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Samenvatting

__________. 1

Sinds 1977 wordt in de vakgroep voor Fysiologie en Fysiologische Fysica van de
Rijksuniversiteit Limburg onderzoek verricht naar verbanden tussen lichamelijke inspanningen
en bepaalde fysiologische variabelen als hartslag, ademhalingsfrequentie en
melkzuurconcentratie. Gebleken hierbij is onder meer dat de hartslag-frequentie geen
eenduidige indicator voor lichamelijke inspanning is , maar dat de ademhaling wei
reproduceerbare gegevens hierover kan leveren_ Recent onderzoek naar de relatie tussen
geleidelijk toenemende arbeidsintensiteit en de respiratiefrequentie heeft aangetoond dat zowel
melkzuurconcentratie als ademhalings-frequentie een meer dan evenredige toename vertonen
vanaf het moment dat een proefpersoon super-maximaal wordt belast.

Deze resultaten zijn behaald via het verrichten van tests onder laboratorium-omstandigheden.
Om de resultaten algemeen aan te tonen moeten de tests worden herhaald in een meer
natuuriijke omgeving voor duursporters. Op het sportveld zijn namelijk mogelijke variabelen
als temperatuur en vochtigheid niet te regelen zoals in een laboratorium. Daarom moet bepaald
worden of de gevonden verbanden daar standhouden. Zo onstond de behoefte aan een apparaat
waarmee dergelijke metingen zouden kunnen worden gedaan buiten een laboratorium
omgeving. Het apparaat moet in staat zijn de ademhalingsfrequentie van een sporter gedurende
zijn inspanningsperiode te meten en op te slaan zodat deze gegevens later, met behulp van een
computer, geanalyseerd kunnen worden. Bestaande apparatuur hiervoor belemmert de sporter
tevee1 in zijn bewegingen om bruikbare resultaten te leveren en is bovendien te zwaar en
omvangrijk om meegevoerd te kunnen worden.

Er werd contact ge1egd met de vakgroep Medische Electrotechniek en gevraagd een dergelijk
apparaat te ontwikkelen. Reeds een aantal stagiaires en afstudeerders hebben zich hiermee
bezig gehouden. Opnemer, filtering en mogelijke microcomputer hardware werden
gerealiseerd, maar de te gebruiken frequentie-analysemethode diende nog kritisch te worden
bezien, waarna ze ontwikkeld, geimplementeerd en getest zou moeten worden. Vervolgens
zouden eventuele knelpunten opgespoord en verholpen moeten worden om te komen tot een
optimaal algoritme met het oog op een minimale bewerkelijkheid. Vervolgens diende het
bewijs van correcte werking gegeven te worden. Tenslotte zou het hele traject van opnemer,
filters en signaalbewerking met behulp van ademhalingsmetingen moeten worden geevalueerd,
met referentiemetingen als objectief vergelijkingsmateriaal. Deze zaken vormen samen het
onderwerp van het afstudeerverslag

Begonnen werd met het verrichtten van een literatuur-onderzoek naar bestaande frequentie
analyse methoden en bestaande ademhalings-registratie apparatuur. Het onderzoek naar
bestaande apparatuur op het gebied van ademhalingsregistratie leverde geen bruikbare
resultaten, het onderzoek naar bestaande frequentie-analyse methode des te meer. Daarna werd
aan de hand van gesprekken met deskundigen op het gebied van signaal-analyse een afgewogen
keuze gemaakt voor een van de gevonden methoden, namelijk Korenberg's Ortogonale Search
Methode (OSM). Problemen opgetreden bij het gebruik van de Fast Fourier methode bij de
vorige afstudeerder werden geanalyseerd en zijn resultaten op bruikbaarheid getoetst. Daarna
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werd een beschrijving gegeven van de gekozen frequentie-analyse methode, zoals gevonden in
de· literatuur. Daarop volgend -werden de knelpunten van de gekozen frequentie-analyse
methode in zijn toepassing voor de ademhalingsfrequentiemeter bepaald. Dit leidde tot de
beslissing om niet de originele methode, maar een daarvan af te leiden vereenvoudiging
gebaseerd op enkele aannamen te gebruiken. Aan de hand van test-resultaten bleken de
aannamen te kunnen worden gerechtvaardigd, zodat het ingeslagen pad kon worden vervolgd.

Resterende knelpunten in de toepassing van de ontwikkelde frequent ie-analyse methode voor
de ademhalingsfrequentie-meter, met het oog op een minimale bewerkelijkheid, werden
bepaald. Via wiskundige omschrijving van het ontwikkelde algoritme konden deze knelpunten
worden verholpen. Zo ontstond een frequentie-analyse methode die met zijn basis niet erg veel
meer gemeen heeft, maar waarvan werd verwacht dat hij voor zijn bedoelde toepassing op
ademhalingssignalen beter geschikt is dan bestaande methoden. Aan de hand van test-resultaten
uit theoretische en practische ademhalings-files bleek deze verwachting te kunnen worden
waargemaakt. Om greep te krijgen op parameters, die de eigenschappen van de ontwikkelde
methode bepalen, werden nieuwe ademhalings-patronen gemeten. Door daarbij
referentiemetingen te verrichten kon tevens het hele traject van ontwikkelde filters en
frequentie-analyse software worden geevalueerd. De gebruikte meetmethoden, haar hardware
en software, de benodigde conversies en de toegepaste meetprotocollen werden beschreven.
Evaluatie van de resultaten van de ontwikkelde frequent ie-analyse methoden leidde tot
suggesties voor de keuze van de te bepalen parameters.

Dit alles resulteerde in cen bewijs van correcte werking van de ontwikkelde frequentie-analyse
methode. Deze is toegespitst op het bepalen van de dominante frequente in ademhalings
signalen. De methode heeft een complexiteit van een orde lineair in N, wanneer N het
gebruikte aantal bemonsteringswaarden voorstelt. De lineaire factor daarbij ligt tussen 1 en 2.
Daarmee is de methode aanzienlijk minder bewerkelijk dan bestaande frequentie-analyse
methoden als bijvoorbeeld Fast Fourier Transform (FFT), vooral bij toepassing op grote
datarecords. Het gewenste frequentiebereik en de frequentieresolutie zijn bovendien niet zoals
bij FFT bepaald door de orde van de frequentie-analyse methode of de gebruikte recordlengte,
maar vrij te kiezen. Het algotime is robuust en levert nauwkeurige en betrouwbare resultaten.
Voar de invloed van parameterkeuze konden duidelijke verbanden worden aangegeven. Het
gehele traject van ontwikkelde hardware en frequentie-analyse software bleek correct te
kunnen werken. Als aanbevelingen voor vervolg-onderzoek werd onder meer genoemd het
omschrijving van de ontwikkelde software naar fixed-point bewerkingen.
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Summary

III

Research has been conducted at the Department of Physiology en Physiological Physics of the
National University of Limburg on the relation between physical exertion and certain
physiological variables like hart rate, respiratory frequency and lactate concentration in the
blood since 1977_This research has led among other things to the conclusion that the hart rate
does not form a good indicator for measurement of physical exertion, but the respiratory
frequency does. Recent research on the relation between gradual increase of exertion intensity
and respiratory frequency has proven that lactate concentration in the blood as well as
respiratory frequency show a more than proportional increase from the point on where the
exertion intensity exceeds the maximum value of the concerning test subject.

These results have been found under laboratory circumstances. In order to prove the results in
general, the tests have to be repeated in a more natural environment for duration sporting man.
On sports grounds namely certain variables like temperature and air humidity can not be
controlled as they can be at a laboratory. Therefore it had to be proven whether the shown
relations would hold there as well. Therefore the need arose for a piece of equipment suited to
accomplish the necessary respiratory frequency measurements in a non-laboratory
environment. This piece of equipment has to be able to measure and store the respiratory
frequency of sporting man during a physical exertion period, in order to analyse this data
afterwards by means of a computer. Existing laboratory equipment for these purposes would
obstruct the test subjects too much in their movements to be able to collect useful results.
Moreover they would be too heavy and voluminous to be carried along by the test subjects.

Contact was made with the Department of Medical Electrical Engineering of the Eindhoven
University of Technology and they were asked to develop such a piece of equipment. Already a
few traineeship and graduate students have worked on this development. Transducer, signal
filtering and possible microcomputer hardware were realised, but the method of signal
frequency analysis had still to be examined critically, developed, implemented and tested. Next
possible bottle-necks would have to be traced and dealt with in order to establish an optimal
algorithm for frequency analysis, optimal with a view to a minimum of needed operations.
After that the correctness of the resulting algorithm had to be proven. Finally the whole of
transducer, filtering and frequency analysis software had to be evaluated by means of reference
tests serving as objective comparation data. These things are the subjects of this Master of
Science thesis.

The work started with a literature research on eXlstmg frequency analysis methods and
respiratory measurement equipment. The research on existing useful respiratory measurement
equipment did not lead to workable results, the research on existing frequency analysis
methods did. On basis of discussions with experts on the field of general frequency analysis a
well-considered choice was made for one of the found analysis methods, namely the
Orthogonal Search Method by Korenberg. Problems encountered by the former graduate
student on the implementation of Fast Fourier frequency analysis were analysed and reached
results evaluated on their usefulness. Next the frequency analysis method chosen for was
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described as found in the concerning literature. Bottle-necks of this method for the use in the
respiratory frequency analysis device w~re determined. This gave rise to the decisioo oot to use
the original method, but a simplified form of it, based on certain assumptions. On basis of test
results these assumptions appeared to be justifiable, on account of which the chosen path could
be continued.

Remaining bottle-necks of the developed frequency analysis method in the perspective of
minimization of necessary operations were determined. These could be dealt with by
mathematical circumscription of the developed method. This finally led to a frequency analysis
method which did not have much resemblance to the original method started with, but which
was expected to be better suited for the meant purpose of breath frequency analysis than
existing methods. This expectation could be confirmed on basis of test results from theoretical
and practical respiratory data files. In order to establish the connections between the
parameters which determine features of the developed frequency analysis method, new
respiratory data acquisitions were conducted on test subjects under laboratory duration
exertion.. By means of additional reference measurements also the whole of transducer,
filtering and frequency analysis software could be evaluated. Used measurement protocols,
hardware and software were developed and described. Evaluation of the results of the
developed analysis method for these new breathing files led to suggestions for possible choices
of concerned parameters

In this way the correctness of the resulting frequency analysis algorithm could be
demonstrated. It has been optimised for the determination of the dominant frequency in
respiratory signals. The complexity of the algorithm is linear with the number of used data
points, the linearity factor lies between 1 and 2. This shows that the developed method is much
less laborious than existing frequency analysis methods such as Fast Fourier Transform (FFT),
especially on large data records. The frequency range and frequency resolution can be chosen
freely, only limited by the number of allowed operation. This in controversy to Fourier
methods, where all frequencies must be harmonics of a fundamental frequency determined by
the record length and the frequency resolution is determined by the used number of data points.
The developed method is robust and gives accurate and reliable results. Clear relations could
be stated for the influence of parameters which determine further features of the method. The
whole of developed hardware and frequency analysis software appeared to work satisfactory.
As recommendation for future research was brought up the suggestion among other things to
rewrite the implemented software to fixed-point calculations.
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HOOFDSTUKI

Inleiding

Ademhaling is een vitaal proces voor elk mens. Het voorziet het lichaam onder meer van de
zuurstof welk nodig is voor alle verbrandingsprocessen, zorgt voor de afvoer van de
kooldioxide die daarbij ontstaat en is daarmee in mate en samenstelling een indicator voor de
menselijke activiteit en gezondheid. Het meten van allerlei aspecten van de ademhaling is dan
ook een belangrijke bron van informatie voor medici. Samen met de meting van frequentie en
vorm van het electrische hartsignaal (ECG) en het bloeddruksignaal vormt dit het
waarschijnlijk meest gebruikte trio medische indicatoren ter wereld. Er zijn dan ook vele
methoden ontwikkeld om een en ander zo betrouwbaar en comfortabel mogelijk te doen.
Daarbij wordt echter vrijwel steeds de nadruk gelegd op toepassing binnen een omgeving van
de gezondheidszorg, ter diagnose en bewaking van zieke mensen.

Maar ook op andere gebieden is het bewaken van de ademhaling een interessante activiteit.
Een voorbeeld daarvan is het meten van de ademfrequentie van (duur-)sporters.
Daarbij vonnt de gewonnen informatie niet zozeer een maat voor de gezondheid, als wei een
maat voar de conditie en de momentane prestatie van de betreffende persoon.

AI sinds 1977 wordt in dit kader onderzoek verricht aan de Rijksuniversiteit Limburg, door
onder meer ProfDr. Kuipers. Daarbij wordt getracht verbanden aan te geven dan weI te
weerleggen tussen lichamelijke inspanningen en bepaalde fysiologische variabelen als hartslag,
ademhalingsfrequentie en melkzuurconcentratie. Gebleken hierbij is onder meer dat de
hartslag-frequentie geen eenduidige indicator voor lichamelijke inspanning is , maar dat de
ademhaling weI reproduceerbare gegevens hierover kan leveren. Recent onderzoek naar de
relatie tussen geleidelijk toenemende arbeidsintensiteit en de respiratiefrequentie heeft namelijk
aangetoond dat zowel melkzuurconcentratie als ademhalingsfrequentie een meer dan
evenredige toename vertonen vanaf het moment dat de proefpersoon super-maximaal wordt
belast [Kuipers, 1988].
Deze resultaten zijn behaald onder laboratorium-omstandigheden en zouden ze algemeen
aantoonbaar zijn, dan zou dit zijn weerslag kunnen hebben op onder meer de sportwereld. De
ademhaling zou dan namelijk kunnen dienen als betrouwbare en bruikbare indicator voor de
momentane inspanning van een duursporter. Daarmee zou deze zijn prestatie kunnen
optimaliseren, door de lichameIijke inspanning zodanig te regelen dat nog net geen
overbelasting optreed. Het uitputtingsniveau zou steeds van tevoren vastgesteld moeten
worden, daar dit varieert met de conditie, maar er zou weI een adequate methode zijn
geschapen het 'aanvoelen' van de maximaal mogeIijke inspanning door de sporter zelf op
verantwoorde wijze te ondersteunen danwel te vervangen.

Om de resultaten aigemeen aan te tonen moeten de tests worden herhaald in een meer
natuurlijke omgeving voor duursporters. Op het sportveld zijn namelijk mogelijke variabelen
als temperatuur en vochtigheid niet te regelen zoals in een laboratorium. Daarom moet bepaald
worden of de gevonden verbanden daar standhouden.
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Zo onstond de behoefte aan een apparaat waarmee dergelijke metingen zouden kunnen worden
gedaan bUlten een laboratorium-omgeving. Het apparaat moet in staat zijn de
ademhalingsfrequentie van een sporter gedurende zijn inspanningsperiode te meten en op te
slaan zodat deze gegevens later, met behulp van een computer, geanalyseerd kunnen worden.
Bestaande apparatuur hiervoor be1emmert de sporter echter teveel in zijn bewegingen om
bruikbare resultaten te leveren en is bovendien te zwaar en omvangrijk om meegevoerd te
kunnen worden.

Er moet dus een instrument ontworpen worden dat klein, licht en comfortabel te dragen is en
dat de gestelde taak betrouwbaar kan uitvoeren. Om de tests mogelijk te maken in een
realistische prestatie-omgeving (bijvoorbeeld het lopen van een marathon) moet het ook de
sporter zelf gedurende zijn inspanning de mogelijkheid tot controle van de ademhaling
frequentie bieden. am te voorkomen dat hij daarvoor voortdurend een display in de gaten
moet houden, moet het apparaat zelf overschreidingen van tevoren ingestelde boven- en
ondergrens voor de respiratiefrequentie kunnen bewaken. Het kan dan een alarm-signaal
afgeven wanneer gestelde grenzen werden overschreden, dus wanneer de aandacht van de
sporter gevraagd wordt. Het moet het de getoonde informatie met voldoende hoge regelmaat
kunnen bijsteUen, zo vaak als noodzakelijk is om een realistisch beeld van een eventuele trend
in de ademhaling weer te kunnen geven (realiteitsgrens). Daarbij mag het apparaat niet te
gevoelig zijn voor storingen als hoesten of praten. Bovendien dient het een zo laag mogelijk
energieverbruik te hebben, zodat een minimum aan batterijen nodig is (gewicht!).

Vooral deze laatste ontwerp-eisen geven aan dat de gcbruiktc methode voor signaal-analyse
van het ademhalings-signaal van groot belang zou kunnen zijn. Een minimum aan bewerkingen
om tot een betrouwbare uitspraak omtrent de momentane frequentie van het respiratiesignaal
te komen zou namelijk deze schijnbaar tegengestelde verwachtingen kunnen combineren. Elke
bewerking door de te gebruiken microcomputer kost tenslotte energie, dus gewicht in een
batterij-gevoed instrument, en tijd. Optimalisatie van de gebruikte frequentie-analyse methode
met het oog op minimaal aantal benodigde bewerkingen per resultaat kan zo, samen met een
adequaat ontwikkelde hardware-configuratie, bijdragen aan het oplossen van de practische
problemen op weg naar een bruikbaar apparaat.

Er werd contact gelegd met de vakgroep Medische Electrotechniek en gevraagd een dergelijk
apparaat te ontwikkelen. Reeds een aantal stagiaires en afstudeerders hebben zich hiermee
beziggehouden. Opnemer, filtering en mogelijke microcomputer hardware werden gerealiseerd,
maar de te gebruiken frequentie-analysemethode diende nog kritisch te worden bezien, waarna
ze ontwikkeld, geimplementeerd en getest zou moeten worden. Vervolgens zouden eventuele
knelpunten opgespoord en verholpen moeten worden om te komen tot een optimaal algoritme,
waara bewijs van correcte werking gegeven diende te worden. Tenslotte zou het he1e traject
van opnemer, filters en signaalbewerking met behulp van ademhalingsmetingen moeten worden
geevalueerd, met referentiemetingen als objectief vergelijkingsmateriaal. Deze zaken vormen
samen het onderwerp van dit afstudeerverslag.
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De route-beschrijving van dit verslag is daarbij alsvolgt.

Na een uitgebreide omschrijving van de opdracht, de gestelde eisen voor het te ontwikkelen
apparaat en de stand van zaken bij aanvang van mijn opdracht, volgen enige fysiologische
achtergronden van het verschijnsel van ademhaling en haar relatie tot fysieke duurbelasting.

Vervolgens wordt het verrichtte literatuur-onderzoek naar bestaande frequentie-analyse
methoden en ademhalings-registratie apparatuur besproken. Daarbij wordt aan de hand van
gesprekken met deskundigen op het gebied van signaal-analyse een afgewogen keuze gemaakt
voor een van de gevonden methoden, namelijk Korenberg's Orthogonale Search Methode.
Problemen opgetreden bij het gebruik van Fast Fourier methode bij de vorige afstudeerder
worden geanalyseerd en zijn resultaten op bruikbaarheid getoetst. Daarna wordt een
beschrijving gegeven van de gekozen frequentie-analyse methode, zoals gevonden in de
literatuur.

Daarop volgend worden de knelpunten van de gekozen frequentie-analyse methode in zijn
toepassing voor de ademhalingsfrequentiemeter bepaald. Dit leidt tot de beslissing om niet de
originele methode, maar een daarvan af te leiden vereenvoudiging te gebruiken, zich baserend
op enkele aannamen. Aan de hand van test-resultaten blijken de aannamen te kunnen worden
gerechtvaardigd, zodat het ingeslagen pad kan worden vervolgd. Resterende knelpunten in de
toepassing van de ontwikkelde frequentie-analyse methode voor de ademhalingsfrequentie
meter worden bepaald. Via wiskundige omschrijving van het ontwikkelde algoritme kunnen
deze knelpunten worden verholpen Zo ontstaat een frequentie-analyse methode die met zijn
basis niet erg veel meer gemeen heeft, maar waarvan wordt verwacht dat hij voor zijn bedoelde
toepassing op ademhalingssignalen beter geschikt is dan bestaande methoden. Aan de hand van
test-resultaten blijkt deze verwachting te kunnen worden waargemaakt.

am greep te krijgen op parameters, die de eigenschappen van de ontwikkelde methode
bepalen, worden nieuwe ademhalingspatronen gemeten. Door daarbij referentiemetingen te
verrichten kan tevens het hele traject van ontwikkelde filters en frequentie-analyse software
worden geevalueerd. Gebruikte meetmethoden, haar hardware en software, benodigde
conversies en toegepaste meetprotocollen worden beschreven. Evaluatie van de resultaten van
de ontwikkelde frequentie-analyse methoden leidt tot suggesties voor de keuze van de te
bepalen parameters. Daarmee is het ingeslagen pad ten einde en kunnen de conclusies worden
getrokken over de bruikbaarheid van de nieuwe frequentie-analyse methode en de verwachte
prestaties van de hele ademhalingsfrequentiemeter. Tot slot worden enkele aanbevelingen
gedaan voor verder onderzoek. Daarmee eindigt deze verslaglegging.
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Opdracht achtergronden

In dit hoofdstuk zal het onstaan ell de inhoud van mijn afstudeeropdracht wordell behandeld
Een bespreking van de exacte ontwerp-eisen vomIt daarbij de basis voor een blokschema, dat
de verschillende deelproblemen van het totale ontwerp visualiseert. Via een overzicht van de
stand vall zaken bij aanvang vall mijll afstudeerwerk wordt vervolgens het ollstaan ell de
inhoud van mijll opdracht toegelicht.

§ 2.1 : ontwerp-eisen

Zoals beschreven in de inleiding (Hoofdstuk 1) moet het te ontwerpen respiratie-meetaparaat
aan een aantal functionele eisen voldoen. Ter volledigheid worden deze eisen hier nog even
herhaald. Het ontwerp dient te zijn:

• klein, opdat het de sporter niet in zijn bewegingen belemmert,
• licht, zodat het comfortabel te dragen is,
• schok- en vochtbestendig, om een blijvende betrouwbare werking onder

wedstrijdomstandigheden te waarborgen,
• uitgerust met een display, dat de sporter eenvoudig kan aflezen indien

informatie omtrent de ademhalingsfrequentie wenselijk is,
• voorzien van insteIbare alarmeringsgrenzen, zodat overschrijding van de

vastgestelde maximaal en minimaal de frequenties automatisch gedetecteerd
kan worden,

• voorzien van een alarmfunctie, die overschrijding van deze grenzen kenbaar
kan maken,

• robuust, opdat kortstondige verstoringen in het ademhalingssignaal niet
zuBen leiden tot valse alarmmeldingen of foutieve display-weergaven,

• uitgerust met een geheugen, opdat gegevens over de ademhaling opgeslagen
en later, met behulp van een computer, geanalyseerd kunnen worden.

Meer specifieke eisen, feitelijk fysische grenzen, die aan het apparaat worden gesteld zlJn
afkomstig van ProfDr. Kuipers. Zij hebben betrekking op de volgende terreinen:

Frequentiebereik: het verwachte frequentiebereik voor de gemiddelde duursporter ligt tussen
de 12 en 40 ademhalingen per min ( 0,2 tot 0,7 Hz ). De waarden die redelijkerwijs haalbaar
zijn , liggen tussen de 6 en 120 ademhalingen per minuut ( 0,1 tot 2,0 Hz ). Deze laatste
grenzen gelden daarmee als het gestelde maximale frequentiebereik.

Nauwkeurigheid : het apparaat moet in staat zijn onderscheid te maken tussen 12 en 15
ademhalingen per minuut. Dit komt neer op een maximale relatieve onnauwkeurigheid van
± 2,5 % ten opzichte van de volle schaal van het gestelde maximale frequentiebereik.
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Data berekening : de ademhalingsfrequentiemeter moet minimaal 2 maal per minuut een
nieuwe frequentie-inhoud van het ademhalingssignaal kunnen berekenen en weergeven op het
display. De methode van berekening (software) moet voldoende robuust zijn om storingen
(hoesten, bewegingsartefacten) te kunnen negeren. De hardware moet de capaciteit bezitten
om benodigde bewerkingen voldoende snel en betrouwbaar uit te voeren.

Data opslag : het apparaat moet beschikken over een data-geheugen waarin de gegevens van
minimaal 10 uur onafgebroken sporten kunnen worden opgeslagen. Daarbij wordt uitggaan van
een opslagfrequentie van 2 maal per minuut.

Data transfer: het instrument moet voorzien zijn van de benodigde hardware om opgeslagen
gegevens uit te laten lezen door een computer, zodat de gegevens na afloop van de inspanning
kunnen worden onderworpen aan analyses.

Voeding : er moet voldoende batterij-capaciteit in het apparaat aanwezig zijn om 10 uur
onafgebroken te kunnen meten en gegevens op te slaan. Het moet tevens een voldoende lange
opslag van data waarborgen om betrouwbare uitlezing ervan mogelijk te maken.

IInterfaceI
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Beschreven ontwerp-eisen geven aanleiding tot een eerste globale opzet van de ademhaling
frequentiemeter. Deze is gegeven in het blokschema van figuur 2.1.1. De sensor registreert de

fysieke ademhaling en zet
deze om in een electrisch
signaal, waarna de signaal
conversie dit versterkt en
filtert tot een geschikt signaal
voor verdere verwerking. De
signaal-verwerking destilleert
hieruit de frequentie, zet deze
op het display en vergelijkt de
gevonden waarde met
ingestelde grenzen, om vast te
stellen of alarmering gewenst
is. Bovendien wordt gezorgd
voor de opslag van de
resultaten voor latere

verwerking en analyse met een computer. Voor de mogelijkheid tot uitlezing van de
opgeslagen data zorgt het interface. Het beschreven blokschema vormt de basis voor de
volgende paragraaf, waarin beschreven wordt welke onderdelen ervan bij aanvang van het
afstudeerwerk reeds waren onderzocht danwel gerealiseerd.

§ 2.2 : stand van zaken bij aanvang afstuderen

Bij de aanvang van mijn afstudeerwerk hadden al twee stagaires en twee afstudeerders zich met
de realisatie van de ademhalingsfrequentiemeter voor duursporters bezig gehouden. De
resultaten die hierbij zijn geboekt zullen puntsgewijs worden besproken.
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Sensor : na omzwervingen langs inductieve en capacitieve opnemers, LOR's, rekstrookjes,
piezo-folie (Jeurissen, 1989] en experimenten met ventielslangen gevuld met een NaCI
oplossing [Sibering, 1990] bleek een bestaand product bruikbaar als opnemer. Het betrof hier
de zogenaamde respiratieband van de firma 'Sensor Medics' uit De Bilt. Deze band bestaat uit
een elastische band die om de borstkas te bevestigen is, met daarin opgenomen een stuk
geleidend rubber. Dit geleidend rubber levert een impedantie-verandering welke evenredig is
met zijn uitrekking, dus in deze toepassing evenredig is met de (vergroting van de) borstkas
omvang. Van de respiratieband werden de statische en dynamische eigenschappen bepaald
[Ven, 1991]. Daarbij bleek deze sensor bruikbaar maar niet ideaal, met name door niet
Iineariteiten en optredende, onverklaarbare stoorpieken.

Signaal conversie : de realisatie van versterkers en filters die het sensor-signaal geschikt
maken voor verdere verwerking is in elk der voorgaande studies gedaan. Daarvan zijn die
welke zijn toegespitst op verwerking van het respiratieband-signaal in principe bruikbaar [Ven,
1991] en [Haagen, 1992], doch de laatste realisatie [Haagen, 1992] verdient de voorkeur. De
realisatie van [Ven, 1991] voldeed namelijk niet in praktijk.

Signaal verwerking : dit deel valt in principe uiteen in twee onderdelen: de software en de
hardware van de signaal-analyse. Het hardware-gedeelte daarbij werd in aile voorgaande
studies gevormd door een microprocessor. Samen met de benodigde geheugens, klok en bus
verbindingen vormt het een complete microcomputer. De realisatie hiervan is gebeurd, zowel
theoretisch als in praktijk. Slechts kleine veranderingen zijn hierbij nog aanbevolen. Uitgegaan
kan daarbij worden van de laatste realisatie, daar deze verreweg de eenvoudigste opbouw bezit
voor de gewenste taak [Haagen, 1992]. Het software-gedeelte bevat de gebruikte methode
voor de frequentie-analyse. Hiervoor zijn diverse mogelijke oplossingen aangedragen, zoals
periodetijd-bepaling volgens het nuldoorgangs-principe [Jeurissen, 1989] of met maximum
bepaling [Sibering, 1990], Phase Locked Loop [Yen, 1991] en Fourier Transformatie
Methoden [Haagen, 1992]. De eerste twee zijn niet bruikbaar voor toepassing op het signaal
afkomstig uit de respiratieband door het optreden van stoorpulsen en het grillige verloop van
het ademhalingssignaal onder duurbelasting. PLL blijkt in deze toepassing theoretisch
onmogelijk [Haagen, 1992] en moet dus eveneens vervallen. Transformatie methoden als FFT
en Hilbert blijken weI te werken, maar vragen nog (te) veel bewerkingen en/of geheugen om
als meest geschikte methode gekozen te worden. Oit gedeelte vraagt dus nog om verbetering.

Data-opslag, display en interface zijn in voorgaande studies weI gerealiseerd. Ook hierbij
biedt de laatste studie de beste mogelijkheden door een eenvoudig ontwerp. Kleine variaties
hierop zijn nog mogelijk. Er bestaat reeds een afgebouwd ontwerp, inclusief de genoemde
microcomputer [Haagen, 1992].

Instelling en alarm : deze onderdelen zijn nog niet bestudeerd, maar zijn eenvoudig toe te
voegen aan het gerealiseerde gedeelte. Slechts kleine aanpassingen zijn hiervoor noodzakelijk.
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§ 2.3 : mijn opdracht

7

Zoals uit de stand van zaken op het moment van aanvang van mijn afstudeerwerk blijkt, was
het software-gedeelte van de signaalverwerking nog onbepaald. Beschouwde methoden
hiervoor bleken niet toepasbaar door de specifieke eigenschappen van de te bewerken signalen
en de gestelde eisen, danwel (nog) niet optimaal. Mijn opdracht bestond dan ook uit het
invullen van dit onderdeel.

De exacte opdracht luidde: het onderzoeken van de mogelijkheden en alternatieven op reeds
bestudeerde methoden voor bepaling van de frequentie-inhoud van het respiratieband-signaal.
Hieruit de meest geschikte methode uitwerken, implementeren en testen. Deze vervolgens
realiseren in de bestaande hardware en daarmee het gehele ontwerp evalueren, voor zover de
tijd dit toelaat.

Dit betekende dat er begonnen moest worden met het verrichten van een literatuur-onderzoek,
om zodoende bestaande methoden te inventariseren. Verslag hierover wordt gedaan in het
volgende hoofdstuk, waarin ook de uiteindelijke methode keuze en verantwoording daarvoor
zal plaatsvinden.
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Fysiologische achtergrond-informatie

III dit hoofdstuk zal eell korte uiteenzettil1g worden gegevell omtrellt de fysiologische
achtergrondell van lichamelijke i/lSpa/llling en de dam'aall gekoppelde theorie over het
verloop van de ademhaling. Voor lIitgebreidere informatie wordt velwezen naar bijvermelde
literatulIr, opgenomen in de literatuurlijst.

De filosofie achter de veronderstelling dat de ademhalingfrequentie een betrouwbare maat zou
zijn voor de mate van lichameiijke inspanning gaat in het kart alsvolgt.

FIG 3.1 : lactaat-conccntratic bij bclastingsn[lhnging
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Wanneer iemand zich lichamelijk inspant, produceren de belaste spieren melkzuur (lactaat). Dit
lactaat wordt vervolgens weer afgebroken door organen als de lever en het hart, alsmede door
de minder belaste spieren in het lichaam van de persoon [Green, 1983]. De lactaat-concentratie

in het bloed is daarmee de resultante
van de productie en de daardoor
geinitieerde consumptie. Elke verhoging
van de lichameiijke inspanning gaat
daarbij gepaard met een evenredige
verhoging van de lactaat-concentratie in
het bloed, totdat een nieuw dynamisch
evenwicht is bereikt tussen de productie
en de consumptie (figuur 3.1). Vanaf
een bepaalde lichamelijke belasting
echter, in hoogte afhankelijk van de
conditie van de betreffende proef-
persoon, zien we een meer dan

evenredige toename van de lactaat-concentratie. Het punt waar dit optreedt heet het
omslagpunt [Ven, 1991]. Boven dit punt is het lichaam niet langer in staat een evenwicht te
creeren doordat de consumptie tekort schiet bij de productie. De persoon in kwestie zal
daardoor gaan 'verzuren', hetgeen betekent dat hij oververmoeid raakt en de inspanning zal
moeten staken. Net op of onder dit punt zal het lichaam presteren op de top van zijn kunnen,
verder eronder is de lichamelijke inspanning sub-optimaal. Voor een topsporter, en dan met
name duursporters, zou het interessant zijn de denkbeeldige afstand tot het omslagpunt te
bewaken. Dit daar het 'aanvoelen' ervan slechts door zeer veel ervaring een kleine kans van
slagen heeft en dan nog steeds niet met enige zekerheid reproduceerbaar is.

Het meten van de lactaat-conentratie in het bloed zelf kan uitsluitend gebeuren op invasieve
wijze. Daardoor is de inspanning plaatsgebonden aan een laboratorium of kliniek en is continue
meting vrijwel onmogelijk. Veel onderzoek werd reeds verricht om via indirecte metingen tot
uitspraken te komen over de bloedverzuring en met name het omslagpunt. Onder meer gebeurt
dit sinds 1977 in het laboratorium voor Inspannings-fysiologie bij de vakgroep Fysiologie aan
de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht. Hier heeft Prof. Kuipers onderzocht of en hoe

------------------------------_.----
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fysiologische variabelen als de hartslag en de ademhaling in verband te brengen zijn met
lichamelijke inspanning en het lactaatgehalte van het bloed [Kuipers, 1983]. Aangetoond hierbij
is inmiddels dat, hoeweI de hartslagfrequentie wei toeneemt bij grotere belasting, een eenduidig
verband tussen hartslag en omslagpunt voor de bloedverzuring niet gegeven kan worden. Dit
komt doordat de hartslagfrequentie behalve van de lichamelijke inspanning nog afhankelijk is
van externe factoren, zoals de omgevingstemperatuur en de luchtsamenstelling [Kuipers,
1988].

Een verband kon wei worden aangetoond tussen lichamelijke belasting en de ademhalings
frequentie [Cheng, 1992]. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het omslagpunt
in de melkzuurconcentratie samenvalt met de anaerobe drempel [Davis, 1985]. Oit is het punt
vanaf waar de energieproductie in de spieren overgaat van zuurstofrijke naar zuurstofloze
productie. Dit betekent dat verzuring optreedt op het moment dat de zuurstofloze
energieproductie begint. Deze zuurstofloze productie is zeer moeilijk te meten, maar
zuurstofrijke productie is wei goed te bepalen. Op het punt waar deze maximaal is, moet dus
de anaerobe drempel en dus ook het omslagpunt van de lactaat-concentratie in het bloed
liggen. De ligging van het omslagpunt wordt daarbij voornamelijk bepaald door de conditie van
de betreffende proefpersoon (figuur 3.2)_

FIG 3.2 : invlocd van de conditie op het omslagpunt
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Verder is bekend hoeveel energie het menselijk lichaam met behulp van een liter zuurstof kan
vrijmaken [Kuipers, 1983]. Hoe hoger het vermogen om zuurstof op te nemen is, hoe meer
energie geleverd kan worden en des te hoger de maximale lichamelijke inspanning van de
duursporter kan zijn. De maximale zuurstofopname (V02 n..,) is daarmee dus een maat voor

de hoogst mogelijke lichamelijke
inspanning. Wanneer er nu tevens vanuit
wordt gegaan dat bij hoge lichamelijke
inspanning het teugvolume maximaal is
(en dus constant), dan kan de
hoeveelheid opgenomen zuurstof
bepaald worden door de ademhalings
frequentie te meten. Bij een bepaalde
ademhaling /ohm.., zal de zuurstof

opname dan gelijk zijn aan V02 max, zodat
de bewaking van de respiratie
frequentie tevens een bewaking van de
anaerobe drempel vormt. Daannee is

dan het verband gelegd tussen bloedverzuring en ademhaling, hetgeen een manier aangeeft
voor het non-invasiefbewaken van het omslagpunt in de lactaat-concentratie in het bloed.

Vereiste daarbij is wei dat van tevoren de parameter V02 mo., danwei /oh mo., in een

laboratoriumomgeving wordt bepaald, voor de betrefTende sporter en zijn momentane conditie.
Door deze om te rekenen naar maximale ademhalingsfrequentie respectievelijk deze
rechtstreeks als bovengrens voor de gewenste ademhaling te noteren, rekening houdend met
verschillen in loopcondities tussen de laboratoriumomgeving en veldomgeving, kan de sporter
tijdens de gehele sportprestatie op de top van zijn kunnen presteren, eenvoudig door zijn
ademhaling te bewaken.
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Literatuur onderzoek

In dit hoofdstuk wordt eell overzicht gegeven van de resliltaten a.fkomstig uit het literatllur
onderzoek. Dit is verricht tel' inventarisatie van de mogelijke methoden voor bepaling van de
freqllentie-inhoud van het respiratieband-signaal. Aan de hand van gevoerde gesprekken met
deskundigen op dit gebied is lIiteindelijk een methode geselecteerd. die de grootsle kans van
slagen leek te hebben in het kader van de specifieke toepassing. De ajwegingen die bij deze
keuze gespeeld hebben worden toegelicht.

Het literatuuronderzoek had tot doe! het inventariseren van de mogelijke methoden voor
bepaling van de frequentie-inhoud van een signaal. Tevens werd hierbij gezocht naar bestaande
apparatuur op het gebied van ademhalingsrequentie-meting die gebaseerd zijn op
microcomputers. Voor de gebruikte trefwoorden, zoekmethoden, bronnen en sleutel-artikelen
wordt verwezen naar het literatuurverslag, aanwezig bij de bege!eiders. In dit hoofdstuk
worden slechts de resultaten afkomstig uit het onderzoek behandeld.

NON
PARAMETRISCH

( Fourier,Hilbert,Wal,h
Wavelett, Radon,:. )

FIG. 4.1 : opsplitsing bestaande frequentie-analyse methoden

De gevonden methoden die volgens de literatuur worden of kunnen worden toegepast ter
bepaling van de frequentie-inhoud zijn grofweg onder te verdelen in twee grote groepen. Deze

indeling is te zien in figuur 4.1.
Enerzijds zijn er parametrische
methoden, anderzijds de non
parametrische. De parametrische
methoden maken gebruik van
modellering van het beschouwde
systeem. Als dit model en de
parameters ervan bepaald kunnen
worden, kunnen polen en nul
punten van het systeem worden
vastgesteld. De ligging van deze
polen en nulpunten houdt
rechtstreeks verband met de
eigenfrequenties van het systeem.

Door het vormen van een model van de ademhaling is zodoende de frequentie-inhoud ervan te
bepalen. De methoden zijn over het algemeen adaptief en flexibel, maar ook complex,
rekenintensief en ruisgevoelig. Voor frequent ie-analyse worden ze daarom aileen toegepast
indien het model eenvoudig is. Voor real-time toepassingen in de frequentie-analyse zijn geen
voorbeelden gevonden. Aangenomen wordt dat dergelijk gebruik weinig of niet voorkomt.

Voorbeelden van beschouwde parametische methoden zijn:
• Auto Regressive (AR) en Auto Regressive Moving Average (ARMA) methoden,

inclusiefForward-Backward Maximum Entropie benadering;
• Linear Predictive Methoden (Linear Predictive Coding) en Line Adaptive Enhancement.
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Non-parametrische methoden kennen een geheel andere aanpak. Hierbij wordt het beschouwde
signaal getransformeerd van het tijd-domein naar een frequentie of aanverwant domein.
Schaling (vensters) binnen dit nieuwe domein en haar fysische betekenis bepalen de
eigenschappen van de transformatie. Zo spreekt men bij een Fourier-transformatie van een
frequentie-spectrum, waarbij op de frequentie-as reele frequenties staan en op de andere as de
amplitudes van de projecties van het beschouwde signaal op de betreffende orthogonale
frequentie-assen (in het comlpexe geval). Bij een Walsh-transformatie gebeurt iets soortgelijks,
maar de frequentie-as stelt hierbij niet de reele frequentie voor, doch een hieraan gerelateerde
fictieve. Omrekening van fictief naar reeel is daarbij in principe weer een transformatie op zich.
Men spreekt hierbij dan ook niet van een frequent ie-spectrum, maar een frequentie-sceptrum.

VoordeIen van non-parametrische methoden voor frequentie-analyse zijn over het algemeen de
relatief eenvoudige implementatie ervan en de brede toepassingsmogelijkheden. Dit laatste is te
danken aan het zeer uitgebreide scala aan varianten op de basismethoden. Het zijn voor de
toepassing van frequentie-analyse beproefde algoritmen en voor real-time bewerkingen zijn
vele voorbeelden te vinden. Deze catagorie heeft echter ook nadelen. Zo leveren non
parametrische methoden over het algemeen onvoldoende resultaten bij korte data-records en is
de frequentieresolutie afhankelijk van de record-Iengte. Verder kan ruis in sommige gevallen
een onverwacht grote invloed hebben en leveren missende data en non-equidistante sampling
veelal ongewenste problemen op.

Voorbeelden van beschouwde non-parametrische methoden zijn:
• Fast Fourier Transform (FFT), waaronder Radix-X FFT,

prime length DFT en Wigner-Ville distributed FFT,
• Hilbert, inclusief interpolerende methoden,
• Hartley transformaties,
• Walsh, Fast Walsh methoden en Adaptive Walsh Estimation,
• Akaike en Minimum Norm Methoden,
• Karhunen-Loeve Expansion,
• Radon, Gabor en Wavelett Transformaties,
• Complexe Demodulatie Methoden

De genoemde methoden zijn over het algemeen niet nieuw. Artikelen en boeken hierover van
meerdere decennia oud zijn nog steeds als bronnen te gebruiken, hetgeen eveneens geldt voor
de vele variaties op de basisvormen. Slechts de implementatie en toepassingen ervan zijn in de
loop der tijd veranderd.

Een zoektocht naar recentere ontwikkelingen op het gebied van frequentie-analyse leverde een
nieuwe methode. Hierbij gaat het om een methode ontwikkeld door Korenberg
[Korenberg, 1988-11-2, 1989-11-2/-3]. Deze gaat uit van een tijddiscrete beschrijving van een
systeem door optimale inpassing van willekeurig te kiezen functies. De exacte werking ervan
was door mij nog niet doorgrond, maar de methode en haar resultaten zoals beschreven in de
betreffende artikelen gaven aanleiding tot het serieus overwegen van deze nieuwe optie als
mogelijke kandidaat. In elk geval leek ze sterk af te wijken van aile tot nog toe besproken
vormen van frequentie-analyse, zodat het ook niet mogelijk was deze methode onder te
brengen bij een der twee besproken sub-groepen.
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Volgens de eerder genoemde literatuur zou de methode van Korenberg de klassieke nadelen
van gebruikelijke parametrische en non-parametrische methoden omzeilen en hun voordelen
combineren. Hoge frequentieresolutie die onafhankelijk zou zijn van de recordlengte,
verminderd ruisgevoelig en geschikt voor korte data-records. Voorts geen problemen bij non
equidistante sampling of missende datapunten, geen modelvorming van het systeem
noodzakelijk en weinig bewerkelijk. Dit alles zou te danken zijn aan de van gebruikelijke
methoden afwijkende aanpak, die neerkomt op een gemiddelde kleinste kwadraten
optimalisatie van de fout tussen het te analyseren signaal en vrij te kiezen kandidaatfuncties.

Om na te gaan of er bekendheid bestond met deze nieuwe methode, en zo ja om de
toepasbaarheid en de werkelijke eigenschappen ervan te analyseren en een gemotiveerde keuze
te maken uit het grote aanbod van mogelijk bruikbare frequent ie-analyse methoden, werden
gesprekken gevoerd met een aantal specialisten op dit gebied. Het overzicht van namen en
specialisaties van deze bronnen is opgenomen in Bijlage A. Opgemerkt hierbij moet worden
dat de keuze van benaderde personen bepaald werd door hun bekendheid (bij zowel mijzelf, als
bij rondvraag in mijn omgeving) en dus vrij arbitrair is. Desalniettemin beslaat hun kennis een
zeer breed gebied aan signaal analyse methoden en waren zij in staat verbanden en verschillen
helder aan te geven, zodat deze keuze gerechtvaardigd lijkt in het kader van het onderzoek.

De resultaten van de gevoerde gesprekken onderstrepen de indeling en eigenschappen van
bestaande methoden zoals beschreven eerder in dit hoofdstuk. Vergelijking van de diverse
genoemde methoden leiden tot de volgende conclusies:

• parametrische methoden zijn in sommige toepassingen voor signaal-analyse
bruikbaar, maar in het kader van mijn afstudeeropdracht waarschijnlijk te
ingewikkeld. Oit is voornamelijk toe te schrijven aan de modelvorming van de
ademhaling, die al snel een hoge systeem-orde zou krijgen (een orde groter dan 6).
In aile gevallen zou deze benadering zijn doel voorbij schieten, daar in mijn geval
aileen interesse bestaat voor de frequentie-component in het ademhalingssignaal, en
niet voor aile overige informatie die een dergelijke methode oplevert over het
beschouwde systeem. Een dergelijke benadering werd algemeen afgeraden.

• non-parametrische methoden bieden wei perspectieven. Daarbij werd vooral FFT
gezien als beste methode, mits de diverse keuzes voor recordlengte, anti-aliasing
maatregelen en samplefrequentie goed doordacht zouden worden gemaakt.
Problemen met FFT in het verieden van het afstudeerproject zouden mogelijk op
fouten hiermee terug te voeren zijn. Methoden als Walsh werden afgeraden, daar de
benodigde extra transformaties voor real-time toepassingen problemen zou geven.
Hartley transformaties in deze toepassing kwamen onbekend voor. De overige
methoden zouden in principe allemaal toepasbaar zijn, maar verdienden geen van aile
de voorkeur. De exacte variatie op standaard-FFT zou nog moeten worden bepaald.

• de methode van Korenberg was nog geheel onbekend. Indien de eigenschappen
van de Korenberg Methode overeen zouden komen met hun beschrijving in de
betreffende literatuur, zou de methode, wellicht in vereenvoudigde vorm, de beste
keuze zijn voor de analyse van ademhalingssignalen. Opgemerkt hierbij werd wei dat
real-time toepassingen mogelijk voor problemen zouden kunnen zorgen, wanneer in
te passen functies veeI bewerkingen vragen (zoals het berekenen van sinusfuncties).
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Aan de hand van deze resultaten werd besloten ten eerste te onderzoeken of Fast Fourier
Methoden moge1ijk betere resultaten op zouden kunnen leveren dan beschreven door mijn
voorganger [Haagen, 1992]. De problemen die optraden bij zijn implementatie van FFT bleken
niet te kunnen worden verklaard, zodat er is geen duidelijkheid is of ze worden veroorzaakt
door de eigenschappen van FFT danwel door fouten in zijn opbouw van het FFT-algoritme.
Ten tweede werd besloten om de mogelijkheden van de Methode van Korenberg te
onderzoeken en na te gaan of deze methode bruikbaar zou kunnen zijn voor toepassing in de
ademhalingsfrequentiemeter.

Deze onderwerpen zullen worden besproken in de volgende hoofdstukken. Wat daarbij vast
stond was dat, ongeacht het resultaat van het onderzoek naar mogelijke verbetering van reeds
gei:mplementeerde FFT-methoden, de methode van Korenberg onderzocht diende te worden.
Het evalueren van de FFT-methode kon daarmee worden beperkt tot het zoeken naar
indicaties voor mogelijke verbeteringen, met als doel deze optie in reserve te houden voor het
geval de methode van Korenberg niet bruikbaar zou blijken te zijn.

Tenslotte dient voor de volledigheid te worden vermeld dat het onderzoek naar bestaande
apparatuur op het gebied van ademhalingsfrequentie-meting geen bruikbare resultaten
opleverde. Wei zijn in de loop der tijd diverse bed-side monitor apparaten en zelfs draagbare
mond-druk meters gepubliceerd, doch de daarbij gebruikte methoden zijn niet eenvoudig te
vertalen naar de hier bedoelde toepassing, evenmin is de beschreven implementatie toepasbaar
voor de hier gestelde eisen.
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Bruikbaarheid van bestaande Fourier-resultaten

In dit hoofdstuk zal getracht worden indicalies te geven voor een mogelijkheid tot verbetering
van de door mijn voorganger gepresenteerde Fast Fourier Transformaties [Haagen, 1992}.
Opzet is niet deze realisatie geheel na te gaan en daadwerkelijk Ie verbeteren, doch slechts
aall te tonen ofbetere resultatell velwacht mogen worden gezien de mogelijkheden vall FFT

De problemen die voorkwamen bij de door mijn voorganger gerealiseerde Fourier
Transformaties bestonden uit het optreden van onverwachte pieken in het frequentiespectrum.
Deze traden op bij frequenties die noeh verklaard konden worden door de frequentie-inhoud
van het ademhalingssignaal, noeh door stooreffecten van de respiratieband. Om na te gaan of
dit te wijten was aan de gebruikte FFT- implementatie werd een en ander nog eens langs
gelijke weg, namelijk via FFT, maar door een andere implementatie, namelijk die uit het
beproefde wiskundige pakket MATLAB, steekproefsgewijs overgedaan.

hermOOO1.tst total breathing signal
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Figuur 5.1 : hct totalc gcmctcn adcmhalingssignmll

Het te analyseren signaal was een met 30 Hz bemonsterd reeel ademhalingssignaal, opgeslagen
onder de filenaam HERMOOOI. TST (figuur 5.1). Het bevat 25000 samples en is het resultaat
van een fietstest, opgenomen met de meetschakeling als beschreven in [Haagen, 1992], pagina
23-25. Hiervan werd een op de drie samples gebruikt om eenzelfde verwerking te verkrijgen
als in de FFT-implementatie van mijn voorganger. Vit dit in detail besehouwde signaal werden
op het oog de drie afzonderlijke intervallen gekozen van elk 9 seconden, waarvan de
verwaehting bestond dat ze voor de signaal-analyse besehouwd mochten worden als eenvoudig
(1), normaal (2) en moeilijk (3) te verwerken. Hierbij werd uitgegaan van het gegeven dat
naarmate een te bewerken signaal meer lijkt op een sinusvormig signaal, de signaal-analyse met
FFT een duidelijker overzieht van de belangrijkste signaalfrequenties kan leveren. Het signaal is
daarmee eenvoudiger te analyseren door een programma dat hieruit de gewenste (adem-)
frequentie moet destilleren op grond van de amplitudes in het frequentie-spectrum. De plaatsen
van de gekozen intervallen zijn aangegeven door de genummerde pijlen in figuur 5.1.
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Voor het interval met nummer 1 (relatief eenvoudig signaal) zijn de signaalvorm, de FFT
resultaten volgens MATLAB en de resuItaten uit de Haagen-implementatie van FFT gegeven
in figuur 5.2, figuur 5.3 respectievelijk figuur 5.4. De Haagen-resuItaten zijn weergegeven in
het plaatje zoals het betreffende programma FFT2 ze genereerd op het beeldscherm.
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Figuur 5.3 : het FFT resultaat \'ia MATLAB \'oor inten'al (1)

Figuur 5.4: FFT-resuItaten \'an Haa~en \'Oor interval (1)
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Ftrend[n·1) = 26
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De Haagen-resultaten voor het
beschouwde interval, zoals
weergegeven in figuur 5.4, zijn
niet voorzien van schaal
verdelingen. Vit de listing van het
programma vaIt af te leiden, dat
de verticale amplitude-as een
lineair verloop moet hebben en
de horizontale frequentie-as is
opgebouwd uit 190 frequentie
stappen van ieder 0,01 Hz voor
een bereik van 0.1..2.0 Hz. De
door de FFT-implementatie van

de vorige afstudeerder berekende dominante frequentie stelt de frequentie voor die door de
toegepaste trendfiltering als het juiste ademhalingsfrequentie wordt aangemerkt, in 10-2

ademhalingen per seconde. De door hem gebruikte FFT-methode was 1024-punts, de
MATLAB implementatie ook. Vit vergelijking van de plaatjes in figuur 5.3 en 5.4 blijkt dat de



16 BRUIKBAr'\RHEIQ VAN BESTAANDE FOURIER·RESULTATEN

ligging van de pieken in het frequentiespeetrum op het oog overeen komen, maar hun relatieve
amplitudes niet- gelijk zijn. Nauwkeuriger bekeken ligt volgens de Haagen-implementatie de
dominante frequentie voor interval (1) op 0,38 Hz. Volgens MATLAB ligt deze op 0,40 Hz.

Voor het interval nummer 2 (normaal signaal) zijn de signaalvorm, de MATLAB-resultaten en
de Haagen-resultaten hiervan gegeven in figuur 5.5, figuur 5.6 respeetievelijk figuur 5.7.

9o
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Figuur 5.5 : signaah'orm in het beschouwde intcn-al (2)
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Figuur 5.6: het FFT resultaat via MATLAB \'oor inten'al (2)

Figuur 5.7: FFT-resultaten van Haagen voor interval (2)

FFT-implementatie van MATLAB Iigt de dominante
vergelijkbare nabijliggende grote frequentie-pieken.

dominant frequency
old new
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Fpiek[n+1) = 46
Lowpass(4) =49
aantalkeer = 72
Ftrend[n.1] = 48
Ftrendln-2) = 47

FFT2
Vergelijking van de plaatjes in
figuur 5.6 en 5.7 levert op het
oog beduidend meer versehillen
in de ligging van de pieken in het
frequentiespeetrum, evenals voor
de verhouding in amplitudes.
Nauwkeurigere analyse levert
voor de dominante frequentie in
interval (2) volgens de Haagen
implementatie de waarde op van
0,46 Hz., waarbij nog drie andere
grote pieken optreden bij 0,18,
0,19 en 0,3 7 Hz. Volgens de

frequentie op 0,47 Hz., zonder
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Voor interval nummer 3 (moeilijk signaal) zijn de signaalvorm, de MATLAB-resultaten en de
Haagen-resultaten hiervan gegeven in figuur 5.8, figuur 5.9 respectievelijk figuur 5.10.
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Figuur 5.8 : signaah'orm in het bcschouwde inten'al (3)
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Figuur 5.9 : het FFT resultaat "ia MATLAB ,"oor inten'al (3)

Figuur 5.10: FFT-resultatcn "an Haa~cn ,"oor inten'al (3)
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Vergelijking van de plaaijes in
figuur 5.9 en 5.10 levert op het
oog weer grote verschillen in de
ligging van de pieken in het
frequentiespectrum en voor de
verhouding in de amplitudes.
Nauwkeurigere analyse levert nu
voor de dominante frequentie in
interval (3) volgens de Haagen
implementatie een waarde van
0,57 Hz., met nog twee andere
grote pieken bij 0,48 en 0,58 Hz.
MATLAB levert een dominante

frequentie op 0,17 Hz. met twee vrij grote pieken in de directe nabijheid op 0,40 en 0,03 Hz.

De beschouwde resultaten geven aanleiding tot twijfe1 aan de correcte werking van de FFT
implementatie volgens Haagen. In het eenvoudige geval (1) lijken de resultaten goed overeen
te komen met de MATLAB-resultaten, waarvan aangenomen mag worden dat ze een juiste
weergave zijn van de frequentie-inhoud van signalen in het beschouwde frequentiebereik
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In het geval dat voor signaalverwerking op ademhalingssignalen als normaal mag worden
beschouwd (2), levert de Haagen-implementatie van FFT resultaten die afwijken van de
verwachte resultaten. Met name de grote stoorpieken die optreden in de directe omgeving van
de dominante frequentie kunnen de toepassing van deze implementatie voor de
ademhalingsfrequentiemeter problematisch maken. In het moeilijke geval van interval (3) blijkt
de gevonden dominante frequentie door de Haagen-implementatie sterk af te wijken van de
MATLAB-resultaten. Opgemerkt moet worden dat ook MATLAB hier resultaten levert welke
problematisch zouden kunnen zijn in de toepassing van ademhalingsfrequentie-analyse

Concluderend kan gezegd worden dat voor de te verwachten signaalvormen (2) in het
ademhalingssignaal de FFT-implementatie van Haagen twijfels wekt over de correcte werking
ervan. De gevonden dominante frequentie komt in dit geval weI goed overeen met de
werkelijke dominante frequentie, maar gezien het optreden van onverwachte stoorpieken is het
niet ondenkbeeldig dat onnodige beslissingsfouten worden gei'ntroduceertd. Een hoger
beslissings-niveau dat namelijk uit de op grond van de door FFT gevonden grootste amplitudes
de dominante frequentie moet selecteren, zal door de stoorpieken misleid kunnen worden. Ook
een trendfilter zal bij veelvuldig en opeenvolgend optreden van dominante stoorpieken geen
uitkomst kunnen bieden. In de moeilijke gevallen (3) wijken de resuItaten van de Haagen
implementatie sterk af van de MATLAB-resuItaten. Er is daarom gerede twijfel om de FFT
implementatie van de vorige afstudeerder als correct werkend aan te merken. Hierbij wordt
uitgegaan van het gegeven dat de FFT-implementatie van MATLAB voor de beschouwde
signalen geschikt is en dus correcte resultaten kan leveren. In ieder geval zijn er aanwijzingen
dat FFT betere resultaten moet kunnen leveren dan de Haagen-implementatie doet vermoeden.

Desalniettemin kunnen de Haagen-resultaten worden gebruikt ter vergelijking van resultaten
van nieuw te ontwikkelen frequentie-analyse methoden. In de praktijk blijken de moeilijke
signaalvormen namelijk relatief weinig voor te komen. De in [Haagen, 1992] ontwikkelde
methode voor trendfiltering van de FFT-resultaten biedt daarom goede mogelijkheden voor
eliminatie van fouten, gei'ntroduceerd door een gebrekkige FFT-analyse, op een hoger
beslissingsniveau.
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Korenberg's OSM-methode
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In dit hoofdstuk wordt de freqllentie-al1alyse methode van Korenberg, de zogenaamde
Orthogonale Search Methode, be~prokell. Deze methode werd in 1987 ontwikkeld door
Prof M.J. Korenberg, Department of Electrical Engineerig, Queen's University, Kingston,
Ontario, Canada. Behalve voor frequentie-analyse leent de besproken methode zich tevens
voor systeem-identificatie en Volterra en Wiener beschrijvingell. Deze laatste /wee
toepassingen zullen aileen in de eerste paragraaf ter sprake komen, waarin de algemene
methode wordt toegelicht. Voor lIitgebreidere uitleg hierover wordt verwezen naar
[Korenberg, 1988-1j, [Korenberg, 1988-2j en [HlIijberts, 1992]. De daarop volgende
paragraafzal worden gewijd aan de freqllentie-analyse toepassing van deze methode.

§6.1 : de Orthogonale Search l\1ethode

De methode van Korenberg gaat uit van een tijddiskrete beschrijving van het beschouwde
systeem. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de output van het te analyseren of te
beschrijven systeem, zonder eisen te stellen aan de input ervan. Bij gebruik voor frequentie
analyse wordt het te analyseren signaal beschouwd als zij het de output van een verder
onbekend systeem, waarvoor een modelbeschrijving mogelijk is. Hieruit blijkt direct het
probleem van c1assificatie van deze methode onder de in Hoofdstuk 4 genoemde twee
hoofdgroepen. Het is een non-parametrische methode (het achterliggende systeem is a priori
niet van belang) op een ondergrond van parametrische ideeen (de systeem-identificatie die
ermee mogelijk is).

Het beschouwde systeem wordt bij de methode van Korenberg op volgende wijze beschreven:

M

y(n) =LamPm(n)
m=O

(6.1)

In deze beschrijving is y(n) de benadering van de output van het onbekende systeem. De
termen Pm(n) zijn (niet-lineaire) functies. De keuze voor Pm(n) hangt afvan de toepassing. In
het geval van bijvoorbeeld systeem-identificatie zal hiervoor de volgende vorm moeten worden
gekozen, waarbij x(n) de systeem-input voorsteld:

{

I
Pm(n) =

yen - I)y(n- 2).. .y(n- k )x(n)x(n- I).. x(n-/)

voor m =0

voor 1~m~ M
(6.2)

In het geval van Volterra-reeks beschrijvingen kiest men voor een vorm zoals beschreven in
formule (6.3):



R+ 15 117 5 M en 0511 512 S R-l
met R = het aantal termen in de eerste graad kernel
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Pm(n) = {~(n- 117 +1) .-

x(n - 11 )x(n- 12)

vaal'

vaal'

vaar

117=0

15m5R

KORENBERG'S OStvI·METHODE

(6,3)

Voor de toepassing van frequentie-analyse wordt Pm(n)als voigt gekozen:

P.(II) ={:Os(W' II)
vaal' 117=0

vaor 15m5M en 117= 2i+ 1 (6.4)

sin(cv; n) vaal' 15msM en m=2i

Door de gekozen functies Pm(n) te orthogonaliseren over m kan yen) herschreven worden
met behulp van een nieuwe orthogonale set W m(11) en bijbehorende weegfactoren gm :

M

yen) = Lgm ll'm(l1)
m=O

(6.5)

De termen wm(n) zijn met behulp van het Gram-Schmidt algoritme te orthogonaliseren over
het tijdsinterval n = 0 tot en met n =N . Dit levert dan:

vaar 117=0

vaal' 15m::; M
(6.6)

Hierbij geldt:

vaal' 0 5 m 5 M, 0 5 I' S m - 1 (6.7)

ter bepaling van het tijdgemiddelde over n = 0 tot en met n = N.
Voor gm in formule (6.5) geldt het volgende:

y(n)wmen)
g =

m w;,(n)
vaar 0 S m S M, 0 s r S m - 1 (6.8)

Dit komt dus neer op het zoeken naar de coeflicienten am bij de keuze van Pm (n). De termen
am voor (0 S m 5 M) van (6.1) zijn met behulp van gm voor (05 m 5 M) en 13mr voor
(0:5 m 5 M, 0 S r :5 m - 1) te berekenen door gebruik te maken van de volgende vergelijking:

AI

am = 2:g, v,
l=m

(6.9)
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In de formule volgens (6.9) geldt voor Vi het volgende:

21

voor i =m

voor m + 1~ i ~ M
(6.10)

Voor bewijs van de bovenstaande vergelijkingen wordt verwezen naar de betreffende
publicaties [Korenberg, 1988-2] pagina 206-207.

Ter bepaling van de coefficienten am moeten dus Pmr en gm worden bepaald. Hiervoor wordt
een tweetal hulpvariabelen D(m,r) en C(m) gedefinieerd. Door gebruik te maken van deze
variabelen hoeven niet aile Pm(n) en wm(n) bepaald te worden, maar slechts hun gemiddelde

over 11 =0 tot en met 11 =N, voor verschillende waarden van m. Voor de hulpvariabelen geldt:

D(m,r) =Pm (11) Wren)

C(m) =y(n)wm(n)

voor 0 ~ m ~ M en 0 ~ r :0::; m - 1

voor O~m:O::; M

(6.11 )

(6.12)

Substitutie van deze hulpvariabelen in (6.7) en (6.8) levert:

p =D(m,r)
mr D(r,r)

C(m)
g =

m D(m,m)

(6.13)

(6.14)

Gebruik makend van (6.6) en van de orthogonaliteit van wm(n) kunnen voor D(m,r) en

C(m)recursieve betrekkingen worden afgeleid. Deze zijn dan:

{-Pm(ll) voor O~I11~M ell 1'=0

D(m r) = m-) D . (6.15)
, Pm(Il)Pr(n) - L (~,~) D(m,i) 2~m~M 1:O::;r~I11-1voo,. ell

,=0 D(I,I)

r") voor m=O

C(m) = (n) (11) - I: D(m,i) C(i) (6.16)
l~m:o::;My Pm DC .)

1'001'

i=O 1,1

Met de berekening van de tijdgemiddelden over 11 =0 tot en met n =N is men dus in staat
D(m,r) en C(m) op recursieve wijze te berekenen (Choleski factorisatie). Daaruit volgen dan

Pmr , g", en v", voor (0 ~ m ~ M, 0 ~ r ~ m -1). Hieruit zijn vervolgens de coefficienten am
te bepalen (0 ~ m:O::; M).

-------------------------------------
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Bij de gekozen Pm(ll) zijn dus de coefficienten am te berekenen met behulp van de fysieke
output van het beschouwde systeem. Korenberg ontwikkelde voorts een methode om de beste
keuze van p",(n) voor het te analyseren signaal te bepalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
het minimaliseren van de gemiddelde kwadratische fout (mean square error, mse) tussen de
output van het model Y(Il) en de output van het te identificeren systeem Y(Il). In het geval van
frequentie-analyse is deze output het fysieke ademhalingssignaal.

De definitie van de mse is:

mse = [Y(Il) - YeIl)]2 (6.17)

Substitueren we hierin de output van het model volgens (6.1) en de orthogonalisatie volgens
(6.5), dan geldt:

(6.18)

Wegens de orthogonaliteit van de set w",(Il) kan het tijdgemiddelde onder het sommatieteken
worden gebracht. Hierdoor gaat (6.18) over in (6.19):

M

mse =yen) - Lg~Jw;,(n)
m=O

(6.19)

De mse is zodoende een maat voor de kwaliteit van het model van het systeem, oftewel een
maat voor de benadering van het te analyseren signaal door de model-output (in het geval van
signaal-analyse). Hoe kleiner de mse, des te beter het systeem (ademhalingssignaal) benaderd
wordt door het model (de model-output). Om de mse te minimaliseren wordt voor elke Pm(n)
een kwaliteitsfactor Q(m)bepaald. Deze kwaliteitsfactor komt overeen met een productterm

onder het sommatieteken van (6.19). Zodoende geldt voor Q(m):

(6.20)

Vit (6.19) en (6.20) valt te concluderen dat de mse afneemt naarmate meer kwaliteitsfactoren
worden meegenomen in de sommatie. Elke term in deze sommatie komt daarbij overeen met
een bepaalde keuze van Pm (11). De gemiddelde kwadratische fout wordt minimaal indien voor

die Pm(ll) wordt gekozen waarvoor Q(m) maximaal is. De term met de grootste Q(m) is
daarmee de beste keuze om de mse mee te verkleinen. Door aile termen met een
kwaliteitsfactor lager dan een gekozen drempel T niet mee te nemen in de systeembeschrijving
(signaalbeschrijving), wordt het toevoegen van termen die de fout nauwelijks verkleinen
vermeden. Als de mse voldoende klein is, heeft men een minimale set van karakteristieke
functies (frequentiecomponenten) p",(n) verkregen. Samen met de variabelen g", en vm uit

(6.9) kunnen de coefficienten am die bij de karakteristieke functies horen berekend worden.
Deze coefficienten vormen samen met de karakteristieke functies de systeembeschrijving.
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§6.2 : frequentie-analyse met de OSM methode

Wanneer de methode van Korenberg wordt toegepast voor frequent ie-analyse, is het doel
ervan de frequentiecomponenten en de bijbehorende coefficienten te bepalen uit het output
signaal van het ademhalingssysteem, dus uit het fYsieke ademhalingssignaal. Anders gezegd,
men berekent bij de toepassing van frequentie-analyse een model voor het systeem dat het
ademhalingssignaal genereert. De karakteristieke functies Pm(l1) worden dan zo gekozen dat
een beschrijving in het frequentiedomein ontstaat. Zoals gezien in (6.4).is dit:

Pm (11) ={:os((i), n)

sinew, n)

vaar m= °
vaar 1~ m ~ M en m = 2i +1

vaar 1~ m ~ M en m =2i

(6.4)

Het minimaliseren van de gemiddelde kwadratische fout gebeurt door het gewenste
frequentiegebied met kleine stappen te doorlopen. Hierbij wordt bij elke frequentie de
kwaliteitsfactor Q(m) via de bijbehorende Pm(n) bepaald. Zodoende kan men de frequenties

vinden die de grootste bijdrage leveren aan de minimalisatie van de mse.

Een verschil met de toepassing voor systeem-identificatie is dat bij gebruik voar frequentie
analyse telkens twee karakteristieke functies worden toegevoegd aan de beschrijving van het
model: een voor de cosinus-term en een voor de sinusterm. Hierdoor wordt de kwaliteit bij een
frequentie berekend door toevoeging van twcc functics aan de sommatie-term in (6.19)
volgens:

(6.21)

Als de mse door toevoeging van kwaliteitsfactoren voldoende klein is, zijn de hulpvariabelen
D(m,r) en C(m) en de belangrijkste frequenties bekend. Zodoende kunnen dan de

coefficienten am worden berekend met behulp van (6.9), (6.10), (6.13) en (6.14).

Figuur 6.1 : frcqucntic-Sllcctrum van mogclijkc output
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Het verschil tussen de benadering van Korenberg en gebruike1ijke Fourier-methoden voor
frequentie-analyse laat zich verduidelijken met het volgende voorbeeld. Stel de output van het
beschouwde systeem kan met een discreet frequentie-spectrum zoals in figuur 6.2.1 worden

weergegeven. Met behulp van de
methode van Korenberg zuBen de
frequenties welke de grootste
kwaliteitsfactor bezitten, en zodoende
het sterkst bijdragen aan de
optimalisatie van de mse, het eerste
geselecteerd worden. In het geval van
figuur 6.2.1. zuBen door de
Korenberg-methode als eerste twee
frequenties 0,60 en 0,40 worden
gevonden [Korenberg, 1989-2]. Deze
frequenties krijgen namelijk de
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grootste kwaliteitsfactor toegewezen. Een Fourier-methode daarentegen zou als eerste twee
frequenties 0;60 en 0,59 aangeven. Dit verschil isals voigt te verklaren. Bij frequentie-analyse
volgens Fourier domineren de frequenties rondom de top bij frequentie 0,60 boven die rond de
top bij 0,40, omdat de amplitudewaarde behorende bij de frequentie van bijvoorbeeld 0,59
groter is dan die bij frequentie 0,40. De gemiddelde kwadratische fout zal echter bij de
frequentiewaarde 0,40 meer afnemen dan bij 0,59, hetgeen voor de Korenberg-methode reden
is de frequentie 0,40 als tweede frequentie te selecteren. Dit is een wezenlijk verschil tussen
beide methoden en geeft aan dat de Korenberg-methode duidelijk anders van opzet is dan
bestaande Fourier-methoden en hun varianten.

De Korenberg-methode levert zodoende een compacte beschrijving van het output-signaal in
het frequentie-domein, dat wil zeggen met een minimaal aantal termen. In tegenstelling tot
frequentie-analyses gebaseerd op de Fourier-methode kan de Korenberg-methode met goed
resultaat worden toepast op korte data-segmenten. De gevonden frequenties zijn niet
afuankelijk van de sample-periode of de lengte van het beschouwde record, hetgeen wei het
geval is bij Fourier-methoden. De freqentie-resolutie is daardoor bij Korenberg-methoden
theoretisch veel groter dan bij Fourier. Non-equidistante bemonstering en missende signaal
samples leveren geen problemen op, en ruis vormt bij Korenerg's methode een minder ernstige
bedreiging voor de juistheid van de resultaten dan bij Fourier.

Voor verdere informatie over de Korenberg-methode wordt verwezen naar de literatuur,
opgenomen in de literatuurlijst. Voor een algemeen overzicht over de methode, het ontstaan
ervan en de plaatsing tussen de bestaande methoden zijn [Berry, 1987] en [Korenberg, 1989-3]
overzichtelijke artikelen. Voor testresultaten die de beschreven eigenschappen van de
Korenberg-methode aantonen wordt verwezen naar [Korenberg, 1988-1], [Korenberg, 1989-2]
en [Huijberts, 1992].
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HOOFDSTUK7

Ontwikkeling van de eigen analyse-methode

In dit hoofdstuk zal de olltwikkeling worden beschreven vall eell frequentie-analyse methode
voor de ademhalingsfrequentiemeter. Deze methode werd door mij afgeleid van het basis-idee
achter de Korenberg-methode. Uitgegaall wad daarbij van eell aantal opeenvolgende
aannamen, die door experimenten gerechtvaardigd konden wordell. Zodoende bleek het
mogelijk de Korenberg-methode voor de specifieke toepassing op ademhalingssignalen
zodanig wiskulldig te vereenvoudigen, dat de berekening vall de gewenste ademhalings
frequenties sneller gedaall kon worden dan de originele methode van Korenberg. De in de
ontwikkeling vall de eigen intelpretatie gevolgde lijn van aa111wmen, experimenten ell
terugkoppelingen is ter volledigheid grafisch weergegeven in hijlage C.

Het basis-idee achter de methode van Korenberg, in de toepassing van frequentie-analyse, is
het inpassen van sinusfuncties. Optimalisatie hierbij gebeurt volgens het principe van de
minimale gemiddelde kwadratische fout (mse) tussen te analyseren signaal en ingepaste
sommatie van sinusvormige functies. Het probleem van de methode voor real-time
toepassingen ligt in het gebruik van de Gram-Schmidt orthogonalisatie en Choleski factorisatie,
wat relatief bewerkelijke procedures zijn. Daarnaast is ook het aantal termen in de gebruikte
sommatie (formule 6.1), ofwel het aantal frequentiepieken dat men wil detecteren, een
sne!heids-beperkende factor voor de bedoelde toepassing. Deze overwegingen leidden tot het
besluit om uit te proberen of een afgeleidde analyse-methode, gebaseerd op het basis-idee van
Korenberg, maar zover 'uitgekleed' dat de snelheids-beperkende elementen omzeild zouden
kunnen worden, goede resultaten kon leveren.

§7.1 : ontwikkeling van de theorie

Met dit doe! voor ogen werd om te beginnen de volgende aanname gedaan:
Aanname 1 : het ademhalingssignaal is voor te stellen door een sommatie

term van Korenberg's systeem-beschrijving (formule 6.1).

Met deze aanname werd de systeembeschrijving dus beperkt tot het schatten van een orde,
ofteweI de signaaI-analyse werd teruggebracht tot het inpassen van een sinusfunctie. Door de
keuze voor Pm(ll) als beschreven in formule 6.4 betekent dit het schatten van de amplitude
van een sinus en een cosinus (deze laatste bevat de fase van de sinus) en een offset. Hiermee
werd een mogelijk probleem bij een eerste orde beschrijving, namelijk de invloed van een
eventuele offset op het beschouwde signaaI, direct ondervangen. Aanleiding tot het maken van
de eerste aanname was het feit dat van het ademhalingssignaal uiteindelijk aileen de
ademfrequentie interessant is voor de ademhalingsfrequentiemeter. De vorm van ademhalings
signalen is over het algemeen en in grate lijnen te vergelijken met een sinusvormig signaal,
waarop piekvorrnige verstoringen aanwezig zijn. Gezien de eigenschappen toegeschreven aan
de methode van Korenberg zou een dergelijke ruwweg sinusvormige grondgolf gedetecteerd
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moeten kunnen worden. Schatting van meerdere termen zou mogelijk zelfs tot verwarring
kunnen leiden over welk van de geschatte frequenties de ademhalingsfrequentie is. Een tweede
term zou daarbij bijvoorbeeld de op het ademhalingssignaal aanwezige loopartefacten kunnen
bevatten, waarvan het frequentiebereik niet exact bekend is, maar die het frequentiebereik van
de ademhaling zou kunnen overlappen.

Het ademhalingssignaal wordt onder de eerste aanname beschreven door de volgende relatie:

y(n) = ~ cos(2nvgn) + V; sin(21lvgn) + ~ ,(n = nT) (7.1 )

Vitgaande hiervan werd het programma KKWAD geschreven in TURBO PASCAL 6.0. Het
berekent uit een aangeboden file, met als inhoud samples van een ademhalingssignaal, de
amplituden ~ en V2 van de cosinus resp. de sinusfunctie, hun frequentiecomponent vg en de

amplitude van de offset V3 . Dit gebeurt per interval van tien seconden van het beschouwde
signaal, zonder overlapping tussen de opeenvolgende intervallen. De keuze voor deze interval
verde1ing werd zo gekozen om vergelijking mogelijk te maken met de resultaten beschreven in
[Haagen, 1992], die in files aanwezig waren. Optimalisatie geschiedt volgens het principe van
de kleinste gemiddelde kwadratische fout, met gebruikmaking van de principes van Gram
Schmidt en Choleski voor ortogonalisatie resp. oplossing van de resulterende 4x4-matrix. De
opbouw van de in te lezen ademhalings-files werd gelijk gehouden aan die van de bestaande
gemeten ademhalingssignalen.
Deze opbouw is van het formaat: X integers, X ~ 2, elk gevolgd door een <LF> en een

<CR>, waarvan het eerste getal de gebruikte
bemonsteringfrequentie voorstelt en de rest de amplitude
weergeeft van het bemonsterde ademhalingssignaal. In de
bestaande files geldt daarbij: X = 25001, hetgeen bij de
daarbij gebruikte bemonsteringsfrequentie van 30Hz
neerkomt op 833 seconden meetsignaal.

De resultaten volgens de implementatie KKWAD werden per interval opgeslagen en numeriek
vergeleken met FFT-resultaten van dezelfde ademhalings-file volgens [Haagen, 1992].
Opgemerkt hierbij dient te worden dat slechts getracht werd een indicatie voor de juiste
werking van de ontwikkelde implementatie te krijgen, zodat de FFT-resultaten volgens
[Haagen, 1992] voldeden. Bewijs van juiste werking was in dit stadium van het onderzoek nog
niet aan de orde.

Vit de verge1ijking bleek dat de ontwikkelde software leek te voldoen aan de verwachting van
het correct schatten van de frequentie van de grondg01f, dus de ademhalingsrequentie in het
aangeboden signaal. Opmerkelijk hierbij was dat de frequentie-resolutie bij deze implementatie
willekeurig groot gemaakt kan worden, ongeacht de lengte van het beschouwde data-record.
Door in opeenvolgende stappen met een steeds hogere frequentieresolutie te gaan zoeken in
een steeds kleiner frequentie-interval rand de gevonden frequentie uit de laatste stap, bleek het
mogelijk in vier stappen te komen tot een (theoretische) frequentieresolutie van 0,0001 Hz. De
frequentie-resolutie van een 1024-punts FFT-methode bij een bemonsteringsfrequentie van 10
Hz over hetzelfde frequentiebereik (0,1 ... 2,0 Hz) is theoretisch maximaal 0,0037 Hz.
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Vit de resultaten van de implementatie KKWAD bleek de geschatte offset V3 in aile intervallen
klein (V3 :s; 5% vall V; (gemiddeld». Daarom werd een tweede aanname gemaakt, die het
volgende inhoudt:

Aanname 2: de offsetschatting mag achterwege worden gelaten voor de beschouwde signalen.

Het weglaten van de offset uit de relatie beschreven in (7.1) resulteert in een vereenvoudiging
van de implementatie KKWAD, waardoar weer snelheid van berekeningen kan worden
gewonnen. Aanleiding voor het maken van de tweede aanname ligt in het gegeven dat de
hardware van de ademhalingsfrequentiemeter een offset-wegfiltering zal krijgen. Deze was
reeds aangebracht in de schakeling waarmee de aanwezige ademhalings-files zijn gemeten,
zodat de hieruit resulterende bestanden slechts een zeer geringe offset vertonen. De onder de
tweede aanname resulterende relatie voor formule 7.1 als beschrijving van het
ademhalingssignaal is:

,(n =nT) (7.2)

Uitgaande van deze relatie werd het programma KKWAD aangepast tot KKWAD 1. Het
berekent uit een aangeboden ademhalingsfile de amplituden V; en V2 van de cosinus resp. de
sinusfunctie en hun frequentiecomponent vg . Dit gebeurt weer per interval van tien seconden

van het beschouwde signaal, zonder overlapping tussen de opeenvolgende intervallen.
Optimalisatie geschiedt volgens het principe van de kleinste gemiddelde kwadratische fout, met
gebruikmaking van de principes van Gram-Schmidt voor ortogonalisatie en Choleski voar de
oplossing van de nu resulterende 3x3-matrix. Opgemerkt moet worden dat de methode van
Choleski in dit geval niet meer nodig is gezien de geringe omvang van de op te lossen matrix.
Voor een eenduidige vergelijkingsmogelijkheid tussen KKWAD en KKWAD 1 is in de
berekeningsmethode echter geen verandering aangebracht.

De resultaten volgens de implementatie KKWAD 1 werden per interval opgeslagen en
numeriek vergeleken met de resultaten van KKWAD. Hieruit bleek de tweede aanname te
worden gerechtvaardigd. De nu gevonden frequenties waren namelijk tot op 0,0005 Hz gelijk
aan die gevonden door KKWAD. De resulterende verslechtering van de frequentieresolutie
tegenover de resultaten uit KKWAD was daarmee ten opzichte van de geeiste uiteindelijke
resolutie van 2,5%, hetgeen neerkomt op ±0,05 Hz, verwaarloosbaar. De schatting van de
offset was daarmee overbodig, aanname 2 was dus gerechtvaardigd.

Daarmee ontstond de mogelijkheid tot wiskundige vereenvoudiging van de gebruikte formules.
De gebruikte Choleski-factorisatie kon, zoals eerder werd opgemerkt, vervallen. Tevens bleek
het mogelijk de noodzakelijke berekeningen door te voeren zonder daarbij de orthogonalisatie
volgens Gram-Schmidt te betrekken. Daarmee werd de implementatie van Korenberg's OSM
methode ingrijpend veranderd. Uitgangspunt bij de vereenvoudigingen was de relatie als
beschreven in (7.2). Ter overzichte-lijkheid van het rekenwerk wordt het geheel nu als een
continu probleem voorgesteld. In werkeIijkheid wordt gerekend met bemonsteringswaarden
zodat slechts geproken kan worden van een discrete aanpak. De resultaten die uit de continue
aanpak komen zijn echter zonder meer naar het discrete domein te vertalen.
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Basisfonnule voor de vereenvoudigingen is de continue vorm voor (7.2), weergeven als:

(7.3)

Hierin is yet) de benadering voor de gemeten y(t) van het ademhalingssignaal.

Het oorspronkelijke optimalisatieprobleem is daarmee te herleiden tot de bepaling van de
parameters in de optimalisatie volgens:

II 2

min f[y(t)-y(t)]dt = min E(~,V2,Vg) (7.4)
v..v2• v. ,0 l'\J'2. ".

waarbij het beschouwde signaal-interval wordt voorgesteld door het interval [to ... t1].

Bij gegeven optimale keuze voor vg geldt ter bepaling van de optimale ~ en V2

CE(~, V;, vg ) =0

o~

CE(~, V;, vg ) =0

oV;

II

= -2 f[y(r)- y(r)]cos(271'V/)dt
,0

11

= -2 f[y(r)- Y(t)] sin(2 ll'v/)dr
10

(7.5)

(7.6)

Invullen van (7.3) in (7.4) en omschrijven levert voor de optimale keuze voor ~ en V2 :

Uitwerken van (7.5) en (7.6) met invulling van (7.7) leidt voor optimale ~ , Vz en vg tot:

(7.7)

11 II IIJy(t)cos(211'v/)dr =~J cos2 (211'v/'X1r + ~J cos(211'v/)sin(211'v/)dr (7.8)
10 10 W

11 II IIJy(r)sin(211'vi)dt =~J cos(211'v/)sin(271v/}1t + ~J sin
2 (211'v/}1t (7.9)

10 10 10

Stel nu de volgende relaties:

II

C( vg ) =Jy(t)cos(211'v/)dt
10

II

S( vg ) =Jy(t) sin (211'vg t)dt
10

dan zijn de ste1sels (7.8) en (7.9) om te werken in een meer overzichtelijke vorm.

(7.10)

(7.11 )
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Dit wordt weergegeven in de volgende betrekking:

11

E( Vg) =Jy(t)2dt- \-i[S( Vg)] - ~[C( Vg)]
10

~9

(7.12)

waarin bij optimalisatie geldt dat de integraalterm mag worden weggelaten, daar deze niet
afhankelijk is van de te schatten parameters. Via de volgende relatie:

'fI cos2 (2lZV fo) - cos2 (2lZV fJ)sin(2lZVi)cos(2JlV/)dt = g g
,0 4lZVg

_ cos(4JrVgfo)-cos(4lZV/1)

8Jrvg

(7.13)

komen we uiteindelijk tot een formule die het oorspronkelijke probleem (7.4) herleidt tot:

{ [
S( vg )] [ ~] }min =A

v, C(vg ) ~
(7.14)

met A=

I) -10 _ sin(4Jrv/I )-sin(4Jrv/o)

2 8Jrvg

cos(4Jrv/o) - cos(4Jrv/
J

)

8Jrvg

cos(41rv/o) - cos(41rv/ l )

81rVg

11 -10 _ sin(41rviJ)-sin(41rv/o)

2 81rvg

(7.15)

Daarmee is het oorspronkelijke optimalisatieprobleem, dat gebruik maakt van Gram-Schmidt
orthogonalisatie en Choleski-factorisatie voor het oplossen van een 4x4-matrix, herleid tot het
direct optimaliseren van een eenvoudige relatie, waarbij een 2x2-matrix moet worden opgelost.

§7.2 : resultaten in de praktijk

Uitgaande van de discrete vorm van (7.14) en (7.15) werd het programma KKWAD2
geschreven. Het berekent uit een aangeboden ademhalings-file weer de amplituden ~ en V2

van de cosinus resp. de sinusfunctie volgens (7.2) en hun frequentiecomponent Vg' Dit gebeurt

opnieuw per interval van tien seconden van het beschouwde signaal, zonder overlapping tussen
de opeenvolgende intervallen. Optimalisatie geschiedt daarbij volgens het principe van de
kleinste gemiddelde kwadratische fout. Vergelijking van de numerieke resultaten van
KKWAD2 met overeenkomstige resultaten uit KKWAD 1 leidde tot de conclusie dat de
nieuwe implementatie voldeed aan aile verwachtingen. De resultaten waren gelijk aan die van
KKWAD 1, ze waren van gelijke nauwkeurigheid en de tijd nodig voor het bereiken van de
resultaten was korter. De berekening van de integralen in (7.10) en (7.11) werd gerealiseerd
via de Trapezium-methode. Het zoeken naar de optirnale frequentie gebeurt in stappen. Na met
lage resolutie door het hele frequentiegebied van 0,1...2,0 Hz gelopen te zijn, wordt herhaald
gezocht met een steeds grotere resolutie in steeds kleinere frequentie-intervallen rond het laatst
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gevonden optimum. Dit gaat zolang door tot een van tevoren op te geven frequentieresolutie is
bereikt.
Om de werking van de gevonden analyse-methode beter te kunnen beoordelen, werd
vervolgens een grafisch programma geschreven om de kern van KKWAD2. Dit programma,
genaamd NOSM (Normal OSM), moest de inpassing van de gevonden optimale frequentie met
bijbehorende amplitude van de sinusfunctie en haar fase per tijdsinterval grafisch kunnen
weergeven. Ook diende het de resultaten voor de gevonden frequentie per interval van een
complete ademhaiings-file te kunnen weergeven, samen met resultaten uit bestaande FFT-files.
Zodoende zou een objectief beeld kunnen ontstaan van de kwaliteit van de eigen OSM
implementatie. Hiermee zou dan tevens beoordeeld kunnen worden of de nag onbewezen
aanname 1 gerechtvaardigd was_

Het programma NOSM beschikt over tal van experimenteer-mogelijkheden. De belangrijkste
eigenschappen van het programma zijn:

• automatische verwerking van aile bestaande data-files opgebouwd
volgens het eerder in dit hoofdstuk beschreven file-formaat;

• generatie van en inleesmogelijkheid voor resultaat-files, waardoor
oude en nieuwe resultaten eenvoudig kunnen worden vergeleken.

• mogelijkheden voor keuze van signaalvoorbewerking, zoals
'clippen', het begrenzen van de absolute amplituden van het te
bewerken ademhalingssignaal tot een bepaalde waarde;

• ve1e mogelijkheden voor de keuze van interval-grootte, interval
overlapping, gesimuleerde bemonsterings-frequentie en gewenstc
frequentiebereik en -nauwkeurigheid;

Met behulp van NOSM kunnen de resultaten van de KKWAD2-implementatie overzichtelijk
worden weergegeven. Ais eerste beoordeling van deze resultaten werd de ademhaiings-file
HERMOOO 1 met NOSM bewerkt en de resultaten ervan bekeken. Gekozen werd voor deze file
omdat deze reeds eerder werd gebruikt bij de evaluatie van de FFT-implementatie volgens
[Haagen, 1992] in Hoofdstuk 5. Het vergelijken van de daaruit afkomstige resultaten volgens
[Haagen, 1992] en MATLAB voor de drie beschouwde intervallen met de resultaten volgens
KKWAD2 voor deze1fde intervallen kon zodoende een eerste indicatie geven voor de kwaliteit
van de prestatie van de eigen implementatie van Korenberg's methode.

De beschouwde intervallen (I), (2) en (3) bevatten oak nu weer delen van een gemeten
ademhalings-signaal die voor signaal-analyse aangemerkt kunnen worden als eenvoudig,
normaal respectievelijk lastig te verwerken. De gebruikte gesimuleerde bemonsterings
frequentie was gelijk aan die waarmee de resultaten besproken in Hoofdstuk 5 werden
behaald, namelijk 10Hz. De interval-Iengte was 10 seconden en er was geen sprake van
overlappende intervallen bij de berekeningen.

De nu volgende plaatjes geven een indruk van de resultaten zoals gegenereerd door NOSM op
het beeldscherm. Ze laten de inpassing zien van de geschatte sinusfunctie in het beschouwde
interval van het ademhalingssignaal. Langs de verticale as staat de amplitude van het
ademhalingssignaaJ, numeriek zijn aileen de topwaarden van het signaal voar het interval
aangegeven. De horizontale as is de tijd-as, die numeriek het beschouwde interval weergeeft.
De gevonden optimale frequentie is eveneens weergegeven voor het beschouwde interval.
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De vloeiende curve is de geschatte sinus-functie, met daarin verwerkt amplitude- en fase
schatting. De donker uitgevoerde grillige curve geeft het ademhalingssignaal weer zoals
gebruikt bij de berekeningen (10 Hz gesimuleerde bemonsteringsfrequentie), de lichtere grillige
curve is het signaal zoals voorhanden in de ademhalings-file (30 Hz originele bemonstering).
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Fij.,'Uur 7.1 : NOSM-rcsultaten inJlassing ,'oor inten'al (1)

Voor interval (1) lijkt de gevonden frequentie, de fase en de amplitude van de ingepaste sinus
functie op het oog goed overeen te komen met die van het beschouwde stuk
ademhalingssignaal. De optimale frequentie volgens NOSM is daarbij 23,8 ademhalingen per
minuut. Voor het tweede interval zjjn de resultaten weergegeven in de volgende figuur.
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Figuur 7.2 : NOSM-resultaten inllaSSinl: ,"oor inten'al (2)

Ook voor interval (2) lijken de gevonden resultaten op het oog goed te kloppen. De gevonden
dominante frequentie volgens NOSM was 28,3 ademhalingen per minuut in dit interval.
Opgemerkt moet worden dat de keuze van een interal-grootte van 10 seconden, om
programma-technische redenen zo genomen in plaats van de 9 seconden bij de berekeningen
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besproken in hoofdstuk 5, geen belemmerende factor mag vormen voor vergelijk van de
resultaten van NOSM met die- van MATLAB en {Haagen, 1992]. Deze -aanname wordt
gerechtvaardigd door de trage veranderingen van de vorm van het ademhalingssignaal in het
algemeen en voor de beschouwde intervallen in het bijzonder. Dit geldt ook voor het laatste
interval (3). De hier gevonden resultaten zijn moeilijker op het oog te beoordelen. Toch is de
inpassing hier niet onacceptabel, gezien de grillige vorm van het ademhalingssignaal in het
beschouwde interval. De gevonden sinusfunctie levert de optimale kwadratische foutreductie.
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Figuur 7.3 : NOSM-rcsuItatcn inllassing voor intcnral (3)

Voor dit laatste beschouwde interval is de gevonden frequentie 24,0 ademhalingen per minuut.
De kwaliteit van deze waarde laat zich moeilijk beoordelen, omdat ook FFT volgens
MATLAB voor een dergelijk lastig stuk ademhalingssignaal geen duidelijke uitspraak kan doen
over de dominante frequentie. De resultaten van FFT volgens [Haagen, 1992] en MATLAB en
de uitkomsten van NOSM zijn ter nader vergelijk uitgezet in de volgende tabel:

Tabcl 7.1 : l'crgclijking ,'an signaal-anal)'sc rcsuItatcn

sample-interval tijds-interval Haagen-FFT MATLAB-FFT NOSM resultaat
(samples) (sec) resultaat (Hz*) resultaat (Hz*) (ah/m*)

(Hz en ah/min) (Hz en ah/min) (Hz en ah/min)

12000-12256 400 - 409 0,38 I 22,8 0,40 I 24,0 0,40 I 23,8
24000-24256 800 - 809 0,46 I 27,6 0,47 I 28,2 0,47 I 28,3

0,18 I 10,8 / /
0,19 I 11,4 / /
0,37 I 22,2 / /

24256-24511 809 - 818 0,57 I 34,2 0,17 I 10,2 0,40 I 24,0
0,48 I 28,8 0,40 I 24,0 /
0,58 I 34,8 0,03 I 1,8 /

• = frquentie-eenheid waarin de resultaten werden berekend
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Bij deze tabel moet worden opgemerkt dat de NOSM-procedure frequenties in ademhalingen
per minuut (ah/min) genereert, terwijl de FFT-implementaties resultaten in Hertz (Hz) leveren.
De gebruikte eenheid is gemarkeerd met (*) in de tabel-header. Consequentie hiervan is dat
afrondingsfouten bij omrekening van de ene in de andere eenheid ervoor kunnen zorgen dat bij
ge1ijke frequenties in Hz de frequenties in ah/min verschillen tussen NOSM- en FFT-resultaten.

Vit de tabel blijkt dat NOSM goede resultaten oplevert voor de eerste twee beschouwde
intervallen. De gevonden dominante frequenties komen in deze gevallen, gekenmerkt als
'eenvoudig' en "normaal', zeer goed overeen met de MATLAB-resultaten. In het 'Iastige' geval
van interval (3) lijkt NOSM de door MATLAB als tweede geselecteerde frequentiepiek van
0,40 Hz te hebben geselecteerd als dominante frequentie. Gezien de volledig verschillende
aanpak van beide methoden, de niet-eenduidige resultaten van MATLAB en de moeilijk te
beoordelen inpassing door NOSM is over de kwaliteit van deze laatste benadering echter geen
sluitende uitspraak te doen.

Het totale resultaat van NOSM voor aile intervallen van de HERMOOO 1 ademhalingsfile IS

weergegeven in figuur 7.4:
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Figuur 7.4 : NOSM-rcsultatcn yoor ccn gchclc adcmhaiings-filc

De resultaten zijn berekend per interval van 10 seconden zonder interval-overlapping. De
daarbij gebruikte gesimuleerde bemonsteringsfrequentie was 10Hz, zodat in totaal 100
samples werden gebruikt per optimaal in te passen signaaldeel. Langs de verticale as staat de
frequentie in ademhalingen per minuut, de horizontale as is een tijd-as in seconden. De grafiek
geeft met stippen de gevonden ademhalingsfrequentie weer in het interval van 10 seconden tot
aan de tijdcoordinaat behorende bij de betreffende stip. De gevonden waarde in het interval
lopend van 0 tot 10 seconden bijvoorbeeld staat dus bij 10 seconden signaalduur.

-----------------------------_._--._------



0NJWIKKELING VAN DE EIGEN ANAL YSE-METHODE

Opvallend in de getoonde grafiek is de spreiding van de resultaten van NOSM. Dit kan op het
eerste gezicht twijfels wekken oyer de juistheid van. de re.sultaten, daar de frequentie van de
ademhaling slechts langzame variaties zou moeten vertonen [Kuipers, 1983]. Daarom werden
de inpassings-resultaten van NOSM voor enkele intervallen nader bekeken. Dit gebeurde met
name voor opeenvolgende intervallen waarvoor de resultaten volgens figuur 7.4 relatief ver
uiteen liggen. Zo'n interval-koppel is bijvoorbeeld te vinden in het signaaldeel van 30.. 40 en
40.. 50 seconden. Het inpassingsplaatje voor het eerste interval is gegeven in afbeelding 7.5.
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Figuur 7.5: NOSM-resultaten inl)assing "oor inten'al [30..40 sec]

In dit eerste interval van 30 tot 40 seconden is de gevonden ademhalingsfrequentie volgens
NOSM 18,5 ademhalingen per minuut. De inpassing van deze frequentie en de daarbij
geschatte fase en amplitude lijkt op het oog goed te voldoen. De gevonden frequentie mag
daarom zeker als niet sterk afwijkend van de correcte waarde worden beschouwd. Voor het
interval van 40 tot 50 seconden ziet de inpassing er uit als weergegeven in afbeelding 7.6:
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Figuur 7.6 : NOSM-resultaten inl)assing "oor interval [40..50 sec]
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De voor dit interval (figuur 7.6) gevonden ademhalingsfrequentie heeft een waarde van 38,7
ademhalingen per minuut. Deze waarde is meer dan een factor twee groter dan de waarde
gevonden voor het vorige interval. De inpassing van een sinusfunctie met deze frequentie en
bijbehorende fase en amplitude gevonden door NOSM is echter op het oog acceptabel. Het
lijkt daarom moeilijk een uitspraak te doen over de kwaliteit van het resultaat volgens NOSM
voor dit interval, wanneer de uitspraak van [Kuipers, 1983] over verwachtte trage variaties in
de ademhalingsfrequentie in gedachte wordt gehouden.

Toch is een mogelijke verklaring voor de spreiding in de resultaten voor het beschouwde
interval-koppel te geven. Uit figuur 7.4 valt afte lezen dat het gekozen interval-koppel valt in
de aanloopperiode van de ademhalingsmeting. In de eerste minuten van de fysieke inspanning
kan de ademhaling nog zeer onregelmatig zijn, daar het lichaam zich nog moet instellen op de
plotselinge verandering van activiteit. De theorie van de trage variaties in ademhalings
frequenties blijkt dan ook aIleen onder duurbelasting te gelden [Kuipers, 1983], waarvan in het
beschouwde signaaldeel nog geen sprake kan zijn. Deze verklaring wordt gesteund door de
verminderde spreiding in NOSM-resultaten uit verderop in de meting gekozen intervallen.

Voor nadere bestudering van de spreiding buiten de aanloopperiode, waarbij de aanloop
periode gesteld wordt te lopen van 0 tot 120 seconden, werd een tweede interval-koppel
geselecteerd. Argument bij de keuze was weer een relatief grote spreiding in NOSM
resultaten. Dit is volgens figuur 7.4 bijvoorbeeld het geval voor signaaldeel van 450..460 en
460..470 seconden. De inpassing voor het interval 450..460 seconden is gegeven in figuur 7.7
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Figuur 7.7 : NOSM-rcsultatcn inl'assing \'oor inten'al [.150..460 sec)

In dit interval is de gevonden ademhalingsfrequentie volgens NOSM 18,4 ademhalingen per
minuut. De inpassing van deze frequentie en de daarbij geschatte fase en amplitude voldoen op
het oog goed. De gevonden frequentie lijkt daarom correct, of in ieder geval niet sterk
afwijkend van de correcte waarde. Opgemerkt moet worden dat de hier en eerder gehanteerde
beoordelingsnorm 'Op het oog' de enige methode vormt om de inpassingsresultaten beoordelen.
Uit de aard van de resultaatberekening zijn de resultaten namelijk inherent aitijd de beste
inpassing volgens de kleinste kwadratische foutreductie, zodat aan deze norm aitijd is voldaan.
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Voor het interval van 460 tot 470 seconden is de NOSM-inpassing weergegeven in figuur 7.8:
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Figuur 7.8: NOSM-resultaten inpassing voor inteo'lll ["60..470 sec]

De in dit interval door NOSM gevonden ademhalingsfrequentie is 27,8. De inpassing is gezien
de vorm van het ademhalingssignaal wederom acceptabel, hoewel de ingepaste sinus-functie de
ademhalingscurve minder mooi voIgt dan in het interval van 450..460 seconden. Ter
volledigheid wordt ook het interval volgend op dat uit figuur 7.8 nag eens nader bekeken. Dit
is weergegeven in figuur 7.9.
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Figuur 7.9: NOSM-resultatcn inl)assing \'oor intco'al [470..480 sec]

In dit interval is de door NOSM gevonden ademhalingsfrequentie 18,8 ademhalingen per
minuut. Deze waarde ligt zeer dicht bij de gevonden waarde voor het interval lopend van
450.. 460 seconden. Gezien de inpassingen voor de drie vergeleken intervallen kan de conclusie
worden getrokken dat de gevanden waarden voor de ademhalings-frequentie zeker niet sterk
afwijken van de correcte waarde, De spreiding in de resultaten voor de opeenvolgende
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intervallen is dus hoogst waarschijnlijk niet te wijten aan fouten in de gebruikte analyse
methode, maar is waarschijnlijk toe te schrijven aan het gebruik van een verspringend venster
voor opdeling van het totale gemeten signaal in niet-overlappende intervallen. Het elkaar laten
overlappen van intervallen zou in dat geval het verschijnsel van spreiding tussen de resultaten
van aangrenzende intervallen kunnen verminderen. De methode van frequent ie-analyse
toegepast bij NOSM staat hier los van.

Voor verdere verificatie van de NOSM-methode werden de resultaten ervan vergeleken met de
FFT-resultaten volgens [Haagen, 1992]. AI eerder is opgemerkt dat deze resuItaten mogelijk
niet optimaal berekend zijn en daarom minder betrouwbaar zijn, maar als indicator waren ze in
dit stadium van het onderzoek weI bruikbaar. De vergelijking tussen NOSM en bedoelde FFT
resultaten is voor de ademhaiings-file HERMOOOI grafisch weergegeven in figuur 7.10.

Il~ .t. I'II:,S 1I1..... 0TI.·:N 1I x',' fH "",',0011 J .. ',-~ 'f I: J: I .1".'· . . . . . . . . .· . . . . . . . . .· . . . . . . . . .

o 86 170 256 310 125 510 695 680 765 850 &UC

Fil.JUur 7.10: NOSM- en FFT-rcsultatcn ,'oor ecn gchclc adcmhaiings-filc

De punten verbonden door een stippellijn zijn de NOSM-resuItaten zoals al eerder
weergegeven in figuur 7.4, de punten met daartussen een doorlopende lijn zijn de FFT
resultaten. Vit de hier getoonde figuur 7.10 blijken de NOSM-resultaten goed overeen te
komen met de FFT-resultaten volgens [Haagen, 1992]. Hoewel dit is geen sluitend bewijs is
voor de juistheid van de NOSM-resultaten, geeft het weI aan dat de tot nog toe ontwikkelde
methode van frequentie-analyse geloofwaardige resultaten levert.

Daarom werd in dit stadium van het onderzoek aangenomen dat de tot zover ontwikkelde
methode voor frequentie-analyse op een ademhalingssignaal als correct werkend mocht
worden beschouwd. Dit houdt tevens in dat de gemaakte aanname, beschreven onder
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aanname 1, gegrond is. Het ademhalingssignaallaat zich gezien de resultaten beschrijven door
door een sinus-functie, waarbij de frequentie,-fase en- amplitude geschat kunnen -worden.

Opgemerkt moet tenslotte worden dat de spreiding zoals te zien is in figuur 7.4 en 7.10 in het
signaal-deel van 660 tot 740 seconden te wijten is aan meetfouten tijdens de registratie van het
betreffende ademhalingssignaal. Dit valt af te leiden uit de vorm van de ademhalingscurve,
waarbij veelvuldig vasdopen van het meetsignaal tegen de maximaal mogelijke amplitude
problemen met de respiratieband-bevestiging aanduidt. Dit is vastgesteld aan de hand van het
in detail onderzochte ademhalingssignaal van de betreffende ademhaiings-file. Deze vorm is, zij
het minder gedetaileerd, tevens te zien is in figuur 5.1.

In het volgende hoofdstuk zal de door mij ontwikkelde methode NOSM, waarvan op grond
van de resultaten beschreven in het huidige hoofdstuk mag worden aangenomen dat ze naar
verwachting werkt, verder worden verfijnd. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het verder
verminderen van het benodigde aantal bewerkingen voor het verkrijgen van gelijke resultaten.
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HOOFDSTUK8

Verfijning van de ontwikkelde analyse-methode

39

/n dit hoofdstuk zal de verfijning worden besproken van de ontwikkelde freqllentie-analyse
methode uit hoofdstuk 7. Opzet vall deze verfijning was te komen tot een algoritme dat gelijke
prestaties zou kunllen leveren als de reeds onMikkelde methode, maar daarvoor minder
bewerkingen nodig heeft. Dit zou dan kllnnen leiden tot een lager energieverbruik van de
microcomputer die de berekeningen moet uitvoeren, zodat een dergelijk apparaat met minder
batterijen gevoed kan worden. De bij deze verfljning gevolgde lijll van ontwikkelingen,
aallsillitend op die van hoojd'itllk 7, is wee/gegeven in Bij/age C.

Om te komen tot verdere vereenvoudiging van de ontwikkelde frequentie-analyse methode,
moest onderzocht worden waar zich nog eventuele knelpunten bevonden met het oog op
toekomstige implementatie in een draagbare microcomputer. Zoals al eerder gezien diende het
aantal bewerkingen nodig om te komen tot de gevraagde ademhalingsfrequentie tot een
minimum te worden beperkt.

§8.1 : ontwikkeling van de theorie

Het grootste knelpunt bij de tot dusver ontwikkelde methode vormde onder deze voorwaarde
de berekening van de in te passen functies. Deze functies bestonden uit sinus- en cosinus
termen. De berekening ervan zou numeriek moeten gebeuren, omdat deze niet standaard
aanwezig zuBen zijn in de te gebruiken microcomputer. Om deze numerieke berekeningen met
voldoende nauwkeurigheid te doen, zouden bij de reeks-ontwikkeling relatief veel vermenig
vuldigingen en delingen nodig zijn. De benodigde formules zijn gegeven in formule 8.1 en 8.2.

. x 3 x 5 x 7 x 9

SIn (x) = x - - + - - - + - - .....
3! 5! 7! 9!

x 2 x
4

x 6 x 8

cos(x) =1--+---+--.....
2! 4! 6! 8!

(8.1 )

(8.2)

Indien een uiteindelijke relatieve fout in de berekende frequentie van maximaal 2,5% wordt
geeist, en men een veiligheidsmarge van een factor 100 neemt ter ondervanging van
cummultatieve fouten, dan moeten de reeksontwikkelingen worden voortgezet tot de zesde
term voor de cosinus-reeks en tot de vijfde term bij de sinus-reeks. Dit kost dan per berekening
van een sinus- of cosinus-functie minimaal 18 vermenigvuldigingen en delingen, indien extra
variabelen toegewezen worden voor de opslag van kwadraten en faculteiten uit oude
reeksontwikkelings-termen. Is dit niet mogelijk (door bijvoorbeeld hardware beperkingen), dan
neemt het aantal bewerkingen toe tot circa 50 vermenigvuldigingen en delingen per
reeksontwikkeling (optellingen en aftrekkingen buiten beschouwing gelaten). Dit leidt tot een
totaal van circa 450 vermenigvuldigingen en delingen per in te passen frequentie volgens
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formule 7.14 en 7.15. Bij de gewenste frequentieresolutie van ± 2,5% betekent dit circa 18000
vermenigvuldigingen en delingen voor het volbrengen van de optimalisatie voor een interval,
aileen toe te schrijven aan het gebruik van sinus- en cosinustermen. Hierbij moet opgemerkt
worden dat men ook bij FFT-implementaties dergelijke problemen kent, omdat ook daarbij
wordt gewerkt met goniometrische termen.

Duidelijk mag zijn dat een vereenvoudiging van de ontwikkelde frequentie-analyse methode,
met het oog op een minimaal aantal benodigde bewerkingen per gevonden frequentie, op het
gebied van in te passen functies de grootste winst kan boeken. Verbetering op dit vlak kan in
principe op twee manieren:

1. kiezen voor het gebruik van minder bewerkelijke inpasfuncties;
2. gebruik van tabellen voor opslag van bewerkelijke inpasfuncties.

Methode 1 leidt tot vervanging van de gebruikte goniometrische functies (sinus en cosinus)
door bijvoorbeeld een driehoekgolf. Van zoln functie zijn de functiewaarden vrij eenvoudig te
berekenen uit vorige functiewaarden. De curve die een dergelijke functie levert lijkt in zoverre
op een sinusfunctie, dat het zeer wei denkbaar is dat een gebruik hiervan gelijksoortige
resultaten zou kunnen opleveren. Ook een blokgolflijkt in principe tot de mogelijke vervangers
van de bewerke1ijk te berekenen goniometrische functies te behoren. In beide gevallen wordt
het aantal benodigde bewerkingen niet meer gedomineerd door de gebruikte inpasfuncties.
Methode 2 biedt in het opzicht van reductie van bewerkingen eveneens goede perspectieven.
Door de benodigde goniometrische functies in een tabel te plaatsen, die toegankelijk is voor de
centrale rekeneenheid van de microcomputer, hoeven de inpasfuncties aileen nog maar uit de
tabel te worden gelezen om gebruikt te kunnen worden. De gewenste relatieve nauwkeurigheid
van de functies is tevens geen remmende factor meer voor de berekenings-snelheid van
eindresultaten. Bij een juiste programmering van de tabel kunnen de inpasfuncties als
voldoende nauwkeurig worden aangenomen.

Gekozen werd voor toepassing van de tweede methode. Nader onderzoek leerde namelijk dat
de eerste methode, vervanging van de in te passen functies door driehoek- of blokgolfvormige
functies, niet mogelijk was. Dit is te verklaren met behulp van de formules uit hoofdstuk 7,
met name formule 7.2, 7.5 en 7.6. Wanneer men in formule 7.2 de goniometrische functies
vervangt door bijvoorbeeld het functievoorschrift van een driehoekgolf, loopt men vast op de
differentiatie die gebeurt in de formules 7.5 en 7.6. Dit is toe te schrijven aan het feit dat de
afgeleide van een driehoekgolf-functie niet gedefinieerd is in het punt waar de functie zijn
maximale en minimale waarden bereikt. De afgeleide is dus discontinu, waardoor de relaties
zoals beschreven voor sinusfuncties in de formules 7.5, 7.6 en verder niet van toepassing zijn.
Daardoor is vervanging van de goniometrische functies door eenvoudige functies als die van
driehoekgolven en blokgolven niet mogelijk. De bij de tweede methode toe te passen
tabellering van goniometrische functies zou naar verwachting geen enkel probleem opleveren.

De gekozen methode van tabellering van goniometrische inpasfuncties biedt nog een belangrijk
voordeel voor verdere vereenvoudiging van de ontwikkelde frequentie-analyse methode. Daar
dergelijke tabellen met een PC kunnen worden berekend, alvorens hun inhoud geplaatst wordt
in een geheugen-chip, is het moge1ijk complexe berekeningen reeds vooraf te doen. Zodoende
kan het aantal door het optimalisatie-algoritme te volbrengen bewerkingen tot een minimum
worden teruggebracht, doordat een aantal bewerkingen al eerder gebeurd is.
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Om dit extra voordee1 van tabellering maximaal te benutten, IDoest het in hoofdstuk 7
beschreven optimalisatie-algoritme zo worden omgeschreven, dat een maximaal aantal
benodigde bewerkingen in de in te passen goniometrische functies gestopt konden worden. Bij
de omschrijving werd voor de overzichtelijkheid weer uitgegaan van de continue benadering
volgens de formules 7.3 en 7.4. Deze worden ter volledigheid hier nog even herhaald.

De basisformule voor deze en eerdere vereenvoudigingen was gegeven als:

(7.3)

(7.4)
II

min Hy(t)-y(t)]dt = min E(~,vZlVg)
l~.V2' Vo! to ('I'V~. l',

Hierin was y(t) de benadering voor de gemeten y(t) van het ademhalingssignaal.

Het oorspronke1ijke optimalisatieprobleem bleek daarmee te herleiden tot de bepaling van de
parameters in de optimalisatie volgens:

z

waarbij het beschouwde signaal-interval werd voorgesteld door het interval [to··· tJ
De bij vorige afleidingen gebruikte tijdsschaal wordt nu echter anders gekozen. In plaats van
de keuze voor een absoluut tijdsinterval van to $ t $ t) wordt nu gekozen voor een relatief

tijdsinterval, waarbij voor de relatieve tijd r (in seconden) geldt: -1 $ r $ 1.
Wanneer de absolute intervalgrootte wordt gesteld op 10 seconden dan loopt het tijdvenster
van -~ tot +~, met ~ = 5 seconden. Het verband tussen in vorige afleidingen gebruikte
absolute tijdsinterval en het nu gebruikte relatieve tijdsinterval wordt dan gegeven door de

ongelijkheid to + t) _ ~ $ r $ to + t l + ~ (in seconden).
2 2

Het optimalisatieprobleem zoals gegeven in formule 7.4 krijgt dan de volgende vorm:

ZI

min HyCr)- y(r)] dr = min E(~,v2' vg)
J'i. v2 • "', -1 VI.";:. "g

(8.3)

Uitschrijven van de invulling van formule 7.3 hierin levert:

1

E(~ ,Vz , Vg ) = f[y( r) - ~ cos(2nvg r) - Vz sin(2nvg r)rdr
-1

(8.4)

Bij gegeven optimale keuze voor vg geldt nu ter bepaling van de optimale ~ en V2

1

= - 2 Hy( r) - Y( r)]cos(2nvg r)dr
-)

(8.5)

oE(~, V2 , vg ) =0
oVz

I

= - 2ny( r)- y( -r)]sin(21lvg r)dr
-I

(8.6)
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Uitwerking van (8.5) en (8.6) na invulling van (8.4) leveren dan de volgende relaties:

1 1 1

(8.5)::::::> fy(r)sin(21rVg'l')dr =V2fsin2(21rvgr)dr + V; Jsin(21rvgr)cos(21rvgr)dr (8.7)
-1 -I -1

1 1 1

(8.6)::::::> fy(r)cos(21rvgr)dr =v; fsin(21rvgr)cos(21rVgr)dr + V;fcos2(21rvgr)dr (8.8)
-1 -I -I

De integraaltermen met daaronder het goniometrische product van sinus en cosinus vervallen
bij de keuze van de intervalgrenzen wegens:

1

fcos(x) sin (x)dx = .!..sin 2(x)I+1 = 0
2 -1

-1

Daardoor zijn (8.7) en (8.8) te vereenvoudigen tot volgende relaties (8.10) resp. (8.11):

(8.9)

1 1

fy( r)sin(21rvg r)dr = V2f sin 2 (2 i7Vgr)dr
-I -1

[ J sin(41fv,r) .'] (8.10)= V, 1--
- 2 41rVg -1

[ sin (41rVg ) ]
= V2 1-

41rVg

1 1

f y( r) cos(21rVg r)dr = V; fcos2 (21rVgr)dr
-I -I

[ I sin(41fv,r) .'] (8.11 )= V; 1+-
2 4JlVg _I

[ sin(4 1fVg ) ]= V; 1+
41rvg

Uitschrijven van het optimalisatieprobleem volgens (8.4) als ge'integreerd product van het
oorspronkelijke kwadraat tot zijn losse producttermen levert wegens (8.5) en (8.6):

1

E( vg) = f[y( r) -(V; cos(21rvgr) +V2sin (21rvgr»)~( r)dr
-I

I 1 I

=f y2( r)dr-V; f y( r)cos(21rvg r)dr-V; f y( r)sin(21rvg r)dr
-1 -I -1

(8.12)
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Voor de volledigheid wordt de afleiding voor (8.12) weergegeven in onderstaande berekening:

1 2
E(vg) = f[y(r)-y(r)] dr

-I

1

= f [y( r) - y( r)][ It; COS(21lVgr) + Vz sin(21lvgr) - y( r)]dr
-I

1 1 I

= f y( r)[y(r)-y( r)]dr- f[Y< r)- y(r)]lt; cos(21rvgr)dr- f[y( r)- y( r)]Vz sin(21rvgr)dr
-I -I -'-1 _

J,

= 0 wegens (8. 5)
1 1

=f/( r)dr- fy( r)y( r)dr
-I -I

I 1 I

=f/(r)dr-lt; fy(r)cos(271vgr)dr- Vz fy(r)sin(271vgr)dr
-I -I -I

J,

= 0 wegens (8.6)

Invullen van de relaties van (8.10) en (8.11) in de nieuwe vorm voor het optimalisatieprobleem
volgens (8.12) levert dan uiteindelijk de gewenste vorm voor de te optimaliseren functie:

1 [)?( r)sin(21rvg r)drr [)?( r)cos(271vgr)drJ
E(vg)= fl(r)dr -

[1_sin (4"V, T) ] [1+ Sin(4"V,T)]-I

41rvg 41rvg

J. J, J. (8.13)

{I} {II} {Ill}

Met deze vorm voor de te optimaliseren functie is het mogelijk om te komen tot gelijksoortige
resultaten als de NOSM-implementatie uit hoofdstuk 7, waarbij de benodigde berekeningen
zijn uit te voeren met aanmerkelijk minder bewerkingen voor de microcomputer. Met behulp
van een PC kunnen de termen die goniometrische functies bevatten worden berekend voor aile
gewenste frequenties vg . Het vinden van de juiste in te passen frequentie komt dan neer op het

minimaliseren van E( vg ). Dit gebeurt door het berekenen van de integraal over de samples

van het betreffende gemeten signaaldeel ( term {I } ). Hiervan wordt het kwadraat van de
integraal van signaal-samplewaarden maal tabelwaarden afgetrokken. De tabel bevat daarvoor
de wortel van de termen {II } en {III }, uiteraard zonder de samplewaarden y( r). Door een
aparte tabel voor term {II } en term {III} te gebruiken, is het mogelijk zonder ingewikkelde
adresseringsmethoden eenvoudig aile frequenties 'uit te proberen'. Merk op dat, in tegenstelling
tot de methode uit hoofdstuk 7, de amplituden V. en V2 niet meer expliciet geschat hoeven te
worden: zij zijn reeds analytisch optimaal bepaald.
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Wanneer de hier beschreven methodiek wordt toegepast bij het bepalen van de frequentie van
het ademhalingssignaal, is het dus theoretisch mogelijk om te komen tot eenzelfde resultaat als
NOSM. Het aantal bewerkingen daarvoor is echter drastisch minder. Optellingen en
aftrekkingen weer buiten beschouwing gelaten zijn per in te passen frequentie maximaaJ slechts
zes vermenigvuldigingen nodig. Aile overige benodigde berekeningen zijn reeds vooraf
uitgevoerd door bijvoorbeeld een PC en opgesJagen in de gebruikte tabellen. Bij een gewenste
frequentieresolutie van ±2,5% zijn nu nog circa 250 vermenigvuJdigingen en delingen nodig
per beschouwd tijdsinterval, tegenover de 18000 bij de methode toegepast in NOSM.

Daarom mocht worden verwacht dat de in dit hoofdstuk beschreven verfijning van de
frequentie-analyse methode dezelfde goede resultaten levert als de analyse methode die tot nog
toe was ontwikkeld, maar een en ander aanzienJijk sneller moet kunnen doen. Om dit te testen
werd de verfijnde frequentie-analyse methode geimplementeerd in het programma KKWAD3.
Dit programma berekent uit een aangeboden ademhalings-fiJe voor elk tijd-interval de optimale
frequentie in ademhalingen per minuut, volgens het principe van de kleinste gemiddelde
kwadratische fout. De intervalgrootte is daarbij 10 seconden, zonder onderlinge interval
overlapping. De berekening van de benodigde integralen gebeurt via de Trapezium-methode.

Het zoeken naar de optimale frequentie gebeurt door aile gewenste kandidaatfrequenties een
voer een uit te proberen. Gekozen is voor deze lineaire zoekmethode, in plaats van het
herhaald zoeken met stappen zoals het geval was bij KKWAD2, om de adresseringsmethode
voor de tabellen eenvoudig te houden. Op deze lineaire manier kan de adressering bestaan uit
het eenvoudig ophogen van een teller in plaats van het echt berckenen van een adres.
Bovendien houdt de stapsgewijze methode, waarbij men met lage frequentieresolutie grof gaat
zoeken naar een eerste benadering van de optimaJe frequentie waarna met steeds hogere
resolutie in steeds kleinere frequentie-intervallen gezocht wordt totdat de gewenste
frequentieresolutie is bereikt, altijd een onzekerheid in voor de gevonden frequentie. Wanneer
de grove eerste stappen niet goed gekozen zijn ten opzichte van het beschouwde signaal, dat
sterk kan varieren bij ademhalingssignalen, is het mogelijk dat geoptimaliseerd wordt om de
'verkeerde' frequentie heen. Bij de implementatie van KKWAD2 werd dit risico genomen,
omdat snelheidswinst die de stapsgewijze zoekmethode daar opleverde voor de totale
berekening van resultaten relatief groot was. Bij de implementatie van KKWAD3, waar het
totaal van benodigde berekeningen circa een factor 50 minder bewerkingen kost, weegt dit
risico niet meer op tegen de relatieve tijdwinst ervan.

Door het verschil in de gebruikte zoekmethode kunnen de resultaten van KKWAD2 en
KKWAD3 dus verschillen vertonen. Verwachting daarbij is dat, gezien voorgaande redenering,
de resultaten via KKWAD3 het meest betrouwbaar zullen zijn. Om een objectieve uitspraak te
kunnen doen over de betrouwbaarheid van de afzonderlijke resultaten, biedt de ontwikkelde
frequentie-analyse methode een unieke mogelijkheid vergeJeken met bestaande frequentie
analyse methoden zoals FFT. Door de aard van de methode is het heel eenvoudig om bij elk
gevonden resultaat een 'betrouwbaarheids-percentage' te berekenen. Deze is te definleren als de
verhouding van formule 8.13-term{l} en resterende fout E( vg ) bij de berekende optimale

frequentie. Wanneer deze verhouding nader wordt beschouwd is te zien dat hierbij sprake is
van een verhouding in energie-inhoud van het gemeten signaal en het ingepaste signaal.
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De formule voor de procentuele energie-inhoudsverhouding is weergegeven in formule 8.14:

45

Betrouwbaarheidspercentage =
E(vg )

I

fy( r)dr
-I

*100% (8.14)

Omdat per gevonden optimale frequentie per interval de breuk binnen de haken tussen nul en
een ligt, geeft de procentuele verhouding met een waarde van 0 tot 100 de kwaliteit van de
inpassing aan van zeer slecht tot zeer goed. De mogelijkheid om op deze manier de resultaten
te beoordelen is een unieke eigenschap voor de ontwikkelde frequent ie-analyse methode. In
principe kan ook bij bijvoorbeeld FFT een dergelijke verhouding worden berekend, maar
daarvoor zal de op een hoger beslissingsniveau gekozen optimale frequentie apart ingevuld
moeten worden in de oorspronkelijke FFT-formule. Dan moet de energie-inhoud van het
beschouwde gemeten signaaldeel nog worden berekend alvorens een analoog
betrouwbaarheidscriterium kan worden bepaald. In totaal kost dit een relatief groot aantal
extra berekeningen. De hier ontwikkelde frequent ie-analyse methode kan aile genoemde
benodigde ingredienten direct meeleveren met het gevonden resultaat, zodat de berekening van
de betrouwbaarheid van het gevonden resultaat met slechts weinig extra bewerkingen direct
voorhanden is.

§8.2 : resultaten in de praktijk

De numerieke resultaten voortgekomen uit KKWAD3 werden voor een eerste beoordeling
vergeleken met die gegenereerd door KKWAD2 voor de ademhaiings-file HERMOOO 1. Daarbij
bleken de resultaten zeer goed overeen te komen. De berekeningen gingen daarbij aanmerkelijk
minder snel dan theoretisch het geval zou moeten zijn. De verklaring hiervoor ligt in het feit
dat de PC waarmee de berekeningen werden gedaan geen microcomputer-systeem is waarvoor
de verfijning van de ontwikkelde frequentie-analyse methode uiteindelijk is bedoeld. Een PC
kan, afhankelijk van de gebruikte software, de berekening van goniometrische functies als sinus
en cosinus, eventueel met behulp van zijn co-processor, zodanig snel volbrengen dat tabellering
van deze functies nauwelijks snelheidswinst oplevert.

Om de resultaten van de verfijnde frequentie-analyse methode beter te kunnen beoordelen,
werd om de kern gevormd door KKWAD3 een grafisch programma geschreven. Dit
programma, genaamd QOSM (QuickOSM), diende de resultaten van KKWAD3 grafisch te
kunnen weergeven, samen met resultaten van NOSM en bestaande FFT-files van [Haagen,
1992]. Om te kunnen beoordelen of de gevonden optimale frequenties terecht geselecteerd
waren moesten ook betrouwbaarheidspercentages overzichtelijk kunnen worden weergegeven.
Om daarnaast onderzoek te kunnen doen naar minimale bemonsteringsfrequenties (Nyquist
theorema) moest ook per tijdsinterval een overzicht van foutreductie per kandidaatfrequentie
kunnen worden gegenereerd. Tevens diende het programma in staat te zijn bestaande resultaten
van referentiemetingen met een flowmeter weer te geven. Zodoende zou een goede, objectieve
beoordeling van de resultaten moglijk moeten zijn. De overige programma-eigenschappen
waren gelijk aan die van NOSM, zodat het programma geschikt was voor het experimenteren
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met verschillende interval-lengten, gesimuleerde bemonsteringsfrequenties, grootten van
interval-overlapping alsmede frequentiebereiken -resoluties.
Naast de al eerder in dit verslag gebruikte ademhalings-file HERMOOOI waren in totaal nog vijf
andere bruikbare gemeten ademhalings-files beschikbaar. Daarvan beschikte er een over een
bruikbare referentiemeting met een flowmeter. Deze file, genaamd EDWI0002, zal samen met
de HERMOOO I-file voorbeeld staan voor de resultaten die met de ontwikkelde frequentie
analyse methode gehaald kunnen worden. Deze resultaten zijn representatief voor die met de
overige ademhalings-files.

Allereerst worden de resultaten van QOSM voor de ademhalings-file HERMOOO 1 getoond.
Figuur 8.1 geeft deze resultaten weer voor de gehele file (met uitzondering van het eerder
onbruikbaar gebleken periode na 660 seconden), samen met de betrouwbaarheids-percentages
voor alle gevonden optimale frequenties. Het signaal werd voor de berekeningen opgedeeld in
intervallen van 10 seconden zonder interval-overlapping. De gesimuleerde bemonsterings
frequentie was 10Hz. De beschouwde kandidaatfrequenties lagen in het bereik van 0,1 .. 2,0 Hz
(6.. 120 ah/min).De gewenste frequentieresolutie was 0.0017 Hz (0,1 ah/min).
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Figuur 8.1 : QOSM-resultaten met betrouwbaarheidsYerloOI) ,"oor de adcmhaiings-file HERMOOOI

Wanneer de gevonden frequentie-resultaten worden beschouwd samen met hun percentuele
betrouwbaarheid, is duidelijk dat er in de aanloopfase van het signaal (tot circa 120 seconden)
niet te hoge verwachtingen gesteld moeten worden aan de resultaten berekend met behulp van
de ontwikkelde frequentie-analyse methode. Dit is echter niet zozeer te wijten aan de gebruikte
analyse-methode, als weI het feit dat in de aanloopfase nog geen goed signaal van de
respiratieband aanwezig is. Het lichaam, dat nog bezig is zich in te stellen op de plotseling
verhoogde activiteit, verhoogt maar geleidelijk het teugvolume. Aanvankelijk is dit volume nog
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gering [Kuipers, 1983]. De respiratieband ondervindt bij dit geringe teugvolume een geringe
rek, waardoor het afgegeven ademhalingssignaal slechts een geringe amplitude heeft. Op dit
geringe ademhalingssignaal zijn weI al aile bewegings-artefacten in hun volle sterkte aanwezig.
Het afgegeven signaal is dus sterk verstoord. Pas als het lichaam door de aanhoudende
belasting gedwongen wordt het teugvolume tot zijn maximale waarde te verhogen, wordt de
verhouding tussen het ademhalingssignaal en stoorsignalen in het te bewerken signaal groter.
De resultaten berekend uit dit signaal worden dan ook betrouwbaarder. Dit blijkt ook uit de
overige resultaten in de figuur. De intervallen buiten de aanloopperiode vertonen over het
algemeen een duidelijk hogere betrouwbaarheid. Het is ook dit deel van het ademhalingssignaal
waarin de uiteindelijke gebruiker van de ademhalingsfrequentiemeter, namelijk de duursporter,
ge'interesseerd zal zijn.

Een vergelijk tussen de resultaten van QOSM en de resultaten afkomstig van NOSM IS

weergegeven in figuur 8.2.
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De resultaten van NOSM als QOSM zijn gevonden onder gelijke condities voor interval-keuze,
gesimuleerde bemonsteringsfrequentie en kandidaatfrequenties zoals eerder omschreven. Uit
figuur 8.2 is met behulp van het betrouwbaarheidsverloop uit figuur 8.1 af te lezen, dat de
QOSM-resultaten die het sterkst afwijken van die van NOSM ook met lagere betrouwbaarheid
gevonden zijn door QOSM. In figuur 8.2 zijn deze punten aangegeven als 'QOSM-faults" De
overige resultaten komen zeer goed overeen. Waar QOSM toch nog andere resultaten levert
dan NOSM, maar met een hoge betrouwbaarheid (in de figuur aangegeven als 'NOSM-faults'),
mag worden aangenomen dat de QOSM-resultaten het meest betrouwbaar zijn. Deze aanname
wordt gedaan op grond van het eerder beschreven verschil in de gebruikte frequentie
zoekmethode bij NOSM en QOSM.
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Verdere beoordeling van de resultaten van QOSM kan gebeuren aan de hand van vergelijk met
.de FFT-resultaten volgens EHaagen]. Van deze resultaten is, zoals eerder is beschreven in dit
verslag, aannemelijk gemaakt dat ze mogelijk niet zo handig zijn berekend, maar dat ten
gevolge van het gebruik van een hoger beslissingsniveau voor filtering de resultaten toch als
vergelijkingsmateriaal bruikbaar zijn. Resultaten van de vergelijking zijn te zien in figuur 8.3
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Figuur 8.3: QOSM- en FFT-resultaten \'oor de adcmhalings-filc HERMOOOI

Vit de figuur blijkt, afgezien van de aanloopfase, dat de resultaten van QOSM en die van de
gebruikte FFT-implementatie een gelijke trend volgen, waarbij de afzonderlijke resultaten per
tijds-interval wei enigszins verschillen. Daar de getoonde afzonderlijke FFT-resultaten niet als
zeer betrouwbaar kunnen worden aangemerkt, is aileen de trend erin in dit geval van belang.

Vit de resultaten zoals gegeven voor de ademhalings-file HERMOOO 1 blijkt de QOSM
methode goed te voldoen. De resultaten worden met wisselende, maar over het algemeen
acceptabele betrouwbaarheid gevonden. Ze komen goed overeen met de resultaten van NOSM
en hun trend verloopt overeenkomstig de trend in de FFT-resultaten volgens [Haagen, 1992].
Verdere beoordeling met behulp van referentiemetingen met een flowmeter was wegens het
ontbreken van een flowmeter-file bij deze ademhalingsmeting niet mogelijk.

Experimenten met andere keuzes voor beschouwde signaal-intervallengten en interval
overlapping leverden slechts lichte afwijkingen van de hier getoonde resultaten. Wei kan
vermeld worden dat naarmate de interval-overlapping grater wordt, de bewerkingstijd eerst
minder en daarna meer dan evenredig toeneemt. Dit is eenvoudig te verklaren aan de hand van
een voorbeeld. Bij een intervalgrootte van 10 seconden zonder overlapping wordt elk
signaaldeel slechts een keer bij de berekeningen betrokken (verspringend tijdvenster). Neemt
men vervolgens een overlapping van 5 seconden bij 10 seconden intervallengte, dan is er
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sprake van een verschuivend tijdvenster en zal de helft van het bij de laatste berekeningen
betrokken signaaldeel opnieuw in de volgende berekening gebruikt worden. Dit resulteert dan
voor de bewerking van de gehele ademhalingsfile in twee maal zoveel bewerkingen. Neemt
men hierna de overlapping nog eens 5 seconde grater, dus 10 seconde overlapping bij een
interval-Iengte van 10 seconden, dan is de stijging van het totaal aantal benodigde bewerkingen
oneindig groot. In formulevorm is dit weergegeven als:

T
l1:=--*N

I-v
~*N
lO-v

(8.15)

met T= totale signaaltijdsduur (833 seconden voor beschouwde signalen), 1= intervalgrootte
(10 seconden gekozen), N = totaal aantal bewerkingen per interval, v = interval-overlapping
(in seconden) en 11 = totaal aantal bewerkingen voor het gehele signaal.

Voor verdere beoorde1ing van de QOSM-methode worden de resultaten ervan voor de
ademhalings-file EDWIO002 weergegeven in figuur 8.4.
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Figuur 8.4 : QOSM-resultaten met bctrouwbaarhcids\'crloOI)\'oor de adcmhaiings-filc EDWI0002

Ook bij deze resultaten is een relatief lage betrouwbaarheid te zien voor de meeste gevonden
frequenties per interval in de aanloopfase van de ademhalingsmeting. De percentages voor
resultaten buiten deze aanloopfase zijn weer beduidend hoger. Opvallend is, in vergelijking met
de resultaten voor de HERM0001-file, dat in de aanloopfase sommige frequenties toch met een
relatef hoge betrouwbaarheid gevonden worden. Dit leidt tot de veronderstelling dat bij de
proefpersoon van de de EDWIO002-file een ander ademhalingsverloop heeft plaatsgevonden in
de aanloopfase dan eerder omschreven bij de HERMOOO I-file. Bestudering in detail van het
ademhalings-signaal opgeslagen als EDWIO002 bevestigt dit vermoeden.
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De vergelijking tussen QOSM- en Haagen's FFT-resultaten wordt weergegeven in figuur 8.5.
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Figuur 8.5: QOSM- en FFT-resultaten \'oor de ademhaiings-filc EDWIO002

Vit figuur 8.5 blijkt dat de resultaten van QOSM en de gebruikte FFT-implementatie goed
overeen komen, zelfs voor de intervalen vallend binnen de aanloopperiode. De trend in de
resultaten is gelijk, de afzonderlijke resultaten liggen algemeen niet ver uiteen. Een vergelijking
van QOSM-resultaten met de beschikbare flowmeter-resultaten is weergegeven in figuur 8.6.
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Vit figuur 8.6 blijkt dat de resultaten van QOSM overeenkomen met de gegevens verkregen uit
de referentiemeting met de flowmeter. De door QOSM aangegeven betrouwbaarheid van de
berekende resultaten (figuur 8.4) wordt bevestigd door het verloop van de flowmeter-curve in
vergelijking tot de QOSM-resultaten. Bij een aangegeven relatiefhoge betrouwbaarheid komen
de QOSM-resultaten en de flowmetergegevens goed met elkaar overeen. Daar waar de
resultaten van de flowmeter meer dan gemiddeld afwijken van die volgens QOSM, is het
berekende betrouwbaarheidpercenage ook beduidend lager. Andersom blijkt dit echter niet
altijd te gelden. In de figuur 8.6 is te zien dat de piek in QOSM-resultaten in de aanloopfase
(signaaldeeI tot circa 120 seconden) berekend is met een relatief lage betrouwbaarheid, terwijl
de flowmeter-resultaten de gevonden frequentie volgens QOSM lijkt te bevestigen. Daarbij
moet opgemerkt worden dat de flowmeter-curve slechts datapunten om de 30 seconden bevat.
Zodoende geeft deze curve meer een trend in de ademhaling weer dan de de frequentie van de
ademhaling op een bepaald moment. Dit maakt de vergelijking tussen de flowmeter-resultaten
en die uit QOSM wei wat minder exact, maar zeker niet minder zinnig of waardevol.

Concluderend mag gesteld worden, gezien de overeenkomst tussen de de flowmeter-resultaten
en de resultaten voIgens QOSM, de overeenkomst tussen QOSM-resultaten en FFT-resultaten
en de aangegeven betrouwbaarheid van de QOSM-resultaten, dat de QOSM-methode een
betrouwbare frequentie-analyse methode is.

De nauwkeurigheid van de QOSM-methode valt hieruit echter niet af te leiden. am informatie
hierover te verkrijgen, zijn gemeten ademhalingssignalen ongeschikt. Hiervan is namelijk niet
met zekerheid een obectieve uitspraak te doen over de enige juiste dominantc frequentie. Zo
vragen FFT-methoden om een hoger beslissingsniveau om uit het berekende frequentie
spectrum de juiste piek te selecteren. Dit sluit een subjectieve beslissing in. Flowmeter
resultaten geven slechts een trend in het ademhalingssignaal weer, zodat de QOSM-resultaten
ter vergelijking gefilterd zouden moeten worden om hun trend te bepalen. Ook daarbij zijn
subjectieve beslissingen niet uit te sluiten. En berekening van de ademhalingsfrequentie direct
uit periode-tijdbepaling van het in detail beschouwde ademhalingssignaal levert evenmin een
objectief beeld. Bovendien zullen, in het geval dit laatste optimaal gebeurt, waarschijnlijk
dezelfde frequenties worden gevonden als berekend door QOSM, want die procedure doet in
principe hetzelfde.

Ter bepaling van de nauwkeurigheid van de QOSM-resultaten diende dus een signaal te
worden bewerkt, waarvan de frequentie-inhoud (voora£) exact bekend was. Met het oog op
het verrichten van nieuwe ademhalingsmetingen aan proefpersonen onder fysieke
duurbelasting, hetgeen verderop in dit verslag uitgebreid toegelicht zal worden, werd gekozen
voor het registreren van een analoog functiegenerator-signaal als testsignaal. Dit in plaats van
de moge1ijkheid om een theoretisch signaal te creeren vanuit de software. Tevens kon
zodoende de invloed van bij ademhalingsmetingen tussen te schakelen filters worden
bestudeerd. De methode van registratie, de daarbij gebruikte hardware en software en de
benodigde conversies zullen worden besproken in het verslagdeel dat de data-acquisitie van
nieuwe ademhalingssignalen behandelt. Voor het hier beoogde doel, namelijk het bepalen van
de nauwkeurigheid van de QOSM-methode, is het slechts van belang te vermelden het
mogelijk was om op betrouwbare wijze een analoog gegenereerd signaal aan te bieden, te
bemonsteren, als test-file op te slaan en te converteren naar een voor QOSM geschikt formaat.



52 VERFIINI:\G VAN DE ON]WIKKELDE ANAL YSE-lvfEHIODE

Het was dus mogelijk een signaal met bekende frequentie-inhoud voor bewerking aan het
QOSM-algoritme aan te bieden. Dit signaal, afkomstig van een functie-generator, bevatte
steeds een frequentiecomponent zonder initiele faseverschuiving of ruis-toevoeging en had een
opbouw als weergegeven in tabel 8.1.

h tbt b 18 1a e . : OPI ouw van e testsignaa

signaal periode(s) freQ.(hz) opmerk. si2naal periode(s) freq.(Hz) opmerk.
~ 0- 30 0,10 / .~ 420 - 450 1,50 /
~ 30 - 60 0,20 / ~ 450 - 480 1,60 ~\V~30o

~ 60 - 90 0,30 / ~ 480 - 510 1,70 A\V~30°

~ 90 - 120 0,40 / ~ 510 - 540 1,80 ~\V~30°

~ 120 - 150 0,50 te~151 ~ 540 - 570 1,90 /
~ 150 - 180 0,60 / ~ 570 - 600 2,00 I
~ 180 - 210 0,70 / r"L 600 - 630 0,10 /
~ 210 - 240 0,80 I rL 630 - 660 0,90 I
~ 240 - 270 0,90 f~0,91 r-u 660 - 690 1,50 I
~ 270 - 300 1,00 / f"1...J 690 - 720 2,00 I
~ 300 - 330 1,10 A\V~30° rv 720 - 750 0,10 te~749

~ 330 - 360 1,20 I /'y 750 - 780 0,90 I
~ 360 - 390 1,30 A\V~30° rv 780 - 810 1,50 I
~ 390 - 420 1,40 I /'y 810 - 840 2,00 I

Icgcnda: te = eindtijd, f = frequcntie, ~\II = fascvcrschil tussen hct mectginaal in hct voorgaande interval

Bij deze opbouw geldt:. 'signaal' geeft symbolisch de vorm van het generatorsignaal weer,
een sinusvormig, blokgolfvormig of driehoekvormig signaal;

• 'periode' duidt in seconden het tijdinterval aan waarin het sinus-,
blokgolf- of driehoekvormige signaaldeel zich bevindt;

• 'freq.' geeft de frequentie in Hertz van het signaaldeel in het
betrefTende tijdinterval;

• 'opmerk.' bevat eventuele opmerkingen bij de registratie van het
signaaldeel in het betrefTende tijdinterval, die van belang zouden
kunnen zijn voor verklaring van eventuele afwijkingen in de
berekende resultaten van QOSM.

Zoals de tabel-Iegenda vermeldt staat in de kolom opmerkingen 'te' voor de eindtijd, 'f voor de
frequentie (Hz) en 'AW' voor een eventuele faseverschil tussen het signaaldeel in het
desbetrefTende en het daaraan voorafgaande tijdinterval. Er is steeds getracht het faseverschil
tussen opeenvolgende tijdintervallen minimaal te houden. In de aangegeven intervallen waar dit
niet geheel lukte is het resulterende faseverschil als opmerking opgenomen. De frequenties
werden afgeregeld met een Spectrum Analyzer en een oscilloscoop, zodat deze zeer
nauwkeurig (tot op 0,005 Hz) bekend waren. Daar waar de werkelijke waarde afweek van de
gewenste waarde in de kolom 'freq' is dit eveneens in de opmerkingen opgenomen. Wanneer de
signaalregistratie niet exact gestopt werd op de gewenste tijdinterval-eindgrens (gemeten met
een stopwatch) volgens de kolom 'periode' is eveneens een opmerking geplaatst. De apparatuur
gebruikt bij het genereren van deze testdata staat vermeld in Bijlage D.

------------------------------- ------
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De data-acquisitie voor het testsignaal werd in totaal twee maal verricht. Een maal direct van
het functiegenerator-signaal en een maal met tussenschakeling van (bij latere tests op
proefpersonen en in de uiteindelijk te implementeren ademhalingsfrequentiemeter gebruikte)
banddoorlaatfilters. De resultaten van de twee data-aquisities werden weggeschreven onder de
bestandsnamen IDETESTI resp. IDETEST2. Deze files werden geconverteerd naar het file
formaat dat geschikt was om door QOSM te worden bewerkt en van aile eventuele offset
ontdaan. Dit resulteerde in de files SOSMTES2.C&2 resp. SOSMTES3.C&2. Deze wat
vreemde naamgeving komt voort uit de file-conversieprocedure maar is verder niet van belang.

De resultaten gevonden door QOSM uit de test-file IDETESTI zijn weergegeven in figuur 8.7.
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Figuur 8.7 : QOSM-rcsultatcn mct hetrouwbaarhcids\'crlooll \'oor de tcst-file IDETESTI

Het totale testsignaal werd voor de berekeningen opgedeeld in intervallen van 10 seconden
zonder interval-overlapping. De gesimuleerde bemonsterings-frequentie was 5 Hz. Voor deze
waarde werd gekozen (in plaats van de tot dusver gebruikte 10Hz) omdat door de totale
lengte van het testsignaal de datastructuren te groot (meer dan 64Kb variabelen) zouden
worden voor TURBO PASCAL. De beschouwde kandidaatfrequenties lagen in het bereik van
0,1..2,0 Hz (6 .. 120 ad/min).De gewenste frequentieresolutie was 0.0017 Hz (0,1 ahlmin).

In figuur 8.7 is direct te zien dat QOSM de frequenties zeer goed kan vinden_ De bij de
gevonden resultaatfrequenties behorende betrouwbaarheidspercentages liggen voor de tijd
intervallen die een sinusvormige signaalvorm bevatten zeer hoog, gemiddeld circa 98%. Dit is
eenvoudig te verklaren uit het feit dat de QOSM-methode probeert een sinusvormig signaal in
de aangeboden data te passen. Is het aangeboden signaal zelf ook sinusvormig, dan is dus een
vrijwel perfecte inpassing mogelijk. De energie-inhoud van het in gemiddelde kwadratische zin
optimaal passende inpassignaal zal daardoor bij benadering gelijk zijn aan de energie-inhoud

-------------------------------------
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van het aangeboden signaal. Ret betrouwbaarheidspercentage is de percentuele verhouding van
deze twee enegie-inhouden en zal dus tegen de 100% uitkomen. De verwachting was dan ook
dat dit percentage bij niet-sinusvormige signalen over het algemeen lager zou liggen. De
resultaten van QOSM zoals weergegeven in figuur 8.7 bevestigen dit.

Ter volledigheid worden in figuur 8.8 de QOSM-resuitaten nog eens weergegeven, nu met de
tabelwaarden voor de frequenties en tijdintervallen ingevoerd als waren het flowmeterwaarden.
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Figuur 8.8 : QOSM-resultaten en cxactc-signaah'crloop ,'oor dc tcst-file IDETESTI

Figuur 8.8 laat overzichtelijk de nauwkeurigheid zien van de QOSM-resultaten. Hierbij moet
opgemerkt worden, dat de tabelwaarden werden ingevoerd als sprongsgewijze veranderingen
van frequenties. De hier gebruikte QOSM-methode berekent echter zijn resultaten per interval
van 10 seconden zonder interval-ovelapping, zodat aile eerste resuItaten per tijdsinterval een
vertraging van 10 seconden suggereren. Deze vertraging is echter fictief en geheel toe te
schrijven aan de methode van invoer van de tabe1waarden (referentie-) in de 'flowmeter'-fiIe.

Uit figuur 8.8 blijkt dat QOSM de juiste resultaten vindt. Uit het resultaat per tijdsinterval
blijkt bij nadere beschouwing een nauwkeurigheid van 0,1 ademhalingen per minuut voor
nagenoeg aile resultaten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor ideale signalen, zoals
beschikbaar in de beschouwde testfile, de QOSM-methode in staat is de resultaten met een
nauwkeurigheid van 0,1 Hz te bepalen. Deze nauwkeurigheid was ook opgegeven als gewenste
nauwkeurigheid, zodat hieruit de conclusie getrokken mag worden dat de QOSM-methode in
staat is de resultaten met een vooraf opgegeven nauwkeurigheid te bepalen. Daarmee is de
methode ruimschoots nauwkeurig genoeg om te voldoen aan de criteria die hiervoor worden
gesteld in de ontwerp-eisen voor de te realiseren ademhalingsfrequentiemeter (gesteld op
maximaal 2,5% ~ 1,5 ah/min).
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Als afsluitende beoordeling van de verbetering van de resultaten van QOSM ten opzichte van
die van NOSM, zoals eerder besproken te danken aan de wijziging van de gebruikte
frequentie-zoek methode bij QOSM, worden de NOSM-resultaten en QOSM-resultaten voor
een ideale testfile als IDETESTI getoond in figuur 8.9.
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Figuur 8.9 : QOSM- en NOSM-resultatcn \'oor de test-file IDETESTl

Vit figuur 8.9 blijkt inderdaad dat de resultaten van NOSM minder betrouwbaar zijn dan die
van QOSM. Vooral voor hogere signaalfrequenties en sterker van sinusvormige signalen
afwijkende signalen zijn afwijkingen te constateren in de resultaten volgens NOSM.

Ter illustratie worden nu enkele inpassingsresultaten getoond voor het testsignaal IDETEST 1.
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Fih'Uur 8.10: QOSM-resultaten inJ)assing \'oor interval [40..50 sec] van IDETESTl
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De plaatjes werden gegenereerd uit de resultaten van QOSM. In figuur 8.10 is het beschouwde
testsignaal sinusvormig en -weergegeven als- de donkere curve. Het ingepaste signaal is
weergegeven als de lichtere sinusvormige curve. Deze is om illustratieve redenen 10° in fase
verschoven, zodat ze niet samenvalt met het beschouwde deel van het testsignaal. In
werkelijkheid wordt de fase zeer exact gevonden.
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Figuur 8.11 : QOSM-resultaten inllassing "oor intcn'al [600..610 sec] nn IDETESTl

In figuur 8.11 is de inpassing van het resultaat van QOSM te zien voor een blokgolfvormig
signaaldeel. De donkere blokgolfvormige curve geeft het verloop van de gebruikte samples
weer, de lichtere blokgolf het verloop van het originele bemonsteringssignaal bij 30 Hz. De
sinusvormige curve is de optimale sinus-inpassing volgens QOSM,

ampI
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Figuur 8.12 : QOSM-rcsultaten inllassing voor intcn'al [730..740 sec] "an IDETESTl

In figuur 8.12 tenslotte is de QOSM-resultaat inpassing te zien voor een driehoekgolfvormig
deel van het testsignaal. Duidelijk blijkt dat QOSM geen enkel probleem heeft met andere dan
sinusvormige signalen.
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De resultaten van QOSM voor de tweede test-file IDETEST2 waren exact gelijk aan die voor
IDETESTI. De bij de data-acquisitie van IDETEST2 tussengeschakelde filters, nader
omschreven in [Haagen, 1992], leveren dus geen problemen op voor de ontwikkelde
frequentie-analyse methode. Daar deze filters bestaan uit een hoogdoorlaatfilter, voor
wegfiltering van de offset op het meetsignaal, en een laagdoorlaatfilter als anti-aliasing filter,
was het ook de verwachting dat zij geen problemen op zouden leveren. De resultaten van
QOSM voor het testsignaal IDETEST2 zuBen dan ook niet verder worden behandeld.

Opgemerkt kan nog wei worden dat QOSM dus ook geen problemen bleek te hebben met uit
de offset-wegfiltering resulterende vervorming van met name laagfrequente blokgolf- en
driehoekgolfvormige signaaldelen in de testfile. Dit was naar verwachting, want de QOSM
methode heeft reeds aangetoond weinig gevoelig te zijn voor de aangeboden signaalvorm.

Als laatste diende nog onderzoek verricht te worden naar de minimale bemonsteringsfrequentie
waarbij de QOSM-methode nog betrouwbare resultaten kan leveren. De verwachting hierbij
was dat de methode, zoals gebruikelijke frequentie-analyse methoden, voldoet aan het Nyquist
theorema. Dit theorema stelt dat wanneer een signaal wordt bemonsterd, er geen
informatieverlies zal optreden wanneer de bemonsteringsfrequentie minimaal twee maal zo
hoog is als de hoogste frequentie die in het signaal voorkomt. In formulevorm is dit:

(8.15)

Om na te gaan of deze relatie ook geldt voor de ontwikkelde frequentie-analyse methode, werd
opnieuw de test-file IDETEST I gebruikt. Het QOSM-programma biedt de mogelijkheid een
willekeurige gehele bemonsteringsfrequentie te simuleren. De hoogste signaalfrequentie van
het testsignaal was 2,0 Hz, zodat verwacht mag worden dat er problemen zullen optreden bij
gesimuleerde bemonsteringsfrequenties lager dan 4 Hz. Deze problemen manifesteren zich in
het frequentiedomein doorgaans door het optreden van herhalingspatronen, waarbij spiegeling
optreedt van frequentiepieken ten opzichte van veelvouden van de bemonsteringsfrequentie.

De resultaten van QOSM werden bij verschillende gesimuleerde bemonsteringsfrequenties met
elkaar vergeleken. Dit gebeurde aan de hand van overzichten van de foutreductie per
kandidaatfrequentie. Deze plaatjes zijn equivalent aan het frequentiespectrum bij frequentie
analyse methoden als Fourier. Verwachting was, dat in dit frequentiedomein soortgelijke
herhalingspatronen zouden optreden als beschreven voor Fourier-methoden, door het kiezen
van een te lage bemonsteringsfrequentie. In het tijddomein werd verwacht dat dit zou leiden tot
een sterke spreiding in de gevonden resultaten voor de juiste inpasfrequenties. De QOSM
methode selecteert namelijk haar resultaten door te zoeken naar een maximum in
foutenreductie behorende bij de kandidaatfrequenties. Indien in de resultaten van
foutenreductie per kandidaatfrequentie een herhalingspatroon zou optreden, is het heel goed
mogelijk dat zeer geringe afrondingsfouten grate gevolgen hebben. Deze zouden namelijk
ertoe leiden dat in plaats van de juiste foutenreductie-piek een van haar herhalingen wordt
geselecteerd, doordat een dergelijke herhaling door afronding net gratere foutenreductie lijkt te
leveren. Dit zou dan tot gevolg hebben dat een grote spreiding in de resultaten voor het totale
beschouwde signaal.
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De gevolgen van verIaging van de gesimuleerde bemonsteringsfrequentie Is voor QOSM in het

frequentiedomein zijn voor het interval van 80 tot 90 seconden weergegeven in de volgende
figuren. De correcte frequentie-inhoud van dit signaaldeel was 0,4 Hz (24 ah/min).
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Figuur 8.13 : frcqucnticsllcctrum bij Is=5Hz
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Figuur 8.16 : frcqucnticsJlcctrum bij Is= 1Hz

Figuur 8.13 laat het foutenreductie-plaatje per kandidaatfrequentie zien bij een gesimuleerde
bemonsteringsfrequentie Is van 5 Hz. De gevonden frequentie is 24 ah/min bij een

betrouwbaarheid van 99%. Verlaging van Is tot 4 Hz resulteert in de geselecteerde frequentie

van 19 ah/min, met een betrouwbaarheid van slechts 81%. Duidelijk is in figuur 8.14 een
vervorming te zien van de betreffende frequentiepiek. Wanneer Is wordt verlaagd tot 2 Hz,

weergegeven in figuur 8.15, treedt duidelijk een eerste herhalingspatroon op in het
frequentiedomein. Desalniettemin is de gevonden frequentie correct en de opgegeven
betrouwbaarheid weer hoog, namelijk 98%. Verlaging van Is tenslotte tot 1 Hz levert volgens

figuur 8.16 extra herhalingspatronen en een duide1ijk verkeerde frequentie als resultaat,
namelijk 96 ah/min. De berekende betrouwbaarheid is daarbij echter weer hoog, namelijk 94%.
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De ligging van de herhalingspatronen in figuur 8_15 en 8. 16 laten zich geheel verklaren door
spiegeling van de correcte frequentiepieken in veelvouden van de bemonsteringsfrequentie. Dit
verschijnsel, bekend onder de naam aliasing, is een typisch gevolg van een te lage
bemonsteringsfrequentie in het frequentiedomein.

Figuur 8.17 laat het gevolg zien van aliasing op de gevonden resultaten van QOSM voor de
gehele IDETESTl-testfile. De gekozen gesimuleerde bemonsteringsfrequentie hierbij is 2 Hz.
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Figuur 8.17: voorbceld van spreiding in het tijddomein ten gevolge van aliasing bij Is = 2 Hz

De verwachte herhalingspatronen per tijdsinterval in het frequentiedomein geven dus inderdaad
aanleiding tot de voorspelde spreiding in de resultaten voor de gehele file in het tijddomein.

Het eerste dat opvalt bij het bekijken van de hier getoonde resultaten, is dat reeds bij een
bemonsteringsfrequentie van 4 Hz, die volgens het Nyquist-theorema nog geen problemen zou
mogen opleveren, vervorming plaatsvindt van de piek in het frequentiespectrum (figuur 8.14).
De reden voor dit verschijnseI is niet geheel duidelijk, maar mogelijk is er sprake van een
grensgeval voor het theorema van Nyquist. De resultaten van QOSM voor de gehele file
blijken, bij deze keuze voar de bemonsteringsfrequentie, niet allemaal meer even nauwkeurig,
en volgens de betrouwbaarheidspercentages van QOSM ook minder betrouwbaar gevonden te
worden dan voorheen het geval was bij hogere gesimuleerde bemonsteringsfrequenties.

Het tweede dat opvalt is dat, ondanks de effecten van aliasing, de gevonden nauwkeurigheid
van QOSM-resultaten bij bemonsteringsfrequenties lager dan 4 Hz weer vrijwel even hoog
wordt aangegeven als het geval was bij ruim gekozen bemonsteringsfrequenties. In enkele
gevallen lijkt het berekende percentage daarbij zelfs de 100% te overstijgen. Het verschijnsel
van algemene hoge betrouwbaarheden is als voIgt verklaarbaar.
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Door het effect van aliasing worden frequentiepieken gecopieerd naar een ander
frequentiebereik. Hierdoor ontstaat· een herhalingspatroon -in het frequentie-domein. Het
QOSM-algoritme heeft bij de door hem aangewezen juiste frequentie een energie-inhoud van
het resulterende in te passen signaal berekend. Welke van de door aliasing ontstane copieen
van de juiste frequentie vervolgens geselecteerd wordt, wordt daarna dus aileen nog maar
bepaald door minime verschillen in afrondingen. Het resultaat is daardoor onzeker en mogelijk
niet de gewenste frequentie. Wat wei zeker is, is dat de aileen verhouding van de energie
inhoud van het ingepaste signaal en die van het beschouwde signaaldeel het
betrouwba'arheidspercentage bepaalt, zodat dit altijd gelijk is aan het percentage behorend bij
de juiste frequentie.

Voor het verschijnsel dat de door QOSM berekende betrouwbaarheidspercentages in het geval
van aliasing in enkele gevallen de 100% lijken te overstijgen is geen sluitende verklaring
gevonden. Mogelijk heeft het optreden van aliasing ook gevolgen op de bepaling van de
energie-inhoud van het ingepaste signaal door QOSM. Het geeft in ieder geval aan dat de
gevolgen van een te laag gekozen bemonsteringsfrequentie desastreus zijn voor de
betrouwbare werking van QOSM. De betrouwbaarheid van de resultaten volgens QOSM is in
dat geval niet meer af te lezen aan het meegeleverde betrouwbaarheids-percentage en dit
betrouwbaarheidspercentage zelf lijkt daarbij zijn geloofwaardigheid te verliezen.

Conc1uderend kan over de relatie van QOSM tot het Nyquist-theorema dus het volgende
gezegd worden:

QOSM gedraagt zich in het geval van aliasing vergelijkbaar met
frequent ie-analyse methoden als Fourier. Er treden herhalingspatronen
op in het frequentiedomein, die in het tijddomein aanleiding geven tot
een grote spreiding in de gevonden resultaten. Er lijkt daarbij verder nog
sprake te zijn van een grensverschijnsel yoor de bemonsterings
frequentie. De QOSM-resultaten bij, volgens het Nyquist-theorema,
minimaal toegestane bemonsterings-frequenties worden onnauwkeurig
en onbetrouwbaar geselecteerd. Hierdoor, en mede door het wegvallen
van de mogelijkheid de resultaten op meegeleverde betrouwbaarheids
factor te beoordelen in geval van aliasing, lijkt het verstandig de
bemonsteringsfrequentie wat ruimer te kiezen dan de ondergrens
aangegeven door het Nyquist-theorema.

De keuze voor de bemonsteringsfrequentie wordt dus voor zijn minimale waarde bepaald door
een mime interpretatie van het Nyquist-theorema. Het gelijkteken in formule 8.15 komt hierbij
te vervallen. De bovengrens van de bemonsterings-frequentie wordt bepaald door het streven
met een minimum aan bewerkingen te komen tot betrouwbare resultaten voor QOSM.
Verhoging van de bemonsteringsfrequentie Is leidt namelijk tot vermeerdering van het aantal

bewerkingen per beschouwd tijdsinterval van het ademhalingssignaal. Er zullen in dat geval
namelijk meer data-punten in de berekeningen moeten worden meegenomen. Uit formule
(8.13) laat zich afleiden dat verdubbeling van Is bij gelijkblijvende frequentieresolutie resulteert

in nagenoeg een verdubbeling van het benodigde aantal bewerkingen per interval. Dit is
hoofdzakelijk toe te schrijven aan de te berekenen integralen.
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Wanneer de frequentie-resolutie, het frequentiebereik en de interval-grootte erbij worden
betrokken geldt de volgende relatie:

(8.16)

met N = totaal aantal bewerkingen per interval, !1 = de interval-grootte (relatieve tijd), .t. == de

bemonsteringsfrequentie, ib = het gewenste frequentiebereik en iT = de gewenste frequentie
resolutie. Het mag dus duidelijk zijn, dat een minimale bemonsteringsfrequentie in belangrijke
mate bijdraagt aan een minimum aan bewerkingen per tijdsinterval. Bij een frequentiebereik van
de ademhalingssignalen van 0,1 ..2,0 Hz zal een bemonsteringsfrequentie van 5 Hz als goede
keuze zowel de gestelde boven- als de ondergrens voor de bemonstering respecteren.
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Data-acquisitie van ademhalingspatronen

In de voorgaande hoofdstllkken werd een frequentie-analyse methode ontwikkeld specifiek
toegespitst op het bewerken van ademhalingssignalell. Verscheidene parameters bepalen
daarbij de eigenschappen vall de frequentie-analyse. Het streven naar betl'Ouwbaarheid,
nallwkeurigheid en millimale bewerkingstijd voor het verkrijgen van resliltaten vragen elk am
andere keuzen voor de parameters. Om een goede combinatie van de parameters voor de
bewerking van algemene ademhalingssignalen onder fysieke dllurbelastillg vast te stellen,
waren nieuwe meetsignalen met referentiemetingen 1I00dzakelijk. Daarmee was het tevens
mogelijk de prestaties van het hele traject van ontwikkelde hardware ell software voor de
ademhalings-fequentiemeter te onderzoekell. Dit hoofdstuk beschrijft ill de eerste paragraaf
de manier waarop de ademhalingsmetingen }Iierden verricht ell, wat uit de resliitaten daarva/l,
afgeleid kon worden voor de keuze van de parameters. In de tweede paragraaf zal een
eva/uatie worden gegeven van de prestaties van het gehele traject van hardware en software.

In het onderzoek tot zover werd uitgegaan van vaste keuze voor intervalgrootte en interval
overlapping. De grootte van het signaaldeel waaruit de resultaten werden berekend was daarbij
steeds 10 seconden, waarbij het volgende beschouwde signaaldeel geen overlapping vertoonde
met het vorige interval (intervaloverlapping = 0 seconden, ofwe1 een verspringend tijdvenster).
Onderzoek naar het effect van andere keuzen voor intervalgrootte en intervaloverlapping
leverde het inzicht dat deze keuzen van invloed zijn op de resultaten gevonden door de
ontwikkelde frequentie-analyse methode QOSM

Het kiezen van een intervalgrootte van bijvoorbeeld 20 in plaats van 10 seconden resulteert in
een lager gemidde1d betrouwbaarheidpercentage, maar een grotere overeenkomst tussen de
QOSM-resultaten en bijvoorbeeld flowmeter-resultaten. Dit effect is goed te verklaren. Bij een
grotere intervalkeuze zullen eventuele, meestal kortdurende, artefacten een minder grote
invloed hebben op het resultaat voor het gehele interval (methode wordt robuuster). De
resulterende gevonden frequentie voor het interval zal dus over het algemeen beter
overeenstemmen met flowmeter-resultaten. Dit effect wordt nog versterkt doordat bij een
intervalgrootte van 30 seconden de resultaten van QOSM over gelijke tijdsdelen worden
berekend als de resultaten van de flowmeter, hetgeen resulteert in een hoge mate van
overeenstemming tussen QOSM en flowmeter-resultaten. Naarmate de intervalgrootte dichter
bij deze 30 seconden komt, wordt dit effect sterker merkbaar. De gevonden inpasfrequentie zal
echter een lagere betrouwbaarheid te zien geven voor een grotere intervalkeuze, omdat er
sprake is van uitmiddeling van artefacten en eventuele frequentie-, fase- en
amplitudeverschillen.

Het kiezen van een interval-overlapping van bijvoorbeeld 5 seconden in plaats van 0 seconden
bij een intervalgrootte van 10 seconden laat een omgekeerd effect zien als in het vorige
voorbeeld. Het gemiddelde betrouwbaarheidspercentage volgens QOSM wordt hoger, maar de
resultaten van QOSM vallen in mindere mate samen met die van de flowmeter. Ook dit effect
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is goed te verklaren. Er wordt in dit geval namelijk van twee maal zoveel intervallen een
resultaat berekend als in het geval wanneer de interval-overlapping 0 seconden is. Gelijke
kortdurende artefacten kunnen daardoor vaker een rol spelen in de resultaatberekening volgens
QOSM, omdat een artefact in twee intervallen kan voorkomen. Daardoor komen de QOSM
resultaten bij een dergelijk verschuivend tijdvenster relatief minder goed overeen met de
flowmeter-resultaten dan bij een verspringend tijdvenster. Aangezien dergelijke artefacten
houdende intervallen echter minder vaak blijken voor te komen dan artefact-vrije intervallen,
zal het gemiddelde betrouwbaarheidspercentage stijgen bij toenemende interval-overlapping.
Artefact-vrije signaaldelen worden namelijk eveneens twee maal in opeenvolgende intervallen
gebruikt voor de berekening van de QOSM-resultaten en leveren een hoge betrouwbaarheid.

Vit voorgaande voorbeelden mag duidelijk zijn geworden, dat de keuzen voor intervalgrootte
en -overlapping invloed uitoefenen op de resultaten van QOSM. Daarbij zijn vele combinaties
van keuzen mogelijk, daar de effecten van verandering van intervalgrootte en -overlapping
cumulatief zijn. Het was noodzakelijk om het effect van de keuzen op de correctheid van de
resultaten van de ontwikkelde frequent ie-analyse methode te onderzoeken, om een goede
combinatie vast te stellen. De beschikbare ademhalings-files waren echter in onvoldoende mate
voorzien van referentiemetingen om de correctheid van QOSM-resultaten aan kunnen te
spiegelen. Zodoende waren dus nieuwe ademhalingsmetingen noodzakelijk om een afgewogen
oordeel te kunnen geven over de juiste keuze van de besproken variabelen voor algemene
ademhalingssignalen.

§ 9.1 : data acquisitie en parameterbepaling

De nieuwe ademhalingsmetingen dienden te zijn voorzien van referentiemetingen. Gebruik van
een flowmeter hiervoor levert slechts gegevens over de juiste trend in de ademhaling, niet over
de waarde van de adenhalingsfrequentie op elk moment. Omdat deze momentane
ademhalingsfrequentie weI gewenst was, moest dus een andere mogelijkheid tot het verrichten
van referentiemetingen worden gevonden dan gebruikt was bij voorgaande ademhalings
metingen [Haagen, 1992]. Er werd in dit verband contact opgenomen met het Catharina
ziekenhuis te Eindhoven. Oaar bleek de mogelijkheid te bestaan een patient-monitorsysteem te
lenen. Een dergelijk apparaat, ontworpen als intensive care bewakingssysteem voor vitale
lichaamsfuncties, bevat de mogelijkheid ademhalingssignalen met behulp van een borstkas
impedantiemeting te registreren. Deze ademhalingssignalen zijn als analoog e1ectrisch signaal
op de uitgang van het systeem aanwezig. Oaarmee is een dergelijk patient-monitorsysteem
bruikbaar als referentie voor ademhalingssignalen gemeten met de respiratieband. Vit dit
signaal moet nog weI de ademhalingsfrequentie worden bepaald. Oit kan gebeuren met QOSM,
daar het borstkas-impedantiesignaal gezien zijn vloeiende verloop en artefact-vrije karakter
naar verwachting een hoge betrouwbaarheid van QOSM-resultaten mogelijk maakt.

Het patient-monitorsysteem bleek, behalve een analoog signaal als resultante van de borstkas
impedantiemeting, tevens een pulssignaal te genereren dat aan de ademhalingsfrequentie
volgens de borstkas-impedantiemeting gerelateerd is. Oit signaal wordt intern in het systeem
gebruikt om de ademhalingsfrequentie te bepalen en bestaat uit een 0 Volt continu signaal
waarop voor elke geregistreerde ademhaling een puis met 0,5 seconden puls-duur en 5 Volt
puIs-amplitude is geplaatst. Oit pulssignaal triggert intern een telcircuit voor periodetijd-
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bepaling. De puIs zelf wordt getriggerd op de opgaande flank van het borstkas-impedantie
signaal. ·Het pulssignaal· is op -de uitgangen van het patient-monitor systeem als analoog
electrisch signaal aanwezig en kan zodoende dienen als extra referentiesignaal voor directe
ademhalings-frequentiebepaling, zonder tussenkomst van QOSM. Door bepaling van het aantal
pulsen per tijdsinterval is namelijk eenvoudig de frequentie te bepalen.

De ademhalingssignaalmetingen werden verricht met behulp van een PC met LabMaster kaart.
Deze kaart is in staat maximaal 16 kanalen analoog electrisch signaal te bemonsteren en
daarmee gereed te maken voor verwerking met een computer. De software-besturing hiervoor
kan naar keuze zelf worden geschreven, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van de
bijgeleverde SCOPE-software. In tegenstelling tot de methode van meten beschreven door
[Haagen, 1992] werd gekozen voor gebruikmaking van de SCOPE-software. Deze keuze biedt
namelijk een aantal be1angrijke voordelen. Ten eerste is de SCOPE-software geschreven voor
gebruik samen met de LabMaster-kaart, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheden die de LabMaster-kaart biedt. Daarbij is de software geschikt voor het
registreren van signalen met een frequentie-bereik zoals ademhalingssignalen (0,1..2,0 Hz) en
biedt het voldoende mogelijkheden voor instelling van het benodigde aantal kanalen, software
matige signaalversterking en bemonsterings-frequenties_
Ten tweede biedt SCOPE de mogelijkheid om tijdens de registratie van meetsignalen het
verioop ervan te controleren op het beeldscherm van de PC (zoals op een oscilloscoopscherm),
naar keuze per kanaal of voor aile kanalen parallel. Daardoor bestaat de mogeIijkheid direct
eventuele meetfouten te detecteren en te verhelpen.
Als derde belangrijke voordeel biedt de SCOPE-software de mogelijkheid om met deze
software geregistreerde en opgeslagen signalen opnieuw om te zetten in een analoog signaal
(D/A-conversie). Dit kan vooral voor later onderzoek van mogelijk belang zijn, wanneer een
gerealiseerde ademhalingsfrequentiemeter getest moet worden. Het is dan mogelijk om reeds
voorhanden zijnde ademhalings-files te gebruiken als analoog ingangssignaal voor de
microcomputer in de ademhalingsmeter. De verwerking op een PC van de originele SCOPE
files kan dan als referentie dienen voor de resultaten van de signalen die door de
microcomputer worden berekend.

Aan het gebruik van de SCOPE-software was ook een nadeel verbonden_ Het formaat waarin
de resultaten van de metingen worden opgeslagen is niet gedocumenteerd en was dus
onbekend. Zeker was echter weI dat het niet van een vorm is die bruikbaar is om aan te bieden
aan het QOSM-programma. Er diende dus achterhaald te worden in welk formaat de data van
SCOPE wordt weggeschreven en een conversie-programma geschreven te worden. Aan de
hand van de source-files van de SCOPE-software bleek het gebruikte formaat af te leiden. Het
schrijven van een formaat-conversieprogramma leverde geen problemen op, zodat er geen
belemmering meer was voor het gebruik van de SCOPE-software ter besturing van de
LabMaster-kaart.

Gevoig van het gebruik van de LabMaster-kaart draaiend onder de SCOPE-software is dat een
vast formaat voor de registratie van ademhalingssignalen kan worden aangehouden. Ook voor
mogeIijke andere toekomstige doeleinden kunnen eenmaal geregistreerde ademhalingssignalen
telkens opnieuw worden geanalyseerd, ais file worden gebruikt in computerbewerkingen (met
behulp van het nu vastgestelde SCOPE-opslagformaat en het conversie-programma) of worden
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omgezet in analoge electrische signalen. Daarmee is een vroegtijdig einde gekomen aan een
mogelijke wildgroei van meetmethoden en opslagformaten, die een algemene toegankelijkheid
van dergelijke files in de weg zou kunnen staan.

De voor de registratie van ademhalings-files gebruikte meetopstelling is gegeven in figuur 9.1.

PATIENT
MONITOR
SYSTEE.V1

ECG·OPNEMERS

fiLTER &
VERSTERKER

-......::::::::::::::::::I=~Ii=:=:rRESPIRATIE BA.'W

PCMIIT
LABMASTER

KAART ~.~.•......~.'.'."....

~

OSM SCOPE
SOI-TWARE SOFIWARE

Figuur 9.1 : mectollstelling voor de registratie van ademhaling onder duurbclasting

In figuur 9.1 wordt het traject van de feitelijke ademhalingsmeting gevormd door de respiratie
band, de filters (offset-filter en anti-aliasing filter) en versterker, de LabMaster-kast en de PC
met LabMasterkaart. De LabMaster-kast vormt de schakel tussen meetsignaal en LabMaster
kaart en bevat de aansluitingen voor de verschillende kanalen (0 .. 15) en buffer-schakelingen.
Deze buffers zijn tussengeschakeld ter bescherming van de LabMaster-kaart tegen mogelijke
destructieve spanningspieken op de ingangssignalen.

Wanneer wordt aangenomen dat de tot nog toe ontwikkelde ademhalingsfrequentiemeter
volgens [Haagen, 1992] in staat is het aangeboden respiratiebandsignaal correct te
bemonsteren, dan vormt het hier getoonde traject van feitelijke ademhalingsmeting samen met
de ontwikkelde frequentie-analyse methode tevens het hele traject van de toekomstige
ademhalings-frequentiemeter. Daarmee is dit gehele traject met behulp van de verrichte
respiratiemetingen zoals beschreven in dit hoofdstuk te verifieren. Dit wordt besproken
verderop in dit hoofdstuk.

Het traject van referentiemetingen wordt gevormd door Ag!AgCl-electrodes (disposable), het
patient-monitorsysteem, de LabMaster-kast en de PC met LabMaster-kaart. De drie signalen
afkomstig uit het patient-rnonitorsysteem zijn:

• het borstkas-impedantie meetsignaal;
• het Electrocardiogram signaal (ECG)~
• het pulssignaal gerelateerd aan de borstkasimpedantie-meetsignaal.



66 DATA-ACQUISITIE VAN ADEMHALlNGSPATROl'Jjili

Hierbij is het ECG-signaal geregistreerd voor mogelijke toekomstige analyses van de
verbanden tussen bloedverzuring,' ademhalingsfrequentie en hartslagfrequentie. Voor het
beoogde doel van parameterbepaling is dit ECG-signaal verder van geen belang.

De LabMaster-kaart kreeg zodoende vier signalen aangeboden, namelijk het respiratieband
signaal en de drie besproken signalen afkomstig van het patient-monitor systeem. Deze
signalen werden bemonsterd met een frequentie van 120 Hz. Gekozen is voor deze, voor de
registratie van ademhalingssignalen onnodig hoge, bemonsteringsfrequentie om ook het ECG
signaal voldoende gedetailleerd op te kunnen slaan. De gekozen kanaaldefinities, software
matige versterkingsfactoren per kanaal en overige relevante instellingen van de SCOPE
software zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 9.1 : dh'erse instellingen \"an de SCOPE-software voor vcrrichte metingen

Channel Physical channel DMA channel Gain Miscellaneous
0 0 5 " Samplefreq = 120 Hz-'

1 1 5 3 Speed = 8,33 mS
2 2 5 1 Traces = 4
3 3 5 1 DisplayMode = YT
4 undef undef 0 OverlayMode = No
... undef undef 0 SmoothLine = Yes
... undef undef 0 Trigger = Off
15 undef undef 0 TriggerMode = Manual

nb: de naamgeving van de diverse variabclen is wccrgcgcven zoafs ze voorkomen in de SCOPE-instellingcn

De overige hardware-instellingen van filters en versterkers voar het respiratieband-signaal zijn
gelijk gehouden aan die beschreven in [Haagen, 1992].

De ademhalingsmetingen werden verricht op het revalidatiecentrum Blixembosch te
Eindhoven. Hier had men de beschikking over nauwkeurig instelbare loopbanden (tredmolens),
waarop in totaal zes proefpersonen volgens een van tevoren opgesteld meetprotocol een
loopbelasting ondergingen. Daarbij werd de ademhaling (en het ECG) geregistreerd met behulp
van de besproken meetopstelling. De metingen beoogden uitsluitend het verkrijgen van
ademhalings-patronen van verschillende proefpersonen onder duurbelasting, met een reele
invloed van loopartefacten. Daarom werden de metingen uitgevoerd onder naar eigen zeggen
van de proefpersonen vol te houden loopbelasting. Opzet was dus niet te komen tot metingen
waarbij de proefpersonen tot uitputting zouden worden belast. Om mogelijke spierblessures te
voorkomen en de proefpersonen te laten wennen aan het lopen op een tredmolen was er voor
e1ke meetsessie een warmloopperiode van enkele minuten ingebouwd. Daarna werd de snelheid
van de tredmolen verhoogd tot een voor de proefpersoon vol te houden waarde. De instel
mogelijkheden van de tredmolen waren daarbij voor de snelheid tussen 0,0 en 3,0 meter per
seconde, voor de stijgingshoek tussen 0 en 30°. Vervolgens werd gedurende een
aaneengesloten periode van 15 minuten gemeten, waarin op eventueel verzoek van de
proefpersonen nog snelheidsveranderingen konden worden doorgevoerd.
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De bevestiging van de gebruikte Ag/AgCl-electrodes voor het patient-monitorsysteem en de
respiratieband, algemene bevestigingseisen, tijden en loopsnelheden van de zes proefpersonen,
totaal gelopen afstanden en het door de proefpersonen geschatte persoonlijke vermoeidheids
percentage (100% komt daarbij overeen met algehele uitputting) direct na afloop van hun
meetsessie zijn weergegeven in het meetprotocol en meetresultaten weergegeven in bijlage C.
Ook de naamgeving van de resulterende ademhalingsfiles zijn daarin opgenomen.

In totaal werden zes ademhalingspatronen geregistreerd. In figuur 9.2 is een voorbeeld te zien
van de weergave van de vier gebruikte ingangssignalen volgens het SCOPE-programma.

D1.sP1.~Y;l Channel LooplNJ Osc i lloscope ~~~:tI Trigger t.·trinfl.:r· ...l inre
Start d~ta transFer

gb221e.dat
·1 .. " ,..:.i. ;. I

Figuur 9.2: detail \-an het SCOPE 4-kanaals meetsignaal \'an de file GB2210.DAT

De resultaten van de ademhalingsmetingen worden door de SCOPE-software opgeslagen in
files met de extensie .DAr en kregen voor deze metingen als naam de beginletters van voor- en
achternaam van de proefpersoon gevolgd door de datum van data-acquisitie. De files bevatten
naast de resultaten van aile (in dit geval 4) kanalen ook nog informatie over de
bemonsteringsfrequentie en de code voor de gebruikte LabMaster-kaart.

Het formaat-conversieprogramma CONVERT dat werd geschreven genereert uit elk van deze
.DAT-files aparte files voor elk kanaal volgens het formaat van de ademhaiings-files zoals
beschreven eerder in dit verslag. De bemonsteringsfrequentie wordt voor kanaal 1 en 2
teruggebracht naar 30 Hz en eventuele offset op deze twee kanalen wordt weggefilterd. De
resulterende files krijgen dezelfde naam als de originele .DAT-files, maar de extensie .CHI
respectievelijk .CH2 . Voor kanaal 3 en 4 blijft de bemonsteringsfrequente onveranderd en
vindt geen offset-filtering plaats. De naamgeving van de uit de conversie afkomstige files blijft
gelijk aan die van de betreffende .DAT-file, maar met de extensie .CH3 respectievelijk .PLS.
Het conversieprogramma genereert daarnaast voor elk van de geconverteerde files een
informatie-file, waarin informatie staat over de oorspronkelijke bemonsteringsfrequentie, de
nieuwe bemonsteringsfrequentie (onveranderd voor kanaal 3 en 4), de grootte van eventuee1
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(info CH4)
( puls-signaal )

(info CH3 )

( ECG-signaal )

Figuur 9.3 : schematische \Veerga\'c van het resultaat van conversie

r===- GB2210.CI-II (respiratieband-signaal)
f, GB2210.TXI (info CHI)
i:
!/,-..e>- GB2210.CH2 (borstkas-impedantie signaal )
It GB2210.TX2 ( info CJ-I2 )
{'Y/

GB2210.DAt.
1·:·...· GB2210.TX3

t···- GB2210.CH3

\~ GB2210.1'X4
0,- GB2210.PLS

noodzakelijk gebleken offset-wegfiltering en de code voor de gebruikte LabMaster-kaart. De
info-files behorende ,bij elk vande conversie-files dragen de extensie .TX_ met als laatste

karakter in de extensie
het nummer van het
kanaal waaronder het
betreffende SCOPE
signaal werd gemeten.
Ter illustratie worden
in figuur 9.3 de files
die resulteren uit een
conversie schematisch
weergegeven, met als
bijvoorbeeld de file
GB221O.DAT.

Zoals besproken werden de meetsignalen van de kanalen 1 en 2 na conversie aangeboden aan
het QOSM-programma. De file GB2210.DAT zal in het nu volgende verhaal als voorbeeld
worden gebruikt om de resultaten van QOSM en van de parameterbepaling te illustreren. De
getoonde resultaten zijn representatief voor die behaald met de overige gemeten ademhalings
files. Allereerst worden de resultaten getoond van QOSM voor kanaal 1 van deze file, samen
met de berekende betrouwbaarheidspercentages. Deze zijn weergegeven in figuur 9.4.
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Figuur 9.4 : QOSM-rcsultaten voor kanaall van de file GB2210.DAT

Bij de berekening van getoonde QOSM-resultaten was de gekozen intervalgrootte 8 seconden,
zonder interval-overlapping. Het frequentiebereik liep van 0,1 tot 2,0 Hz en de gekozen
frequentie-resolutie was 0,0017 Hz. In de weergave van resultaten voor kanaal I werden de
resultaten voor andere kanalen ingetekend. De namen van de files werd daarvoor aangepast.
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De resultaten van QOSM voor kanaal 2 zijn, inclusiefberekende betrouwbaarheidspercentages,
ter vergelijking samen met de QOSM-resultaten vaar kanaal 1 weergegeven in figuur 9.5 .
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Figuur 9.5: QOSM-resultaten yoor kanaal I en 2 van de file GB2210.DAT

Wanneer tevens de resultaten van de directe frequentiebepaling uit het pulssignaal van kanaal 4
worden ingetekend, antstaat het plaatje weergegeven in figuur 9.6,
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Figuur 9.6: QOSM-resultaten van kanaal len 2 en Ilulssignaal-resultaten van de file GB221O.DAT
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Oit de getoonde resultaten in figuur 9.5 blijkt dat de resultaten van QOSM voor kanaal I en 2
goed overeenkomen. Daar waar de resultaten van de twee kanal€n v€rschil1en, is het berekende
betrouwbaarheidspercentage voor kanaal 1 lager dan dat voor kanaal 2. Figuur 9.6 laat zien dat
de door QOSM gevonden resultaten voor kanaal 1 en 2 over het algemeen goed overeen
komen met de resultaten afkomstig uit de directe frequentiebepaling met behulp van de
resultaten van kanaal 4. Deze laatsten zijn in figuur 9.6 weergegeven met kruisjes. Daar waar
de resultaten van kanaal 2 en 4 verschillen, blijkt het betrouwbaarheidspercentage voor de
QOSM-resultaten uit kanaal 2 lager dan gemiddeld te liggen.

Opgemerkt moet worden dat in sommige geval1en de methode van frequentiebepaling via het
tellen van het aantal pulsen in het signaal van kanaal 4 een onzeker resultaat kan leveren. In het
ongunstigste geval kunnen ten gevolge van de keuze van intervalgrenzen maximaal twee pulsen
onterecht net binnen of buiten een interval vallen en zodoende foutief weI of niet meetellen in
de bepaling van de ademhalingsfrequentie van het beschouwde signaaldeel. Het gevolg is dat
de gevonden frequentie afwijkt van de juiste waarde. Dit effect spee1t een grotere rol naarmate
de beschouwde intervallen kleiner worden (het aandeel van een foutief meegetelde puis is dan
relatief groter). Over het algemeen zal dit verschijnsel echter, gezien de tijdsduur van de pulsen
en intervallen en de beschouwde ademhalings-frequenties, slechts een gering effect hebben op
de juistheid van de resultaten verkregen via de methode van pulstelling voor kanaal 4. Deze
resultaten worden daarom beschouwd als zijnde correct.

Om vervolgens het effect van de verschillende keuzes van intervalgroote en -overlapping op de
QOSM-resultaten te kunnen onderzoeken, moesten criteria worden gedefinieerd ter
beoordeling van de kwaliteit van algemene QOSM-resultaten. Daarbij wordt uitgegaan van de
resultaten voor een gehele ademhalings-file. Gesteld wordt dat de kwaliteit van QOSM
resultaten in principe kan worden afgeleid uit het verloop van het betrouwbaarheidspercentage,
het gemidde1de van dit percentage en de overeenstemming van QOSM-resultaten met de
resultaten van referentiemetingen. Er werden daarom de volgende drie beoordelingsaspecten
gedefinieerd voor QOSM-resuItaten:

1. het gemiddelde betrouwbaarheidspercentage;
2. de spreiding in het betrouwbaarheidspercentage, waaronder

wordt verstaan het verschil in procenten tussen de maximale
en minimale berekende betrouwbaarheidspercentages per
ademhalings-fiIe;

3. het overeenkomstpercentage, zijnde het percentage van
QOSM-resultaten voor een ademhalings-file dat samenvalt
met de resultaten van de referentiemeting. Daarvoor werd
kanaal 4 gekozen als beschouwd referentiesignaal.

De overige kenmerken van QOSM-resultaten, zoals de feite1ijke spreiding in het frequent ie
bereik, maximale en minimale gevonden frequentiewaarden of gemiddelde frequenties ten
opzichte waarvan standaarddeviaties te berekenen zijn, zijn voor de beoordeling van de
effecten van intervalgrootte en -overlapping niet bruikbaar. De spreiding in het frequentie
bereik bijvoorbeeld zegt niets over de kwaliteit van de QOSM-resultaten, zeker niet wanneer
referentiemetingen soortgelijke spreiding te zien geeft. Ondanks grote spreiding in QOSM
resultaten kunnen deze resuhaten toch zeer betrouwbaar zijn.
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Met behulp van de drie gedefinieerde beoordelingsaspecten was het mogelijk om de resultaten
gevonden door QOSM, uit eenzelfde ademhalings-file maar met verschillende keuzen voor
intervalgrootte en -overlapping, snel en overzichtelijk met elkaar te vergelijken.

De QOSM-resultaten voor de file GB2210 werden berekend en de beoordelingsaspecten
bepaald als functie van de intervalgrootte en van de interval-overlapping afzonderlijk.
Allereerst werd de invloed van de interval-overlapping op de resultaten bij vaste
intervalgrootte onderzocht. Bij een intervalgrootte van steeds 10 seconden (= 2*delta) werd de
interval-overlapping (= io) verhoogd van 0 tot 9 seconden met stappen van I seconde. Voor
elk van de hieruit resulterende 10 overzichten van QOSM-resultaten voor de gehele
ademhalings-file werden de drie beoordelingsaspecten bepaald. De resultaten hiervan zijn
weergegeven in onderstaande figuur 9.7.
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Figuur 9.7 : QOSM-hcoordclings-asl'cctcn als functic van intcrYaI-o\'crlal'l'ing (= io)
(\'oor de adcmhalin~s-file G B22I11) (delta=5 scc)

In figuur 9.7 is te zien dat het effect van vergroting van de interval-overlapping op de
resultaten van QOSM voor de ademhalings-file GB2210 gering is. De gemiddelde
betrouwbaarheid neemt licht toe bij vergroting van de interval-overlapping, evenals de
spreiding in het betrouwbaar-heidspercentage. Het overeenkomstpercentage tussen de
resultaten van QOSM voor kanaal 1 en de resultaten van de directe frequentiebepaling
verkregen uit kanaal 4 neemt daarbij licht af Opgemerkt moet worden dat de bepaling van de
resultaten uit kanaal 4 steeds gebeurt voor gelijke intervallen als die gebruikt voor de
berekening van overeenkomstige QOSM-resultaten, zodat deze resultaten onderling
vergeleken mogen worden.

Vervolgens werd de invloed van de intervalgrootte op de resultaten bij vaste interval
overlapping onderzocht. De intervalgrootte (= 2*delta) werd bij vaste interval-overlapping van
oseconden verhoogd van 2 tot 28 seconden met stappen van 2 seconden bij de eerste stap en
vervolgens 4 seconden bij de volgende stappen. Voor elk van de hieruit resulterende 8

-----------_.._---_._---
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overzichten van QOSM-resultaten voor de gehele ademhalings-file werden de drie
beoordelingsaspecten bepaald. De resultaten hiervan zijnweergegeven in figuur 9.&.
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Figuur 9.8 : QOSM-bcoordclings-aspcctcn als functic "an intcl"\'al-groottc (= 2"d)
(\'oor de adcmhaiings-filc GB2210) (io = 0 scc)

Vit figuur 9.8 blijkt dat het effect van verhoging van de intervalgrootte op de resultaten van
QOSM voor de ademhalings-file GB221 0 beduidend is. De gemiddelde betrouwbaarheid neemt
aanmerkelijk af bij verhoging van de intervalgrootte, evenals de spreiding in het betrouwbaar
heidspercentage. Het overeenkomstpercentage tussen de resultaten van QOSM voor kanaal 1
en de resultaten van de directe frequentiebepaling verkregen uit kanaal 4 neemt daarbij
aanmerkelijk toe.

Vit de getoonde resultaten in figuur 9.7 en 9.8 lijkt de conclusie getrokken te mogen worden
dat de invloed van verandering van de intervalgrootte op de algemene resultaten behaald door
QOSM beduidend groter is dan de invloed van veranderingen in de interval-overlapping. Om te
onderzoeken of deze conclusie algemeen geldig is werd voor de overige gemeten ademhalings
files eveneens de invloed van verandering van intervalgrootte en -overlapping bepaald op de
manier als besproken voor de ademhalings-file GB221 O.

De hieruit voortgekomen verbanden tussen de drie gedefinieerde beoordelingsaspecten en de
onderzochte parameters (intervalgrootte en -overlapping) leken de geldigheid van de
getrokken conlusie te bevestigen. De afzonderlijke verbanden zullen hier niet verder met
plaatjes worden toegelicht, daar hieruit weinig nieuwe informatie valt af te leiden, meer dan de
reeds besproken onderstreping van de getrokken conc\usie. Daarom werd het gemiddelde van
de drie beoordelingsaspecten voor hun afhankelijkheid van de twee onderzochte parameters
bepaald over de zes ademhalings-files. De resultaten hiervan werden weer afzonderlijk voor
verandering van de intervalgrootte en de interval-overlapping bekeken.
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Het verband tussen de QOSM-resultaten, uitgedrukt in de beoordelingsaspecten, en variatie
van de interval-overlapping is, gemiddeld over de zes ademhalings-fiIes, te zien in figuur 9.9.
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Figuur 9.9 : QOSM-bcoonJclings-aspcetcn als funetic "an intcr"al-ovcdaplling (= io)
(gcmiddcld o,·cr allc adcmhalings-fiIcs) (dclta=5 see)

Het verband tussen de QOSM-resultaten, uitgedrukt in de beoordelingsaspecten, en variatie
van de interval-grootte is, gemiddeld over de zes ademhalings-fiIes, te zien in figuur 9.10.
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figuur 9.10 : QOSM-bcoordclings-asllcetcn als funetic van intcn'al-groottc (= 2"'d)
(gcmiddcld o,·cr aile ademhalings-fiIcs) (io = 0 sec)

Zoals aangegeven bevestigen deze resultaten de getrokken conclusie over de parametervariatie.
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Daarom wordt tenslotte het volgende gesteld over de gezochte verbanden tussen de resuItaten
van QOSM en de variatie van intervalgrootteen-overlapping:

• Het effect van variatie van de interval-overlapping op de resultaten van
QOSM is gering. Het gemiddeld berekende betrouwbaarheids-percentage
en de spreiding in dit percentage nemen licht toe bij groter interval
overlapping. Het percentage resultaten van QOSM dat samenvalt met met
de resultaten van de referentiemeting neemt daarbij licht af. De keuze
voor deze parameter heeft dus geen grote invloed op de resultaten van
QOSM en zal daarom door andere overwegingen dan de bruikbaarheid
van QOSM-resultaten moeten worden bepaald;

• Variatie van de intervalgrootte op de resultaten van QOSM is weI goed
merkbaar. Het gemiddeld berekende betrouwbaarheids-percentage en de
spreiding in dit percentage nemen vrij sterk af bij een grotere
intervalkeuze. Het percentage QOSM-resultaten dat samenvalt met
referentiemetings-resultaten neemt daarbij evenzo sterk toe. De keuze
voor deze parameter heeft dus een aanzienlijke invloed op de resultaten
van QOSM en zal daarom mede bepaald worden door overwegingen over
de bruikbaarheid van QOSM-resultaten.

De invloed van de derde parameter die de eigenschappen van de QOSM-methode be'invloedt,
namelijk de bemonsteringsfrequentie, is reeds eerder in dit verslag besproken. Daarbij werd
vastgesteld dat deze in ruime mate diende te voldoen aan het Nyquist-theorema.

De uiteindelijke keuzen voor de intervalgrootte en interval-overlapping worden mede bepaald
door overwegingen over de bewerkelijkheid van het resulterende QOSM-algoritme. Daarbij
spelen de volgende overwegingen mee:

• Vergroting van de interval-overlapping leidt tot meer bewerkingen ter
berekening van de QOSM-resultaten voor de gehele file. Het aantal
bewerkingen per interval blijft welliswaar gelijk, maar er ontstaan meer
intervallen bij gelijk blijvende meetsignaal-duur.

• Verhoging van de intervalgrootte leidt tot een toename van het aantal
bewerkingen om te komen tot de resultaten voor een interval (meer
datapunten per interval bij gelijkblijvende bemonsterings-frequentie). In
totaal levert het echter evenveel bewerkingen op voor het totale
meetsignaal, daar het aantal intervallen evenredig kleiner wordt.

Met het oog op het streven naar een minimaal aantal bewerkingen ter bepaling van de
dominante frequentie per signaaldeel, iets waaraan de hele ontwikkelde frequentie-analyse
methode tenslotte zijn bestaansrecht ontleent, wordt uit het voorgaande geconcludeerdsteld dat
de interval-overlapping minimaal moet zijn.

De keuze van de intervalgrootte is, zoals nu is aangetoond, nog steeds vrij te kiezen. Deze
keuze kan gezien zijn invloed op de resultaten van QOSM, zoals besproken, de eigenschappen
van de QOSM-methode weI in belangrijke mate bepalen. Daarbij zijn in principe twee uiterste
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keuzen aan te geven, met hun gevolgen voor de eigenschappen van de ontwikkelde frequentie
analyse methode:

• Wanneer gekozen wordt voor een minimale interva[-grootte van
bijvoorbeeld 2 seconden, dan zul1en per berekend resultaat hoge
betrouwbaarheidspercentages mogelijk zijn. Interval1en waarin een sterke
artefactinvloed aanwezig is zul1en beduidend lagere percentages te zien
geven (grote spreiding). De betrouwbaarheidspercentages kunnen
daarmee worden gebruikt als weegfactor in een trendfilter.
Onbetrouwbare resultaten kunnen op deze manier worden verworpen,
zodat de berekende trend in hoge mate overeen kan stemmen met de
feitelijke fysieke trend in de ademhalings-signalen.

• Wanneer wordt gekozen voor een maximale intervalgrootte van
bijvoorbeeld 28 seconden, dan zul1en de gevonden resultaten lage
betrouwbaarheidspercentages te zien geven, maar ook een lage spreiding
in deze percentages. In feite vindt door deze keuze van intervalgrootte
inherent een vorm van filtering plaats. Artefacten worden daardoor
uitgemiddeld, evenals faseverschuivingen en amplitudeveranderingen. De
grootte van het gekozen interval wordt dan begrensd door de snelheid
waarmee de ademhalingfrequentie kan veranderen onder duurbelasting.

Welk van deze twee uitersten de voorkeur verdient in de uiteindelijke ademhalingsfrequentie
meter hangt af van een aantal overwegingen. Indien de extra bewerkingen die het gebruik van
een trendfilter met zich meebrengt geen bezwaar oplevert en men snel1e bijstelling van
informatie (geeist: minimaal 2 maal per minuut) op het display van de ademhalingfrequentie
meter wenselijk acht, dan verdiend de keuze van korte intervallen de voorkeur. Indien men
liever gebruik maakt van het inherente filter-effect dat optreedt bij grotere intervalkeuzen en
een bijstellingsfrequentie van het display van 2 maal per minuut voldoende vindt, dan verdient
de keuze van lange intervallen de voorkeur.

§ 9.2 : evaluatie van het hele meettraject

Zoals al eerder in dit hoofdstuk aangegeven wordt aangenomen dat de tot nog toe ontwikkelde
ademhalingsfrequentiemeter volgens [Haagen, 1992] in staat is het aangeboden respiratie
bandsignaal correct te bemonsteren. Het besproken traject voor het verrichten van de
ademhalingsmetingen bij figuur 9.1 vormt dan samen met de ontwikkelde frequentie-analyse
methode tevens het hele traject van de toekomstige ademhalings-frequentiemeter. Daarmee is
dit gehele traject met behulp van de eerder in dit hoofdstuk beschreven verrichte respiratie
metingen te verifieren.

Zoals weergegeven in de figuren 9.5 en 9.6 kwamen de QOSM-resultaten voor de
ademhalings-file GB221 O.DAT goed overeen met de resultaten afkomstig uit de referentie
metingen. Er is daarbij sprake van een dubbele referentie ter evaluatie van de prestaties van het
besproken traject.
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Ten eerste kunnen aan de hand van vergelijking van de resultaten voor meetkanaal 1 (de
respirateband)· en meetkanaal 2 (de borstkas"impedantiemeting) conclusies getrokken worden
omtrent het trajectdeel van de opnemer en de filtersectie. Beide kanalen worden bemonsterd
met de LabMaster-hardware en bewerkt met QOSM, zodat het trajectdeel van AD-conversie
en frequentie-analyse software dat daarop voigt voor beide kanalen gelijk is. Indien de
resultaten van kanaal 1 en kanaal 2 goed overeenstemmen, dan is aangetoond dat het
trajectdeel van opnemer en signaalfiltering, zoals te implementeren in de uiteindelijke adem
halingsfrequentiemeter, een correcte werking vertoont. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de
borstkas-impedantiemeting correcte waarden oplevert voor de ademhalingsfrequentie. Deze
aanname wordt ondersteund door het feit dat de daarvoor gebruikte patient-monitor
ontworpen is voor bewaking van intensive care patienten en daarom grote aandacht is besteed
aan zijn betrouwbare werking. Bovendien geeft bestudering in detail van de gemeten signalen
aan dat de toepassing van de borstkas-impedantiemeting op bewegende proefpersonen geen
onacceptabele vervorming oplevert voor de op deze manier gemeten ademhalingssignalen.

A1s tweede referentie kunnen aan de hand van vergelijking van de resultaten voor meetkanaal 1
en meetkanaal 4 (het pulssignaal) conclusies worden getrokken over het gehe1e traject van
opnemer, filtersectie, bemonstering en frequent ie-analyse software. De resultaten van de
berekening van de dominante frequentie uit meetkanaal 4 gebeurt namelijk zonder tussenkomst
van QOSM, maar door een eenvoudig pulstel-algoritme. Bovendien worden, gezien de
opbouw van dit pulssignaal, nauwelijks nog verge1ijkbare eisen gesteld aan het bemonsterings
circuit anders dan een voldoende hoge bemonsteringsfrequentie (minimaal 2 Hz). Indien de
resultaten van kanaal 1 en kanaal 4 goed overeenstemmen, dan is aangetoond dat het hele
traject van opnemer, signaalfiltering, bemonstering en frequentie-analyse software een correcte
werking vertoont. Daarbij wordt er wederom vanuit gegaan dat de borstkas-impedantiemeting
correcte waarden oplevert voor de ademhalingsfrequentie. Duidelijk mag zijn dat de tweede
referentie-mogelijkheid de eerste in zich opsluit (het hele traject in plaats van een dee! ervan),
maar tevens aanvult doordat combinatie van de twee referenties condusies oplevert omtrent de
kwaliteit van de gebruikte frequentie-analyse methode (bij de eerste referentie niet verder apart
beoordeeld, bij de tweede referentie wei).

De resultaten zoals getoond voor de ademhalings-file GB2210.DAT zijn representatief voor
die afkomstig uit de verwerking van de andere gemeten respiratie-files. Voor al deze files
bleken de resultaten voor meetkanaal 1, 2 en 4 over de gehele meetperiode goed overeen te
stemmen. In de helft van de gevallen bleek het noodzakelijk de resultaten voor meetkanaal 4
laagdoorlaat te filteren alvorens over te gaan tot het bepalen van de signaalfrequentie.
Bewegingsartefacten hadden er in deze gevallen voor gezorgd dat enkelvoudig verwachte
pulsen als herhaalde pulsen optraden, ten gevolge van superpositie van het loopritme op het
ademhalingssignaal gemeten door de borstkas-impedantiemeting. Dit leidde echter niet tot
enige verdere problemen.

De afzonderlijke resultaten, per beschouwd tijdsinterval van de ademhalings-files, voor de
verschillende meetkanalen gaven in bepaalde gevallen onderlinge verschillen te zien. In het nu
volgende zal getracht worden een overzicht te geven van de aard van deze onderlinge
verschillen, de verklaring van hun optreden en het belang ervan voor de eigenschappen van het
totale onderzochte traject.
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De afwijkingen gevonden in de resultaten voor de verschillende meetkanalen zijn grofweg
onder te verdelen in de volgende groepen:

• aanloopfase-problemen;
• loopartefact-problemen;
• loopritme-problemen;
• respiratieband-problemen;
• resterende problemen.

AanIoopfase-problemen treden op in de eerste minuten van de ademhalingsregistratie onder
duurbelasting. De verklaring hiervoor is de geleidelijke toename van het, aanvankelijk geringe,
teugvolume. Naarmate het teugvolume groter wordt en het lichaam zich instelt op de
voortdurende fysieke belasting vermindert de invloed van deze problemen. Dit wordt verklaard
doordat bij een groter teugvolume ook het door de respiratieband afgegeven signaal in
amplitude toeneemt en algemene artefacten relatief minder zwaar meetellen. De consequenties
van aanloopfase-problemen voor de werking van de ademhalingsfrequentiemeter zijn gering.
Daar de frequentiemeter gebruikt zal gaan worden onder duurbelasting zijn de prestaties tijdens
de aanloopfase van ondergeschikt belang. Het aanloopfase-probleem is dus van voorbijgaande
aard.
Loopartefact-problemen treden vooral op bij testpersonen waarbij door de bouw van het
lichaam het loopritme sterker wordt doorgegeven aan de respiratieband. Met name golvende
bewegingen van bind- en vetweefsel lijken storende effecten te hebben op de signalen
afkomstig van de respiratieband. Zij kunnen namelijk zorgen voor een uitrekking van de
respiratieband die niet evenredig is met de ademhaling en leveren op die manier een directe
bron van structurele signaalvervorming. Daarmee hebben dergelijke loopartefact-problemen
merkbare effecten op de prestaties van een ademhalingsfrequentiemeter. Bedenkt men daarbij
dat de lichaamsbouw van duursporters over het algemeen weinig overtollig vetweefsel
vertoont, dan mag verwacht worden dat in de praktijk deze loopartefact-problemen toch gering
zullen zijn.
Loopritme-problemen omvatten aile verstoringen veroorzaakt door loopritme-afwijkingen
zoals struikelen of misstappen. Deze hebben vaak schrikreacties tot gevolg, die op hun beurt
tot sterke veranderingen in de ademhaling kunnen leiden (stokkende adem). Deze problemen
zijn over het algemeen van kortdurende en incidentele aard. Daardoor vormen ze geen
problemen voor een correcte werking van de ademhalingsfrequentiemeter.
Respiratieband-problemen worden veroorzaakt door verschuiving van de respiratieband. Een
dergelijke verschuiving kan optreden wanneer de respiratieband niet voldoende strak wordt
aangebracht of ten gevolge van loopritme-problemen. Gevolg van een dergelijke verschuiving
is bijvoorbeeld een meestal zwakker respiratiebandsignaal en een toenemende invloed van
artefacten, zoals het geval is bij aanloopfase-problemen. Respiratieband-problemen leveren
daarmee structurele vervorming op van het ademhalingssignaal. Bij correcte bevestiging van de
respiratieband zullen ze echter sporadisch voorkomen. Bovendien is een dergelijke
verschuiving voelbaar voor de proefpersoon, zodat dergelijke verstoringen in de praktijk snel
te verhelpen zijn.
Resterende problemen omvatten aile problemen die niet onder eerder genoemde noemers
geplaatst kunnen worden. Ze lijken geen verklaarbare oorzaak te hebben maar zijn over het
algemeen incidenteel van aard. Daarmee vormen zij geen structurele bedreiging voor een
correcte werking van de ademhalingsfrequentiemeter.
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Opgemerkt hierbij moet worden dat incidentele problemen door de ontwikkelde frequentie
analyse methode ondervangen kunnen worden op grond van hun meestalafwijkendebetrouw"
baarheidspercentage. Zoals al eerder gezien kan dit bij trendfiltering van resultaten van korte
intervallen. Bij een keuze voor grotere intervallen verzorgt de uitmiddeling van artefacten voor
ondervanging van incidentele problemen.

Conc1uderend kan het volgende gesteld worden op grond van de resultaten van de verrichte
ademhalings-metingen en de bespreking van daarbij optredende problemen.

• Verwacht mag worden dat in de praktijk van het gebruik van de ademhalings
frequentiemeter door duursporters geen structurele problemen zullen optreden.
Loopartefact-problemen, veroorzaakt door vetweefsel dat het loopritme kan
superponeren op de borstkas-uitzetting, zullen naar verwachting gering van
omvang zijn door de over het algemeen minder zwaarwichtige bouw van het
lichaam van duursporters. Respiratieband-problemen kunnen wei optreden, maar
zijn direct merkbaar voor de betreffende proefpersonen, zodat hiertegen snel kan
worden opgetreden.

• Problemen van voorbijgaande aard zoals het aanloopfase-probleem zullen ervoor
zorgen dat in de beginfase van de respiratiemetingen onbetrouwbare resultaten
worden gevonden. Dit verschijnsel verdwijnt door zijn aard echter vanzelf
naarmate de metingen vorderen. Daar de ademhalingsfrequentiemeter ontworpen is
voor duursporters zal de beginfase (hooguit de eerste 5 minuten) niet van belang
zijn. Problemen van voorbijgaande aard zuBen daardoor geen consequenties
hebben voor de algemene werking van de ademhalingsfrequentiemeter.

• Problemen van incidentele aard, zoals loopritme- en resterende problemen, kunnen
door de ontwikkelde frequentie-analyse methode worden ondervangen. Hetzij door
gebruikmaking van een trendfilter met de berekende betrouwbaarheidspercentages
als weegfactoren bij korte intervallen, hetzij door de inherente uitmiddeling van
dergelijke artefacten bij lange intervallen of een combinatie van deze eigenschappen
bij tussenliggende intervallengten kunnen deze problemen worden uitgebannen.
Daarmee leveren ook zij geen bedreiging voor de correcte werking van de
ademhalingsfrequentiemeter.

Daarmee kan voor het gehele traject van de ademhalingsfrequentiemeter geconcludeerd
worden dat dit, gezien de resultaten van de metingen en de eigenschappen van de ontwikkelde
frequent ie-analyse methode, correcte resultaten kan leveren voor bepaling van de ademhalings
frequentie van duursporters.
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Aan de hand van het verrichte literatuuronderzoek en gesprekken met specialisten werd een
nieuwe frequentie-analyse methode, beschreven onder de naam Ortogonale Search Methode,
geselecteerd als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een frequentie-analyse methode,
toegespitst op de verwerking van ademhalingssignalen. Via het doen en bewijzen van opeen
volgende aannamen kon de originele methode sterk worden vereenvoudigd. Door gebruik te
maken van tabellering van resterende bewerkelijke functies kon de bewerkelijkheid van de
ontwikkelde frequentie-analyse tot een minimum worden terug gebracht.

De op deze manier verkregen frequentie-analyse methode is in staat nauwkeurige en
betrouwbare resultaten te leveren bij toepassing op ademhalingspatronen, waarbij het aantal
benodigde bewerkingen een fractie is van het aantal nodig ter bepaling van de resultaten bij
gebruikelijke frequentie-analyse methoden als Fast Fourier. De ontwikkelde methode heeft een
complexiteit van een orde lineair in N, wanneer N het gebruikte aantal bemonsteringswaarden
voorstelt. De lineaire factor daarbij ligt tussen 1 en 2. Frequentiebereik en frequentieresolutie
worden aIleen beperkt door de toegestane complexiteit van de bewerkingen en door de
toegepaste bemonsteringsfrequentie.

Aan de hand van het verrichten van testmetingen aan proefpersonen onder duurbelasting
konden verbanden worden aangegeven voor enkele resterende parameters, die de
eigenschappen van de ontwikkelde frequentie-analyse methode mede bepalen. Tevens kon aan
de hand van de meetresultaten het hele traject van opnemer, filters en signaalbewerking met
behulp van ademhalingsmetingen worden geevalueerd, met referentiemetingen als objectief
vergelijkingsmateriaal. Resultaat van deze evaluatie is dat van de ademhalingsfrequentiemeter,
zoals tot dusver ontwikkeld, verwacht mag worden dat hij in de praktijk goed zal functioneren.

Als aanbeveling voor verder onderzoek kunnen de volgende suggesties worden gedaan:

• omschrijving van de ontwikkelde frequentie-analyse software naar fixed-point
bewerkingen, zodat deze met een fixed-point microprocessor kunnen worden verricht;

• aanpassen van de ontwikkelde microcontrol1er hardware op de benodigde tabellering
van goniometrische functies;

• verder onderzoek verrichten naar de invloed van de lichaamsbouw van proefpersonen
op de behaalde resultaten, met het oog op de algemene toepasbaarheid van de
ademhalingsfrequentiemeter.
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Lijst van geraadpleegde specialisten

In totaal werden gesprekken gevoerd met vi)i mensen die op de Technische Universiteit
Eindhoven bekelld staal1 als specialistell op de diverse gehieden van signaal analyse. De
college vakken die door hen worden gegevel1 staan als specialisatie-indicatie vermeld

• Dr. H.G. ter Morsche
Faculteit Wiskunde en Informatica (WSKlI),
Technische Universiteit Eindhoven,
HG6.87
tel: (47) -4241 / -2753
"Wiskundige Modellen in de Signaalverwerking"

• Dr. D.A. Overdijk
Faculteit Wiskunde en Informatica (WSKlI),
Technische Universiteit Eindhoven,
DG 1.03
tel: (47) -2787
"Fouriertheorie, Stochastiek en Signaalverwerking"

• Dr.Ir. E.G.F. van Winkel
Faculteit Bedrijfskunde (BDK),
Technische Universiteit Eindhoven,
PAY Ell
tel: (47) -3941 / -3601
"Tijdreeks Analyse en Prognoses"

• Ir. lH.F. Ritzerfeld
Faculteit Electrotechniek (E)
Technische Universiteit Eindhoven
EH 5.34
tel: (47) -3252
"Realisatie van Digitale Signaal Verwerkende Systemen"

• Dr.Ir. P.C.W. Sommen
Faculteit Electrotechniek (E)
Technische Universiteit Eindhoven
EH 9.07
tel: (47) -3634/ -2422
"Tijd Discrete Signaalverwerking"

02/04/93

01104/93

30/03/93

26/03/93

02/04/93

De datum bi) elk der personen verwi)st naar wal111eer het gesprek heeft plaatsgevondell.
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Bijlage B : flowdiagram ontwikkeling van software

lcrullkoppoling JKKWADJ lo.,ort
betere resultaten

dan KKWAD2
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BIJLAGE. D.
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Lijst van gebruikte apparatuur

De lijst bevat de apparatuur gebruikt bij het verrichtell van data-acquisities voor testsignalen
en ademhalingssignale11. In welk van de gevallen genoemde apparatuur werd gebruikt wordt
aangegeven met het ikoon ! voor testmetingen ofhet ikool1 [1ii] voor ademhalingsmetinge11.

FUNCTIEGENERATOR: Wavetek functiegenerator
model 143, 20MHz
serienummer: 06220043
regstratienummer: GEF 17 EME
datum laatste ijking: 03/07/87

OSCILLOSCOOP:

FREOUENTIEMETJ;:R:

TIMER:

PATIENT-MONITOR:

LABMASTER-KAART:

Philips oscilloscoop
model PM3215
serienummer: DQ-06 05024
registratienummer: OF 18 EME
datum laatste ijking: 12/07/81

Hewlett-Packard Spectrum Analyzer
model 3582A
serienummer: 404285
registratienummer: AN002 EME
datum laatste ijking: 18/02/89

Jaquet analoge stopwatch
model 0108
serienummer: 674947
registratienummer: SPO 1 EME
datum laatste ijking: onbekend

Honeywell Functiemonitor
model CM 140, type 9881 094
serienummer: 01881
ECG-slee: type 9822 505 10001

serienummer: A334 005
RESP-slee: type 9822 506 30001

serienummer: A343 089

Scientific Solutions LabMaster-kaart
Advanced Design, type AD282-14

1
De patient-monitor was afkomstig van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en was als
extern meetapparaatniet voorzien van TUE-registratielllll11mers ofijkillgsgegevens.
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