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SAMENV ATIING 

Dit verslag beschrijft een analyse van het perifere invasieve bloeddruksignaal zoals dat op 
de Neonatale Intensive Care Unit van het Sint Joseph Ziekenhuis te Veldhoven bij de 
bewaking van zieke pasgeborenen gemeten wordt. 

Allereerst is de signaaloverdracht van de hierbij gebruikte apparatuur onderzocht. De op de 
NICU gangbare bewakingsmonitor bleek een vlakke frequentieoverdracht tot 12.5 Hz, en 
een, door interne software bepaald, variërend oplossend vermogen vanaf 0.05 mmHg te 
hebben. Via de analoge uitgang van een alternatieve monitor bleken frequentiecomponen
ten tot 40 Hz met een oplossend vermogen van 0.5 mmHg meetbaar. 

De vervormende invloed van het Catheter-ManometerSysteem (CMS) op het bloeddruk
signaal is beschreven met het gedempte tweede orde model. Uitgaande van dit model is de 
frequentieoverdracht van het CMS zowel in een laboratoriumsituatie als in de klinische 
situatie gemeten met behulp van de stapresponsiemethode en de flush-pulsmethode. De 
ondergedempte tweede orde overdracht is hierbij via de karakteristieke stap- respectie
velijk pulsresponsie vastgelegd in termen van een resonantiefrequentie en een dempings
coëfficiënt. 

De overdrachtsmetingen in de laboratoriumsituatie resulteerden globaal in een resonantie
frequentie tussen 15 en 70 Hz en een dempingscoëfficiënt tussen 0.15 en 0.35, afhankelijk 
van de hoeveelheid (micro )luchtbellen in het CMS. Het ondergedempte tweede orde model 
bleek een goede benadering van het CMS. De resultaten van de stapresponsie- en flush
pulsmethode vertoonden een goede significante overeenkomst. 

De overdrachtsmetingen in de klinische situatie, verricht met de flush-pulsmethode, 
resulteerden in het algemeen in lagere resonantiefrequenties (6 tot 40 Hz) en hogere 
dempingscoëfficiënten (0.15 tot 0.8) dan de laboratoriummetingen. Bovendien vertoonde 
het CMS bij vier van de vijftien klinische overdrachtsmetingen een overgedempte over
dracht. Dit verschil kan verklaard worden met de aanwezigheid van luchtbellen en bloed in 
het CMS. 

De overdracht van het CMS bleek in de klinische situatie bijna altijd frequentiecompo
nenten binnen de verwachte frequentieinhoud van de perifere bloeddrukgolfvorm (0 tot 
30 Hz) te beïnvloeden. Bij verder onderzoek naar deze golfvorm dient hiermee rekening 
gehouden te worden. 
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INLEIDING 

De leer van de ziekten en de behandeling van het pasgeboren kind, de neonatologie, is een 
relatief jong vakgebied. Hoewel de overlevingskansen van zieke pasgeborenen de laatste 
jaren sterk zijn toegenomen is nog veel onderzoek nodig om de behandeling van deze 
patiënten te optimaliseren. 

In de loop van 1988 is de kinderafdeling van het Sint Joseph Ziekenhuis begonnen met de 
opzet van een Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Op dit moment is deze NICU 
operationeel met een behandelcapaciteit van 10 couveuses. Bij de bouw van het nieuwe 
ziekenhuis is toestemming gegeven rekening te houden met een toekomstige behandel
capaciteit van 20 couveuses. In samenwerking met de afdeling Klinische Fysica van het 
Sint Joseph Ziekenhuis is bij de opzet van de NICU gekozen voor de integratie van een 
informatievoorzieningssysteem waarmee zowel de analoge als digitale gegevens van 20 
bewakingsmonitoren centraal kunnen worden verzameld en geanalyseerd. Dit systeem 
draagt de naam PINO, wat een afkorting is van Physiologisch Informatievoorzienings
systeem voor Neonatologisch Onderzoek. Dit systeem is gebaseerd op het PHYsics Data 
Acquisition System, kortweg het PHYDAS. Het PHYDAS is een krachtig, flexibel, 
multi-user en multi-tasking meetsysteem, dat ontwikkeld is op de Technische Universiteit 
Eindhoven. PINO maakt het mogelijk om, in nauwe samenwerking met de Technische 
Universiteit Eindhoven, onderzoek te verrichten naar het verloop van de verschillende 
bewakingsparameters tijdens het ziekteproces zonder de klinische praktijk te hinderen. Met 
behulp van het PINO kan, naast het gedurende lange termijn verzamelen van de 
meetgegevens van de bewakingsmonitoren, onderzoek gedaan worden naar bijvoorbeeld de 
detectie en eliminatie van artefacten in het monitorsignaal, en naar correlaties tussen 
verschillende fysiologische parameters, wat bijvoorbeeld kan leiden tot intelligente 
alarmering. 

In dit onderzoek gaat de interesse uit naar de meting van de bloeddruk zoals die op de 
NICU plaatsvindt. De bloeddruk wordt op de NICU doorgaans invasief gemeten. De 
toestand van de patiënten vraagt vaak een dermate alerte bewaking van de bloeddruk dat 
de meting met intervallen van enkele minuten, zoals bij niet-invasieve bloeddrukmetingen 
gangbaar is, niet voldoet. Bovendien is de invasieve bloeddrukmeting nauwkeuriger dan de 
niet-invasieve meting, en biedt het voordelen voor de bloedafname. De invasieve 
bloeddrukmeting is schematisch weergegeven in afbeelding 1. De bloeddruk wordt op de 
NICU invasief gemeten met een Catheter-ManometerSysteem (CMS). Dit CMS bestaat uit 
een met vloeistof gevuld slangensysteem dat de druk in het bloedvat overbrengt naar een 
druktransducer buiten het lichaam, waar het druksignaal omgezet wordt in een elektrisch 
signaal. De bewakingsmonitor verwerkt dit signaal en presenteert het resultaat als een 
bloeddrukgolfvorm en als enkele hieruit afgeleide parameterwaarden, te weten de boven-, 
onder- en gemiddelde druk, en het hartritme. Hoewel de bewaking van de neonaten in 
eerste instantie op basis van deze parameters plaatsvindt, kan ook uit de bloeddruk
golfvorm informatie gehaald worden omtrent bijvoorbeeld de perifere weerstand van het 
vatensysteem van de patiënt. 

De hierboven geschetste drukoverdracht via een vloeistofkolom leidt echter tot een 
verstoring van het bloeddruksignaal die in eerste instantie de gemeten golfvorm vervormt, 
en mogelijk ook de hieruit afgeleide parameterwaarden aantast. Wanneer bij volwassen 
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Afbeelding 1: Schema van de invasieve bloeddrukmeting op de NICU. 

patiënten een nauwkeurige registratie van de bloeddruk gewenst is, wordt gebruik gemaakt 
van een zogenaamde catheter-tipmanometer, die de bloeddruk in het bloedvat zelf omzet 
in een elektrisch signaal. Deze tipmanometers zijn echter (nog) te groot om in de kleine 
vaten van pasgeborenen gebruikt te worden, zodat men zich in de neonatologie moet 
beperken tot invasieve metingen via een CMS. 

Het doel van dit onderzoek is het analyseren van de invasieve bloeddrukmeting zoals die 
op de NICU van het Sint Joseph Ziekenhuis plaatsvindt. De vervormingen van het 
bloeddruksignaal worden hierbij gelokaliseerd en onderzocht. Verder wordt gezocht naar 
methoden om de vervormingen te minimaliseren of, indien nodig, te corrigeren. De 
aandacht gaat hierbij in eerste instantie uit naar de meting van de bloeddrukgolfvorm. 
Deze golfvorm ligt immers aan de basis van de berekening van de boven-, onder- en 
gemiddelde druk, zodat elke afwijking in de weergave ervan van invloed is op deze 
parameterextractie. In een eerder pilot-onderzoek van de invasieve bloeddrukmeting is aan 
de parameterextractie al aandacht besteed ([1]). 

Dit verslag is in vier hoofdstukken ingedeeld. Het eerste hoofdstuk geeft een nadere 
omschrijving van de drie blokken van het schema in afbeelding 1, zodat een compleet 
beeld geschetst wordt van het uitgangspunt van dit onderzoek. Hoofdstuk 2 beschrijft de 
analyse van de monitor en de voor de bloeddrukmeting relevante randapparatuur van het 
PINO, waarbij de nadruk wordt gelegd op de nauwkeurigheid en de frequentieoverdracht 
In hoofdstuk 3 wordt de analyse beschreven van de frequentieoverdracht van het CMS. 
Het afsluitende hoofdstuk 4 bespreekt de relevantie van de resultaten in de voorgaande 
hoofdstukken voor de invasieve bloeddrukmeting, wat zal leiden tot enkele aanbevelingen 
voor het eventuele vervolgonderzoek. 
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HOOFDSTUK 1 

DE INV ASIEVE BLOEDDRUKMETING AAN PASGEBORENEN 

In de volgende drie paragrafen van dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van 
het schema in afbeelding 1 nader toegelicht, zodat een compleet beeld geschetst wordt van 
het uitgangspunt van het in dit verslag beschreven onderzoek. 
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1.1 DE PATJENT 

De patiëntenpopulatie op de NICU bestaat uit zieke, meestal premature pasgeborenen, 
waarvan de behandeling een intensieve zorg en ondersteuning vereist. De geboorte van de 
NICU patiënten vindt gemiddeld plaats na een zwangerschapsduur van 32 à 33 weken, met 
een spreiding tussen 25 en 43 weken. Het gewicht van deze patiënten ligt globaal tussen 
500 en 4000 gram, met een gemiddelde van ongeveer 1700 gram. Van vrijwel alle 
patiënten wordt de hartaktie bewaakt via een afleiding van het ElectroCardioGram (ECG), 
wat een patiëntvriendelijke, niet-invasieve methode is. Hierbij wordt via drie kleine plak
elektroden de elektrische aktiviteit van het hart via de huid van de borstkas gemeten Een 
belangrijke bewakingsparameter die uit dit ECG wordt berekend is het hartritme. Dit 
hartritme is bij neonaten hoger dan bij volwassenen, namelijk gemiddeld zo'n 160 slagen 
per minuut. Bij volwassenen is het hartritme gemiddeld 70 slagen per minuut. Met een 
impedantiemeting via twee van de drie ECG-elektroden wordt de beweging van de 
borstkas geregistreerd, waaruit het ademhalingsritme afgeleid kan worden. Een andere 
patiëntvriendelijke, niet-invasieve meting die veel gebruikt wordt is de meting van de 
zuurstofverzadiging van het hemoglobine in het bloed, de zogenaamde zuurstofsaturatie 
meting. Via de lichtabsorptie van het bloed in het perifere vaatbed in bijvoorbeeld de voet 
wordt het percentage zuurstofdragend hemoglobine berekend. 

Ook de bloeddruk is een belangrijke bewakingsparameter. Wanneer de conditie van de 
patiënt het toelaat kan worden volstaan met een geregelde niet-invasieve meting met 
tussenpozen van enkele tientallen minuten. De meest gebruikte methode hiervoor is de 
automatische bloeddrukmeting via een opblaasbare manchet, die voor de meting aan 
pasgeborenen sterk verkleind is. Wanneer de toestand van de patiënt echter minder stabiel 
is, kan het noodzakelijk zijn de bloeddruk continu te bewaken via een invasieve 
bloeddrukmeting, wat echter een infectiegevaar met zich meebrengt. Hierbij wordt een 
flexibele holle buis in het bloedvat van de patiënt gebracht om de druk over te kunnen 
dragen naar een druktransducer buiten het lichaam. De hieruit afgeleide onder-, boven- en 
gemiddelde druk zijn bij neonaten lager dan bij volwassen patiënten, gemiddeld 
respectievelijk 30, 55 en 40 mmHg, terwijl deze waarden bij volwassenen respectievelijk 
ongeveer 80, 120 en 100 bedragen. De bloeddruk kan invasief in verschillende bloedvaten 
gemeten worden. Bij pasgeborenen biedt het weliswaar afstervende bloedvat naar de navel, 
de arterie umbilicalis, de mogelijkheid om de centrale arteriële bloeddruk, doorgaans in de 
aorta, te meten. De perifere arteriële bloeddruk kan worden gemeten via de polsslagader, 
de arterie radialis, of de nog verder van het hart verwijderde slagader in de enkel, de 
arterie tibialis. De centraal veneuze druk kan, eveneens via de navel, in de holle ader 
(vena cava) gemeten worden. 

In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar de meting van de perifere arteriële bloeddruk. 
Een voorbeeld van een perifere arteriële bloeddrukgolfvorm is weergegeven in 
afbeelding 1.1. In deze afbeelding zijn tevens de boven-, onder- en gemiddelde druk 
aangegeven. Daarnaast zijn ook de 'dictrotic notch' en de 'diastole helling' aangeduidt, die 
respectievelijk in paragraaf 4.2 en 3.2.6 nader worden toegelicht. De golfvorm in 
afbeelding 1.1 is dus een voorbeeld van het signaal zoals we dat via het CMS zo 
nauwkeurig mogelijk willen registreren. Hiervoor is het van belang te weten wat de 
frequentieinhoud van dit ingangssignaal is, zodat bekend is welke frequentieoverdracht van 
het meetsysteem verlangd wordt. Bij volwassenen wordt hiervoor de vuistregel gehanteerd 
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Afbeelding 1.1: Voorbeeld van een perifere arteriële bloeddrukgolfvorm. Aangegeven zijn 
de boven-, onder- en gemiddelde druk, de dicrotic notch en de diastole helling. 

dat de arteriële bloeddrukcurve frequenties bevat tot en met de achtste harmonische van 
het signaal, dat wil dus zeggen, tot en met acht maal de frequentie die volgt uit het 
hartritme (zie [2], [3], [4]). Aangezien het hartritme van neonaten hoger is dan van 
volwassenen wordt verwacht dat de frequentieinhoud van de arteriële bloeddruk van 
neonaten hoger is dan bij volwassenen. In [5] en [6] doet de Nederlandse neonatoloog dr. 
W. Hack verslag van nauwkeurige invasieve perifere arteriële bloeddrukmetingen aan 
neonaten via een aan een canule bevestigde tipmanometer, waarvan een tot ± 50Hz 
vlakke frequentieoverdracht verwacht wordt. Twee van deze bloeddrukmetingen zijn via 
een Fourier transformatie op de frequentieinhoud geanalyseerd. Wanneer de harmonischen 
met een amplitude tot minimaal 0.15 mmHg beschouwd werden, bleken beide bloeddruk
golfvormen een frequentieinhoud tot 27 Hz te hebben (respectievelijk 9 en 14 
harmonischen). De conclusie uit deze analyse is dat een nauwkeurige registratie van de 
neonatale bloeddrukgolfvorm een vlakke frequentieoverdracht tot minimaal 30 Hz vereist. 
Hoewel deze bloeddrukmetingen nog enkele vragen open houden, vooral omtrent de 
frequentieoverdracht van het gebruikte meetsysteem wanneer deze daadwerkelijk in 
gebruik is, wordt de bovenstaande conclusie in dit onderzoek als uitgangspunt gebruikt. 
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1.2 HET CATHETER-MANOMETERSYSTEEM (CMS) 

Via de vloeistofkolom van het CMS wordt de bloeddruk in het bloedvat overgedragen naar 
de druktransducer, waar de druk omgezet wordt in een elektrisch signaal. Het CMS kan 
globaal in drie onderdelen worden verdeeld, namelijk de canule, dit is de flexibele holle 
buis die in het bloedvat ingebracht wordt, de druktransducer, en het complex van slangen 
en kraantjes dat deze beide met elkaar verbindt. Verder is elk CMS uitgerust met een 
zogenaamd flush-systeem. Dit flush-systeem zorgt voor een lage constante stroom van 
infuusvloeistof in de richting van de patiënt. Al deze onderdelen van het CMS zijn in vele 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, afhankelijk van de toepassing en de omstandig
heden waarin ze gebruikt worden. Dit onderzoek concentreert zich op de meting van de 
perifere arteriële bloeddruk van neonaten. In de volgende alinea's worden de verschillende 
onderdelen van het CMS dat hierbij op de NICU van het Sint Joseph Ziekenhuis gebruikt 
wordt verder omschreven. 

1.2.1 De canule. 

De perifere bloeddruk wordt gemeten in de slagaders in de pols (arterie radialis) of in de 
enkel (arterie tibialis). Deze beide slagaders liggen vlak onder de huid zodat kan worden 
volstaan met een korte, relatief stijve canule. Dit in tegenstelling tot de centrale 
bloeddrukmetingen via de navel, waarbij de canule lang en flexibel dient te zijn. Op de 
NICU van het Sint Joseph Ziekenhuis worden voor de perifere bloeddrukmeting twee 
verschillende canules gebruikt, de 'Neoflon' van de firma Viggo en de 'Insyte' van de firma 
Becton Dickinson. De belangrijkste afmetingen van deze beide canules zijn weergegeven 
in tabel 1.1. De binnendiameter van de canuleslang is hierbij afgeleid uit de 
buitendiameter van de metalen naald waaromheen de canule geleverd wordt. Deze metalen 
naald wordt gebruikt bij het inbrengen van de canule. 

1.2.2 De druktransducer. 

Vrijwel alle typen druktransducers meten de druk in het CMS via de uitwijking van een 
membraan. De meest toegepaste typen transducers meten deze uitwijking van het 
membraan via rekstrookjes, die onder een vervorming een weerstandsverandering vertonen. 
In de NICU van het Sint Joseph Ziekenhuis wordt voor de meting van de perifere arteriële 
bloeddruk gebruik gemaakt van de TDN-R van de firma Viggo-Spectramed. Dit is een 
zogenaamde disposable transducer, wat wil zeggen dat deze slechts voor eenmalig gebruik 
geschikt is. De TDN-R druktransducer heeft aan beide zijden van het membraan een 
rekstrookje. De uitwijking van het membraan wordt hiermee geregistreerd als een 
weerstandsverschil tussen beide rekstrookjes. Dit weerstandsverschil wordt gemeten via 
een brug van Wheatstone, die vanuit de monitor geëxciteerd wordt door een oscillerende 
ingangsspanning met een frequentie van 2400 Hz. De transducer is zo geijkt dat deze via 
de weerstandsbrug een gemoduleerd signaal met een amplitude modulatie van 5 ~V per 
volt ingangsspanning per mmHg aan de monitor doorgeeft. Aan de canule kant van de 
transducer is een kraantje geïntegreerd. Dit kraantje wordt gebruikt om het CMS te 
calibreren, ofwel te 'nullen'. Hierbij sluit het kraantje de opening naar de patiënt toe af en 
brengt de transducer in verbinding met de omringende atmosferische druk. Op de monitor 
wordt dit constante signaal geijkt als zijnde 0 mmHg. Door de nulkraan weer terug te 
draaien wordt de transducer weer in verbinding gebracht met de vloeistofkolom van het 
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CMS, zodat de monitor nu de juiste waarde van het druksignaal in mmHg weergeeft. 

In de TDN-R druktransducer is het flushsysteem geïntegreerd. Aan de achterzijde is een 
flushklep gemonteerd die in geopende, in dit geval ingedrukte stand het CMS verbindt met 
het achterliggende infuusvloeistofreservoir (een 60 cc injectiespuit). In deze stand kan het 
CMS doorgespoeld (geflushed) of gevuld worden. Wanneer de flushklep losgelaten wordt, 
veert deze terug en sluit het CMS af op een kleine opening na. Door deze opening wordt 
tijdens de meting een kleine infuusstroom in de richting van de patiënt gepompt, om te 
voorkomen dat het CMS door bloedproppen of de neerslag van zoutkristallen dichtslibt. 
Deze stroom infuusvloeistof wordt geregeld met behulp van een infuuspomp waarin de 
60 cc spuit gemonteerd wordt. Bij neonaten variëert deze infuusstroom van lh cc per uur 
tot 1 cc per uur. De infuusvloeistof zelf bestaat uit een oplossing van 9% NaCl waaraan 
heparine, wat bloedstolling tegengaat, is toegevoegd. 

1.2.3 Het totale CMS. 

De eenvoudigste verbinding tussen de canule en de druktransducer is één flexibele slang. 
Op de NICU heeft het CMS naast de meting van de bloeddruk echter nog een functie. Het 
CMS vormt een continu toegankelijke opening naar de slagader, wat het uitermate geschikt 
maakt voor het nemen van bloedmonsters. Deze bloedmonsters worden in het laboratorium 
geanalyseerd op de aanwezige bloedgassen, wat een belangrijke bijdrage levert aan de 
bewaking van het kind. Deze bloedanalyse vindt vaak meerdere malen per dag plaats, wat 
het ondoenlijk maakt om de patiënt telkens opnieuw aan te prikken. Om de bloedafname 
via het CMS mogelijk te maken zijn in het CMS enkele extra componenten opgenomen. 

Bij de perifere arteriële bloeddrukmeting op de NICU van het Sint Joseph Ziekenhuis 
wordt de canule van het CMS verbonden met de transducer via twee flexibele slangetjes, 
waartussen twee driewegkraantjes zijn gemonteerd, zoals is weergegeven in afbeelding 1.2. 
De gebruikte slangetjes, de 'lectro-cath' code 1155.01, zijn afkomstig van de firma Vygon 
en de driewegkraantjes, de zogenaamde 'Connecta', zijn afkomstig van de firma Viggo
Spectramed. Op het driewegkraantje aan de transducer kant is een 3 cc injectiespuit gezet. 
Wanneer het kraantje zo gezet wordt dat het de patiënt met deze spuit verbindt en daarbij 
de weg naar de transducer afsluit, kan met deze spuit het bloed aangezogen worden. Op 
het andere kraantje is een dopje gemonteerd, waarin zich een rubber membraan bevindt, 
waardoor met behulp van een tweede injectiespuit het bloedmonster genomen kan worden. 
Na afloop wordt het bloed met de 3 cc spuit teruggebracht in de patiënt. De twee 
driewegkraantjes worden vervolgens zo gezet dat ze de injectiespuit en het prikdopje 
afsluiten van de vloeistofkolom. Deze zijn dus in de normale situatie niet van invloed op 
de bloeddrukmeting. Tot slot wordt het CMS met behulp van de flushklep doorgespoeld 
om de achtergebleven bloedresten zoveel mogelijk te verwijderen. 

In afbeelding 1.2 is het totale CMS weergegeven. De belangrijkste afmetingen van 
gebruikte componenten zijn weergegeven in tabel 1.1. Het CMS krijgt hiermee een totale 
lengte van ongeveer 40 cm. 
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Tabel 1.1: Afmetingen van de componenten van het CMS. 

Type Buitendiameter Binnendiameter Lengte 
(mm) (mm) (mm) 

NEOFLON 0.56 0.4 29 
(canule) 

INSYTE 0.53 0.5 28 
(canule) 

LECTRO-CATH 2 1 128 
(slangetje) 

CONNECTA 
(drieweg - 2à3 35 
kraantje) 

Infuus 

w5 
reservoir 

Flush klep 

l 
4 ,/ 

~-.JL:= --c: ...... =r--__r----:: 

2 3 6 7 8 

Monitor 

Afbeelding 1.2: De standaard configuratie van het CMS zoals die op de NICU van het 
Sint Joseph Ziekenhuis bij de meting van de perifere arteriële bloeddruk gebruikt wordt. 
Het CMS bestaat uit een canule (1), twee slangetjes van 10 cm (2 en 7), twee drieweg
kraantjes (3 en 6), een prikdopje ( 4), een 3 cc spuit (5) en een druktransducer (8) met 
daarin een nulkraan en een flushklep. 
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1.3 DE MONITOR EN HET INFORMATIEVOORZIENINGSSYSTEEM PINO 

In deze paragraaf wordt de laatste schakel in de meetketen van de bloeddruk (afbeelding 
1) behandeld. Allereerst wordt de gebruikte monitorapparatuur besproken. Daarna wordt 
behandeld hoe deze apparatuur is opgenomen in het informatievoorzieningssysteem PINO. 

1.3.1 De monitor. 

ECG 
bloeddruk --
saturatie 
temperatuur 
enz. 

I 
I 
I 
I 
I 

parameter 
module 

rack 

beeldscherm 

(\(\/\ 
80/120 ( 100) 

I I 
computer 
module 

Afbeelding 1.3: Schema van de Merlin monitor. 

r--- par 

golfvorm 

emsterwaarden 

Op de NICU van het Sint Joseph Ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van de Merlin 
monitor model 56S van de firma Hewlett Packard. De werking van deze monitor is 
schematisch aangegeven in afbeelding 1.3. De Merlin monitor is een complete monitor die 
ontwikkeld is om verscheidene bewakingsparameters te meten en te verwerken tot voor de 
behandeling relevante informatie, en deze te presenteren op één beeldscherm. Het hart van 
de monitor is de computermodule. Deze computermodule verzorgt de voeding, het 
datatransport en de dataverwerking voor het gehele monitorsysteem. Aan de computer
module is een zogenaamd module-rack gekoppeld. Dit module-rack bevat de aanslui
tingen voor de parametermodules. Voor een aantal fysiologische parameters die voor de 
bewaking van de patiënt gemeten worden is een parametermodule ontwikkeld die, indien 
nodig, eenvoudig in het module-rack geklikt kan worden. De parametermodules die op de 
NICU gebruikt worden zijn speciaal aangepast voor toepassing in de neonatologie. Op dit 
moment zijn er parametermodules voorhanden voor de meting van het ECG (gecombi
neerd met de respiratie), de temperatuur, de invasieve bloeddruk en de meting van het 
zuurstofpercentage van de door de patiënt ingeademde lucht, het zogenaamde fractional 
inspired oxygen. In de toekomst zal ook de niet-invasieve bloeddruk en de zuurstof
saturatie van het bloed via dergelijke parametermodules gemeten kunnen worden. De 
computermodule biedt tevens de mogelijkheid de meetgegevens uit te wisselen met andere 
apparatuur. Hiervoor is een digitale uitgang aanwezig waar de berekende parameter
waarden en eventueel de gedigitaliseerde golfvormen uit te lezen zijn. In de 
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oorspronkelijke opzet van het informatievoorzieningssysteem PINO was het de bedoeling 
dat deze communicatie met iedere monitor afzonderlijk via een RS232 interface zou 
verlopen. Dit bleek echter niet haalbaar, zodat nu gebruik gemaakt wordt van een Serieel 
Distributie Netwerk (SDN), waarmee de digitale informatie van alle aangesloten monitoren 
opgevraagd kan worden. In de toekomst zal het tevens mogelijk zijn om de gemeten 
golfvormen via een analoge uitgang van de computermodule te verkrijgen. Deze analoge 
uitgang is op dit moment echter nog in ontwikkeling bij de firma Hewlett Packard. In de 
volgende paragraaf 1.3.2 wordt de bovengenoemde communicatie met de monitor nader 
toegelicht. 

1.3.2 Het informatievoorzieningssysteem PINO. 

In samenwerking met de afdeling kindergeneeskunde van het Sint Joseph Ziekenhuis is de 
afdeling Klinische Fysica in 1988 begonnen met het ontwerp van een Physiologisch 
Informatievoorzieningssysteem voor Neonatologisch Onderzoek (PINO). Begin 1990 is 
ondermeer via de Werkgroep Laboratorium automatisering van de Technische Universiteit 
Eindhoven de eerste opzet gerealiseerd. Het doel van dit informatievoorzieningssysteem is 
het scheppen van de mogelijkheid tot klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek ter 
optimalisatie van de behandeling van zieke pasgeborenen. Met behulp van het PINO is het 
mogelijk gedurende een lange termijn het verloop van de monitorgegevens te volgen. Deze 
fysiologische parameters kunnen vervolgens gecorreleerd worden met andere klinische 
informatie zoals bijvoorbeeld de medicatie, de voeding, of de gevolgde behandelmethode. 
Verder kunnen met behulp van het PINO de fysiologische signalen via een analoge 
uitgang van de monitoren verzameld worden. Dit maakt het mogelijk om onderzoek te 
doen naar nieuwe methoden van parameterextractie of bijvoorbeeld artefactdetectie. Op dit 
moment is het informatievoorzieningssysteem gedeeltelijk gerealiseerd. In afbeelding 1.4 is 
het PINO schematisch weergegeven. 

Zoals in de voorgaande paragraaf 1.3.1 reeds is vermeld zijn de bedzijdige monitoren 
aangesloten op een Serieel Distributie Netwerk (SDN). Dit netwerk verzorgt in de eerste 
plaats de communicatie tussen de aangesloten monitoren onderling. Via dit netwerk 
kunnen op elke aangesloten monitor de bewakingsparameters en -golfvormen van elke 
andere aangesloten monitor opgevraagd worden. De synchronisatie van de datacommuni
catie wordt verzorgd door een System Communication Controller (SCC). Via een SDN 
interface, de zogenaamde Careport, is het mogelijk om de data van de aangesloten 
monitoren met een host computer te verzamelen en te bewerken. Het datatransport tussen 
de Careport en de host computer verloopt volgens het ANSI x3.28 protocol, waarin de te 
gebruiken ASCII controlekarakters zijn vastgelegd. Als host compt:ter wordt het PHY sics 
Data Acquisition System (PHYDAS) gebruikt, die via een RS232 interface met de 
Careport is verbonden. Het PHYDAS is een op de Technische Universiteit ontwikkeld data 
acquisitie systeem. In de volgende paragraaf 1.3.3 wordt het PHYDAS nader toegelicht. 

Behalve met de verwerking van de digitale monitorgegevens is bij de opzet van PINO ook 
rekening gehouden met de verwerking van analoge monitorgegevens, zoals reeds eerder is 
opgemerkt. Alle bewakingsmonitoren worden hiertoe via een eigen analoge kabel 
verbonden met het PHYDAS, waarmee het signaal door middel van AD conversie met 
elke gewenste sample frequentie tot ruwweg 25 kHz opgemeten kan worden. De hiervoor 
benodigde analoge uitgang van de Merlin monitor is op dit moment echter nog niet 
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DIGITAAL: Monitoren ANALOOG: 

GO ULO 

Careport 

PHYDAS 
ADC 

RS232 

Host computer 

Afbeelding 1.4: Schema van het informatievoorzieningsysteem PINO. De onderbroken 
lijnen geven de geplande verbinding tussen de analoge uitgangen van de Merlin monitoren 
en het AD interface van PHYDAS aan. 

beschikbaar, zodat in dit onderzoek veelal is uitgeweken naar een ander, ouder type 
monitor, de pressure monitor SP1405 van de firma GOULD. Deze uit 1976 stammende 
monitor meet alleen de invasieve bloeddruk, en presenteert het resultaat als drie waarden 
voor de boven-, onder- en gemiddelde druk. De bloeddrukgolfvorm is aan de achterzijde 
van de GOULD monitor verkrijgbaar als een zuiver analoog uitgangssignaal. De 
aansluiting van de druktransducer op de Gould monitor is identiek aan die op de HP 
Merlin monitor. In dit onderzoek is met deze GOULD monitor de analoge bloeddruk
golfvorm gemeten door de analoge uitgang rechtstreeks op de AD kaart van het PHYDAS 
aan te sluiten (zie afbeelding 1.4). 
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1.3.3 Het PHYDAS. 

Het PHYDAS is op de Technische Universiteit Eindhoven ontworpen voor het meten aan 
en het regelen van fysische experimenten. Het PHYDAS heeft de mogelijkheid om 
meerdere processen tegelijkertijd aan te sturen (multi-tasking). Bovendien kan het door 
meerdere gebruikers tegelijkertijd gebruikt worden (multi-user). Verder biedt het de 
mogelijkheid tot eenvoudige uitbreiding met interfaces voor uiteenlopende doeleinden als 
bijvoorbeeld AD en DA conversie, stappenmotorbesturing, en communicatie met andere 
systemen via bijvoorbeeld de RS232 interface. Afbeelding 1.5 geeft een schematisch 
overzicht van het op de NICU aanwezige PHYDAS. 

RS232 AD conver ter 

I I 
p HYBUS 

PHYBUS 1Mb 
Controller geheugen 

I CPU 
VME I 68000 

PHYLAN 
Controller 

I 
p HYLAN 

PC XT 
LfT240 Terminall 

I 20Mb I 
I 

Afbeelding 1.5: Schematisch overzicht van het in het PINO gebruikte PHYsics Data 
Acquisition System (PHYDAS). 

De gebruikte versie van het PHYDAS is gebaseerd op een MC68000 microprocessor. De 
communicatie met deze microprocessor verloopt middels een VT240 terminal. Via de 
VME-bus communiceert de microprocessor met 1 Mb geheugen en twee buscontollers. De 
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PHYBUS controller verzorgt de communicatie met de verschillende interfaces. Daarnaast 
is het PHYDAS via de PHYLAN controller aangesloten op een klein netwerk, het PHY das 
Local Area Network. In het PINO is dit PHYLAN alleen aangesloten op een PC-XT met 
een harde schijf van 20Mb, die dienst doet als fileserver. Het PHYDAS heeft een eigen 
programmeertaal, hetEPEP (Eindhoven Program Editor Processor). In [7] is meer 
informatie te vinden over het PHYDAS en EPEP. De twee belangrijkste interfaces voor 
het PINO zijn op dit ogenblik de RS232 interface voor de communicatie met de careport 
en de 8 kanaais 12 bits AD convertor, waarmee de analoge signalen ingelezen kunnen 
worden. 
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HOOFDSTUK2 

ANALYSE VAN DE MONITOR EN DE RANDAPPARATUUR VAN PINO 

In het voorgaande hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de monitoren en de 
randapparatuur die bij het informatievoorzieningssysteem PINO op de NICU van het Sint 
Joseph Ziekenhuis gebruikt worden voor de invasieve bloeddrukmeting. In dit hoofdstuk 
wordt de signaalverwerking van deze apparatuur nader geanalyseerd, waarbij de aandacht 
hoofdzakelijk uitgaat naar de nauwkeurigheid en de frequentieoverdracht van de gebruikte 
meetmethode. 

In dit hoofdstuk worden twee meetmethoden onderscheiden. Allereerst de meting van de 
bloeddrukgolfvorm via de digitale uitgang van de HP Merlin monitor en het Seriële 
Distributie Netwerk (SDN). Daarnaast de meting van de golfvorm via de analoge uitgang 
van de Gould SP1405 pressure monitor en de AD convertor van het PHYDAS. Deze twee 
methoden worden in de verdere analyse respectievelijk aangeduid als de 'digitale' 
meetmethode en de 'analoge' meetmethode. 
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2.1 DE METING VAN HET DIGITALE MONITORSIGNAAL 

Uit het overzicht van het informatievoorzieningssysteem PINO in afbeelding 1.4 is het 
volgende blokschema van de digitale meetmethode af te leiden (zie afbeelding 2.1). 

CMS--.! HP Merlin 
monitor 

SDN & Careport PHYDAS 

Afbeelding 2.1: Schema van de meting van het digitale monitorsignaaL 

DRUK MODULE 

laag 

CMS~ doorlaat 
~filter 

COMPUTER MODULE 

Druk versterkings 

module 13 bit correctie 12 bit 

·1 of • 4 

laag 

doorlaat~ ....... 

filter 12 bit 

fc= 12.5 Hz 

Micro 

Controller 

Systeem 13 
b it t3• 500 Hz .____ __ ___, 

SDN 

Algorithmes ~--t~ll 
GOLFDATA 10 bit 

f8 = 125 Hz 

Algorithmes 

PARAMETEI'1--.. II 
DATA 

Afbeelding 2.2: Blokschema van de HP Mertin monitor ten aanzien van de invasieve 
bloeddrukmeting. 
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Het voornaamste interessegebied ligt in de HP Merlin monitor. De communicatie van het 
PHYDAS met de verschillende Merlin monitoren via het SDN en de Careport is in een 
eerder onderzoek opgezet, wat geresulteerd heeft in een software-pakket waarmee de 
digitale golfdata (en parameterdata) van de monitor in een file ingelezen kan worden 
([11 ], [12]). Deze communicatie heeft geen invloed op de signaaloverdracht De Merlin 
monitor zet het transducersignaal van het CMS om in een gefilterde en gedigitaliseerde 
golfvorm, wat uiteraard wel van invloed is op de signaaloverdracht De interne structuur 
van de Mertin monitor ten aanzien van de invasieve bloeddrukmeting is weergegeven in 
afbeelding 2.2. Dit overzicht is deels afkomstig uit de monitorhandleiding en gedeeltelijk 
afgeleid uit gesprekken met de betrokken technici van de firma Hewlett Packard. 

In de parametermodule van de invasieve bloeddruk, kortweg de drukmodule, wordt het 
gemoduleerde signaal van de druktransducer allereerst gedemoduleerd. Vervolgens passeert 
het resulterende analoge druksignaal een laagdoorlaatfilter met een 3 dB punt op 40 Hz, 
om hoogfrequente storingen uit het signaal te elimineren. De exacte vorm van dit analoge 
filter wordt door de firma omschreven als een drie polig, laagdoorlaat Bessel filter. De 
volgende signaalbewerking van de drukmodule is de analoog naar digitaal conversie. De 
AD convertor bemonstert het signaal via successieve approximatie met een frequentie van 
500 Hz. Deze conversie wordt geoptimaliseerd door een voorversterker die via een 
terugkoppeling gecontroleerd wordt door het micro controller systeem van de drukmodule. 
Afhankelijk van het bereik van het analoge signaal wordt dit Of eenmaal, Of viermaal 
versterkt. De AD conversie resulteert in een 13 bits signaal dat via een seriële verbinding 
naar de computermodule van de Merlin monitor verstuurd wordt. 

In de computermodule wordt het signaal geheel software-matig verwerkt tot de op het 
beeldscherm getoonde golfvorm, de berekende boven-, onder- en gemiddelde druk en het 
hartritme. Via het dertiende bit wordt allereerst de stand van de voorversterker afgelezen 
om het resultaat naar de juiste drukwaarden om te kunnen rekenen. Via de configuratie 
van de monitor kan een extra digitaal laagdoorlaatfilter ingeschakeld worden. Dit filter is 
een digitaal drie polig Bessel filter met het 3 dB punt op 12.5 Hz. Het 12 bits druksignaal 
wordt vervolgens op twee manieren verwerkt. Enerzijds worden de parameterwaarden 
afgeleid via algoritmes voor de detectie van de hartslag en de drukberekening. Anderzijds 
wordt het 12 bits signaal geschikt gemaakt om op het beeldscherm van de monitor 
gepresenteerd te worden. De betrokken algoritmes verzorgen hier de schaling en calibratie 
van het signaal. Wanneer het signaal hierbij buiten het beeld valt, wordt dit afgevlakt 
('clipping'). Het resultaat is een 10 bits signaal, identiek aan de golfvorm op het 
beeldscherm, dat via de digitale uitgang van de monitor aan het SDN wordt aangeboden. 
Het bereik van dit signaal is door de gebruiker in te stellen en varieert voor de neonatale 
toepassing van 50 mmHg tot 300 mmHg. De resolutie varieert hiermee in principe van 
0.05 mmHg tot 0.3 mmHg. De oorspronkelijke samplefrequentie van het signaal, 500 Hz, 
wordt in de computermodule gecomprimeerd tot 125 Hz met het zogenaamde 'peak-picker' 
algoritme. De exacte methode en de positie in het blokschema van dit algoritme zijn niet 
bekend. 
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2.2 DE METING VAN HET ANALOGE MONITORSIGNAAL 

In de nu volgende paragraaf wordt beschreven hoe bij de huidige stand van zaken een 
analoge registratie van de invasieve bloeddruk kan worden verkregen. De analoge uitgang 
van de HP Merlin monitor is op dit moment nog niet beschikbaar, zodat voor deze meting 
is uitgeweken naar een ander type monitor, de Gould SP1405. Afbeelding 2.3 geeft het 
schema van de analoge meetmethode weer. 

CM S---t GOULD 
SP1405 

-----------1 AD interface 

PHYDAS 

40 m kabel 
f = 500Hz 

Afbeelding 2.3: Schema van de meting van het analoge monitorsignaaL 

De aansluiting voor de druktransducer van het CMS is bij de Gould monitor identiek aan 
die van de Merlin monitor, zodat deze monitor zonder aansluitproblemen op de NICU 
gebruikt kan worden. Bij deze metingen is de analoge uitgang van de monitor verbonden 
met een coaxiale verlengkabel van 40 meter lang om de afstand tussen de NICU ruimte en 
het PHYDAS te overbruggen. In deze kabel is een eenvoudig laagdoorlaat RC filter 
opgenomen om eventueel opgevangen hoogfrequente stoorsignalen vlak voor de AD 
conversie te onderdrukken. Dit RC filter bevat een weerstand van 100 kQ en een 
condensator van 3.3 nF, wat resulteert in een 3 dB punt bij ongeveer 500 Hz. De 
biasstroom aan de ingang van een aangesloten AD convertor van het PHYDAS is dermate 
laag dat de weerstand in het RC filter geen noemenswaardig spanningsverlies veroorzaakt. 
Wanneer de drukmeting niet op de NICU plaatsvindt wordt de Gould monitor via een 
eenvoudig kabeltje met een lengte van enkele meters zonder filter met de AD convertor 
van het PHYDAS verbonden. 

De voorversterkers in de Gould monitor zijn intern zo ingesteld dat de analoge uitgang een 
spanning van 7.9 m V per mmHg afgeeft. De AD interface van het PHYDAS bevat een 8 
kanaais 12 bit analoog naar digitaal convertor. Het ingangsbereik van deze convertor is 
intern ingesteld op -5 V tot 5 V, wat resulteert in een resolutie van 2.441 mV. Samen met 
de uitgangsspanning van de Gould monitor resulteert dit in een resolutie van 0.3 mm Hg. 

Voor de aansturing van de AD convertor van het PHYDAS is enige programmatuur ge
schreven in de programmeertaal EPEP. Hiermee is het mogelijk het analoge ingangssignaal 
met een software-matig in te stellen samplefrequentie te digitaliseren (zie appendix C). 
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2.3 RESULTATEN VAN DE ANALYSE 

2.3.1 Analyse van de digitale meetmethode. 

De frequentieoverdracht van de digitale meetmethode wordt bepaald door de twee 
laagdoorlaatfilters. In de volgende alinea's wordt de digitale meetketen respectievelijk 
zonder en met het 12.5 Hz laagdoorlaatfilter geanalyseerd. 

Wanneer het digitale 12.5 Hz filter is uitgeschakeld, heeft de meetketen in principe een 
frequentieoverdracht van 0 tot 40Hz. Voordat dit gecontroleerd kon worden bleek het 
meetsignaal in deze filterstand een ernstige afwijking te vertonen. In afbeelding 2.4 is dit 
geïllustreerd via het resultaat van de meting van een driehoekvormig ingangssignaal met 
een frequentie van ongeveer 6 Hz dat via een functiegenerator aan de Merlin monitor werd 
aangeboden. Het resultaat vertoont de regelmatige vorming van plateaus in het signaal. Bij 

Sample 

waarde 

600 

400 

200L------L------L------L----~~----~----~----~ 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Sample nummer 

Afbeelding 2.4: Resultaat van de 40 Hz meting van een driehoekvormig signaal met de 
digitale meetketen. 

nadere studie van de gedigitaliseerde waarden bleek deze regelmaat zich in de tijd te 
manifesteren: elk vierde sample is identiek aan het voorgaande sample. 

21 



Bij de analyse van de digitale meetmethode met de 12.5 Hz filterinstelling is allereerst 
gecontroleerd of de plateauvorming die optrad bij de 40 Hz filterinstelling zich ook hier 
voordeed. Hiertoe is dezelfde meting uitgevoerd als in afbeelding 2.4, maar nu met het 
digitale 12.5 Hz filter ingeschakeld. Het resultaat hiervan is weergegeven in afbeelding 
2.5. Hierin is geen plateauvorming terug te vinden. 

Sample 

waarde 

750 

500 

250 

0~----~------~------~----~~----~------~----~ 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Sample nummer 

Afbeelding 2.5: Resultaat van de 12 Hz meting van een driehoekvorming signaal met de 
digitale meetketen. 

Vervolgens is de frequentieoverdracht van de Merlin monitor gemeten met het 12.5 Hz 
laagdoorlaatfilter ingeschakeld. Gezien de configuratie van de digitale meetketen 
(afbeelding 2.1) is het lastig om via de meting van een amplitude- en faseverandering van 
een sinusvormig ingangssignaal voor iedere frequentie afzonderlijk de frequentieoverdracht 
van de meetketen te bepalen. Weliswaar kan via een functiegenerator en een adaptor een 
sinusvormig ingangssignaal aan de Merlin monitor aangeboden worden, doch het sinus
vormige uitgangssignaal kan hieraan niet rechtstreekst gerelateerd worden aangezien dit 
alleen in digitale vorm te analyseren is. Daarom is gekozen voor een alternatieve methode 
om de frequentieoverdracht af te leiden. Door de monitor via de functiegenerator en de 
adaptor een pulsvormig ingangssignaal aan te bieden kan de impulsresponsie van de 
meetketen bepaald worden. Een discrete Fourier-transformatie van deze impulsresponsie 
resulteert in een reeks reële en imaginaire Fourier-coëfficiënten waaruit de complete 
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frequentieoverdracht te berekenen is (zie bijvoorbeeld [9] of [10]) . 

Amplitude 
overdracht 

0,1 

0,01 

• 

0,001 ~--~--~~~~~~--~--~~~~~~--~--~~~ 
0,1 10 62,5 

Frequentie (Hz) 

Afbeelding 2.6: Resultaat van de meting van de frequentieoverdracht van de digitale 
meetketen met een 12.5 Hz filterinstelling. De getrokken lijn is het resultaat van de 
middeling over de zes impulsresponsies. Het 3 dB punt ligt bij 12.7 ± 0.5 Hz. De 
afzonderlijke meetpunten geven het resultaat van één van de zes impulsresponsies weer. 

Het pulsvormig ingangssignaal werd als volgt gegenereerd. De gebruikte functiegenerator 
biedt de mogelijkheid om een eenmalige, blokvormige puls aan te bieden. Door te 
tijdsduur van deze blokpuls korter te kiezen dan de effectieve sample-periode van de 
Merlin monitor, dit is 1/125 s = 8 ms, zal deze monitor deze detecteren als een discreet 
pulsvormig signaal. De duur van de blokpuls werd bij deze overdrachtsmeting ingesteld op 
ongeveer 5 ms. De impulsresponsie van de monitor werd met behulp van de gangbare 
software via het PHYDAS ingelezen ([11 ], [12]). De Fourier-transformatie van de 
impulsresponsie werd uitgevoerd op een normale PC met de Fast Fourier Transfarm 
routine FFTB2.PAS uit de Turbo Pascal Numerical Methods Tooibox versie 4.0 van de 
firma Borland. Rondom de impulsresponsie zijn telkens 28 = 256 samples getransformeerd, 
resulterend in de reële en imaginaire Fourier-coëfficiënten voor 128 equidistante 
frequenties tussen 0 en 62.5 Hz. Voor zes verschillende impulsresponsies is de absolute 
frequentieoverdracht berekend door de reële- en imaginaire coëfficiënten kwadratisch te 
sommeren en uit het resultaat de wortel te trekken. Deze resultaten van de zes metingen 
zijn per discrete frequentie gemiddeld. In afbeelding 2.6 is het resultaat van deze 

23 



middeling weergegeven middels de getrokken lijn. Om een indruk te geven van de 
afwijking van de metingen van deze gemiddelde curve is tevens het resultaat van één van 
de impulsresponsies afgebeeld. Uit deze overdrachtsmeting volgt een 3 dB punt bij 
12.7 ± 0.5 Hz. Voor de frequenties hoger dan dit 3 dB punt neemt de amplitudeoverdracht 
globaal af met 26 dB per octaaf, hetgeen meer is dan de 18 dB per octaaf afname van een 
driepolig (Bessel)filter, aangezien bij deze metingen in feite de overdracht van een 
serieschakeling van twee van dergelijke filters is gemeten, één met een 3 dB punt bij 
12.5 Hz en één met een 3 dB punt bij 40 Hz (zie afbeelding 2.2). 

Ook de fasedraaiing van het 12.5 Hz filter kan uit de Fourier-transformatie afgeleid 
worden. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat het nulpunt van de datareeks die aan de 
FFr routine aangeboden wordt samenvalt met het tijdstip waarop het pulsvormig ingangs
signaal aangeboden is. Bij deze meting is echter uitsluitend de resulterende responsie 
voorhanden, die geen enkele informatie bevat over het tijdstip van de ingangspuls. De 
analyse van de impulsresponsie bevat derhalve een onbekende looptijd, wat een exacte 
beschrijving van de fasedraaiing dermate compliceert dat hiervan in deze analyse is 
afgezien. 

Naast de bovenstaande controle van de frequentieoverdracht van de HP Merlin monitor 
met betrekking tot de invasieve bloeddrukmeting zijn tevens de 10-bits gesamplede 
waarden van de bloeddrukgolfvorm bestudeerd. Van verschillende bloeddruksignalen is 
een histogram van de verdeling van de samples over de sample-waarden gemaakt. Het 
12.5 Hz filter was hierbij uitgeschakeld, zodat dit het originele digitale signaal niet kon 
gladstrijken. Hieruit is gebleken dat de Merlin monitor niet alle 10-bits waarden tussen 1 
en 1024 gebruikt. Zo bleken samples met waarden kleiner dan 12 en groter dan 1012 niet 
in het digitale uitgangssignaal voor te komen. Wanneer het meetsignaal het ingestelde 
drukbereik van de monitor overschreed, werd het signaal begrensd op de waarde 12 of 
1012. Ook de sample-waarden tussen 12 en 1012 werden niet voor honderd procent benut. 
Dit laatste is geïllustreerd met de histogrammen in afbeelding 2.7. Afhankelijk van de 
amplitude van het ingangssignaal en het ingestelde bereik van de monitor werd het signaal 
software-matig zo bewerkt dat tussen de gebruikte sample-waarden gebieden met een 
variabele breedte ontstonden die niet gebruikt werden. Ook de herhalingsfrequentie van 
deze 'verboden gebieden' was variabel. Er is geen exacte regelmaat in dit effect gevonden. 
Over het algemeen bleek te gelden: hoe hoger de amplitude van het ingangssignaal en hoe 
kleiner het ingestelde bereik van de monitor, hoe groter het aantal ongebruikte sample
waarden. 

Tot slot van de analyse van de digitale meetmethode is de ruisband van het meetsignaal, 
afkomstig van een gangbare TDN-R druktransducer, onderzocht. Hiertoe werd een losse 
transducer op de gebruikelijke manier aangesloten op de Merlin monitor. Vervolgens werd 
de monitor geca~ibreerd (ofwel 'genuld', zie paragraaf 1.2.2), zodat deze een constant 
druksignaal van 0 mmHg detecteerde. Het bereik van de monitor werd op de gevoeligste 
stand gezet, dit is 50 mmHg, en de filterinstelling werd zo gezet dat het ruissignaal een zo 
groot mogelijke frequentieinhoud had, dus van 0 tot 40 Hz. Met deze opstelling zijn 
20.000 samples genomen. Al deze samples bleken dezelfde 10-bits waarde (in dit geval de 
waarde 112) te hebben. 
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Afbeelding 2.7: Verdeling van de samplewaarden van een willekeurig bloeddruksignaaL In 
figuur A is de amplitude van het signaal kleiner- en in figuur B groter dan het ingestelde 
bereik. 

2.3.2 Analyse van de analoge meetmethode. 

De frequentieoverdracht van de analoge meetketen in afbeelding 2.3 wordt bepaald door 
het analoge laagdoorlaatfilter van de Gould SP1405 monitor. Volgens de specificaties ligt 
het 3 dB punt van dit filter bij 40 Hz. De frequentieoverdracht van de Gould monitor is 
gecontroleerd door via een functiegenerator en de adaptor een sinusvormig ingangssignaal 
aan te bieden en dit te vergelijken met het analoge uitgangssignaal van de monitor. Via 
een geheugen-oscilloscoop konden beide signalen tegelijkertijd zichtbaar worden gemaakt, 
zodat voor verschillende frequenties de amplitude- en faseverandering eenvoudig waren af 
te leiden. In afbeelding 2.8 is het resultaat van deze metingen weergegeven. Uit de 
ruisband van het analoge uitgangssignaal (zie hiervoor de volgende alinea's, afbeelding 
2.9 A) is een schatting van de meetnauwkeurigheid afgeleid, die is aangegeven met de 
verticale lijnen door de meetpunten. Uit de metingen volgt een 3 dB punt bij 41 ± 3 Hz. 
De helling van de amplitudeoverdracht voor de hogere frequenties is ongeveer 10 dB per 
octaaf. Het resultaat van de metingen is in afbeelding 2.8 vergeleken met de frequentie-
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overdracht van een tweede orde laagdoorlaatfilter (het zogenaamde Butterworth filter, zie 
appendix B) met een 3 dB punt bij 40 Hz. Dit filter blijkt de gemeten frequentieoverdracht 
tot ongeveer 50 Hz goed te beschrijven. 

Amplitude 
overdracht 

fase 
draaing 

-90 

-180 

1 10 

I 
I 

I 

40 
Frequentie (Hz) --+ 

A ee mg 2.8: Resu taat van e metmg van e requent1eover rac t van e Gou 
monitor. De getrokken lijn geeft ter vergelijking een tweede orde Butterworth filter met 
fc = 40 Hz weer. Het 3 dB punt is gemeten bij 41 ± 3 Hz. 

Tijdens de verschillende metingen met de analoge meetketen is gebleken dat deze een 
aanzienlijke ruisband bevatten. Deze ruisband is net als bij de ruismeting van de Merlin 
monitor onderzocht door een losse TDN-Rdruktransducer op de gebruikelijke manier aan 
te sluiten op de Gould monitor. Vervolgens werd de monitor gecalibreerd zodat deze een 
constant signaal van 0 mmHg afgaf. De analoge uitgang van de Gould monitor werd via 
het korte coaxkabeltje verbonden met een AD ingang van het PHYDAS. Via de program
matuur beschreven in appendix C werden van dit ruissignaal tenslotte 5000 samples 
genomen. De verdeling van de sample-waarden is weergegeven in het histogram in 
afbeelding 2.9 A. Om de breedte van dit histogram te karakteriseren is de parameter a 
gedefinieerd als de breedte van het histogram op halve hoogte. In dit geval geldt a = 3, 
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wat overeenkomt met 1 mmHg. De totale ruisband is 18 samples breed, wat overeenkomt 
met 5.5 mmHg. Om deze ruisband te beperken is de sample methode als volgt aangepast. 
De procedure MEET (zie appendix C) neemt achtereenvolgens acht samples. Daarna 
worden de acht sample-waarden gemiddeld en na een door de gebruiker in te stellen 
vertraging wordt deze gemiddelde waarde doorgestuurd naar het uiteindelijke meetarray, 
waarna de volgende acht samples genomen en gemiddeld worden. De herhalingsfrequentie 
van deze middelende sample-procedure is te variëren via de variabele vertraging. De 
maximaal haalbare herhalingsfrequentie bleek hier 341 Hz. De meting van de ruisband van 
de Gould monitor is herhaald met deze middelende procedure. Afbeelding 2.9 B geeft het 
histogram van deze ruismeting weer. De parameter a is hier ongeveer 1 á 2 samples, wat 
overeenkomt met 0.5 mmHg. De totale breedte van de ruisband komt overeen met 
1.5 mmHg. 

Wanneer de Gould monitor op de NICU gebruikt wordt, wordt het signaal via een 40 
meter lange coaxiale kabel gemeten. De stoorsignalen die deze kabel opvangt bleken de a 
te verhogen tot ongeveer 10 samples. De middelende meetprocedure bleek deze a slechts 
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Afbeelding 2.9: Resultaat van de ruismeting van de Gould SP1405 monitor. 
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te kunnen beperken tot 6 samples. Daarom is aan het eind van de 40 meter kabel een 
eenvoudig laagdoorlaat RC filter opgenomen, met het 3 dB punt bij 500 Hz. In afbeelding 
2.9 C is het resultaat van de ruismeting van deze meetopstelling weergegeven. Ook hier is 
de middelende meetprocedure MEET gebruikt. De weergegeven verdeling van de samples 
over twee naburige kanalen is niet noodzakelijkerwijs het gevolg van ruis. Desondanks 
wordt uitgegaan van het ernstigste geval, zodat de resulterende ruisband vergelijkbaar is 
met die van afbeelding 2.9 B. 
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2.4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De plateauvorming in het meetsignaal bij de 40 Hz filterinstelling van de HP Merlin 
" monitor zoals weergegeven in afbeelding 2.4 maakt deze monitor ongeschikt voor 

nauwkeurige metingen van de bloeddrukgolfvorm bij frequenties hoger dan 12.5 Hz. Uit 
een nadere beschouwing van het probleem in samenwerking met de betrokken technici van 
Hewlett Packard bleek de plateauvorming veroorzaakt te worden door een fout in de 
software versie 2.0 van de computermodule, en wel door het gedeelte van de programma
tuur dat de in- en uitschakeling van het digitale 12.5 Hz filter verzorgt. De nieuwe 
software versie 2.5 bleek deze fout niet te bevatten, zodat de monitor na de toekomstige 
implementatie van deze nieuwe versie in staat zal zijn ook de bloeddrukgolfvorm met een 
frequentie-inhoud tot 40 Hz te meten. 

Wanneer het 12.5 Hz laagdoorlaatfilter is ingeschakeld heeft de Merlin monitor inderdaad 
de gespecificeerde frequentieoverdracht Het gemeten 3 dB punt bij 12.7 ± 0.5 Hz komt 
binnen de meetnauwkeurigheid overeen met de 12.5 Hz specificatie. Ook het 40 Hz 
laagdoorlaatfilter van de Gould monitor komt binnen de meetnauwkeurigheid overeen met 
de specificaties. Het 3 dB punt is hier gemeten bij 41 ± 3 Hz. 

Mede dankzij de middelende sample-methode van de gebruikte PHYDAS programmatuur 
(appendix C) is de ruisband van de analoge meetketen met de korte kabel beperkt tot 
enkele samples. Ook de ruisband van de analoge meetketen met de lange kabel en het 
filter is in het ernstigste geval enkele samples breed. Dit betekent effectief dat uit de 
resulterende golfvorm geen bloeddrukvariaties kleiner dan 0.5 mmHg gedetecteerd kunnen 
worden, of met andere woorden, het oplossend vermogen van deze analoge meetmethode 
is 0.5 mmHg. Voor de toepassing van de analoge meetketen in dit onderzoek (para-
graaf 3.2) wordt dit als afdoende beschouwd, zodat geen verdere maatregelen zijn 
getroffen om het oplossend vermogen te verbeteren. Wanneer dit oplossend vermogen in 
toekomstig onderzoek onvoldoende is, kan bijvoorbeeld via versterking van het analoge 
uitgangssignaal van de Gould monitor beter gebruik gemaakt kunnen worden van de 12 
bits resolutie van het PHYDAS AD interface. In de in dit onderzoek gebruikte analoge 
meetketen bestrijkt het bereik van de Gould monitor van -5 mmHg tot 300 mmHg slechts 
± 1000 van de 4096 mogelijke waarden. Ook met een verlaging van het 3 dB punt van het 
500 Hz RC filter, waardoor meer hoogfrequente componenten uit het signaal worden 
gefilterd, kan het oplossend vermogen verbeterd worden. 

De meting van een constant bloeddruksignaal met de Merlin monitor resulteert in de 
gevoeligste stand in een perfecte sampling op één sample-waarde. De ruisband van het 
meetsignaal is dus kleiner dan de afstand tussen twee opvolgende waarden van het digitale 
uitgangssignaal. Het oplossend vermogen van de digitale meetmethode is derhalve gelijk 
aan de resolutie van het druksignaaL Deze resolutie is echter niet constant doordat de 
Merlin monitor het aantal gebruikte waarden van het 10 bits uitgangssignaal software
matig varieert. In het gunstigste geval is de resolutie 0.05 mmHg, dit is het geval wanneer 
het bereik van de monitor is ingesteld op 50 mmHg en er geen verboden 10-bits waarden 
zijn. In het ongunstigste geval kan dit oplopen tot enkele mmHg, wanneer het bereik van 
300 mmHg overschreden wordt door de amplitude van het ingangssignaal, alhoewel dit 
laatste zowel in de klinische praktijk als in dit onderzoek geen gebruikelijke situatie is. 
Hoewel verwacht wordt dat het oplossend vermogen van de digitale uitgang van de Merlin 
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monitor over het algemeen beter zal zijn dan het 0.5 mmHg oplossend vermogen van de 
gebruikte analoge meetmethode, blijft de niet te voorspellen invloed van de software in de 
monitor een onzekere factor. Voor toekomstig onderzoek naar de bloeddrukgolfvorm is het 
daarom aan te bevelen om bij voorkeur geen gebruik te maken van de digitale uitgang van 
de Merlin monitor. 

Samenvattend kan het volgende gesteld worden: 

• De digitale meetmethode via de Merlin monitor kan frequenties tot 12.5 Hz met ~en 
variabel oplossend vermogen vanaf 0.05 mmHg registreren. 

• De analoge meetmethode via de Gould monitor kan frequenties tot 40 Hz met een 
oplossend vermogen van 0.5 mmHg registreren. 
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HOOFDSTUK 3 

ANALYSE VAN DE DRUKOVERDRACHT VAN HET CATHETER
MANOMETERSYSTEEM (CMS) 

In dit hoofdstuk wordt de drukoverdracht van het CMS onderzocht. De eerste paragraaf 
3.1 geeft een theoretische beschrijving van de overdracht wat zalleiden tot een gedempt 
tweede orde model. De paragraaf 3.2 beschrijf hoe de frequentieoverdracht van het CMS 
uitgaande van dit model onder verschillende omstandigheden gemeten wordt. De para
grafen 3.3 en 3.4 zullen respectievelijk de resultaten en de conclusies van deze metingen 
beschreven worden. 
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3.1 THEORIE VAN DE DRUKOVERDRACHT VIA EEN CMS 

In deze paragraaf wordt een theoretische beschrijving van de drukoverdracht in het CMS 
gegeven, waarin de belangrijkste verstorende effecten van het systeem beschreven worden. 
Deze theorie zal in het verder onderzoek als gereedschap dienen om de ernst van de 
verstoringen en het effect hiervan op de bloeddrukmeting te bepalen. 

3.1.1 Inleiding. 

Om een theoretische beschrijving van het CMS mogelijk te maken moeten enkele aanna
mes gemaakt worden om het complexe CMS zoals beschreven in paragraaf 1.2.3 te ver
eenvoudigen. De configuratie van het CMS met de verschillende componenten zoals de 
slangetjes, de driewegkraantjes en de canule, met elk hun eigen afmetingen en eigen
schappen is te ingewikkeld om in één theorie beschreven te worden. Als eerste aanname 
wordt het CMS daarom voorgesteld als één uniforme cylindrische buis (zie ook afbeelding 
3.1). Als tweede aanname wordt de vloeistof in het CMS gezien als een incompressibele, 
homogene, Newtonse vloeistof. De beweging van een dergelijke vloeistof is af te leiden 
uit de Navier-Stokes vergelijking, die een evenwicht beschrijft tussen de druk op een 
vloeistofdeeltje en de krachten die bij de beweging op het vloeistofdeeltje werken. Deze 
laatste krachten worden onderverdeeld in de traagheidskrachten, die optreden bij de 
versnelling van een deeltje met een bepaalde massa, en in de visceuze krachten, als gevolg 
van de wisselwerking van het deeltje met zijn omgeving. De invloed van de zwaartekracht 
op de (horizontale) vloeistofkolom wordt hiermee verwaarloosd. 

Wanneer aangenomen wordt dat de vloeistof in de cylindrische buis geen roterende 
beweging maakt kan de Navier-Stokes vergelijking gesplitst worden in twee deelverge
lijkingen, één voor de beweging in axiale-, en één voor de beweging in de radiale 
richting, aangevuld met een continuïteitsvergelijking in verband met het behoud van de 
vloeistofmassa. 

Wanneer aangenomen wordt dat de wanden van de buis inelastisch zijn, beweegt de 
(incompressibele) vloeistof niet in radiale richting, zodat ook de radiale deelvergelijking 
vervalt. De overblijvende axiale deelvergelijking kan voor enkele speciale gevallen 
opgelost worden zoals bijvoorbeeld voor een constante, dus tijdsonafhankelijke stroming, 
de zogenaamde Poiseuille stroming, en voor een oscillerende, dus tijdsafhankelijke 
buisstroming, wat resulteert in het zogenaamde Womersley model. Uit de Poiseuille 
oplossing volgt het bekende parabolische snelheidsprofiel. Het Womersley model resulteert 
in een iets complexer tijdsafhankelijk snelheidsprofiel. Beide oplossingen zijn axiaal 
uniform, zodat deze onafhankelijk zijn van de axiale positie in de buis. 

Het Womersley model is ook oplosbaar voor een oscillerende stroming door een cylindri
sche buis met elastische wanden. Behalve de axiale deelvergelijking dient ook de radiale 
deelvergelijking opgelost te worden, met de elastische en visceuze eigenschappen van de 
buiswand als randvoorwaarden. Een belangrijk verschil van dit model met het Womersley 
model voor inelastische buizen is de beschrijving van de voortplanting van drukgolven in 
axiale richting, zoals dat ook in het bloedvatensysteem plaatsvindt. Het inelastische 
Womersley model is daarentegen axiaal uniform, zodat de golfvoortplanting buiten 
beschouwing blijft. Het blijkt dat bij gelijke drukgradiënt over de buis de elasticiteit van 
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de buiswanden het vloeistofdebiet in bepaalde omstandigheden tot 10 % kan verhogen 
([13], pagina 105). 

In deze theoretische beschrijving van de vloeistofbeweging in het neonatale CMS wordt 
volstaan met de beschouwing van een starre, inelastische buiswand. De gebruikte slangen 
hebben een hoge elasticiteitsmodulus (en dus een lage elasticiteit) vergeleken met het 
bloedvatensysteem waarvoor het elastische Womersley model in eerste instantie ont
wikkeld ist. Verder blijkt dat drukgolfvoortplanting in een catheter vrijwel geen rol speelt. 
Een praktische waarde voor de voortplantingssnelheid van de drukgolf in een catheter is 
namelijk± 100 m/s. Aangezien het neonatale CMS maximaal een frequentie van± 30 Hz 
moet overdragen (zie paragraaf 1.1) is de golflengte van de drukgolf minimaal zo'n 3 
meter. De lengte van het CMS voor neonaten is veel kleiner dan deze golflengte (zie 
paragraaf 1.2.3) zodat de axiale uniformiteit waar het Womersley model met inelastische 
buizen van uitgaat ook voor het CMS een goede benadering is. 

In dit onderzoek gaat de interesse echter niet uit naar een exacte beschrijving van de 
stromingsprofielen waarbij de snelheid van elk vloestofdeeltje afhankelijk van zijn positie 
berekend kan worden, maar naar de beweging van de vloeistofkolom als geheel. Er is dan 
ook gekozen voor een theoretische beschrijving waarbij de vloeistofkolom in het CMS als 
één bewegend lichaam wordt gezien. De traagheidskrachten en visceuze krachten die 
afhankelijk van de radiale positie op de vloeistofdeeltjes werken worden hierbij beschouwd 
als één resulterende traagheidskracht en één resulterende (visceuze) wrijvingskracht. Uit 
alle resulterende krachten samen volgt een bewegingsvergelijking die één snelheid (of 
verplaatsing) als oplossing heeft. Deze theoretische beschrijving is los van deze inleiding 
opgenomen in de volgende paragraaf. 

t: De elasticiteitsmodulus E van het materiaal van de catheterslangen is naar schatting 
zo'n 500 keer groter dan de elasticiteitsmodulus van een slagaderlijke vaatwand. Voor de 
vaatwand geldt E "" lOS N/m2 ([13]), wat voor het cathetermateriaal resulteert in 
E ... 5.107 N/m2

• Via de zogenaamde Moens-Korteweg relatie volgt samen met de 
dichtheid van de vloeistof en de binnen- en buitendiameter van de buis een schatting voor 
de voortplantingssnelheid c van een drukgolf (zie bijvoorbeeld [13], bladzijde 93). Zo 
geldt voor de catheterslangen c- 100 m/s. 
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3.1.2 Het CMS als een gedempt tweede orde systeem. 

Het CMS brengt de momentane druk in de slagader over naar de druktransducer die het 
druksignaal omzet in een elektrisch signaal. Deze drukoverdracht vindt plaats via de 
vloeistofkolom in het CMS. Het CMS wordt eenvoudig voorgesteld als een inelastische 
holle buis met een lengte L en een binnenstraal r. Deze buis verbindt de slagader met de 
bloeddruktransducer. De transducer wordt voorgesteld als een verschuifbare achterwand, 
die de axiale verplaatsing x van de vloeistofkolom detecteert. In deze vereenvoudigde 
beschrijving is het systeem gevuld met een incompressibele, homogene, Newtonse vloei
stof met dichtheid p en dynamische viscositeit 'll· 

Bloedvat 

L 

Afbeelding 3.1: Vereenvoudigde voorstelling van het CMS, zoals gebruikt bij de 
theoretische beschrijving. 

De krachten op de vloeistofkolom tijdens de drukoverdracht worden verondersteld alleen 
in de richting van de vloeistofkolom te werken. In de krachtenbalans van de vloeistof
kolom worden de volgende drie krachten onderscheiden. 

1: Allereerst de kracht die als gevolg van de drukveranderingen in de slagader aan de 
ingang van het CMS op de vloeistofkolom uitgeoefend wordt, Fin· Deze kracht is via het 
kontaktoppervlak van de vloeistofkolom A recht evenredig met de druk P in de slagader: 

(3.1) 

Deze kracht vormt het eigenlijke ingangssignaal waarvan we een zo nauwkeurig mogelijke 
registratie verlangen. 

34 



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

2: De vloeistofkolom ondervindt als gevolg van de wrijving tegen de wand een wrijvings
kracht, F wr' die tegen de bewegingsrichting in werkt, en de beweging van de vloeistof
kolom dempt. Deze wrijvingskracht wordt recht evenredig verondersteld met de bewe
gingssnelheid van de vloeistofkolom: 

dx 
F = -R-

wr dt 
(3.2) 

De evenredigheidsconstante R wordt de weerstandscoëfficiënt genoemd. Deze weerstands
coëfficiënt is een maat voor de demping die de vloeistofkolom in het CMS ondervindt. 

3: Tot slot ondervindt de vloeistofkolom een tegenwerkende veerkracht Fveer· Deze 
veerkracht is afhankelijk van de samendrukbaarheid van het membraan van de druktrans
ducer, hier voorgesteld als een veer achter de beweegbare achterwand van het vloeistof
reservoir. De veerkracht wordt recht evenredig verondersteld met de verplaatsing x van de 
vloeistofkolom: 

F = -S x veer 
(3.3) 

Hierin is S de veerconstante van het systeem. 

Uit de totale krachtenbalans volgt nu een één dimensionale bewegingsvergelijking: 

Ma = F = F. - F - F rotaal 111 wr veer 
(3.4) 

Hierin is M de totale massa van de bewegende vloeistofkolom. Samen met (3.1),(3.2), en 
(3.3) volgt: 

d2x dx 
M- + R- + Sx = F. 

dt 2 dt 
111 

(3.5) 

De verplaatsing van de vloeistofkolom x(t) vormt hierin het via de druktransducer gemeten 
uitgangssignaal, veroorzaakt door het ingangssignaal Fin(t). 

De bewegingsvergelijking (3.5) is geheel identiek aan die van het klassieke gedempte 
massa-veer systeem. De frequentieoverdracht van dit gedempte massa-veer systeem wordt 
gekarakteriseerd met de zogenaamde gedempte tweede orde overdrachtsfunctie. In de nu 
volgende alinea's wordt de vorm en het gedrag van deze overdrachtsfunctie afhankelijk 
van de mate van demping uiteengezet. 

Via Laplace transformatie volgt uit de bewegingsvergelijking (3.5): 

(3.6) 
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De complexe overdrachtsfunctie H(s) wordt dus: 

H(s) = X(s) = 1 
Fin(s) S + sR + s 2M 

(3.7) 

In het complexe s-vlak heeft deze functie twee polen en wel bij de volgende waarden van 
s: 

s,, = - ~ ~ ± t~ -! (3.8) 

De overgang vanuit dit s domein naar het frequentie domein verloopt eenvoudig via de 
vervanging van de variabele s door de zuiver positief imaginaire variabele jw. De 
complexe overdrachtsfunctie HGw) wordt zo dus: 

H(jw) = SIM 
(jw -s1)(jw -sJ (3.9) 

Deze overdrachtsfunctie is genormeerd op 1 voor w=O door vermenigvuldiging met de 
veerconstante S. 

Stel dat een tweede orde systeem geen weerstand ondervindt, met andere woorden R = 0. 
Dit resulteert in een ongedempt tweede orde systeem, wat in werkelijkheid echter niet te 
realiseren is. Uit formule (3.8) volgt voor de polen van de overdrachtsfunctie: 

.Is 
si.2 = ±J ~ M 

(3.10) 

Deze polen zijn beide zuiver imaginair en liggen in het complexe s-vlak op de imaginaire 
as. Dit heeft tot gevolg dat de overdrachtsfunctie van formule (3.9) bij een bepaalde 
waarde van de frequentie w explodeert. Deze frequentie wordt de natuurlijke frequentie 
genoemd en wordt aangeduid als w0• Er geldt dus: 

(3.11) 

Met deze definitie van de natuurlijke frequentie w0 kan de formule voor de twee polen 
(3.8) omgeschreven worden in de volgende vorm: 

(3.12) 

met: 

R 

2JMs 
ö = (3.13) 

Deze parameter ö is recht evenredig met de weerstandscoëfficiënt R en is daarom een 
maat voor de demping van het tweede orde systeem. De parameter ö wordt dan ook de 
dempingscoëfficiënt genoemd. De overdracht van een gedempt tweede orde systeem kan 
nu via de drie parameters M, R en S geheel worden vastgelegd in een natuurlijke 
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frequentie ro0 en een dempingscoëfficiënt ö. De overdrachtsfunctie H(jro) kan worden 
omgeschreven tot de volgende uitdrukking: 

û)2 

H(jro) = 0 

ro~ + 2örorJro + (jro )2 
(3.14) 

Deze complexe overdrachtsfunctie kan ook worden uitgedrukt in twee reële functie's, 
namelijk de absolute overdracht IH(jro )I en de fasedraaiing LH(jro ): 

(3.15) 

LH(jw) 
2öro (J) 

- arctan ° 
(J)~- (J)2 

(3.16) 

Het gedempte tweede orde systeem kan naar de mate van demping onderverdeeld worden 
in drie categorieën, te weten het ondergedempt-, het kritisch gedempt- en het over
gedempt tweede orde systeem. Hieronder worden de voorwaarden en het gedrag van deze 
drie categorieën besproken. 

1: Het ondergedempt tweede orde systeem: 0 < ö < 1. 

In deze categorie zijn de polen van de overdrachtsfunctie H(jw) elkaars complex 
geconjugeerde en liggen in het tweede en derde kwadrant van het complexe s-vlak: 

(3.17) 

Via inverse Laplace transformatie (s = jw) kan uit een willekeurige complexe overdrachts
functie de bijbehorende impulsresponsie berekend worden. De impulsresponsies van de 
meest gangbare overdrachtsfunkties zijn in verschillende studieboeken getabelleerd, zoals 
bijvoorbeeld in [9] en [10]. Zo heeft de karakteristieke impulsresponsie van het 
ondergedempte tweede orde systeem de vorm van een gedempte oscillatie: 

(3.18) 

Deze impulsresponsie is grafisch weergegeven in afbeelding 3.2. De frequentie van deze 
gedempte oscillatie wordt de resonantiefrequentie wr genoemd. Voor deze resonantie
frequentie geldt dus: 

û) = (J) J 1-Ö2 
r 0 

(3.19) 

In afbeelding 3.2 is een Bode diagram van de genormeerde ondergedempte overdrachts
functie weergegeven. De absolute waarde van de overdrachtsfunctie IH(jw )I (vergelijking 
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Afbeelding 3.2: Frequentieoverdracht en impulsresponsie van het ondergedempt tweede 
orde systeem. 

(3.15)) is voor de lage frequenties nagenoeg vlak. Nabij de natuurlijke frequentie van het 
systeem wijkt de overdrachtsfunctie afhankelijk van de demping meer of minder af van de 
ideale één op één overdracht. Het minimum in deze afwijking wordt bereikt bij een 
dempingscoëfficiënt ö = lhv2 = 0.7. De overdrachtsfunctie komt hierbij van alle mogelijke 
waarden van ö het best overeen met een vlakke overdracht. Bij deze waarde van ö wordt 
het systeem optimaal gedempt genoemd. 

Wanneer het systeem minder dan optimaal gedempt is, met andere woorden 0 < ö < 0.7, 
vertoont de overdrachtsfunctie links van de natuurlijke frequentie w0 een maximum. Bij 
toenemende demping verschuift dit maximum in de richting van de lagere frequenties en 
neemt in amplitude af, om vcrvolgens bij ö = 0.7 te verdwijnen. Wanneer het systeem 
meer dan optimaal gedempt is, dus 0.7 < ö < 1, neemt de overdrachtsfunctie IHGw)l bij 
toenemende frequentie continu af. 
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2: Het kritisch gedempt tweede orde systeem: ö = 1. 

In dit geval is er sprake van een tweevoudige pool op de negatieve reële as van het 
complexe s-vlak: 

sl = s2 = -wo 

De overdrachtsfunctie kan nu als volgt geschreven worden: 

(1)2 

H(j ) o 
(I) = o· )2 

(I) +(I) ()I 

(3.20) 

(3.21) 

Hieruit volgt voor de impulsresponsie van een kritisch gedempt tweede orde systeem: 

h(t) = w~ t exp( -w0 t) (3.22) 

In afbeelding 3.3 zijn deze overdrachtsfunctie en impulsresponsie grafisch weergegeven. 
Net als bij de tweede orde overdrachtsfunctie met 0.7 < ö < 1 neemt de absolute waarde 
van de overdrachtsfunctie IHGw )I bij toenemende frequentie continu af. Bij de impuls
responsie valt op dat de oscillatie verdwenen is. De uitwijking als gevolg van het 
pulsvormig ingangssignaal neemt nu exponentieel af. 

3: Het overgedempt tweede orde systeem: ö > 1. 

Onder deze conditie resulteert formule (3.12) in twee reële polen. Uit de overdrachts
functie (vergelijking (3.15)) volgt voor de bijbehorende impulsresponsie: 

w exp( -öw t) ~ ~ 
h(t) = 0 0 [exp(w0yö2-1t)-exp(-w0yö2-lt)] 

2~ 
(3.23) 

Uit het Bode diagram van de overgedempte overdrachtsfunctie in afbeelding 3.3 blijkt dat 
IHGw )I bij toenemende demping afneemt, en daardoor steeds verder afwijkt van de ideale 
één op één overdracht. Net als bij het kritisch gedempte systeem oscilleert de impuls
responsie niet. 

Samenvattend kan gesteld worden dat voor een zo goed mogelijke overdracht, dat wil 
zeggen een overdrachtsfunctie die tot een zo hoog mogelijke frequentie vlak is, de natuur
lijke frequentie w0 gemaximaliseerd dient te worden. Bij een gegeven natuurlijke 
frequentie is de overdrachtsfunctie bij een dempingscoëfficiënt ö = 0. 7 optimaal. Elke 
afwijking van deze optimale waarde bij dezelfde w0 heeft een verdere afwijking van de 
ideale één op één overdracht tot gevolg. 
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Atbcelding 3.3: Frequentieoverdracht en impulsresponsie van het kritisch- (ö = 1) en 
overgedempt (ö > 1) tweede orde systeem. 

In de voorgaande alinea's is het theoretisch kader beschreven waarbinnen in dit onderzoek 
de eigenschappen van het CMS beschreven worden. De gedempte tweede orde beschrij
ving van het CMS kan via drie parameters, de massa M, de weerstandscoëfficiënt R en de 
veerconstante S vastgelegd worden in twee parameters, de natuurlijke frequentie w0 en de 
dempingscoëfficiënt ö. In de volgende alinea's wordt beschreven hoe deze twee laatste 
parameters afhangen van de voor het CMS karakteristieke variabelen, zoals deze aan het 
begin van deze paragraaf gedefiniëerd zijn (zie ook afbeelding 3.1). 

De massa M is de totale massa van de bewegende vloeistofkolom. Het is eenvoudig in te 
zien dat voor deze parameter geldt: 

(3.24) 
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De weerstandscoëfficiënt R kan als volgt afgeleid worden. Formule (3.2) laat zien dat R 
gelijk is aan de verhouding tussen de op de vloeistofkolom uitgeoefende kracht F en de 
hieruit resulterende snelheid v. Deze verhouding is op de volgende manier om te schrijven 
naar de verhouding tussen het uit deze kracht afgeleide drukverschil ~p en de resulterende 
vloeistofdebiet Q. 

Fin AP 2\2 R = - = -(rr.r , 
V Q 

(3.25) 

Voor een eerste benadering van de verhouding tussen ~p en Q wordt de Poiseuille 
weerstand RPois genomen. Deze Poiseuille weerstand kan worden afgeleid uit de Navier
Stokes vergelijking onder aanname van een constante laminaire stroming van een homo
gene Newtonse vloeistof in een starre cylindrische buis. De afleiding van de Poiseuille 
weerstand is in vele studieboeken te vinden, zoals bijvoorbeeld in [13] op de bladzijden 12 
t/m 14. Er geldt: 

AP R =-
Pois Q 

8l}L 
---

De weerstandscoëfficiënt R wordt hiermee: 

R = 8rr.l}L 

(3.26) 

(3.27) 

De aannames die gelden bij de afleiding van de Poiseuille weerstand zijn niet geheel van 
toepassing op de beweging van de voeistofkolom in het CMS. Zo is de stroming in het 
CMS pulserend van aard in plaats van constant. Hierdoor zal de weerstandscoëfficiënt 
behalve van de viscositeit TJ en de lengte L ook afhangen van de frequentie w. Dit komt 
tot uitdrukking in het Womersley model. Dit model beschrijft, uitgaande van de Navier
Stokes vergelijking, de oscillerende stroming van een incompressibele, homogene, 
Newtonse vloeistof in een cylindrische buis. In deze theoretische beschrijving van de 
drukoverdracht via een CMS zijn alleen de relevante resultaten van dit model opgenomen. 
Een uitvoerige beschrijving en uitwerking van het Womersley model is bijvoorbeeld te 
vinden in [13], op de bladzijden 101 tot en met 115. 

Een belangrijke dimensieloze parameter in het Womersley model is de Womersley para
meter a. Deze parameter is een maat voor de verhouding van de traagheidskrachten als 
gevolg van de oscillatie van de buisstroming en de visceuze krachten, zoals beschreven in 
de Navier-Stokes vergelijking. Wanneer de Womersley parameter a een hoge waarde 
heeft (a )) 1 ), betekent dit dat de traagheidskrachten in het betreffende model domineren. 
Heeft a daarentegen een lage waarde (a « 1 ), dan domineren de visceuze krachten. De 
Womersley parameter is als volgt uit te drukken in de systeemparameters: 

(3.28) 

Hierin is ro de frequentie van de oscillatie van de buisstroming. Net als bij de beschrijving 
van een Poiseuille stroming is uit het Womersley model de verhouding van het druk
verschil ~p over de buis en het resulterende vloeistofdebiet Q af te leiden. Bij 
beschouwing van een starre, inelastische buiswand is deze a-afhankelijke Womersley 
weerstand Rwom(a) te schrijven als het produkt van de Poiseuille weerstand RPois en een a-
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afhankelijke genormaliseerde weerstand N(a): 

RWom = RPois N(a) (3.29) 

De genormaliseerde weerstand N(a) is getabelleerd in [13] en grafisch weergegeven in 
afbeelding 3.4. 

2 

l 1,6 

N(CX) 

0,5 

OL---L---L-~L-~L-~L-~--~--~--~--~ 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ex--• 

Afbeelding 3.4: De genormaliseerde weerstand N(a) als functie van de Womersley 
parameter a (Bron: [13]). De gestippelde lijn geeft de lineaire benadering voor a > 4 
weer. 

In het limietgeval w-o resulteert het Womersley model in de beschrijving van een 
Poiseuille stroming, wat ook tot uitdrukking komt in de Womersley weerstand Rwom(a), 
die in het limietgeval a-0 resulteert in de Poiseuille weerstand RFJis· Voor hogere 
waarden van a (a > 4) neemt de genormaliseerde weerstand N(a) lineair toe met de 
Womersley parameter a. In dit bereik is N(a) te benaderen met het volgende lineaire 
verband: 

N(a) = 0.170a + 0.470 (a>4) (3.30) 

De weerstandscoëfficiënt R in formule (3.27) is afgeleid uit de Poiseuille weerstand RPois• 
doch is nu eenvoudig te corrigeren voor oscillerende buisstromingen via vermenigvul
diging met de genormaliseerde weerstand N(a). In de verdere beschrijving van de 
drukoverdracht via een CMS wordt dan ook uitgegaan van de weerstand volgens de 
Poiseuille stroming in formule (3.26). 
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De veerconstante S van het systeem is hoofdzakelijk afhankelijk van de samendrukbaar
heid, of de compliantie C van het systeem. De compliantie is gedefiniëerd als de 
verhouding van de volumeverplaatsing !l V en de druk !lP over de vloeistofkolom die deze 
verplaatsing veroorzaakt: 

C = !l.V 
!lP 

Uit formule (3.3) volgt voor de veerconstante zelf: 

S = Fin = !lP Az = (Jtr~z 
x !l.V C 

(3.31) 

(3.32) 

Afbeelding 3.1 laat zien dat de verplaatsing van de vloeistofkolom door de transducer 
gemeten wordt. Dit betekent dat de compliantie van dit systeem eigenlijk alleen de 
compliantie van de gebruikte druktransducer bevat. Er wordt immers aangenomen dat er 
geen volumeverandering in het traject tussen de slagader en de druktransducer plaatsvindt, 
aangezien deze theorie uitgaat van een buis met een starre wand, gevuld met een 
incompressibele vloeistof. Dit is echter niet het geval. Het gebruikte CMS bevat flexibele 
slangen met een zekere compliantie. Bovendien is de compliantie van de vloeistof in het 
CMS bij aanwezigheid van (micro )luchtbellen niet te verwaarlozen. Deze theoretische 
beschouwing zal de veerconstante S dus overwaarderen. Dit is in eerste benadering te 
corrigeren door de compliantie van de buiswand en de vloeistof te zien als een gebrek van 
de druktransducer en de compliantie C van het systeem te zien als de totale compliantie 
van buiswand, vloeistof en druktransducer. 

Uit (3.11) en (3.13) volgt nu samen met de voorgaande uitdrukkingen voor M, Ren S: 

wo 
= J L:~ (3.33) 

ö = 41] J LC 
'3 JtP 

(3.34) 

Middels deze laatste twee vergelijkingen wordt duidelijk hoe de frequentieoverdracht van 
de verschillende systeemparameters afhangt. Deze vergelijkingen zijn om te schrijven tot 
een vaste relatie tussen de natuurlijke frequentie w0 en de dempingscoëfficiënt ö: 

ö = 411 _!_ 
,zp wo 

(3.35) 

Dit is in feite een speciaal geval van de meer algemene relatie tussen w0 en ö, zoals die 
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ook rechtstreeks uit de vergelijkingen (3.11) en (3.13) afgeleid kan worden: 

R 1 
Ö=--

2M (1)0 

(3.36) 

In het algemeen is de relatie tussen ro0 en ö dus afhankelijk van de verhouding van de 
weerstandscoëfficiënt R en de massa M. 

Uit het overzicht van de verschillende overdrachtsfuncties van een gedempt tweede orde 
systeem volgt dat de overdracht optimaal is bij een zo hoog mogelijke natuurlijke 
frequentie ro0• Verder bleek bij een gegeven ro0 de overdracht bij de dempingscoëfficiënt 
ö = 0.7 optimaal te zijn. Met behulp van de vergelijkingen (3.33) en (3.34) voor ro0 en ö 
kunnen de verschillende parameters van het CMS zo gekozen worden dat de overdracht 
optimaal is. De dichtheid p en viscositeit rt van de vloeistof staan hierbij vrijwel vast. 
Deze parameters worden bepaald door de gebruikte infusievloeistof hetgeen weinig 
mogelijkheden tot variatie biedt. De vergelijkingen (3.33) en (3.34) leren dat een 
verhoging van de natuurlijke frequentie via variatie van L, C, of r een verlaging van de 
demping tot gevolg heeft. Bij een meer dan optimaal gedempt systeem, ö > 0.7, is dit geen 
probleem, daar dit de overdracht altijd zal verbeteren. Bij een minder dan optimaal 
gedempt systeem, 0 < ö < 0.7, hangt het echter van de relatie (3.35) af of een verhoging 
van de natuurlijke frequentie tot een verbeterde overdracht leidt. Desondanks is verhoging 
van de natuurlijke frequentie de algemene strategie om tot een optimale overdracht van het 
CMS te komen, zie bijvoorbeeld (3] en (6]. Hieruit volgen nu enkele vuistregels voor de 
om tot een zo goed mogelijke frequentieoverdracht te komen. 

- De lengte L. Uit de formule (3.33) volgt dat verkorting van het CMS leidt tot een 
verhoging van de natuurlijke frequentie. Het verdient dus de vookeur het CMS niet langer 
te maker dan strikt noodzakelijk is, wat uiteraard begrensd wordt door wat in de klinische 
praktijk mogelijk is. Het neonatale CMS is gezien de afmetingen van de patiënt en de 
couveuse korter dan de systemen voor volwassenen. Wat de lengte betreft wordt derhalve 
bij neonaten een gunstiger overdracht verwacht dan bij volwassenen. 

- De binnenstraal r. Hiervoor geldt het omgekeerde van de lengte L. Een verlaging van de 
binnenstraal zal de natuurlijke frequentie verlagen. Over het algemeen zal de binnenstraal 
van de in het CMS gebruikte slangen daarom zo groot mogelijk dienen te zijn. De grootste 
praktische beperking ligt hier in de binnenstraal van de canule, die niet al te groot kan 
zijn, zeker niet bij de kleine arteriën van de neonaten. 

- De compliantie C. Uit de formule (3.33) volgt dat voor een zo goed mogelijke 
frequentieoverdracht de compliantie C zo laag mogelijk dient te zijn. Zoals eerder 
opgemerkt, bevat deze compliantie C het totaal aan compliantie van de druktransducer, de 
gebruikte slangen en de vloeistofkolom. Dit betekent dat het membraan van de druktrans
ducer geen al te grote volumeverplaatsing mag veroorzaken. Verder dienen de slangen van 
het CMS zo stijf mogelijk te zijn, wat enigszins op gespannen voet staat met de 
handzaamheid in de klinische praktijk. Tot slot is het ook erg belangrijk dat het CMS 
zoveel mogelijk zonder luchtbellen gevuld wordt. 
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3.1.3 Een elektrisch analogon. 

Voor vele verschillende problemen in de hemodynamica is het mogelijk een analogon te 
ontwerpen en de vorm van een elektrisch circuit, waarvan de mathematische relatie tussen 
spanning en stroomsterkte identiek is aan de mathematische relatie tussen druk en 
vloeistofstroming. In [14] is bijvoorbeeld op deze manier een elektrisch circuit ontworpen, 
analoog aan het gehele menselijke circulatoire systeem, waarmee de bloeddrukgolfvorm op 
verschillende plaatsen in het lichaam gesimuleerd is. Ook in eerder onderzoek naar de 
drukoverdracht via een CMS is van deze techniek gebruik gemaakt, zoals in bijvoorbeeld 
in [15] en [16]. In [17] worden verschillende methoden om de frequentieoverdracht van 
een CMS te meten via een dergelijk elektrisch analogon geëvalueerd. Ook de beschrijving 
van het CMS als een gedempt tweede orde systeem in de vorige paragraaf 3.1.2 kan in 
een elektrisch analogon worden omgeschreven, wat zal blijken uit de volgende alinea's. 

R' L' 

Vi' ------1.___ ___ _;---~r. V~ 
I I 

C' 

I 
///// 

Afbeelding 3.5: Elektrisch analogon van de gedempte tweede orde beschrijving van het 
CMS. 

In afbeelding 3.5 is een elektrische schakeling weergegeven met een weerstand R', een 
spoel met zelfinductie L', en een condensator met capaciteit C'. Voor het spanningsverschil 
V' u-V' i tussen de ingang en de uitgang geldt: 

V' -V'. = -R'f - L' df 
U I dt 

(3.37) 

Hierin is I' de stroomsterkte, die gelijk is aan de afgeleide van de lading Q' naar de tijd. 
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De spanning over de condensator V'u is gelijk aan het quotiënt van de lading in de 
condensator Q' en de capaciteit C'. Hieruit volgt: 

V'. = L' d2Q' + R' dQ' + _!_Q' 
I dt2 dt c 

(3.38) 

Deze vergelijking is mathematisch identiek aan de bewegingsvergelijking (3.5). De 
spanning V\ kan hierbij analoog worden gesteld aan de ingangsdruk Pin van formule (3.1). 
Door de lading Q' analoog te stellen aan de volumeverplaatsing x.A ten opzichte van de 
positie van de vloeistofkolom bij Pin = 0, zijn de parameters M,R, en S afgezien van een 
factor A2 analoog aan de elektrische parameters L', R', en 1/C, zoals is weergegeven in 
tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Analogie tussen het RLC netwerk in afbeelding 3.5 en de gedempte tweede 
orde beschrijving van het CMS. 

Elektrisch Hemodynamisch 

Spanning: V' p =Druk 

Lading: Q' x.A = Volumeverplaatsing 

Capaciteit : C' A2 1S = Compliantie C 

Weerstand: R' RI A2 = Stromingsweerstand 
RPois of Rwom 

Zelfinductie : L' MI A2 - Massa 
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3.2 DE METING VAN DE FREQUENTIEOVERDRACHT VAN HET CMS 

In de voorgaande paragraaf 3.1 is een theoretische beschrijving van de drukoverdracht via 
een CMS gegeven, resulterend in het gedempt tweede orde model. In deze paragraaf wordt 
beschreven op welke manier deze drukoverdracht tijdens het in dit verslag beschreven 
onderzoek gemeten is. 

De metingen van de frequentieoverdracht van het CMS kunnen globaal in twee soorten 
worden onderverdeeld. Allereerst de zogenaamde laboratoriummetingen. Het CMS wordt 
hierbij los van de klinische praktijk in een gecontroleerde, vaak geïdealiseerde, 
laboratoriumsituatie onderzocht. Het CMS is voor de meting doorgaans zeer zorgvuldig 
geprepareerd om een zo optimaal mogelijke frequentieoverdracht te bereiken, zoals 
bijvoorbeeld in [6], [18] en [16]. Vooral aan het vermijden van luchtbellen in het CMS 
wordt veel aandacht besteed. De gebruikte vloeistof wordt vooraf vaak langdurig gekookt 
om de hoeveelheid opgeloste gassen te minimaliseren. Ook wordt het CMS vooraf veelal 
doorgespoeld met kooldioxide, zodat de bij het vullen eventueel ontstane gasbellen zo snel 
en volledig mogelijk oplossen. Deze overdrachtsmetingen resulteren daarom in een 
bovengrens van wat er qua overdracht met het beschouwde CMS mogelijk is. Naast deze 
laboratoriummetingen zijn er ook methoden om de overdracht van het CMS in de klini
sche praktijk te meten, terwijl het CMS daadwerkelijk in gebruik is. In het huidige 
onderzoek is de overdracht van het neonatale CMS, zoals beschreven in paragraaf 1.2.3, 
zowel in een laboratoriumsituatie als in de klinische situatie bestudeerd. De meetmethoden 
die hierbij gehanteerd zijn worden, na een inleidende paragraaf over de methoden uit de 
literatuur, beschreven in de paragrafen 3.2.2 en 3.2.3. 
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3.2.1 Meetmethoden uit de literatuur. 

In de literatuur worden verschillende methoden beschreven om de frequentieoverdracht 
van een CMS te meten, zoals in [2] tot en met [6] en [15] tot en met [24]. De twee meest 
gebruikte methoden zijn de Sinusoïdale Frequentie Analyse (SFA) en de fast flush 
methode. In de nu volgende alinea's worden beide methoden kort beschreven. 

Druk 
generator 

_.,. f 

Functie generator 

Afbeelding 3.6: Schema van de sinusoïdale frequentie analyse. 

Monitor 

_.,. f 

Oscilloscoop 

Bij de SF A wordt het CMS aangesloten op een bloeddrukgenerator, doorgaans de Biotek 
601A. Deze Biotek bevat een klein vloeistofreservoir, voorzien van een onderwatermicro
foon, waarin elk gewenst druksignaal gegenereerd kan worden. De canule van het met 
vloeistof gevulde CMS wordt op een zo goed mogelijk sluitende manier in dit reservoir 
bevestigd, zodat de gegenereerde druk via het CMS gemeten kan worden. Via een tweede 
uitgang van het reservoir kan eventueel een referentiedruk gemeten worden. Door met 
behulp van een functiegenerator een sinusvormig druksignaal in het reservoir te genereren, 
kan uit de registratie van dit signaal door het CMS de overdracht bij elke frequentie 
gemeten worden als een amplitudeversterking en een fasedraaiing. Door de frequentie van 
de aangeboden sinus te variëren kan op deze manier de gehele frequentieoverdracht van 
het CMS gemeten worden. De SFA is volgens de literatuur gebruikt om van vele verschil
lende cathetersystemen de frequentieoverdracht te meten, zoals in [4], [16] en [21 ], en 
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voor neonatale systemen in [6], [18] en [23]. Het voordeel van deze methode is dat de 
overdracht rechtstreeks gemeten kan worden, dat wil zeggen zonder gebruik te maken van 
een theoretische model beschrijving. In de praktijk wordt echter bij de SF A veelal volstaan 
met de afleiding van een natuurlijke frequentie en een dempingscoëfficiënt uit de totale 
frequentieoverdracht, aangezien de cathetersystemen in vrijwel alle onderzoeken 
beschreven bleken te kunnen worden met een ondergedempt tweede orde systeem. De SF A 
kan alleen gebruikt worden voor een overdachtsmeting in een laboratoriumsituatie. 

De tweede methode, die in de literatuur aangeduid wordt als de fast flush methode, is, in 
tegenstelling tot de SF A, wèl geschikt om de overdracht van het CMS in de klinische 
praktijk te meten. De fast flush methode gaat a priori uit van een ondergedempte tweede 
orde overdracht. Er wordt bij deze methode namelijk gebruik gemaakt van de staprespon
sie van een ondergedempt tweede orde systeem. Deze stapresponsie heeft eenzelfde 
karakteristieke vorm als de pulsresponsie van een ondergedempt tweede orde systeem, 
namelijk een gedempte oscillatie (zie afbeelding 3.2). Het benodigde stapvormige 
ingangssignaal wordt aangeboden via het flush systeem, dat in vele verschillende 
uitvoeringen bestaat. Via dit flush systeem wordt een constante lage stroom infuusvloeistof 
in de richting van de patiënt gepompt om te voorkomen dat het systeem door bijvoorbeeld 
bloedproppen dichtslibt. Bij de fast flush methode wordt deze vloeistofstroom gedurende 
enkele seconden verhoogd, waardoor de druktransducer tijdelijk een hogere druk regi
streert. Door deze extra infuusstroom plotseling te stoppen, door bijvoorbeeld een kraantje 
dicht te draaien, daalt de druk in het CMS snel naar de oude waarde, zodat het CMS een 
min of meer stapvormig druksignaal aangeboden krijgt. Wanneer het systeem onderge
dempt is, brengt dit de vloeistofkolom in trilling, waardoor de transducer een gedempte 
oscillatie registreert. Uit deze oscillatie zijn de resonantiefrequentie en de dempings
coëfficiënt af te leiden, zoals zal worden toegelicht in de paragraaf 3.2.4. Met deze twee 
parameters is de ondergedempte tweede orde overdracht, op de genormeerde versterking 
na, geheel vastgelegd. 

De overdracht van het CMS kan met de fast flush methode slechts voor een beperkt bereik 
van de dempingscoëfficiënt ö vastgelegd worden. Uit de theorie van het ondergedempte 
tweede orde systeem volgt dat ö kleiner moet zijn dan 1. Volgens (4] is deze grens in de 
praktijk nog lager, namelijk ö < 0.4. Desondanks wordt deze methode in de literatuur 
aangeprezen om de frequentiekarakteristiek van een CMS in de klinische praktijk te 
bepalen, zoals bijvoorbeeld in [4], [15], [19] en [22]. Het artikel (21] geeft tevens de 
resultaten van enkele van dergelijke overdrachtsmetingen. Er zijn in de literatuur geen 
resultaten gevonden van de overdracht van een neonataal CMS in de klinische praktijk. 
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3.2.2 De stapresponsiemethode. 

Zoals eerder is opgemerkt zijn in dit onderzoek laboratoriummetingen verricht van de 
frequentieoverdracht van het neonatale CMS. Aangezien er geen drukgenerator zoals 
bijvoorbeeld de Biotek 601A voorhanden bleek is gekozen voor een andere methode dan 
de SF A, namelijk de zogenaamde stapresponsiemethode. Deze methode gaat, net als de 
fast flush methode, a priori uit van een ondergedempte tweede orde overdracht. Via een 
constructie van enkele CMS-componenten wordt een stapvormig ingangssignaal aan de 
canule van het CMS aangeboden. Via de resulterende stapresponsie, geregistreerd door de 
druktransducer van het CMS, wordt de frequentieoverdracht gekarakteriseerd met een 
natuurlijke frequentie en een dempingscoëfficiënt. 

CMS 
2 

Lucht Vloeistof 

2 I 
I 
I 
I 
I 
I 

CMS 

~~;~.A~p-0 
8 

3 

Afbeelding 3.7: Meetopstelling van de stapresponsiemethode. Het ingangssignaal wordt 
aangeboden middels deze configuratie van een driewegkraantje (1), een 3cc injectiespuit 
(2), een druktransducer (3) en een prikdopje met een rubber membraan (4). 

Afbeelding 3.7 geeft de constructie weer waarmee het stapvormig ingangssignaal gegene
reerd wordt. Deze bestaat uit een driewegkraantje (1 ), verbonden met een druktransducer 
(3), waarmee het ingangssignaal gemeten kan worden. Aan de calibratie uitgang van deze 
transducer is een dopje (4) gemonteerd, dat normaal gesproken bij de bloedafname via het 
CMS gebruikt wordt. Deze dop bevat een rubber membraan, waar de canule van het CMS 
goed sluitend ingebracht kan worden. Op de zijuitgang van het driewegkraantje is een 3 cc 
injectiespuit (2) gemonteerd. Dit systeem is tot aan het driewegkraantje met vloeistof 
gevuld, zoals aangegeven in afbeelding 3.7. 
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Door de injectiespuit in te drukken terwijl de driewegkraan in stand A staat, kan de druk P 
in het gehele systeem verhoogd worden tot circa 150 mmHg. De weerstand die de zuiger 
van de injectiespuit ondervindt is groot genoeg om deze in de ingedrukte stand te laten 
staan. De overdruk in het systeem neemt nu langzaam af doordat er lucht en vloeistof op 
verschillende plaatsen in het totale systeem ontsnapt. Deze drukafname is echter zo 
langzaam (circa 5 mmHg per minuut) dat aangenomen wordt dat deze niet van invloed is 
op de overdrachtsmeting. Door de driewegkraan vanuit stand A naar stand B te draaien 
daalt de druk in het gehele systeem plotseling naar de atmosferische druk P0. Op deze 
manier krijgt het CMS een stapvormig ingangssignaal aangeboden. De injectiespuit is in 
stand B afgesloten, zodat deze zijn overdruk behoudt. Wanneer de driewegkraan vanuit 
stand B teruggedraaid wordt in stand A, neemt de druk in het systeem plotseling toe, zodat 
het systeem een stapvormig ingangssignaal van atmosferische druk naar een hogere druk 
aangeboden krijgt. Door de driewegkraan op de aangegeven manier heen en weer te 
draaien ontsnapt er bij de slag van stand A naar stand B telkens een kleine fractie lucht, 
zodat de druk per cyclus 3 tot 5 mmHg daalt, afhankelijk van de begindruk. Op deze 
manier kan een reeks stapresponsies bij verschillende drukken gemeten worden. 
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3.2.3 De flush-pulsmethode. 

In dit onderzoek is gezocht naar een methode waarmee de frequentieoverdracht van het 
neonatale CMS gemeten kan worden terwijl het in de klinische praktijk in gebruik is. Het 
resultaat wordt in het verdere onderzoek de flush-pulsmethode genoemd. Het uitgangspunt 
van deze methode is wederom het ondergedempte tweede orde model. 

De flush-pulsmethode is afgeleid uit de fast flush methode, maar is in verband met de 
speciale omstandigheden van de neonatologie enigszins aangepast. Het CMS zoals dat op 
de NICU gebruikt wordt bevat een flush systeem, voorzien van een flushklep (zie 
afbeelding 1.2), waarmee het mogelijk is om, zoals bij de fast flush methode, een 
verhoogde infuusstroom plotseling te onderbreken, waardoor het CMS een stapvormig 
signaal aangeboden krijgt. De patiëntjes op de NICU zijn doorgaans echter zeer klein met 
een klein totaal bloedvolume, wat een grens stelt aan de hoeveelheid infuusvloeistof die 
ingebracht kan worden. Om de vloeistofbalans van de neonaten niet te verstoren wordt de 
constante infuusstroom die het CMS vrij moet houden van verstoppingen beperkt tot 
maximaal 1 cc per uur. Een praktische ondergrens van deze infuusstroom is Yz cc per uur, 
waarbij het CMS nog net open blijft. Deze beperking aan de infuusstroom maakt de fast 
flush methode zoals deze in de literatuur beschreven wordt ongeschikt om toegepast te 
worden op het neonatale CMS. De configuratie van de flushklep van de in dit onderzoek 
beschouwde druktransducer, de TDN-R van de firma Viggo-Spectramed, biedt echter de 
mogelijkheid een dergelijke overdrachtsmeting uit te voeren zonder de gedurende enkele 
seconden verhoogde infuusstroom. Bij het plotseling sluiten van de flushklep van deze 
druktransducer veert de afsluitende dop in axiale richting naar de patiënt toe, wat een 
kortstondige infuusstroom in het CMS veroorzaakt. Op deze manier wordt in plaats van 
een stapvormig- een pulsvormig ingangssignaal aangeboden. Uit de responsie van een 
ondergedempt tweede orde systeem op dit signaal kan op identieke wijze als bij de 
stapresponsiemethode een natuurlijke frequentie en een dempingscoëfficiënt afgeleid 
worden. 
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3.2.4 De berekening van de resonantiefrequentie en de dempingscoëfficiënt. 

In dit onderzoek is een overdrachtsmeting gedefinieerd als de meting van de onderge
dempte tweede orde overdracht van een met vloeistof gevuld CMS. De resulterende 
frequentieoverdracht wordt gekarakteriseerd met een waarde voor de resonantiefrequentie fr 
en de dempingscoëfficiënt ö, samen met een schatting van de meetonnauwkeurigheid (of 
en o6). De in de vorige paragrafen behandelde stapresponsiemethode en flush-pulsmethode 
maken beide gebruik van de karakteristieke responsie van een ondergedempt tweede orde 
systeem. In de volgende alinea's wordt uiteengezet hoe in dit onderzoek uit deze stap
respectievelijk pulsresponsie de resonantiefrequentie en dempingscoëfficiënt worder. 
afgeleid. 

De stapresponsie en de impulsresponsie van een ondergedempt tweede orde systeem 
hebben niet exact dezelfde analytische gedaante. Het oscillerend karakter van beide 
responsies kan echter worden samengevat in de volgende uitdrukking voor een gedempte 
oscillatie: 

h(t) = A exp( -Öû>of)sin(w,t) + B (3.39) 

Hierin zijn de constantes A en B afhankelijk van het type responsie. Voor de pulsresponsie 
geldt (zie vergelijking (3.18)): 

A = (3.40) 

B = 0 (3.41) 

Wanneer Pb en Pe respectievelijk de druk voor en de druk nà de ingangsstap voorstellen 
geldt voor de stapresponsie: 

(3.42) 

B=P e 
(3.43) 

De extrema (kortweg pieken) van de gedempte oscillatie van vergelijking (3.39) vallen op 
de volgende momenten: 

1 J 1-Ö2 (k-1)Jt 
t = - arctan + -'-----'--

k w ö w 
T T 

met k = 1,2,3 ... (3.44) 

Hierin is k het rangnummer van de piek van de gedempte oscillatie, zoals aangegeven in 
afbeelding 3.8. De resonantiefrequentie van de oscillatie kan nu eenvoudig uit de tijdsduur 
tussen twee opeenvolgende pieken afgeleid worden. Dit resulteert per responsie in een 
reeks waarden voor de resonantiefrequentie, afhankelijk van het rangnummer van het 
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extremum k in de gedempte oscillatie: 

w,(k) 
f,(k) 

1 
---=---

2(tk+I -tJ 
(3.45) 

l 
h(t) 

k=3 
h( tk) ··················· ................. . 

k=5 

k=4 

t ----+ 

Afbeelding 3.8: De gedempte oscillatie met de definitie van de pieknummers k. 

De dempingscoëfficiënt wordt afgeleid uit de relatieve daling van de waarden van de 
extrema h(tJ. Hiertoe wordt een parameter A(k) als volgt gedefiniëerd: 

A(k) = ln lh(tk) -h(tk+I) I 
lh(tk.:J -h(tk+I) I 

Uit de vergelijkingen (3.44), (3.39) en (3.46) volgt na enige algebra: 
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In dit onderzoek worden per overdrachtsmeting steeds meerdere (N) responsies van 
hetzelfde systeem gel!leten, dit in tegenstelling tot de meeste in de literatuur gerap
porteerde onderzoeken. De piekafhankelijke reeksen ~(k) en ö(k) zijn in dit geval het 
resultaat van een middeling over alle gemeten responsies: 

N 

f,(k) = ~ ~ f,(k)" (3.48) 

De bijbehorende standaarddeviatie SD(k) is gedefiniëerd als: 

N 

L [t,(k) -fr(k)"Y (3.49) 

SDJk) = "= 1 

N-1 

Hierin is n het rangnummer van de responsie en N het totale aantal responsies per meting. 
De middeling van de dempingscoëfficiënten verloopt op identieke wijze. 

Het voordeel van deze berekening van een reeks gemiddelden fr(k) en ö(k) is dat de 
afwijkingen van de gemeten responsies van de theoretische voorspelling zich kunnen 
manifesteren als een significant verschil tussen de berekende gemiddelde resultaten voor 
verschillende pieknummers k. Wanneer, zoals te verwachten is, het ingangssignaal 
bijvoorbeeld niet perfect stap- of pulsvormig is kunnen de resultaten met lage piek
nummers k afwijken van de resultaten met de hogere pieknummers door de na-ijl effecten 
van dit ingangssignaal. Verder bestaat de mogelijkheid dat de frequentieoverdracht van de 
gebruikte meetketen significante afwijkingen in de resultaten voor bepaalde pieknummers 
veroorzaakt. Ook hiermee kan bij deze piekafhankelijke methode rekening gehouden 
worden. Een afwijking tussen twee resultaten in één reeks (bijvoorbeeld tussen k=l en 
k=m) is significant wanneer geldt: 

[t"r{l) -f,(m) I > SD(l) +SD(m) (3.50) 

De hierboven gedefiniëerde piekafhankelijke resultaten fr(k) en ö(k) dienen gecomprimeerd 
te worden tot één piekonafhankelijk resultaat voor de resonantiefrequentie fr en de 
dempingscoëfficiënt ö, samen met een schatting van de uiteindelijke meetonnauwkeurig
heid of en o6• De methode die hiertoe in dit onderzoek gehanteerd wordt, valt uiteen in 
drie situaties, afhankelijk van het aantal resultaten uit de gemiddelde reeks fr(k) (of ö(k)) 
dat significant afwijkt van de overige resultaten in dezelfde reeks. Deze drie situaties 
worden in de volgende drie alinea's uiteengezet. 
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1: De resultaten in de reeks ~(k) of ö{k) komen voor alle gemeten pieknummers k 
significant overeen. De resultaten worden gemiddeld tot de uiteindelijke waarde van ~ en 
ö. De schatting van de bijbehorende meetonnauwkeurigheid a wordt hierbij afgeleid uit 
het gemiddelde van alle piekafhankelijke standaarddeviaties. Er geldt dus: 

K 

f, = ~ "Lf,(k) 
K k=I 

(3.51) 

1 K 

a1 =- LSDj.,k) 
K k=I 

(3.52) 

Hierin is K het totaal aantal gemeten pieken in de responsie. De berekening van ö en 0 0 

verloopt op identieke wijze. 

2: De resultaten in de reeks f.(k) of ö(k) komen voor de meeste gemeten pieknummers k 
significant overeen, maar enkele waarden vallen daar significant buiten. De uiteindelijke 
waarden van fr> ö, ar en a6 worden in dit geval op dezelfde wijze berekend als in situatie 
1, doch de resultaten van de significant afwijkende pieknummers worden hierbij niet 
meegenomen. 

3: De resultaten zijn voor vrijwel alle gemeten pieknummers k significant verschillend. 
Ook in dit geval wordt een waarde voor fr en ö berekend door de resultaten van alle 
pieknummers te middelen. Deze middeling is dus identiek aan de middeling in situatie 1, 
zie vergelijking (3.51). De schatting van de meetonnauwkeurigheid a wordt in dit geval 
echter afgeleid uit de standaarddeviatie van deze laatste middeling, dit in tegenstelling tot 
situatie 1: 

K 

"L [!, -f,(k) F (3.53) 

(J = 
f 

k=l 

K-1 

De berekening van a0 verloopt analoog hieraan. 
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3.2.5 De overdrachtsmeting in de laboratoriumsituatie. 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de overdracht van het CMS in dit onderzoek in 
een laboratoriumsituatie gemeten wordt. Hoewel de omstandigheden van deze laborato
riummetingen verschillen van de omstandigheden in de klinische praktijk wordt gestreefd 
naar zo veel mogelijk overeenstemming met de klinische situatie. Op deze manier wordt 
inzicht verkregen in wat er redelijkerwijs qua frequentieoverdracht van het beschouwde 
CMS haalbaar is. Er worden dan ook geen uitgebreide maatregelen getroffen om de 
overdracht van het CMS te optimaliseren, zoals bij de in de literatuur beschreven 
laboratoriummetingen vaak het geval is (zie inleiding paragraaf 3.2). 

Het CMS heeft bij alle overdrachtsmetingen dezelfde configuratie, namelijk de configu
ratie die op de NICU van het Sint Joseph Ziekenhuis gebruikt wordt om de perifere 
arteriele bloeddruk te registreren. Dit CMS is uitvoerig beschreven in paragraaf 1.2. Het 
CMS wordt bij alle metingen uitgerust met de INSYTE canule (zie tabel 1.1). Vooraf
gaand aan de meting wordt het CMS gevuld met infusie vloeistof, dit is een steriele 
oplossing van 9 gram NaCl per liter water die ook op de NICU gebruikt wordt. Hieraan 
wordt echter geen heparine tegen het stollen van eventuele bloedsporen toegevoegd zoals 
in de klinische praktijk gebruikelijk is. Om het effect van de vulling van het CMS op de 
overdracht te kunnen onderzoeken, wordt het CMS aan het einde van elke meting geleegd 
en gedemonteerd om voor een nieuwe meting met dezelfde componenten weer opnieuw 
gemonteerd en gevuld te worden. Bij het vullen van het CMS wordt de vorming van 
luchtbellen zoveel mogelijk vermeden. Wanneer er luchtbellen zichtbaar zijn wordt de 
vulprocedure herhaald. 

De overdracht van het CMS wordt gemeten met de stapresponsiemethode, zoals beschre
ven in paragraaf 3.2.2. Een overzicht van de meetopstelling van deze methode is 
weergegeven in afbeelding 3.7. Met deze methode wordt een serie stapresponsies onder 
verschillende druk via de druktransducer van het CMS gemeten. Via de extra tweede 
druktransducer buiten het CMS (transducer (3) in afbeelding 3.7) wordt het stapvormig 
ingangssignaal gemeten. Aangezien slechts één werkende Gould monitor voorhanden 
bleek, is het niet mogelijk het in- en uitgangssignaal simultaan te meten, zodat deze twee 
metingen telkens vlak na elkaar verricht worden. Tussen deze metingen wordt zo min 
mogelijk aan de opstelling veranderd, zodat beide metingen onder vrijwel identieke 
omstandigheden plaatsvinden. 

Behalve via de stapresponsiemeting wordt de overdracht ook gemeten via de flush
pulsmethode (zie paragraaf 3.2.3), om een vergelijking tussen de beide meetmethoden 
mogelijk te maken. Hierbij wordt de serie impulsresponsies via de transducer van het CMS 
gemeten. Ook hier wordt tussen de stapresponsie- en flush-pulsmeting zo min mogelijk 
aan de opstelling veranderd. De canule van het CMS blijft daarom ook bij de flush
pulsmeting in het rubber membraan bevestigd, zoals in afbeelding 3.7. 

Het signaal van de verschillende druktransducers wordt gemeten via de analoge meetketen 
zoals beschreven in paragraaf 2.2. De druktransducer wordt hierbij aangesloten op de 
Gould SP1405 monitor. De analoge uitgang van deze monitor wordt via de korte coaxiale 
kabel uitgelezen met de AD interface van het PHYDAS. Deze meetopstelling heeft een 
vlakke frequentieoverdracht tot 40 Hz en een oplossend vermogen van 0.5 mmHg, zie 
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paragraaf 2.4. De programmatuur van het PHYDAS (appendix C) wordt zo ingesteld dat 
de AD interface het signaal bemonstert met een frequentie van 300 Hz, zodat in principe 
frequenties tot 150 Hz gemeten kunnen worden. 

De resulterende meetsignalen met daarin de stap- en impulsresponsies worden geanaly
seerd op de manier zoals die beschreven is in paragraaf 3.2.4. Uit de gedempte oscillatie 
wordt een piekafhankelijke reeks berekend van gemiddelde resonantiefrequenties en 
dempingscoëfficiënten met de bijbehorende standaarddeviaties. Deze berekeningen worden 
uitgevoerd met de daarvoor geschreven (turbo )pascal software (zie appendix C). Uit deze 
piekafhankelijke resultaten wordt per meting één waarde voor de resonantiefrequentie ~ en 
voor de dempingscoëfficiënt ö afgeleid op de manier zoals die beschreven is in paragraaf 
3.2.4. 

Na afloop van de metingen van de overdracht van het CMS wordt een simulatiestudie 
verricht, waarmee de invloed van de frequentieoverdracht van de gebruikte analoge 
meetopstelling op de meetresultaten onderzocht wordt. Het doel van deze simulatiestudie 
is het identificeren van de waarden in de reeks ~(k) of ö(k) die als gevolg van de 
overdracht van de gebruikte meetketen significante afwijkingen vertonen. Een evaluatie 
van de overige afwijkende waarden in deze reeksen kan daarna leiden tot uitspraken 
omtrent de overeenkomst tussen de gemeten responsie en de theoretisch voorspelde 
gedempte oscillatie. Uit de in hoofdstuk 2 gepresenteerde resultaten volgt dat de 
frequentieoverdracht van de analoge meetketen vergelijkbaar is met de overdracht van een 
tweede orde Butterworth filter met het 3 dB punt op 40 Hz, zie afbeelding 2.8. Deze 
meeketen wordt daarom gesimuleerd via een digitaal tweede orde Butterworth filter. Het 
algoritme van dit digitale filter wordt uiteengezet in appendix B. De stap- of pulsresponsie 
van het CMS wordt gesimuleerd via een digitaal filter met een ondergedempte tweede 
orde overdracht. Dit filter berekent uit een willekeurig discreet signaal de ondergedempte 
tweede orde responsie, behorende bij een opgegeven resonantiefrequentie en demping. Het 
algoritme van dit ondergedempte tweede orde filter is eveneens opgenomen in appendix B. 

Ondergedempt Butterworth 
Responsie 

tweede orde filter .. filter f0 • 40 Hz analyse 

l 1 
8 8 

fr {k) 0 {k) 

Afbeelding 3.9: Schematische opzet van de simulatiestudie naar de invloed van de 
frequentieoverdracht van de analoge meetketen op de overdrachtsmeting. 
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In afbeelding 3.9 is de opzet van de simulatiestudie schematisch weergegeven. Het 
ondergedempte tweede orde filter simuleert de gemeten stap- of pulsresponsie met de 
gemeten waarde van~ en ö. De samplefrequentie van deze responsie is net als bij de 
laboratoriummetingen gelijk aan 300 Hz. De responsie wordt vervolgens gefilterd met het 
tweede orde Butterworth filter. Tot slot wordt de resulterende vervormde responsie 
geanalyseerd met behulp van de software die ook voor de overdrachtsmeting gebruikt 
wordt, zie appendix C. Het resultaat is een piekafhankelijke reeks waarden voor de 
resonantiefrequentie (f/(k)) en dempingscoëfficiënt (Ö8(k)). Door vergelijking van deze 
resultaten met de ingevoerde waarden fr en ö kan een uitspraak gedaan worden over de 
invloed van de analoge meetketen op de betreffende meting. Hiertoe wordt het volgende 
criterium gehanteerd. Wanneer het verschil tussen het simulatieresultaat f/(k) van een 
bepaald pieknummer k en de ingevoerde waarde ~ groter is dan de standaarddeviatie van 
de betreffende meting, gemiddeld over alle pieknummers k, dan mag verwacht worden dat 
de gemeten flk) voor die waarde van k significant afwijkt van de gemeten f,, als gevolg 
van de frequentieoverdracht van de analoge meetketen. In formulevorm ziet dit criterium 
er als volgt uit (zie ook paragraaf 3.2.4): 

K 

IJ:(k) -fr I > __!_ L SDjk) 
K k=I 

(3.54) 

Het criterium voor de resultaten van ö is hieraan analoog. De resultaten voor de 
pieknummers k die aan dit criterium voldoen, zijn dus hoogstwaarschijnlijk verstoord door 
de frequentieoverdracht van de gebruikte meetketen. 

De bovengenoemde simulatiestudie heeft echter een beperking. Als ingangsparameters 
worden de uit de meetresultaten afgeleide waarden van f, en ö gebruikt. Deze meetresul
taten zijn echter al gefilterd door het 40 Hz laagdoorlaatfilter van de meetketen. Deze 
simulatiestudie gaat er dus van uit dat de waarden van f, en ö een goede schatting zijn van 
de resonantiefrequentie en de dempingscoëfficiënt van de responsie vóór de filtering. 
Aangenomen wordt dat de schatting met de waarden f, en ö voldoende nauwkeurig is 
wanneer deze waarden berekend zijn uit een reeks significant overeenkomende waarden 
voor flk) of ö(k), zoals in de situaties 1 en 2, beschreven in paragraaf 3.2.4. Op grond 
hiervan wordt de simulatiestudie betrouwbaar geacht wanneer deze leidt tot de identificatie 
van slechts enkele (1 à 2) significant afwijkende waarden in de reeks f/(k) of Ö5(k), 
uitgaande van het criterium in vergelijking (3.54). In dit geval zijn de waarden van f, en ö 
waarschijnlijk berekend uitgaande van de situaties 1 of 2 in paragraaf 3.2.4. Wanneer de 
simulatiestudie echter resulteert in de indentificatie van meerdere afwijkende waarden in 
de reeks f/(k) of Ö8(k), is het waarschijnlijk dat ook de waarden van f, en ö berekend zijn 
uit meerdere significant afwijkende waarden in de reeks f,(k) en ö(k) (situatie 3), waardoor 
het simulatieresultaat onbetrouwbaar wordt. Gezien de vorm van de overdrachtsfunctie van 
een ondergedempt tweede orde systeem (zie afbeelding 3.2) ten opzichte van de frequen
tieoverdracht van de analoge meetketen (zie afbeelding 2.8) wordt verwacht dat dergelijke 
ernstige vervormingen van de responsies pas plaatsvinden wanneer de resonantiefrequentie 
groter of ongeveer gelijk is aan de kantelfrequentie van de meetketen. Aangezien deze 
resonantiefrequenties in principe buiten het bereik van de gebruikte meetketen liggen, 
wordt verwacht dat deze simulatiemethode in dit onderzoek bruikbaar is, ondanks de 
bovengenoemde beperking. 
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De invloed van de analoge meetketen op de waarden van de piekafhankelijke reeks 4(k) of 
ö(k) kan ook bepaald worden via de inverse filtering van de gemeten responsies met een 
invers tweede orde Butterworth filter (fc = 40 Hz). Een vergelijking van de resulterende 
responsies met de originele gemeten responsies zou eveneens tot de identificatie van de 
pieken kunnen leiden, die als gevolg van de frequentieoverdracht van de analoge 
meetketen significant afwijken. Een probleem is hierbij echter, dat een dergelijk invers 
filter de ruiscomponenten met frequenties hoger dan de kantelfrequentie zodanig versterkt, 
dat dit het resulterende signaal verstoort. Het onderdrukken van deze ruis zonder de 
inverterende werking van het filter te verliezen is dermate complex, dat in dit onderzoek 
van deze methode is afgezien. 
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3.2.6 De overdrachtsmeting in de klinische situatie. 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de overdracht van het CMS gemeten wordt in de 
klinische situatie, terwijl het CMS daadwerkelijk in gebruik is. De aansluiting en de 
vulprocedure worden hierbij op de gebruikelijke wijze door de verpleging verzorgd. Er 
worden vooraf geen extra maatregelen getroffen om de overdracht te optimaliseren. Verder 
worden de metingen onaangekondigd verricht, zodat een beeld verkregen wordt van de 
overdracht van het CMS in de normale klinische praktijk. 

De configuratie van het CMS is bij alle metingen gelijk aan de configuratie zoals deze ook 
bij de laboratoriummetingen gehanteerd wordt (zie ook paragraaf 1.2). Een CMS met een 
afwijkende configuratie komt niet voor een overdrachtsmeting in aanmerking. Een 
uitzondering op deze regel is de gebruikte canule. Zowel de systemen uitgerust met de 
INSYTE- als met de NEOFLON canule (zie tabel 1.1) worden onderzocht. 

De overdracht van het CMS wordt gemeten met de flush-pulsmethode, beschreven in 
paragraaf 3.2.3. De transducer is hierbij in principe aangesloten op de in de NICU-ruimte 
aanwezige Merlin monitoren. De golfvorm wordt in dit geval uitgelezen via het SDN en 
het PHYDAS. Deze 'digitale meetketen' heeft een vlakke frequentieoverdracht tot 12.5 Hz 
en een variërend oplossend vermogen met een ondergrens van 0.05 mmHg (zie hoofdstuk 
2). De druktransducer van het CMS kan tijdelijk aangesloten worden op de Gould SP1405 
pressure monitor, mits dit de bewaking van de patiënt niet onaanvaardbaar hindert. De 
analoge uitgang van deze monitor wordt via de 40 meter lange kabel uitgelezen met het 
AD interface van het PHYDAS. De golfvorm wordt net als bij de bovenstaande digitale 
meetketen bemonsterd met een frequentie van 125 Hz. Het voordeel van deze 'analoge 
meetketen' is de vlakke frequentieoverdracht tot 40 Hz. Het oplossend vermogen is in dit 
geval 0.5 mmHg (zie hoofdstuk 2). Bij deze overdrachtsmetingen in de klinische situatie 
wordt van beide meetketens gebruik gemaakt. 

De berekening van de resulterende resonantiefrequentie fr ± Or en de dempingscoëfficiënt 
ö ± ali uit de serie pulsresponsies verloopt op identieke wijze als bij de laboratorium
metingen (zie ook paragraaf 3.2.4). Een extra moeilijkheid hierbij is dat de responsies 
vervormd worden door de onderliggende bloeddrukgolfvorm van de patiënt. De ernst van 
deze vervorming hangt af van het moment waarop de impulsresponsie plaatsvindt. In 
afbeelding 1.1 is een voorbeeld van een golfvorm gegeven, waaruit blijkt dat deze vlak 
voor het moment van de onderdruk de minste variaties vertoont. De bloeddruk neemt hier 
min of meer lineair af met de tijd. Dit deel van de bloeddrukgolfvorm wordt in dit verslag 
de 'diastole helling' genoemd. Wanneer de responsie tijdens deze helling plaatsvindt, is de 
vervorming minimaal, zoals ook in [4] is gerapporteerd. Bij de analyse van de reeks 
pulsresponsies met de programmatuur in appendix C worden alleen de responsies die 
samenvallen met de diastole helling meegenomen in de berekening van fr(k) en ö(k), om 
de invloed van de bloeddruk op de overdrachtsmeting te minimaliseren. 

Hoewel de vervorming van de pulsresponsie op de diastole helling minimaal is, veroor
zaakt deze helling een verschuiving van de extrema in de gemeten oscillatie, wat invloed 
heeft op de gemeten resonantiefrequenties fr{k) en dempingscoëfficiënten ö(k). In een 
poging om de verstoring van de overdrachtsmeting door de bloeddrukgolfvorm verder te 
onderdrukken worden de gemeten responsies naast de bovengenoemde manier tevens op 
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een alternatieve wijze geanalyseerd. Het enige verschil van deze alternatieve analyse met 
de bovengenoemde analyse is dat in plaats van het meetsignaal zelf de eerste afgeleide van 
het meetsignaal geanalyseerd wordt. Voor het gedigitaliseerde meetarray betekent dit dat 
niet de samples zelf, maar de verschillen tussen de opeenvolgende samples geanalyseerd 
worden. Het blijkt namelijk dat uit de eerste afgeleide van een gedempte oscillatie op 
identieke wijze een piekafhankelijke reeks ~(k) en ö(k) berekend kan worden als uit de 
gedempte oscillatie zelrt. Op deze wijze worden ~(k) en ö(k) niet uit de extrema ('pieken') 
van de gedempte oscillatie berekend, maar uit de extrema van de eerste afgeleide, dus uit 
de punten waar de helling van de gedempte oscillatie het steilst is. Dit is geïllustreerd in 
afbeelding 3.10 A. Aangezien deze punten tussen de pieken met de rangnummers 
k=l, 2, 3, ... liggen worden de extrema van de eerste afgeleide analyse genummerd met 
k=l Yl, 2Y2, 3Y2, ... 

puls 
responsie 

eerste 
afgeleide 

A 

k•2l k·4l 

k• l k .. 3~ 

B 

0 

a 

Afbeelding 3.10: De afleiding van flk) en ö(k) uit de eerste afgeleide van een 
ondergedempte tweede orde pulsresponsie. 

t: Dit is te controleren door de eerste afgeleide van vergelijking (3.39) op dezelfde 
wijze om te rekenen tot de vergelijkingen (3.45) en (3.47) als de vergelijking (3.39) zelf. 
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Het voordeel van de bovenstaande eerste afgeleide analyse is dat een onderliggende 
(lineaire) helling, in tegenstelling tot de normale analyse, niet van invloed is op de 
berekende ~(k) en ö(k). Een dergelijke helling veroorzaakt slechts een algehele vertikale 
verschuiving van de eerste afgeleide van de gedempte oscillatie, zoals geïllustreerd is in 
afbeelding 3.10 B. 

Amplitude 
overdracht 

0,1 

0,01 

0,001 L----L--L-~~~~----L-~-L~~~L---~--~~~ 
0,1 10 62,5 

Frequentie (Hz) 

Afbeelding 3.11: Vergelijking van de in hoofdstuk 2 gemeten overdracht van de digitale 
meetketen (gestippelde lijn) met een serieschakeling van drie tweede orde Butterworth 
filters met het 3 dB punt bij resp. 35, 35, en 12.5 Hz (doorgetrokken lijn). 

Net als bij de laboratoriummetingen wordt via een simulatiestudie de invloed van de 
frequentieoverdracht van de gebruikte meetketen op de resultaten onderzocht (zie 
afbeelding 3.9). De overdracht van de analoge meetketen wordt gesimuleerd met het 
digitale tweede orde Butterworth filter met het 3 dB punt bij 40 Hz (zie afbeelding 2.8). 
De overdracht van de digitale meetketen wordt gesimuleerd via een serieschakeling van 
drie digitale tweede orde Butterworth filters, met het 3 dB punt respectievelijk bij 
35, 35 en 12.5 Hz. In afbeelding 3.11 wordt de frequentieoverdracht van deze serie
schakeling vergeleken met de gemeten overdracht van de digitale meetketen (zie hoofdstuk 
2, afbeelding 2.6). De overdracht van de serieschakeling vertoont een voor deze toepassing 
voldoende overeenkomst met de gemeten overdracht. Om de pieken in de responsie te 
identificeren die hoogstwaarschijnlijk significant afwijkende resultaten vertonen als gevolg 
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van de frequentieoverdracht van de gebruikte meetketen wordt bij deze simulatiestudie 
hetzelfde criterium gehanteerd als bij de simulatiestudie van de laboratoriummetingen (zie 
vergelijking (3.54)). Ook hierbij dient rekening gehouden te worden met de beperking van 
de gebruikte simulatiemethode. De simulatiestudie leidt alleen tot betrouwbare resultaten 
wanneer slechts enkele pieken als significant afwijkend worden geïdentificeerd (zie 
paragraaf 3.2.5). 
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3.3 RESULTATEN 

3.3.1 Resultaten van de overdrachtsmetingen in de laboratoriumsituatie. 

Er zijn in totaal 15 metingen verricht waarbij de overdracht van het neonatale CMS via 
twee verschillende meetmethoden, de stapresponsiemethode en de flush-pulsmethode, is 
bepaald. Het resultaat van iedere overdrachtsmeting is een reeks stap- of impulsresponsies 
die na middeling resulteren in een piekafhankelijke gemiddelde resonantiefrequentie ~(k) 
en een gemiddelde dempingscoëfficiënt ö(k). De metingen via de stapresponsiemethode 
vinden plaats bij een variërende druk. De middeling is hier gesplitst in twee categorieën, 
namelijk de stapresponsies bij atmosferische druk P 0, en de stapresponsies bij een druk 
hoger dan de atmosferische druk, P > P0• Alle impulsresponsies van de flush-pulsmethode 
vinden plaats onder dezelfde druk, namelijk de atmosferische druk P0, zodat de middeling 
hier over alle impulsresponsies uitgevoerd is. Uit de piekafhankelijke reeksen ~(k) en ö(k) 
zijn de resonantiefrequentie fr, de dempingscoëfficiënt ö, en de schatting van de 
meetonnauwkeurigheid at en a6 afgeleid volgens de methode die beschreven is in para
graaf 3.2.4. De resultaten van de 15 metingen zijn per meting en per meetmethode 
weergegeven in tabel 3.2. De getallen achter de meetresultaten geven aan welke piek
nummers k bij de berekening niet meegenomen zijn (zie situatie 2, paragraaf 3.2.4). De 
letter 'A' achter het resultaat geeft aan dat vrijwel alle gemeten pieknummers significant 
afweken, zodat het resultaat berekend is als in situatie 3 in paragraaf 3.2.4. Wanneer alleen 
uit de eerste piek een gemiddelde resonantiefrequentie of dempingscoëfficiënt berekend 
kon worden is het resultaat (frC1) of ö(1)) in tabel 3.2 tussen haakjes weegegeven. De 
tabellen in appendix A geven de uitgebreide piekafhankelijke resultaten weer waaruit de 
resultaten in tabel 3.2 zijn afgeleid. De resultaten van de pieken die significant afwijken 
van de overige pieken zijn in deze tabel aangeduid via een 'X' direct achter de 
meetwaarde. 

De 15 metingen in tabel 3.2 zijn chronologisch genummerd. Het CMS is bij alle metingen 
zoveel mogelijk zonder luchtbellen gevuld, met uitzondering van de metingen 7 en 9. Bij 
meting 7 was een luchtbel met een diameter van ongeveer 2 mm aanwezig in één van de 
twee driewegkraantjes van het CMS. Bij meting 9 bevatte de druktransducer twee lucht
bellen met een diameter van 1 à 2 mm. 

In afbeelding 3.12 zijn de resultaten van de 15 stapresponsiemetingen bij een druk P > P0 

grafisch weergegeven. Hierbij is de reciproke natuurlijke frequentie 1/fo uitgezet tegen de 
gemeten dempingscoëfficiënt ö, uitgaande van het theoretische lineaire verband tussen 
beide in vergelijking (3.36). De natuurlijke frequentie fa is hierbij berekend uit de gemeten 
resonantiefrequentie en dempingscoëfficiënt via vergelijking (3.19). De getrokken rechte in 
deze figuur is berekend uit alle 15 meetresultaten via de kleinste kwadraten methode. 
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Tabel 3.2: Resultaten van de 15 overdrachtsmetingen in de laboratoriumsituatie. Per 
meting zijn de waarden van~ ± Or (in Hz) en ö ± a6 weergegeven. Verklaring symbolen: 
zie tekst. 

Meting STAP STAP FLUSH 
nummer RESPONSIE RESPONSIE PULS 

p >Pa Pa Pa 

1 18.0 ± 0.5 16.5 ± 0.5 17.0 ± 0.5 1 
0.27 ± 0.01 A (0.275 ± 0.005) 0.28 ± 0.01 

2 41 ± 1 38.0 ± 0.5 38.0 ± 0.5 1,2 
0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.02 A 

3 40.0 ± 0.5 35 ± 1 34.5 ± 0.5 1 
0.20 ± 0.01 1 0.210 ± 0.005 0.22 ± 0.02 A 

4 17 ± 1 16 ± 2 A 84 ± 10 A 
(0.335 ± 0.005) (0.37 ± 0.02) (0.18 ± 0.03) 

5 23 ± 1 21.0 ± 0.5 20.5 ± 0.5 1 
0.24 ± 0.01 3 0.23 ± 0.01 0.255 ± 0.005 1 

6 59 ± 1 1 53 ± 2 46 ± 3 A 
0.17 ± 0.04 A 0.14 ± 0.02 1 0.18 ± O.Dl 1,2 

7 t 18 ± 1 1 17 ± 1 17 ± 2 A 
0.29 ± 0.01 A (0.29 ± 0.01) 0.29 ±0.04 A 

8 29 ± 1 27 ± 1 26.5 ± 0.5 1,2 
0.21 ± 0.01 0.22 ± 0.02 0.22 ± 0.01 1 

9:j: 14.5 ± 0.5 13.0 ± 0.5 12.5 ± 0.5 1 
0.305 ± 0.005 (0.320 ± 0.005) 0.32 ± 0.02 A 

10 37 ± 1 34 ± 1 35 ± 1 1 
0.18 ± 0.01 1 0.19 ± 0.01 0.19 ± 0.02 A 

11 26 ± 1 22.0 ± 0.5 22.5 ± 0.5 1 
0.25 ± 0.01 1 0.27 ± 0.01 0.28 ± 0.01 

12 31 ± 1 26 ± 1 26 ± 1 1,2 
0.21 ± 0.01 1 0.230 ± 0.005 3 0.26 ± 0.01 1 

13 68 ± 3 64 ± 4 60 ± 3 1,2 
0.18 ± 0.02 1 0.19 ± 0.03 0.21 ± 0.02 1 

14 59 ± 2 1 55 ± 3 1 52 ± 2 1,2 
0.21 ± 0.03 1 0.21 ± 0.03 A 0.20 ± 0.04 A 

15 65 ± 4 1 61 ± 3 54 ± 3 1 
0.19 ± 0.04 1 0.18 ± 0.04 1 0.21 ± 0.04 A 

t: Luchtbel (0 - 2 mm) in driewegkraantje. 
:j:: Twee luchtbellen (0 1 à 2 mm) in druktransducer. 
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De gestippelde curves in afbeelding 3.12 geven het verband tussen ö en 1/fo aan zoals is 
afgeleid in de theorie in paragraaf 3.1.2. Hierbij is uitgegaan van de volgende schatting 
voor de betrokken systeemparameters. De dynamische viscositeit 11 van de vloeistofkolom 
is benaderd met de viscositeit van water bij 20 oe, namelijk 11 = 0.01 Poise = 10-3 kg/ms. 
De dichtheid p van de vloeistofkolom is benaderd met de dichtheid van water, 
p = 1000 kg/m3

• Voor de binnenstraal van de theoretisch uniforme buis, r, is de 
binnenstraal van de twee gebruikte 10 cm lange slangetjes genomen, dus r = 5.10-4 m (zie 
paragraaf 1.2.3). 
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Afbeelding 3.12: Grafische presentatie van de 15 laboratoriummetingen. De getrokken 
rechte is berekend via de kleinste kwadraten methode. Hiervoor geldt: 
ö = 2.869 * 1/fo + 0.130 (r = 0.915). Gestippelde curves: zie tekst. 

De Poiseuille curve is berekend uit het lineaire verband in formule (3.35). De Womersley 
curve is berekend via vermenigvuldiging van de Poiseuille curve met de lineaire 
benadering voor de genormaliseerde weerstand N( a) in formule (3.30). Dit is geoorloofd 
aangezien uit de gemeten resonantiefrequenties volgt dat de Womersley parameter a groter 
is dan 4.8 (dit laatste volgt uit formule (3.28) en de meting met de laagste gemeten 
resonantiefrequentie, meting nummer 9). Bij de berekening van de Womersley parameter 
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in de uitdrukking voor N(a) is uitgegaan van de natuurlijke frequentie fo. Een betere 
benadering voor de frequentie van de oscillatie die de buisstroming uitvoert is de 
resonantiefrequentie ~· Wanneer de dempingscoëfficiënt kleiner is dan 0.2, zoals bij deze 
berekening van de Womersley curve het geval is, blijft de fout die in ö geïntroduceerd is 
door a met fo in plaats van fr te berekenen kleiner dan 1 %, wat voor deze toepassing 
aanvaardbaar is. 

Via de tweede druktransducer in de meetopstelling is bij alle 15 stapresponsiemetingen het 
ingangssignaal gemeten dat het CMS via de canule aangeboden krijgt. Het resulterende 
stapvormige signaal van deze meting is op dezelfde manier geanalyseerd als de stap
responsie. Hierbij is dus gekeken naar de vorm van het ingangssignaal vlak na het 
verhogen of verlagen van de druk in het meetsysteem. Bij de metingen 5, 6, 7 en 8 
vertoonde het ingangssignaal op deze punten een oscillatie met een frequentie rond 75 Hz. 
De 11 overige metingen vertoonden deze oscillatie niet. In tabel 3.3 zijn de resultaten van 
deze ingangsdrukmetingen weergegeven. Ter illustratie van de vorm van het ingangs
signaal ten opzichte van de stapresponsie zijn deze beide signalen voor meting nummer 8 
en 11 weergegeven in afbeelding 3.13. 

Tabel 3.3: Resultaten van de analyse van het ingangssignaal van de 
stapresponsiemethode. 

Meting 5 6 7 8 
nummer 

Aant. stappen N 14 22 11 4 

Oscillatie 
frequentie 

fr :t: Or 71 j: 6 73 j: 6 75 j: 7 77 j: 8 
(Hz) 

1 t/m 4 
9 t/m 15 

-

Geen 
oscillatie 

De resultaten in tabel 3.2 zijn gebruikt als uitgangspunt voor de simulatiestudie naar de 
invloed van de frequentieoverdracht van de analoge meetketen. Gesimuleerde positieve 
(van P0 naar P) en negatieve ( van P naar P0) stapresponsies, en pulsresponsies met de 
resonantiefrequenties en dempingscoëfficiënten uit de resultatentabel 3.2 zijn gefilterd met 
het 40 Hz Butterworth filter en op identieke wijze als de overdrachtsmetingen geanaly
seerd. De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in de resultatentabellen in appendix 
A. Wanneer het verschil tussen het simulatieresultaat voor fr(k) of ö(k) en de oorspron
kelijk opgegeven waarde voor een bepaald pieknummer k groter is dan de standaardde
viatie van de betreffende meting gemiddeld over alle gemeten pieknummers k (zie 
vergelijking (3.54)), is dit in de tabel aangegeven met een 'X' in de 'SIM'-kolom. Dit 
betekent dus dat van deze aangekruiste meetwaarden verwacht mag worden dat ze, gezien 
de nauwkeurigheid waarmee ze te bepalen bleken, significant afwijken van de meetwaar
den met de overige pieknummers k, als gevolg van de frequentieoverdracht van de analoge 
meetketen. 
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Afbeelding 3.13: Vergelijking van het ingangssignaal met de stapresponsie van de 
metingen 8 en 11. 

Uit de resultaten van de simulatiestudie in de tabellen in appendix A zijn enkele globale 
vuistregels afgeleid met betrekking tot de nauwkeurigheid van de gebruikte meetmethode 
als functie van de gemeten resonantiefrequentie. Het bereik van de dempingscoëfficiënt 
ligt hierbij tussen 0.15 en 0.35. In deze tabel worden drie categorieën onderscheiden, 
vergelijkbaar met de drie situaties zoals die omschreven zijn in paragraaf 3.2.4. Allereerst 
bestaat er een frequentiegebied waarbinnen alle piekafhankelijke simulatieresultaten 
significant overeenkomen. Van overdrachtsmetingen met resonantiefrequenties binnen dit 
gebied mag verwacht worden dat deze niet significant verstoord zijn door de frequentie
overdracht van de analoge meetketen. Daarnaast is het frequentiegebied weergegeven 
waarbinnen alleen het resultaat voor het eerste pieknummer (k= 1) na simulatie significant 
afwijkt van de oorspronkelijk opgegeven waarde. Van overdrachtsmetingen met resultaten 
binnen dit tweede gebied mag verwacht worden dat de overdracht van de meetketen alleen 
de waarde van fr(l) of ö(1) significant heeft beïnvloed. Tot slot geeft de derde kolom het 
frequentiegebied weer waarbinnen meerdere pieknummers na simulatie significant afwij
kende waarden vertonen. Dit laatste frequentiegebied valt echter buiten het toepassings
gebied van de simulatiestudie, aangezien het aantal afwijkende pieken twijfels oproept of 
de gemeten waarden van ~ en ö een goede schatting is geweest voor de ingangsparameters 
van de simulatiestudie (zie paragraaf 3.2.5). Op grond hiervan dienen de gegevens in de 
derde kolom van tabel 3.4 als een benadering te worden gezien. 
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Tabel 3.4: Globale vuistregels, afgeleid uit de resultaten van de simulatiestudie. Deze tabel 
geeft aan in welk bereik van de gemeten resonantiefrequentie de overdracht van de 
analoge meetketen significante afwijkingen in het piekafhankelijke resultaat ~(k) en ö(k) 
veroorzaakt (0.15 < ö < 0.35). Gezien het toepassingsbereik van de simulatiestudie dienen 
de gegevens in de derde kolom slechts als een benadering van de werkelijke grenswaarden 
te worden gezien. 

Geen significant eerste piek (k=l) meerdere pieken 
afwijkende pieken significant significant 

afwijkend afwijkend 

STAP RESPONSIE METING 

resonantie frequentie 
èn demping ~ < 37 37 < ~ < 55 f, > 55 

FLUSH PULS METING 

resonantie frequentie f, < 17 17 < f, < 55 f, > 55 

demping f, < 17 17<f,<40 f, > 40 
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3.3.2 Resultaten van de overdrachtsmeting in de klinische situatie. 

Er zijn in totaal 15 overdrachtsmetingen verricht. Bij acht van deze metingen werd het 
druksignaal via de op de NICU aanwezige Merlin monitoren met een vlakke frequentie
overdracht tot 12.5 Hz gemeten. De resultaten van deze acht metingen (fr ±Oe en ö ± oö) 
zijn weergegeven in tabel 3.5. De zeven overige metingen zijn verricht met de Gould 
SP1405 monitor, die een vlakke frequentieoverdracht tot 40 Hz heeft. De resultaten van 
deze zeven metingen zijn weergegeven in tabel 3.6. 

Tabel 3.5: Resultaten van de 8 overdrachtsmetingen in de klinische situatie, 
uitgevoerd met de Merlin monitor (12.5 Hz laagdoorlaatfilter). Verklaring symbolen: 
zie tekst. 

Meting Canule Bloed Lucht Normale Analyse 
nummer Analyse eerste afgeleide 

N1 I + 0 20 ± 2 1 19 :!: 1 A 
0.45 ± 0.1 A 0.44:!: 0.04 A 

N2 I + 0 (7.9 :!: 0.4) 10:!: 2 
(0.79 ± 0.03) (0.61 :!: 0.07) 

N3 I + 0 (6.5 ± 0.4) 11 ± 4 A 
(0.85 :!: 0.04) (0.70 ± 0.03) 

N4 N 0 ++ G.O. G.O. 
ö ?! 1 ö ?! 1 

N5 N + 0 G.O. G.O. 
ö ?! 1 ö ?! 1 

N6 N + 0 (7.7 :!: 0.2) (8.8 :!: 0.7) 
(0.86 :!: 0.03) (0.73 :!: 0.08) 

N7 N + ++ G.O. G.O. 
ö ?! 1 ö ?! 1 

N8 N + 0 13 ± 3 A 11 ± 2 
(0.64 ± 0.06) (0.56 :!: 0.04) 

De symbolen achter de meetwaarden duiden de rangnummers k van de piekafhankelijke 
resultaten (fr{k) en ö(k)) aan die significant afweken van de overige rangnummers, net als 
bij de laboratoriummetingen. Een 'A' achter de meetwaarde houdt in dat vrijwel alle 
pieken afwijkende resultaten vertoonden. Wanneer het resultaat tussen haakjes staat duidt 
dit aan dat alleen uit de eerste piek (k=1 of k=1 ~) een resonantiefrequentie of 
dempingscoëfficiënt berekend kon worden. Indien de gemeten pulsresponsie geen oscillatie 
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Tabel 3.6: Resultaten van de 7 overdrachtsmetingen in de klinische situatie, 
uitgevoerd met de Gould monitor (40 Hz laagdoorlaatfilter). Verklaring symbolen: zie 
tekst. 

Meting Canule Bloed Lucht Normale Analyse 
nummer Analyse eerste afgeleide 

N9 N + ++ G.O. G.O. 
ö <!! 1 ö <!! 1 

N10 N + + (6.5 ± 1.3) (8.5 ± 1.7) 
(0.85 ± 0.02) (0.72 ± 0.09) 

Nll N + + (6.0 ± 1.0) 48 ± 7 
(0.80 ± 0.06) (0.15 ± 0.1) 

N12 N ++ 0 41 ± 5 A 41 ± 4 
0.15 ± 0.1 A 0.16 ± 0.03 

N13 N ++ 0 17 ± 2 A 18 ± 1 
0.4 ± 0.2 A 0.5 ± 0.1 A 

N14 N + + 44±10 A 39 ± 3 1 
0.00 ± 0.05 0.14 ± 0.06 A 

N15 I + + 13 ± 2 A 13 ± 3 A 
(0.63 ± 0.06) (0.61 ± 0.05) 

vcrtoonde is dit in de tabellen 3.5 en 3.6 aangegeven via de afkorting G.O. De gemeten 
dempingscoëfficiënt is dientengevolge groter of gelijk aan 1 (zie afbeelding 3.3t In de 
tabellen in appendix A is een overzicht gegeven van de piekafhankelijke resultaten 
flk) ± SDt<:k) en ö(k) ± SDö(k) van de 15 metingen waaruit de resultaten in tabel 3.5 en 
3.6 berekend zijn. 

In beide tabellen is tevens informatie omtrent de conditie van het CMS tijdens de meting 
opgenomen. In de kolommen 'Bloed' en 'Lucht' is aangegeven of er bloed en/of luchtbellen 
zichtbaar in het CMS aanwezig waren. Een '0' en een '+' geven aan dat dit respectievelijk 
niet en wel het geval was. Een '++' geeft aan dat er op meerdere plaatsen in het CMS 
bloed of lucht aanwezig was. Vcrder is aangeduid welke canule bij de betreffende meting 
in gebruik was. Een 'I' staat voor de INSYTE-, en een 'N' voor de NEOFLON canule. 

t: Een andere mogelijkheid is dat de resonantiefrequentie dermate hoog was dat de 
oscillatie door de overdracht van de gebruikte meetketen uit de pulsresponsie gefilterd is. 
Een overgedempte overdracht is echter ook te herkennen aan de gemeten bloeddrukgolf
vorm, zoals in de paragrafen 3.4.2 en 4.2 zal worden behandeld. Deze extra informatie 
sluit deze mogelijkheid voor al deze metingen uit. 
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Afbeelding 3.14: Voorbeelden van de pulsresponsies van de metingen N13, N12 en N4. 
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In afbeelding 3.14 zijn voorbeelden van de pulsresponsies en de bijbehorende eerste 
afgeleide van de metingen N13, N12 en N4 weergegeven. Hiermee is ook de bloeddruk
golfvorm (dit is de golfvorm na het uitdempen van de pulsresponsie) geïllustreerd. 

De resultaten van de overdrachtsmetingen met een dempingscoëfficiënt kleiner dan 1 zijn 
grafisch weergegeven in afbeelding 3.15, op vergelijkbare wijze als bij afbeelding 3.12 in 
de vorige paragraaf 3.3.1. De reciproke natuurlijke frequentie 1/fo is berekend met 
vergelijking (3.19) en de resultaten van de eerste afgeleide analyse in de tabellen 3.5 en 
3.6. Een uitzondering hierop is de natuurlijke frequentie van meting Nll, die gezien de 
onverwacht hoge resonantiefrequentie van de eerste afgeleide analyse is berekend uit het 
resultaat van de normale analyse. In paragraaf 3.4.2 zal de reden voor deze relatief hoge 
resonantiefrequentie besproken worden. De resultaten uit tabel 3.5 en 3.6 zijn in afbeelding 
3.15 aangegeven met respectievelijk een 'X' en een '0'. Ter vergelijking zijn ook de 
resultaten van de laboratoriummetingen weergegeven (punten en een rechte lijn, vergelijk 
afbeelding 3.12). 

0,8 

NB t t N10 
N11 t 

* N3 

1 0,6 tN15 
NB t fN, 

JN13 0 
0.4 

N1 

• 

0,2 

0~--------~--------~----------~--------~----------~ 

0 0,02 0,04 0.06 0,08 o, 1 

1 
f o (s) 

Afbeelding 3.15: Grafische presentatie van de metingen in de klinische situatie (ö < 1). De 
resultaten aangegeven met een 'X' en een '0' zijn resp. afkomstig uit tabel 3.5 en 3.6. Ter 
vergelijking zijn tevens de resultaten van de laboratoriummetingen weergegeven (punten 
en rechte lijn, zie ook afbeelding 3.12). 
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De resultaten van zowel de nonnale analyse als de eerste afgeleide analyse zijn gebruikt 
als ingangsparameters voor de simulatiestudie, mits de gemeten dempingscoëfficiënt 
kleiner was dan 1. De resultaten van deze simulatiestudie zijn weergegeven in de tabellen 
in appendix A. De pieknummers die, volgens het criterium gefonnuleerd in vergelijking 
(3.54), significant afwijkende resultaten vertoonden als gevolg van de overdracht van de 
gebruikte meetketen zijn hierin aangegeven met een 'X' in de kolom direct achter de 
meetwaarden (de 'SIM'-kolom). 

Uit de simulatiestudie van digitale meetketen met de Merlin monitor bleek dat vrijwel alle 
met deze meetketen gemeten piekafhankelijke resultaten, uitgaande van het criterium in 
vergelijking (3.54), hoogstwaarschijnlijk significante afwijkingen vertonen als gevolg van 
de frequentieoverdracht van deze meetketen. Dit geldt ook voor de resultaten met een 
resonantiefrequentie fr kleiner dan de kantelfrequentie van 12.5 Hz. Bij nadere studie 
bleken de simulatieresultaten f/(k) en Ö8(k) bij alle metingen respectievelijk waarden rond 
± 9.5 Hz en ± 0.7 op te leveren. Dit verklaart tevens dat de enkele resultaten met 
meetwaarden rond dit simulatieresultaat, uitgaande van het criterium in vergelijking (3.54), 
géén significante afwijkingen vertoonden. 

Uit de simulatiestudie van de analoge meetketen met de Gould monitor bleek globaal dat 
alleen de metingen met een resulterende resonantiefrequentie fr rond 40 Hz (meting N12 
en Nl4) enkele significante afwijkingen vertoonden. Op de overige meetresultaten heeft de 
analoge meetketen dus hoogstwaarschijnlijk geen significante invloed gehad. 
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3.4 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

3.4.1 De overdrachtsmeting in de laboratoriumsituatie. 

De resultaten van de 15 overdrachtsmetingen vertonen een grote spreiding in de gemeten 
resonantiefrequentie. Hoewel de configuratie en de omstandigheden van elke meting 
identiek zijn, met uitzondering van de vloeistofkolom in het CMS die na elke meting 
ververst is, varieert de gemeten resonantiefrequentie globaal tussen 15 Hz en 70 Hz. 
Kennelijk is de vulling van het CMS, ook wanneer hierin geen luchtbellen zichtbaar 
aanwezig zijn, van grote invloed op de frequentieoverdracht van het systeem. 

De twee overdrachtsmetingen waarbij wèl enkele luchtbellen zichtbaar in het CMS 
aanwezig waren (meting 7 en 9) resulteerden, vergeleken met de overige metingen, in lage 
resonantiefrequenties. De gemeten dempingscoëfficiënt is bij deze metingen relatief hoog. 
Dit komt overeen met de theorie in paragraaf 3.1.2, die beschrijft dat een verhoging van 
de compliantie C van het systeem, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van luchtbellen in 
de vloeistofkolom, een verhoging van de dempingscoëfficiënt, een verlaging van de 
natuurlijke frequentie en dus een verlaging van de resonantiefrequentie tot gevolg heeft 
(zie formule (3.34), (3.33) en (3.19)). 

De meetonnauwkeurigheid van de resonantiefrequentie, Or, blijkt zowel bij de stap
responsie- als bij de flush-pulsmethode ongeveer gelijk aan 1 Hz, mits de gemeten 
resonantiefrequentie de kantelfrequentie van de gebruikte meetketen ( 40 Hz) niet 
overschrijdt. De meetonnauwkeurigheid van de dempingscoëfficiënt, ali, is bij de 
stapresponsiemethode in dit frequentiegebied ongeveer gelijk aan 0.01. Bij de flush
pulsmethode is deze waarde iets hoger, namelijk a6 .... 0.015. Er zijn in de literatuur geen 
waarden van meetonnauwkeurigheden gevonden die hiermee vergeleken zouden kunnen 
worden. 

Het verband tussen de dempingscoëfficiënt en de reciproke natuurlijke frequentie in 
afbeelding 3.12, afgeleid uit de stapresponsiemetingen bij een druk P > P0, komt het best 
overeen met het theoretisch verband tussen beide dat is afgeleid uit de stromingsweerstand 
volgens het Womersley model voor oscillerende stroming door een buis met een inelasti
sche wand. Hiermee is namelijk te verklaren dat de extrapolatie van het gemeten verband 
tussen ö en 1/fo niet door het nulpunt gaat, zoals verwacht wordt uitgaande van de 
Poiseuille stromingsweerstand. Daarnaast volgt uit de gemeten resonantiefrequenties dat de 
Womersley parameter a groter is dan 4. Dit wijst op een belangrijke bijdrage van de 
instationaire traagheidskrachten ten opzichte van de visceuze krachten bij de oplossing van 
de Navier-Stokes vergelijking (zie ook paragraaf 3.1.1), wat pleit voor een theoretische 
beschrijving met het Womersley model. 

De bovengenoemde theoretische relatie tussen de demping en de reciproke natuurlijke 
frequentie afgeleid uit de Womersley stromingsweerstand geeft een redelijke kwalitatieve 
beschrijving van het gemeten verband, doch is niet in staat dit verband kwantitatief te 
voorspellen. De Womersleycurve in afbeelding 3.12 resulteert met de gegeven schatting 
van de betrokken systeemparameters 'YJ, p en r in een systematisch te lage demping bij een 
gegeven natuurlijke frequentie. Een aanpassing van de geschatte waarden van de systeem
parameters binnen redelijke grenzen leidt evenmin tot een overeenkomst tussen de theorie 
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en de meetwaarden. Waarschijnlijk zijn de aannames die bij de theoretische beschrijving 
gemaakt zijn (zie paragraaf 3.1.1) te rigoureus om de relatie tussen natuurlijke frequentie 
en demping van het systeem binnen de meetnauwkeurigheid te beschrijven. Het CMS is 
bijvoorbeeld geen uniforme cylindrische buis, maar een schakeling van componenten met 
een variabele binnendiameter. De hier beschreven onderwaardering van de dempings
coëfficiënt door de theorie is ook in eerder onderzoek onderkend ([13], bladzijde 287). 

De resultaten van de stapresponsiemetingen bij een druk P > P0 in tabel 3.2 van paragraaf 
3.3.1 zijn gemiddelden van verschillende stapresponsies bij verschillende drukken P, 
globaal variërend tussen 30 mmHg en 150 mmHg, en met een verloop per meting tot 
maximaal 90 mmHg (zie de tabellen in appendix A). Desondanks is de uiteindelijke 
meetonnauwkeurigheid bij deze metingen niet groter dan bij de stapresponsiemetingen 
onder een constante druk P 0• Dit betekent dat de drukvariatie tijdens de stapresponsie
meting niet significant van invloed is op het meetresultaat. 

Er bestaat echter per meting wèl een significant verschil in de gemeten resonantie
frequentie bij P > P0 en bij P = P0• Voor alle vijftien metingen geldt namelijk dat de 
gemeten resonantiefrequentie bij atmosferische druk P0 lager is dan bij een hogere druk P. 
Daarnaast is de gemeten dempingscoëfficiënt bij negen van de vijftien metingen bij 
atmosferische druk P0 hoger dan bij P > P0• 

De oorzaak van het bovengenoemde verschil in de gemeten overdracht bij P > P0 en 
P = P0 ligt waarschijnlijk in de stand van het driewegkraantje buiten het CMS, waarmee 
het stapvormige ingangssignaal gegenereerd wordt (kraantje (1) in afbeelding 3.7). Bij 
P > P0 heeft dit kraantje een andere stand dan bij P = P0 (vergelijk stand 'A' en stand 'B' in 
afbeelding 3.7). Hierdoor veranderen ook de dynamische eigenschappen van het vloeistof
kolommetje buiten het CMS. Voornamelijk de compliantie van dit kolommetje bij P > P0, 

waarbij de 3 cc injectiespuit in het totale systeem is opgenomen, verschilt van de 
compliantie bij P = P0, waarbij het systeem direct in contact staat met de omgeving. De 
gemeten frequentieoverdracht blijkt dus niet alleen afhankelijk van de vulling van het 
CMS, doch ook van de dynamische eigenschappen van het vloeistofkolommetje buiten het 
CMS. De variatie in de gemeten frequentieoverdracht als gevolg van dit effect is echter 
een orde kleiner (- 1 Hz) dan de variatie als gevolg van de vulling van het CMS 
(- 10 Hz). De gemeten overdracht blijkt dus hoofdzakelijk afhankelijk van de aanwezig
heid van (micro )luchtbellen in het CMS. Op grond hiervan wordt het in deze alinea 
beschreven effect in de verdere beschouwingen niet meegenomen. 

Een vergelijking van de resultaten van de stapresponsiemetingen en de flush-pulsmetingen 
bij P = P 0 leert dat tien van de vijftien metingen zowel voor de gemeten resonantie
frequentie als voor de gemeten dempingscoëfficiënt significant overeenkomende resultaten 
opleveren (zie de resultatentabel 3.2 in paragraaf 3.3.1). Meting 4 toont de grootste 
afwijking tussen de beide resultaten voor fr en ö, gevolgd door meting 6. De metingen 5 
en 12 vertonen een kleine afwijking in de gemeten dempingscoëfficiënt. Bij meting 15 
wijkt alleen de gemeten resonantiefrequentie significant af. 

De oorzaak van de grote afwijking tussen de meetresultaten van de stapresponsiemeting en 
flush-pulsmeting 4 ligt in de afwijkende pulsresponsie. De pulsresponsie van meting 4 
heeft niet de verwachte vorm van een gedempte oscillatie, wat geïllustreerd is in 
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Afbeelding 3.16: Voorbeeld van de sterk afwijkende pulsresponsie van meting nummer 4, 
vergeleken met een voorbeeld van de bijbehorende stapresponsie bij P = P0• 

afbeelding 3.16. Deze pulsresponsie bestaat uit een snelle oscillatie gesuperponeerd op een 
onderliggende langzamere gedempte oscillatie. De stapresponsie bij P = P0 bevat deze 
extra snelle oscillatie niet. De gevolgde analyse van de pulsresponsie resulteert derhalve in 
een hogere resonantiefrequentie dan de stapresponsie. Een mogelijke verklaring van deze 
afwijkende pulsresponsie luidt als volgt. Stel dat er een luchtbel in het systeem aanwezig 
is met een dermate grote afmeting dat deze de vloeistofkolom in het CMS in twee min of 
meer ontkoppelde vloeistofkolommen deelt. De analogie tussen de beweging van de 
vloeistofkolom in het CMS en het klassieke gedempte massa-veer systeem (zie afbeelding 
3.1) is in deze situatie door te voeren door aan de massa een extra tweede massa te 
verbinden via een relatief slappe veer, die de compliantie van de luchtbel representeert. 
Wanneer een dergelijk CMS bij de transducer een puls aangeboden krijgt, brengt dit de 
deelkolom aan de transducerkant in een snelle oscillatie, terwijl de andere deelkolom via 
de zwakke koppeling met de luchtbel op de achtergrond een langzamere oscillatie 
vertoont. Een stapvormig ingangssignaal aan de canule kant is door de zwakke koppeling 
via de luchtbel niet in staat de snelle oscillatie van de deelkolom aan de transducerkant te 
exciteren, zodat in dit geval alleen de langzame oscillatie van de deelkolom aan de 
canulekant van het CMS gemeten wordt. Wellicht bevatte het CMS bij meting 4 een 
dergelijke grote luchtbel, bijvoorbeeld in die delen van de driewegkraantjes die 
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ondoorzichtig zijn, resulterend in de afwijkende pulsresponsie. 

Het verschil in de gemeten resonantiefrequentie tussen de stapresponsie- en flush
pulsmethode bij meting 6 en 15 is, hoewel niet significant, ook aanwezig bij de metingen 
13 en 14. De resonantiefrequenties zijn hier echter hoger dan het frequentiegebied van 
0 tot 40 Hz waarbinnen de gebruikte analoge meetketen een vlakke frequentieoverdracht 
heeft (zie paragraaf 2.4), zodat aan dit verschil geen conclusies verbonden worden. De 
mogelijkheid blijft uiteraard bestaan dat de geconstateerde afwijking het gevolg is van de 
flush-puls- of stapresponsiemethode zèlf, doch dit kan gezien de frequentieoverdracht van 
de gebruikte meetketen niet uit dit onderzoek geconcludeerd worden. 

Er zijn bij de metingen 5 en 12 geen duidelijk aanwijsbare effecten gevonden die het 
significante verschil tussen de gemeten dempingscoëfficiënt bij de stapresponsiemeting en 
bij de flush-pulsmeting zouden kunnen verklaren. 

Uit de metingen van het aangeboden druksignaal volgt dat dit stapvormig ingangssignaal 
bij de metingen 5 tot en met 8 een oscillatie met een frequentie rond 75 Hz vertoont. Deze 
metingen vormen samen precies één meetsessie van vier achtereenvolgende metingen 
waartussen de vulling van de componenten waarmee het ingangssignaal is gegenereerd niet 
vernieuwd is, in tegenstelling tot de vulling van het CMS. Waarschijnlijk heeft een 
luchtbel in dit gedeelte van de meetopstelling deze oscillatie veroorzaakt. Een vergelijking 
van de resultaten van deze vier metingen met de resultaten van de overige metingen leidt 
echter niet tot concrete aanwijzingen dat deze oscillatie de metingen negatief heeft 
beïnvloed. 

Uit de resultaten van de simulatiestudie, weergegeven in tabel 3.4, volgt dat een 
gesimuleerde ondergedempte stapresponsie met een resonantiefrequentie vanaf ongeveer 
37 Hz (0.15 < ö < 0.35) een significant afwijkende eerste piek vertoont, als gevolg van het 
40 Hz laagdoorlaatfilter. Bij een pulsresponsie ligt deze grens bij een lagere frequentie, 
namelijk ongeveer 17 Hz. Kennelijk zijn de hogere frequentiecomponenten in een onder
gedempte pulsresponsie meer geprononceerd dan in een stapresponsie, zodat het laag
doorlaatfilter reeds bij lagere resonantiefrequenties tot afwijkende pieken leidt, beginnend 
bij de eerste piek. Dit is in overeenstemming met het feit dat een pulsresponsie af te 
leiden is uit de eerste afgeleide van een stapresponsie. Differentiatie leidt tot een grotere 
bijdrage van de hogere frequentiecomponenten ten opzichte van de lagere 
frequentiecomponenten in het signaal ([9]). 

Binnen vrijwel het gehele frequentiebereik van de analoge meetketen (0 tot 40 Hz) 
resulteert de simulatiestudie in de identificatie van hooguit één significant afwijkende piek 
(zie tabel 3.4). De gevolgde simulatiemethode blijkt dus, ondanks de beperkingen, 
bruikbaar om de invloed van de gebruikte meetketen op de gemeten responsie te karak
teriseren (zie ook paragraaf 3.2.5). 

In de resultatentabel 3.2 in paragraaf 3.3.1 is via de symbolen achter de meetwaarden 
aangegeven welke pieken in de responsie significant afwijkende resultaten gaven ten 
opzichte van de overige pieken. Via de resultaten van de simulatiemetingen in tabel 3.4 is 
te bepalen welke van deze significant afwijkende pieken hoogstwaarschijnlijk het gevolg 
zijn van de frequentieoverdracht van de gebruikte analoge meetketen. Vergelijking van de 

79 



gemeten en gesimuleerde resultaten leidt dus tot de identificatie van de stap- of 
pulsresponsies die een afwijking van de ondergedempte tweede orde overdracht vertonen, 
die geen gevolg is van de gebruikte analoge meetketen. Dergelijke afwijkingen worden in 
de volgende alinea's aangeduid als 'fundamentele' afwijkingen. 

Bij de stapresponsiemethode leidt de hierboven genoemde vergelijking van de meetresul
taten met de simulatieresultaten tot de volgende stapresponsies die fundamenteel 
significant afwijken van een ondergedempte tweede orde responsie. Dit zijn de stap
responsies van meting 4 (afwijkende pieken in Ïr bij P = P0), meting 7 (afwijkende pieken 
in Ïr en ö bij P > P0), en de metingen 1, 5, 11, en 12 (afwijkende pieken in ö bij P > P0, 

en bij meting 12 ook bij P = P0). In een voorgaande alinea is al behandeld dat de 
pulsresponsie van meting 4, waarschijnlijk door een luchtbel in het CMS, sterk afwijkt van 
de ondergedempte tweede orde pulsresponsie. Het is denkbaar dat dit ook van invloed is 
op de stapresponsie zodat ook deze (licht) afwijkt. Van meting 7 is bekend dat een 
luchtbel in één van de driewegkraantjes aanwezig was, wat net als bij meting 4 een 
mogelijke oorzaak is van de fundamenteel afwijkende stapresponsie. De metingen 5 en 12 
zijn hierboven al aan de orde geweest vanwege het significante verschil tussen de 
stapresponsie- en flush-pulsresultaten voor de dempingscoëfficiënt. Wellicht houdt de 
gevonden afwijkende stapresponsie hiermee verband. 

De vergelijking van de meetresultaten met de simulatieresultaten van de flush-pulsmeting
en leidt tot de conclusie dat vrijwel alle gemeten pulsresponsies op enige wijze 
fundamentele afwijkingen van de ondergedempte tweede orde pulsresponsie vertonen. Daar 
de vergelijkbare stapresponsiemetingen bij P = P0 deze afwijkingen niet vertonen lijkt dit 
te wijten aan de flush-pulsmethode zelf. Kennelijk is de flush-pulsmethode minder 
geschikt om de ondergedempte tweede orde overdracht van het CMS in een laboratorium
situatie te meten dan de stapresponsiemethode. Dit is in overeenstemming met de 
resultaten van het onderzoek dat beschreven is in [17]. Dit artikel beschrijft de 
vergelijking van verschillende methoden om de frequentieoverdracht van een CMS te 
meten, met behulp van een simulatie van het CMS met een elektrisch analogon (zie ook 
paragraaf 3.1.3). Hieruit bleek ondermeer dat de analyse van de responsie van het CMS op 
een stapvormig ingangssignaal, aangeboden aan de canulekant, tot betere resultaten leidt 
dan de analyse van de responsie op een pulsvormig ingangssignaal, aangeboden aan de 
transducerkant van het CMS. Dit neemt niet weg dat er een goede overeenkomst is in de 
gemeten resonantiefrequentie en dempingscoëfficiënt tussen de flush-pulsmethode en de 
stapresponsiemethode (mits Ïr < 40 Hz, zie voorgaande alinea). De in dit onderzoek 
gehanteerde methode om de uiteindelijke meetwaarden uit de piekafhankelijke resultaten te 
berekenen, waarbij ofwel de significant afwijkende pieken worden uitgesloten danwel het 
gemiddelde wordt berekend uit alle gemeten piekwaarden, leidt bij de flush-pulsmethode 
tot een grotere meetonnauwkeurigheid dan bij de stapresponsiemethode. Hoewel de flush
pulsmethode dus onnauwkeuriger is, blijkt deze geschikt om de ondergedempte tweede 
orde overdracht van het neonatale CMS te meten. 

Samenvattend zijn de volgende belangrijkste conclusies geformuleerd: 

• De aanwezigheid van (micro)luchtbellen in de vloeistofkolom is van grote invloed op de 
frequentieoverdracht van het CMS. 
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• De gemeten stapresponsies van het neonatale CMS vertonen een goede overeenkomst 
met de theoretisch voorspelde gedempte oscillatie, wat de benadering van het neonatale 
CMS met een ondergedempt tweede orde systeem rechtvaardigt. 

• De overeenkomst tussen de gemeten responsies en de theoretisch voorspelde gedempte 
oscillatie is bij de stapresponsiemethode groter dan bij de flush-pulsmethode. Desondanks 
is er een goede significante overeenkomst in de gemeten ondergedempte tweede orde 
overdracht van het CMS tussen de stapresponsiemethode en de flush-pulsmethode. 
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3.4.2 De overdrachtsmeting in de klinische situatie. 

De overdrachtsmetingen in de klinische situatie resulteerden in een slechtere frequentie
overdracht van het CMS dan de laboratoriummetingen. Hoewel, uitgaande van de simula
tiestudie, de resultaten van de metingen N1 tot en met N8 allemaal verstoord lijken te zijn 
door de gebruikte digitale meetketen, geeft de afbeelding 3.15 duidelijk aan dat in het 
algemeen de resonantiefrequentie laag en de dempingscoëfficiënt hoog is vergeleken met 
de resultaten van de laboratoriummetingen. Bovendien is bij vier van de vijftien metingen 
een kritisch- of overgedempte pulsresponsie geconstateerd, wat bij de laboratorium
metingen niet is voorgekomen. De metingen N12 en N14, beide met een resonantiefre
quentie rond 40 Hz, zijn uitzonderingen. De resultaten van deze twee metingen komen 
goed overeen met de resultaten van de laboratoriummetingen. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat de meting N14 een afwijkende pulsresponsie vertoonde, wat in één van de 
volgende alinea's nader zal worden toegelicht. 

De relatief lage waarde van de gemeten resonantiefrequentie kan verklaard worden met de 
in het CMS aanwezige hoeveelheid lucht. Tijdens de metingen in de klinische situatie 
bleken meer luchtbellen (zichtbaar) aanwezig te zijn dan bij de laboratoriummetingen. Dit 
verhoogt de compliantie C van het systeem, waardoor de resonantiefrequentie daalt, zoals 
al eerder is geconstateerd (zie vergelijking (3.33) en paragraaf 3.4.1). Volgens de 
theoretische relatie in vergelijking (3.36) veroorzaakt deze verlaging van de resonantie
frequentie tevens een verhoging van de dempingscoëfficiënt. Dit was ook bij deze 
klinische metingen het geval. De metingen met een relatief lage resonantiefrequentie 
resulteerden tevens in een relatief hoge dempingscoëfficiënt. 

Zoals eerder is opgemerkt heeft de gemeten dempingscoëfficiënt ten opzichte van de 
laboratoriummetingen een hoge waarde. Deze dempingscoëfficiënt is namelijk een factor 
1.5 à 2 groter dan verwacht, uitgaande van de rechte lijn door de laboratoriummetingen 
(zie afbeelding 3.15). Een mogelijke oorzaak hiervan is de aanwezigheid van bloed in het 
CMS. Volgens vergelijking (3.34) is de dempingscoëfficiënt recht evenredig met de 
viscositeit van de vloeistof in het CMS. Wanneer wordt afgezien van een nauwkeurige 
beschrijving van de speciale visceuze eigenschappen van bloed, kan gesteld worden dat het 
menselijk bloed een ('schijnbare') viscositeit heeft van 3.10-3 à 4.10-3 kglms ([13], 
hoofdstuk 3). Dit is dus 3 à 4 keer zo hoog als de viscositeit van de vloeistofkolom tijdens 
de laboratoriummetingen (TJ "" 1.10-3 kglms, zie paragraaf 3.3.1). Bij alle in afbeelding 
3.15 weergegeven klinische metingen was bloed in het CMS aanwezig, meestal in de vorm 
van lokale ophopingen rond de twee driewegkraantjes (zie afbeelding 1.2). Het is dus 
mogelijk dat de verdubbeling van de dempingscoëfficiënt veroorzaakt wordt door een 
verhoging van de viscositeit van de vloeistofkolom. 

Het verschil in de gebruikte canule, de INSYTE of de NEOFLON, heeft geen eenduidig 
aanwijsbare invloed gehad op de gemeten frequentieoverdracht 

De relatief hoge waarde van de dempingscoëfficiënt had tot gevolg dat de frequentie
overdracht moeilijk te meten was. Bij veel metingen bleek alleen de eerste piek (k=1 of 
k=1 ~) goed meetbaar te zijn, zodat geen informatie gekregen kon worden over een 
eventuele afwijking van de ondergedempte tweede orde overdracht door vergelijking van 
de resultaten voor verschillende pieken. Bij vier van de vijftien metingen is een kritisch-
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of overgedempte responsie gemeten (ö 0!: 1), zodat de overdracht überhaupt niet via een 
resonantiefrequentie en een dempingscoëfficiënt vast te leggen was. De waarden van de 
meetonnauwkeurigheid of en o6 van de metingen waarbij wèl meerdere pieken meetbaar 
bleken, zijn op dezelfde wijze berekend als bij de laboratoriummetingen, doch dit 
resulteerde in hogere waarden, deels als gevolg van de invloed van de onderliggende 
bloeddrukgolfvorm en deels als gevolg van het geringe aantal pieken (2 à 3) dat per 
meting in een responsie gedetecteerd werd. Bij deze klinische metingen geldt namelijk 
voor de normale analyse of ... 4 Hz en o6 ... 0.1. De meetonnauwkeurigheid van de eerste 
afgeleide analyse is iets lager, namelijk of- 3 Hz en o6 - 0.06. In [4] is de tweede orde 
frequentieoverdracht van verschillende catheter-manometersystemen in een klinische 
situatie via de fast flush methode gemeten met een meetonnauwkeurigheid in frequentie en 
dempingscoëfficiënt van respectievelijk ± 2 Hz en ± 0.03. Dit is nauwkeuriger dan in dit 
onderzoek, doch de gemeten dempingscoëfficiënt had in [4] een gunstiger waarde, 
namelijk 0.1 < ö < 0.4, waardoor de pieken in de responsies beter te onderscheiden waren. 

Uit de vergelijking van de resultaten die uit de middeling over meerdere pieken berekend 
zijn volgt dat de normale analyse en de eerste afgeleide analyse in dit onderzoek 
significant overeenkomende resultaten opleverden (met uitzondering van de dempings
coëfficiënt berekend uit meting N14, zie hiervoor een van de volgende alinea's). Het 
hierboven genoemde verschil in meetonnauwkeurigheid tussen de normale analyse en de 
eerste afgeleide analyse wijst erop dat de verstoring van de responsie door de 
bloeddrukgolfvorm inderdaad via de analyse van de eerste afgeleide te onderdrukken is. 
Dit blijkt tevens uit het feit dat de eerste afgeleide analyse over het algemeen tot minder 
significant afwijkende resultaten leidt in de reeksen fr(k) en ö(k) dan de normale analyse. 
Dit laatste is het duidelijkst bij de resultaten van meting N12. Terwijl bij de normale 
analyse vrijwel alle waarden van fr(k) en ö(k) significant verschillen, komen deze waarden 
bij de eerste afgeleide analyse allemaal significant overeen (zie tabel 3.6 en eventueel ook 
de tabellen in appendix A). Ook de metingen N8 en N13 vertonen, zij het minder duide
lijk, dit effect. De meting N1 is hierop echter een uitzondering. Verder konden bij de 
eerste afgeleide analyse van meting N2, N3, en ook N8 meer pieken onderscheiden 
worden dan bij de normale analyse (zie tabel 3.5 en de tabellen in appendix A). 

Een nadeel van de eerste afgeleide analyse ten opzichte van de normale analyse is echter 
dat eventuele oscillaties bij hogere frequenties, zoals bijvoorbeeld in de afwijkende 
pulsresponsie van de laboratoriummeting 4 (zie afbeelding 3.16), meer geprononceerd 
worden dan een onderliggende oscillatie bij lage frequenties. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij de licht afwijkende pulsresponsie van meting N11. De normale analyse resulteert in een 
resonantiefrequentie van 6 Hz, terwijl de eerste afgeleide analyse de rimpeling op de 
neergaande flank van de pulsresponsie als oscillatie detecteert. Dit is geïllustreerd in 
afbeelding 3.17. 

De pulsresponsie van meting N14 heeft een vorm die afwijkt van de verwachte tweede 
orde responsie. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in het significante verschil tussen de 
gemeten dempingscoëfficiënt bij de normale- en de eerste afgeleide analyse. In afbeelding 
3.18 is als voorbeeld een van de pulsresponsies weergegeven. De oscillatie met de 
gemeten resonantiefrequentie van ongeveer 40 Hz is gesuperponeerd op een brede piek. 
De oorzaak van de afwijkende vorm ligt waarschijnlijk in een obstructie van de canule, die 
enigzins verwrongen aan de pols van de patiënt was bevestigd. De verpleging meldde bij 
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Afbeelding 3.17: Voorbeeld van een pulsresponsie van meting N11. De analyse van de 
eerste afgeleide detecteert een hogere resonantiefrequentie dan de analyse van de 
pulsresponsie zelf. 

dit CMS bovendien dat de bloeddrukgolfvorm af en toe afgevlakt werd tot een bijna 
constant signaal, wat (slechts tijdelijk) te verhelpen was door de pols van de patiënt te 
bewegen. Ook de bloeddrukgolfvorm in afbeelding 3.18 is vrij vlak en vertoont grote 
gelijkenis met de golfvorm van een overgedempt CMS (zie afbeelding 3.14, meting N4). 
Hierdoor zijn de gemeten resonantiefrequentie en dempingscoëfficiënt bij deze meting 
waarschijnlijk niet representatief voor de werkelijke frequentieoverdracht van het CMS. 

De simulatiestudie van de digitale meetketen bleek voor alle metingen een f/(k) en cY(k) 
rond respectievelijk 9.5 Hz en 0.7 op te leveren. Dit zou inhouden dat ook de metingen 
met een resonantiefrequentie onder 12.5 Hz (bijvoorbeeld meting N3 of N6) uitgaande van 
deze simulatieresultaten significant verstoord zouden zijn door de frequentieoverdracht van 
de meetketen. Kennelijk was de serieschakeling van de drie digitale tweede orde 
Butterworth filters in sterke mate bepalend voor het simulatieresultaat f/(k) en Ö5(k). Het is 
de vraag of dit ook het geval is geweest bij de overdrachtsmetingen zelf, aangezien de 
gemeten waarden van fr en ö wèl een redelijke spreiding vertoonden. Bovendien moet 
geconcludeerd worden dat deze simulatieresultaten, gezien het grote aantal significant 
afwijkende pieken, niet betrouwbaar zijn (zie paragraaf 3.2.5). In ieder geval kan 
uitgaande van dit simulatieresultaat geen uitspraak volgen omtrent eventuele 'fundamentele' 
afwijkingen in de metingen N1 tot en met N8, zoals bij de discussie van de laboratorium
metingen (paragraaf 3.4.1). 
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Afbeelding 3.18: Voorbeeld van een pulsresponsie van meting N14. De oorzaak van de 
afwijkende vorm ligt waarschijnlijk in een obstructie van de canule. 

Uit de simulatiemetingen van de analoge meetketen bleek dat deze metingen, met uitzon
dering van N12 en N14, waarschijnlijk niet significant verstoord zijn door de tot 40 Hz 
vlakke frequentieoverdracht van de Gould monitor. Dit betekent dat alle significante 
afwijkingen in de piekafhankelijke resultaten van deze metingen in principe 'fundamenteel' 
zijn, zoals bij meting N13 en N15. In de vorige paragraaf 3.4.1 is gebleken dat dergelijke 
fundamentele afwijkingen bij de flush-pulsmetingen veelvuldig voorkwamen, zonder het 
uiteindelijke resultaat significant te beïnvloeden. Op grond hiervan wordt aangenomen dat 
ook de bij meting N13 en N15 geconstateerde fundamentele afwijkingen in de piekafhan
kelijke resultaten, mede gezien de vrij hoge meetonnauwkeurigheid, niet tot een relevante 
fout in de interpretatie van de overdracht in termen van fr en ö hebben geleid. 

Uitgaande van de bovenstaande discussie zijn de volgende conclusies geformuleerd: 

• De frequentieoverdracht van het CMS is in de klinische situatie slechter dan in de 
laboratoriumsituatie. De aanwezigheid van luchtbellen verlaagt de resonantiefrequentie. De 
verhoging van de dempingscoëfficiënt is te verklaren met de aanwezigheid van bloed in 
het CMS. 

• De meetonnauwkeurigheid van de flush-pulsmethode is in de klinische situatie hoger 
dan in de laboratoriumsituatie, door de verstorende invloed van de bloeddrukgolfvorm en 
de hoge waarde van de gemeten dempingscoëfficiënt. 
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• De analyse van de eerste afgeleide van de pulsresponsie blijkt een goede methode om 
de invloed van de bloeddrukgolfvorm te onderdrukken. Verificatie van de gemeten 
frequentieoverdracht met de originele pulsresponsie en eventueel ook met de 
bloeddrukgolfvorm is echter noodzakelijk. 
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HOOFDSTUK4 

AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

In dit laatste hoofdstuk wordt de relevantie van de voorgaande resultaten voor de invasieve 
bloeddrukmeting besproken, wat zal resulteren in enkele aanbevelingen voor het vervolg
onderzoek. Paragraaf 4.1 behandelt de meting van de boven-, onder- en gemiddelde druk 
(ofwel 'parameterwaarden', zie hoofdstuk 1), terwijl in paragraaf 4.2 de meting van de 
bloeddrukgolfvorm besproken wordt. 
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4.1 DE METING VAN DE PARAMETERWAARDEN 

De bewaking en behandeling van de NICU patiënten is wat de invasieve bloeddrukmeting 
betreft voomarnelijk gebaseerd op de gemeten waarden van de boven-, onder- en gemid
delde druk. De in het vorige hoofdstuk beschreven gedempte tweede orde overdracht van 
het CMS vervormt de geregistreerde bloeddrukgolfvorm (zie ook paragraaf 4.2), wat kan 
leiden tot een systematische fout in de hieruit afgeleide parameterwaarden. Een belangrijke 
vraag is nu hoe groot deze fout in de praktijk is. 

Een ondergedempt tweede orde systeem is niet in staat om snelle veranderingen in het 
ingangssignaal nauwkeurig te volgen (dat wil zeggen veranderingen met frequentiecom
ponenten hoger dan de natuurlijke frequentie van het systeem). Dit blijkt vooral op de top 
van de bloeddrukgolfvorm, daar waar de bovendruk gemeten wordt, tot problemen te 
kunnen leiden. Door de relatief snelle drukopbouw van de onder- naar de bovendruk kan 
de geregistreerde druk doorschieten tot voorbij de hoogste waarde van het ingangssignaal. 
Dit effect, ook wel 'overshoot' genoemd, kan in bepaalde gevallen leiden tot een gemeten 
bovendruk die enkele tientallen millimeters Hg te hoog is ([22], [24]). Ook bij de 
onderdruk kan dit effect, hier 'undershoot' genoemd, tot een systematisch te lage waarde 
leiden. De fout in de onderdruk is doorgaans echter kleiner dan de fout in de bovendruk. 
De meting van de gemiddelde druk wordt daarentegen vrijwel niet beïnvloed door de 
systeemoverdracht ([22], [24]). In afbeelding 4.1A is het een en ander via simulatie met 
het in appendix B beschreven ondergedempt tweede orde filter geïllustreerd. Ook een 
overgedempt systeem is, nu door de hoge demping, niet in staat het ingangssignaal 
nauwkeurig te volgen. In tegenstelling tot een ondergedempt systeem leidt dit tot een 
systematisch te lage bovendruk en een te hoge onderdruk (zie afbeelding 4.1B). 

Zoals uit de voorgaande alinea blijkt, is de nauwkeurigheid van de parameterwaarden 
afhankelijk van de frequentieoverdracht van het CMSt. Dit betekent dat de nauwkeurig
heid niet alleen afhangt van de configuratie van het CMS, maar ook van de samenstelling 
van de vloeistofkolom in het CMS. Daarnaast is de nauwkeurigheid ook afhankelijk van 
de herhalingsfrequentie (het hartritme) en de amplitude (het verschil tussen de boven- en 
de onderdruk) van het ingangssignaal ([18]). De resultaten van het in dit verslag 
beschreven onderzoek zijn derhalve niet toereikend voor een complete indruk van de 
systematische fout in de berekening van de parameterwaarden als gevolg van de frequen
tieoverdracht van het gebruikte CMS. Deze resultaten kunnen echter wel dienen als 
uitgangspunt voor een verdere studie. Via het ondergedempte tweede orde filter (appendix 
B) kan bijvoorbeeld de registratie van een gekozen 'standaard'-golfvorm bij verschillende 
resonantiefrequenties en dempingscoëfficiënten gesimuleerd worden, daarbij gebruik 
makend van de resultaten van de overdrachtsmetingen, beschreven in paragraaf 3.3.2. Uit 
de vergelijking van de originele en de vervormde golfvormen kan een uitspraak volgen 
over de invloed van het in dit onderzoek beschouwde CMS op de boven-, onder- en 
gemiddelde druk. Daarnaast kan met de in paragraaf 3.2 beschreven flush-pulsmethode de 

t: Ook de lineariteit, de temperatuurafhankelijkheid en de 'nul drift' (het verloop van 
het calibratiepunt in de tijd) van het CMS zijn van invloed op de gemeten absolute 
drukwaarden. Deze effecten zijn voornamelijk afhankelijk van de kwaliteit van de 
gebruikte druktransducer ([25], [6]). 
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Afbeelding 4.1: Registratie van een bloeddrukgolfvorm (doorgetrokken lijn) door een 
onder- en een overgedempt systeem (stippellijn A, respectievelijk B). 

1,5 

frequentieoverdracht gemeten worden van het CMS dat bij de meting van de centrale 
bloeddruk via de navel gebruikt wordt (zie paragraaf 1.1 en 1.2), zodat ook de nauw
keurigheid van dit CMS onderzocht kan worden. 
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4.2 DE METING VAN DE BLOEDDRUKGOLFVORM 

De bloeddrukgolfvorm bevat meer informatie dan alleen de waarde van de boven-, onder
en gemiddelde druk. Het circulaire systeem van pasgeborenen is tijdens de eerste 
levensdagen aan grote veranderingen onderhevig, die wellicht gerelateerd kunnen worden 
aan veranderingen in bloeddrukgolfvorm. Zo kan bijvoorbeeld de steilheid van de diastole 
helling (zie afbeelding 1.1) in verband gebracht worden met de weerstand van het perifere 
vaatbed. Verder wordt bijvoorbeeld de 'dicrotic notch', dit is de knik in de golfvorm vlak 
vóór de diastole helling (afbeelding 1.1), in verband gebracht met het sluiten van de 
aortaklep (dit is de klep tussen het linker ventrikel en de aorta). De positie van deze 
'notch' geeft wellicht informatie omtrent het functioneren van de aortaklep. Een ander 
voorbeeld is de steilheid van het traject van de onderdruk naar de bovendruk (de 
zogenaamde dP/dt), die informatie bevat omtrent de prestaties van de hartspier. Dit zijn 
slechts enkele min of meer speculatieve voorbeelden van onderwerpen die, zeker in het 
relatief jonge vakgebied van de neonatologie, tot een uitgebreid onderzoek zouden kunnen 
leiden. 

Uit de resultaten van de overdrachtsmetingen in de klinische situatie (paragraaf 3.3.2) 
blijkt echter dat de frequentieoverdracht van het beschouwde CMS een grote invloed heeft 
op de gemeten bloeddrukgolfvorm. Dit is geïllustreerd in afbeelding 3.14. De golfvorm 
gemeten met een overgedempt CMS, zoals bij meting N4, is dermate vervormd dat vrijwel 
alle detailinformatie verloren is gegaan. Het verloop van de golfvorm vertoont hier grote 
overeenkomst met de vorm van de pulsresponsie. Ook in de golfvorm van meting N13 zijn 
aanwijzingen te vinden dat de ondergedempte tweede orde overdracht met fr = 18 ± 1 Hz 
en ö = 0.5 ± 0.1 bepalend is voor de detailinformatie in de golfvorm. Hierin zijn namelijk 
oscillaties te herkennen met ongeveer dezelfde periode als de gedempte oscillatie van de 
pulsresponsie. De meting N12 (fr = 41 ± 4 Hz en ö = 0.16 ± 0.03) bevat daarentegen geen 
duidelijk verband tussen de variaties in de golfvorm en in de pulsresponsie. Kennelijk is 
de resonantiefrequentie bij deze meting dermate hoog dat de resonantiepiek in de 
overdrachtsfunctie (zie afbeelding 3.2) geen dominante frequentiecomponenten van de 
bloeddrukgolfvorm versterkt, zodat deze vrijwel niet vervormd wordt. Dit is in overeen
stemming met de conclusie uit [5] en [6], beschreven in paragraaf 1.1, die luidt dat de 
perifere arteriële bloeddrukgolfvorm van neonaten frequenties tot ongeveer 30 Hz bevat. 

De hoge resonantiefrequentie van meting N12 is echter een uitzondering. Het merendeel 
van de klinische metingen vertoonde resonantiefrequenties beneden 30 Hz. Bij ieder 
vervolgonderzoek naar de perifere bloeddrukgolfvorm dient er dus rekening mee gehouden 
te worden dat deze hoogstwaarschijnlijk vervormd is door de frequentieoverdracht van het 
CMS. Dit geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor onderzoek naar de centrale bloeddruk
golfvorm, gemeten via de navel. Het CMS dat hiervoor gebruikt wordt heeft namelijk een 
langere en meer flexibele canule dan het in dit onderzoek beschouwde CMS, hetgeen 
volgens de theorie in paragraaf 3.1.2 tot een lagere resonantiefrequentie leidt. Met behulp 
van de flush-pulsmethode kan de bandbreedte van het CMS bepaald worden, wat relevan
te informatie is bij de evaluatie van de gemeten golfvorm. 

Catheter-tipmanometers vertonen een veel betere frequentieoverdracht dan een CMS, 
waardoor ze uitermate geschikt zijn voor een onderzoek naar de bloeddrukgolfvorm. De 
afmetingen van de huidige generatie tipmanometers zijn echter (nog) te groot voor de 
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meting van de neonatale perifere bloeddrukgolfvorm, zodat moet worden volstaan met de 
invasieve bloeddrukmeting via een CMS. Niettemin dienen de ontwikkelingen op dit 
gebied nauwgezet gevolgd te worden. Wanneer de frequentieoverdracht van een CMS voor 
een bepaald onderzoek onvoldoende blijkt, zijn er verschillende methoden om deze te 
verbeteren. Allereerst kan bij het vullen van het CMS op de NICU het ontstaan van 
luchtbellen in de vloeistofkolom zoveel mogelijk vermeden worden. Het blijkt echter dat 
dit in praktijk zeer moeilijk is. De canule is bij het aansluiten van de slangen en de 
transducer al in de patiënt ingebracht, zodat hier al gauw een luchtbel ontstaat. Verder 
wordt het CMS één keer per etmaal vervangen, met uitzondering van de canule en de 
transducer, wat eveneens problemen oplevert. Het achteraf verwijderen van eventueel 
ingevangen luchtbellen wordt bemoeilijkt door de beperking van de hoeveelheid infuus
vloeistof die een pasgeborene kan verwerken (zie paragraaf 3.2.3). Bovendien is het feit 
dat er geen luchtbellen zichtbaar zijn geen garantie voor een goede overdracht, zoals ook 
uit de laboratoriummetingen blijkt (zie paragraaf 3.3.1). De luchtbellen kunnen zich 
immers ook in de ondoorzichtige delen van het CMS bevinden. 

Daarnaast kan de frequentieinhoud van een gemeten ondergedempte golfvorm geoptimali
seerd worden via een correctie van de vervorming met het digitale inverse tweede orde 
filter, beschreven in appendix B. Uitgaande van de gemeten resonantiefrequentie en 
dempingscoëfficiënt verzwakt dit filter de frequenties die door de resonantiepiek in de 
ondergedempte tweede orde overdrachtsfunctie versterkt zijn (zie afbeelding 3.2). De winst 
in de totale correcte frequentieinhoud van het signaal is bij deze inverse filtering echter 
beperkt. Zo zou de frequentieinhoud van de meting N13, weergegeven in afbeelding 3.14 
(fr = 18Hz, ö = 0.5), kunnen worden gecorrigeerd tot ongeveer 20 à 25 Hz. Deze 
bovengrens wordt gevormd door de frequentiecomponenten van het signaal die dermate 
verzwakt geregistreerd zijn dat de amplitude in de grootte orde van de amplitude van de 
ruisband ligt. Deze frequentiecomponenten kunnen niet door het inverse filter tot de 
oorspronkelijke amplitude versterkt worden, aangezien de evenredige versterking van de 
ruisband in dit frequentiegebied tot een ongewenste verstoring van de bloeddrukgolfvorm 
leidt. Een invers filter zal dan ook altijd gecombineerd moeten worden met een extra 
laagdoorlaatfilter (fc >- fo) om deze versterking van ongewenste frequentiecomponenten 
tegen te gaan. Bij een bloeddruksignaal, geregistreerd met een overgedempt CMS, zoals 
meting N4 in afbeelding 3.14, is reeds zoveel detailinformatie verloren gegaan, dat dit niet 
meer via inverse filtering gecorrigeerd kan worden. Desondanks is inverse filtering bij een 
onderzoek naar de bloeddrukgolfvorm een goed hulpmiddel om een schatting te maken 
van de fout die de overdracht van het CMS introduceert in de betreffende evaluatie van de 
golfvorm. 

Tot slot kan het CMS zo geconfigureerd worden, dat de kans op een goede frequentie
overdracht verhoogd wordt. In afbeelding 4.2 is de configuratie weergegeven van een 
alternatief CMS voor de meting van de perifere arteriële bloeddruk. Dit systeem is uit 
dezelfde componenten opgebouwd als het in dit onderzoek beschouwde CMS (zie afbeel
ding 1.3 en tabel 1.1). Het alternatieve CMS is echter korter (L .... 20 cm), zodat een 
hogere resonantiefrequentie verwacht mag worden (zie paragraaf 3.1.2). Bovendien zijn in 
het traject tussen de canule en de transducer geen driewegkraantjes opgenomen, wat de 
kans op luchtbellen vermindert. De canule is rechtstreeks via één 10 cm slangetje 
verbonden met de transducer. De prikdop en de 3 cc injectiespuit, noodzakelijk voor de 
bloedafname, zijn via een driewegkraantje op de driewegkraan van de transducer gemon-
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teerd. Via een injectienaald in het rubbermembraan van de prikdop kan de transducer in 
verbinding gebracht worden met de omringende atmosferische druk, wat de calibratie van 
het systeem mogelijk maakt. Er zijn enkele pilot-metingen verricht naar de overdracht van 
dit CMS in de laboratoriumsituatie, wat gemiddeld resulteerde in een resonantiefrequentie 
rond40Hz (ö ... 0.25). Daarnaast is dit systeem gedurende één etmaal op de NICU in 
bedrijf genomen. Na afloop van deze periode bleek door de bloedafname bloed in de 
transducer terecht gekomen te zijn, dat daar moeilijk uit te spoelen was. Dit zou kunnen 
inhouden dat na een bloeddrukmeting met dit alternatieve CMS ook de druktransducer 
vervangen dient te worden. Desondanks lijkt dit alternatieve CMS zeer geschikt voor 
eventuele gerichte vervolgonderzoeken naar de perifere bloeddrukgolfvorm. 

6 

3 

Afbeelding 4.2: Idee voor een alternatief CMS waarbij de kans op een goede 
frequentieoverdracht groter is dan bij het gangbare CMS. Weergegeven zijn een canule 
(1), een 10 cm slangetje (2), een druktransducer (3), een driewegkraantje (4), een prikdop 
(5) en een 3 cc injectiespuit (6). 
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APPENDIX A: 

RESULTATENTABELLEN VAN DE OVERDRACHTSMETINGEN VAN HET CMS 

Op de volgende acht bladzijden van deze appendix zijn de uitgebreide resultaten van de 15 
laboratoriummetingen (meting 1 tot en met 15) weergegeven, gevolgd door de resultaten 
van de 15 metingen in de klinische situatie (meting N1 tot en met N15). De tabellen 
bevatten de waarden van de piekafhankelijke resultaten flk) en ö(k), gemiddeld over het 
totaal aantal gemeten stap- of pulsresponsies N, samen met de bijbehorende standaard
deviaties SD.(k) en SD6(k), zoals gedefinieerd in de vergelijkingen (3.47), (3.48) en (3.49) 
van paragraaf 3.2.4. 

LEGENDA: 

k 

flk) 

SD.(k) 

ö(k) 

SDó(k) 

p 

N 

x 

: Nummer van het extremum (piek) in de responsie. 

: Gemiddelde resonantiefrequentie (Hz) berekend uit pieknummer k. 

: Standaarddeviatie van de middeling van flk). 

: Gemiddelde dempingscoëfficiënt berekend uit pieknummer k. 

: Standaarddeviatie van de middeling van ö(k). 

: Druk in het CMS in mmHg. 

: Atmosferische druk. 

: Totaal aantal gemeten stap- of pulsresponsies. 

: Significant afwijkend meetresultaat. 

X (in 'SIM'-kolom) : Significant afwijkend a.g.v. gebruikte meetketen. 

0 : Geen bloedsporen/luchtbellen in CMS aanwezig. 

+ : Bloedsporen/luchtbellen in CMS aanwezig. 

++ : Bloedsporen/luchtbellen op meerdere plaatsen in CMS aanwezig. 

A.1 



Meting m: 1 s 2 s 3 s 4 s 
I I I I 
M M M M 

STAP 
RESPONSIE 

DrukP 60 <P< 100 51 <P< 78 82 <P< 103 80 <P< 89 
Aantal resp. N 9 13 11 10 

k=1 18.1 ± 0.5 40.4 ± 0.6 x 39.3 ± 0.5 x 17.5 ± 0.7 

2 18.0 ± 0.3 41.1 ± 1.0 40.1 ± 0.7 17.3 ± 1.1 

f,(k) ± SDt(k) 3 41.6 ± 1.2 39.9 ± 0.9 
(Hz) 4 39.9 ± 1.2 39.8 ± 1.4 

5 

k=1 .280 ± .005 x .180 ± .005 x .215 ± .005 x x .335 ± .005 

2 .260 ± .010 x .165 ± .015 .195 ± .005 
ö(k) ± SD6(k) 3 .170 ± .015 .195 ± .015 

4 .195 ± .015 
5 

DrukP Po Po Po Po 
Aantal resp. N 9 13 12 9 

k=1 16.1 ± 0.3 37.9 ± 0.6 x 34.6 ± 0.6 14.3 ± 0.5 x 
2 16.6 ± 0.8 38.4 ± 0.6 35.1 ± 1.1 17.1 ± 1.8 x 

f,(k) ± SDt(k) 3 38.2 ± 0.8 34.9 ± 0.6 
(Hz) 4 38.4 ± 0.9 36.0 ± 1.1 

5 

k=1 .275 ± .005 .170 ± .005 .210 ± .005 .370 ± .015 
2 .170 ± .005 .210 ± .005 

ö(k) ± SD6(k) 3 .175 ± .015 .205 ± .010 
4 
5 

FLUSH PULS 
Druk p Po Po Po Po 

Aantal resp. N 25 23 25 17 

k=1 20.3 ± 0.3 x x 33.0 ± 0.9 x x 33.2 ± 0.5 x x 74.2 ± 2.1 x x 
2 16.6 ± 0.4 39.5 ± 1.2 x 33.9 ± 1.1 94.3 ± 6.8 x x 

f,(k) ± SDt(k) 3 17.2 ± 0.4 37.5 ± 0.3 33.9 ± 0.5 
(Hz) 4 16.9 ± 0.6 37.8 :!: 0.6 34.5 ± 0.6 

5 38.4 ± 0.6 35.1 ± 0.6 
6 38.5 ± 0.6 34.6 ± 0.9 
7 38.5 ± 0.8 
8 

k=1 .270 ± .015 .140 ± .010 x x .185 ± .005 x x .180 ± .025 x 
2 .280 ± .005 .150 ± .015 x .240 ± .005 x 

ö(k) ± SD6(k) 3 .285 ± .005 .190 ± .005 x .230 ± .005 x 
4 .185 ± .005 x .215 ± .005 x 
5 .185 ± .005 x .220 ± .010 x 
6 .165 ± .005 x 
7 

' 
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Meting m: 5 s 6 i s 7 s 8 s 
I I I I 

M M M M 

STAP 
RESPONSIE 

DrukP 55 <P< 103 35 <P< 98 41 <P< 120 31 <P< 119 
Aantal resp. N 8 11 8 11 

k=1 22.6 :1:0.6 56:1: 1 x x 18.9 :1: 0.4 x 28.7 :1: 1.1 
2 22.8 :1:0.5 59:1:2 x 17.6 :1: 0.6 28.5 :1:0.3 

f,(k) :1: SDt(k) 3 22.3 :1: 1.1 59 :1: 1 x 18.3 :1: 1.0 28.5 :1: 1.3 
(Hz) 4 23.7 :1:2.1 29.0 :1:2.6 

5 i 
: 

k=1 .240 :1: .010 .14 :1: .02 x x .300 :1: .005 x .210 :1: .005 
2 .240 :1: .010 .20:1:.03 x x .280 :1: .005 x .210 :1: .015 

ó(k) :1: SDlk) 3 .205 :1: .010 x .210 :1: .015 
4 
5 

Druk p Po Po Po Po 
Aantal resp. N 7 12 10 9 

k=1 20.8 :1: 0.1 51 :1: 2 x 17.0 :1: 1.3 25.3 :!: 0.6 
2 21.1 :1: 0.6 52:1:2 16.6 :1: 1.2 26.6 :1: 1.4 

f,(k) :1: SDik) 3 20.9 :1: 1.0 54:1:2 27.7 :1: 1.4 
(Hz) 4 54:1:2 26.6 :1: 1.4 

5 

k=1 .235 :1: .005 .10:!: .01 x x .290:!: .010 .220 :1: .015 
2 .225 :1: .020 .13:!: .02 .230 :1: .020 

ó(k) :t SDlk) 3 .16 :1: .02 .220:!: .025 
4 
5 

FLUSH PULS 
Druk p Po Po Po Po 

Aantal resp. N 24 23 19 25 

k=1 23.7 :1: 0.3 x x 40 :1: 1 x x 19.3 :1: 0.7 x 28.5 :!: 1.2 x 
2 19.8 :1: 0.2 44 :1: 1 x 14.7 :1: 0.3 x 25.9:!: 0.3 x 

f,(k) :1: SDik) 3 20.5 :!: 0.4 45 :1: 1 x 16.7 :1: 0.7 x 26.7:!: 0.3 
(Hz) 4 20.6 :1: 1.1 46 :1: 1 x 26.5:!: 0.5 

5 48 :1: 1 x 
6 49 :1: 1 x 
7 50:1:2 x 
8 

k=1 .225 :1: .015 x x .14:!: .02 x x .260 :1: .010 x .165 :1: .010 x x 
2 .260 :1: .005 .20:!: .01 x x .315 :1: .005 x .230 :1: .005 

ó(k) :1: SD6(k) 3 .255 :1: .005 .18 :1: .01 .225 :1: .005 
4 .17 :1: .01 .210 :1: .010 
5 .17 :1: .01 
6 .19 :1: .02 
7 .19:1: .02 
8 
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Meting nr: 9 s 10 s 11 s 12 s 
I I I I 
M M M M 

STAP 
RESPONSIE 

DrukP 54 <P< 124 67 <P< 121 68 <P< 129 80 <P< 149 
Aantal resp. N 5 15 8 17 

k=1 14.5 ± 0.4 36.6 ± 0.5 x 25.1 ± 0.2 30.0 ± 0.5 
2 14.7 ± 0.7 36.9 ± 0.7 24.7 ± 0.5 30.6 ± 0.5 

f,(k) ± SDt(k) 3 37.1 ± 1.2 25.8 ± 1.4 31.0 ± 0.8 

(Hz) 4 36.5 ± 1.3 27.1 ± 3.3 31.0 ± 1.4 

5 36.8 ± 1.7 

k=1 .310 ± .005 .195 ± .005 x .275 ± .005 x .235 ± .005 x 
2 .300 ± .010 .180 ± .005 .250 ± .010 .215 ± .005 

ö(k) ± SDik) 3 .175 ± .015 .245 ± .025 .210 ± .010 
4 .180 ± .015 
5 

Druk p Po Po Po Po 
Aantal resp. N 12 14 6 9 

k=1 12.2 ± 0.3 33.6 ± 0.4 22.1 :!: 0.4 26.3 ± 0.3 
2 13.4 ± 0.9 33.7 ± 0.5 21.6 ± 0.4 26.7 ± 0.4 

f,(k) ± SDt(k) 3 33.8:!: 0.9 22.9:!: 1.2 26.8 ± 1.0 
(Hz) 4 33.8 :!: 1.0 26.0:!: 2.0 

5 34.0 ± 1.8 

k=1 .320:!: .005 .190 ± .005 .270:!: .005 .230 ± .005 

2 .190 ± .005 .265 ± .015 .235:!: .005 
ö(k) ± SD~(k) 3 .180 :!: .015 .220 ± .005 x 

4 .190:!: .020 
5 

FLUSH PULS 
Druk p Po Po Po Po 

Aantal resp. N 17 24 16 17 

k=1 14.6:!: 0.3 x 32.4 ± 0.6 x x 20.9 ± 0.9 x x 29.4 ± 0.4 x. 
2 12.2 ± 0.3 35.5 ± 1.1 21.9 :!: 0.5 25.1 ± 0.3 x 

f,(k) :t SDt(k) 3 12.8:!: 0.6 35.1 :!: 1.0 23.0 :!: 0.8 26.2 :!: 0.4 
(Hz) 4 35.0:!: 0.9 26.1 ± 0.9 

5 34.7 ± 0.9 27.0 ± 2.0 
6 35.2 :!: 1.5 27.0 ± 2.7 
7 36.3:!: 2.1 
8 35.7:!: 2.2 

k=1 .305 :!: .015 x .150 :!: .005 x x .270:!: .010 x .180:!: .010 x x 
2 .330 ± .005 x .195 :!: .010 x .290:!: .010 .260:!: .005 

ö(k) :t SD~(k) 3 .195 :!: .005 x .270:!: .010 
4 .180:!: .005 x .255:!: .010 
5 .200:!: .005 x .250:!: .015 
6 .205:!: .010 x 
7 .190:!: .015 x 
8 
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Meting m: 13 s 14 s 15 s 
I I I 

M M M 

STAP 
RESPONSIE 

DrukP 75 <P< 155 79 <P< 137 51 <P< 98 
Aantal resp. N 16 15 11 

k=1 66:!: 3 x 53:!: 1 x x 59:!: 1 x x 
2 70:!: 2 x 56:!: 1 x 63:!: 2 x 

f,(k) ± SDt(k) 3 68:!: 3 x 59:!: 2 x 65:!: 3 
(Hz) 4 69:!: 5 x 59 ± 2 x 62 ± 4 

5 60 ± 4 .x 69:!: 7 

k=1 .23 :1:.02 x x .25 :1: .01 x x .24 ± .01 x·x 
2 .18 ± .01 x .23 :1: .01 x .20:1:.02 x 

ö(k) :1: SDb(k) 3 .18 :1: .03 x .20:!: .03 x .19 ± .03 x 
4 .19 :1: .04 x .18 :1: .06 x 
5 

Druk p Po Po Po 
Aantal resp. N 16 16 15 

k=1 62:!: 4 x 50:1:2 x x 58 :1: 2 x 
2 65:!: 3 x 53 :1:2 61 :1: 2 x 

f.(k) ± SDt(k) 3 65 :1:5 55 :1: 3 61 :1: 3 
(Hz) 4 65 :1: 3 57 :1:4 61 :1: 3 

5 65:!: 5 

k=1 .23:!: .03 x .23:!: .01 x x .24:!: .01 x x 
2 .18:!: .03 x .24 :1: .01 x x .20:!: .02 x 

ö(k) ± SDb(k) 3 .16 :1: .04 x .20 :1: .02 x x .19 :1: .03 
4 .17 :1:.04 x .18 :1: .02 x x .16:!: .04 
5 .18:!: .06 

FLUSH PULS 
Druk p Po Po Po 

Aantal resp. N 23 22 20 

k=1 45 :1: 1 x x 43 :1: 1 x x 43:!: 2 x·x 
2 53 :1: 1 x 48 :1: 1 x x 50:!: 3 

f,(k) ± SDt(k) 3 57 :1: 3 50 :1: 1 52:1:2 
(Hz) 4 57 :1: 3 51 :1: 1 52 :1: 3 

5 59:!: 3 54 :1:2 56 :1:3 
6 61 :!: 3 53 :1:2 54 :1:3 
7 63:!: 4 53 :1: 3 53:!: 4 
8 63 :1:5 60 :1: 6 

k=1 .16:!: .01 x x .15:!: .02 x x .16:!: .02 x x 
2 .23:!: .02 x .25:!: .01 x x .24 :1: .02 x x 

ö(k) ± SDb(k) 3 .21 :1: .02 x .22 :1: .01 x .22 :1: .01 x x 
4 .22 :1:.02 x .23 :1: .01 x .24 :1:.02 x x 
5 .21:!: .02 x .17:1:.02 x .17 :1: .02 x x 
6 .19 :1: .03 x .20 :1:.02 x .20 :1:.04 x x 
7 .18 :1: .03 x .26:!: .04 x x 
8 
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Meting nr: N1 s N2 s N3 s N4 s 
I I I I 

M M M M 

FLUSH PULS 
NORMALE 
ANALYSE 

Aantal resp. N 13 8 9 

k=1 15.3 :t: 0.3 x x 7.9 :t: 0.4 x 6.5 :t: 0.4 x Geen 
2 21.2 :t: 1.3 x Oscillatie 

f,(k) :t: SDt(k) 3 19.3 :t: 2.2 x 
(Hz) 4 

5 

k=1 0.53 :t: O.ül x x 0.79 :t: O.Q3 x 0.85 :t: 0.4 x :!: 1 
2 0.37:!: 0.09 x x 

ö(k) :t: SDik) 3 
4 
5 

FLUSH PULS 
EERSTE 

AFGELEIDE 
ANALYSE 

Aantal resp. N 15 9 15 

k=l'h 17.9 :t: 0.7 x x 9.3:!: 1.1 7.1 :t: 0.4 x Geen 
2'h 20.5 :t: 0.6 x x 11.1 :!: 2.3 14.3 :t: 3.1 x oscillatie 

f,(k) :t: SDt(k) 3'12 18.5 ± 3.9 x x 
(Hz) 4'h 

5'h 

k=1'h 0.47 :!: 0.01 x x 0.61 ± O.Q7 0.70 ± 0.03 x :!: 1 
2'h 0.41 ± 0.04 x x 

ö(k) ± SDb(k) 3'h 
4'h 
5'h 

f, 
Laagdoorlaatfilter 12,5 12,5 12,5 12,5 

(Hz) 

Canule INSYTE INSYTE INSYTE NEOFLON 

Bloed + + + 0 

Luchtbellen 0 0 0 ++ 
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Meting nr: N5 s N6 s N7 s N8 s 
I I I I 
M M M M 

FLUSH PULS 
NORMALE 
ANALYSE 

Aantal resp. N 4 9 

k=1 Geen 7.7:1:0.2 x Geen 10.5 ± 0.7 x x 
2 oscillatie oscillatie 15.1 ± 3.4 x x 

f,(k) :1: SD/k) 3 
(Hz) 4 

5 

k=1 2: 1 0.68 ± 0.03 x 2: 1 0.64 :1:0.06 
2 

ö(k) ± SDb(k) 3 
4 
5 

FLUSH PULS 
EERSTE 

AFGELEIDE 
ANALYSE 

Aantal resp. N 7 7 

k=1'h Geen 8.8 :1:0.7 Geen 10.7 :!: 0.6 
2'h oscillatie oscillatie 11.5 :!: 2.0 

f,(k) :1: SD.(k) 3'h 11.8 :!: 2.8 
(Hz) 4'h 

5'h 

k=1'h 2: 1 0.73 :!: 0.08 x 2: 1 0.56:!: 0.04 x 
2'h 

ö(k) ± SDb(k) 3'h 
4'h 
5'h 

r. 
Laagdoorlaatfilter 12,5 12,5 12,5 12,5 

(Hz) 

Canule NEOFLON NEOFLON NEOFLON NEOFLON 

Bloed + + + + 

Luchtbellen 0 0 ++ 0 
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Meting nr: N9 s N10 s Nll s N12 s 
I I I I 

M M M M 

Fl.USH PULS 
NORMALE 
ANALYSE 

Aantal resp. N 6 4 10 

k=1 Geen 6.5 ± 1.3 6.0 ± 1.0 39 ± 5 x x 
2 oscillatie 48 ± 5 x x 

f,(k) ± SDiJc) 3 35 ± 3 x x 
(Hz) 4 47 ± 5 x x 

5 37 ± 3 x x 
6 42 ± 4 x x 
7 39 ± 3 x x 

k=1 :!!: 1 0.85 ± 0.02 0.80 ± 0.06 0.16 ± 0.04 x x 
2 0.04 ± O.D2 x x 

ö(k) ± SDik) 3 0.29 ± 0.03 x 
4 0.05:!: 0.04 x 
5 0.24 ± 0.05 x 
6 0.11:!: 0.05 x 

FLUSH PULS 
EERSTE 

AFGELEIDE 
ANALYSE 

Aantal resp. N 5 19 7 

k=1Yz Geen 8.5 :!: 1.7 51 ± 7 44:!: 5 
2Yz oscillatie 45:!: 7 41 :!: 3 

f,(k) :t SDt(k) 3Yz 40:!: 3 
(Hz) 4Yz 41 :!: 3 

5Yz 40 ± 3 
6Yz 40:!: 3 
7Yz 41 :!: 4 
8Yz 41 :!: 5 

k=1Yz :!!: 1 0.72 ± 0.09 0.15 :!: 0.1 0.12:!: 0.03 x 
2Yz 0.15 :t O.Q3 x 

ö(k) ± SD6(k) 3Yz 0.19 ± O.Q3 x 
4Yz 0.14:!: 0.04 x 
5Yz 0.17 ± 0.02 x 
6Yz 0.15 :!: 0.02 x 
7Yz 0.18 ± 0.04 x 

r. 
Laagdoorlaatfilter 40 40 40 40 

(Hz) 

Canule NEOFLON NEOFLON NEOFLON NEOFLON 

Bloed + + + ++ 

Luchtbellen ++ + + 0 
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Meting m: Nl3 s N14 s N15 s 
I I I 

M M M 

FLUSH PULS 
NORMALE 
ANALYSE 

Aantal resp. N 11 22 8 

k=1 18.0 ± 0.8 x 53 ± 7 x 11.4 ± 1.2 x 
2 19.4 ± 1.0 x 45 ± 4 x 14.8 ± 1.1 x 

f,(k) ± SDik) 3 15.0 ± 2.9 x 33 ± 3 x· 
(Hz) 4 

5 
6 
7 

k=1 0.58 ± 0.04 x 0.01 ± O.ü7 0.63 ± 0.06 
2 0.27 ± 0.06 x -0.01 ± 0.04 

ö(k) ± SDb(k) 3 
4 
5 
6 

FLUSH PULS 
EERSTE 

AFGELEIDE 
ANALYSE 

Aantal resp. N 14 18 11 

k=1~ 17.3 ± 1.1 x 50 ± 5 x 10.8 ± 1.1 x 
2~ 18.8 ± 1.2 39 ± 3 15.9 ± 2.1 x 

f,(k) ± SDik) 3~ 41 ± 3 

(Hz) 4~ 39 ± 3 
5~ 37 ± 3 
6~ 42 ± 4 
7~ 36 ± 4 
8~ 

k=1~ 0.56 ± 0.05 x 0.05 ± 0.04 x x 0.61 ± 0.05 
2~ 0.40 ± 0.06 x 0.15 ± O.D3 x x 

ö(k) ± SDb(k) 3~ 0.16 ± O.D3 x 
4~ 0.14 ± 0.04 x 
5~ 0.22 ± 0.04 x 
6~ 0.11 ± 0.05 x 
7~ 

f" 
Laagdoorlaatfilter 40 40 40 

(Hz) 

Canule NEOFLON NEOFLON INSYTE 

Bloed ++ + + 

Luchtbellen 0 + + 
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APPENDIX B: 

DIGITALE FILTERING 

In deze appendix worden de algoritmes beschreven van de digitale filters die in het in dit 
verslag beschreven onderzoek zijn gebruikt (zie paragraaf 3.2.5 en 3.2.6). De belangrijkste 
filters zijn het tweede orde laagdoorlaat Butterworth filter, het ondergedempte tweede orde 
filter en het inverse ondergedempte tweede orde filter. Deze filters zijn als procedure 
opgenomen in de (turbo)pascal-unit 'FILTER.PAS', die in appendix Cis weergegeven. 

Het ontwerp van digitale filters is gebaseerd op het digitale equivalent van de Laplace
transformatie, de z-transformatie. In bijvoorbeeld [9] en [10] is de theorie van de z
transformatie uitgebreid opgenomen. In deze appendix worden slechts de relevante 
eigenschappen gegeven. Een veelgebruikte techniek voor het ontwerp van digitale filters is 
het omzetten van de gewenste analoge overdrachtsfunctie in het s-domein, H(s), in het 
digitale equivalent in het z-domein, H(z). De relatie tussen de complexe variabelen z en s 
luidt hierbij: 

z = exp(sT) (B.1) 

of: 

1 
s = -ln(z) 

T 
(B.2) 

Hierin is T de periode tussen twee opeenvolgende elementen (samples) in het discrete 
signaal. De overgang van het s-vlak naar het frequentiedomein verloopt via de substitutie 
s = jw in H(s), zodat s alleen waarden op de positieve imaginaire as aanneemt. Uit 
vergelijking (B.1) is af te leiden dat deze overgang naar het frequentiedomein tot gevolg 
heeft dat z alleen waarden op de eenheidscirkel in het z-vlak aanneemt, beginnend bij 
z = 1 voor w = 0. De eis voor stabiliteit van H(s), namelijk dat het reële deel van de polen 
van deze functie kleiner of gelijk aan 0 dient te zijn (en dus in het linker halfvlak ligt), 
transformeert hiermee naar de eis dat de polen van de overdrachtsfunctie H(z) alleen op of 
binnen de eenheidscirkel mogen liggen. De transformatie van het s-domein naar het z
domein in vergelijking (B.2) kan vereenvoudigd worden met de zogenaamde Euler bena
dering: 

s = 
1-z-1 

T 

Een andere mogelijkheid is de zogenaamde bilineaire z-transformatie: 

2 z-1 
s = ---

T z+1 

(B.3) 

(B.4) 

Het verband tussen de analoge frequentie in het s-vlak, zeg Q, en de digitale frequentie in 
het z-vlak, ro, is hierbij niet lineair, doch verloopt volgens de functie: 

2 wT 
Q = -tan(-) 

T 2 
(B.5) 

Het voordeel van deze bilineaire z-transformatie is de onderdrukking van het aliasing-
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effect. 

De overdrachtsfunctie H(z) wordt via inverse z-transformatie omgezet in een relatie tussen 
de elementen van de discrete ingangsfunctie x(i) en de (gefilterde) uitgangsfunctie y(i) 
(i = 1,2,3 ... ). Allereerst wordt de functie H(z) omgeschreven in de volgende vorm: 

N 

Y(z) 
L Anz-n 

H(z) n=O (B.6) = = 
X(z) M 

L Bmz-m 
m=O 

Hierin zijn Y(z) en X(z) de z-getransformeerden van respectievelijk y(i) en x(i). De z
transformatie heeft de eigenschap dat een functie x(i-k) getransformeerd wordt in z-kx(z), 
zodat vergelijking (B.6) getransformeerd kan worden in de volgende uitdrukking: 

M N 

L Bmy(i-m) = L Anx(i-n) (B.7) 
m=O n=O 

Deze laatste vergelijking vormt het algoritme waarmee een discrete functie x(i) via de 
overdracht van functie H(z) omgerekend kan worden tot de gefilterde functie y(i). 
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HET EERSTE ORDE LAAGDOORLAAT FILTER. 

De overdrachtsfunctie van een eerste orde laagdoorlaat filter heeft de volgende vorm: 

H(s) = --1-
(B.8) 

Hierin is wc de kantelfrequentie van het filter. Uit verschillende tabellen in bijvoorbeeld 
[9] of [10] is de bijbehorende overdrachtsfunctie in het z-domein af te leiden: 

met: 

H(z) = __ A_ 
1 + Bz-1 

A=w c 

B = exp(- wc T) 

Vergelijking (B.9) wordt genormeerd op 1 voor z = 1, zodat geldt: 

H(z) = Y(z) = 1-B 
X(z) 1 - Bz-1 

Via inverse z-transformatie volgt hieruit: 

y(i) = (1-B) x(i) + B y(i -1) 

Deze recursieve betrekking is opgenomen in de procedure EOFILTER van de unit 
FILTERPAS (zie appendix C). 
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HET TWEEDE ORDE BUTTERWORTH LAAGDOORLAAT FILTER. 

De overdrachtsfunctie van een ne orde laagdoorlaat Butterworth filter is af te leiden uit de 
volgende vergelijking: 

IH(s)l2 = __ 1 __ 
s 2n 

1 + (-) 
(B.14) 

wc 

Hieruit volgt voor de overdrachtsfunctie van een tweede orde (n = 2) Butterworth filter: 

H(s) = 
1 

(B.15) 

Deze overdrachtsfunctie wordt omgezet naar een equivalente H(z) in het z-domein via de 
volgende bilineaire z-transformatie: 

s = 
z - 1 
z + 1 

(B.16) 

Deze bilineaire z-transformatie wijkt af van vergelijking (B.4). Dit wordt gecompenseerd 
door de volgende relatie tussen de analoge kantelfrequentie wc en de corresponderende 
digitale kantelfrequentie fc (in Hz): 

wc = tan( rrfc T) 

Uit vergelijking (B.15) en (B.16) volgt: 

met: 

H(z) = C 1 + 2z-1 + z-2 
1 + Dz-1 + Ez-2 

C= 
1 

1 + 
{i 1 

+-
(I) 2 

c wc 

D 
2(w~-1) 

1 - {i wc + (I)~ 
E = ------

1 + {i wc 

Via inverse z-transformatie volgt uit vergelijking (B.18): 

y(i) = Cx(i) + 2Cx(i-1) + Cx(i-2) - Dy(i-1) - Ey(i-2) 

(B.17) 

(B.18) 

(B.19) 

(B.20) 

(B.21) 

(B.22) 

Deze recursieve betrekking is opgenomen in de procedure BUTTERWORTH2 in de unit 
FILTERPAS (appendix C). 

B.4 



DIGITAAL FILTER MET EEN ONDERGEDEMPTE TWEEDE ORDE OVERDRACHT 

De overdrachtsfunctie van een ondergedempt tweede orde systeem kan als volgt 
geformuleerd worden: 

2 
Wo 

H~) = --------------
(s + ÖW0 )

2 + w~(1-ö2) 
(B.23) 

Hierin is w
0 

de natuurlijke frequentie en ö de dempingscoëfficiënt van het systeem (ö < 1, 
zie ook paragraaf 3.1.2). Uit de tabellen in bijvoorbeeld [9] en [10] kan afgeleid worden 
dat de bijbehorende overdrachtsfunctie H(z) op een constante factor K na de volgende 
vorm heeft: 

met: 

Az-1 

H(z) = K -------
1 - Bz-1 + cz-2 

C = exp( - 2 ö w0 T) 

Wanneer vergelijking (B.24) genormeerd wordt op 1 voor z = 1 geldt: 

Yl(z) (1- B + C)z -1 

H(z) =- = __: __ __é___ 

X(z) 1 - Bz-1 + cz-2 

Uit de inverse z-transformatie van deze laatste vergelijking volgt: 

y(i) = (1-B+C)x(i-1) + By(i-1)- Cy(i-2) 

Deze recursieve betrekking is opgenomen in de procedure TOFILTER van de unit 
FILTERPAS (zie appendix C). 

(B.24) 

(B.25) 

(B.26) 

(B.27) 

(B.28) 

(B.29) 

Het inverse ondergedempte tweede orde filter is eenvoudig uit vergelijking (B.29) af te 
leiden door de verwisseling van de in- en uitgangsignalen x(i) en y(i). Voor dit inverse 
filter geldt dus: 

(1-B+C)y(i-1) = x(i) - Bx(i-1) + Cx(i-2) (B.30) 

Dit inverse algoritme is opgenomen in de procedure INVTOFILTER. 
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APPENDIX C: 

PROGRAMMATUUR 

In deze appendix wordt de programmatuur beschreven die in dit onderzoek gebruikt is. 
Deze programmatuur is beschikbaar op de afdeling Klinische Fysica van het Sint Joseph 
Ziekenhuis te Veldhoven. Deze appendix is bedoeld als een beknopte handleiding voor 
degenen die bij een eventueel vervolgonderzoek van deze programmatuur gebruik willen 
maken. Het eerste deel van deze appendix (C.l) beschrijft de EPEP programmatuur die 
gebruikt is bij het uitlezen van het AD interface van het PHYDAS. Het tweede deel van 
deze appendix (C.2) beschrijft de (turbo )pascal programmatuur waarmee de puls- en 
stapresponsies geanalyseerd zijn tijdens het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 3. 
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C.1 EPEP PROGRAMMATUUR T.B.V HET UITLEZEN VAN HET AD INTERFACE 
VAN PHYDAS. 

Tijdens het in dit verslag beschreven onderzoek is een EPEP programma geschreven 
waarmee de AD kaart van het PHYDAS uitgelezen kan worden. Dit programma, 
MEET AD genaamd, maakt gebruik van enkele units die vóór het programma zelf 
ingeladen dienen te worden. Allereerst de unit PLOTVT.LIC uit de EPEP bibliotheek. 
Deze unit maakt het mogelijk het verloop van de elementen van een array op de VT240 
monitor te plotten. Vervolgens dient de unit MEETOM ingeladen te worJen. Deze unit 
implementeert de gecompileerde versie van de procedure MEET. De soureecode van deze 
procedure MEET is te vinden in de file MEETMI. Tot slot kan het programma MEETAD 
zelf ingeladen worden. De kern van dit programma is de procedure MEET: 

Procedure: MEET 

Doel: Uitlezen van het AD interface van PHYDAS 

Declaratie: MEET( ARRLEN, VERTRAGING: INTEGER; DATA: ARRAY 18000 OF 
INT2; KANAAL: INTEGER; TOT AAL TIJD: REF INTEGER) 

Input: 
ARRLEN 

VERTRAGING 

KANAAL 

Output: 
DATA 

TOTAALTIJD 

Gewenste lengte van het resulterende data-array. 

Integer waarde waarmee de samplefrequentie van de 
AD conversie geregeld wordt (zie opmerking 
verderop). 

Integer waarde tussen 0 en 7 die aangeeft welke van 
de acht ingangskanalen uitgelezen dient te worden. 

Array van het type INT2 met de resulterende 
gesamplede waarden. 

Tijdsduur van de totale AD conversie, waaruit de 
samplefrequentie berekend kan worden. 

Opmerking: Deze procedure verricht een middelende AD conversie. Elk sample van de 
resulterende data-array is berekend uit het gemiddelde van acht 
achtereenvolgende AD conversies. 
Enkele voorbeelden van mogelijke samplefrequenties zijn: 

VERTRAGING = 22 
VERTRAGING = 305 

C.2 

Samplefrequentie = 300 Hz. 
Samplefrequentie = 125 Hz. 



Naast de AD conversie biedt het programma MEETAD de mogelijkheid om een fragment 
van maximaal 250 samples grafisch op de VT240 monitor weer te geven. Verder kan via 
dit programma een histogram van de gemeten data-array berekend en weergegeven 
worden. 
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C.2 PASCAL PROGRAMMATUUR T.B.V. DE ANALYSE VAN 
ONDERGEDEMPTE 1WEEDE ORDE RESPONSIES. 

De (turbo)pascal-programma's die in het onderzoek, beschreven in hoofdstuk 3, gebruikt 
zijn voor de analyse van de meetresultaten maken gebruik van een aantal procedures die 
ondergebracht zijn in twee units, te weten de unit FILTER en de unit PULSNICU. 

De unit FILTER. 

De unit FILTER bevat vier procedures die volgens de algoritmes van de vier verschillende 
digitale filters, beschreven in appendix B een data-array kunnen filteren. Daarnaast bevat 
deze unit twee utilities die in de programmatuur gebruikt worden om een data-array in te 
lezen en om een gedeelte van de data-array grafisch weer te geven. In de unit FILTER 
wordt allereerst het type VECTOR gedeclareerd als een pointer naar een adres in het 
RAM-geheugen buiten het programma (de 'heap'), zodat ook data-array's (met elementen 
van het type real) van meer dan 64 kbyte in één keer geanalyseerd of gefilterd kunnen 
worden: 

VECT = ARRAY[l..VECTORLENGTE] OF REAL; 
VECTOR= AVECT; 

De lengte van het data-array is in de unit FILTER in te stellen via de constante 
VECTORLENGTE. Hieronder worden de procedures van de unit FILTER verder 
omschreven. 

Procedure: EOFILTER 

Doel: Filtering van een data-array volgens het algoritme van een digitaal eerste 
orde laagdoorlaatfilter, beschreven in appendix B. 

Declaratie: EOFILTER( DATA : VECTOR; ARRLEN, FSAM, F : INTEGER; VAR 
DATAFIL : VECTOR); 

Input: 

Output: 

DATA 

ARRLEN 

FSAM 

F 

Array van het type VECTOR met de gesamplede waarden 
van het te filteren signaal. 

Lengte van het data-array. 

Sample frequentie van het data-array (in Hz). 

Kantelfrequentie van het filter (in Hz). 

DATAFIL Array van het type VECTOR met de waarden van 
resulterende gefilterde data-array. 
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Procedure: BUTIERWORTH2 

Doel: Filtering van een data-array volgens het algoritme van een digitaal tweede 
orde laagdoorlaat Butterworth filter, beschreven in appendix B. 

Declaratie: BUTIERWORTH2( DATA: VECTOR; ARRLEN; INTEGER; FSAM, F: 

Input: 

Output: 

REAL; VAR DATAFIL: VECTOR); 

DATA 

ARRLEN 

FSAM 

F 

Array van het type VECTOR met de gesamplede waarden 
van het te filteren signaal. 

Lengte van het data-array. 

Sample frequentie van het data-array (in Hz). 

Kantelfrequentie van het filter (in Hz). 

DATAFIL Array van het type VECTOR met de waarden van 
resulterende gefilterde data-array. 

Procedure: TOFILTER 

Doel: Filtering van een data-array volgens het algoritme van een digitaal 
ondergedempt tweede orde filter, beschreven in appendix B. 

Declaratie: TOFILTER( DATA : VECTOR; ARRLEN ; INTEGER; FSAM, FRES, 
DEMP : REAL; VAR DATAFIL : VECTOR); 

Input: 

Output: 

DATA 

ARRLEN 

FSAM 

FRES 

DEMP 

Array van het type VECTOR met de gesamplede waarden 
van het te filteren signaal. 

Lengte van het data-array. 

Sample frequentie van het data-array (in Hz). 

Resonantiefrequentie van de tweede orde overdracht (in Hz). 

Demping van de tweede orde overdracht. 

DAT AFIL Array van het type VECTOR met de waarden van 
resulterende gefilterde data-array. 
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Procedure: INVTOFILTER 

Doel: Filtering van een data-array volgens het algoritme van een digitaal invers 
ondergedempt tweede orde filter, beschreven in appendix B. 

Declaratie: INVTOFILTER( DATA: VECTOR; ARRLEN; INTEGER; FSAM, FRES, 
DEMP: REAL; VAR DATAPIL: VECTOR); 

Input: 

Output: 

DATA 

ARRLEN 

FSAM 

FRES 

DEMP 

Array van het type VECTOR met de gesamplede waarden 
van het te filteren signaal. 

Lengte van het data-array. 

Sample frequentie van het data-array (in Hz). 

Resonantiefrequentie van de tweede orde overdracht (in Hz). 

Demping van de tweede orde overdracht. 

DATAPIL Array van het type VECTOR met de waarden van 
resulterende gefilterde data-array. 

Procedure: PLAATJE 

Doel: Grafische weergave van een fragment uit een data-array. 

Declaratie: PLAATJE( DATA: VECTOR; CENTER, BREEDTE: INTEGER); 

Input: 
DATA Array van het type VECTOR met de gesamplede waarden 

van het weer te geven signaal. 

CENTER Integer rangnummer van het centrale sample van het weer te 
geven fragment in het data-array 

BREEDTE Breedte (in aantal samples) van het weer te geven fragment. 
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Procedure: LEESDATA 

Doel: Het inlezen van een data-array vanuit de datafiles die door het PHYDAS 
zijn aangemaakt. Zowel de files die gegenereerd zijn door de programma
tuur waarmee de golfdata van de Merlin monitor via het SDN wordt uitge
lezen (zie [11] en [12]), als de files met het resultaat van de AD conversie 
met het AD interface (zie paragraaf C.1), kunnen via deze procedure 
worden ingelezen. 

Declaratie: LEESDATA( FILENAAM: STRING; VAR DATA: VECfOR; VAR 
ARRLEN : INTEGER ); 

Input: 

Output: 

FILENAAM Naam van de file (path + naam + extensie) met de in te lezen 
data. 

DATA 

ARRLEN 

Data-array van het type VECfOR met de gesamplede 
waarden uit de opgegeven PHYDAS datafile. 

Lengte van het data-array. 
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De unit PULS NI CU. 

De unit PULSNICU bevat de procedures die gebruikt zijn bij de analyse van de puls
responsies in de gemeten data-array's. In deze unit wordt allereerst een arraytype 
gedeclareerd, waarin de piekafhankelijk resultaten van de analyse weggeschreven kunnen 
worden: 

RESARRA Y = ARRA Y[l..9] OF REAL; 

De unit PULSNICU bevat de volgende procedures: 

Procedure: 

Doel: 

Declaratie: 

Input: 

Output: 

EXTREMUM 

Deze procedure berekend uit drie opeenvolgende samples rond een 
maximum of minimum in de data-array de x- en y-positie van het 
extremum, waarbij gebruik gemaakt wordt van parabolische interpolatie. 
Een voorwaarde is hierbij dat het middelste sample groter of kleiner dient te 
zijn dan de overige twee samples. 

EXTREMUM( Yl, Y2, Y3: REAL; VAR X, EXTR: REAL); 

Yl, Y2, Y3 Waarden van de drie opeenvolgende samples rond het 
extremum in de data-array. 

x 

EXTR 

Positie van het geïnterpoleerde extremum op de tijd-as, 
uitgedrukt in een fractie van de afstand tussen twee 
opeenvolgende samples (:= 1), gerekend vanaf het middelste 
sample. 

Reële waarde van het geïnterpoleerde extremum. 
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Procedure: PULSNICUANALYSE 

Doel: Het analyseren van de pulsresponsies in een data-array, resulterend in de 
piekafhankelijke waarden van ~(k), SDt(k), ö(k) en SD6(k) (zie paragraaf 
3.2.4). 

Declaratie: PULSNICUANAL YSE( DATA : VECTOR; 
ARRLEN : INTEGER; 
DATAEINDE : POINTER; 
FSAM: REAL; 

Input: 
DATA 

ARRLEN 

DATAEINDE 

FSAM 

MINAANT 

Output: 
PRESGEM 

FRESDEV 

DEMPGEM 

DEMPDEV 

V AR FRESGEM, FRESDEV, 
DEMPGEM, DEMPDEV : RESARRA Y; 
VAR PULSTELLER : INTEGER; 
MINAANT : INTEGER ); 

Array van het type VECTOR met de gesamplede 
waarden van het te analyseren signaal. 

Lengte van het data-array (aantal samples). 

Pointer naar het adres in de heap dat volgt op het 
adres van de laatste samplewaarde in het data-array. 

Samplefrequentie van het data-array (in Hz). 

Minimum aantal pieken dat in een responsie 
gedetecteerd moet worden om in aanmerking te 
komen voor de middeling van het resultaat over 
meerdere responsies. 

Array van het type RESARRA Y met daarin het over 
een aantal pulsresponsies gemiddelde piekafhankelijke 
resultaat fr(k) (in Hz). 

Array van het type RESARRA Y met daarin de 
waarden van de standaarddeviaties SDt(k) die volgen 
uit de middeling van de waarden van fr(k)n tot fr(k) 
(zie paragraaf 3.2.4). 

Array van het type RESARRA Y met daarin het over 
een aantal pulsresponsies gemiddelde piekafhankelijke 
resultaat ör(k). 

Array van het type RESARRA Y met daarin de 
waarden van de standaarddeviaties SD6(k) die volgen 
uit de middeling van de waarden van ö(k)n tot ö(k) 
(zie paragraaf 3.2.4). 
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PULSTELLER Het aantal pulsresponsies waaruit de gemiddelde 
resultaten berekend zijn (N, zie paragraaf 3.2.4). 

Opmerking: Deze procedure herkent de pulsresponsies in een data-array aan de eerste 
(positieve) piek. Deze eerste piek wordt gedetecteerd met behulp van een 
drempelwaarde, hoger dan het gemiddelde over het gehele druksignaaL De 
hoogte van deze drempel is intern te variëren met behulp van de variabele 
CRIT. De procedure geeft de gebruiker de mogelijkheid om elke 
pulsresponsie afzonderlijk te bekijken en eventueel uit te sluiten van de 
middeling. 

Procedure: AFGPULSNICUANAL YSE 

Doel: Het analyseren van de pulsresponsies via de eerste afgeleide van een data
array, resulterend in de piekafhankelijke waarden van ~(k), SDt\k), ö(k) en 
SD11(k) (zie paragraaf 3.2.4). 

Opmerking: De declaratie en de in- en uitgangsparameters van deze procedure zijn 
identiek aan die van de procedure PULSNICUANAL YSE. Het enige 
verschil is dat de herkenning van de afzonderlijke pulsresponsies in dit 
geval plaatsvindt via de detectie van de eerste negatieve piek in de eerste 
afgeleide van de pulsresponsie (k = 1 Yî, zie paragraaf 3.2.6). De 
drempelwaarde 'CRIT' (zie voorgaande procedure) is in de procedure 
AFGPULSNICU dan ook lager dan het gemiddelde van het druksignaal in 
de data-array. 

De procedures PULSNICUANALYSE en AFGPULSNICUANAL YSE zijn opgenomen in 
het programma NICU.PAS, waarmee alle pulsresponsies in een reeks PHYDAS datafiles 
geanalyseerd kunnen worden. De PHYDAS resultatenfiles van de stapresponsiemetingen 
kunnen worden geanalyseerd met behulp van het programma STAPANAL.PAS. Dit 
programma berekent uit een aantal stapresponsies de piekafhankelijke resultaten 
fr(k) ± SDt\k) en ö(k) ± SD11(k), op vrijwel identieke wijze als het programma NICU.PAS. 
Het programma STAPANAL.PAS detecteert de stapresponsies via de eerste afgeleide van 
het signaal. De sterke stijging of daling van het signaal vlak voor de stapresponsie 
veroorzaakt in de eerste afgeleide van het signaal een scherpe positieve, respectievelijk 
negatieve piek, die eenvoudig te detecteren is. 
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