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SAMENVATTING 

In het Sint Joseph Ziekenhuis wordt voor de bewaking op de Neonatologische Intensive 
Care Unit de HP monitor gebruikt. Deze monitor meet verschillende fysiologische 
grootheden en leidt hieruit diverse parameters af. De signal en worden als golf en als 
parameter weergegeven. De monitor is uitvoerig geanalyseerd om zo een indruk te krijgen 
in de gevolgde strategie van de toegepaste data acquisitie en verwerking. 
Er is nagegaan wat het effekt van de ingebouwde algoritmen is. Deze algoritmen blijken 
alleen op de parameters van de signalen te werken. Op de golven hebben de algoritmen 
geen signifikante invloed. Er kan gekonkludeerd worden dat de HP monitor transparant is 
voor de golven. 
Voor korrelatie studies is het van belang om de tijdsvertraging te weten die optreedt in de 
kombinatie van monitor en analoge kaart. Deze kaart maakt het mogelijk om de golven 
extem als analoog signaal te meten. De absolute tijdsvertraging blijkt ongeveer 240 ms te 
bedragen. Echter relevanter is de relatieve tijdsvertraging. De relatieve tijdsvertraging valt 
binnen de meet onnauwkeurigheid die 2 ms bedraagt. 

Orn de invloed van de respiratie op de bloeddruk afdoende te kunnen verklaren is een 
nieuw model opgezet. Hierbij wordt de belnvloeding van de bloeddruk door de respiratie 
als superpositie opgevat. Dit impliceert dat de invloed van de respiratie zowel in het 
arteriele als veneuze deel van de bloedsomloop waameembaar moet zijn. 
Voor de verifikatie van dit model zijn daarom ook veneuze bloeddrukken gemeten. Er is 
zowel perifeer als centraal veneus gemeten. Deze metingen bevestigen inderdaad het 
opgezette model. Het grootste deel van de invloed van de respiratie op de bloeddruk kan 
verklaard worden door een direkte drukdoorgifte. 

Er is een altematieve methode voor de respiratie detektie ontwikkeld. De HP monitor 
maakt gebruik van de borstkas impedantie methode. Deze methode heeft veel last van 
bewegings artefacten waardoor de betrouwbaarheid gering is. 
De nieuwe methode meet het verschil in temperatuur tussen gelnspireerde en geexpireerde 
lucht. Het is een direkte meetmethode, hetgeen de betrouwbaarheid van de registratie ten 
goede komt. De methode werkt in de klinische praktijk uitstekend en kan ondermeer 
gebruikt worden voor de evaluatie van de respiratie detektie van de HP monitor. 

Orn informatie over de respiratie uit de arteriele bloeddruk te verkrijgen moet deze 
bewerkt worden. Hiervoor is ook een nieuwe methode ontwikkeld waarvoor methode nul 
als uitgangspunt gediend heeft. De nieuwe methode werkt met een lopend gemiddelde 
waarvan het middelingsvenster steeds aangepast wordt. 
Verder is er een applicatie gerealiseerd die gebruik maakt van digitale filter techniek om 
de invloed van de respiratie uit het bloeddruk signaal te halen. Het impedantie signaal 
wordt ook met dit filter bewerkt. Door nu de gefilterde bloeddruk en impedantie signaal 
als XY -plot uit te zetten kunnen ademcycli weergegeven worden. Deze grafische 
weergave kan na evaluatie eventueel informatie verschaffen over longeigenschappen. Dit 
kan dan een extra steun zijn bij de instelling van een mechanische beademing. 
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VOORWOORD 

De laatste fase van mijn opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven omvat een 
afstudeerprojekt welke extem verricht is bij de afdeling Klinische Fysika van het 
Sint Joseph Ziekenhuis. Deze afdeling houdt zich met name bezig met technisch-fysische 
problemen die zich kunnen voordoen in een algemeen ziekenhuis. Hierbij moet gedacht 
worden aan de volgende interesse gebieden: 

instrumentatie evaluatie van gekompliceerde apparatuur en advisering 
bij aanschaf 

veiligheid meestal eindverantwoordelijk hiervoor 
(straling, laser, elektrisch) 

wetenschappelijk ontwikkelen van meetmethoden en begeleiden van 
medisch onderzoek. 

De interaktie met de klinische praktijk is mijn inziens een van de plezierige kanten van het 
werken op deze afdeling. Een probleem wordt vanuit verschillende invalshoeken en 
disciplines (medisch/fysisch) bekeken, ieder met hun eigenwijsheid. Dit kan resulteren in 
een konstruktieve interdisciplinaire samenwerking. 

Graag wil ik Wim de Jong bedanken voor de plezierige samenwerking en Pieter Wijn voor 
het bieden van de mogelijkheid om in het ziekenhuis af te studeren, dit heb ik altijd als 
een bijzonder privilege beschouwd. Ook bedank ik neonatoloog Andre Koolen voor zijn 
inbreng op medisch gebied en het openstaan voor nieuwe ideeen. Verder wil ik de 
verpleegkundigen bedanken voor hun bereidwillige medewerking bij de verschillende 
meetseries aan pasgeborenen, zonder hun inzet was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

De afstudeerperiode was boeiend en inspirerend, ik heb met veel plezier aan het projekt 
gewerkt. Dit is mede veroorzaakt door de enthousiaste werkhouding van diegene waarmee 
ik samengewerkt heb. 
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1 INLEIDING 

INLEIDING 

.1 Achtergrond 

Het Sint Joseph Ziekenhuis (SJZ) te Veldhoven beschikt over een aparte af de ling waar 
intensieve zorg verleend wordt aan een speciale groep patienten, namelijk emstige zieke 
veelal te vroeg geboren kinderen (neonaten, pasgeborenen, prematuren). Deze afdeling, 
Neonatologische Intensive Care Unit (NICU), heeft momenteel de beschikking over 
10 plaatsen (couveuses) voor intensieve zorg en bewaking. In totaal zijn er in Nederland 
10 ziekenhuizen welke deze faciliteit hebben. Buiten de 8 akademische centra heeft ook 
het Sophia ziekenhuis in Zwolle zo'n geavanceerde afdeling voor de allerkleinsten onder 
ons. Het gaat hier niet zelden om pasgeborenen die na een zwangerschap van minder dan 
26 weken en een geboortegewicht van minder dan 1 kilo ter wereld komen . 

. 2 Bewaking 

Bij deze geboden intensieve zorg wordt gebruik gemaakt van bewakingsmonitoren die 
opgesteld staan naast de couveuses. Met behulp van deze monitoren is het mogelijk om 
kontinu enkele relevante fysiologische signalen te meten en indien nodig te alarmeren. 
Deze signalen worden ook door een speciaal opgezet systeem geregistreerd zodat deze 
data beschikbaar zijn voor bestudering achteraf. 
Het systeem dat deze funktie verzorgt heeft een toepasselijke naam meegekregen, PINO 
(Physiologisch Informatievoorzieningssysteem voor Neonatologisch Onderzoek). 

1.3 Doel onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is voornamelijk het verder analyseren van de invloed van de 
respiratie op de bloeddruk. In het bijzonder het mechanisme wat hieraan ten grondslag ligt 
om eventueel in een later stadium de klinische en/of diagnostische waarden hiervan te 
evalueren . 

.4 Aanpak 

Voor het doorgronden van de invloed van de respiratie op de bloeddruk is het van belang 
om inzicht te krijgen in de gebruikte meetmethode van de diverse signalen. Hiertoe is de 
bewakingsmonitor, die deze signalen meet, nader bekeken om inzicht te krijgen in de 
gevolgde strategie van data acquisitie. 
Vervolgens is een model opgezet dat de invloed van de respiratie op de bloeddruk kan 
verklaren. Orn dit model te verifieren zijn speciale metingen verricht. 
Ook is een andere bewerkingmethode toegepast om uit de bloeddruk gegevens te halen 
over de respiratie. 
Tot slot is er een toepassing gerealiseerd met het bewerkte bloeddruk signaal als 
uitgangspunt. Het is mogelijk gebleken respiratiecycli van een pasgeborene te detekteren 
en grafisch weer te geven. 

1 



2 MEETMETHODE 

MEETMETHODE 

In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke apparatuur er gemeten wordt en hoe de 
datastroom loopt. Ook wordt iets van de meetmethode van de HP monitor uitgelegd, voor 
zover dit van belang is om inzicht te krijgen van het meetproces als geheel. 

2.1 Acquisitie 

2.1.1 PhyDAS 

Het Physics Data Acquisition System (PhyDAS) is een krachtig, flexibel, multi-tasking en 
multi-user meetsysteem gebaseerd op een 68000 µprocessor. Het is een ontwikkeling van 
de werkgroep Fysisch Technische Laboratoriumautomatisering (FTL) binnen de vakgroep 
Fysisch Technische Informatika (FTI) van de fakulteit Technische Natuurkunde (N) aan de 
Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Dit systeem is het hart van de huidige 
meetopstelling zoals die op dit moment op de NICU is opgebouwd. Alle gemeten 
fysiologische signalen worden via een speciaal netwerk door het PhyDAS geregistreerd en 
zijn dan beschikbaar voor verdere verwerking, die afhankelijk is van de betreffende 
applicatie. Tegenwoordig is het PhyDAS opgenomen in een antler netwerk, waardoor de 
data beschikbaar zijn gekomen voor een groter aantal ge'interesseerden. Hierdoor kunnen 
ook neonatologen, arts-assistenten en verpleegkundigen gebruik maken van de faciliteiten 
die het PINO projekt biedt. 

IC zalen 
.----------·-·---------------·-· 
i ; 
i r·-·-·-·-----------------i-·-·-; 

I ,_: __ a_n_a_,loog 

digitaal 
L____________ _ ______________ _! 

1.2 Gb 1------l file 
server PC 

Phy 
DAS 

HP 
careport 

Ph LAN 

LAN 

PC 

netwerk 
koppeling 

PC 

fig.1 overzicht huidige meetsituatie NICU 

PC 
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2 MEETMETHODE 

.1.2 Bewakingsmonitor 

In het SJZ is op de NICU gekozen voor de bewakingsmonitor van de firma Hewlett 
Packard (HP), type Merlin model 56s (software versie B). Het betreft bier een systeem wat 
modulair van opbouw is, voor elk te meten fysiologisch signaal moet een aparte module 
worden geplaatst. 

IECGI 
IABPI 
IRESPI 
IP LETH I 

1cvo1 
module 

rack 

~ 
(V'V\ 

beeldscherm 

micro 
processor 

ters parame 
I 

~ 

I 

golven 

fig.2 HP merlin bewakingsmonitor 

De meest gebruikte modulen zijn: 

DRUK 

NIBP 
ECG/RESP 
PLETH/Sa02 

TEMP 

meten van diverse invasieve bloeddrukken 
(ABP, CVP, PAWP) 
meten van niet invasieve bloeddruk 
meten van hartaktie en detektie respiratie 
meten van plethysmogram alsmede bepaling van 
zuurstofverzadiging 
meten van temperatuur. 

De HP monitor kent 2 manieren om de gemeten fysiologische signalen weer te geven: 

golven 
parameters 

kontinue weergave van signaal 
numerieke weergave van grootheid welke elke 
sekonde berekend wordt. 

De parameters zijn verder onder te verdelen in direkt en indirekt te bepalen grootheden. 
De parameters van elke monitor worden via een speciaal netwerk van HP (serial 
distribution network) door het PhyDAS geregistreerd. Via dit netwerk is het tevens 
mogelijk om informatie van een andere monitor op te roepen, dit heeft als voordeel dat 
dan op afstand een pasgeborene (monitor) gevolgd kan worden. Ook is het tegenwoordig 
mogelijk om simultaan met de parameters van alle monitoren de golven van een specifieke 
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2 MEETMETHODE 

monitor te meten. De registratie van golven verloopt op een andere wijze, zoals verderop 
duidelijk zal worden . 

. 1.2.1 Kontinue weergave van signaal 

De HP monitor is in staat om verschillende fysiologische signalen kontinue te meten en 
weer te geven. Er zijn slechts een beperkt aantal signalen die hiervoor in aanmerking 
komen, te weten: 

bloeddrukken 
hartaktiviteit 
respiratie 
plethysmogram. 

Deze signalen worden met een frekwentie van 500 Hz bemonsterd en ondergaan dan 
bepaalde bewerkingen in de HP monitor alvorens ze op het scherm worden weergegeven. 
Bij 4 van de 10 monitoren op de zaal en de monitor die in de technische ruimte staat is 
bet ook mogelijk deze golven uit te lezen met behulp van een kaart die achterin de 
monitor geplaatst is. De monitoren die beschikken over zo'n kaart (intensive-care monitor) 
zijn herkenbaar gemaakt door rechtsboven aan de voorzijde van deze monitoren een gele 
sticker te plakken, de monitoren die niet voorzien zijn van de betreffende kaart (hi-care 
monitor) zijn voorzien van een zwarte sticker. 

2.1.2.2 Analoge kaart 

De kaart welke het mogelijk maakt om ook de golven uit te lezen is feitelijk een Digital 
Analog Convertor (DAC). Het is een 12 bits DAC met een update frekwentie van 500 Hz 
en een differentiele uitgang. De uitgangsspanning ligt tussen +5 en -5 V. Hiermee is 
tevens de resolutie bekend: 10/212

, 1 LSB ~ 2,44 mV. Voordat het signaal via een 37 pins 
standaard D-type konnektor aan de achterkant beschikbaar komt wordt bet door een 
3 polig laagdoorlaat filter geleid. De analoge kaart heeft 8 paar analoge uitgangen, deze 
uitgangen zijn alle via de laagdoorlaat filters geaard aan de digitale aarde van de computer 
module, die uiteindelijk verbonden is met de veiligheidsaarde van de display module. De 
analoge uitgangen hebben dan ook elk een aparte signaal/nul draad nodig, dit om 
akkumulatie van de verschillende terugstromen tegen te gaan. Dit geldt uiteraard niet voor 
de beschikbare digitale uitgangen, deze kunnen wel een gemeenschappelijke nuldraad 
hebben. 
De uitgangen zijn zwevend en voldoen aan strenge veiligheidseisen (galvanische scheiding 
met behulp van opto-couplers). 
De 8 verschillende analoge uitgangen (kanalen) kunnen via een keuze menu van de 
HP monitor gekoppeld worden aan verschillende fysiologische signalen. De signalen die 
op deze wijze toegewezen worden aan een kanaal zijn onder te verdelen in 2 kategorieen, 
absolute en relatieve golven. Bij de absolute golven is bet mogelijk om via instellingen 
van gain en offset van de DAC de uitgangsspanning te manipuleren tussen +5 en -5 V 
afhankelijk van de aangeboden golf. Er is dan een een op een verband bekend tussen 
uitgangsspanning en de grootte van het betreffende fysiologisch signaal. Dit is dan 
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2 MEETMETHODE 

onafhankelijk van bet ingestelde scbaalbereik op de monitor zelf. Deze absolute golven 
zijn alleen bescbikbaar voor: 

ECG 
DRUK 
(C02 

(C.O. 

gain [mVN] 
gain [ mmHgN] 
gain [ mmHgN] 
gain [l/minN] 

offset [ m V =OV] 
offset [ mmHg=OV] 
offset [ mmHg=OV]) 
offset [l/min=OV]) 

De laatste 2 modulen (kooldioxide en cardiac output) worden op de NICU niet gebruikt. 
De relatieve golven zijn bescbikbaar voor alle modulen, de weergave van deze golven 
komt exakt overeen met de vorm zoals op de monitor zelf te zien is en is dan ook 
afhankelijk van bet ingestelde scbaalbereik op de monitor. 

2.1.3 Kabel 

De kabel die een van de monitoren verbindt met het PhyDAS bestaat uit 6 twisted pairs 
met een afscherming. Deze afscherming is aan de kant van de monitor verbonden met de 
chassis aarde, bij bet PhyDAS hangt de afscherming los. Indien ook deze verbonden zou 
worden wordt bet effekt van de afscherming teniet gedaan, bet zou dan simpelweg een 
extra stroomdraad zijn (aardlus). De elektrische eigenschappen van de gebruikte kabel 
(overspraak, storingsgevoeligheid e.d.) zijn op de TUE en in bet SJZ getest en beschreven 
in [5]. De kabel zelf is weggewerkt in een (zwakstroom) kabelgoot, dit in overleg met bet 
hoofd van de elektrische dienst. Hierdoor is de overlast op de verpleegafdeling 
geminimaliseerd en kan er sneller gemeten worden. 

technische 
ruimte 

~ s 
I 

D zaal2 D ~ zaal 1 [!] 
pinokkio klein duimpje 

D D [!] ~ 

D D [ID [fil [fil [!] 

D D [ZJ ccxxxm [!] 
, 

fig.3 lokatie overzicht NICU 
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2 MEETMETHODE 

De kabel komt zowel op zaal 1 (klein duimpje) als in de technische ruimte uit het plafond. 
Op de verpleegzaal is het dan mogelijk om de kabel via een 15 pins D-type konnektor te 
verbinden met een wegneembare kabel die tijdelijk de verbinding met de gewenste 
HP monitor maakt. Het is ook mogelijk om in de toekomst, met een extra kabel voor de 
doorvoer van zaal 1 naar zaal 2 (pinokkio ), zaal 2 te bereiken. In de technische ruimte is 
de kabel via speciale konnektoren verbonden met de 8 kanaals Analog Digital Converter 
(ADC) van het PhyDAS. 
Orn een eenduidige registratie van golven te garanderen is er gekozen voor een standaard 
instelling van de kanalen met bijbehorende gain en offset van de analoge kaart van de 
HP monitor. Ook is vastgelegd welk signaal (kanaal) van de HP monitor gekoppeld is aan 
welk kanaal van de ADC van het PhyDAS. 

signaal HP monitor kanaal PhyDAS kanaal 

ECG 5 (1,0) 0 

druk 1 (ABP) 6 (10,50) 1 

RESP 7 (rel) 2 

druk 2 (CVD) 8 (1,0) 3 

tab.l standaardisatie aansluiting analoge kabel 

In de kolom signaal staat druk 1 en druk 2 omdat deze grootheden gekozen dienen te 
worden in het menu voor de toewijzing van de betreffende signalen aan kanalen van de 
HP monitor. De labels welke daarbij horen (ABP en CVD) worden door de gebruiker 
bcpaald. 
In kolom 2 is tcvcns achter elk kanaal weergegeven wat de standaard schalingswaarden 
van de absolute golvcn zijn (gain,offset). 

~.2 Bloeddruk 

Voor hct meten van een invasieve bloeddruk wordt op de NICU gebruik gemaakt van een 
Catheter Manometer Systeem (CMS). 

lnfuus 

w5 
reservoir 

Flush klep 

1 
4 / 

=5L-.JL:: --c -=.r------.r--= 

2 3 6 7 8 

Monitor 

fig.4 schematisch overzicht van een CMS [2] 
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Het systeem is ruwweg in 3 delen op te splitsen: 

canule (1) 
slangenstelsel (2, 7) 
druktransducer (8). 

2 MEETMETHODE 

De canule is een flexibel hol buisje dat in een adertje van de pasgeborene gebracht wordt. 
De druktransducer is de omzetter van het bloeddruk signaal in een elektrisch signaal, het 
slangenstelsel verbindt deze met elkaar. Boven di en biedt dit systeem de mogelijkheid om 
een bloedmonster af te nemen via het prikdopje ( 4), de 2 3-weg kraantjes (3,6) in 
kombinatie met de 3 cc spuit (5) maken dit mogelijk zonder dat er steeds opnieuw een 
ader aangeprikt hoeft te worden. Verder loopt er een konstante stroom van infuusvloeistof 
richting canule om bloedstolsels tegen te gaan, ook kan na het afnemen van een 
bloedmonster het systeem schoongespoeld worden door de flush klep open te zetten. Het 
totale CMS evenals de struktuur van de druk module is uitvoerig geanalyseerd door een 
afstudeerder van de TUE [2]. 

2.2.1 Druktransducer 

De gebruikte druktransducer in het CMS werkt met een membraan dat een uitwijking 
ondergaat onder invloed van de bloeddruk. Deze uitwijking wordt geregistreerd met behulp 
van rekstrookjes die zijn aangebracht op het membraan. De rekstrookjes ondergaan door 
deze vervorming een weerstandsverandering. Het membraan heeft aan weerszijden een 
rekstrookje, zodat bij vervorming van het membraan zowel een positieve als negatieve 
weerstandsverandering plaatsvindt. De rekstrookjes zijn opgenomen in een brug van 
Wheatstone die gevoed wordt door een wisselspanning met een frekwentie van 2400 Hz. 
De gevoeligheid van de druktransducer bedraagt 5 µ V N /mm Hg, hier is de afhankelijkheid 
van de aangelegde excitatie spanning uit weggedeeld. 
Het membraan is gelokaliseerd tussen een drukkompartiment en de aansluiting van het 
CMS. Via een 3-weg kraantje kan de druktransducer blootgesteld worden aan de 
atmosferische druk, deze stand wordt gebruikt om de druktransducer te "nullen". De 
HP monitor slaat dan de waarde die op dat moment door de druktransducer wordt 
afgegeven op en interpreteert dit als zijnde 0 mmHg. De meting die gedaan wordt is dan 
ook een overdruk meting ten opzichte van de atmosferische druk. Dit heeft als gevolg dat 
schommelingen in de atmosferische druk de meting belnvloeden. Waarom niet gekozen is 
voor een permanente verbinding van druktransducer met atmosfeer, waardoor fluktuaties 
hiervan geen invloed meer hebben op de drukmeting, is mij niet duidelijk. 

2.2.2 Druk module 

De druk module waarmee invasieve druk gemeten wordt (1006A) zorgt o.a. voor 
demodulatie van het druksignaal (2400 Hz) en analoge laagdoorlaat filtering met behulp 
van een 3 polig Bessel filter met een kantelfrekwentie van 40 Hz. Verder wordt het 
signaal 1 of 4 keer versterkt (afhankelijk van het bereik). Ook vindt er een AD konversie 
plaats waama het signaal naar de computer module gaat om allerlei bewerkingen te 
ondergaan. Afhankelijk van de mode waarin de HP monitor staat (monitoring in plaats van 
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2 MEETMETHODE 

diagnostic) wordt het signaal ook nog door een 3 polig laagdoorlaat filter met een 
kantelfrekwentie van 12,5 Hz geleid . 

.3 Respiratie 

De respiratie wordt door de HP monitor op een indirekte metbode gemeten, niet de 
luchtverplaatsing zelf maar een andere afhankelijke grootbeid wordt bepaald. De grootbeid 
die door de HP monitor gemeten wordt is de borstkas impedantie. 

2.3.1 Sensor 

De borstkas impedantie wordt gemeten met bebulp van 2 van de 3 ECG elektroden die op 
de buid zijn aangebracht. 

,.-- --- ' 

~-

/ 
I 

fig.5 meting van impedantie signaal [11] fig.6 dwarsdoorsnede borstkas [14] 

Zoals ook in figuur 6 is te z1en wordt de totale borstkas impedantie bepaald door 
3 hoofdelementen: 

basisimpedantie 
impedantie van de longen 
impedantie van het hart. 

(statiscb) 
(dynamisch) 
( dynamiscb) 

De basisimpedantie wordt veroorzaakt door het weefsel, bet aanwezige bloed en bet bot 
van de borstkas. Tevens dragen de opgeplakte elektroden en bedrading naar de HP monitor 
hicraan bij. De grootte van deze basisimpedantie bedraagt ongeveer 500 Q. 

8 



2 MEETMETHODE 

De impedantie van de longen wordt voomamelijk bepaald door het volume. Bij inspiratie 
neemt het volume toe waardoor ook de impedantie toeneemt, immers de af te leggen weg 
wordt groter. Bij expiratie is er een volume afname, wat zich manifesteert als een 
impedantie afname. De fluktuatie in de impedantie ten gevolge van de respiratie bedraagt 
ongeveer 2 Q. 

De impedantie van het hart wordt voomamelijk bepaald door de vulling met bloed. Indien 
het hart gevuld is met veel bloed (vlak voordat het kontraheert) zal de impedantie 
verminderd zijn. Dit omdat het bloed, mede vanwege de hoeveelheid opgeloste 
elektrolyten, een goede geleider is. Ten gevolge van de hartaktie is er daarom ook een 
voortdurende wisseling in impedantie van eveneens ongeveer 2 Q. 

Door de elektroden op een strategische plaats op de huid te bevestigen is het mogelijk om 
de invloed van de longen te laten domineren boven de invloed van het hart. Hierdoor zal 
de betrouwbaarheid van de respiratie detektie toenemen. De manipulaties met elektroden is 
mogelijk omdat deze niet op een standaard plaats hoeven te zitten (wat wel het geval is bij 
een diagnose ECG), de funktie van het ECG is namelijk alleen die van een hartaktie 
detektie. De naamgeving ECG is mijn inziens dan ook enigszins misleidend. 

2.3.2 ECG/RESP module 

De module waarmee de respiratie gemeten wordt (1002A) is ge1ntegreerd in de ECG 
module, beide maken gebruik van dezelfde elektroden. De 2 respiratie elektroden (rood en 
groen) komen via een ingangsbeschermingsnetwerk een meetbrug binnen. Deze meetbrug 
maakt gebruik van een wisselstroom van 39 kHz om de impedantie tussen de 2 elektroden 
te bepalen. Het meetsignaal wordt versterkt en gedemoduleerd waama het door een 
laagdoorlaat filter gestuurd wordt. Dit filter heeft een kantelfrekwentie van 2,5 Hz, in deze 
band zit de meeste informatie van het respiratie signaal. Vervolgens wordt de 
gelijkstroomkomponent (statische impedantie) van het signaal afgetrokken en nogmaals 
versterkt. Ook kan de gebruiker in een bepaald trajekt de versterking regelen zodat het 
uiteindelijk signaal, dat op de monitor wordt weergegeven, een optimale amplitude heeft. 

2.3.3 Algemeen 

De beschreven methode van respiratie detektie heeft de volgende voordelen: 

geen extra belasting van patient 
niet invasief. 

Nadelen van de methode: 

indirekt 
obstruktieve apnoe niet detekteerbaar 
geen informatie over diepgang respiratie 
grote gevoeligheid voor artefacten. 
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2 MEETMETHODE 

Toch wordt de methode vaak toegepast, voornamelijk omdat er zonder extra belasting van 
de patient ( elektroden zijn al aanwezig vanwege het ECG) wel extra informatie 
beschikbaar komt. 
Indien er een meting verricht moet worden aan een pasgeborene met een monitor zonder 
analoge kaart kan dat het beste door het gehele module rack te verwisselen met een 
naburige monitor met analoge kaart. De monitoren zijn zo opgesteld dat dit altijd mogelijk 
is. Deze handeling bestaat simpelweg uit het verwisselen van de rack konnektoren. 
Uiteraard moet dit in overleg met de verpleging gebeuren. De alarm grenzen zullen 
aangepast moeten worden, de druk module moet opnieuw "genuld" worden. 
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3 THEORIE 

3 THEORIE 

In dit hoofdstuk wordt het mechanisme van de respiratie (zowel aktief als passief) 
beschreven, dit is van belang om inzicht te krijgen hoe dat deze kan doorwerken in de 
bloeddruk. Er zal ingegaan warden op resultaten van metingen die reeds verricht zijn, 
deze dienen tevens als uitgangspunt voor een nieuw opgezet model welke de invloed van 
de respiratie op de bloeddruk verklaart. 

3.1 Respiratie 

Respiratie is bet periodiek in- en uitademen van lucht, met als voomaamste doel de gas 
uitwisseling tussen de ingeademde lucht en bet bloed. Verder heeft de respiratie ook een 
funktie bij de temperatuurregulatie en waterhuishouding van bet lichaam. · 

3.1.1 Anatomie 

In de borstkas (thorax) zijn de longen, bet hart en de grote bloedvaten nauw met elkaar 
verweven. De borstkas is aan de onderkant begrensd door bet middenrif (diafragma). De 
beide longen worden ieder volledig omsloten door bet met de longen vergroeide longvlies 
(pleura visceralis). De beide longen worden weer omsloten door bet met de borstkas en 
middenrif vergroeide borstvlies (pleura parietalis). In de ruimte tussen beide vliezen 
(intra-pleurale ruimte) bevindt zich een dunne vloeistoffilm, waardoor er gemakkelijk 
schuifbewegingen mogelijk zijn. Doordat de longen zich voortdurend willen verkleinen 
onder invloed van bun natuurlijke elasticiteit (retraktie kracht), heerst er in de 
intra-pleurale ruimte een subatmosferische druk (onderdruk). 

3.1.2 Gas uitwisseling 

Het grootste deel van de longen bestaan uit kleine blaasjes (alveoli) die met lucht gevuld 
zijn en overvloedig met bloed omstroomd worden. De gas uitwisseling van 0 2 en C02 

vindt bier plaats door middel van diffusie. Dankzij bet enorme aantal alveoli, z3c generatie 
met 223 = 8,5 ·106

, met een groot totaal oppervlak is er een snelle gas uitwisseling 
mogelijk doordat er steeds een vrijwel volledig evenwicht bereikt kan worden tussen gas 
(lucht) en vloeistof (bloed). De longblaasjes zijn niet alle gelijk van grootte, maar kunnen 
toch coexisteren. Dit is volgens de wet van Laplace niet zomaar mogelijk: 

2·y P=-
I 

P:druk 
y: oppervlakte spanning 
r: straal bol 

(1) 

[Pa] 
[N/m] 

[m] 

Hieruit volgt dat een klein longblaasje een grotere binnendruk heeft dan een groot 
longblaasje. De coexistentie van grote en kleine longblaasjes wordt bewerkstelligd door 
een complex van oppervlakte aktieve stoffen die in de longen gevormd worden, surfaktant. 
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De stof die de oppervlakte spanning belnvloedt bestaat uit een mono molekulaire laag van 
lipoprotelne (fosfolipide) waarmee de binnenkant van de longblaasjes bedekt is. Hierdoor 
beeft de oppervlakte spanning geen vaste waarde meer, maar is afhankelijk van bet 
volume. Tevens zorgt surfaktant dat de benodigde onderdruk in de intra-pleurale ruimte 
ruwweg een faktor 5 kleiner is dan zonder surfaktant nodig zou zijn. De oppervlakte 
spanning van de longblaasjes bepaalt namelijk voor bet overgrote deel de retraktie kracbt 
van de longen. Deze onderdruk beboedt de alveoli van collaberen. 

3 .1.3 Ademhalings mechanisme 

Adcmbaling is een treffende uitdrukking voor bet proces waarbij de lucbt door een aktief 
proces naar binnen wordt gebaald. Bij een inspiratie wordt de ruimte binnen de borstkas 
vergroot door 2 processen: 

beweging van de ribben 
beweging van bet middenrif 

(borstadembaling) 
(buikadembaling). 

Bij de borstadembaling bewegen de ribben naar buiten en naar boven, terwijl bij een 
buikademhaling bet middenrif zicb aanspant en naar beneden beweegt. Het gevolg van de 
volume toename van de borstkas is een stijging van de onderdruk in de intra-pleurale 
ruimte (meer onderdruk). Het gevolg biervan is dat de druk in de alveoli zal dalen tot een 
subatmosferiscbe waarde (ondcrdruk), de ontstane drukgradient zorgt uiteindelijk voor bet 
instromen van lucht: inspiratie. 
De expiratie is normalitcr cen passief proces. De spieren van de borstkas 
(intercostaalspicrcn) en het middenrif ontspannen. Hierdoor zal de onderdruk in de 
intra-plcurale ruimte dalcn (minder onderdruk) waardoor de alveolaire druk zal toenemen 
tot een supcratmosfcriscbe waarde (overdruk). Er zal weer een lucbtstroom op gang komen 
ten gevolgc van de drukgradient: expiratie. 

fig.7 inspiratie fase [22] fig.8 expiratie fase [22] 
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3.1.4 Kompliantie en resistantie 

Kompliantie is een maat voor de vervormbaarheid of uitrekbaarheid van lichaamsweefsel 
en is gedefinieerd als eenheid van volumeverandering per eenheid van drukverandering. 

C =AV 
AP (2) 

De meest gebruikte eenheid voor de kompliantie in de medische wereld is ml/cm H20. De 
longen en de borstkas hebben ieder een eigen kompliantie. 
Resistantie is een maat voor de stromingsweerstand die de lucht ondervindt in de 
luchtwegen. Deze wordt ondermeer bepaald door: 

lcngte en diameter van de luchtwegen 
vertakkingen van de luchtwegen. 

Er kan onderscheid gemaakt warden tussen inspiratoire en expiratoire resistantie. De 
inspiratoire resistantie is in het algemeen lager, de extra onderdruk in de intra-pleurale 
ruimte zorgt ervoor dat de luchtwegen verder opengehouden worden. 

3.1.5 Mechanische beademing 

Indien een patient niet in staat is zelf te ademen moet ervoor gezorgd worden dat er wel 
gas uitwisseling plaatsvindt, de patient wordt hiertoe mechanisch (kunstmatig) beademd. 
De fysiologische (spontane) ademhaling wordt het beste benaderd door de methode met de 
zogenaamde ijzeren long. Bij deze methode wordt de patient gedeeltelijk in een afsluitbare 
konstruktie geplaatst waarbinnen de druk gemanipuleerd kan warden. 

fig.9 mechanische beademing met ijzeren long 
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Tijdens inspiratie wordt hierin de druk verlaagd waardoor de borstkas zal opzetten, net als 
bij spontane ademhaling zal ten gevolge van de ontstane onderdruk in de alveoli een 
instroming van lucht plaatsvinden. Bij expiratie wordt de gegenereerde onderdruk 
opgeheven waardoor ten gevolge van de retraktiekracht van de longen de lucht er weer 
uitgeperst wordt. Echter in de praktijk is deze methode te patient onvriendelijk, bovendien 
is de benodigde apparatuur groot en onhandelbaar. 
Bij mechanische beademing wordt meestal gebruik gemaakt van de methode waarbij de 
longen door middel van overdruk opgeblazen worden, hetgeen tegengesteld is aan de 
fysiologische ademhaling. Deze overdruk is nodig voor bet overwinnen van de retraktie 
kracht van longen en borstkas. Gedurende deze fase van de beademing (insufflatie) zal de 
alveolaire druk altijd superatmosferisch (overdruk) zijn. Ook de intra-pleurale druk kan 
enige tijd superatmosferisch worden. 

To· 1 /------....... r 
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fig.10 spontane ademhaling [22] fig.11 mechanische beademing [22] 

Op de beademingsapparatcn kunnen verschillende parameters ingesteld worden om bet 
gewcnste beademingspatroon te vcrkrijgen: 

flow rate 
ventilation rate 
inspiration time 
I:E ratio 
PIP 
PEEP 

[l/min] 
[1/min] 
[s] 
[-] 
(mbar of cm H20] 
(mbar of cm H20]. 

De I:E ratio geeft de verhouding in tijd weer tussen insufflatie en expiratie. De Peak 
Inspiration Pressure (PIP) is de maximale overdruk die bet apparaat genereert gedurende 
een mechanische ademhaling. Positive End Expiratory Pressure (PEEP) is de minimale 
gcgcnereerde druk welke gedurende een cyclus optreedt met als doel bet voorkomen van 
collaberen van de longblaasjes. 
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.2 Probleemstelling 

In bet verleden zijn verscbillende metingen verricbt om de invloed van de respiratie op de 
bloeddruk te analyseren. Bij deze metingen zijn verscbillende effekten waargenomen die 
niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn . 

. 2.1 Beschrijving lange termijn variant 

Een afstudeerder van de TUE [17] beeft een meting laten verricbten waarbij bij een 
pasgeborene die beademd werd de druk van bet beademingsapparaat gedurende een 
bepaalde tijd veranderd werd. Hierbij is nagegaan in boeverre deze drukverandering terug 
te zien is in de bloeddruk. Resultaten van deze meting zijn op zicb al tegenstrijdig, in 
slecbts 2 van de 4 gedane experimenten is ook een signifikante verandering in bet 
bloeddruk signaal waameembaar. De tijdscbaal van deze doorwerking ligt in de orde van 
enkele minuten. De invloed van de respiratie op de arteriele bloeddruk (ABP) wordt bier 
verklaard met bebulp van de tbeorie van [18,21,22], door middel van drukveranderingen in 
de borstkas. Indien de druk in de borstkas stijgt zal de veneuze terugstroom van bloed naar 
bet hart verminderen. Bovendien wordt tijdens de insufflatie fase een geringere 
hoeveelheid bloed rondgepompt omdat bet hart onder een grotere druk staat. Voor een 
uitvoerige beschrijving van de meting wordt verwezen naar [17, pag 54 e.v.]. 
De aangehaalde verklaring is volgens mij niet steekhoudend danwel afdoende. lmmers zal 
tijdens een insufflatie hiermee een drukvermindering verklaard worden in bet arteriele 
systeem, wat tegengesteld is aan de waameming. Bovendien is de tijdsvertraging die op 
zal treden hooguit enkele hartslagen, wat bij pasgeborenen in de orde ligt van sekonden 
(HR=180). Ook dit komt niet overeen met de gedane waameming. 

3.2.2 Beschrijving korte termijn variant 

Een stagiair van de TUE [ 5] heeft metingen verricht bij zowel beademde als spontaan 
ademende pasgeborenen. Hier is voomamelijk gekeken naar bet tijdsverschil tussen 
respiratie en bloeddruk. Er zijn gedurende deze metingen geen veranderingen in 
beademingsdruk aangebracht. De resultaten van deze metingen laten een tijdsvertraging 
zien in de orde van 0,1 van sekonden. Bij beademing is de korrelatie tussen de signalen 
positief en bij spontane respiratie negatief. De meting wordt uitvoerig beschreven in 
[5 pag 46 e.v.]. 

3.2.3 Verklaring 

De hierboven beschreven varianten leiden tot verschillende konklusies. Van grote 
importantie is de manier waarop de invloed van de respiratie op de bloeddruk verklaard 
wordt. 
Het lange termijn fenomeen [17], is volgens mij te verklaren doordat bet mechanisme wat 
hieraan ten grondslag ligt een aktieve is. Het lichaam reageert op de nieuw ingestelde 
waarden en zal van de ene naar een andere stabiele stationaire toestand overgaan. Onder 
invloed van o.a. baro- en chemoreceptoren zal deze nieuwe toestand bereikt worden. 
Het korte termijn fenomeen [5] wordt in de volgende paragraaf uitvoerig verklaard. 
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.3 Model 

Een andere manier om volgens mij de invloed van de respiratie op de bloeddruk te 
verklaren is gebruik te maken van het direkte drukdoorgifte fenomeen. Hierbij vat ik de 
bloedsomloop op als een zelfstandig drukmechanisme, deze verzorgt de bloedcirkulatie. 
Voor deze cirkulatie is een drukgradient nodig welke door het hart gegenereerd wordt. Op 
deze druk wordt de drukfluktuatie ten gevolge van de respiratie gesuperponeerd, het 
gevolg is dat de totale druk gemoduleerd is met de druk veroorzaakt door de respiratie. 

LUCHT 

INSPIRATIE INSUFFLATIE 

fig.12 schematische weergave drukdoorgifte 

Bij inspiratie zal het lichaam een onderdruk genereren door middel van het vergroten van 
de borstkas volgens het in § 3.1.3 beschreven proces. Hierdoor zullen de longen uitzetten 
en stroomt er lucht naar binnen. Door de gegenereerde onderdruk zal de druk in de 
borstkas ten gevolge van de inspiratie lager zijn dan normaal. Deze lagere omgevingsdruk 
zorgt bij een konstante transmurale druk voor een dating van de bloeddruk. Bij insufflatie 
zorgt een overdruk voor een luchtstroom naar binnen. Deze aangelegde overdruk zorgt 
ervoor dat de druk in de borstkas ten gevolge van de insufflatie hoger wordt dan normaal. 
De hogere omgevingsdruk resulteert dan, weer bij een konstante transmurale druk, in een 
steiging van de bloeddruk. Het hele druk plateau, met de druk in de holle ader (vena cava) 
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als nulpunt, wordt als het ware verschoven overeenkomend met de druk veroorzaakt door 
de respiratie. 
Nu is de borstkas op te vatten als een drukkompartiment waarbinnen de druk 
gemanipuleerd wordt. De be'invloeding van de respiratie op de bloeddruk zal zich dan ook 
het sterkst manifesteren in de borstkas. Deze invloed zal steeds geringer worden naarmate 
de afstand tot dit drukkompartiment groter wordt. De bloedvaten hebben namelijk de 
mogelijkheid om deze drukverandering op te vangen met een volumeverandering, 
kompliantie. Deze bedraagt voor een volwassene [7]: 

kompliantie arterie 
kompliantie vene 

0,7-1,8 ml/mmHg 
60 ml/mmHg 

Er moet wel in ogenschouw genomen worden dat er bier een voortdurende fluktuatie van 
de druk plaatsvindt, zodat nooit een stationaire toestand bereikt zal worden. Het is dan ook 
erg onwaarschijnlijk dat het lichaam deze relatief snelle en aanhoudende fluktuaties aktief 
zal proberen te kompenseren. 

long en 

RA LA 
RV LV 

periferie 

druk 
ruimte 

fig.13 invloed respiratie op bloeddruk 

In de afbeelding is met pijlen de richting van verminderende invloed van respiratie op 
bloeddruk aangegeven, van borstkas naar periferie. Dit model impliceert dat zowel de 
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arteriele als veneuze kant van de bloedsomloop fluktuaties ondergaat ten gevolge van de 
respiratie. Tot op heden is alleen de arteriele kant van de bloedsomloop bestudeerd. Een 
potentiele mogelijkheid om dit model te verifieren is dan ook het meten van de veneuze 
bloeddruk. 
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HP MONITOR 

In dit hoofdstuk wordt de HP monitor geanalyseerd om zodoende inzicht te verkrijgen in 
de data verwerking en de toegepaste algoritmen. Ook is de tijdsvertraging van de diverse 
(fysiologische) signalen nader bekeken. Dit is van grate importantie voor de korrelatie 
tussen de verschillende signalen. 

tl Algemeen 

Zoals reeds in § 2.2.2 en § 2.3.2 uiteen gezet is vindt er in de HP monitor een (digitale) 
signaal bewerking plaats. Deze zorgt volgens de fabrikant voor een betere en minder 
storingsgevoelige representatie van de diverse signalen. De werking van deze digitale 
bewerkingen is in het geheel niet duidelijk en de fabrikant is erg terughoudend met het 
verstrekken van informatie hierover. 

weergave 

hart ECG 
HR 

HP D 
long RESP A PhyDAS RR 

bewerking c 
bloed ABP 

S/D/M 

fig.14 schema datastroom HP monitor 

Toch is het evident dat enig inzicht in de gebruikte algoritmen van wezenlijk belang is 
voordat er verder onderzoek verricht kan worden. In het verleden zijn reeds konklusies 
getrokken zonder dat er enig inzicht in deze materie was, hetgeen mij ietwat voorbarig 
lijkt. 

t2 Patient simulator 

Orn enig inzicht in de signaal bewerking van de HP monitor te verkrijgen wordt er 
gebruik gemaakt van een patient simulator die in het SJZ gebruikt wordt om apparatuur te 
kontroleren. De gebruikte patient simulator is van de firma Dynatech Nevada, 
model 212 B, serienummer 1573. Orn een indruk te krijgen van de werking van de 
patient simulator (ofwel van de druktransducer) zijn de diverse aansluitingen met een 
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oscilloskoop gemeten. Ook is de kabel die tussen de patient simulator en de druk module 
aangesloten wordt doorgemeten zodat bekend is welke punten korresponderen. 

HP druk module patient simulator 

A 5 

B 4 

c 3 

D 1 

tab.2 overzicht aansluitpunten 

Pinnummer 2 van de patient simulator is niet aangesloten, de afscherming van de kabel is 
verbonden met de konnektor van de patient simulator. 

1 

~~2 5 
• e 

c 0 • • 1 3 
• • • 0 • 3 7 

~· 
• 

8 "' 
5 

• • • 
2 • 

HP PS 

fig.15 konnektor konfiguratie 

Alleen de letters van de druk module zijn aangesloten op de patient simulator, waar de 
overige aansluitingen voor worden gebruikt is niet duidelijk. Waarschijnlijk o.a. voor de 
detektie van de druktransducer en zijn gevoeligheid. 
De nokjes in de konnektor van de druk module zorgen ervoor dat deze maar op 1 manier 
ingestoken kan worden. Bovendien heeft elke module de nokjes op een andere plaats zodat 
ook deze niet verwisseld kunnen worden. 
Bij het meten van de verschillende aansluitpunten is de onderstaande konfiguratie te 
herleiden. 

,---,---A 

A A -~A 

r---------j==== B 
D 

A A +~A 

L-----'----c 

fig.16 principe druktransducer 
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De gebruikte excitatie spanning voor de brug van Wheatstone bedraagt 4 Vcff· Hierdoor 
wordt de gevoeligheid van de druktransducer 20 µV/mmHg (zie § 2.2.1). De frekwentie 
van de draaggolf bedraagt 2439±15 Hz. 
Als 1 c meting is de drift van de HP monitor bepaald. Deze is gedurende 16 uur uitgezet. 
De patient simulator heeft meer dan 24 uur aangestaan op een adaptor om onafhankelijk te 
zijn van fluktuaties in de batterij spanning. De HP monitor is aangezet en direkt "genuld". 
Gedurende ruim 1 uur is de registratie van de bloeddruk gevolgd, een ABP met een 
waarde van 120/80 is geselekteerd op de patient simulator. Ook is na 1 uur gekontroleerd 
of het nulpunt verlopen is. 

tijd (min) ABP (mmHg) omschrijving 

0 109/73 (86) start 

30 110/73 .(86) drift na 1/2 uur 

35 101/67 (79) adaptor 5 min los 

56 [O] kontrole nulpunt met adaptor 

60 110/73 (87) drift na 1 uur 

70 120/79 (94) PS uit/aan 

120 110/73 (87) drift na 2 uur 

tab.3 drift HP monitor 

De HP monitor heeft in het geheel geen last van drift verschijnselen. De uitlezing is na 
2 uur nog hetzelfde als aan het begin wanneer rekening gehouden wordt met de 
onnauwkeurigheid van 1 digit. 
Wel is te zien dat de patient simulator niet op batterijen gebruikt moet worden indien een 
grote stabiliteit gewenst is. Verder blijkt dat de patient simulator een afwijkende waarde 
genereert van -110/73 in plaats van de gespecificeerde 120/80. Daarom is ook de 
stabiliteit van de patient simulator gekontroleerd. De patient simulator heeft gedurende 16 
uur uitgestaan, terwijl de HP monitor meer dan 24 uur heeft aangestaan. 
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tijd (min) ABP (mmHg) omschrijving 

0 120/79 (94) start 

30 119/79 (94) drift na 1/2 uur 

40 102/68 (81) adaptor 10 min los 

41 [O] kontrole nulpunt met adaptor 

42 118/79 (93) drift na 2/3 uur 

50 119/79 (93) PS uit/aan 

120 112/75 (88) drift na 2 uur 

tab.4 drift patient simulator 

De patient simulator drift aanzienlijk, zeker indien in ogenschouw genomen wordt dat 
hiermee andere apparatuur getest wordt. Het hoofd van de instrumentele dienst is hiervan 
op de hoogte gesteld, de patient simulator is per ommegaande teruggestuurd naar de 
fabrikant. Omdat een ziekenhuis niet zonder patient simulator kan is er een exemplaar in 
bruikleen gegeven. Deze blijkt wel stabiel te zijn, het betreft hier model 217 A met 
serienummer 1343 ook van de firma Dynatech Nevada. 

4.3 Gould bloeddruk meter 

Orn enig inzicht in het algoritme van de HP monitor te verkrijgen wordt het signaal van 
de patient simulator ook gemeten met een ouder type bloeddruk meter. Deze bloeddruk 
meter is van de firma Gould type SP 1405 met serienummer 454. Door de respektabele 
leeftijd (5-'84) zal deze allerld "intelligente" algoritmen moeten ontberen. 
Eerst is de bloeddruk meter geijkt met behulp van een speciale konnektor (interface) welke 
een aangeboden spanning (UiJ moduleert waardoor het als bloeddruk signaal (P wJ wordt 
ge'interpreteerd. De Gould bloeddruk meter beschikt over een analoge uitgang waardoor 
het gemeten signaal met het PhyDAS ingelezen kan worden. De meter is over een breed 
gebied geijkt (0-100 mmHg) en schakelt bij 40 mmHg over naar een ander meetbereik. 
Deze omschakeling wordt op de uitgang vervormd doorgegeven, er treedt een forse sprong 
op in de analoge uitgangsspanning (UanJ· Verder vertoont de speciale konnektor bij een 
bepaalde ingangsspanning (=13 V) een verzadiging plaats, bij nog hogere spanningen 
neemt zelfs de bijbehorende bloeddruk weer af. Orn deze redenen wordt voor de ijking 
alleen uitgegaan van waarden tussen 5 en 12 V. De analoge uitgang van de Gould meter is 
niet stabiel, de fluktuatie bij een konstante ingangswaarde bedraagt =25 ADC stappen, wat 
overeen komt met =60 mV. De standaarddeviatie bedraagt ···=3 ADC stappen (=8 mV). De 
storing is niet afkomstig van het PhyDAS of van de omgeving, want wanneer de kabel die 
de drukmeter met het PhyDAS verbindt kortgesloten wordt is de storing verdwenen 
(±1 ADC stap). 
Het verdient sterk de aanbeveling om deze bloeddruk meter enige tijd aan te zetten 
alvorens tot metingen over te gaan daar er een aanzienlijk opwarm effekt waarneembaar is 
( o.a. drift van nulpunt). 
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fig.17 registratie Gould bloeddruk meter fig.18 uitgang Gould bloeddruk meter 

De ijklijn is met behulp van lineaire regressie berekend, 

Regression 
Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 

X Coefficient(s) 
Std Err of Coef. 

Output: 
-0.00026 
0.239202 
0.999865 

127.4498 
0.60496 

8 
6 

De gevoeligheid van de Gould bloeddruk meter bedraagt 127,5 mmHg/V. De fluktuatie in 
de gemeten druk ten gevolge van de instabiele analoge uitgang zal hierdoor ongeveer 
1 mmHg bedragen. 

4.4 HP algoritme 

4.4.1 Standaard bloeddrukken 

Met de patient simulator zijn enkele standaard beschikbare bloeddruk vormen gemeten met 
zowel de HP monitor als de Gould bloeddruk meter. Dit om eventuele afhankelijkheid van 
de golfvorm te achterhalen, tevens zijn de bloeddrukken bij 2 verschillende hart 
frekwenties gemeten. Er moet onderscheid gemaakt worden in de representatie van 
parameters en golven (zie § 2.1.2). Deze 2 verschillende representaties ondergaan volgens 
de handleiding van de HP monitor ook elk een aparte bewerking zodat deze ook apart 
geanalyseerd moeten worden. In tabel 5 is een overzicht gegeven van de parameters, 
systole/diastole (mean). 
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druk bartslag (BPM) HP monitor Gould meter 

ABP 60 119/79 (92) 120/80 (93) 

160 119/95 (107) 121/95 (109) 

LV 60 119/2 (40) 121/0 (40) 

160 119/30 (79) 121/26 (82) 

RV 60 25/0 (8) 23,3/1,3 (9,7) 

160 25/6 (15) 29,1/5,9 (17,0) 

tab.5 uitlezing standaard bloeddrukken 

Het verscbil in weergave van parameter waarden is te verwaarlozen. Bij de recbter 
ventrikel druk scbakelt de Gould meter over naar een gevoeliger meetbereik. Zoals eerder 
aangegeven is dit minder gewenst vanwege optredende afwijkingen aan de analoge uitgang 
bij bet omscbakelen van bet meetbereik. 
Ook zijn de golven van de verscbillende bloeddruk vormen gemeten. 
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fig.19 arteriele bloeddruk 60 BPM fig.20 arteriele bloeddruk 160 BPM 
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In de figuren is te zien dat de Gould meter een onrustiger beeld geeft dan de HP monitor, 
dit is grotendeels toe te schrijven aan de minder stabiele analoge uitgang. De filtering van 
de HP monitor kan ook bijdragen aan een stabieler beeld in verhouding tot de Gould 
meter. Er kan gekonkludeerd worden dat de signaal bewerking van de HP monitor geen 
signifikant effekt heeft op de golfvorm, voor golven is de HP monitor transparant. 

4.4.2 Tijdsvertraging 

Een ander probleem met de HP monitor, is de eventueel optredende tijdsvertraging in de 
analoge kaart, hetgeen van belang is om te weten in verband met uitspraken op het gebied 
van onderlinge korrelaties tussen de diverse signalen. De fabrikant stelt in een technische 
bijlage behorende bij de analoge kaart: "Due to the wave filtering and processing, the 
output delay of some parameters may exceed 250 ms" [12]. 
De absolute tijdsvertraging is gemeten door een signaal aan te bieden welke zowel direkt 
als via de HP monitor gemeten is. Tevens is nagegaan of de golfvorm invloed heeft op de 
tijdsvertraging (gekompliceerder ingangssignaal voor signaal bewerking). 
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fig.23 tijdsvertraging bij stapfunktie 

De meting met de stapfunktie is meerdere malen herhaald en de uiteindelijke 
tijdsvertraging bedraagt gemiddeld 193 monsters, hetgeen overeen komt met 241 ms. 
Orn de onzekerheid in de tijdsvertraging zo klein mogelijk te houden is met het PhyDAS 
op de hoogst mogelijke bemonster frekwentie gemeten, hetgeen toen impliceerde 800 Hz 
(register presetscaler op 3). Het verder opvoeren van deze (lage) bemonster frekwentie 
resulteerde in het katastrofaal vastlopen van het meetsysteem. De onnauwkeurigheid in de 
tijd bedraagt zodoende maximaal ±~·2 ms=±l ms (periodetijd van 500 Hz is 2 ms). De 
onnauwkeurigheid wordt, door de hoger gekozen bemonster frekwentie van het PhyDAS, 
nu volledig bepaald door de bemonster frekwentie van de HP monitor. 
Als standaard bemonster frekwentie is vroeger 123, ... Hz (3200/26) gekozen, een vrij 
arbitraire waarde die later ook in een meer voor de hand liggende waarde veranderd is. 
Ook is de absolute vertraging gemeten met een driehoekspanning als ingangssignaal bij 
2 verschillende frekwenties, 3 Hz (180 BPM) en 40 Hz (hoogste frekwentie die door de 
HP monitor doorgelaten wordt). Bij deze driehoekspanning wordt met behulp van een DC 
offset een sprong in de spanning geforceerd. 
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fig.24 tijdsvertraging bij 3 Hz fig.25 tijdsvertraging bij 40 Hz 

De absolute tijdsvertraging is kennelijk niet afhankelijk van de golfvorm of frekwentie van 
het aangeboden signaal. De gemiddelde tijdsvertraging bij de verschillende signalen en 
gemeten met de hogere bemonster frekwentie bedraagt 193 monsters (241 ms), met de 
eerder aangegeven onnauwkeurigheid van 2"±1 ms. Dit valt binnen de opgegeven 
specifikatie van de fabrikant, mede omdat deze specifikatie erg vaag gesteld is. Ook is in 
figuur 23 te zien dat zelfs bij erg snelle veranderingen aan de ingang de uitgang gewoon 
volgt, dit is ook een extra argument voor het transparant zijn van de HP monitor voor de 
golven. De absolute tijdsvertraging is nu bekend, maar de relatieve ( onderlinge) 
tijdsvertraging is veel relevanter. 
Orn dit te kontroleren is eerst gebruik gemaakt van een facaliteit van de HP monitor om 
markers te plaatsen, echter deze methode werkt niet bevredigend. De marker wordt bij de 
verschillende parameters ook op verschillende tijdstippen geplaatst. Voor de verdere 
analyse is weer gebruik gemaakt van de patient simulator. Deze heeft een omschakelbare 
gevoeligheid voor de druktransducer (5 of 40 µVN/mmHg) waarmee een sprong in de 
bloeddruk aangebracht kan worden. Tevens beschikt de patient simulator over de 
mogelijkheid om met de ECG elektroden niet alleen het ECG maar ook de respiratie te 
simuleren. Prettige bijkomstigheid hiervan is dat dit een stoorsignaal veroorzaakt op het 
ECG. Het is nu mogelijk om gelijktijdig een triggerpuls af te geven bij de verschillende 
signalen, hiermee kan de relatieve tijdsvertraging bepaald worden . 
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De relatieve tijdsvertraging valt binnen de meet onnauwkeurigheid, telkens volgen de 
signalen elkaar binnen 2 monsters. 
De analoge kaart van de HP monitor maakt bet mogelijk om onderzoek te doen naar 
korrelaties tussen de verschillende fysiologische signalen zonder dat er een korrektie voor 
tijdsverschillen noodzakelijk is. 
Ook is nagegaan met welke basis frekwentie de golfvorm op bet beeldscherm geschreven 
wordt. Een onderdeel van de data bewerking van de HP monitor is bet verlagen van de 
oorspronkelijke bemonster frekwentie van 500 naar 125 Hz (data reduktie ). Rond een 
aangeboden frekwentie van 125 Hz zijn er zwevingen te zien op bet beeldscherm van de 
HP monitor. Konklusie: de golfvorm op bet beeldscherm wordt geschreven na de data 
bewerking. Echter de update frekwentie van de analoge kaart bedraagt 500 Hz, hetgeen 
suggereert dat bet signaal niet bet data bewerking trajekt heeft doorlopen. 

4.4.3 HP algoritme voor artefact reduktie 

Bij bet doorlezen van de dokumentatie van de HP monitor inzake de druk module stuitte 
ik op de volgende beangstigende frase: "To reduce this respiration artifact the module 
uses a variabele weight filter technique in the processing of the pressure values". In de 
handleiding staa! dat dit algoritme verwerkt is in de module zelf, hetgeen impliceert dat 
zowel de parameters als de golven gebruik maken van dit algoritme. Dit heeft een zeer 
vervelende konsekwentie: bet signaal waar onderzoek naar gedaan wordt (respiratie in de 
bloeddruk) wordt bier gereduceerd door bet algoritme, de fabrikant ziet dat gedeelte van 
bet signaal als ruis wat wij als interessant deel van bet totale signaal beschouwen 
(signaal-ruis konflikt). Voor de uitleg van bet algoritme wordt in de handleiding verwezen 
naar een artikel [10] met een misleidende titel, "An algorithm for reduction of respiration 
artifact in pulmonary artery pressure measurements". Hier wordt de suggestie gewekt dat 
bet algoritme werkt op longarterie metingen, maar bet algoritme zit in bet module circuit. 
Hiermee worden alle invasieve drukken gemeten, ook bet arteriele en veneuze deel van de 
bloedsomloop. In bet verleden is ten onrechte bet artikel als niet interessant terzijde 
gelegd. Het betreffende algoritme zorgt ervoor dat de langzame fluktuaties van de 
bloeddruk (slag op slag) minder zwaar doorgegeven worden. Afhankelijk van bet verschil 
van 2 opeenvolgende waarden (systole/diastole/mean) wordt bet meer of minder 
gemiddeld: 

D.-D. 
D.=D. + 1 1-1 (3) 

1 1-1 s·ID·-D· I 1 1-1 

I!_; :huidig gemiddeld meetpunt 
D;_1 :voorgaand gemiddeld meetpunt 
D; :huidig meetpunt 
D;_1 :voorgaand meetpunt 

De noemer van de breuk (gewichtsfaktor) wordt in bet interval [2,30] gehouden. De 
precieze werking van bet algoritme wordt in [10] beschreven. 
Orn te kontroleren of dit algoritme ook de golven be'invloedt is een meting verricht die een 
bloeddruk en respiratie signaal simuleert. Deze simulatie wordt gedaan met 2 funktie 
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generatoren die in serie geschakeld zijn. Voor de bloeddruk is een sinus genomen met een 
frekwentie van 3 Hz (180 BPM) waarop een gelijkspanning is gesuperponeerd. Hierdoor 
schommelt de spanning tussen 0,5 en 4,5 V. De HP monitor registreert een bloeddruk 
waarde van 35/-1 (17) mmHg. De respiratie wordt een sinus met een frekwentie van 
2/3 Hz ( 40 RPM) met een amplitude van 1 V, hetgeen resulteert in een bloeddruk waarde 
van 4/-4 (0) mmHg. De superpositie van deze 2 signalen levert een uitlezing van 
35/-1 (17) mmHg of 35/-2 (16) mmHg. 
Er kan gekonkludeerd worden dat het algoritme naar behoren funktioneert op de parameter 
waarden. Orn de invloed van het algoritme op de golfvorm te kontroleren is van het 
simulatie signaal ook de golf gemeten. 
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fig.28 effekt algoritme op golfvorm 

Het algoritme werkt niet door op de golfvorm, dit is een prettige konstatering temeer 
omdat in het verleden reeds via deze weg onderzoek gedaan is naar de samenhang tussen 
bloeddruk en respiratie. De HP monitor is daarom geschikt voor het verdere onderzoek 
naar de invloed van de respiratie op de bloeddruk. 
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5 THERMISTOR 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van een alternatieve detektie methode beschreven, 
om een betrouwbaarder respiratie signaal te verkrijgen. Deze nieuwe methode moet het 
grootste nadeel van de borstkas impedantie methode, grote gevoeligheid voor artefacten 
(zie § 2.3.3), ontberen. Ook is het wenselijk om een direkte methode toe te passen 
vanwege de grotere betrouwbaarheid. 

5.1 Ontwerp eisen 

De nieuwe sensor zal aan enkele voorwaarden moeten voldoen om in de praktijk goed te 
funktioneren. Deze voorwaarden liggen op verscbillende gebieden: 

Elektriscb 

Fysiscb 

Mecbaniscb 

- elektriscb 
- fysiscb 
- mecbaniscb 
- medisch/hygieniscb. 

Omdat er een scala aan apparatuur op een pasgeborene aangesloten 
is moet er zorgvuldig omgegaan worden met de elektriscbe 
eigenscbappen van de sensor. Een absolute voorwaarde is dat er 
gebruik gemaakt wordt van een zwevende potentiaal. Ook is bet 
gebruik van batterij voeding aan te raden om onafhankelijk te zijn 
van de netspanning en de daarbij beborende gevaren. Dit beeft weer 
konsekwenties voor bet stroomverbruik van de sensor. 

De sensor moet de (spontane) respiratie van de pasgeborene kunnen 
volgen, dit stelt eisen aan de tijdkonstante van de sensor. 

Orn een goede detektie van de respiratie te verkrijgen moet bet 
mogelijk zijn om de sensor te kunnen manipuleren, een zekere mate 
van flexibiliteit is daarom wenselijk. Vanwege bet geringe formaat 
van pasgeborenen zal de sensor ook van zeer beperkte omvang 
moeten zijn. 

Medisch/hygieniscb Het toegepaste materiaal moet inert zijn, bet mag geen allergiscbe 
reakties opwekken. Ook moet de sensor bestand zijn tegen alkobol, 
desinfaktans of andere scboonmaakmiddelen. 

5 .2 Detektie methoden 

5.2.1 Vochtigheid 

Een mogelijkbeid om direkt de respiratie te kunnen detekteren is door bet meten van de 
lucbtvocbtigheid. Bij inspiratie zal de vocbtigbeid van de instromende lucbt gelijk zijn aan 
die van de omgevingslucbt, bij expiratie zal de uitstromende lucbt (nagenoeg) verzadigd 
zijn. Hiermee kan onderscbeid gemaakt worden tussen inspiratie en expiratie. 
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Er zijn kleine sensoren beschikbaar welke een voldoende snelle responsietijd hebben, 
echter deze vallen royaal buiten de marge van het te besteden budget (J 0,00). 
Een 2c fundamentelere beperking van deze applicatie ligt in het feit dat in de couveuse 
vaak de luchtvochtigheid verhoogd wordt. Hiermee wordt de vochthuishouding van de 
pasgeborene geregeld: het voorkomt uitdroging. Het verschil tussen inspiratie en expiratie 
valt hierdoor grotendeels weg. 

5.2.2 Temperatuur 

Het verschil in temperatuur tussen ge'inspireerde en geexpireerde lucht is ook een 
potentiele methode voor respiratie detektie. Temperatuur sensoren met een kleine afmeting 
en snelle responsietijd zijn beschikbaar en financieel bereikbaar. 
Echter zal aan een hoge eis voldaan moeten worden inzake het discriminerend vermogen 
van de temperatuur sensor. De temperatuur in de couveuse wordt zo geregeld dat de 
lichaamstemperatuur van de pasgeborene tussen 36,9 en 37,1 °C ligt. De temperatuur van 
de couveuse ligt hierdoor, afhankelijk van de konditie van de pasgeborene, meestal tussen 
32 en 38 °C. Het te meten temperatuursverschil kan ten gevolge van deze regulatie . . .. 
m1mem ZIJn. 
Bijkomende komplikatie is de zeer geringe luchtverplaatsing van een pasgeborene, deze 
ligt in de orde van enkele milliliters per ademcyclus. Dit stelt weer eisen aan de 
gevoeligheid van de sensor. 

5.3 Realisatie 

Voor de realistie van de respiratie detektor is gekozen voor een temperatuur sensor. Als 
sensor is een NTC genomen met een zo gering mogelijke afmeting. Dit dient 2 doelen: 

fysisch 
mechanisch. 

Door de beperkte afmeting van de sensor is de eigen massa ook gering, dit heeft tot 
gevolg dat de tijdkonstante 't klein en de gevoeligheid groot is. De sensor heeft ook een 
hoog ohmige weerstandswaarde bij 25 °C, R25=5 kQ. Hierdoor blijft de belasting van de 
batterij beperkt. 
Er is gekozen voor een passieve meetmethode, de sensor meet de temperatuur van de 
langsstromende lucht. Het is ook mogelijk om een aktieve meetmethode toe te passen, de 
sensor wordt dan door middel van vermogensdissipatie op een bepaalde temperatuur 
gebracht (> 100 °C) en meet de afkoeling ten gevolge van de passerende luchtstroom. 
Deze methode heeft het voordeel dat de gevoeligheid veel groter is dan die van de 
passieve methode. Ook is er dan geen kondensatie probleem meer. Echter deze applicatie 
is in deze omgeving volstrekt verwerpelijk in verband met de veiligheid van de 
pasgeborene (brandwonden). 
Een NTC heeft bij benadering een (negatief) exponentieel verloop van de 
weerstandswaarde als funktie van de temperatuur. Orn de relatie tussen weerstandswaarde 
en temperatuur zo lineair mogelijk te maken is het gebruikelijk om de NTC op te nemen 
in een weerstandsnetwerk. In het verleden is door mij een programma ontwikkeld voor de 
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bepaling van de optimale weerstand die in kombinatie met de NTC geschakeld moet 
worden. Van belang voor deze berekening zijn: 

waarde van R25 

voedingsspanning en gewenste spanning in werkpunt 
boven- en ondergrens van netwerkweerstand 
boven- en ondergrens van temperatuur bereik. 

Met deze gegevens wordt de meest lineaire samenhang tussen weerstandswaarde en 
temperatuur van de NTC bepaald. Tevens wordt van deze optimale samenhang met behulp 
van kleinste kwadraten methode de lineaire regressie berekend. Hiermee is dan het 
verband tussen weerstandswaarde en temperatuur bekend. Bij de gevonden optimale 
netwerkweerstand wordt met behulp van het theorema van Thevenin de bijbehorende 
serie- en parallelweerstand berekend om de gespecificeerde spanning van het werkpunt te 
bereiken. 
Voor de ie test is uitgegaan van 9 V batterij voeding en een spanning in het werkpunt van 
2,5 V. Dit is het midden van het (unipolaire) bereik van de ADC van het PhyDAS. Het 
dynamisch meetbereik wordt hierdoor optimaal benut. 

R1 

S1 
5k11 

C1 ADC /--·--·· 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

81 
100µF 

9V R2 R3 
C2 C3 
1µF 100nF 

4k87 ADC 0-
,,,--·-------

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

fig.29 schema thermistor 

De kondensator Cl zorgt voor een stabiele voedingsspanning, de kondensatoren C2 en C3 
zorgen voor het onderdrukken van storingen welke ge1nduceerd kunnen worden in de 
verbindingskabel tussen sensor en schakeling. De weerstanden Rl en R2 zijn metaalfilm 
weerstanden (geringe tolerantie en temperatuurskoefficient) berekend met behulp van het 
linearisatie programma. De eigenlijke sensor is een NTC van het type M5001-B3 van 
Dale®, in Nederland vertegenwoordigd door Klees Electronics b.v. te Amstelveen 
(v020 - 434351). 
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De gegevens van het linearisatie programma luiden als volgt: 

Berekening voor: thermistor 

Waarde van NTC bij 25 oC 
Voedingsspanning 
Gewenste spanning in werkpunt 

Minimale vervangingsweerstand 
Maximale vervangingsweerstand 

Laagste temperatuur van regelbereik 
Hoogste temperatuur van regelbereik 

Optimale serieweerstand 
Optimale parallelweerstand 
Optimale vervangingsweerstand 
Bijbehorende korrelatiekoefficient 

Gekozen serieweerstand 
Gekozen parallelweerstand 
Gekozen vervangingsweerstand 
Bijbehorende korrelatiekoefficient 

5000 Ohm 
9 v 
2.5 v 

100 Ohm 
10000000 Ohm 

30 oC 
40 oC 

5079.283 Ohm 
4861.49 Ohm 
2484 Ohm 

-.9999998 

5110 Ohm 
4870 Ohm 
2493.557 Ohm 

-.9999996 

Vergelijking van optimale regellijn heeft volgende gedaante 
U=A+B*T A: 4.0480 V 

B: -44.6 mV/oC 

Tex (oC) Rsen (Ohm) Usen (V) Tuit(oC) dT (oC) 
30 4029 2.712 30.002 .002 
31 3861 2.668 31 0 
32 3702 2.624 31. 994 -.006 
33 3549 2.579 32.999 -.001 
34 3404 2.534 34.001 .001 
35 3266 2.49 35 0 
36 3134 2.445 36.002 .002 
37 3008 2.401 37.004 .004 
38 2888 2.356 38.001 .001 
39 2773 2.312 39 0 
40 2663 2.268 39.996 -.004 

Deze gegevens zijn gebaseerd op een voedingsspanning van exakt 9 V. De invloed van de 
batterij spanning op de regellijn parameters is recht evenredig met de spanning, zoals uit 
figuur 29 is op te maken. De thermistor (het geheel van schakeling en sensor) zal in de 
praktijk een geringe afwijking hebben ten opzichte van de berekende parameters. Dit is het 
gevolg van tolerantie in de toegepaste komponenten en een afwijkende voedingsspanning. 
De thermistor is geijkt door bij 2 verschillende temperaturen de spanning te meten. De 
spanning is gedurende 1 minuut gemeten met het PhyDAS om een goed gemiddelde te 
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verkrijgen. Ook kan dan inzicht verkregen worden over de stabiliteit van de thermistor. De 
2 temperaturen (23,1±0,1 en 36,1±0,1 °C) zijn gemeten met de HP monitor met behulp 
van de temperatuur module. Ook van deze ijking is een lineaire regressie berekend. Op bet 
moment van ijken was de batterij spanning 9,45±0,01 V. 

Regression Output: 
4.40844 

0.000974 
0.99999 

200 
198 

Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 

X Coefficient(s) 
Std Err of Coef. 

-0.04828 
1.06E-05 

De ijklijn wordt beschreven door de vergelijking: U = 4,40844 - 0,04828 ·T. De stabiliteit 
van de thermistor is uitstekend. Gedurende 1 minuut bedraagt het maximale verschil in 
spanning 4 ADC stappen ( .... 39 mV), de standaarddeviatie is 0,72 stappen (-1,7 mV). De 
nauwkeurigheid waarmee de temperatuur met deze konfiguratie bepaald kan worden, wordt 
begrensd door de resolutie van de ADC van het PhyDAS. De nauwkeurigheid van de 
temperatuur bepaling is: 2,44·10-3 [V]/ 48,28·10-3 [V/0 C] .... 0,05 °C. 

5.4 Test meting 

De thermistor is het eerst getest met de auteur in de rol van pasgeborene. De sensor is 
onder een neusgat gefixeerd, de omgevingstemperatuur was gedurende de meting ongeveer 
24 °C. Het programma dat ondermeer de konversie pleegt van spanning naar temperatuur 
vraagt ook om de batterij spanning op het moinent van meten. Hiermee wordt dan een 
schaling verricht naar de spanning van de batterij tijdens bet opnemen van de ijklijn. 

0 
~ 
I-

31 

30 

29 

28 +--~-~-~~--'r---.---'~~----1 
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fig.30 thermistor respiratie test 

31~-----------~ 
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29 
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fig.31 thermistor artefact test 

In figuur 30 is te zien hoe de thermistor de respiratie registreert, de 1 e 40 sekonden is 
normaal geademd (-15 RPM). Van 40 tot 50 sekonden is de adem na gedeeltelijke 
inspiratie ingehouden, de temperatuur van de sensor tendeert naar de huidtemperatuur. De 
laatste 10 sekonden is met verhoogde frekwentie ( .... SQ RPM) en kleiner teugvolume 
geademd. Ook is bij ongeveer 10 sekonden te zien dat op dat moment geslikt werd. 
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In figuur 31 is gedurende de r 10 sekonden normaal geademd, van 10 tot 20 sekonden is 
met kleine teugen met gelijkblijvende respiratie frekwentie geademd. Dit is herhaald in de 
2 volgende intervallen van 10 sekonden. Van 50 tot 60 sekonden is weer geademd met 
kleine teugen, bovendien is er een bewegings artefact ge1ntroduceerd door met het hoofd 
been en weer te bewegen. De laatste 10 sekonden is het bewegings artefact gekombineerd 
met een normale teugvolume. 
Deze respiratie detektie methode heeft geen last van bewegings artefacten, de temperatuur 
van de lucht is in de nabijheid van de sensor nagenoeg konstant. Ook is in de figuren te 
zien dat het temperatuur verloop een exponentiele vorm heeft, hetgeen -verwacht mag 
worden van een temperatuursoverdracht (1 e orde proces). 
Orn een indruk te krijgen van de responsie snelheid van de thermistor is er met behulp van 
een stap responsie de tijdkonstante -r van de thermistor bepaald. 

45 

6 40 
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fig.32 stap responsie thermistor 

De stap responsie is bewerkstelligd door de sensor van een koud water reservoir (T .... 7 °C) 
naar een warm water reservoir (T =42 °C) te verplaatsen. De begin temperatuur van de 
sensor is 8,25±0,05 °C, de eind temperatuur bedraagt 41,00±0,05 °C. Uitgaande van een 
exponentieel verloop van de temperatuur curve betekent dat de 63 % waarde (t=-r) van 
28,95±0,05 °C bereikt wordt na -r=0,349±0,004 s. Deze waarde van -r mag beslist als 
majorant beschouwd worden. De gevonden tijdkonstante -r is een kombinatie van een 
fysische (temperatuursoverdracht) en een elektrische (RC tijd) tijdkonstante. Het hier 
doorlopen temperatuurtrajekt vertegenwoordigt een relatief hoge weerstandswaarde van de 
sensor (NTC). De weerstandswaarde van de sensor is in het toepassingsgebied een faktor 
0,65 kleiner, de effektieve tijdkonstante zal hierdoor verminderen. Indien de elektrische 
tijdkonstante domineert reduceert dit de effektieve tijdkonstante tot ongeveer 0,23 sekonde. 
De 1 e test metingen met de thermistor zijn zeer bevredigend verlopen, er is dan ook 
besloten om een serie metingen te verrichten in de klinische praktijk van de NICU. Dit 
resultaat zal volgens verwachting aanmerkelijk slechter zijn ten gevolge van de slechtere 
kondities voor de temperatuursoverdracht (gering temperatuur verschil en minitieuze lucht 
verplaatsing). Dit klinisch onderzoek is verricht door een stagiair van de TUE [16]. 
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5 .5 Modifikatie 

De 1 e metingen die verricht zijn op de NICU zijn zeer positief uitgevallen. De respiratie 
detektie met behulp van de thermistor blijkt een goed alternatief te zijn voor de borstkas 
impedantie methode. Orn optimaal gebruik te maken van het meetbereik van de ADC van 
het PhyDAS, is de schakeling gemodificeerd. Als uitgangspunt wordt een temperatuur 
interval van [30,40] °C genomen. Dit temperatuur interval dient overeen te komen met een 
spanningsbereik van [-5,5] V. De thermistor dient hiertoe bipolair uitgevoerd te worden. 
Omdat er gewerkt wordt met een 9 V batterij zal er een referentiespanning gecreeerd 
moeten worden van 4,5 V om zodoende de gewenste bipolaire uitgang te verkrijgen. De 
uitgangsspanning zal zich dan ongeveer bewegen in interval [-4,4] V. Bij de modifikatie 
is de thermistor ook van een instelbare versterker voorzien, afhankelijk van de optredende 
temperatuursverschillen kan het signaal 10 of 100 maal versterkt worden. 

9V 

C1 

100 µF 

ov 

C2 C3 

1µF 100nF 

+ 
IC1a 

LM324 

+ IC1b 
LM324 

fig.33 gemodificeerd schema thermistor 

R7 
1MOO 
R8 
100k 

De LM324 zit in een quad behuizing, met de overblijvende operationele versterkers zijn 
buffers gerealiseerd. Dit geeft extra stabiliteit voor de eindversterker, deze ervaart dan 
2 exakt dezelfde belastingen aan de ingang. De verschillende impedanties aan de ingang 
van ICla en IClb worden getransformeerd naar 2 identieke impedanties, de 
uitgangsimpedantie van de operationele versterker. De buffers funktioneren als impedantie 
aanpassers. 
De waarden van het weerstandsnetwerk voor de nieuwe konfiguratie zijn weer berekend 
met het linearisatie programma. Voor de spanning in het werkpunt wordt nu 4,5 V 
genomen, dit is de helft van het spanningsbereik van de batterij. Deze spanning wordt 
vervolgens met behulp van een operationele versterker ten opzichte van de 
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referentiespanning van 4,5 V versterkt. Het resultaat hiervan is dat de uitgangsspanning 
zich in het gewenste interval [-4,4] V zal bewegen. 
De gegevens van het linearisatie programma luiden nu: 

Berekening voor: thermistor 

Waarde van NTC bij 25 oC 
Voedingsspanning 
Gewenste spanning in werkpunt 

Minimale vervangingsweerstand 
Maximale vervangingsweerstand 

Laagste temperatuur van regelbereik 
Hoogste temperatuur van regelbereik 

Optimale serieweerstand 
Optimale parallelweerstand 
Optimale vervangingsweerstand 
Bijbehorende korrelatiekoefficient 

Gekozen serieweerstand 
Gekozen parallelweerstand 
Gekozen vervangingsweerstand 
Bijbehorende korrelatiekoefficient 

5000 Ohm 
9 v 
4.5 v 

100 Ohm 
10000000 Ohm 

30 oC 
40 oC 

2821.824 Ohm 
20748.72 Ohm 
2484 Ohm 

-.9999998 

2870 Ohm 
20500 Ohm 
2517.554 Ohm 

-.9999994 

Vergelijking van optimale regellijn heeft volgende gedaante 
U=A+B*T A: 7.2619 V 

B: -80.2 mV/oC 

Tex (oC) Rsen (Ohm) Usen (V) Tuit(oC) dT (oC) 
30 4029 4.858 30.001 .001 
31 3861 4.778 30.999 -.001 
32 3702 4.699 31. 993 -.007 
33 3549 4.618 32.999 -.001 
34 3404 4.538 34.001 .001 
35 3266 4.458 35.001 .001 
36 3134 4.377 36.003 .003 
37 3008 4.297 37.004 .004 
38 2888 4.217 38.001 .001 
39 2773 4.137 38.998 -.002 
40 2663 4.058 39.994 -.006 

Ook is de thermistor weer geijkt, hierbij is gebruik gemaakt van een simulatie weerstand. 
Lineaire regressie is toegepast voor de bepaling van de ijklijn parameters. Doordat er in de 
schakeling gebruik gemaakt is van een inverterende versterker (IClc figuur 33) zal er nu 
een ijklijn met een positieve richtingskoefficient gevonden worden. De schakelaar van de 
instelbare versterker staat op 10*, in deze stand zal het meeste gewerkt worden. Alleen 
indien het verschil in temperatuur tussen inspiratie en expiratie zeer klein is (=1 °C), kan \ 
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de stand 100* geselekteerd worden. Tijdens de ijking was de spanning van de batterij 
9,28±0,01 V en de referentiespanning 4,53±0,01 V. 

-1 

-2 

-3 

4+-~~~~~~~~~~~---< 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 
T\C) 

fig.34 ijklijn thermistor 

Regression Output: 
Constant -28.2132 
Std Err of Y Est 0.014224 
R Squared 0.999965 
No. of Observations 9 
Degrees of Freedom 7 

X Coefficient(s) 
Std Err of Coef. 

0.822333 
0.001836 

De ijklijn heeft als vergelijking: U = -28,213 + 0,822 ·T. De nauwkeurigheid van de 
temperatuur bepaling bedraagt nu: 2,44·10-3 [V]/ 0,822 [V/0 C] ... 0,003 °C. 
De evaluatie van de thermistor als respiratie detektor is verricht door een stagiair waarbij 

·de borstkas impedantie methode als (niet ideale) referentie dient. Uit dit onderzoek blijkt 
dat de thermistor uitstekend aan de ontwerpeisen voldoet, voor een uitvoerige beschrijving 
wordt verwezen naar [16]. 

5.6 Ingangsimpedantie ADC 

Bij de analyse van een storing die optreedt bij het gebruik van de thermistor blijkt dat 
deze waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de lage ingangsimpedantie van de ADC van 
het PhyDAS. De ingangsweerstand is gemeten en bedraagt ongeveer 52 kQ. Hiervan is 
melding gemaakt met als resultaat het vervangen van de verschilversterker die zich in het 
ingangscircuit van de ADC bevindt. Het betreft hier een INstrumental Amplifier van het 
type INA 105 die vervangen is door het type INA 101. Deze verschilversterker heeft een 
extra ingangsbuff er. Hierdoor zal de ingangsimpedantie een meer aanvaardbare waarde 
krijgen. De ingangsweerstand is wederom bepaald en bedraagt nu ongeveer 160 MQ, 
hetgeen zeker acceptabel is. 
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6 VENEUZE DRUKKEN 

VENEUZE DRUKKEN 

In dit hoofdstuk wordt een serie metingen beschreven welke tot doe[ hebben om het 
opgezette model besproken in § 3.3 te verifieren. Het betreft metingen aan het veneuze 
dee[ van de bloedsomloop, deze worden normaliter niet verricht in het SJZ. 

5.1 Veneuze drukken 

Met de HP monitor is het ook mogelijk om veneuze drukken te meten. · Er wordt dan een 
extra druk module ingeschoven waama er een 2e druksignaal op het beeldscherm 
verschijnt. In het SJZ wordt zelden de veneuze bloeddruk van pasgeborenen gemeten, 
indien er een invasieve bloeddruk gemeten wordt is dat meestal de ABP. · 
De veneuze bloeddruk is gemeten door een druktransducer aan te sluiten op het infuus dat 
in een vene is aangebracht. Daar de veneuze druk erg laag is, zeker bij pasgeborenen, is 
op de monitor niet momentaan te zien of er een betrouwbare meting plaatsvindt. Het 
meest gevoelige meetbereik van de monitor bedraagt altijd nog 30 mmHg, wat op het 
beeldscherm een lengte vertegenwoordigt van 1,5 cm. Fluktuaties van de orde mmHg zijn 
niet waar te nemen. Echter met de analoge kaart kan een veel gevoeliger meetbereik 
ingesteld worden door strategische keuzen van gain en offset. Hierdoor zijn de fluktuaties 
wel met het PhyDAS te meten. Er kan dan een maximale nauwkeurigheid bereikt worden 
van: 2,44·10-3 [V] · 1 [mmHg/V] .... 2,5 µmHg. 
De meting van de veneuze bloeddruk is erg lastig gebleken, slechts enkele van de vele 
verrichte metingen leverden betrouwbare gegevens op. De moeilijkheid wordt 
voomamelijk veroorzaakt doordat er geen goed drukkontakt is via de vloeistofkolom met 
de druktransducer (luchtbelletjes e.d.). Hierdoor blijft er van het toch al geringe signaal zo 
mogelijk nog minder over. Vanwege de geringe expertise op het gebied van veneuze 
bloeddruk metingen is het ook mogelijk dat de positionering van de canule in de vene niet 
ideaal is. De infuus vloeistof die door middel van een pomp richting pasgeborene gestuwd 
wordt kan ook een storende invloed hebben. De gemeten veneuze bloeddruk geeft dan een 
veel te hoge waarde aan, zelfs tot ver boven de gemeten systolische bloeddruk hetgeen 
fysiologisch niet erg aannemelijk is. Indien de pomp (kortstondig) uitschakeld wordt daalt 
de bloeddruk en tendeert naar een meer waarschijnlijke waarde. 
Ondanks deze komplikaties zijn er toch enkele geslaagde metingen van de veneuze 
bloeddruk verricht. 

6.2 Perifeer veneuze druk 

Bij deze meting is het infuus in een vene van de linker arm aangebracht, het betreft hier 
dan ook een perifeer veneuze bloeddruk (PVP). Gedurende de meting is de pasgeborene 
mechanisch beademd. Orn redenen van privacy wordt er voor de identifikatie van de 
pasgeborene niet gewerkt met de naam maar met een uniek nummer (pincode ). 
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Gegevens van de betreffende meting_:· . 
"~ .. . .• ~ .... 1 ... ~:...pi1"1'·t 

datum 
pin code 
infuussnelbeid 
couveuse temperatuur 

:15 10 92 
:141092 56210 
:3,2 ml/h 
:3:!,5 °C 

.. -
\ .. .,, • ~, .. . t •. 

·"'tr::" ~ \.,.: . ··. ,, ·' .t: ..,.::· ~ " 

inspiratiorr time · 
expiration time 
ventilation rate 

• .i:. .. 
mean a1rvv.ay pressure 

7'. 1, .~'°l .• ~·- .. 

"': :@,59 s 
:0,70 s 
:45 /min 
:6 cm H20 

De bartslag scbommelt rond de 160 BPM, de ABP bedraagt ongeveer 60/30 (40) mmHg. 
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fig.35 simultane registratie van PVP en impedantie signaal · 

·~ . . 
Opv.allend is de sterke korrelatie tussen de 2 verscbillende signalen: ·Orn de perifeer 
veneuze druk wat rustiger te maken is er een lopend gemiddelde over >10 monsters 
(r=75 ms) berekend. De bemonster frekwentie van bet PbyDAS was 533 Hz (3200/6), 
betgeerl op bet moment van meten niet bekend was. Orn tocb op · ei\l ' banteerbare 
frekwentie uit te komen zijn ~n de oorspronkelijke meetfile telkens. ,3 van de . . . 
4 meetpunten weggegooid. Hierdoor is de nieuwe bemonster frekwentie 133 Hz (3200/24) 
geworden. . 
De veneuze druk ijlt =0,3 s na op bet impedantie signaal. Dit tijdsverscbil kan verklaard 
worden door de tijd die de drukgolf nodig beeft om de afstand te overbruggen tot aan de 
druktransducer. Deze weg loopt door een stelsel van venen die vrij. slap zijn (grote 

- kompliantie) waardoor de drukvoortplanting relatief langzaam verloopt. t· · : ~ 

•, . .. ·'" . 
l (· .. ~· .. 
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3 Centraal veneuze druk 

Deze meting betreft een pasgeborene die mechanisch beademd wordt. Echter de 
beademing dient slechts nog als ondersteuning van de spontane respiratie. Het proces van 
ontwenning van de beademing (weaning) is in volle gang. Het is nu mogelijk om in een 
meting zowel bet effekt van· mechanische beademing als van spontane respiratie te 
analyseren. 
Het infuus is via de navelvene verbonden met de holle ader (vena cava inferior). Op de 
rontgenfoto is te zien dat de catheter zich voorbij bet middenrif in de thorax bevindt. Het 
is daarom een centraal veneuze druk (CVP). 
Gegevens van de meting: 

datum :11 11 92 inspiration time :0,59 s 
pin code :051192 20216 expiration time ;5,1 s 
infuussnelheid :4,3 ml/h ventilation rate, :10 /min 
couveuse temperatuur :33,7 °C mean airway pressure :2 cm H20 

De hartslag is ongeveer 120 BPM. De ABP registratie levert geen konsistente waarde 
hetgeen veroorzaakt wordt door een slecht arteriele lijn. 
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fig.36 simultane registratie CVP en impedantie signaal 
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In figuur 36 zijn duidelijk de overeenkomsten te zien in de maxima van zowel de centraal 
veneuze druk als het impedantie signaal. Deze extrema worden veroorzaakt door de 
mechanische beademing en hebben een positieve korrelatie. Hetgeen door het beschreven 
model van § 3.3 reeds voorspeld is. Voor een meer gedetailleerde weergave is een 
gedeelte van de minuut uitvergroot. 
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fig.37 detail weergave van ftguur 36 

De maxima (rond t ... 26,31 en 37 s) van het impedantie signaal korresponderen met de 
maxima van de CVP. Het optredende tijdsverschil tussen de maxima van de 2 signalen is 
marginaal. Dit komt voomamelijk doordat de catheter zich in de thorax bevindt waardoor 
de drukgolf geen afstand hoeft te overbruggen door het venen stelsel. 
Ook is te zien dat de maxima in het impedantie signaal van de spontane respiratie 
samenvallen met minima in de CVP. Ook dit is konsistent met het model. Echter het CVP 
signaal bevat ook pulsaties ten gevolge van de hartaktie. Op punten waar er een hartaktie 
plaatsvindt (zie ECG signaal) vertoont de CVP een lokaal maximum. Dit maximum zorgt 
ervoor dat de CVP niet bij elke spontane respiratie een minimum kan vertonen. Het 
minimum in de CVP wordt gemaskeerd door een lokaal maximum veroorzaakt door de 
hartaktie. Verder valt op dat de lokale maxima in de CVP ten gevolge van de hartaktie een 
dubbele frekwentie hebben ten opzichte van de hartaktie (hartslag 124 BPM). De 1 e piek 
die samenvalt met het QRS complex wordt veroorzaakt door de atriale kontraktie. Omdat 
er geen klep aanwezig is tussen het atrium en de holle ader kan de drukgolf zich ook 
stroomopwaarts voortplanten, 1 e lokale maximum. Vervolgens kontraheert de ventrikel. 
Hiema stroomt tijdens de diastole het bloed weer het atrium binnen, de klep tussen atrium 
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en ventrikel is nog gesloten. Het 2e lokale maximum wordt veroorzaakt door bet 
binnenstromen van bet bloed. 
Orn bet verband tussen de CVP en bet impedantie signaal nog duidelijker te maken is de 
bartaktie door middel van een lopend gemiddelde berekening uit de CVP verwijderd. Het 
lopend gemiddelde is berekend over 62 monsters ( ... 0,5 s), de periodetijd van de 
optredende drukpulsatie. Voor de optredende verscbuiving (belft van aantal monsters) is 
gekompenseerd. 
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fig.38 korrelatie tussen CVP en impedantie signaal 

Hier komt duidelijk de positieve korrelatie bij mecbaniscb beademen en negatieve 
korrelatie bij spontane respiratie naar voren. 
Er kan gekonkludeerd worden dat bet bescbreven model van § 3.3 in overeenstemming 
met de gedane metingen is. Hiermee is bet model geverifieerd, bet kan de fenomenen 
afdoende verklaren. De grootste invloed van de respiratie op de bloeddruk kan gezien 
worden als bet superponeren van een extra druk. Dit beeft konsekwenties voor de verder 
aanpak van de bewerkingsmetbode voor de ABP . 

.4 Perifeer veneuze druk bij volwassene 

Orn bet model verder te exploreren is de perifeer veneuze druk bij mijzelf gemeten. Het 
infuus is aangebracbt in een vene van de linker arm. De meting is verricbt om enkele 
fenomenen op te wekken die bij pasgeborenen niet mogelijk zijn. Deze beperking ligt 
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voomamelijk in bet feit dat er nog geen (verbale) kommunikatie mogelijk is. Ook kunnen 
normale fysiologische omstandigheden in het extreme worden doorgevoerd om meer 
duidelijkheid te verkrijgen. 
Gedurende de meting is bet volgende protokol gevolgd. 

PROTOKOL PVP METING 

-gewoon ademhalen gedurende enkele minuten. Kontroleer: 

RESP signaal: voldoende amplitude 

PVP signaal: 
elektroden goed geplaatst, (geen artefacten of hartslag) 
transducer op gelijke hoogte als catheter 

ECG signaal: elektroden plaatsing 

-meting starten 

1 minuut gewoon ademen 
1 minuut ademen door gedeeltelijk afgesloten neus 
1 minuut ademen met groter teugvolume en lagere frekwentie 
1 minuut ademen met intervallen waarin adem wordt ingehouden tijdens: 

eind inspiratie, eind expiratie 
1 minuut Valsalva manoeuvre uitvoeren zowel in positieve als negatieve 

zin, (zowel uit- als inademen met afgesloten luchtpijp). 

Echter bij analyse van de PVP meting blijkt dat waarden niet betrouwbaar zijn. De 
gemeten bloeddruk verspringt steeds in diskrete stappen rond 12 mmHg. Er komt hierdoor 
geen extra informatie beschikbaar voor de verifikatie van het model. 
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BEWERKINGSMETHODEN 

In dit hoofdstuk worden verschillende bewerkingsmethoden behandeld die gebruikt zijn om 
informatie over de respiratie uit de ABP te verkrijgen. Deze bewerkingen zijn noodzakelijk 
omdat de ABP voornamelijk bepaald wordt door de pulsaties van het hart. De informatie 
veroorzaakt door de respiratie zit hierin verscholen . 

. 1 Arteriele bloeddruk 

Op de NICU wordt als invasieve bloeddruk meestal de ABP gemeten. Het ABP signaal is 
erg grillig. Het bevat o.a. gegevens over de aktiviteit en de vitalitiet van het hart. 
Indien het hart (linker ventrikel) kontraheert zal de druk stijgen. De klep tussen linker 
ventrikel en aorta zal zich openen zodra de druk in de ventrikel hoger is dan in de aorta. 
Er stroomt bloed de aorta binnen en de druk stijgt totdat de bovendruk (systole) bereikt is. 
Vervolgens neemt de druk af en indien de druk in de ventrikel lager wordt dan in de aorta 
sluit de klep zich. Dit punt is soms als een kleine onregelmatigheid (dicrotic notch) te zien 
in de ABP. De druk in de aorta neemt verder af totdat de onderdruk (diastole) bereikt is. 
Hiema herhaalt het proces zich. 
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fig.39 typisch ABP verloop fig.40 ABP met respiratie invloed 

Uit figuur 40 blijkt dat het gekompliceerde ABP signaal een bewerking moet ondergaan 
om iets te kunnen zeggen over de respiratie informatie die er in verscholen zit. 

.2 Bewerkingsmethoden 

.2.1 Methode nul 

In het verleden is door een stagiair van de TUE [19] een methode verder ontwikkeld die 
slag op slag het respiratie signaal uit de ABP haalt. Deze methode draagt de veelzeggende 
naam methode nul (MO). 
Bij deze methode wordt telkens van 2 opeenvolgende bloeddrukgolven het verschil 
bepaald. Hiertoe wordt elke bloeddrukgolf verdeeld in 20 equi-distante intervallen. Van de 
2 opeenvolgende bloeddrukgolven wordt dan het verschil bepaald van de punten met 
hetzelfde intervalnummer in de bloeddrukgolf. 
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7 BEWERKINGSMETHODEN 

Op deze manier wordt de komponent veroorzaakt door de hartaktiviteit uit de ABP 
verwijderd. Echter MO heeft een aantal nadelen: 

er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat 2 opeenvolgende 
bloeddrukgolven dezelfde vorm hebben 
het verkregen resultaat heeft door de variabiliteit in de hartslag geen 
lineaire tijdschaal. 

De meest recente MO is getest met het signaal van figuur 28 als simulatie van de 
bloeddruk. Het resultaat hiervan is niet erg bevredigend. Na een analyse van de gevolgde 
strategic van de betreffende MO (met de pascal unit GuidUnit als ondersteuning) blijkt dat 
de ingelezen waarden direkt af gerond worden. Aangezien de ingelezen waarden een 
bloeddruk vertegenwoordigen is het niet erg verstandig deze op een geheel getal af te 
ronden. Hierdoor wordt een grote onnauwkeurigheid ge'introduceerd waardoor het bepalen 
van het achtergrond signaal (respiratie) emstig bemoeilijkt wordt. Dit is echter wel te 
begrijpen omdat in het verleden een andere strategie gevolgd werd. Voorheen werd het 
ruwe signaal van de ADC als ingang gebruikt, het betreft dan gehele waarden in het 
interval [0,4095]. Pas na de bewerking met MO werden deze waarden omgerekend naar de 
bijbehorende bloeddruk. De huidige werkwijze is dat de konversie naar bloeddruk waarden 
reeds meteen plaatsvindt, voordat er een bewerking op plaatsvindt. De pascalunit is 
hiervoor aangepast (pascal unit RespUnit) en werkt dan naar behoren. De ingelezen 
waarden worden hier afgerond op 0,01 mmHg, de normale nauwkeurigheid van een ABP 
meting bedraagt =0,025 mmHg. Na deze aanpassing is van een serie gemeten ABP 
signalen het aantal keren dat het programma een foutmelding geeft met een faktor 6 
gereduceerd. 
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fig.42 bewerking met MO fig.43 bewerking met verbeterde MO 

De verbeterde MO heeft duidelijk minder last van sprongen die veroorzaakt worden 
doordat de berekening tijdelijk gestopt is. Dit is het gevolg van het feit dat er op dat 
tijdstip geen bloeddrukgolf gevonden is. 

Lopend gemiddelde 

Met MO als uitgangspunt is een andere bewerkingsmethode ontwikkeld. Hierbij zijn de 
nadelen van MO zoveel mogelijk uitgebannen. Bij MO wordt elke bloeddrukgolf in 20 
equi-distante intervallen verdeeld. De lengte van een enkel interval wordt uiteraard 
bepaald door de tijdsduur van de hartslag. Deze afhankelijkheid van de hartslag wordt 
vermeden door gebruik te maken van de frekwentie waarmee het signaal bemonsterd is. 
Door simpelweg uit te gaan van de bemonsterde waarden worden 2 punten in een keer 
aangepakt: 

alle punten zijn nu equi-distant verdeeld, onafhankelijk van de 
bloeddrukgolf (lineariteit tijdschaaal) 
maximale resolutie wordt bereikt (hoogst haalbare aantal meetpunten per 
bloeddrukgolf). 

Deze methode (LG) berekent een lopend gemiddelde waarvan de lengte van het 
middelingsvenster 4 keer per golf aangepast wordt. Hierdoor wordt een quasi-kontinue 
aanpassing gemaakt voor de hartvariabiliteit. Ook is het niet kongruent zijn van de 
bloeddrukgolven nu minder desastreus voor de berekening. Er wordt nu niet het verschil 
tussen 2 waarden bepaald, maar een gemiddelde over een bloeddrukgolf. Afhankelijk van 
de hartslag bestaat een bloeddrukgolf uit .... 50 monsters (HR=150 BPM). Dit betekent zeker 
een verdubbeling van de resolutie. 
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fig.44 principe werking LG 

Het 1 e middelingsvenster heeft de breedte a-e, het 2e b-f enzovoorts. Na deze bewerking 
wordt er nog een keer een lopend gemiddelde berekend over met een konstant 
middelingsvenster van 30 monsters (=0,25 s) om snelle fluktuaties te onderdrukken. 
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fig.45 methode LG 

Zoals in de respektievelijke figuren 43 en 45 te zien is komen de uiteindelijke resultaten 
vrijwel overeen. Echter de lopend gemiddelde (LG) methode is robuuster en beschikt over 
een lineaire tijdschaal. Dit heeft als voordeel dat bij verdere analyse of bewerkingen er 
niet eerst lineair gelnterpoleerd hoeft te worden om een equi-distante verdeling van de 
monster waarden te verkrijgen. De snelheid van beide methoden is ongeveer gelijk, 
ondanks het feit dat de methode met lopend gemiddelde meer dan 2 keer zoveel 
meetwaarden bevat. 

.3 Digitaal filteren 

1.3.l Discriminerend vermogen 

Orn een scherpe scheiding tussen frekwentie komponenten van de ABP te bewerkstelligen 
is de berekening van een lopend gemiddelde niet ideaal. Alleen veelvouden van de 
frekwentie waarvan de periodetijd gelijk is aan de breedte van het middelingsvenster 
worden volledig onderdrukt. De golflengte moet een geheel aantal keren in het 
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middelingsvenster passen. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt zal de 
betreffende frekwentie komponent niet volledig onderdrukt worden. Bij een lopend 
gemiddelde is geen sprake van een kantelfrekwentie. 
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fig.46 amplitude overdracht LG 

Orn wel een groot discriminerend vermogen t.a.v. frekwenties te verkrijgen kan gebruik 
gemaakt worden van digitale filtering. Er wordt gekozen voor een bepaald type filter met 
bijbehorende overdrachtsfunktie. De karakterisering van de filter eigenschappen is analoog 
aan analoge filters. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van Bode diagrammen . 

.3.2 Type digitaal filter 

Er zijn verschillende bekende typen van digitale filters: 

Butterworth 
Chebyshev type I en II 
elliptisch. 

De globale kenmerken van de verschillende filters zijn als volgt: 

Butterworth Heeft geen rimpel in zowel doorlaat- als spergebied. Wordt om deze 
reden ook wel maximaal glad filter genoemd. Dit gaat ten koste van 
de steilheid van het afvalgebied 

Chebyshev 
elliptisch 

Heeft of in spergebied of in doorlaatgebied een rimpel 
Heeft in beide gebieden een rimpel. 

Voor een uitgebreide theoretische beschrijving van digitale filters wordt verwezen naar 
appendix A . 

.3.3 Speciale eigenschappen 

Digitale filters hebben in het algemeen een minder fraai fase diagram, dit geldt in het 
bijzonder voor rekursieve filters. Evenals analoge filters hebben ook digitale filters in- en 
uitschakel verschijnselen. Echter met digitale filters is hier op elegante wijze voor te 
kompenseren. Bij het ontwerp van een digitaal filter met bepaalde eigenschappen, zoals 
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kantelfrekwentie en gewenste steilheid van overgangsgebied, kan hiermee rekening 
gehouden worden. 
Indien de steilheid van bet overgangsgebied van bet digitale filter vaststaat verdient bet de 
aanbeveling om bij berekening van bet filter uit te gaan van de helft van deze waarde. Het 
berekende filter voldoet nu niet aan de ontwerpeisen. Echter indien een signaal, bestaande 
uit een reeks monsters, 2 keer door dit filter gestuurd wordt zal de gewenste steilheid wel 
gehaald worden. Bij de ze keer dat de reeks monsters door bet filter gestuurd wordt moet 
de sequentie van de monsters omgedraaid worden. Resultaat is dat de opgelopen fase 
verschuiving van de 1 c doorgang precies gekompenseerd wordt door de inverse 
ze doorgang. Het resultaat is de beoogde oorspronkelijke gewenste steilheid van bet 
overgangsgebied. Het fase diagram zal volkomen vlak zijn, er is geen fase verschuiving. 
Voor bet in- en uitschakel verschijnsel (transient trajekt) kan ook gekompenseerd worden. 
Hiervoor is bet van belang om de lengte van bet transient trajekt te kennen. Deze kan 
bepaald worden door bet digitale filter een stapfunktie aan te bieden. Door nu na te gaan 
waar bet filter een stabiele eindwaarde bereikt heeft kan een afschatting gemaakt worden 
van de lengte (tijdsduur) van bet transient trajekt. Deze lengte aan monsters wordt nu 
gespiegeld toegevoegd aan bet begin en einde van de oorspronkelijke dataset. 
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fig.47 toevoegen monsters aan dataset 

Hierdoor wordt bet filter a.h.w. gepreconditioneerd voor de aankomende oorspronkelijke 
dataset. Na afloop worden de extra toegevoegde stukken aan begin en eind van de 
inmiddels gefilterde dataset verwijderd. Er blijft een gefilterd signaal over wat (nagenoeg) 
geen last heeft van bet transient effekt. 

.3 .4 Testen van filter 

Orn na te gaan of digitaal filteren (DF) een goed altematief is voor de andere 
bewerkingsmethoden (LG of MO) zijn de verschillende filters getest. Deze analyse is 
verricht in een speciale matrix georienteerde programmeer omgeving, MATLAB .... Er is 
gebruik gemaakt van een VAX VT200 van de vakgroep systeem- en regeltechniek. 
Kontaktpersoon hiervoor is Walter Renes, kamer W&S 1.37 v(47)3465. Het pakket moet 
voorzien zijn van de Signal toolbox om met digitale filters te kunnen manipuleren. De 
PC's van bet rekencentrum beschikken niet over deze toolbox. Er is uiteindelijk gekozen 
voor bet Butterworth digitaal filter vanwege bet vlakke amplitude Bode diagram. Dit 
omdat informatie uit de amplitude van bet gefilterde ABP signaal informatie bevat over de 
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respiratie. De amplitude overdracht is dan voor alle frekwenties (in bet doorlaat gebied) 
gelijk. 
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.3.5 Bemonster frekwentie PhyDAS 

Zoals in § 4.3.2 aangegeven is de bemonster frekwentie van bet PbyDAS aangepast om 
een grotere fl.exibiliteit te verkrijgen. De oude frekwentie van 123, ... Hz (3200/26) is 
veranderd in 128 Hz (3200/25). Dit is zeker voldoende boog voor de fysiologiscbe 
signalen, in de meeste gevallen is bet een zeer sterke overbemonstering. In bet geval van 
bet ECG is deze boge bemonster frekwentie soms gewenst, dit signaal beeft de hoogste 
frekwentie inboud. Echter voor de meeste andere signalen is deze frekwentie aan de boge 
kant. Maar omdat 128 een macht van 2 is, is bet vrij eenvoudig om tijdens de bewerking 
van een signaal de bemonster frekwentie alsnog te verlagen. Dit is mogelijk door van de 
orginele dataset niet alle waarden maar slechts modulo n waarden in te lezen. Hierdoor 
wordt achteraf de bemonster frekwentie verlaagd. Ook voor de digitale filter tecbniek is 
bet prettig om over enige flexibiliteit in de bemonster frekwentie te beschikken. 
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RESPIRATIE CYCLI 

In dit hoof dstuk wordt de dimensionering van het digitale filter toegelicht. Verder is er een 
applicatie gerealiseerd die mogelijk gebruikt kan warden om longeigenschappen vast te 
leggen. Tot slot wordt een serie metingen besproken die met de betreffende applicatie 
verricht zijn. 

1 Digitaal filter 

1.1 Bemonster frekwentie 

Zoals in § 7.3.4 besproken is de bemonster frekwentie van bet PbyDAS ingesteld op 
128 Hz. Voor bet dimensioneren van een digitaal filter is de bemonster frekwentie van de 
dataset bet uitgangspunt. Orn tot een bepaalde overdracbtsfunktie in bet tijddomein te 
komen moeten de verschillende gewenste karakteristieke frekwenties geschaald worden 
naar de Nyquist frekwentie. Deze frekwentie vormt de bovengrens voor de signaal inhoud 
van het bemonsterde signaal. De bemonster frekwentie moet minimaal 2 maal zo hoog 
gekozen worden rekening boudend met bet bemonsterings theorema van Shannon (zie ook 
Appendix A). De bemonster frekwenties is hierdoor niet vrij te kiezen, maar heeft een 
ondergrens. 
Orn tot een optimale bemonster frekwentie te komen om als basis te dienen voor de 
digitale filter techniek zijn verschillende afschattingen gemaakt. 
Een typisch ABP signaal, zie figuur 39, is geanalyseerd. De stijgtijd van de bloeddruk 
(van diastole tot systole) bedraagt ongeveer 1/3 van de totale tijd van een hartslag. 
Uitgaand~ van een hartslag van 150 BPM is dat 2/15 sekonde. Indien dit bescbouwd wordt 
als de helft van de grondgolf van de steile flank, beeft de flank grondgolf een frekwentie 
van ongeveer 4 Hz. De minimale bemonster frekwentie zal hiervoor dan 8 Hz moeten 
bedragen. 
Voor de ABP wordt algemeen uitgegaan van het feit dat de r 5 harmonischen voldoende 
zijn om het signaal te beschrijven [20]. Uitgaande van een hartsalg van 150 BPM heeft de 
grondgolf (nulde harmonische) een frekwentie van 2,5 Hz. De 5c barmonische heeft een 
frekwentie van 15 Hz. De minimale bemonster frekwentie zal daarom 30 Hz bedragen. 
Orn dit te toetsen zijn verschillende bemonster frekwenties gecreeerd door de hoofd 
bemonster frekwentie van 128 Hz te verlagen naar 64, 32, 16 en 8 Hz. Volgens de 
gevolgde redenering zal er een verschil moeten gaan optreden in de stap van 32 naar 
16 Hz. 
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fig.49 invloed bemonster frekwentie 

In figuur 49 is te zien dat er 1 lijn is die duidelijk buiten de andere valt. Dit is de 
bemonster frekwentie van 8 Hz. Deze is duidelijk te laag gekozen, de snelle fluktuaties 
kunnen niet gevolgd worden. Ook vertoont de lijn van 16 Hz nog een geringe afwijking 
ten opzichte van de overige lijnen. Er is dan ook besloten om 32 Hz als standaard 
bemonster frekwentie te nemen als basis voor de dimensionering van het digitale filter. 
Deze frekwentie is snel genoeg om geen informatie te verliezen. 

J.2 Realisatie digitaal filter 

Voor de dimensionering van het digitaal Butterworth filter is uitgegaan van de volgende 
karakteristieke frekwenties: 

respiratie (RPM) respiratie (Hz) hart (BPM) hart (Hz) 

minimum 20 1/3 100 5/3 

gemiddelde 40 2/3 150 5/2 

maximum 60 1 180 3 

tab.6 overzicht karakteristieke frekwenties 
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Voor bet realiseren van bet laagdoorlaat filter is uitgegaan van de gemiddelde waarden van 
tabel 6 {2/3;5/2}. Als eis geldt dat de hartslag minimaal met 60 dB onderdrukt moet 
worden. De toegestane onderdrukking in bet kantelpunt wordt op 0,1 dB (=1 %) gesteld. 
Echter bij bet berekenen van de koefficienten van bet rekursieve filter dienen deze 
waarden gehalveerd te worden. Het filter wordt immers 2 keer doorlopen (zie § 7.3.3) 
zodat uiteindelijk toch de oorspronkelijk voorgeschreven waarden bereikt worden. Het 
digitaal 5c orde Butterworth filter heeft de volgende eigenschappen: 
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Hierbij moet opgemerkt worden dat de x-as van bet Bode diagram reeds aangepast is op 
de Nyquist frekwentie van 16 Hz. Het originele Bode diagram van een digitaal filter heeft 
bet interval [0,Jt] rad/monster. 
Uit de Bode diagrammen blijkt dat bet amplitude verloop van bet filter voldoet aan de 
ontwerpeisen. Echter ook is te zien dat bet fase verloop van bet filter verre van ideaal is. 
Dit is een van de kenmerken van vooral een rekursief (IIR) filter. Maar hiervoor kan 
gekompenseerd worden, iets waarmee bij de dimensionering van bet filter reeds rekening 
gehouden is. Het filter waar uiteindelijk gewerkt wordt heeft dan ook een ander Bode 
diagram, bet wordt immers 2 keer doorlopen. 
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Het bode diagram van het toegepaste filter is als volgt: 
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fig.S4 amplitude overdracht totale filter fig.SS fase verschuiving totale filter 

De stabiliteit van hct filter is gegarandeerd indien de polen van de overdrachtsfunktie 
binnen de eenheidscirkel van het z-vlak vallen. De polen bepalen uiteindelijk de lange 
termijn responsie van het filter. 

. . . 
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fig.S6 pool projektie {2!3;512} in z-vlak 

De polen van het gerealiseerde filter liggen binnen de cirkel, er is sprake van een stabiel 
filter. 

fig.S7 diagram bemonster frekwentie [6] 
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Uit figuur 57 is op te maken dat er nog sprake is van geringe overbemonstering (gebied I), 
hetgeen konsistent is met de analyse van § 8.1.1. 
Als laatste filter karakterisering volgen de stap- en impuls responsie. 
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fig.SS stap responsie {2/3;512} fig.59 impuls responsie {213;5!2} 

Figuur 58 wordt gebruikt om een indruk te krijgen over de lengte van het transient trajekt. 
Deze bedraagt ongeveer 100 monsters hetgeen overeen komt met 3 sekonden. Ook blijkt 
uit figuur 59 dat het filter stabiel is, de impuls responsie tendeert naar nul. In principe is 
het filter daardoor te realiseren als een niet-rekursief (FIR) filter. 
Het hierboven beschreven filter voldoet voomamelijk bij pasgeborenen die beademd 
worden. Voor pasgeborenen die zelf ademen zijn de extrema van tabel 6 gebruikt als 
karakteristieke frekwenties: RR 60 RPM, HR 100 BPM {1;5/3}. Dit stelt zwaardere eisen 
aan het filter, de frekwenties liggen dichter bij elkaar. Het 12c orde Butterworth digitaal 
filter heeft de volgende eigenschappen in het interval [0,3] Hz: 
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fig.60 amplitude overdracht {1;513} fig.61 fase verschuiving {1;5/3} 

Echter hier geldt weer dat het filter 2 keer doorlopen wordt. Uit figuur 61 blijkt dat het 
kompenseren van de fase verschuiving hier zeker geen overbodige luxe is. 
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Voor bet toegepaste filter geldt: 
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fig.62 amplitude overdracht {1;513} fig.63 fase verschuiving {1;513} 

De posities van de polen van de overdracbtsfunktie van bet filter in bet z-vlak zijn ook 
berekend. 
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fig.64 pool projektie {1;5/3} in z-vlak 

Ook bier liggen de polen binnen de eenbeidscirkel, bet betreft een stabiel filter. Zoals aan 
de ligging van de polen is te berleiden, is de bemonster frekwentie betzelfde gebleven. 
De stap- en impuls responsie van bet filter zijn bepaald. 
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fig.65 stap responsie {1;5/3} 
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fig.66 impuls responsie {1;5/3} 

Voor de lengte van het transient trajekt wordt 250 monsters genomen, wat korrespondeert 
met ongeveer 8 sekonden. Ook blijkt dat de impuls responsie naar nul tendeert, een andere 
bevestiging voor het stabiel zijn van het filter . 

.2 Opzet programma 

Een applicatie die met behulp van de digitale filter techniek gerealiseerd is betreft het 
beschrijven van het respiratie proces. Hierbij wordt uitgegaan van het ABP signaal van de 
pasgeborene dat gemeten is aan het armpje (arterie radialis) of beentje (arterie tibialis). Uit 
dit signaal wordt informatie over de respiratie gehaald door het te filteren met een 
laagdoorlaat filter. Hierdoor blijven alleen de relatief langzame fluktuaties uit het originele 
ABP over, de snelle fluktuaties warden door het filter onderdrukt. Door nu dit signaal te 
kombineren met het impedantie signaal wordt informatie verkregen over het respiratie 
proces. Door deze signalen grafisch weer te geven worden respiratie cycli gegenereerd die 
mogelijk informatie bevatten over de longeigenschappen. 
Het impedantie signaal wordt met hetzelfde filter bewerkt. Dit heeft 2 redenen: 

beide signal en (ABP en impedantie) doorlopen hetzelfde filter en 
hebben daarom dezelf de bewerking ondergaan 
het impedantie signaal wordt hierdoor ontdaan van artefacten ten 
gevolge van de hartslag die het impedantie signaal verstoren. 

Er wordt gekontroleerd of het impedantie signaal niet is vastgelopen, hetgeen veroorzaakt 
wordt door een verkeerde instelling van de instelbare versterker van de HP monitor. 
Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van het signaal sterk verminderd. 
Van elk signaal wordt een datafile van een minuut ingelezen. Deze datafile bestaat 
tegenwoordig uit 7680 monsters hetgeen overeenkomt met exakt 1 minuut bemonsteren 
met 128 Hz. Oudere files bestaan uit 8192 monsters die bemonsterd zijn met 123, ... Hz of 
met 128 Hz (66,56 c.q. 64 s). Dit is het gevolg van het stapsgewijs aanpassen van het 
PhyDAS meetproces naar een acceptabele standaard. 
Van elk signaal wordt het minuut gemiddelde van de pulsatie berekend, dit levert een 
gemiddelde hartslag (HRgem) en respiratie frekwentie (RRgem). Vervolgens wordt als 
voorbereiding op het digitale filter proces monsters voor en achter aan de originele dataset 
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toegevoegd. Dit wordt gedaan om bet in- en uitscbakel verscbijnsel van bet filter te 
onderdrukken. Volgende stap is de daadwerkelijke filter procedure. Van bet gefilterde 
ABP signaal (F ABP) worden de lokale minima bepaald. Deze dienen als interval grenzen 
waarmee later een cyclus getekend gaat worden. De globale extrema van de beide 
gefilterde signalen (F ABP en FIMP) worden bepaald om de grenzen van de assen van bet 
XY-vlak te bepalen. Van elke set meetpunten die een cyclus representeren wordt met 
bebulp van de metbode der kleinste kwadraten de belling bepaald. Na deze berekeningen 
wordt bet grafiscbe gedeelte gei"nitialiseerd en worden de 2 signal en (F ABP en FIMP) als 
XY-plot grafiscb weergegeven. Wanneer een cyclus grafisch weergegeven is staat in een 
tekstvenster vermeld: 

naam van de file 
volgminuut van de file 
minuut gemiddelde van bartslag en respiratie (HRgem en RRgem) 
belling van getekende cyclus 
volgnummer van cyclus. 

Onderaan bet tekstvenster wordt om een waarde oordeel van de getekende cyclus 
gevraagd. De cyclus kan goed- of afgekeurd (+ of-) worden. Van de goedgekeurde cycli 
worden na afloop enkele parameters berekend die weggeschreven worden naar een ASCII 

file. De getekende cycli zijn te vergelijken met hysterese lussen. De parameters die naar 
de file geschreven worden zijn: 

tijd 
cyclus nummer 
draai richting cyclus 
belling lijn 
minimum gefilterde bloeddruk 
maximum gefilterde bloeddruk 
minimum gefilterde impedantie 
maximum gefilterde impedantie 
lengte lange as 
lengte korte as 

(s) 

(linksom: + 1 recbtsom: -1) 
(-/mmHg) 
(mmHg) 
(mmHg) 
(-) 
(-) 
(cm) 
(cm). 

De file wordt voor elke volgende in te lezen minuutfile afgesloten, bierdoor gaan de 
gegevens niet verloren indien bet programma onverboopt vastloopt. Na het berekenen van 
de verscbillende parameters worden de gefilterde signalen ook weggescbreven naar een 
ASCII file. 

3 Metingen 

Ter illustratie worden 2 meetseries besproken die met bet programma bewerkt zijn. De 
1 c meetserie betreft een pasgeborene die mecbanisch beademd wordt. Bij de zc meetserie 
ademt de pasgeborene spontaan. Volgens bet model van § 3.3 zal er een positieve e.g. 
negatieve korrelatie moeten optreden tussen bet gefilterde ABP en impedantie signaal. Dit 
zal zicb in het programma manifesteren als een verschillend verloop van de respiratie 
cyclus. 
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.3.1 Mechanische beademing 

datum 
pin code 

:30 11 92 
:251192 93210 

inspiration time 
expiration time 
ventilation rate 

:0,60 s 
:1,1 s 
:35 /min 

peak inspiration pressure :10 cm H20 mean airway pressure :5 cm H20 

20 

15-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----l 

0 1 0 20 30 40 50 60 
t (s} 

fig.67 ABP en gefilterde ABP signaal van mechanisch beademde pasgeborene 

In figuur 67 is het effekt van de digitale filter techniek te zien. Het gefilterde ABP signaal 
volgt duidelijk de omhullende van het ongefilterde ABP signaal. Het toegepaste filter heeft 
als karakteristieke frekwenties {2/3;5/2} Hz. Met het programma is 5 minuten data 
bewerkt. De file met berekende parameters kan als basis voor statistische bewerkingen 
di en en. 
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De gegevens van de parameter file zijn bieronder weergegeven: 

t (s) lus nr dr hl (-/mmHgJ\ifa(mmHgJ\afa(mmHgJ\ifi (-)mafi (-)la(cm)ka(cm) 
9 5 -1 1.964 33.730 35.917 2.355 6.875 9.506 1.139 

12 8 1 2.623 32.819 34.878 2.283 7.594 10.670 1.187 
98 26 1 1.830 30.265 33.239 2.084 7.865 10.997 2.526 

100 27 1 1. 661 30.427 33.628 2.171 7.469 10.917 1.550 
102 28 1 2.224 30.640 33.063 2.055 7.653 9.912 0.997 
104 29 -1 2.047 30.640 33.242 2.117 7.210 9. 658 1. 241 
105 30 1 2.667 30.848 32. 722 2.117 7.504 8.888 1.596 
107 32 1 2.438 30.632 32.927 1.994 7.513 9.631 1.123 
109 33 1 1.980 30.632 33.325 2.196 7.694 10.232 0.455 
111 34 -1 2.072 30.806 33.252 2.287 7.118 9.125 0.528 
116 37 -1 2.223 31.108 33.404 2.289 7.129 8.888 0.862 
118 38 -1 2.737 31.282 33.089 2.289 7.205 8.241 0.518 
146 20 1 1.905 30.332 33.454 2.067 7.940 13.263 0.873 
148 21 1 1.998 30.453 33.412 2.140 7.660 12.479 0.471 
150 22 1 2.704 30.846 32.789 2.315 7.777 11.901 0.913 
162 29 1 1. 769 29.943 33.412 1.894 8.021 13.952 0.480 
174 36 1 1.947 30.801 33.311 2.106 7.754 12.5111.754 
180 1 1 1.767 31.809 34.354 2.221 6.824 13.648 1.326 
254 9 1 2.071 34.778 37.447 2.079 7.665 13.677 1.139 
256 10 -1 1.816 34.778 37.450 2.054 6.908 11.9311.145 
258 11 1 2.095 34.531 37.343 2.054 7.939 14.410 1.024 

gem 2.121 31. 529 34.079 2.151 7.49111.1641.088 
std 0.322 1.5437 1. 5351 0.117 0.359 1.8654 0.489 

Uit de gegevens is inderdaad af te leiden dat de korrelatie tussen bet gefilterde ABP en 
impedantie signaal bier positief is. De bellingen van de respiratie cycli zijn positief, een 
stijging van bet ene signaal komt overeen met een stijging van bet andere signaal. Dit is 
ook te verwacbten bij mecbaniscbe beademing. Het impedantie signaal is een relatieve 
grootbeid (zie § 2.1.2.2), de scbaal ervan is vrij te kiezen. De waarden dit signaal is 
gescbaald in bet interval [0,10]. Deze scbaling is arbitrair, maar voor deze scbaling is 
gekozen zodat de belling van een respiratie cyclus ongeveer rond Jt/4 ligt. Hierdoor is de 
bepaling van de korte as, die J. op de lange as staat, eenvoudiger doordat de bijbeborende 
ricbtingskoefficient dan rond de -1 fluktueert. 
Opvallend is verder dat de draairicbting van de cycli overwegend linksom ( + 1) is. 
Wanneer dit vertaald wordt naar een tbermodynamiscb proces kan de respiratie cyclus 
opgevat worden als een pV cyclus. De arbeid, W=fpdV, die door bet systeem verricbt 
wordt is positief. 

3.2 Spontane respiratie 

Gegevens van de meting: 

datum 
pin code 

:30 03 93 
:280393 65211 

Omdat bet bier een meting betreft waarbij de pasgeborene zelf ademt is gewacbt totdat 
deze rustig slaapt. Hierdoor worden bewegings artefacten tot een minimum beperkt. Het 
toegepaste filter beeft als karakteristieke frekwenties {1;5/3} Hz. 
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De gegevens van de parameter file luiden: 

t ( s) lus nr dr hl (-/mmHgjiifa(mmHgjiafa(mmHgjiifi (-)mafi (-)la(cm)ka(cm) 
12 12 -1 -1.148 65.926 67.262 1.683 4.753 9.181 2.867 
14 14 -1 -1.149 65.878 67.878 2.177 5.685 10.615 3.002 
18 17 -1 -1.286 63.773 66.05 2.031 5.083 9.403 1.511 
25 23 -1 -0.913 63.297 65.844 2.021 5.218 9.927 3.646 
40 37 -1 -1. 23 64.099 66.621 1.895 4.945 9.507 1.278 
62 3 -1 -0.835 62.73 66.637 1. 778 5.103 13.891 2.442 
66 6 -1 -1.292 64.97 67.201 2.397 5.561 11.579 2.741 
83 22 -1 -0.887 64.57 66.746 1.978 5.13 11.495 4.331 
87 25 -1 -1. 687 64.708 66.246 1.929 5.439 12.153 2.805 
96 33 -1 -0.607 62.998 66.56 1.946 5.106 13.008 5.527 

101 38 -1 -1. 289 65.152 67.549 2.239 5.564 12.216 1.219 
109 45 1 -1. 286 64.206 66.214 2.33 5.397 11.09 2.446 
127 8 -1 -0.733 62.722 65.397 1.865 5.332 12.676 6.081 
134 15 -1 -0.968 63.732 66.473 2.165 5.135 11.33 3.025 
138 18 -1 -0.977 63.595 66.172 2.037 4.937 10.953 3.234 
144 24 -1 -0.99 64. 717 67.705 2.097 5.191 11.949 2.872 
172 49 1 -1. 046 64.909 67.161 2.243 5.733 12.363 3.823 
203 20 1 -1. 361 63.908 66.193 2.019 5.16 10.299 0.774 
233 48 -1 -1.093 64.578 66.788 2.248 5.219 9.761 2.587 
235 50 -1 -1.02 64.504 66.387 1.823 5.254 11.024 3.324 

gem -1.090 64.249 66.654 2.045 5.247 11.221 2.977 
std 0.241 0.8976 0.6275 0.186 0. 248 1. 2630 1. 287 

De korrelatie tussen het gefilterde ABP en impedantie signaal is hier negatief, hetgeen 
gei1lustreerd wordt door de negatieve hellingen van de respiratie cycli. Verder valt op dat 
de draairichting van de cycli hier overwegend rechtsom (-1) is. De vertaling naar de 
thermodynamische grootheid arbeid levert nu een negatief resultaat. Het systeem verricht 
negatieve arbeid . 

.4 Surfaktant 

De invloed van surfaktant op de longen is na te gaan met behulp van het programma. Na 
de toediening van het middel mag verwacht worden dat bij dezelfde beademings kondities 
de invloed van de respiratie harder doorwerkt op de ABP. De fluktuaties in de ABP ten 
gevolge van de respiratie zullen groter zijn. 
Gedurende 6 weken is gewacht op een eventuele behandeling met surfaktant. In deze 
periode zijn 2 pasgeborenen met het middel Curosurf behandeld. Echter bij de 1 e meting 
was de arteriele lijn zo slecht dat er nauwelijks pulsaties in de bloeddruk waargenomen 
werden. Bij de 2e meting vertoonde de arteriele lijn ook enige onvolkomenheden, maar 
deze waren niet desastreus. Voor de toediening van het middel is een geslaagde meetserie 
verricht. Echter na de toediening van het middel werd de pasgeborene zo onrustig dat er 
geen betrouwbare registratie verricht kon worden. 
Gedurende mijn afstudeerperiode ben ik niet in de gelegenheid geweest om de werking 
van het middel na te gaan . 

.5 Algemeen 

De hier toegelichte applicatie is alleen geschikt om veranderingen bij dezelfde pasgeborene 
aan te tonen. Dit omdat de inter-individuele anatomische verschillen het onmogelijk 
maken om zinnige uitspraken te doen over absolute waarden. 
Bij elke meting moet vooraf gekontroleerd worden of de elektroden van het ECG 
deugdelijk geplaatst zijn. Dit bepaalt in hoge mate de betrouwbaarheid van de registratie 
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van het impedantie signaal. Ook dient de invloed van de hartaktie op de totale impedantie 
meting tot een minimum beperkt te worden. De instelbare versterker van het impedantie 
signaal moet zodanig geregeld worden dat het signaal niet vastloopt (clipping). Het 
tussentijds veranderen van de versterkingsfaktor van deze versterker levert geen probleem 
op omdat de versterker diskreet instelbaar is. Er zijn totaal 16 stappen tussen minimale en 
maximale versterking. Na afloop van de meting kan de eventueel veranderde 
versterkingsfaktor verdiskonteerd worden. 
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KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Konklusies 

Model 

Het nieuw opgezette model (zie § 3.3) is in staat om de invloed van de respiratie op de 
bloeddruk, zowel arterieel als veneus, afdoende te verklaren. Principiele gedachte achter 
dit model is dat de respiratie invloed op de bloeddruk als superpositie beschouwd wordt. 
Hierdoor is het mogelijk om de druk fluktuaties zowel in het arteriele als in het veneuze 
gedeelte van de bloedsomloop te verklaren. Dit geldt zowel voor spontane respiratie als 
voor mechanische beademing. 

Door de veneuze bloeddruk te meten, zowel perifeer als centraal, is het model van § 3.3 
geverifieerd. Het blijkt dat de fluktuaties veroorzaakt door de respiratie ook perifeer 
waarneembaar zijn. Bij de centraal veneuze druk meting wordt in een meetserie het gehele 
model bevestigd . 

.. 1.2 Meetapparatuur 

De HP monitor kan gebruikt worden voor fysiologisch onderzoek. Het geheel van monitor 
en analoge kaart is transparant voor de golven. De intelligentie van de HP monitor wordt 
voornamelijk aangewend voor een betrouwbare weergave van de parameters. 

Het algoritme voor de reduktie van respiratie artefacten werkt alleen op de parameters, 
niet op de golven. Dit algoritme werkt met elke druk module, onafhankelijk welke 
invasieve bloeddruk ermee gemeten wordt. De HP monitor maakt hierin geen onderscheid, 
het is slechts een label voor de gebruiker. Dit algoritme is tevens verantwoordelijk voor 
het feit dat een onderzoek naar Mayer golven niet via de parameters kan verlopen. 

De absolute tijdsvertraging van de analoge kaart bedraagt ongeveer 240 ms. Echter veel 
essentieler is de relatieve tijdsvertraging van de signalen. Deze valt binnen de 
onnauwkeurigheid van de tijdsbepaling (2 ms). Voor korrelatie studies is geen korrektie 
voor de tijdschaal nodig. 

De ontwikkelde thermistor is een betrouwbare respiratie detektor. Hiermee is het mogelijk 
om een reeler beeld te krijgen van het respiratie gedrag van een pasgeborene. De 
gevoeligheid voor bewegings artefacten is geheel niet aanwezig, hetgeen een belangrijke 
ontwerpeis was. Verder is de gebruikte meetmethode direkt, wat de betrouwbaarheid 
verder vergroot. 

.1.3 Bewerkingsmethoden 

De nadelen van MO zijn ondervangen in een vergelijkbare methode LG. Hierdoor blijft de 
tijdschaal lineair. Ook is het minder desastreus dat 2 opeenvolgende golven geen gelijke 
vorm hebben, hetgeen voor MO een voorwaarde is. 
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De gerealiseerde digitale filters hebben een beter discriminerend vermogen dan de overig 
toegepaste bewerkingsmethoden voor de ABP. Bovendien is deze methode robuust en 
sneller dan de andere methoden. Tevens is de overdrachtsfunktie exakt bekend. 

De ontwikkelde applicatie met behulp van de digitale filter techniek maakt het mogelijk 
om grafisch de respiratie cycli weer te geven. Ook kan hier informatie omtrent de 
longeigenschappen uitgehaald worden. Hiervoor is dan wel een nader onderzoek nodig dat 
de relevantie van de parameters die berekend worden evalueert. 

2 Aanbevelingen 

2.1 Model 

Voor de verdere konfirmatie van het model van § 3.3 is nuttig om de hypothese te toetsen 
van de verminderde invloed van de respiratie op de bloeddruk bij toenemende afstand tot 
de borstkas. Dit kan gedaan worden door op verschillende plaatsen de perifeer veneuze 
druk te meten. Deze meting kan dan plaatsvinden wanneer het catheter op medische 
indikatie verwijderd dient te worden. Gedurende het terugtrekken van het catheter kan dan 
op verschillende plaatsen de bloeddruk geregistreerd worden. Ook is het dan misschien 
mogelijk om met looptijd metingen een schatting van de voortplantingssnelheid van de 
drukgolf te maken. Dit gegeven kan dan weer gebruikt worden voor het aannemelijk 
maken van optredende tijdsverschillen tussen het gefilterde ABP of veneuze druk en het 
impedantie signaal. Ook het simultaan meten van ABP en PVP kan een rol spelen in de 
verdere verifikatie van het model. 

Voor verder inzicht omtrent het mechanisme van bloeddruk belnvloeding door respiratie is 
het onderzoek aan volwassene een reele optie voor het vereenvoudigen van het totale 
onderzoek. Bij volwassene is het mogelijk om met medewerking van de patient 
gekontroleerde processen op te wekken (zie § 6.4) voor een specifieke deelanalyse van het 
totaal probleem. Ook zijn de fysiologische grenzen beter bekend zodat een verandering 
van een bepaalde fysiologische parameter zo groot mogelijk gekozen kan worden. Hopelijk 
is hierdoor de manipulatie ruimte (signaal-ruis verhouding) te vergroten. Bovendien zijn 
de processen in een pasgeborene veel gekompliceerder doordat de meeste funkties nog niet 
volgroeid zijn waardoor er geen manipulatie ruimte aanwezig is. 

l2.2 Meetapparatuur 

De thermistor kan nog verder verbeterd worden. Hierbij kan gedacht worden aan: 

instelbare referentie temperatuur 
opnemen van voedingsspanning stabilisator 
ontwerp van wegwerp sensor. 

Het voordeel van een instelbare referentie temperatuur ligt in het feit dat hierdoor altijd 
een optimaal gebruik gemaakt wordt van het dynamisch meetbereik van de ADC van het 
Phy DAS. 
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De funktie van de voedingsspanning stabilisator is evident, bierdoor wordt (tot op zekere 
boogte) een onafhankelijkbeid van de spanningsbron gegarandeerd. De ijklijn parameters 
boeven dan niet meer gekorrigeerd te worden voor de deviaties van de voedingsspanning. 
Het ontwerpen van een wegwerp sensor vergroot bet bygieniscb aspekt. De levensduur van 
de toegepaste sensor is gering vanwege de boge fragiliteit. Bij een wegwerp versie vervalt 
deze beperking . 

. 2.3 Bewerkingsmethoden 

In de toekomst kan overwogen worden om bet nu toegepaste digitale filter analoog te 
realiseren. Wanneer bet nieuwe PbyDAS (MPS 030) met PARSAM's ge1nstalleerd wordt 
komt er ook een scbakelbord (interface) tussen de aangeleverde meetsignalen en bet 
PbyDAS. Hierop kan dan bet (aktief) analoog filter gebouwd worden. Het voordeel 
biervan is dat de gegevens dan real-time bewerkt worden. Ook kunnen de karakeristieke 
frekwenties kontinu aangepast worden. Uiteraard moeten de onbewerkte signalen ook 
ingelezen worden zodat deze bescbikbaar blijven voor verdere (off-line) bewerking. 

Ook is bet mogelijk om de minuut gemiddelde bartslag (HRgem) en respiratie frekwentie 
(RRgem) als uitgangspunt te nemen voor de inter-aktieve berekening van de koefficienten 
voor bet digitaal filter. Hierdoor wordt een optimale scbeiding van bartaktie en respiratie 
verkregen welke van minuut tot minuut wordt aangepast. 

De ontwikkelde applicatie voor bet weergeven van respiratie cycli kan geevalueerd worden 
in samenwerking met bet Akademiscb Ziekenbuis Maastricbt (AZM). Dit kan bescbikken 
over een beademingsmonitor die een ademcyclus grafiscb weer kan geven (kompliantie 
lussen). Deze monitor kan dan dienen als referentie voor bet respiratie cyclus programma. 

De betrouwbaarbeid van de respiratie cycli toenemen door niet bet impedantie signaal 
maar de thermistor als respiratie detektie te gebruiken. 
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DESIGNING DIGITAL FILTERS [24] 

IN LEIDING 

Bemonster frekwentie 

APPENDIX A 

Stel het analoog signaal x(t)=cosoot wordt bemonsterd met periode Tb, het digitaal 
signaal heeft dan de gedaante xk=cosookTb. 
Het produkt (l)'Tb bepaalt hoe snel het digitaal signaal verandert en wordt de 
genormaliseerde frekwentie genoemd (eenheid rad/monster). 
lndien de bemonster frekwentie zo gekozen wordt dat het produkt oo·Tb=n·2n zal er 
een konstante waarde voor xk gevonden worden. Herschrijf: 

<1>"Tb=<.1>' +Q le.>· 1<11: 
Q=n·21t 

(Al) 

Het bemonsterde signaal hangt alleen af van dat deel van de genormaliseerde 
frekwentie welke kleiner is dan n, xk=cosoo·k, onafhankelijk van de waarde van n. 
Er kan digitaal geen onderscheid gemaakt worden tussen een analoog signaal met 
frekwentie oo en oo+O/Tb, dit fenomeen heet aliasing. 
Orn wel informatie over de frekwentie van het analoog signaal te verkrijgen moet 
een voorwaarde aan de bemonster frekwentie opgelegd worden. Het signaal moet 
zo snel bemonsterd worden dat de genormaliseerde frekwentie eenduidig is, de 
waarde van oo moet bekend zijn. Laat voor de genormaliseerde frekwentie oo·Tb het 
interval [-n,n] geld en, 0=0, uit (A 1) volgt dan: 

lc.>·Tbl<1t 
1t 

Tb<Tu>l 
(A2) 

In woorden: het analoog signaal moet minstens 2 keer per periode bemonsterd 
worden. lndien hier niet aan voldaan wordt kan het bemonsterde signaal 
ge'interpreteerd worden als zijnde laag frequent. Als een willekeurig analoog signaal 
bemonsterd wordt zal er in het algemeen altijd alaising optreden omdat het altijd 
hoog frequente komponenten bezit. Orn dit te voorkomen moet het analoog signaal 
eerst door een laagdoorlaat filter alvorens het te gaan bemonsteren. Dit filter wordt 
een anti-aliasing filter genoemd. 

Definitie digitaal filter 

Er zijn 2 belangrijke typen digitale filters: 
- niet rekursief 
- rekursief. 
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Bij een niet rekursief filter wordt het resultaat (uitgang) alleen bepaald door de 
bemonsterde waarden (ingang), welke elk met een gewichtsfaktor vermenigvuldigd 
en daarna gesommeerd warden: 

m 

yk= L Ca'Xk-a 
a=-m 

(A3) 

Bij rekursief filter is de huidige uitgangswaarde niet alleen afhankelijk van de 
ingang, maar ook van de voorafgaande uitgangswaarde: 

m n 

yk= L Ca'Xk-a + L db'Yk-b (A4) 
a=-m b=l 

De 2° sommatie is het rekursieve deel. 
Omdat een niet rekursief filter een bijzonder vorm is van een rekursief filter 
(rekursieve koefficienten zijn nul) wordt in het vervolg alleen uitgegaan van een 
rekursief filter. 

Eigenschappen van digitale filters 

Superpositie: indien een ingangssignaal x+u een uitgang genereert 
van y+v, waarbij y de uitgang is van x alleen en v de 
uitgang van u alleen 

Homogeniteit: indien een ingangssignaal van a·x een uitgang genereert 
van a·y, waarbij y de uitgang is van x 

Schuif invariantie: indien een ingangssignaal van xk+1 een uitgang 
genereert van Yk+1, waarbij yk de uitgang is van xk 

Een filter heet lineair tijd-invariant indien aan de bovenstaande eisen is voldaan. 
De hier behandelde digitale filters vallen in deze kategorie en kunnen beschreven 
warden met (A4). 

Responsie 

Orn de responsie van een filter op een willekeurig ingangssignaal te bepalen is het 
gebruikelijk het ingangssignaal te ontbinden in een reeks impulsen. Een digitale 
impuls is makkelijk realiseerbaar en is als volgt gedefinieerd: 

Pk-a=l als a=k 
=O elders 

(AS) 
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lndien aan het filter een impuls pk aangeboden wordt, zal het filter aan de uitgang 
reageren met de impuls responsie hk. Uit formule (A4) volgt voor het rekursief filter: 

m n 

hk= L Ca'Pk-a + L db•yk-b 
a=-m b=l 

n 

=ck + L db'Yk-b 
b=l 

(A6) 

Hieruit is op te maken dat de impuls responsie van een niet rekursief filter een 
eindige lengte heeft, het zijn precies de koefficienten van het filter. Orn deze reden 
wordt een niet rekursief filter ook wel finite impuls respons filter (FIR) genoemd. De 
impuls responsie van een rekursief filter kan lang nadat de koefficienten ck nul zijn 
nog bestaan, dit filter wordt dan ook wel infinite impuls respons filter (llR) 
genoemd. 
Een willekeurig signaal is op te vatten als een reeks impulsen, elke impuls is 
gewogen met de waarde X8 van de ingang: 

.. 
xk= L Xa'Pk-a (A7) 

a=-oo 

Omdat het rekursief digitaal filter lineair tijd-invariant is, is de uitgang van het filter 
de sommatie van elke afzonderlijke impuls responsie: 

.. 
a=-oo .. (AS) 

De uitgang van het filter is de convolutie van het ingangssignaal met de impuls 
responsie. 

FREKWENTIE RESPONSIE 

Eigenfunkties 

Orn de frekwentie responsie van een digitaal filter te bepalen is het handig gebruik 
te maken van funkties welke slechts relatief weinig door het filter veranderd 
warden. Gebruik hiervoor de eigenfunkties ek van het filter. 

) digitaal 
filter 

) 
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De complexe e-macht is een eigenfunktie van een digitaal filter: 

(A9) 

De uitgang van het filter is (AB): 
.. 

a=-oo (AlO) 
=ei"'kL ha·e-iwa 

a=-oo 

Het ingangssignaal ek is alleen vermenigvuldigd met een term welke afhankelijk is 
van de impuls responsie en de frekwentie oo. De vermenigvuldigingsfaktor is de 
eigenwaarde behorende bij de eigenfunktie ek en wordt frekwentie responsie 
genoemd: 

.. 
H(cu) = L ha·e-iwa 

a=-oo 

De frekwentie responsie is een gewogen som van de impuls responsie. 

Frekwentie responsie van digitaal filter 

Neem ek=eiook als ingang van het rekursief filter: 

m n 
yk= L ca·ei [c.1(k-a)] + L db-Yk-b 

a=-m b=l 

Verd er geldt (A 10) en (A 11): 

dus ook 

Substitueer (A13,A14) in (A12): 

Waaruit volgt: 

m n 
H(cu) ·eilllk= L ca·ei Cw Ck-all + L db·H(cu) ·ei [c.1Ck-bll 

a=-m b=l 

m 
L ca·e-iwa 

H(cu)-~a=_-_m~~~-
n 

1-L db·e-iwb 
b=l 

(All) 

(Al2) 

(Al3) 

(Al4) 

(AlS) 

(Al6) 
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De frekwentie responsie van een rekursief filter is bepaald door de gewogen som 
van de rekursieve en niet rekursieve koefficienten. 
In het algemeen is de frekwentie responsie een complexe grootheid. Een 
equivalents representatie van deze complexe grootheid is: 

H(cu) = IH(cu) l·ei4>(<o>l (A17) 

Uit vergelijking (A 16) is af te leiden dat de frekwentie responsie H(oo) periodiek is 
met periods 2rr, immers e-i21T·n=1 indien n geheel. 

ONTWERP VAN DIGITAAL FILTER 

Oak hier wordt uitgegaan van een rekursief filter, dit filter heeft een betere 
(selektievere) frekwentie responsie dan een vergelijkbaar niet rekursief filter van 
dezelfde orde, zie oak (A 16). Dit wordt veroorzaakt doordat de noemer in de buurt 
van nul een sterke invloed heeft. Orn tot een ontwerp van een digitaal rekursief 
filter te komen moet een uitbreiding op de frekwentie responsie behandeld warden, 
de z-transformatie. Dit is nodig om de responsie van het filter op een willekeurige 
signaal te kunnen beschrijven. 

Z-transformatie 

De z-transformatie volgt uit het eigenfunktie-eigenwaarde argument, kies nu: 

(A18) 

als ingang voor het filter, hierbij is z een complex getal. Deze funktie is een 
eigenfunktie van het digitaal filter. De uitgang van het filter is dan (AB): 

a=-oo (A19) 
=zkL ha·z-a 

a=-oo 

Het ingangssignaal ek is vermenigvuldigd met een term, de eigenwaarde 
behorende bij de eigenfunktie ek. Deze eigenwaarde wordt de z-getransformeerde 
van de impuls responsie genoemd, Z{hJ of kortweg z-getransformeerde van het 
filter, H(z): 

z {ha} =H( z) = L ha·z-a (A20) 
a•-oa 

De z getransformeerde is de gewogen som van de impuls responsie. 
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De frekwentie responsie is een bijzondere vorm van de z-transformatie, immers 
indien aan het complexe getal z een restriktie wordt opgelegd volgt de frekwentie 
responsie uit de z-transformatie: 

H(z) I = L h
8
·(ei"') -a 

z=e 1 .. a=-• - (A21) 
= L ha·e-iwa 

a=-• 
=H(CA>) 

Het is ook mogelijk om de z getransformeerde te bepalen met behulp van de 
koefficienten van het filter, zonder eerst de impuls responsie te berekenen. De 
uitgang van het filter wordt gegeven door {A4), maar omdat zk een eigenfunktie van 
het filter is geldt ook: 

(A22) 

Hieruit volgt voor H(z): 

H(z) =-a=_-m __ _ (A23) 

Nulpunten en polen 

De nulpunten respektievelijk polen van de z getransformeerde zijn die waarden van 
z waarvoor H{z)=O dan wel H(z)=oo. Dez getransformeerde wordt volledig bepaald 
door de nulpunten, polen en een vermenigvuldigingsfaktor: 

(z-n } (z-n } ···(z-n ) 
H(z} =G· 1 2 m (A24) 

(z-p1) (z-p2) ···(z-pn} 

Dit is een andere uitdrukking voor de ratio van de 2 polynomen welke de z 
getransformeerde bepalen. Het voordeel van deze representatie is dat de z 
getransformeerde grafisch uitgezet kan worden in het z-vlak. Ook kan enig inzicht 
in de frekwentie responsie verkregen worden door over de eenheidscirkel te lopen 
(z=eiro). 
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Stabiliteit 

Een filter dient stabiel te zijn, een eindig ingangssignaal moet ook een eindig 
uitgangssignaal opleveren (geen opslingering). Uitgaande van een eenvoudig 
rekursief filter: 

(A25) 

Hierbij mogen de koefficienten complex zijn. 
De impuls responsie van dit filter wordt dan (A6): 

hk=cdk (A26) 

Hieruit volgt direkt een voorwaarde voor d, Id 1<1. Hierdoor zal de impuls responsie 
voor toenemende k naar nul tenderen. In het z-vlak mag de pool. van het filter niet 
buiten de eenheidscirkel liggen. 
Voor filters met meerdere niet rekursieve koefficient geldt dat de impuls responsie 
uiteindelijk toch bepaald wordt door het rekursieve deel. Als de impuls door het niet 
rekursieve deel is gegaan (k>m) dragen alleen de rekursieve koefficienten nog bij 
aan de impuls responsie (A6). Er geldt dan: 

(A27) 

Een hoger orde filter kan uitgedrukt warden in meerdere 1 e orde filters, 
dekompositie 

H(z) =H (z) ·H (z) ···H (z) 1 2 n (A28) 

Voor elke koefficient geldt daarom de voorwaarde Id 1<1 (grensgeval indien een 
koefficient als modulus 1 heeft, dit wordt een marginaal stabiel filter genoemd). 
Een instabiele pool kan door een nulpunt gekompenseerd warden, nulpunt-pool 
paar. 
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Hieronder volgt een overzicht van interessante passages uit verschillende artikelen. 
Deze artikelen zijn gezocht met behulp van de Medline op de onderwerpen: ABP 
en respiration. Het beoogt geen volledige samenvatting te zijn, maar geeft een 
goede indruk over onderzoek wat in het verleden reeds verricht is. 

Perlman and Thach, Pediatrics vol.81 p399 

ABP fluctuations have the same frequency and direction of change as esophageal 

Spontaneous apneic pauses were accompanied by sudden and complete cessation 
of ABP fluctuations. 

Large "cough-like" fluctuations in esophageal and gastric pressures were associa
ted with the largest fluctuations in ABP. 

Effects of change in esophageal and gastric pressures on ABP were nearly 
simultaneous (0.05 to 0.25 second latency). 

Respirator pressure fluctuations had negligible effects on the fluctuations in ABP. 

These data suggests that the fluctuations in ABP are directly related to respiratory 
muscle activity. 

Mirro, Busija, Green and Leffler. Fetal and Neonatal medicine. p101 

Investigation on Piglets 

Cardiac output and regional organ blood flow are affected by increasing mean 
airway pressure, even when respiratory compliance is reduced. Brain blood flow 
was maintained. 

Increasing PEEP in adults can depress cardiac output. Possible mechanisms are: 
- decreased systemic venous return 
- decreased ventricular function 
- reduced endocardial blood flow. 

Drop in cardiac output induced vascoconstriction in some vascular beds, thus 
maintaining arterial pressure. 

These experiments demonstrate a lineair relationship between cardiac output and 
ventilation pressures. These changes are not reflected directly in the ABP. 

Goldstein and Brazy, Journal of Perinatology, vol.X, p 267 

We conclude that the beat-to-beat fluctuations of ABP decrease after initiation of 
effective mechanical ventilation. This effect is primarily due to a decrease in 
spontaneous breathing. 
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The pathophysiology of beat-to-beat fluctuations of ABP is associated with 
spontaneous breathing. These blood pressure fluctuations vary with changes in 
esophageal and gastric pressure and appear to represent a pulsus paradoxicus 
phenomenon (decreased cardiac output during inspiration secondary to pooling of 
blood in the pulmonary circulation.) 

Elimination of spontaneous breathing results in conversion of fluctuating patterns of 
both ABP and cerebral blood flow velocity to stable patterns. 

At least 70% of the decrease in CV appears to be due to a reduction in spontane
ous breathing. 

The small increase in systolic blood pressure is most likely a result of improved 
cardiac output due to decreased spontaneous respirations, which require genera
tions of negative intra thoracic pressure. 

Shunt door ... , Spritzer 

lnsufflatie gepaard ging met de daling van de transmurale drukken van beide atria, 
waarbij de druk in het rechter atrium meer daalde dan die in het linker atrium. Er 
zijn 2 mogelijkheden ter verklaring van de drukveranderingen tijdens de insufflatie: 

- daling in de veneuze toevoer naar het rechter atrium 
- stijging in de weerstand van de longcirculatie (onwaarschijnlijk 

omdat er juist een drukdaling optreedt tijdens insufflatie). 

The effect of tidal volume ... ,Szold Pizov Segal and Perel, lnt Care Med 89 

ventilated dogs 

Positive pressure ventilation PPV is known to affect cardiovasculair functiom due to 
intermittent increases in the intrathoracic pressure. The increase in intrathoracic 
pressure may effect the pre- and afterload of both ventricles, though its most 
common effect is to decrease systemic venous return and hence cardiac output. 

The transient reduction in preload and output of the right ventricle are reflected 
after a lag period due to the passage in the pulmonary vasculature as a transient 
reduction in the left ventricular stroke output with a resulting decrease in arterial 
pressure. 

Mechanisms of decreased left ventricular preload .. PEEP,Dhainaut 

Decreased preload seems to be the sole factor for reducing left ventricular perfor
mance. 

Reduction in right ventricular preload appeared to be the major factor accounting 
for decreased right ventricular performance during incremental increases in PEEP. 
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However, in contrast to the left ventricular afterload, resistance to the right ventri
cular ejection (pulmonary vascular resistance) slightly increased with high PEEP 
(probably functionally insignificant). 

The effect of PEEP on cardiac output, Dorinsky 

Stroke volume is influenced by four major factors: 
- diastolic ventricular filling (preload) 
- ventricular distensibility or compliance 
- ventricular contractility 
- ventricular afterload. 

At least three factors probably contribute to the decrease in cardiac output produ
ced by PEEP: 

- decreased venous return 
- increased right ventricular afterload 
- decreased left ventricular distensibility. 

The absence of cardiovascular and respiratory ... dogs, Crisp 

The main finding reported in this paper is that changes in right ventricular systolic 
pressure over a physiological range do not result in measurable changes in 
vascular resistance or in respiratory activity. In this respect the right ventricle differs 
from the left, in which changes in systolic pressure result in dilatation of resistance 
vessels and reductions in respiratory activity (right ventricle is not an important 
reflexogenic area). 

Inflations of the balloon in the pulmonary artery with 5-1 Oml of warm saline 
consistently resulted in increases in arterial blood pressure. 
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PROGRAM LONGB; 

{di t programma leest 2 ASCII files in en bepaal t achtereenvolgens: 
{ - plaats lokale maxima van ongefilterde files (nodig voor gem HR,RR) 
{ - toevoegen van monsters om in- en uitschakel verschijnsel te minimaliseren } 
{ - heen en weer digitaal filteren om faseverschuiving te kompenseren 
{ - grafisch weergeven van gefilterde data, inklusief bijbehorende parameters} 

{ - wegschrijven parameters van goedgekeurde ademlussen 
{ - wegschrijven van gefil terde data naar 2 ASCII files 

USES CRT,DOS,GRAPH; 

CONST AK•6; {aantal koefficienten} 
KL•8; {karakter lengte} 
CO• 0.02075356969033; Cl• 0.10376784845256; C2• 0. 20753569689802; 

C3• 0.20753569690868; C4• 0.10376784844812; CS• 0.02075356969089; 

DO• 1 Dl•-4.19261171523980; D2• 7.08685515079270; 

D3•-6.03090902826752; D4• 2.58192239880320; DS••0.44459269185849; 

FILESTOP•2047; {40 RPM 150 BPM} 

TYPE 

VAR 

FREQSAM•128; 
FREQINL•32; 

FLE•ROUND( ( FILESTOP+l )/FREQINL); 

LENGTE•lOO; 

MHD•30*pi/180; 

R•FREQSAM DIV FREQINL; 

AH•'RES'; AHF•'gefilterde RES'; LS•'LS'; SW•'SW'; RL•'RL'; 

BD-'ABP'; BDF·'gefilterde ABP'; PS•'PS'; FE•'FE'; 

DIN•'F:\GOLF\KON\'; 

DOUT•'F:\GOLF\FIL\'; 
DGRA•' F: \TP\BGI'; 

BDATA=ARRAY[O .. FLE] OF BOOLEAN; 

IDATA•ARRAY(O .. FLE] OF INTEGER; 

IDATK•ARRAY(O .. FLE] OF INTEGER; 

RDATA•ARRAY[·(LENGTE+AK) .. (FILESTOP+LENGTE+AK)] OF REAL; 

RDATK•ARRAY[O .. FLE] OF REAL; 

STR•STRING; 

ALMINABP, ALMINFABP, ALMAXRES, ALMINFRES, AM, BM: INTEGER; 
ELMINABP,ELMINFABP,ELMINFRES,EM:INTEGER; 

HRFGEM,HRGEM,LLMINABP,LLMINFABP,LLMINFRES:INTEGER; 

RRFGEM,RRGEM,RH.T,XCXAT,XCYAT,XHK,XHS,XLK,XLS,XTK:INTEGER; 

YCXAT,YCYAT,YHK,YHS,YU<,YLS:INTEGER; 

GMAXFA,GMAXFR,GMINFA,GMINFR:REAL; 

NIEUW,VL:BOOLEAN; 

WOL:BDATA; 

HL,PLMINABP,PLMINFABP,PLMINFRES,PLMAXRES:IDATA; 

ABP,FABP,FRES,RES:RDATA; 

AMSTR.FILENAAM,HLSTR,HRGEMSTR,RRFGEMSTR:STR; 

GMAXFASTR,GMAXFRSTR,GMINFASTR,GMINFRSTR:STR; 

FINA. FINR, FUITA, FUITR, FUITP: TEXT; 

PROCEDURE INT STR (A: INTEGER; VAR ASTR: STR; BSTR: STR); 

BEGIN 

IF BSTR•'FE' THEN 

BEGIN 

ASTR:•CHR(48+A DIV 100); 

ASTR:•ASTR+CHR(48+(A MOD 100) DIV 10); 

ASTR:·ASTR+CHR(4B+(A MOD 100) MOD 10); 

END; 

IF BSTR•'SW' THEN 

BEGIN 

ASTR:•CHR(48+A DIV 100); 

IF ASTR•'O' THEN ASTR:•''; 

ASTR:•ASTR+CHR(48+(A MOD 100) DIV 10); 
IF ASTR•'O' THEN ASTR:•''; 

ASTR:•ASTR+CHR(48+(A MOD 100) MOD 10); 

END; 

END; 

PROCEDURE REAL_STR (A:REAL; VAR ASTR:STR; BSTR:STR); 

VAR B:INTEGER; C:BOOLEAN; 

BEGIN 

C: •FALSE; 

IF A<O THEN 

BEGIN 

{bemonster frekwentie} 
{ inlees frekwentie} 

{lengte voor 60 EPM} 

{transient trajekt} 

{maximale hoek deviat ie} 

{bemonster-inlees ratio} 

{directory in} 
{directory out} 
{directory graphics tools} 
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A:•-A; 
C: •TRUE; 

END; 
IF BSTR•'ABP' THEN 
BEGIN 

B:•ROUND(A); 
ASTR: •CHR(4B+B DIV 100); 

{nul decimalen) 

IF ASTR•'O' THEN ASTR:•''; 
ASTR:•ASTR+CHR(4B+(B MOD 100) DIV 10); 
ASTR:•ASTR+CHR(4B+(B MOD 100) MOD 10); 

END; 
IF BSTR•'RES' THEN 
BEGIN 

B:•ROUND(lO*A); 
ASTR:•CHR(4B+B DIV 100); 

{een decimalen} 

IF ASTR•'O' THEN ASTR:•''; 
ASTR:•ASTR+CHR(4B+(B MOD 100) DIV 10); 
ASTR:•ASTR+".'; 

ASTR:•ASTR+CHR(4B+(B MOD 100) MOD 10); 
END; 
IF BSTR•'RL' THEN 
BEGIN 

B:•ROUND(A); 
ASTR:•CHR(4B+B DIV 1000); 
ASTR: •ASTR+'.'; 

{drie decimalen} 

ASTR:•ASTR+CHR(4B+(B MOD 1000) DIV 100); 
ASTR:•ASTR+CHR(4B+((B MOD 1000) MOD 100) DIV 10); 
ASTR:•ASTR+CHR(4B+((B MOD 1000) MOD 100) MOD 10); 

END; 
IF C THEN ASTR:•'-'+ASTR; 

END; 

PROCEDURE L EXTREMA (VAR DATAl:RDATA; VAR DATA2:1DATA; VAR A:INTEGER; 
TEKST: STR); 

VAR B: BOOLEAN; 

BEGIN 
B: •FALSE; 
WRITELN( 'detektie van lokale extrema in gefilterde • .TEKST.' file'); 
A:•O; 
FOR T:•l TO FILESTOP-1 DO 
BEGIN 

IF (DATAl[T-1]-DATAl[T]<•O) AND (DATAl[T]-DATAl[T+l]>O) THEN 
BEGIN 

DATA2[A]: •T; 
A:•A+1; 
B: •TRUE; 

END; 
IF B THEN 
BEGIN 

IF (DATAl[T-1]-DATAl[T)>•O) AND (DATAl(T)-DATAl(T+l)<O) THEN 
BEGIN 

DATA2 (A]: •T; 
A: •A+l; 

END; 
END; 

END; 
END; 

PROCEDURE IN FILE (VAR TEKST:STR; VAR A,B:INTEGER); 

BEGIN 
WRITE( 'naam hoofdfile: '); 
READLN(TEKST); 
REPEAT 

WRITE( 'beginminuut '); 
READLN(A); 
IF A<O THEN WRITELN(' onwaarschijnlijk, negatieve beginminuut'); 

UNTIL (A>•O); 
REPEAT 

WRITE(' eindminuut '); 
READLN(B); 
IF B<A THEN WRITELN( • beginminuut kleiner dan eindminuut' ); 

UNTIL (B>•A); 
END; 

PROCEDURE LEES FILES (VAR FILE1,FILE2,FILE3,FJLE4,FILE5:TEXT; ASTR:STR); 

APPENDIXC 

79 



VAR A:BOOLEAN; D,U:REAL; 

BEGIN 
A: •FALSE; 
IF AM-BM•O THEN NIEUW:•TRUE ELSE NIEUW:•FALSE; 
INT_STR(AM,AMSTR.FE); 
ASSIGN(FILEl.DIN+ASTR+'ABP.'+AMSTR); 
RESET(FILEl); 
ASSIGN(FILE2.DIN+ASTR+'RES.'+AMSTR); 
RESET(FILE2); 
ASSIGN(FILE3,DOUT+ASTR+'BDF.'+AMSTR); 
REWRITE (FI LE3); 
ASSIGN(FILE4,DOUT+ASTR+'AHF.'+AMSTR); 
REWRITE( FILE4); 
ASSIGN(FILE5,DOUT+ASTR+'.PAR'); 
IF NIEUW THEN REWRITE(FILE5) ELSE APPEND(FILE5); 
WRITELN("inlezen datafiles van minuut '.AMSTR); 
FOR T:•O TO R*(FILESTOP+l)-1 DO 
BEGIN 

U: •T MOD R; 
IF U•O THEN A:•TRUE; 
IF A THEN 
BEGIN 

READ(FILEl.ABP[T DIV R)); 
READ(FILE2.RES[T DIV R)); 

END; 
IF NOT A THEN 
BEGIN 

READ(FILEl.D); 
READ(FILE2,D); 

END; 
END; 
CLOSE (FI LEI); 
CLOSE (FI LE2); 

END; 

PROCEDURE L MIN (VAR DATAl:RDATA; VAR DATA2:IDATA; VAR A.B.C,D:INTEGER; 
TEKST: STR); 

VAR E: BOOLEAN; 

BEGIN 
VL: •FALSE; 
E: •FALSE; 
IF TEKST•'gefilterde RES' THEN E:•TRUE; 
WRITELN('detektie van lokale minima in ',TEKST,' file'); 
A: •O; 

FOR T: • l TO FI LESTOP-1 DO 
BEGIN 

IF ETHEN IF (DATAl[T)>lO) OR (DATAl[T)<O) THEN VL:•TRUE; 
IF (DATAl[T-1)-DATAl[T)>•O) AND (DATAl[T)-DATAl[T+l)<O) THEN 
BEGIN 

DATA2[A):•T; 
INC(A); 

END; 
END; 
B:•ROUND(60*(A-l)/(DATA2[A-1)-DATA2[0))*FREQINL); {bepaal minuutgemiddelde} 
C: •DATA2[0); 
D:•DATA2[A-1); 

END; 

PROCEDURE TOEVOEG PRO EPI (A:STR; VAR DATA:RDATA; TEKST:STR); 

BEGIN 
WRITELN(' toevoegen van monsters aan • ,TEKST, • file'); 

FOR T : • 1 TO LENGTE DO 
BEGIN 

IF A•'PS' THEN 
BEGIN 

DATA[-T): •DATA[O]-(DATA[T]-DATA[O]); 
DATA[FILESTOP+T):•DATA[FILESTOP)-(DATA[FILESTOP-T)-DATA[FILESTOP)); 

END; 
IF A•'LS' THEN 
BEGIN 

DATA[-T]:•DATA[T); 
DATA[FI LESTOP+T): •DATA[ FILESTOP-T); 

END; 
END; 

END; 

{aanvullen begin} 
{aanvullen eind} 

APPENDIXC 

80 



PROCEDURE DIG_FILT (VAR DATA.FFILDATA:RDATA; TEKST:STR); 

VAR FILDATA:RDATA; X.Y:REAL; 

BEGIN 
WRITE( 'digitaal filteren van ',TEKST,' file voor-' ); 

FOR T:•-LENGTE-AK TO -LENGTE-1 DO {zet beginwaarden (verleden) op nul} 
BEGIN 

FILDATA[T):•O; 
DATA[T): •O; 

END; 
FOR T: •·LENGTE TO FILESTOP+LENGTE+AK DO 
BEGIN 

x: •CO*DATA [TI +Cl *DATA [T-1) +C2*DATA [T-2) +C3*DATA[T-3) +C4*DATA[T-4) +C5*DATA[T-5); 
Y: •Dl *FI LDATA[T-1) +D2*FI LDATA[T-2) +D3*FI LDATA[T-3) +D4*FI LDATA[T-4) +D5*FI LDATA[T-5); 
FILDATA[T]:•1E-3*X-Y; 

END; 
WRITELN(' en achterwaarts' ); 

FOR T:•FILESTOP+LENGTE+l TO FILESTOP+LENGTE+AK DO 
BEGIN 

FFILDATA[T): •O; 
FILDATA[T): •0; 

END; 
T:•FILESTOP+LENGTE; 
WHILE T>(-LENGTE-AK-1) DO 
BEGIN 

{zet beginwaarden (toekomst) op nul} 

X:•CO*FILDATA[T)+Cl*FILDATA(T+l]+C2*FILDATA(T+2)+C3*FILDATA(T+3)+C4*FILDATA[T+4)+C5*FILDATA[T+5); 
Y:•Dl*FFILDATA[T+l)+D2*FFILDATA[T+2)+D3*FFILDATA[T+3)+D4*FFILDATA(T+4)+D5*FFILDATA[T+5]; 
FFILDATA(T]:•lE-3*X-Y; 
T:•T-1; 

END; 
END; 

PROCEDURE G_EXTREMA (VAR DATA:RDATA; VAR A.B:REAL; VAR C.D:INTEGER; E,F:STR); 

VAR R:REAL; N:INTEGER; 

BEGIN 
IF F•' LS' THEN 
BEGIN 

C:•O; 
D: •FILESTOP; 

END; 
A: •DATA(T]; 
B: •DATA(T]; 
FOR T:•C TO D DO 
BEGIN 

IF DATA(T)>A THEN A:•DATA(T]; 
IF DATA(T]<B THEN B:•DATA(T]; 

END; 
IF E•'ABP' THEN N:•l ELSE N:•lO; 
BEGIN 

R:•FRAC(N*A); 
IF (R<0.5) AND (R<>O) THEN A:•ROUND(N*A)/N+l/N ELSE A:•ROUND(N*A)/N; 
R: •FRAC(N*B); 
IF (R>0.5) THEN B:•ROUND(N*B)/N-1/N; 
IF (R>-0.5) AND (R<O) THEN B:•ROUND(N*B)/N-1/N ELSE B:•ROUND(N*B)/N; 

END; 
END; 

PROCEDURE LSM (VAR DATA1,DATA2:RDATA; VAR DATA3,DATA4:IDATA); 

VAR N,U:INTEGER; H,K,Sl,S2,Sll,S12:REAL; 

BEGIN 
WRITELN( 'bepaling helling van ademlussen' ); 
FOR T:•O TO ALMINFABP-2 DO 
BEGIN 

Sl:•O; 
S2:•0; 
Sll: •O; 

Sl2:•0; 
FOR U:•DATA3(T] TO DATA3(T+l] DO 
BEGIN 

Sl: •Sl +DATAl(U); 
S2: •S2+DATA2 (U); 
Sll:•Sll+DATAl(U]*DATAl(U); 
Sl2:•Sl2+DATAl(U]*DATA2(U]; 

END; 
N:•DATA3(T+l]-DATA3(T]+l; 
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H:•(N*Sl2-Sl*S2)/(N*Sll-Sl*Sl); 
{K:•(Sll*S2-Sl*S12)/(N*Sll-Sl*Sl);) 
DATM [T): •ROUND( lOOO*H); 

END; 
END; 

PROCEDURE DEF _ GRA: 

VAR GraphDriver.GraphMode:integer; 

BEGIN 
GraphDri ver: •Detect; 

InitGraph(GraphDriver,GraphMode.DGRA); 
IF GraphResult <> grOk then 

BEGIN 

{helling) 
{konstante) 

Wri teln( 'Graphics error:•. GraphErrorMsg(GraphResul t)); 

HALT(l); 
END; 
XHK: •GetMaXX; 

YHK: •GetMaxY; 

XLK: •XHK-YHK; 
IF (GraphDriver•3) AND (GraphMode•l) THEN XLK:•XHK-ROUND(YHK*(640/350)/(4/3)); {ega 640*350) 
YLK: -0; 
XHS:•XHK-ROUND((XHK-XLK)/20); 
XLS:•XLK+ROUND((XHK-XLK)/15); 
YHS: •YHK-ROUND(YHK/15); 
YLS: •YLK+ROUND(YHK/20); 
XCXAT:•XHS-ROUND(0.2*(XHS-XLS)); 
YCXAT:•YHK-ROUND((YHK-YHS)/2); 
XCYAT: •XLK+ROUND( (XLS-XLK)/2); 
YCYAT:•YLK+ROUND(0.2*(YHS-YLS)); 
RH: •ROUND(YHK/20); 
XTK: •ROUND(XLK/2); 
REAL_ STR ( GMAXFA, GMAXFASTR. BD); 
REAL_STR(GMINFA.GMINFASTR,BD); 
REAL _STR(GMAXFR.GMAXFRSTR,AH); 
REAL_STR(GMINFR,GMINFRSTR,AH); 
INT_STR(HRGEM,HRGEMSTR,SW); 
INT_STR(RRFGEM,RRFGEMSTR.SW); 
SetTextJustify(Centertext,Centertext); 

Set LineStyle (Sol idln, o. ThickWidth); 
RectAngle(XLK, YLK.XHK, YHK); 
SetLineStyle ( Solidln. o. NormWidth); 
SetColor(14); 
MoveTo(XLS, YLS); 
LineTo(XLS, YHS); 
LineTo(XHS, YHS); 
SetColor ( 15); 
OutTextXY(XCXAT,YCXAT,'ABPfil (mmHg)'); 
SetTextStyle ( Defaul tFont. VertDir, 1); 

OutTextXY(XCYAT,YCYAT,'IMPfil (-)'); 
SetTextstyle ( Def aul tFont, HorizDir .1): 
OutTextXY(XHS.YCXAT,GMAXFASTR); 

OutTextXY(XLS,YCXAT.GMINFASTR); 
IF VL THEN 
BEGIN 

SetColor(13); 

{geel) 

{wit) 

{ licht magenta) 
OutTextXY{XTK, l*RH. 'IMP vastgelopen'); 

END; 
OutTextXY(XCYAT.YLS,GMAXFRSTR); 
OutTextXY(XCYAT,YHS,GMINFRSTR); 

{wit} IF VL THEN SetColor(l5); 
OutTextXY(XTK-3*KL,3*RH,' file:'); 
OutTextXY(XTK+3*KL, 3*RH, FILENAAM); 
OutTextXY(XTK-4*KL.4*RH,' minuut:'); 
OutTextXY(XTK+3*KL.4*RH,AMSTR); 
OutTextXY(XTK-3*KL,7*RH,'HRgem:'); 

OutTextXY(XTK•3*KL,7*RH.HRGEMSTR); 
OutTextXY(XTK-3*KL,8*RH,'RRgem:'); 
OutTextXY(XTK+3*KL,8*RH,RRFGEMSTR); 

OutTextXY(XTK-4*KL.11 *RH,' helling:' ) ; 
OutTextXY(XTK-4*KL,14*RH,' lus nr:' ); 

OutTextXY(XTK.YHK-2*RH.•geef +/- als' ); 

OutTextXY(XTK.YHK-l*RH.'waarde oordeel' ); 

END; 

PROCEDURE ADEMLUS (VAR DATA1,DATA2:RDATA; VAR DATA3,DATA4:IDATA; 
VAR DATA5:BDATA); 

VAR B:BOOLEAN; u.x.Y:INTEGER; TSTR:STR; 
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BEGIN 
FOR T:•O TO ALMINFABP-2 DO 
BEGIN 

B: •TRUE; 
REAL_ STR(HL[T] ,HLSTR,RL); 
INT_STR(T+l,TSTR,SW); 
OutTextXY(XTK+3*KL.11*RH.HLSTR); 
OutTextXY{XTK+3*KL.14*RH,TSTR); 
FOR U:•DATA3[T] TO DATA3[T+l] DO 
BEGIN 

SetColor(14); {geel} 
X:•XLS+ROUND((DATAl[U]-GMINFA)/(GMAXFA-GMINFA)*(XHS-XLS)); 
Y:•ROUND(YHS-(DATA2[U]-GMINFR)/(GMAXFR-GMINFR)*(YHS-YLS)); 
IF B THEN MoveTo(X,Y) ELSE LineTo(X,Y); 
SetColor(4); 
Circle(X.Y.1); 
B: •FALSE; 

END; 

{rood} 

IF ReadKey•'+' THEN DATA5(T]:•TRUE ELSE DATA5(T]:•FALSE; 
B:•TRUE; 
SetColor ( 0); 
OutTextXY(XTK+3*KL,11*RH,HLSTR); 
OutTextXY(XTK+3*KL,14*RH.TSTR); 
FOR U: •DATA3(T] TO DATA3(T+l] DO 
BEGIN 

{zwart} 

X:•XLS+ROUND((DATAl(U]-GMINFA)/(GMAXFA-GMINFA)*(XHS-XLS)); 
Y: •ROUND(YHS-(DATA2 [U]-GMINFR)/ (GMAXFR-GMINFR)*(YHS-YLS)); 
IF B THEN MoveTo(X,Y) ELSE LineTo(X,Y); 
Circle(X,Y,l); 
B: •FALSE; 

END; 
SetColor( 15); {wit} 

END; 
CloseGraph; 

END; 

PROCEDURE PARAMETER (VAR DATA1.DATA2:RDATA; DATA3:IDATA; VAR FILEl:TEXT); 

VAR EERST,EIND,LI,OPT,STOP:BOOLEAN; 

BEGIN 

DR, LN, P: IDATK; H,KA, LA.MAFA,MAFR,MI FA.MI FR: RDATK; 
A,COR,DRIEKWART.KWART,MAR,MAX,MAXKA,MIN,MINKA.s.u.X,XOPT.Y.YOPT:INTEGER; 
HOEK,HOEKHK,HOEKO,HOEKRC.HOEK1,HOEK2,LKA,LKX,LKY,RC,RC1,RC2,SIGN,VH,VHO:REAL; 

WRITELN ( • bepalen parameters van goedgekeurde lussen • ) ; 

A: •O; 

FOR T:•O TO ALMINFABP-2 DO 
BEGIN 

IF WOL[T] THEN 
BEGIN 

MIN:•DATA3[T]; 
MAX: •DATA3(T+l]; 
MAR: •ROUND( (MAX-MIN)/10); 

{eerste datapunt} 

{laatste datapunt} 

{marge voor KA} 

MINKA:•MIN+MAR; {eerste datapunt voor KA} 
MAXKA:•MAX-MAR; {laatste datapunt voor KA} 
P(A]:•ROUND(DATA3(T]/FREQINL+(AM-BM)*60); 
LN(A]: •T+l; 
H(A]:•HL(T]/1000; 
MIFR[A]:•DATA2[MIN]; 
MAFR[A]:•DATA2[MIN]; 
MIFA[A]:•DATAl[MIN]; 
MAFA[A]:•DATAl[MIN]; 
FOR U: •MIN+l TO MAX DO 
BEGIN 

IF DATA2(U]<MIFR(A] THEN MIFR[A]:•DATA2[U]; 
IF DATA2[U]>MAFR[A] THEN MAFR(A]:•DATA2[U]; 
IF DATAl(U]<MIFA(A] THEN MIFA(A]:•DATAl[U]; 
IF DATAl(U]>MAFA(A] THEN MAFA[A]:•DATAl[U]; 

END; 
LA(A]: •SQRT(SQR( ( (MAFA[A]-MI FA[A] )*15 )/ (GMAXFA-GMINFA) )+SQR( ( (MAFR[A]-MI FR[A] )*15 )/ (GMAXFR-GMINFR))); 
KWART:•MIN+ROUND((MAX-MIN)/4); {datapunt op 1/4 deel} 
DRIEKWART:•MAX-ROUND((MAX-MIN)/4); 
COR: •O; 

{datapunt op 3/4 deel} 

REPEAT {zoek RC met gelijk teken} 
RCl:•(DATA2[KWART+COR]-DATA2[DRIEKWART])/(DATAl[KWART+COR]-DATAl[DRIEKWART]); 
RC2:•(DATA2[KWART+COR+1]-DATA2[DRIEKWART])/(DATAl[KWART+COR+l]-DATA1[DRIEKWART]); 
SIGN:•RC1/RC2; 
INC(COR); 

UNTIL (SIGN>O); 
HOEKl:•ARCTAN(RCl); 
HOEK2:•ARCTAN(RC2); 
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IF (HOEK1-HOEK2 )<O THEN LI: •TRUE ELSE LI: •FALSE; {LI true: lus draait linksom} 

IF LI THEN DR(A]:•l ELSE DR(A]:•-1; 

HOEKRC:•ARCTAN(H(A]); 

IF HOEKRC<O THEN HOEKHK:•HOEKRC+pi/2 ELSE HOEKHK:•HOEKRC-pi/2; 

STOP: •FALSE; 

{-pi/2 pi/2} 

KA(A]:-0; s:-0; x:-0; Y:-0; 

REPEAT 

EERST: •TRUE; 

EIND: •FALSE; 

OPT: •FALSE; 

VHO:•pi/2; 

IF LI THEN Y:•O ELSE X:•O; 

REPEAT 

{reset hulp variabele} 

{ga verder met volgend links punt} 

RC: • ( DATA2 (MAXKA-Y]-DATA2 (MINKA+X]) / ( DATAl (MAXKA-Y]-DATAl (MINKA+X]); 

HOEK:•ARCTAN(RC); 

IF EERST THEN 

BEGIN 

HOEKO:•HOEK; 

EERST: •FALSE; 

END; 

IF (HOEK/HOEKO<O) AND (ABS(HOEK)>pi/4) THEN HOEK:•HOEK-pi;{stap in hoek, y-as} 

VH:•ABS(HOEK-HOEKHK); 

IF VH<VHO THEN 

BEGIN 

VHO: •VH; 

IF VH<MHD THEN 

BEGIN 

XOPT: •X; 

YOPT: •Y: 

OPT: •TRUE; 

END; 

END; 

IF VH>VHO THEN EIND:•TRUE; 

HOEKO: •HOEK; 

IF LI THEN INC(Y) ELSE INC(X); 

IF MAXKA-Y•MINKA+X THEN EIND:•TRUE; 

UNTIL EIND; 

IF OPT THEN 

BEGIN 

{hoek gevonden} 

{schuif naar volgend rechts punt} 
{voorkom delen door nul} 

{maximale haaksheid overschreden} 

LKX: • ( (DAT Al [MAXKA-YOPT]-DATAl [MINKA+XOPT] )*15 )/ (GMAXFA-GMINFA); 

LKY:•((DATA2[MAXKA-YOPT]-DATA2[MINKA+XOPT])*15)/(GMAXFR-GMINFR); 

LKA: •SQRT(SQR( LKX)+SQR( LKY)); 

IF LKA>KA[A] THEN KA(A]: •LKA; 

END; 

IF LI THEN INC(X) ELSE INC(Y); 

INC(S); 

{ lengte as omgerekend naar cm} 

{bepaal maximale lengte KA} 

IF (S>(MAXKA-MINKA) DIV 2) THEN STOP:•TRUE; 

UNTIL STOP; 

INC(A); 

END; 

END; 

IF NIEUW THEN 

BEGIN 

{lopend punt nu over helft} 

WRITE( FILEl. 't ( s)'.'.', 'lus nr'. •.'. 'dr'.','. 'hl (-/mmHg)'.'.'. 'mifa(mmHg) •. •. •); 

WRITELN( FILEl. 'mafa(mmHg) •. '. •. 'mifr(-)'. •. •. • mafr(-)'.'.'. 'la(cm) •. •. •. • ka(cm)' ) ; 

END; 

FOR U:•O TO A-1 DO 

BEGIN 

WRITE( FI LEl, P[U],',', LN[U].',', DR[U].',' .H[U]: 3: 3,',' ,Ml FA(U]: 5: 3,',' ,MAFA[U]: 5: 3,'.' ) ; 

WRITELN( FI LEl ,MIFR(U]: 4: 3.',' ,MAFR[U]: 4: 3, '.', LA[U]: 5: 3,',' ,KA(U]: 5: 3); 

END: 

CLOSE( FI LEl); 

END; 

PROCEDURE WEGSCHRIJF FILT DAT (VAR DATA1,DATA2:RDATA; 

VAR FILE1,FILE2:TEXT; ASTR:STR); 

BEGIN 

WRITELN( 'wegschrijven gefilterde data van minuut • .ASTR. • naar file'); 
FOR T: •O TO FI LESTOP DO 

BEGIN 

WRITELN( FILEl ,DATAl [T]: 5: 3); 

WRITELN(FILE2.DATA2[T]:5:4); 

END; 

CLOSE (FI LEl); 

CLOSE (FI LE2); 

END: 
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APPENDIXC 

BEGIN {HOOFDPROGRAMMA} 

CLRSCR; 

IN _FI LE( FILENAAM. BM. EM); 

FOR AM: •BM TO EM DO 

BEGIN 
LEES_FILES(FINA.FINR,FUITA.FUITR.FUITP.FILENAAM); 

L_MIN(ABP.PLMINABP.ALMINABP.HRGEM.ELMINABP,LLMINABP.BD); 

TOEVOEG_PRO_EPI(LS.ABP.BD); 

TOEVOEG_PRO_EPI(LS.RES.AH); 

DIG_FILT(ABP.FABP.BD); 

DIG_FILT(RES.FRES.AH); 

L_MIN(FABP.PLMINFABP,ALMINFABP.HRFGEM.ELMINFABP,LLMINFABP.BDF); 

L _MIN ( FRES. PLMINFRES.ALMINFRES. RRFGEM, ELMINFRES. LLMINFRES,AHF); 

G _EXTREMA ( FABP • GMAXFA. GMINFA • ELMINFABP. LLMINFABP •BO• LS); 

G _EXTREMA(FRES,GMAXFR.GMINFR.ELMINFRES. LLMINFRES.AH. LS); 

LSM(FABP.FRES.PLMINFABP.HL); 

DEF_GRA; 

ADEMLUS(FABP.FRES.PLMINFABP.PLMINFRES.WOL); 

PARAMETER(FABP,FRES.PLMINFABP.FUITP); 

WEGSCHRIJF_FILT_DAT(FABP.FRES.FUITA.FUITR,AMSTR); 

{inlezen file en minuut} 

{data inlezen van minuutfile} 
{detektie lokale minima} 
{toevoegen monsters aan dataset} 

{digitaal filteren, heen en terug} 

{detektie globale extrema} 

{bepaling helling m.b.v. kleinste kwadraten} 
{definieren graf isch scherm} 

{tekenen van een ademlus} 

{berekenen parameters goedgekeurde ademlussen} 

{wegschrijven van gefilterde data} 

END; 

END. 

KOEFFICIENTEN FILTER {2/3;S/2} (40 RPM. lSO BPM) 

*1E·3 co- 0. 0207S3S6969033; Cl• 0 .103767B4B4S2S6; C2• 0.207S3S696B9B02; 

CJ• 0. 207SJS69690B6B; C4• 0.10J767B4B44Bl2; CS• 0.0207S3S69690B9; 

*1 DO• 1 Dl•-4.19261171S2J9BO; 02• 7.0B6BSS1S079270; 

DJ•-6.0J090902B267S2; 04• 2. SBl 922J9BBOJ20; DS·-0.4445926918SB49; 

KOEFFICIENTEN FILTER {l;S/J} (60 RPM. 100 BPM) 

*lE-B 

*1 

CO • 0.000S02JS37141B; Cl • 0.00602771166J14; C2 • 0.0331S960B3924S; 

CJ• 0.11049792192JS2; C4 • 0.24B712694BB3SB; CS• 0.3977B4S60B460S; 

C6 • 0.4642629J920376; C7 • 0.39779024SlB79J; CB • 0.24B712694BB3SB; 

C9 • 0.11049S79029S32; ClO• O.OJJ161JB474029; Cll• 0.00602717B7S609; 

c12- o.oooso24391s647; 

DO • Dl • -10.11JOSS12BJ20; 02 • 47. 0044J4962361; 

DJ ·-1J2.7SS734707627; 04 - 2S3.727106Sl7SB1; OS ·-345.676BJ46SlOBS; 

06 • J44.2017401B7494; 07 •-2S2.37007Sl2307J; DB • 1JS.21677B994799; 

D9 • -51.62614SS4241B; 010• 13.3JlB7Bl76726; Dll• -2.090640BB1294; 

012- 0.1SOS4721S4J2; 

85 


