrelatie-funktie f,,(t) geldt dan

,..
,. '/' '" )' N ) I(/J if) = lNWl T NLX{/;- 1;.,. .. N L x (i - tr) + 't; air.

J~, T-CIO 0 ,,-, "=1
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OfweI

Voor het (auto-) vermogensspektrum houdt dit in da~

! lW)= -/;:r{th1t(T)J-t-~ t.f:.J{:r{~ (t:)}. (ejwt;""'+ejw'C"~J9' ft~1 "'~J )()C

ofweI
Nil-I ( j w t",,,, -j w1: ""')}' 't'{ (J} ( )f" (10)) = ( -i; + ~ ~~I e + e . .r' tt", > 1: ... , ,

zodat het vermogensspektrum van +hh gelijk wordt aan

cP99 !w)

th~ (w)::: f)()1 (w) -

. . . .. (io)

Ter kontrole en verduidelijking werken we (10) uit
voar N=2 en N=3.



106

N=2.

:::. ~ (I + (J:)~ loJ"t"lJ 'C: 1(, + cos W!11)

dit komt overeen met (5).

Voer w=o geldt volgens (10) ;,(~);I (klopt!)

N=3.-

Voor u=O levert dit op

Ook dit klopt.

(N.l. een gelijkspannings-signaal Van kon
stante waarde is na middeling onveranderd).

Opmerking: Bij de digitale verwerking Van het e.c.g.
signaal wordt het signaal. ep equidi.s'tante tijdstippen
bemonsterd. Dit houdt in dat alle ~.... g,eli.jk zijn aan een
geheel aantal malen de bemonsterll~gsti.jd.

We kunnen (10) daarom herschrijven tot:

iffiarin keen geheel getal. i.s,

en 'T de bemonsteringstijd is.
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Bi j al onze metingen 'vas de bemonsteringsfrekwent:Le ge

lijk aan 1000 Hz. Dat wil zeggen dat de bemonsteringstijd

1: mSek bedraagt.
Daardoor is de term CO~ 1rrfh dUB periodiek met periode

:3
f 10 H

p= -r 'i

Bij de normaal optredende lengten van het R-R interval

tussen ca 600 en 1100 mBek is keen geheel getal tussen

600 en 1100 t gelijk aan de lengte van net R-R interval in

mSek.

Voor liJ'=2 heert +c onderstaande vorm-.
3'

3 it Ih.
f-R '" 1000 ...S4.t.

2 H~

Fig•. A1 .-2. Overdrach.-tsfunktie voor N=2.
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Indien ue vero,nderstellen dat de lengte van aIle R-H tnt
vallen van het e.e.g. gelijk is aan T en dat aIle e.c.£;.
eomplexen gelijk van vorm zijn, dan heeft het spektrum
van hat e.e.g. onderstaande vorm.

"
"

Fig. Al.-3. Vermogensspektrwn van geidealiseerd
e.e.g.-signaal.

Doordat aIle e.e.g.-compl.exen echter niet volledig gelijk
van vorm zijn (beat-to-be.at variatie) en doordat er rUis
optreedt tijdens de opname, zal hat spektrum onderstaande
vorm krijgen.

{relc..,.

Fig. A1.-4. VermogenssJ;lektrum van e.e.g.-signaal
met ruis. lLengte R-R intervallen gelijk).

Bij middeling van twee e.e.g.-eomplexan wordt het spek
trum zoals weergegeven in figuur At .-4 vermeni.o~ldigd met
het spektrum van figuur A1.-2 en ontstaat een spektrum

'Van de vorm als in figuur Al.-5.
Bij middeling van 3 eomplexen wordt het spektrum uit
figuur A1.-4 vermenigvuldigd met het spektrum uit figuur
A1.-6. Bij middeling van oneindig veel eomplexen zal het
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F"C/c,.).
Fig. A1 ..-5. Vermogensspektrum na middeling v:an twee

e.c.g.-com~lexen.

Fig. A1.-6". Overdrachtsfunktie voor N=3 bij konstante
lengte van het R-R interval.

"

'-

Fig. A1.-7. Vermogensspektrum van het e.c.g-signaal na
middeling van 3 complexen. (Bij konstante
lengte van het R-R interval).

vermogenspektrum van het e.c.g.-signaal vermenigvuldigd
worden met een spektrum van de vorm als in- figuur A1.-8.
Er ontstaat dan weer een spektrum van de vorm als in
figuur A1.-3. Hier is aIle invloed van de ruis verdwenen.

NE. Bij het voorgaande zijn we er van uit gegaan dat de

lengte van het R-R interval konstant is. In werkelijk
heid vnrieert deze lengte enigzins. Ten gevolge van de

ademhaling werden variaties waargenomen van ca. 10%.

Hierdoor varieert de afstand tussen de pulsen in fi-

guur A1.-3 enigzins.
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.- .......... - ....--..-- r-- . -

0
I .1- J. .i :t ~

~ T - -t ~ ~ rrek'o1.

1i'ig. A1 ...-a. Overdrachtsfunktie voer N= 0<0•.

(bij konstante lengte van het R-R
interval) •
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lrie kunnon ~let p;L'Obleem van de tijdcohorente middeling
ook vanuit een heel andere geZiichtshoek belichten.

Ala we de e.c.c. com,l1lexen 0ll elkaar schuiven ku~mcn

'\ie di. t slechts doen door de comglexen oen geheel aantal
malen de sample-tijd t.o.v. elkaar tc verschuivcn.
De lcngte van hot R-R interval zal echter slechta zel
d,"'n preciea eelijk zijn aan een geheel aantal malell de
de sample-tijd. Hierdoor krij,gen '\'Te de complexen nooi t

exakt op elkaar gelegd. Bij cen bemonsteringsfrekwentie
van 1000 Hz zal de fout maximaal 0,5 mSek bedragen.
Indien we nu veronderstel1en dat aIle e.c.g.-complexen
volkomen identiek zijn, dan zal de vorm van het gemid
delde complex toch anders zij,n dan elk der afzonderlij
ke complexen t.g.v. de fout die bij het op elkaar leg

gen optreedt.
In het olldcrstaande zullen iie zien "Telke invloed dit
hceft op de frekwentie-inhoud van het cardioGram.

N=2.

'" (rcfcwc",lte
~

lokW~ 20 Ie fl. ooldh 'to 4.H'l
trr=- 0, I '" ~Ic:

~J..I-f'i 10 ItH'i I fi k!l'i 2.0 4.Ua
til: 0,2 ... S~~

:ilJ.ia 1010.1-11 Islc.HI
C'11.=O,~ ",Set..

2,~ 1c.1-I'l S"k~'t },Sldh Ie, Ic.I41
'C". 0,4 ... Sori<

;---:+:----:~:--~:-------+;__:_;__--+-----f-----f-~ ............_ "r",1. '" e, 'S" .... S~k
I~.. 2. fLU1 ;a U-Il ItIcH) rllll (,IoWl ,"//" elJh J~111

A1·-9· Ovcrdrachsfunktie voor N=2.
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t 12 ~ 0l~ Selc

1::1] ~ a,S" SIlt

't"3 =: "1:: 11 of- tz:s

In di t geval kunnen t'l'Tee parameters veranderen. (Nl. ['1. en t a

('l is afhankeli j k van t't en Cl3 .)

AIle mogelijkheden 1Veergeven in cen grafische voorctelling
is ondoenlijk. AIleen het geval dat aanleidinc ,zeeft tot
de grootste verandering van het frekwentiespektrum van
het e. c. g. is 'lfeergegeven.
Dit is voor C,1 =L Z1 =0,5 mSek. Dus ('3=1,0 mSek.

HB. d.'U ~..IcJi~ i' eve" ell feflf>~"ek *~f
,.eriGtt/~ \IOn 2 k.Hq.

Fi~. A1 .-10. Laagdoorlaat-filtering van net e.c.g.
ten gevolge van het niet exakt op elkaar leggen van
de e.c.g .. -complexen.

Indien N grater 'lvordt dan 3 zal goen enkele r groter
worden dan 2 maa~ 0,5 mSek. Daarom zal de verandering
van het frek,,,entiespektrum bij middeling van meer dan
drie complexen toch niet veel groter zijn dan hierboven
grafisch is weergegeven.
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APPENDIX

A2. LI11EAlRE BASELINE-DRIFT CORRECTIE.

Lineaire baseline-dri~t correctie is een ~~chniek waarmee
de invloed van de baseline-drift tijdens opname van e.c.g.
signalen wordt gereduceerd. Daartoe wordt het gebied vlak
voor en vlak nn elk e.c.g.-complex gebruikt om de base
line van ieder complex te bepalen.

Tijdens de veri-\Terking van de e.c.g.-signalen cedurende
ons onderzoek stonden aIle e.e.g.-eomplexen opgeborgen
in een array van 768 sample-\vaarden. De "tussentiid tussen
twee samples bedroeg 1 mSek, zodat de t-otale tijdsduur
van elk array overeenkwam met 768 roSek. Op plaats 300 van
elk array beyond zich het moment van maximale amplitude
van de R-top.

Bij een dergelijke indeling werkt de techniek van lineaire
baseline-drift eorrectie als volgt;
De samples 1 tim. 50 en 701 tim 150 komen overeen met het
gebied van300 tot 250 mSek v~6r de maximale ampIitude van
de R-top resp. het gebied van 400 tot 450 msek erna.
In de praktijk is in deze gebieden de amplitude gelijk aan
nul voor aIle normale cardiogrammen. Via de minimum kwa
draten mehode wordt de lij.nvergelijking bepaald van de
rechte lijn die de beste passing heeft met deze gebieden.
Daarna wordt deze lijn "a fgetrokken fl van het e.e.g.-com

plex.

Bepaling van de lijnvergelijking:

In figuur A2.-1 is aancegeven hoe elk e.c.g.-eomplex is
opgeborgen in een array en hoe de rechte lijn, welke we
van het e.c.g.-complex aftrekken er uit ziet.
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Fig. A2.-1. Manier waarop elk e.c.g.-complex in een array
wordt ondergebracht. Tevens is aangegeven hoe de lijn
y= ax + b ontstaat welke van het e.c.g.-signaal wordt
afgetrokken.

Algemene lij,nvergelijking: y= ax + b • •••• (1 )

Bepaald moeten worden a en b, zodanig dat de lijn ax + b

een zo klein mogelijke afstand heeft tot het e.c.g.-sig
naal voor de samples 1 tim 50 en 701 tim 750.
Daartoe moet A(a, b) minimaal zLjn, 1:Taarbij. A(a, b) de

volgende vorm heeft:

5'"0 7so

A(a,b)= L (y. - z.)2 + L(Y. - z.)2 •••• (2)
• ~ ~ (:")01 1.. ~
L.q I

waarin. y. de waarde van de lijn
1.

ax + b is op samplemoment i.

(Dus Yi = a.L + b).
en z. de waarde is van het

~

e.c.g.-signaal op moment i.

...... (3 )

InvuJ.len van Yi = a •.i + b. in (2) ge.eft

Differentieren van (3) naar a en b geeft:



~F(a,.b)

6a

11 5

S'O 1~

= L2.(a.i + b - z;).i + L 2.(a.i + b - z.) •. i
i =1 ..... (::,0. l

= 0 •••• (4)

bF(a,b)
e5b

= 0 • • • • ( 5 )

Uitwerken hiervan geeft

Hiervan kunnen 1'fe enkele termen uitrekenen, nl:

t i +!!i= 37.550
i:./ t='t"

Sll .:J2
2:"i2 +.2- i 2= 26.370 •.850
i=-, I"~

St> J!!>
.2:b + L b= 100. b
i :;, i ='}1'7

Indien we dit in bovenstaande

~F(a,b)=

ha

bF(a,b )=
h b

invullen krijgen

26370850.a +37550.b - f.LZ i - [LZ i
t~, t~

fW ~
37550.i + 100. b - L Zl' -!- z.

• . t~~ J.t::', ~ / •.

•••• (6)

• ••• (7)

Me~ behulp van (6) en (7) kan op eenvoudige wiize voor
elk complex de waarden a en b berekend worden.
Daarna kan het signaal berekend vTOrden dat ontstaat doo.r
de lijn ax + b van het e.c.g.-signaal af te trekken.
D.w.z. voor aIle i wordt zi gelijk aan 3 i - Yi'
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