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Voorwoord

Jawel hoor, het is dan toch zover gekomen, het resultaat van bijna een jaar werken in het
Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) en de Rijksuniversiteit Limburg (RL) is tot een
tastbaar geheel samengegoten.
Het was in eerste instantie even wennen aan deze andere omgeving, maar dankzij de fijne
samenwerking met de medewerkers van de Instrumentele Dienst van de RL en de
perfusionisten van de afdeling Extracorporeale Circulatie van het AZM kan ik nu terug
blikken op een mooie afstudeerperiode. Mijn dank gaat dan ook uit naar aIle mensen
waarmee ik het afgelopen jaar heb samengewerkt.

Hoewel dit afstudeerwerk nog niet tot een geheel nieuwe toepassing van de techniek in de
OK's van het AZM heeft geleid denk ik toch dat er al een flinke stap in de goede richting
is gezet in de richting van verregaande automatisering rond de hart-long machine, en dat
mede hierdoor het AZM een vooraanstaande rol in de medische wereld kan blijven
vervullen.

Ook gaat mijn dank uit naar de Technische Universiteit Eindhoven van waaruit ik werd
bijgestaan met de juiste begeleiding en hulp. .

Tenslotte wil ik mijn familie, en dan met name mijn vader, moeder en broer, en al mijn
vrienden en vriendinnen beddnken voor het vertrouwen en de steun die ik van deze
mensen in goede, maar vooral ook gedurende minder voortvarende tijden heb mogen
ontvangen. Bovendien wil ik mijn vriendin Chantal bedanken, zij is een belangrijke
inspiratiebron voor me geweest tijdens het schrijven van dit verslag. Ik kan dan ook stellen
dat zonder al deze mensen dit verslag hier waarschijnlijk niet in deze vorm had gelegen.
Bedankt aIlemaal !
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Samenvatting.

Gedurende bepaalde hartoperaties wordt de bloedcirculatie van de patient tijdelijk
overgenomen door een hart-long machine. Hierbij wordt er door de perfusionisten. die
deze -machines bedienen gestreefd om de haemodynamische variabelen door middel van het
regelen van o.a. bloedflow, temperatuur, lucht- en zuurstofflow binnen het gewenste
gebied te houden.
Hierbij wordt de perfusionist geholpen door registratie van een hele reeks van deze
variabelen door middel van een geautomatiseerd registratiesysteem. Dit systeem is echter
pas een jaar in gebruik en gedurende deze periode zijn nog wat ongemakken en onvolko
menheden naar voren gekomen.
Het eerste gedeelte van dit verslag handelt dan ook over het evalueren van dit registratie
systeem, gevolgd door een beschrijving van de gevonden problemen en wensen van de
gebruikers. Een groot aantal van deze punten worden beschreven en er wordt aandacht
besteed aan de manier waarop de punten zijn behandeld.
Deze evaluatie en aanpassingen hebben geleid tot een systeem dat naar aIle tevredenheid
gebruikt wordt op de afde1ing Extracorporeale Circulatie (ECC) in het Academisch
Ziekenhuis Maastricht (AZM).

Het tweede gedeelte van dit verslag handelt over de ontwikke1ing van een nieuwe
ondersteuning voor de perfusionisten, namelijk een regelsysteem waarmee de partiele
zuurstofdruk in het arteriele systeem van de patient (Pa0 2) automatisch op een constante
waarde gehouden wordt. Allereerst is getracht dit te bereiken door gebruik te maken van
een adaptief regelsysteem. Dit bleek echter niet te realiseren omdat geen goed model
gevonden kon worden dat de Pa0 2 gedurende Cardiopulmonaire Bypass (CPB) heschrijft_
Vandaar dat gekozen om het systeem uit te rusten met een Proportioneel-Integrerende (PI)
rege1aar. De werking hiervan 141 uitvoerig besproken worden alsmede de resultaten van de
eerste tests die uitgevoerd zijn.

De resultaten van deze tests zijn veelbelovend, maar om de regelaar in een klinische
omgeving te kunnen gaan gebruiken zal nog meer onderzoek gedaan moeten worden en zal
het systeem nog uitgebreid getest moeten worden.
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1. Inleiding.

In het kader van een samenwerkingsproject van de vakgroep Medische Elektrotechniek
(EME) van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) met de Instrumentele Dienst (ID)
van de Rijksuniversiteit Limburg (RL), de afdeling Extracorporeale Circulatie (ECC) van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) en de IO van het AZM vindt onderzoek
plaats naar de mogelijkheden van automatisering binnen en rondom de operatiekamer.
Hierbij wordt dan vooral gedacht aan automatisering ter ondersteuning van de perfusioni
sten, die tijdens hartoperaties de bediening van de hart-long machine op zich nemen.

De opdracht die uit deze samenwerking is voortgevloeid, is tweeledig.
Het eerste gedeelte heeft betrekking op het in het AZM gebruikte data-registratie systeem,
waarmee de toestand van de patient gedurende hartoperaties gecontroleerd kan worden en
waarmee onvolkomenheden binnen de perfusie getraceerd kunnen worden. De laatste versie
van dit systeem is, nadat het door een eerdere afstudeerder van de TUE [v.d. Vijver, 1994]
is aangepast, in september 1994 opgeleverd en in gebruik genomen op de cardio-OK's van
het AZM.
Ais eerste diende het nieuwe data-registratie systeem geevalueerd te worden, gevolgd door
het corrigeren van eventueel te ontdekken fouten en ongemakken, en het aanpassen van het
programma om de klinische bruikbaarheid te vergroten. Tevens dienden eventuele nieuwe
wensen en functies geevalueerd en indien haalbaar binnen de afstudeerperiode, geYmple
menteerd te worden.

Het tweede gedeelte van de opdracht heeft betrekking op de realisering van regelingen en
sturingen. Tijdens extracorporeale circulatie dienen een aantal haemodynamische variabelen
zoveel mogelijk in de buurt van de normale fysiologische waarden gehouden te worden. De
perfusionist dient dus constant deze waarden te controleren en indien nodig actie te onder
nemen om deze waarden op het gewenste niveau te houden. De taak van de perfusionist is
echter zo vee1 omvattend dat deze zich niet constant bezig kan houden met het bijregelen
van deze variabelen. Vandaar dat de wens geopperd is om dit bijregelen automatisch te
laten verlopen. De eerste stap in deze richting zal dan ook in dit verslag besproken worden
en heeft betrekking op de realisatie van een automatische regeling voor de partiele zuur

stofdruk in het arteriele bloed.

Voor beide gedeelten geldt dat de ID verantwoordelijk is voor de software. De gehanteerde
werkwijze is dan ook als voIgt :
De problemen worden geanalyseerd en een eventueel voorstel tot wijziging of implementa

tie wordt ingediend. Indien de 10 hiermee akkoord gaat wordt dit uitgevoerd en zorgt de
10 voor de definitieve implementatie.
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2. De hart-long machine in de operatiekamer.

Tijdens bepaalde operaties aan het hart, nl cardiopulmonaire bypass (CPB) operaties, is het
noodzakelijk dat het hart gedurende een bepaalde periode buiten werking gesteld wordt,
zodat het niet meer beweegt en het voor de chirurg gemakkelijker wordt de noodzakelijke
handelingen aan het hart te verrichten. Dit stilzetten van het hart heeft tot gevolg dat er

geen circulatie van bloed in de te behandelen patient meer plaatsvindt. Daar dit tot gevolg
zou hebben dat de patient zou komen te overlijden wordt op zulke momenten de circulatie
en het voorzien van zuurstof van het bloed overgenomen door een extern apparaat, de hart
long machine.

2.1 De werking van de hart-long machine.
De werking van de hart-long machine zal aan de hand van het schema in figuur 1 uitgelegd
worden.

Heaterl
cooler

Gas
source

Water---

Venous Suction

':1Fd"'j ~"".. ~I :~~ ~I
~

Oxygenatort I
heat exchanger t

Figuur 1 : Schematische weergave hart-long machine

Zoals in figuur 1 te zien is, zijn er drie lijnen waar bloed binnenkomt, en is er een lijn

waar het bloed er weer uitgaat. Er zijn twee ingaande lijnen waarmee de thorax en het hart
van de patient vrij gehouden worden van bloed. Oit bloed wordt verzameld in het in
hoogte te verstellen cardiotomie reservoir. Door de hoogte van dit reservoir te veranderen
kan de hoeveelheid bloed die zich in te patient bevindt bei"nvloed worden. De derde ingaan

de lijn is afkomstig van de venen. Dit zuurstofarme bloed wordt samen met het bloed uit
het cardiotomiereservoir door de oxygenator gepompt.
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De oxygenator neemt in de hart-long machine de functie van (kunst)long voor zijn reke
ning. Er wordt narnelijk gezorgd dat, de in het veneuze bloed aanwezige kooldioxide
verwijderd wordt, en dat het bloed voorzien wordt van zuurstof. Dit gebeurt ais voIgt :

Binnen de oxygenator stroomt het bloed langs een membraan. Aan de andere kant van dit
membraan stroomt een door de perfusionist sarnen te stellen mengsel van lucht, zuurstof en
kooldioxide. De oxygenator is zo geconstrueerd dat het totale membraan-oppervlak waar
langs het bloed en het gasmengsel stromen enorm groot is. Via dit enorrne oppervlak kan
voldoende diffusie van gassen plaatsvinden om het bloed van zuurstof te voorzien en het
overschot aan kooldioxide af te voeren.

In het type oxygenator dat in het AZM doorgaans gebruikt wordt, is tevens een warmte
wisselaar opgenomen. Met behulp van het veranderen van de temperatuur van het water dat
door de warmte-wisselaar in de oxygenator wordt gepompt, kan de temperatuur van het
bloed bei"nvloed worden. Deze mogelijkheid tot verandering van bloed-temperatuur is in het
belang van de veiligheid en gezondheid van de patient.
Wat men tijdens CPB narnelijk meestal doet, is het afkoelen van de patient tot soms wel 20
cc. Hiermee wordt bereikt dat het metabolisme en daardoor het zuurstofgebruik van de
patient sterk afneemt. Hierdoor wordt de veiligheidsmarge die men heeft wanneer er
onverhoopt iets fout mocht gaan waardoor de bloedcirculatie stil komt te liggen, of dat er
door wat voor reden dan ook geen of niet voldoende zuurstof meer in het circulerende
bloed terecht komt, groter. Er is narnelijk meer tijd voor reparatie en of vervanging van
onderdelen van de hart-long machine zonder dat de patient door zuurstofgebrek schade zal
oplopen.
Het nu weer zuurstofrijke bloed zal tenslotte weer via een rollen-pomp (figuur 2) het
arteriele stelsel van de patient ingepompt worden.

t
Figuur 2 : De roileD-pomp.
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Deze rallen-pomp kan dus gezien worden als vervanging van het hart. Om de pulserende
werking van het hart zoveel mogelijk te simuleren kan de rallenpomp op twee verschillen
de manieren aangestuurd worden. Zo is er een mogelijkheid om een continue flow te
bewerkstelligen. Dit gebeurt hoofdzakelijk wanneer de hart-long machine ter ondersteuning

. . - -. -
gebruikt wordt, en het hart van de patient zelf nog klopt en dus zorgt voor pulsering.
Daarnaast kan ook via de rollenpomp een pulserende flow gecreeerd worden, die dan ook
hoofdzakelijk gebruikt wordt wanneer het hart van de patient geheel stil gelegd is.

2.2 Signalen afkomstig van de hart-long machine en andere apparatuur.
Om te kunnen constateren of de werking van de hart-long machine correct is en of de
patient nog in goede conditie verkeert, dienen allerlei gegevens van de patient en de hart
long machine voortdurend in de gaten gehouden te worden. Hiervoor worden door de
perfusionisten gegevens van verschillende informatiebronnen verzameld en gecontroleerd
zodat eventuele onvolkomenheden tijdig onderkend kunnen worden, en de benodigde
maatregelen hiertegen getroffen kunnen worden. Om er voor te zorgen dat de perfusioni
sten niet constant bezig zijn met het verzamelen van allerlei belangrijke informatie betref
fende patient, is een dataregistratie systeem in gebruik genomen dat alle belangrijke infor
matie automatisch verzamelt, opslaat en in een oogopslag presenteert aan de perfusionist.
In figuur 3 staat schematisch weergegeven welke informatiebronnen gegevens van en naar
het data-registratie systeem (lees perfusionist) overgedragen.

Imonitor I

SDN

Hart-
~ ~long

machine
~ ~

~ Data- .....

registratie Perfusionist
systeem ....

Pa02- ....lIIIo... ,
~

monitor

A~
I Sv02- I

Figuur 3 : Schematische weergave informatie stromen
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Het SDN in figuur 3 is het Hewlett Packard Serial Distribution Network (SDN) dat zorgt
voor de gegevensvoorziening binnen de OK van het AZM. De gebruikte hart-long machi
nes zijn van het type Cobe of StOckert. am de juiste informatie van de SDN-netwerk te
kunnen selecteren is een aansluiting aanwezig op de OK's waaraan het systeem kan herken
nen op welke OK het zich bevindt.
am een indruk te krijgen welke parameters van belang zijn voor het observeren en contro
leren van de patient is in tabel 1 een overzicht gegeven van deze parameters.

Tabel 1 : Overzicht van belangrijke parameters.

I Naam I Omschrijving I Bron I
ABP systolic Systolische bloeddruk SON

ABP diastolic Oiastolische bloeddruk SON

Heartrate Hartfrequentie SON

Line pressure Lijndruk HLM

PAP systolic Syst. pulmonaire druk SON

PAP diastolic Diast. pulmonaire druk SON

CVO Centrale veneuze druk SON

SVR Veneuze weerstand •
Arterial temp. Arteriele temperatuur HLM

Venous temp. Veneuze temperatuur HLM

Nasal temp. Nasale temperatuur SON

Rectal temp. Rectaal temperatuur SON

Blood flow Bloed flow HLM

Calc. flow Berekende flow Handmatig

p.02 PartieIe arteriele zuur- P.02-mo-

stofdruk nitor

Sy02 Veneuze zuurstof satu- Sy02-mo-

ratie nitor

Airflow Luchtflow Handmatig

O2 flow Zuurstoffiow Handmatig

CO2 flow Kooldioxideflow Handmatig

* De SVR wordt berekend volgens [v.d. Vijver, 1994]

SVR = ABP- CVD . 79, 92
Bloodflow
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3. Het data-registratie systeem, een algemene beschrijving.

Het data-registratie systeem, dat momenteel op de OK van het AZM in gebruik is, bestaat

uit een HP 386 comput~r voorzienva.n een 20" kleurenscherm en een kleurenprinter. Van
dit systeem zijn drie exemplaren aanwezig. Twee van deze systemen zijn permanent in

gebruik op twee OK's terwijl er altijd een operationeel systeem aanwezig is als 'backup
unit' waarvan ten alle tijden gebruik gemaakt kan worden.

Om een indruk te krijgen op wat voor manier de perfusionist de gegevens gepresenteerd

krijgt en een voorstelling te kunnen maken van hoe het besproken programma er uit ziet
wordt verwezen naar [v.d. Vijver, 1994].

3.1 Het gebruik in de praktijk.
Na afsluiting van de evaluatie en de oplevering van het data-registratie systeem versie 2.00,

uitgevoerd door ir. J. vd Vijver in sarnenwerking met de ID van de RL in september 1994,

is een tijdsbestek van een jaar overeengekomen waarin eventuele fouten in de software
onder garantie hersteld worden. De volgende paragrafen bevatten dan ook het eerste

gedeelte van de afstudeer-opdracht, het opsporen en evalueren van deze fouten, en tevens
het aangeven van eventuele wensen van de dagelijkse gebruikers van het systeem, de
perfusionisten van het AZM.

3.1.1 Terugkoppeling eerdere evaluatie.
Alvorens het systeem te evalueren is de laatste evaluatie voor de oplevering vaIl het sy
steem nogmaals bekeken. Hierin zijn enkele punten aan de orde gekomen die echter nog
niet verwezenlijkt zijn.

Dit betreft allereerst de registratie van de pulserende flow. Het bijbehorende 'event' dient

nog steeds handmatig geactiveerd te worden. Er zou echter bekeken dienen te worden of
het mogelijk is om dit 'event' automatisch te activeren wanneer de pomp in pulserende

mode gaat draaien.

Een tweede punt dat in de laatste evaluatie naar voren is gekomen, is de registratie van
gegevens afkomstig van een eventueel aan te sluiten centrifugaalpomp. Vooral bij lange

operaties is het wenselijk dit type pomp te gebruiken in plaats van de op de hart-long

machines gemonteerde rollen-pompen. Dit in verband met het feit dat bij gebruik van een

rollen-pomp het bloed telkens weer sarnengedrukt wordt en daardoor 'beschadigt'. Boven
dien slijten ook de siliconen-slangen die door de rollen-pomp geleidt worden op den duur.

Ecn andcr punt waardoor de centrifugaal-pornp de vuorkt:ur gt:nid UUVt:ll t:t:Jl rulit:ll-pump

is het feit dat wanneer er een slang verstopt of afgekneld raakt, de centrifugaalpomp in

tegenstelling tot de rollen-pomp geen hoge druk opbouwt wat het springen van slangen en

of het loslaten van verbindingen tot gevolg kan hebben.
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Een volgend punt wat nog niet gerealiseerd is, maar destijds weI wenselijk werd geacht is
de mogelijkheid om door middel van een scroll-functie de grafiek te kunnen verschuiven
langs de tijd-as, zodat ook het eerder gepresenteerde gedeelte van de grafiek dat vanwege
plaatsgebrek op het scherm niet meer te zien is, toch nog bekeken kan worden.

Tenslotte is er nog geen goed georganiseerd backup-systeem gerealiseerd om aIle data van
perfusies uit het verleden op te slaan. Dit is echter weI noodzakelijk om te voorkomen dat
de harde schijven van de data-registratie systemen, met een capaciteit van 80 MB, vol
raken. Om dit gedeeltelijk op te vangen is door ir. J. vd Vijver al een routine ingebouwd
die de data comprimeert waardoor de omvang van een datafile teruggebracht wordt van
±500 Kb tot ±50 Kb. Dit resulteert echter aIleen maar tot het uitstellen van het moment
waarop de maximale capaciteit bereikt wordt.

3.1.2 Onvolkomenbeden in bet systeem.
Sinds oplevering en ingebruikname van het systeem in september 1994 zijn nog enkele
onvolkomenheden in het systeem naar voren gekomen.
Met de registratie van de veneuze saturatie zijn gedurende lange tijd geen problemen
opgetreden. Toen echter gebruik gemaakt diende te worden van de 'backup-unit', bleek dat
de registratie van de SyOZ op dit systeem niet functioneerde. Ook het aansluiten van een
andere saturatie-monitor loste het probleem niet op, zodat de fout in de data-registratie
systeem gezocht diende te worden.
Wanneer een reeds afgesloten data-file van cen perfusic weer opgevraagd wordt gebeurt het
zo nu en dan dat het programma vastloopt door een 'run-time error' (nr. 201). Het blijft
ook na het opnieuw starten van het systeem onmogelijk deze oude file in te lezen. Het lijkt
erop dat de file 'verminkt' is.
Het is gebleken dat af en toe de OK-selectie niet correct functioneerde. Wanneer de gebrui
ker dit niet ziet kan het voorkomen dat de gegevens die op het scherm verschijnen niet van
de patient op de betreffende OK zijn, maar van een patient die op dat moment op een
andere OK geopereerd wordt. Dit kan natuurlijk levensgevaarlijke situaties opleveren en is
dan ook bestempeld als spoed-klus.
Ook de werking van de registratie van gegevens van het SDN werkt niet correct. Wanneer
het SDN niet aangesloten is, loopt het programma na enkele uren vast en sluit het af met
een 'run-time error'.
Ook de alarmeringen die onlangs in het programma zijn ingebouwd werken niet naar
behoren. Soms treden er alarmen op die er helemaal niet zijn, terwijl een andere keer
bepaalde alarmen niet afgaan wanneer dat weI zou dienen te gebeuren.
Een laatste onvolkomenheid is het feit dat wanneer het kanaal dat de nasale temperatuur
registreert af en toe spontaan op automatische registratie overschakelt wanneer de perfusio
nist de registratie op 'handmatig' gezet heeft.
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3.1.3 Nieuwe functies in het programma.

Tijdens het gebruik in de afgelopen periode zijn verschillende functies naar voren gekomen
die de gebruiker graag and.ers zou willen zien of als extra zou willen toevoegen om het
programma gebruiksvriendelijker, overzichtelijker of uitgebreider te maken.
Zo zou het gemakkelijk zijn dat de laatste positie die de keuzebalk heeft bij selectie uit een
bepaalde lijst bewaard blijft, zodat bij het opnieuw aanroepen van deze selectie de keuze
balk op dezelfde plaats terecht komt en de gebruiker niet telkens de hele selectie-lijst hoeft
te doorlopen.
Ook zou men graag zien dat de mimte die op het scherm beschikbaar is voor de presentatie
van de bloed-flow vergroot wordt. Dit zou dan ten koste moeten gaan van de mimte die
beschikbaar is voor de presentatie van de 'remark' -lijst.

Een functie die ook erg gemakkelijk zou zijn voor de gebruiker is het bijhouden van de
totale hoeveelheden toegediende volumes en medicatie. Hierdoor zou de gebruiker in een
oogopslag de totalen kunnen bekijken en hoeft niet telkens op en neer gescrollt te worden
in de 'remark'-lijst om de toegediende hoeveelheden in het verleden op te zoeken.
Wanneer het 'event' ultra-filtratie gestopt wordt zou men graag zien dat automatisch een
'remark' aangemaakt wordt waarin de hoeveelheid van de ultra-filtratie ingevuld kan
worden. Nu dient deze 'remark' nog handmatig uit de selectie-lijst gekozen te worden.
Een andere functie die niet aanwezig is, is de registratie van de totale perfusie-tijd en de
totale gemiddelde flow, wanneer een perfusie gestopt en daarna weer gestart wordt.
Tenslotte zou men graag zien dat enkele standaard instellingen waarmee het programma
start aangepast worden.

3.1.4 Verdere ontwikkelingen.
Naast de wensen in voorgaande paragraaf, die op een redelijk korte termijn gerealiseerd
dienen te worden zijn nog twee wensen van de gebruiker die meer omvattend zijn en dus
omschreven kunnen worden als nieuwe ontwikkelingen voor de toekomst.

Zo wil men in de toekomst gebruik gaan maken van intelligente alarmeringen. De alarme
ringen zoals ze op dit moment van toepassing zijn, bevatten alleen maar de controle van de
boven en ondergrenzen van de te registreren parameters. Worden deze grenzen overtreden
dan wordt de gebruiker hierop geattendeerd door zowel een melding op het scherm als een
hoorbaar signaal.
Met het introduceren van intelligente alarmeringen doelt men o.a. op de volgende punten :

Alarmering na ±45 minuten aorta-occlusie, dit is het moment waarop weer opnieuw

dat het hart stil blijft staan.
Alarmering wanneer tijdens aorta-occlusie hart-activiteit gedetecteerd wordt.
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Wanneer men wil overgaan tot 'circulatoir-arrest', het helemaal stopzetten van de
bloed-circulatie in de patient, dienen de temperaturen van de patient gecontroleerd te
worden. Aan de hand hiervan kan dan worden bepaald hoelang dit arrest kan duren
zonder dat de patient hierdoor schade zal oplopen. Mocht deze tijd overschreden
dreigen te worden dan kan dit aan de gebruiker duidelijk gemaakt worden.

Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden om gebruik te maken van dit soort alarrnerin
gen, die eerst nog verder onderzocht dienen te worden alvorens gestart kan worden met het
realiseren van een pakket met deze alarrneringen.

Een tweede maar veel belangrijkere ontwikkeling die dient plaats te vinden heeft betrek
king op de grafische weergave van het data-registratie systeem.
Op het moment bevatten de data-registratie systemen allemaal een grafische kaart van NEC
van het type MYA. Deze grafische kaart was in de tijd waarin gestart werd met de ontwik
keling van het data-registratie systeem (omstreeks 1988) de enige kaart met een resolutie
die hoog genoeg was voor deze toepassing, nl 1024 x 768 punten. Tegenwoordig kunnen
de reguliere grafische kaarten, van het type SVGA deze resolutie ook aan. Deze kaarten
zijn gemakkelijk en al voor enkele honderden guldens, verkrijgbaar. De gebruikte MYA
kaarten zijn daarentegen bijna niet meer verkrijgbaar en kosten bovendien ook nog eens
enkele duizenden guldens, terwijl de prestaties ook nog eens minder goed zijn. De grote
vraag is echter hoe lang deze MYA kaarten nog verkrijgbaar zijn. Dit is van cruciaal
belang daar de continui"teit van het data-registratie systeem gewaarborgd dient te blijven.
Wanneer een van de MVA-kaarten het zou begeven kan deze niet meer direct vervangen
worden. Om dit te voorkomen zal een SVGA-driver voor het data-registratie systeem
geschreven moeten worden.

3.2 Realisatie van veranderingen en aanvullingen in het systeem.
Om de in voorgaande paragrafen aanpassingen en wensen te realiseren dienden verschillen
de veranderingen en aanvullingen aangebracht te worden in de hard- en software van het
data-registratie systeem. Deze veranderingen zuBen hier toegelicht en beschreven worden.
Sommigen van bovengenoemde punten kwamen door verscheidene redenen te vervallen,
ook dit zal toegelicht worden.

3.2.1 Correctie van routen in het systeem.
Wat betreft het detecteren van een pulserende flow kan het volgende gemeld worden:
Op zowel de Cobe als Stockert hart-long machine is te detecteren of de stuur-eenheid van
de pomp al dan niet een pulserend signaal naar de pomp stuurt. Het probleem hierbij is
echter dat het door middel van een schakelaar mogelijk is om een keuze te maken of de
pomp al dan niet op dit externe trigger-signaal dient te reageren. De stand van deze schake
laar is niet direct te detecteren via de interface van de hart-long machine. Bovendien komt
het voor dat met deze schakelaar overgeschakeld wordt van pulserende naar continue flow,
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of andersom. Het kan dus voorkomen dat de stuur-eenheid een pulserend signaal geeft
terwijl de pomp continu draait. Oit zou leiden tot een verkeerde registratie. Ook het uitle
zen van deze schakelaar bleek niet tot mogelijk te zijn. am dus goed te kunnen detecteren
of de pomp pulserend draait, zaleen soon sen.sor op de pomp zelf gebouwd moeten
worden. Oit zou met zich mee brengen dat er aan de hart-long machines gesleuteld moet
worden, waarmee waarschijnlijk veel tijd gemoeid zal zijn. Bovendien worden de Cobe
hart-long machines binnen afzienbare tijd vervangen.

Het werk dat verricht zal moeten worden, en de tijd die daarmee gemoeid is, weegt niet op
tegen het belang van de functie om een pulserende flow te detecteren. Vandaar dat van de
realisering hiervan wordt afgezien.

De mogelijkheid tot aansluiten van de centrifugaalpomp is een tweeledig probleem. Ener
zijds diende de bekabeling voor het aansluiten van de pomp aangebracht te worden en dient
het signaal dat van de pomp afkomstig is versterkt te worden. De bekabeling van is op het
moment aangebracht, en het ontwerp van de, versterker (een simpele op-amp) is klaar, maar
nog niet gebouwd.
Tevens dient nog een configuratiefile, een file waarin aIle instellingen van het programma
opgeslagen zijn, aangemaakt te worden die geschikt is voor registratie van dit signaal.

Het scrollen van de grafiek langs de tijd-as gedurende registratie krijgt een lage prioriteit.
Er zal eerst onderzocht moeten worden hoeveel werk dit met zich mee gaat brengen indien
men dit wil realiseren. Pas dan kan er een afweging gemaakt worden of dit de moeite
waard is.

Het probleem betreffende de capaciteit van de data-opslag is opgelost door de aankoop van
een verwisselbare harde schijf en een tape-streamer. Van tijd tot tijd worden aIle data-files
met behulp van de verwisselbare harde schijf van de data-registratie units naar een centrale
computer overgebracht. Omdat ook de capaciteit van deze computer niet eindeloos groot is,
is in dit systeem een tape-streamer aangebracht waarop regelmatig backups van het systeem
gemaakt worden.

Het niet correct werken van de registratie van de veneuze saturatie op de backup-unit bleek
een hardwarematig probleem te zijn. Deze toren blijkt een seriele kaart te bevatten die
afwijkt van de andere torens. Daarom diende de bekabeling aangepast te worden. Na deze
modificatie bleek het probleem verholpen. Hiermee heeft men echter het streven de torens
zoveel mogelijk identiek te houden los moeten laten. Oaar de modificatie gedocumenteerd
is en bekcnd bij de ID vaii het AZM zal dit in de toekomst geen problemen op hocven te
leveren.

De run-time error die zo nu en dan optrad bij het terughalen van oude files is verholpen.
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De oorzaak bleek een foute registratie van het tijd-kanaal te zijn. Tevens is er een pro
gramma 'repair' geschreven waarmee eventueel beschadigde files uit het verleden gerepa
reerd en tevens weer ingelezen kunnen worden.

Het niet correct functioneren van de OK-selectie bleek een fout te zijn in de hardware van
het systeem. De verbinding van het systeem naar de wandcontactdoos met daarin de
potentiometer waarmee de spanning geregeld kan worden bleek niet volgens de specifica
ties van ir. J. vd Vijver [v.d. Vijver, 1994] te zijn aangebracht. Dit is door de ID van het
AZM veranderd. Tevens is er voor gezorgd dat op een van de OK's waar nog geen aan
sluiting in de muur aanwezig was ook een wandcontactdoos is aangebracht.

De reden waarom het programma vastioopt wanneer het SDN niet aangesloten is, is al
achterhaalt. Dit zal echter nog door de mensen van de ID van de RL aangepast moeten
worden in de software daar ik als afstudeerder niet de beschikking had over de betreffende
Pascal-unit.

De fout die er voor zorgde dat de alarmering niet goed werkte is ook achterhaald. Het
bleek dat de controle van de signalen niet sluitend was. Hiertoe zijn modificaties in de
software aangebracht. Bovendien is het nu mogelijk de alann-grenzen in de stellen aan de
hand van de configuratie-files, zodat eventuele wijzigingen gemakkelijk en snel kunnen
geschieden.

Een laatste fout die verholpen is, betreft het terugspringen van het kanaal voor de nasale
temperatuur van handmatig naar automatisch. Uit nadere bestudering van het moment
waarop dit gebeurde, bleek dit samen te hangen met het optreden van een 'SDN-error'.
Wat er na het optreden van zo'n fout namelijk gebeurt is dat het de SDN-kaart opnieuw
ge'initialiseerd wordt. Hierdoor worden aIle kanalen die vanuit het SDN-netwerk automa
tisch geregistreerd kunnen worden ook op deze manier ingelezen, en wordt niet gekeken of
de gebruiker dit kanaal eventueel op 'handmatig' heeft ingeschakeld. In de nieuwe versie
van het programma worden de instellingen voor het al dan niet automatisch registreren van
een kanaal vanuit de configuratie-file ingelezen, en bij het opnieuw initialiseren van het
SDN-network onthouden en op dezelfde manier weer ingesteld.

3.2.2 Realisatie van de nieuwe functies.
De in paragraaf 3.1.3 genoemde nieuwe functies zijn in de nieuwe versie van het data
registratie systeem door het aanvullen en modificeren van de software allemaal vrij gemak

kelijk gerealiseerd.

Deze nieuwe functies en de in vorige paragraaf genoemde modificaties en correcties
worden momenteel naar aIle tevredenheid van de perfusionisten in de praktijk gebruikt.
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Een laatste opmerking in het kader van het data-registratie systeem is dat na overleg met
aile betrokken partijen besloten is het schrijven van de SVGA-driver voor het systeem als
spoedklus te bestempelen, en daarvoor een stagiair van de TUE in te schakelen. Ten tijde
van het ter perse_ gaan van dit verslag ~as hiervoor iemand gevonden en was een start
gemaakt met de realisering.
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4. De ontwikkeling van een Pa02-regelsysteem.

Zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken wordt ten tijde van CPB-operaties allerlei
informatie omtrent de patient verzameld en gepresenteerd aan de perfusionist. De perfusio
nist bekijkt deze informatie en ondemeemt indien nodig actie.
De volgende stap in de ontwikkeling van automatisering rond de hart-long machine is om
met behulp van de verzamelde data te proberen het werk van de perfusionist te verlichten
door het bouwen van regelsystemen.

Om de kans op post-operatieve complicaties na cardiopulmonaire bypass (CPB) aanzienlijk
te verkleinen, dienen de bloedgassen (02 en CO2) gedurende deze ingreep zoveel mogelijk
in de buurt van de normale fysiologische waarden gehouden te worden.

Tegenwoordig gebeurt dit handmatig: de gastoevoer wordt geregeld door middel van drie
rotameters waarmee de 02-' CO2- en Luchtflow ingesteld worden. Een groot nadeel hiervan
is dat deze rotameters erg onnauwkeurig zijn, en dat de perfusionist, de persoon die
verantwoordelijk is voor het bedienen van de hart-long machine, niet de tijd heeft om
constant de gastoevoer in de gaten te houden en bij te regelen.

Hieruit is de wens ontstaan om de met behulp van een automatische regeling de partiele
zuurstofdruk in het arteriele bloed op een door de gebruiker in te stellen streefwaarde te
houden. In figuur 4 is een blokschema weergegeven van dit systeem. In dit plaatje wordt
ook de PaC02 weergegeven. Dit is echter nog niet het streven van dit onderzoek, maar
de PaC02 zal wellicht in de toekomst ook nog automatisch geregeld kunnen worden.

FloWlucht

Flowco2

Inste11ingen
Flowo2...,.

...
,. Regel- ...

systeem ,..
...
,.

...,.

~ I' } I'

Meetwaarden

PC02

P02

P02 PC02
Streefwaarden

Figuur 4 : Blokschema van het regelsysteem.
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4.1 Een bescbrijving van bet te regelen proces.
Om een idee te krijgen van welke factoren allemaal een rol spelen gedurende CPB is in

figuur 5 een schematisch overzicht te zien van een patient gedurende CPR

patient

Warmte
............-::;~--..wisselaar

t-__~Gaswisselaar

Filter

POz 
Monitor

Ventilator Lucht I 02 I C02

Figuur 5 : Schematische weergave van CPR.

Uit deze figuur blijkt dat het aantal factoren dat een rol speelt bij de modellering van het

systeem patient/hart-long machine groot is [van Meurs, 1989]. Bovendien zijn deze facto

ren veranderlijk van aard [Leonard, 1988], want uiteraard zijn niet aIle patienten hetzelfde

en wordt gebruik gemaakt van vele uiteenlopende typen oxygenatoren, die aan sterk

uiteenlopende specificaties voldoen.

Duidelijk is dus dat het modelleren van dit systeem een ingewikkeld proces zal zijn. Wil

men dit model toch benaderen dan zal dit erg vee1 tijd en moeite kosten en zal het gebied

waarin dit model geldig is erg smal zijn doordat er veel lineairiseringen zullen worden

toegepast.

4.2 De keuze van bet type regelaar.
In de beperkte hoeveelheid literatuur omtrent Pa02-regelsystemen die te vinden is, worden

twee typen regelaars genoemd. Dit betreft een adaptieve regelaar en een PI-regelaar. Uit

een vergelijkende test tussen deze twee typen regelaars Iijkt de adaptieve regelaar [Allen,

1992] beter te werken, vandaar dat de eerste stap in de ontwikkeling van het regelsysteem

in de richting van dit type regelaar is gegaan.
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4.2.1 De adaptieve regelaar.
De werking van een adaptieve regelaar kan als voIgt worden beschreven:
Aan de hand van gemeten in- en uitgangswaarden van het te regelen proces wordt een
identificatie uit gevoerd van dit proces. Aan de hand van de geschatte parameters voor dit
proces kan hiervan een model worden bepaald. Met behulp van dit model worden de
instellingen van de regelaar bepaald en wordt het uit te sturen regelsignaal berekend.
Dit principe is ter verduidelijking grafisch weergegeven in figuur 6.

[ngang

Identificatie

Uitgang

Regel signaal

Model van CPB

Regelaar ontwerp
algontme

Parameters
voor
rcgelaar

Regelaar

Rcfcrcntie

Figuur 6 : Schema van adaptief regelsysteem.

Vit bovenstaande figuur komt duidelijk naar voren dat de eerste stap in een goed ontwerp
van een adaptief regelsysteem, de identificatie van het te regelen proces is. Deze identifica
tie is van cruciaal belang daar de goede werking van dit type regelaar staat of vah bij een
goede identificatie van het te regelen proces. Wanneer de identificatie van het proces niet
correct is, is het niet mogelijk een goed werkend regelsysteem te ontwerpen.

Het identificatie algoritme dat hier gebruikt is betreft de kleinste kwadraten methode
[Wellstead, 1991] en is in figuur 7 weergegeven als recursief proces.
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x(t)

Systeem

8(t)
y(t)

Model

y(t)=XT(t~t-l)

8(t-l) (t)

Update
mechanisme

Figuur 7 : Schema kleinste kwadraten methode.

In formulevorm ziet het algoritme emit als de volgende stappen.

Op tijdstip t+1 :

1. Vorm x(t+1) met de nieuwe data.

2. Bereken

€(t+l) =y(t+l) -xT(t+l)~t)

3. Bereken de geschatte fout

L( t +1) = P( t ) x (t +1)
1 + X T(t + 1) P( t ) x (t +1)

4. Bereken

e: t + 1) = fi: t) + L( t +1) E( t +1)
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5. Bereken

P( t +1) = P( t) - L( t +1) [P( t ) x ( t + 1) ] T

6. Wacht op de volgende samples en ga terug naar stap 1.

Bij bovenstaand algoritme is men er echter vanuit gegaan dat de te schatten parameters van
het proces constant zouden zijn. In de praktijk is dit niet zo, dus dient het algoritme nog
uitgebreid te worden om verandering in de parameters te kunnen volgen.

Hiertoe wordt in het algoritme Random Walk toegevoegd. Men legt als het ware een band
om de geschatte waarde van de parameters waarbinnen het algoritme eventuele veranderin
gen kan volgen. Dit gebeurt door op het moment dat een verandering in het systeem
gedetecteerd wordt, bij de covariantie-matrix P(t) een symmetrische positief-definiete
matrix R op te tellen.
Hierdoor introduceert men weI een onzekerheid in de schatting van de parameters. Boven
dien wordt er met Random Walk voorkomen dat wanneer er niet genoeg excitatie is, de
covariantie matrix te klein wordt.

Deze identificatie methode is geYmplementeerd in Pascal en getest met meetwaarden yan de
OK. Als ingang (U) van de 'schatter' is het percentage zuurstof in het aan de oxygenator
aangeboden gasmengscl gebruikt terwijl voor de uitgang (Y) de gemeten Pa0 2 genomen
werd. Als model is vervolgens het volgend verband onderzocht :

Als snel bleek dat deze schatting van het model niet de juiste was omdat de te schanen
parameters PI' P2 en P3 te veel varieerden. Er diende dus gezocht te worden naar een beter
model, met andere parameters en andere input-variabe1en. Dit model zou iets moeten
worden in de vorm van

Pa0 2 = f(Bloedflow, %02' T , Bloedflow, .....)

= a' Bloedflow + {3' %02 + 'Y" T + O' Bloedflo~ + K + €

Waarna de parameters achtereenvolgens bepaald dienen te worden:
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3. PP2 - CX' Bloedflow - (3' %02 = 'Y' T + €)

enz.

Met uiteindelijk een streven naar een zo klein mogelijke €.

Het bleek echter met de normale statistische methoden niet mogelijk, om uit de beschikbare
data een goede schatting te maken van deze parameters. De reden hiervoor was dat er te
veel verstrooiing in de aangeleverde data zat. Bij elke stap naar een schatting van een
volgende parameter werd € steeds groter in plaats van kleiner.
Vandaar dat is afgezien van het principe van een adaptieve regelaar, en een PI-regelaar
ontworpen wordt, die gedetailleerd in het volgende hoofdstuk zal worden besproken.
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5. Een stapsgewijze beschrijving van een PI-regelaar.

5.1 Bespreking van het PI-regelgedrag.
Twee belangrijke waarden waarmee een regelaar constant werkt, zijn de streefwaarde en de
meetwaarde. Het verschil tussen deze twee waarden wordt de fout genoemd. Op basis van
deze fout wordt het stuursignaal van de regelaar bepaald.

5.1.1 De aan/uit regeling.
De meest elementaire regeling op basis van deze fout is een aan/uit-regeling. Deze werkt
als voIgt: Wanneer de fout kleiner is dan nul (meetwaarde groter dan streefwaarde) wordt
de stuurwaarde gelijk aan de minimale stuurwaarde. Is de fout groter dan nul (meetwaarde
kleiner dan streefwaarde) dan wordt de stuurwaarde gelijk aan de maximale stuurwaarde.
Wanneer de fout nul is, wordt de stuurwaarde niet veranderd.
In de praktijk zal zo'n schakeling weI redelijk werken maar zal er altijd enige oscillatie
rond de streefwaarde optreden die sterk patientafhankelijk zal zijn.

5.1.2 De proportionele regeling.
Om deze oscillatie tegen te gaan wordt de grootte van het stuursignaal bepaald door de
grootte van de fout. Hierdoor zal de oscillatie niet geheel verdwijnen, maar wei een stuk
kleiner worden. Het stuursignaal wordt proportioneel afhankelijk van de fout volgens

Stuurwaarde = Proportionele factor * FOUl.

Uit deze formule is direct af te leiden dat het systeem sneller zal gaan reageren indien de
proportionele factor groter wordt. Ook is direct te zien dat wanneer de fout nul is, dus de
streefwaarde bereikt, de stuurwaarde ook gelijk wordt aan nul. Hierdoor zal de streefwaar
de van het proces niet zonder fout gehandhaafd blijven. Pas wanneer er weer een fout op
treedt zal het regelsysteem weer een stuurwaarde genereren.

Om ervoor te zorgen dat de streefwaarde weI gehandhaafd blijft kan een constante term bij
de proportionele term worden opgeteld worden, zodat de volgende formule geldt :

Stuurwaarde = constante + proportionele factor * Fout.

De constante term moet zo groot gekozen worden dat het evenwicht bij de streefwaarde
precies blijft bestaan. Hiermee zijn we al meteen bij het zwakke punt van deze opzet
aangekomen, want de grootte van deze constante is dus afhankelijk van aIle systeem
variabelen. Wanneer de omstandigheden dus veranderen, zal er een nieuw evenwicht
ingesteld worden dat afwijkt van de streefwaarde. Dit evenwicht zal liggen tussen de
streefwaarde en de evenwichtswaarde bij voortdurende aansturing met de constante term.
Er blijft een zogenaamde offset fout bestaan.
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5.1.3 De proportionele-integrerende regeling.
Het probleem met de constante term die afuankelijk is van de toestand van het te regelen
systeem kan ondervangen worden door deze constant~ term automatisch te laten bepalen.
Hiertoe wordt de constante term vervangen door een term waarvan de grootte afuankelijk is
van het systeemgedrag in de tijd.

Hiervoor wordt de fout met vaste tussentijden gemeten, vervolgens vermenigvuldigd met
een factor, en opgeteld bij de daarvoor op dezelfde manier bewerkte foutwaarden. Op deze
manier wordt dus de integraal van de foutwaarden bepaald. In formule vorm ziet dit er als
voigt uit :

BemonstertijdIntegraaJ = IntegraaJ + •Fout
Integratietijd

In de tijd die het duurt totdat de streefwaarde is bereikt na een stapverandering, zal de
integraal over het algemeen veel te groot zijn geworden om de streefwaarde te kunnen
handhaven. Hierdoor zal de besturing een signaal ontvangen terwijl de streefwaarde al
bereikt is. Het gevolg hiervan is een doorschot. Wanneer de doorschot groot genoeg is
geworden zal de proportionele term er weer voor zorgen dat het stuursignaal weer afneemt
waarna de integraal ook weer afneemt. De streefwaarde wordt nu vanaf de andere kant
bereikt. De integraal kan nu weer zoveel zijn afgenomen dat er doorschot naar de andere
kant optreedt, zodat het geheel zich herhaalt. Bij een goed ingestelde regelaar zal deze
doorschot per keer snel minder worden en zal na een paar keer de streefwaarde gehand
haafd blijven. De integraal is dan gelijk aan de benodigde stuurwaarde om dit evenwicht te
handhaven. Wanneer de omstandigheden veranderen zal de integraal automatisch volgen.
Bij een correct ingestelde regelaar zal na een systeemverandering dus altijd een gedempte
trilling volgen.
Het optreden van doorschot is niet het enige probleem dat optreedt door invoering van de
integrale term. Het kan ook gebeuren dat, wanneer het systeem bijvoorbeeld vanaf de
nulstand wordt opgestart, de integrale term enorm groot wordt waardoor een gigantische
doorschot en uitslingertijd ontstaat. Om dit te voorkomen kan de integrale term beperkt
worden tot een maximale (en minimale) waarde ('dog-lead' methode). Een andere optie is
om de integrale factor pas mee te laten wegen wanneer het evenwicht bijna bereikt is.
Deze laatste methode zorgt er voor dat er onderscheid gemaakt wordt tussen regulatie en
stabilisatie. Is de fout namelijk groot dan gaat de regelaar snel riehting streefwaarde, het
systeem stelt zich dan als doel zo snel mogelijk de meetwaarde in de buurt van de streef
waarde te brengen. Ais de fout daarentegen klein is kan de regelaar iets trager reageren en

De in totaal gevonden formule voor de PI-regelaar ziet er als voigt uit :

Stuurwaarde = p.Fout + I
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met

I = I + Bemonsteltijd .Fout
Integraaltijd

Met dit type regelaar is het mogelijk een proces op een constante streefwaarde in te stellen.
De snelheid waarmee dit gebeurt kan nog veranderd worden door het toevoegen van een
differentiele term. Bij het ontwerp van de Pa02 regelaar is hier echter geen gebruik van
gemaakt omdat het te regelen proces zelf niet snel is, en omdat het introduceren van zo'n
differentiele term de kans op instabiliteit van de regelaar vergroot wanneer er sprake is van
storing op het meetsignaal, wat hier het geval is.

5.2 Het instellen van de termen van de PI-regeling.
De al dan niet correcte werking van een PI-regelsysteem staat of valt met een correcte
instelling van de bemonsterfrequentie en de P- en I- parameters. Om het systeem zo snel
mogelijk te kunnen laten reageren moet de proportionele factor zo groot mogelijk genomen
worden zonder dat hiermee het regelsysteem instabiel wordt. De integratietijd moet zo
gekozen worden dat het systeem snel genoeg reageert terwijl de doorschot niet te groot
wordt. Bovendien mag de integratietijd in verband met de stabiliteit niet te kort genomen
worden.
Bij de keuze van de P- en I-parameters van het regelsysteem zal altijd een afweging
gemaakt moeten worden tussen stabiliteit en snelheid van het systeem. Een sneller systeem
zal eerder last hebben van oscillaties terwijl een stabieler systeem minder snel kan reage
reno Het instellen van deze parameters is dus in feite het zoeken naar een compromis tussen
snelheid en stabiliteit. Met behulp van de instelregels van Ziegler en Nichols [Scholten,
1992] kan een schatting gemaakt worden van de parameters waarbij een compromis tussen
snelheid en stabiliteit gerealiseerd wordt.

5.2.1 Instelregels van Ziegler en Nichols.
De waarden voor de proportionele factor en de integratietijd kunnen experimenteel bepaald
worden. Er dient echter weI rekening mee gehouden te worden dat het hierbij gaat om
vuistregels en dat er dus altijd praktische tests zullen moeten volgen waarna de gevonden
waarden eventueel nog geoptimaliseerd kunnen worden. De hier besproken methode van
Ziegler en Nichols is een methode waarbij de reactie van het open-Ius systeem op een
sprongreactie gevolgd wordt.
Op deze manier is het mogelijk om het proces (in dit geval het systeem patientfhart-Iong
machine) tijdens de proef onder controle te houden. Er dient echter weI voor gezorgd te
worden dat de gebruiker er de hele tijd bij blijft en de grenzen in de gaten houdt.
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Bij het uitvoeren van de proef wordt begonnen in een evenwichtstoestand. Hierna wordt
een sprong in de input variabele geYntroduceerd. Gedurende de periode, tot het punt waarop
opnieuw een evenwichtstoestand is bereikt wordt de uitgang van het te regelen proces

gemeten. Ben typische reactie van een systeem op zo'n sprongvormigeverandering van het
ingangssignaal is weergegeven in figuur 7.
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Figuur 7 : Sprongreactie van open-Ius systeem

In figuur 8 zijn de variabelen t l en tr aangegeven:

t, De tijd vanaf de stapverandering tot het punt waar verandering in de meetwaarde
merkbaar wordt heet de looptijdvertraging (t,). In de verdere berekening dient bij
deze tijd nog de helft van de tijd tussen twee metingen (~) opgeteld te worden.

tr De reactietijd (tr) kan eenvoudig bepaald worden aan de hand van de grafiek. Hiertoe
wordt een raaklijn aan het steile gedeelte van de grafiek getekend en worden lijnen
door de begin- en eindwaarde evenwijdig aan de x-as getekend. Vanuit de snijpunten

tussen deze lijnen worden loodlijnen op de x-as neergelaten, waarmee de reactietijd
bepaald is.
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Een derde, uit de grafiek te bepalen grootheid is de proportionaliteitsfactor (Kp)' Deze
factor wordt bepaald door de verhouding tussen de verandering in de meetwaarde (dM) en
de verandering in de stuurwaarde (dS), zodat geldt Kp = dM/dS.

Nu is er genoeg informatie over het proces bekend om met behulp van de Ziegler en
Nichols vuistregels de parameters van de regelaar te bepalen. Voor de proportionele factor

van de regelaar geldt volgens Ziegler en Nichols :

Prop. Factor = 0.9' tr •_I_
t, K p

terwijl voor de integraaltijd geldt

Er dient weI op gelet te worden dat deze regels aIleen geldig zijn indien de bemonstertijd
veel kleiner is dan de reeds aanwezige looptijd. In dit geval kan de regelaar namelijk als
analoge regelaar worden beschouwd. Een andere voorwaarde voor de bemonstertijd is dat
de bemonsterfrequentie groter moet zijn dan 10 keer de grensfrequentie welke bepaald
wordt door de traagheid van het systeem. Deze traagheid is de tijd die het proces nodig
heeft om tot 63,2% van de eindwaarde te komen. Bovendien moet gelden

Hiermee kan dus de volgende formule, die de regelaar beschrijft ingevuld worden :

Stuurwaarde = p.Fout + I
met

I I Bemonstertlj'(f Fe t= + • au
lntegraaltijd

Deze formules beschrijven de regelaar die in de Pa02-regelaar gebruikt wordt.

Het grote probleem dat ontstaat na het vaststellen van de P- en I-parameters volgens de

hier beschreven instelregels is dat de regelaar voor aIle patienten moet werken. Hiertoe

wordt uitgegaan van een "worst-case" en vervolgens zal geverifieerd worden of het systeem
met deze instellingen ook werkt voor aIle andere patienten.

Een ander probleem is de juiste keuze van de ingangsgrootheid. In dit geval is ervoor

gekozen om te gaan sturen met het percentage zuurstof. Nader onderzoek zal nog moeten

uitwijzen of dit een juiste keuze is. Wellicht dat dit kan gebeuren aan de hand van een

model van de diffusie door een membraan.
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6. De PI-regelaar ingebouwd in een Pascal programma.

Het regelsysteem bestaat grofweg beschouwd uit drie delen, te weten een P02-monitor, een
PC met daarop de besturingssoftware, en de mas?agasflow-controller waarmee de gewenste

gasflows kunnen worden ingesteld. De besturingssoftware zal aan de hand van de gemeten
P02 het zuurstofpercentage in ht:t aan de oxygenator toegevoerde gasmengsel bepalen. Dit

gasmengsel zal met behulp van massagasflow-controllers voor zuurstof, lucht en in een
later stadium ook kooldioxide sarnengesteld worden.

In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe de besturingssoftware voor deze massagasflow
controller in elkaar zit.

6.1 De regelroutine.
Het belangrijkste van de besturingssoftware is het in voorgaande hoofdstukken besproken
regelalgoritme. Bij het starten van het programma worden allereerst de AD-kaart, van het
type DT-2814, waarmee de P02-waarde van de monitor uitgelezen worden, en de seriele
poort waarop de massagasflow-controller is aangesloten geYnitialiseerd en wordt de klok
interrupt van de PC omgeIeid naar een andere interrupt-routine, de procedure control-

ler_output, die het regelalgoritme bevat. Om deze manier wordt bereikt dat het regelalgorit
me op een vast, nog nader te bepalen tijdstip aangeroepen wordt.

Telkens wanneer deze interrupt wordt aangeroepen, 18 keer per seconde, wordt de waarde
van de P02-monitor door de AD-kaart uitgelezen en gecontroleerd. Hierbij wordt bekeken
of de P02 niet meer dan een nader, uit ruismetingen te bepalen fout, verschilt van de
laatste gelezen P02. Bovendien dient de P02 tussen 0 en 300 mmHg te Iiggen. Pas wan
neer aan deze voorwaarden is voldaan wordt de gelezen P02-waarde als correct beschouwd,
en toegevoegd aan een buffer waarin de laatste vijf correcte P02-waarden bewaard zijn.
Door de P02 waarde waarmee de regelaar gaat regelen te zien als de mediaan van deze
laatste vijf waarden wordt enige ruis die aanwezig is op dit signaal gedeeltelijk weggefil
terd. De tijdvertraging die hierdoor extra aan het systeem wordt toegevoegd is verwaarloos
baar.

Wanneer het tijd is voor een volgende regelstap, bv om de 6 seconden (nog nader te
bepalen uit experimenten) gaat het eigenlijke regelen beginnen en wordt de nieuwe stuur
waarde bepaald. Dat wil zeggen wanneer de regelaar tenminste op de stand AUTO staat,
want er blijft een mogelijkheid om de gasflow handmatig in te stellen.

Allereerst wordt er een controle uitgevoerd waarbij bepaald wordt of de gemeten P02

geval dan wordt, zoals in paragraaf 2.3 beschreven, gekozen voor stabilisatie. Ligt de

gemeten P02 buiten deze band dan wordt gestreefd naar regulatie.

Een tweede controle is het controleren op osciIIaties. Wanneer er meer dan drie nuldoor

gangen in de fout binnen nog uit experimenten nader te bepalen tijd hebben plaatsgevon
den, wordt bekeken of de amplitude tussen deze nuldoorgangen toegenomen is. Zo ja dan
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kan daaruit geconc1udeerd worden dat het systeem dreigt te gaan oscilleren en word de
proportionele factor verkleind en de integratietijd verhoogd zodat de I-factor ook kleiner
wordt.

Een laatste controle die uitgevoerd wordt is een controle waarbij gekeken wordt of het
gewenste zuurstofpercentage in het toe te voeren gasmengsel haalbaar is. Bij het starten van
de regelaar wordt namelijk aan de gebruiker de vraag gesteld wat de gewenste luchtflow is.
Vervolgens werkt de regelaar dan zo dat deze luchtflow constant gehouden wordt en dat de
zuurstofflow verhoogd of verlaagd wordt om het gewenste percentage zuurstof in het
gasmengsel te bereiken.
Hierbij is een extra veiligheid ingebouwd waarbij te snelle output-veranderingen onmoge
lijk gemaakt worden, zodat wanneer er iets fout gaat dit geleidelijk gebeurt en er niet heel
snel vreemde dingen kunnen gebeuren.

Het programma is verder weinig omvattend. Er worden ten behoeve van het testen data, de
instellingen van de massagasflow-controller en de gemeten en gewenste P02, weggeschre
ven naar de harde schijf en op het scherm gepresenteerd.
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7. De eerste metingen om bet regelprogramma te testen.

Nadat de sturing voor de massagasflow controller (MFC), in werkelijkheid zijn dit drie
- . -

aparte controllers voor lucht, zuurstof en kooldioxide, gerealiseerd was konden de eerste
tests uitgevoerd worden. Deze eerste tests hadden vooral tot doel de structuur en het
principe van het regelprogramma te testen. Bovendien wordt er geen gebruik gemaakt van
de kooldioxide controller. In verband met het feit dat nog geen experimenten, zoals be
schreven in §5.2.l gedaan waren om de P- en I-parameters van de regelaar te bepalen, is in
de eerste tests gebruik is gemaakt van een schatting van het te regelen proces en de daaruit
volgende parameters.

7.1 De testopstelling.
Aan de hand van figuur 8 zal de testopsteBing besproken worden.

Oxygenator Oxygenator
~ 2 .....--!l;~ 3 1------.

Figuur 8 : Schema testopstelling

Om beschadiging van het bloed zoveel mogelijk tegen te gaan, en om overdruksituaties bij
eventuele verstoppingen te voorkomen, wordt in de testopstelling geen gebruik gemaakt
van de roBen-pomp van de hart-long machine, maar een centrifugaalpomp.
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Met behulp van deze pomp wordt het bioed door een oxygenator I gevoerd, waarmee de
temperatuur van het bioed geregeId, en het bioed van zuurstof voorzien wordt. Vervolgens
wordt de P02 in dit 'arteriele' bloed gemeten en geregistreerd met een PC" Hiema stroomt
het bloed door de oxygenatoren 2 en 3 waarmee zuurstof onttrokken wordt uit het bloed.
Oit heeft tot doeI de 'zuurstofconsumptie' van een patient te simuleren. Oit afblazen van
zuurstof wordt gedaan met stikstof (N2)' Om te voorkomen dat ook aIle CO2 uit het bioed
geblazen wordt, wordt dit toegevoegd.
Vervolgens wordt dit zuurstofarme 'veneuze' bioed weer door de pomp door oxygenator 1
gepompt zodat het bIDed heIemaal gecirculeerd is.
De samenstelling van het gasmengsel dat aan oxygenator 1 wordt toegediend wordt bere
kend door het regelprogranuna in de PC. Met dezeIfde PC wordt een stuursignaal naar de
MFC gestuurd, die de drie gassen (lucht, O2 en CO2) in de juiste verhouding mengt en naar
de oxygenator leidt.
Bovendien worden tijdens de metingen met behuip van het data-registratie systeem, de gas
en bioed temperaturen, de veneuze saturatie, de bioedflow en drukken geregistreerd. Om
een beeld te krijgen van hoe deze opstelling er in de praktijk uitziet is in figuur 9 een foto
weergegeven van deze testopstelling.

Figuur 9 : Foto van testopstelling.
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7.2 De meetresultaten.
Bij de allereerste metingen bleek dat het systeem ging oscilleren. De oorzaak hiervan was
een onjuiste schatting van de P-. en I-parameters. Hieruit blijkt nogmaals het belang yan
een correcte instelling van deze waarden. Met nieuw€ geschatte parameters, waarbij het
systeem niet oscilleerde zijn enkele metingen verricht. In de volgende figuren is te ziell hoe
het systeem reageert op stapvormige veranderingen in de bloedflow en de temperatuur.
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Vit bovenstaande figuren blijkt dat het principe van de regelaar correct is, zij het dat de
snelheid waarmee de regelaar de Pa02 weer terugbrengt naar de streefwaarde niet hoog
genoeg is. Het streven is om e~n regelaar te ontwerpen waarbij de streefwaarde na een
enkele doorschot bereikt wordt, en dit binnen een -tijdsbestek van een minuut.
Dit is te realiseren door het kiezen van andere P- en I-parameters, die bepaald kunnen
worden aan de hand van de in §5.2.1 besproken methode.

7.3 Veranderingen aan het regelprogramma.
Een punt dat pas aan de orde kwarn bij duurtesten die met de regelaar uitgevoerd zijn, is
het feit dat het percentage zuurstof (FP2) dat door de regelaar op deze manier bereikt kan
worden begrensd is. Dit komt door het feit dat de luchtflow door de gebruiker op een vaste
waarde wordt ingesteld, ongeveer 1,5 l/min en dat de maximale zuurstofflow 5 l/min
bedraagt. Met deze waarden is te bereken dat het maximale percentage zuurstof dan 82%
bedraagt. Vit de volgende figuur blijkt echter dat het voor kan komen dat om de gewenste
PP2 te handhaven een hoger percentage zuurstof nodig is. Bovendien is in figuur 14 ook
duidelijk een oscillatie te zien. Gebleken is dat deze oscillatie tot ongeveer 5 uur overeen
komt met een oscillatie in de bloedtemperatuur, wat tevens ook een oscillatie in de rectaal
temperatuur met zich meebrengt waardoor de 'zuurstofconsumptie' van de 'patient' in de
testopstelling. Bij een echte patient zal de verandering in de rectaal-temperatuur echter veel
minder snel verlopen, en zuBen waarschijnlijk ook geen oscillaties optreden. De reden
waarom de frequentie en amplitude van de oscillatie na 5 uur verandert is nag nict achter
haald.
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Figuur 14 : Duurtest.
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Om het mogelijk te maken het percentage toegevoerde zuurstof tot 100% op te laten lopen
is de volgende constructie bedacht:
De gebruiker stelt een gewenste totale gasflow in die door de regelaar gehandhaafd blijft.
Dit am er voor te zorgen dat voldoende CO2 uit het bloed verwijderd wordt. Het gevolg
hiervan is dat wanneer de zuurstofflow omlaag gaat, de luchtflow groter wordt, en omge
keerd. Het resultaat van deze nieuwe constructie is in figuur 15 weergegeven.
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Figuur 15 : 100% regeling.

Het resultaat is duidelijk, het is nu mogelijk 100% zuurstof toe te dienen aan de oxygena
tor. Van deze methode is echter vanwege twee gronden afgezien : allereerst leken de
veranderingen die met een stap gemaakt werden te groot, en bovendien stuitte deze metho
de (waarbij de luchtflow veranderd wordt) op tegenstand vanuit de kant van de perfusioni
sten van het AZM.

Vandaar dat een tussenoplossing bedacht is. In de huidige versie van het regelprograrnma
wordt bij elke regelstap bekeken of het gewenste percentage zuurstof haalbaar is, met de op
dat moment actieve instelling van de luchtflow. Zo ja, dan wordt met behulp van een
verandering in de zuurstofflow het gewenste percentage zuurstof ingesteld. Is het gewenste
percentage zuurstof op deze manier niet te bereiken, er zou meer zuurstof dan het maxi
mum (5 l/min) nodig zijn, dan wordt de luchtflow verminderd, zodat het zuurstofpercenta
ge in het uitgestuurde gasmengsel toch gaat stijgen, en zo nodig 100% kan worden door
het terugdraaien van de luchtflow tot 0 l/min.
Het is nog niet mogelijk geweest het resultaat van deze verandering te testen, zodat hiervan
nog geen grafische presentatie gegeven kan worden.
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8. Open-loop metingen ter bepaling van nieuwe PI-parameters.

Zoals reeds .opgem.erkt in hoofdstuk 7 bleek bij de eerste tests van de regelaar dat het
principe van de regelaar weI goed werkte, maar dat de snelheid waarmee· de ingestelde
streefwaarde weer werd bereikt, na een verandering in het systeem nog niet optimaal was.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de P- en I-parameters die in deze tests
ingesteld waren slechts schattingen waren. Om deze parameters accurater te kunnen bepalen
zijn daarom metingen verricht, om met de in hoofdstuk 5 beschreven instelrege1s en
Ziegler en Nichols nieuwe parameters te bepalen.

8.1 De meetopstelling
De metingen zijn verricht op de OK's van het AZM. De meetopstelling bestaat aldus uit
een patient/hart-Iong machine systeem. Er zijn geen veranderingen aangebracht om de
metingen te verrichten, en er waren dus ook geen extra verstoringen van het systeem
waarmee rekening gehouden diende te worden.
De perfusionisten hadden toestemming gegeven om stapvormige veranderingen aan te
brengen in lucht- en zuurstof flow, met als voorwaarde dat de P02 binnen de ingestelde
alarmgrenzen van het data-registratiesysteem (60-185 mmHg) bleef. Aan deze voorwaarden
is voldaan door het nemen van kleine stappen met beide gasflows.
De metingen die tot nu toe zijn uitgevoerd hebben betrekking op drie patienten en er zullen
er dus nog meer moeten volgen om meer zekerheid omtrent de juistheid van de uit deze
metingen volgende parameters te verkrijgen.

8.2 De mectresultaten.
Bij de drie patienten zijn telkens metingen verricht met een verandering van achtereenvol
gens 0.06, 0.1 en 0.2 Llmin veranderingen in de lucht- of zuurstofflow terwijl aIle andere
variabelen constant gehouden werden. In de volgende twee figuren zijn twee van deze
metingen weergegeven.
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Figuur 16 : Stap van 0.1 L/min mecr zuurstof bij patient 1.
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Figuur 17 : Stap van 0.1 L/min meer zuurstof bij patient 2.
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Uit deze metingen zijn vervolgens de waarden voor t), 1c en ~ bepaald, waarmee ook de
nieuwe waarden voor de P- en I-parameters bekend worden.
De looptijdvertraging tl blijkt gemiddeld 13 seconden te bedragen terwijl de reactie tijd t

r

gemiddeld 11,7 seconden bedraagt; De gemiddelde proportionaliteitsfactor Kp bedraagt 9,6.
Bovendien is gebleken dat de bemonstertijd tm ongeveer 1 seconde moet bedragen zodat
voigt:

met

Stuurwaarde =P'Fout +/ = 0.0833 ·Fout +/

/ = / + Bemonstertijd
/ntegraaltijd

·Fout = 1+0. 0233 ·Fout

Deze waarden zijn in de regelaar gei"mplementeerd. Er is echter nog geen mogelijkheid
geweest dit te testen, zodat over de juistheid geen uitspraak gedaan kan worden.
WeI kan een vergelijking gemaakt worden met de geschatte waarden gebruikt in eerdere
experimenten. Een overzicht hiervan is te zien in tabel 2.

tabel 2 : Overzicht parameters.

P-factor I-factor tr (s) t l (s) tm (s) ~

Patient 1 0.08 0.024 14,6 12,7 1 12,5

Patient 2 0.07 0.024 7,5 12,7 1 8

Patient 3 0.10 0.022 13,1 13,6 1 8,3

1e Schatting 0.006 0.0002 - - - -

Vit deze tabe1 b1ijkt dat de parametersschatting bij de eerste test verre van ideaal was. Er
kan dan ook een hele verbetering verwacht worden wanneer de nieuwe parameters gebruikt
worden.
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9. Bevindingen ten aanzien van de gebruikte oxygenator.

Binnen de afdeling extracorporeale eirculatie van het AZM bestonden al enige twijfels over

de werking van de in het AZM doorgaans gebruikte oxygenator, de Capiox SX van Teru

mo.

9.1 Een constatering van afname van de capaciteit in de praktijk.
Deze twijfeIs zijn ontstaan toen gedurende een lange operatie een oxygenator vervangen

diende te worden, omdat er na ±12 uur niet meer genoeg zuurstof door de oxygenator

overgedragen werd aan het bloed van de patient. Nu kan het natuurlijk altijd dat een

oxygenator het begeeft, maar in dit gevaI bleek dat na een periode van ± 12 uur de oxyge

nator weer vervangen diende te worden. Het verminderen van de capaciteit van de oxyge

nator leek aldus reproduceerbaar. Daar men echter niet in de gelegenheid geweest is dit

nader te onderzoeken is hier verder geen onderzoek naar gedaan.

Toen zich tijdens het tijdens het testen van de Pa02-regelaar echter de mogelijkheid aan

bood om het benodigde percentage zuurstof, dat toegevoerd dient te worden aan de oxyge

nator om een vaste Pa02 te bereiken te registreren, was er mogelijkheid de afname van de

capaciteit van de Capiox oxygenator te onderzoeken.

9.2 Een bevestiging gedurende de experimenten.
Gedurende de testen die gedaan zijn om de werking van de P02-regelaar te controleren
bleek dat inderdaad het benodigde percentage zuurstof om een vaste Pa0 2 te handhaven

toenam naarmate de tijd verstreek. Om er zeker van te zijn dat dit een reproduceerbaar
effect is, is dit experiment meerdere malen uitgevoerd. Het resultaat is weergegeven in

figuur 18.
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Figuur 18 : 3 duurtesten.
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Om uit te sluiten dat de stijging van de benodigde zuurstof niet te wijten is aan eventuele
'slijtage' van het in de testopstelling gebruikte bloed zijn gedurende de testen regelmatig
bloedsarnples genomen om dit te controleren.
Hiema is zekerheid-te verkrijgen dat dit effect veroorzaakt wordt door de oxygenator, en
niet door een of meerdere andere factoren is dezelfde test herhaald met een andere type
oxygenator, te weten de Turbo 440 van Sarns. Het resultaat is te zien in figuur 19.

2Qo....-r.--r---.-----..-----.-----"liITI,------,

leo

120

~
N 100g
I&.

eo

80

°0L----S.L-------:I:i:-O-----:17S----;;2~O-----;2·5

Tl)d IUI8Il]

Figuur 19 : Duurtest met Sarns oxygenator.

Na aanvankelijk een stijging te zien van het benodigde percentage zuurstof, is te zien dat
dit zich stabiliseert op ongeveer 40%. Zelfs na een periode van bijna 25 uur is er nog geen
stijging opgetreden.
Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat de stijging van het benodigde percentage
zuurstof wel degelijk te wijten is aan het een verminderde en uiteindelijk onvoldoende
capaciteit van de Capiox oxygenator.

9.3 Een mogelijke verklaring.
Hoewel er nog onderzoek gedaan dient te worden naar de reden van deze capaciteitsver
mindering, zou een mogelijke verklaring hiervoor kunnen zijn dat het membraan, dat bij de
Capiox oxygenator een andere structuur heeft dan andere typen oxygenatoren, na verloop
van tijd verstopt raakt door eiwitten. Het kan ook zijn dat de oorzaak van deze verstopping
ligt in het feit dat het materiaal waaruit het membraan in de Capiox oxygenator bestaat
anders is.
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10. Conclusies en aanbevelingen.

Ten aanzien van het data-registratie systeem kan als eerste opgemerkt worden dat dit
tegenwoordig full-time wordt gebruikt. Het systeem heeft zoveel vertrouwen bij het perso
neel van de afdeling extracorporeale circulatie van het AZM gewekt dat het schrijven en
bijhouden van grafieken met pen en papier definitief tot de verleden tijd behoort. Op het
moment zijn er geen klachten meer ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid van het
programma. De enige fout die op het moment nog aanwezig is, is de fout betreffende het
SDN (§ 3.2.1). De oorzaak is echter bekend en het is slechts een kwestie van tijd totdat dit
door de ID van de RL is verholpen.
Het aantal wensen betreffende uitbreiding en nieuwe functies in het data-registratie systeem
is momenteel minimaal. Een drang naar nieuwe opties in het programma is niet aanwezig;
de enige uitbreiding voor de directe toekomst die gewenst is, is de implementatie van
intelligente alarmeringen zoals reeds in §3.1.4 besproken is.

Zoals reeds in hoofdstuk 8 vermeld is het tot nu toe nog niet gelukt om de Pa02-regelaar te
testen met de nieuwe P- en I-parameters. Allereerst zuBen nog bij meerdere patienten
experimenten worden gedaan om een beter inzicht te krijgen in de variabiliteit van deze
waarden. Wellicht dat hieruit zal blijken dat toch een zekere mate van adaptatie in deze
parameters nodig zal zijn om de regelaar voor aile patienten goed te laten functioneren.
Bovendien zal goed nagegaan dienen te worden of de gebruikte testopstelling weI te
vergelijken is met een patient. Het statisch gedrag van de testopstelling komt weI overeen
met dat van een patient, dit is getest aan de hand van bloedsamples. Het dynamisch gedrag
echter is nog niet gecontroleerd. Dit kan gedaan worden door de stapfuncties, die bij
patienten gemeten zijn, ook bij de testopstelling te meten. Wanneer het dynamisch gedrag
van de testopstelling vergelijkbaar is met een patient, zal de testopstelling dezelfde reacties
op de verschillende stappen moeten vertonen. Vervolgens kan de regelaar goed getest
worden. Wanneer het regelsysteem goed blijkt te functioneren is een volgende stap in de
implementatie van het systeem wellicht de realisatie van een regeling voor de PaC02•

Een ander punt wat zeker nog aandacht verdient is de in hoofdstuk 9 besproken verminde
ring van de capaciteit van de Capiox oxygenatoren. Er zal zeker nog onderzoek gedaan
dienen te worden naar de oorzaak hiervan, waarna men dit eventueel op kan lossen. Boven
dien dient goed in overweging genomen te worden wanneer deze oxygenatoren te gebrui
ken. Wanneer men verwacht de oxygenatoren voor langere tijd nodig te hebben, is het
verstandig te kiezen voor een andere type of merk. Wellicht is zelfs in overweging te
nemen om voor aBe zekerheid de Capiox oxygenatoren helemaal niet meer te gebruiken en
totaal over te schakelen op een ander type of merk.
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